ّ
شيعة العراق ورسالة الى بشار األسد
رئيس التحرير

مهمــا يكــن الواحــد م ّنــا متواضع ـ ًا وكرمي ـ ًا ومحب ـ ًا للخيــر
الــى اآلخريــن ،فانــه يشــعر باالرتيــاح واالطمئنــان مــن كلمــات
العرفــان ملــا قــام بــه ،حتــى ال ُيصــار الــى «قطــع ســبيل
املعــروف» كمــا فــي أدبياتنــا الدينيــة ،بيــد أن هــذه احلقيقــة
اإلنســانية ،رغــم واقعيتهــا ،نراهــا تهــون فــي أعــن الشــيعة
العراقيــن وهــم جرحــى ينزفــون ،وجيــاع يصرخــون ،ثــم أبطــال
مقاومــون وشــهداء فــي ســوح املعــارك ،ليــس اليــوم وفــي ظــل
املعركــة املفتعلــة واملفروضــة علينــا (اإلرهــاب) والعــدو املفتعــل
(التكفيريــون) ،وإمنــا علــى طــول التاريــخ ،منــذ أول ثــورة
علــى الظلــم والطغيــان قادهــا الصحابــي اجلليــل؛ أبــو
ذر الغفــاري ،وقــدم نفســه ضحيــة لينتصــر للجيــاع
واملضطهديــن وميــوت جوعــ ًا قبلهــم فــي صحــراء
الربــذة.
ٌ
ســؤال وجهتــه الــى
وقــد تبــادر فــي ذهنــي
اخلطيــب الكبيــر آيــة اللــه الســيد مرتضــى
القزوينــي فــي حــوار صحفــي معــه ،عــن الدوافــع
التــي جعلــت الشــباب العراقــي يتســابق الــى
املــوت مبجــرد إصــدار فتــوى اجلهــاد ملواجهــة خطر
التوســع الداعشــي قبــل ثــاث ســنوات ،فأجــاب  -مــا
مضمونــه  -كيــف ال يتســابق الــى الشــهادة ،وهــو يقــرأ
فــي التاريــخ املنــازل الرفيعــة التــي حصــل عليهــا شــهداء
كربــاء وســائر شــهداء احلــق والفضيلــة بــن يــدي أهــل البيــت،
عليهــم الســام.
فالــذي دفــع الشــباب العراقــي (الشــيعي) حملاربــة داعــش
فــي العــراق ،هــي نفســها التــي دفعــت بهــؤالء ،وهــم فــي ريعــان
الشــباب ،ألن يندفعــوا حملاربــة ســائر اجلماعــات التكفيريــة
والدمويــة فــي ســوريا ،ومــن يفكــر بنصــرة احلــق والعــدل والقيــم
الســماوية ،لــن يفكــر باألجــر املــادي مطلقـ ًا ،او أن يذكــر اســمه
فــي وســائل االعــام او علــى لســان هــذا الرئيــس او تلــك
الشــخصية السياســية ،هــذه الطريقــة فــي التفكيــر هــي التــي
جعلتــه يتجــاوز جراحــه الغائــرة مــن االنتحاريــن والذباحــن
القادمــن مــن ســوريا منــذ االيــام االولــى لســقوط نظــام حــزب
البعــث فــي العــراق ،ليكــون جاهــز ًا للقتــال فــي نفــس هــذا البلــد
دفاعـ ًا عــن نفــس القيــم واملبــادئ التــي قتــل مــن أجلهــا علــى يــد
أولئــك الذباحــن ،وهــذا مــن شــأنه ان يكــون خيــر رد على خطاب
الرئيــس الســوري بشــار األســد ،وهــو يشــعر بزهــو االنتصــار

علــى أعدائــه ،فقــد ذكــر األطــراف اإلقليميــة والدوليــة التــي
ســاندته وحالــت دون ســقوطه وســقوط نظامــه بيــد اجلماعــات
االرهابيــة ،ولــم يذكــر العراقيــن بشــيء ،واعتقــد انــه فعــل حســن ًا
فــي ذلــك ،ألن الشــباب العراقــي اليافــع الــذي اســترخص دمــاءه
فــي ســوريا تــرك رســالة الــى الشــعب الســوري يخلدهــا التاريــخ
واالجيــال ،بانــه دافــع عنــه وعــن عرضــه وأرضــه ،وهــو مصــاب
بأخيــه وأبيــه وأصدقائــه الذيــن ســقطوا ضحايــا االرهــاب القادم
مــن بلدهــم فيمــا مضــى مــن الزمــن.
وملــن يتذكــر االيــام االخيــرة مــن احلــرب العراقيــة -
اإليرانيــة ،وعندمــا انســحبت القــوات االيرانيــة فــور ســماعها
نبــأ إعــان املوافقــة علــى قــرار وقــف إطــاق النــار فــي شــهر
متــوز عــام  ،1988يعــرف كيــف إن االراضــي االيرانيــة
تعرضــت بشــكل مفاجــئ الجتيــاح مــن اجليــش العراقــي
علــى طــول احلــدود الدوليــة ،ومنهــا كان قاطــع مهــران،
ولكــن؛ كانــت املفاجــأة اكبــر ،ليــس أمــام اجليــش
العراقــي ،وإمنــا أمــام جماعــة إرهابيــة معارضــة
للجمهوريــة االســامية ،ومحترفــة للقتــال ،وقــد
قطعــت وعــد ًا علــى افرادهــا بــأن تصــل الــى
طهــران! بيــد ان املقاتلــن العراقيــن املنضويــن
فــي اطــار «فيلــق بــدر» ،أبــدوا بســالة منقطعــة
النظيــر ،وأثاروا فيها اســتغراب اخلبــراء واملراقبني
الدوليــن ،وايضــ ًا أركان النظــام البائــد ،فأوقفــوا
الزحــف اإلرهابــي لعناصــر «مجاهــدي خلــق» وقدمــوا
فــي هــذه املعركــة احلاســمة ،العديــد مــن الشــهداء ،ورغــم
كل هــذه التضحيــات ،لــم يســمعوا كلمــة شــكر فــي وســائل
االعــام االيرانيــة.
ان احلديــث عــن تضحيــات الشــيعة فــي العــراق ومواقفهــم
البطوليــة املشــرفة إزاء القضايــا االســامية العادلــة ،يجــب
تقييمهــا مــن خــال رؤيــة شــفافة وعميقــة للتاريــخ واجلــذور
العقائديــة لهــذا الشــعب ،فهــو يتم ّيــز عــن غيــره مــن الشــعوب
بســرعة تفاعلــه وعمــق إميانــه وشــ ّدة بأســه ،وهــذا مــا فهمــه
البعثيــون فــي العــراق منــذ ســتينات القــرن املاضــي ،فجعلــوا
العــراق والعراقيــن (الشــيعة) وســيلة خلدمــة مــا أطلــق عليــه
بـــ «القضايــا العربيــة» وأن يكــون العــراق فــي خدمــة العــرب،
يشــفطون مــن خيراتــه وقدراتــه ،بــل حتــى يحــارب ويقتــل مــن
اجــل ان ال يتأثــروا بأفــكار ال يوافــق عليهــا حــزب البعــث،
ورمبــا تكــون هــذه رســالة اخــرى الــى مثقفينــا ألن يكرســوا فــي
نفــوس ابنــاء شــعبنا ،مشــاعر الثقــة بالنفــس وأنهــم فــي طليعــة
الشــعوب املنتصــرة للقضايــا العادلــة.

المرجع و األمة

المرجع
ُ ّ
المدرسي:
العراق مؤهل
ألن يكون محور
التعاون بين
شعوب المنطقة
دعــا ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي -
دام ظلــه  ،-العــراق إلــى أن يكــون «محــور
التعــاون بــن الشــعوب فــي املنطقــة» ،فيمــا
قــال ســماحته «إننــا نحيــي أبطــال العــراق
الغيــارى الذيــن يواصلــون حتريــر مــا تبقــى
مــن مناطــق شــمال البــاد الســيما حتريــر
مدينــة تلعفــر املظلومــة».
وأضــاف ســماحته فــي احــد بياناتــه
األســبوعية أواخــر شــهر ذي القعــدة احلــرام:
«ليعلــم كل فــرد مــن أبنــاء القــوات املســلحة
واحلشــد الشــعبي أنهــم ال يزالــون يصنعــون
مســتقبل هــذا البلــد ،وأننــا حينمــا نعتصــم
باللــه ســبحانه ونتجــاوز ميــراث التخلــف
والتمــزق واالنطــواء والســلبيات التــي خلفتهــا

مرحلــة الديكتاتوريــة فإننــا يومئـ ٍـذ ســوف نــرى
كيــف أن شــمس الكرامــة والتقــدم والرفــاه
تشــرق علــى بالدنــا احلبيبــة» ،وتابــع ســماحته
بالقــول:
«يومئـ ٍـذ ســوف يقــوم العــراق وشــعبه األبي
بــدوره الريــادي فــي املنطقــة ويكــون جســر
احملبــة والتعــاون بــن الــدول والشــعوب».
وأوضــح املرجــع املُد ّرســي ،أن وجــود
مراقــد األئمــة ،عليهــم الســام ،وتــراث
احلضــارة اإلســامية فــي العــراق جعلــه
مهيئــ ًا ليكــون محــور التعــاون بــن الشــعوب
اإلســامية والســيما فــي املنطقــة ،وقــال :إن
«شــيعة العــراق مؤهلــون ألن يكونــوا محــور
التعــاون بــن كل الشــيعة فــي العالــم والســيما
املواطنــن فــي اجلمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة

وبــن ســائر الطوائــف» ،وتابــع ســماحته:
«وكذلــك ُســنة العــراق ،بإمكانهــم أن يكونــون
محــور التعــاون بــن ســائر الســنة فــي العالــم
وبالــذات فــي دول اجلــوار ،وهكــذا ال ُكــرد
والتركمــان ميكــن أن يكونــوا همــزة الوصــل
مــع ســائر إخوانهــم وبنــي جنســهم وعرقهــم
وســائر الطوائــف واألعــراق».
وأكــد ســماحته فــي ختــام بيانــه أن «اللــه
خلقنــا نحــن البشــر شــعوب ًا وقبائــل لكــي
يعتــرف كل منّــا بحقــوق اآلخريــن ومــن ثــم
نتكامــل ونســعى فــي ســبيل ســعادة اجلميــع،
ومــا أحــرى بنــا نحــن فــي العــراق أن نرفــع
هــذه الرايــة اإللهيــة؛ رايــة احملبــة واأللفــة
والتعــارف والتكامــل نرفعهــا فــي املنطقــة
والعالــم كلــه».

ّ
البد أن تكون للعلماء كلمة تكف أيدي
السياسيين عن ظلم الناس وتفجير الخالفات
انتقــد ســماحة املرجــع املدرســي  -دام
ظلــه « -بعــض الذيــن يصــدرون الفتــاوى»،
وقــال إنهــم« :جتــاوزوا احلــدود باســتجابتهم
للحزبيــات الضيقــة ،وطاعتهــم للسياســيني
ضيقــي األفــق».
وأضــاف ســماحته فــي جانــب مــن احــدى
كلماتــه االســبوعية «إن علــى علمــاء الديــن أن
ميثلــوا صــوت الديــن وصــوت احلقيقــة وصــوت
الســام والرحمــة فــي األمــة» ،مشــدد ًا علــى
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ضــرورة أن «يرتفعــوا إلــى مســتوى التصــدي
ملشــاكل األمــة ومنــع اخلالفــات ،أو ال أقــل
حتديــد آثارهــا الســلبية».
وأوضــح ســماحته بالقــول« :لــو كان
العلمــاء هــم الذيــن يقــودون االمــة ملــا وقعــت
هــذه األزمــات فــي أكثــر مــن بلــد مــن بالدنــا،
ولكنهــم اتبعــوا شــهوات السياســيني وضيعــوا
علــى األمــة فرصــة التعالــي علــى اخلالفــات
والوصــول إلــى املصالــح املشــتركة».

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

وأكــد ســماحته على ضــرورة « عــودة أبناء
األمــة إلــى اللــه لكــي يخلصهــم مــن الظــروف
الصعبــة التــي يعيشــونها اليــوم» ،ودعــا علمــاء
الديــن إلــى املزيــد مــن التواصــل فيمــا بينهــم
والســيما عنــد األزمــات لكــي يصــدروا فتــاوى
موحــدة بعيــدة عــن مصالــح احلــكام وامللــوك
واألمــراء.
وأهــاب ســماحته بالعلمــاء بــأن تكــون لهــم
«كلمــة فــي كــف أيــدي السياســيني عــن ظلــم

المرجع و األمة
النــاس وعــن تفجيــر اخلالفــات التي لــم تكن إال
وســيلة لإلضــرار مبصالــح األمــة» ،مستشــهد ًا
حــول ذلــك بقــول رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم« :أنصــر أخــاك ظاملـ ًا أو مظلومـ ًا ،

فقيــل لــه يــا رســول اللــه هــذا املظلــوم ،فكيــف
ننصــر الظالــم؟ قــال :كــف يــده عــن الظلــم».
وفــي هــذا الســياق قــال املرجــع املُد ّرســي:
«إن علــى كل فــرد مــن أبنــاء األمــة أن

يضغطــوا علــى علمــاء الديــن لكــي يكونــوا
مبســتوى املســؤولية وأن ال يكونــوا تابعــن
للسياســيني يأمتــرون بأمرهــم ويتركــوا علمهــم
جلهــل السياســيني».

المرجع
ُ ّ
المدرسي:
إكمال مسيرة
التحرير بنشر
العدل ومكافحة
الجهل والفقر
والفساد
قــال ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 إن العــراق ميلــك إمكانــات هائلــة للقيــام بـــ«نهضــة حضاريــة شــاملة» ،فيمــا دعــا الشــعب
العراقــي وقيادتــه السياســية والدينيــة إلــى
«مالحقــة فلــول عصابــات اإلرهــاب حتــى
تطهيــر كامــل التــراب العراقــي».
واكــد ســماحته فــي كلمــة لــه علــى أن
«النهضــة الكبــرى التــي شــهدناها وشــهدها
العالــم فــي العــراق والتــي ســطرتها مالحــم
شــهدائنا األبــرار وقواتنــا املســلحة الباســلة
تدعونــا إلــى إكمــال مســيرة التحريــر ثــم البــدء
ببنــاء عــراق الغــد املزدهــر ومكافحــة اجلهــل
والفقــر والفســاد».
وأضــاف ســماحته« :إن مــا ميلكــه بلدنــا
مــن إمكانــات النهضــة الهائلــة ،وأبرزهــا قيــم
الشــعب ،الدينيــة والوطنيــة ،إنــه زادنــا بعــد
التــوكل علــى اللــه ســبحانه وتعالــى فــي مســيرة
النهضــة احلضاريــة الشــاملة».
كمــا أشــار ســماحته إلــى أن «الديــن ليــس
مجــرد شــعارات أو طقــوس وإمنــا هــو خارطــة

طريــق لســعادة اإلنســان ،ولكــي يتغلــب علــى
كل ضعــف وتخلــف وعجــز بــإذن اللــه تعالــى»،
داعيــ ًا علمــاء الديــن إلــى «املســاهمة جنبــ ًا
إلــى جنــب مــع القــادة السياســيني والعلمــاء
األكادمييــن وكل طبقــات الشــعب فــي النهضــة
الشــاملة» .مشــددا علــى "أنــه ال ينبغــي لشــعب
معطــاء وشــجاع أن يعانــي مــن أزمــات
اقتصاديــة؛ أزمـ ًة بعــد أزمــة فــي الوقــت الــذي
ميلــك فيــه كل مقومــات النهضــة".
وفــي هــذا الســياق طالــب ســماحته
احلكومــة العراقيــة بـــ «القســط والعــدل»
بــن أبنــاء الشــعب ،فيمــا رحــب مبقترحــات
«تخفيــف التوتــر ومقترحــات وقــف القتــال» فــي
كل مــن ســوريا واليمــن.
وقــال ســماحته فــي بيــان صــدر عــن
مكتبــه فــي كربــاء املقدســة« ،إننــا ندعــو
احلكومــة العراقيــة إلــى أن جتعــل محــو آثــار
احلــرب باملزيــد مــن العدالــة بــن مختلــف
مكونــات الشــعب وطبقاتــه وجتعــل مــن ذلــك
عنــوان املرحلــة» ،ورأى ســماحته أن القســط

هــو «االســتراتيجية التــي البــد أن نتبناهــا بعــد
احلــروب».
وفــي الشــأن الســوري ،وصــف املرجــع
املُدرســي التوافقــات لتخفيــف التوتــر فــي
ســوريا التــي دمرتهــا احلــرب منــذ أعــوام بـــ
«املصاحلــة» ،داعيــ ًا فــي الوقــت ذاتــه إلــى
«وقــف القتــال فــي اليمــن مبناســبة موســم
احلــج» ،بنــا ًء علــى مــا اقترحتــه حركــة أنصــار
اللــه اليمنيــة مؤخــر ًا.
وقــال ســماحته« :إن أمــام شــعوبنا الكثيــر
غنــى
مــن املهــام الصعبــة التــي جتعلنــا فــي
ً
عــن االقتتــال الداخلــي وأعظمهــا جتــاوز
التخلــف احلضــاري واللحــاق بركــب التقــدم
املتســارع».
وختــم ســماحته بيانــه بالقــول" :إن العدالــة
تســع اجلميــع وإن احلــل األمنــي آخــر الــدواء،
وأن مــا يجــري فــي بعــض البــاد مــن تهجيــر
قســري وتدميــر وقتــل لــن يكــون بديــ ًا عــن
التوافــق الوطنــي الــذي البــد أن نصــل إليــه
عاجــ ًا أو آجــ ًا".
أﻳﻠﻮل | 2017
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المرجع و األمة

المرجع المدرسي:

ُ
يحذر الكرد من نتائج كارثية إذا مضوا في طريق االنفصال

طالــب ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي  -دام
ظلــه  -اجلمعــة ،حكومــة إقليــم كردســتان
بــأن تكــون «مطالبهــم فــي حــدود املعقــول»،
وفيمــا اعتبــر احلــراك السياســي اســتعداد ًا
لالنتخابــات القادمــة ليــس بـــ «املضــر» مــا
دام ضمــن األطــر القانونيــة والوطنيــة ،أكــد
بــأن إســرائيل «تراجعــت» بســبب ضغوطــات
الشــعوب اإلســامية للدفــاع عــن القــدس
الشــريف ،وأن رهــان إســرائيل علــى مداهنــة
بعــض احلــ ّكام فــي املنطقــة كاملراهنــة علــى
حصــان خاســر.
ففــي بيانــه األســبوعي الصــادر مــن
مكتبــه فــي مدينــة كربــاء املقدســة ،فــي
الثامــن والعشــرين مــن شــهر متــوز املنصــرم،
وفيمــا يخــص احلــراك السياســي فــي العــراق
اســتعداد ًا لالنتخابــات املقبلــة ،قــال ســماحته:
«إنــه مــن طبيعــة النظــام الدميقراطــي وإنــه
ليــس مضــر ًا مــا دام يتــم ضمــن األطــر
القانونيــة ومــع االلتــزام بالقيــم الدينيــة
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والوطنيــة».
ُ
ونصــح املرجــع املد ّرســي «األخــوة الكــرد
أن تكــون مطالبهــم فــي حــدود املعقــول وفــي
إطــار الدســتور» ،وقــال ســماحته« :إن مخالفــة
البعــض لبنــود الدســتور قــد تدعــو اآلخريــن
إلــى إعــادة النظــر فــي أصــل الدســتور».
وأضــاف« :ومــن بنــود الدســتور األساســية
هــو النظــام الفيدرالــي الــذي هــو األســاس
فيمــا يتمتــع بــه اإلخــوة فــي الشــمال مــن حكــم
ذاتــي متقــدم» ،محــذر ًا مــن نتائــج كارثيــة
فيمــا «إذا لــم يتــم أي عمــل مــن قبلهــم فــي
إطــار الدســتور ومبوافقــة كل أبنــاء الشــعب
العراقــي».
مــن جانــب آخــر اشــاد ســماحته فــي
بيانــه بـــ «بالضغــوط الكبيــرة التــي مارســتها
الشــعوب اإلســامية وبعــض الــدول للدفــاع
عــن القــدس الشــريف ،ممــا دعــا إســرائيل
إلــى التراجــع عــن مخططاتهــا للهيمنــة علــى
املســجد األقصــى» .وقــال« :إن ذلــك ممــا يــدل
علــى أن األمــة اإلســامية مــا استســلمت وال
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اســتكانت ،وأن الذيــن يراهنــون علــى مداهنــة
بعــض حــ ّكام دول املنطقــة لألعــداء فإمنــا
يراهنــون علــى حصــان خاســر ،ولقــد رأوا أن
نكســة حزيــران لــم تكــن نهايــة األمــة العربيــة
واحلميــة اإلســامية».
وقال أيض ًا:
«إننــا نســمع بــن الفينــة واألخــرى
تصريحــات ناريــة مــن بعــض قــادة الغــرب ممــا
يــدل علــى أنهــم ال يزالــون فــي دوامــة احلــروب
الصليبيــة» ،معتبــر ًا أن هــذه التصريحــات،
جتــرح كرامــة األمــة وتثيــر املزيــد مــن
الكراهيــة بــن الشــعوب ومتهــد الطريــق
النتشــار اإلرهــاب فيهــا».
ورأى املرجــع املُد ّرســي ،بحســب البيــان،
أن «نــار اإلرهــاب كنــار القطنــة إن أطفــأت هنا
اشــتعلت هنــاك» .وقــال« :إن مــن دون تطهيــر
األجــواء مــن الكراهيــة ومــن أســبابها املتمثلــة
فــي التخلــف واحلرمــان وغيرهمــا فإننــا لــن
نأمــن مــن جتددهــا بصــورة منظمــة أو غيــر
منظمــة».

المرجع و األمة

المرجع المدرسي:
نشيد بتأمين الحدود
العراقية والبد أن تكون
"مكافحة اإلرهاب" خارج
تعقيدات الوضع السياسي
دعــا ســماحة املرجــع املدرســي  -دام ظلــه
 ،الــى تشــكيل جلنــة عليــا حملاربــة اإلرهــاب،فيمــا أشــاد بتأمــن احلــدود العراقيــة مــن قبــل
قــوات احلشــد الشــعبي.
وفــي جانــب مــن احــدى بياناته األســبوعية
مطلــع الشــهر اجلــاري ،أثنــى ســماحته علــى
«بطــوالت قواتنــا املســلحة وبالــذات بإجنــازات
املجاهديــن مــن احلشــد الشــعبي فــي تأمــن
احلــدود العراقيــة» .وقــال« :ندعــو شــعبنا فــي
العــراق أن يســتلهموا مــن بطــوالت أبنائهــم
املزيــد مــن العــزم وأن يتوكلــوا علــى اللــه

بهبــة جماهيريــة كبــرى لدعــم قواتهــم املســلحة
واقتــاع جــذور اإلرهــاب مــن البــاد».
وأضــاف «إن اإلرهــاب ظاهــرة عامليــة
شــاذة أفرزتهــا األزمــات احلضاريــة ،والقضــاء
عليــه ليــس مســتعصي ًا ولكنــه ليــس ســه ًال
أيضـ ًا» ،مؤكــد ًا أن القضــاء عليــه «بحاجــة إلــى
املزيــد مــن الكفــاح واالســتقامة».
ودعــا املرجــع املدرســي ،دول العالــم
ودول املنطقــة والــدول الدائمــة العضويــة فــي
مجلــس األمــن إلــى تشــكيل جلنــة عليــا حملاربــة
اإلرهــاب .وأوضــح ســماحته أن هــذا التشــكيل

يضمــن بقــاء قضيــة مكافحــة اإلرهــاب بعيــدة
عــن تعقيــدات الوضــع السياســي وتشــابك
املصالــح ودوامــة الصراعــات.
وختم حديثه بالقول:
"ولكــن فــي العــراق بلــد الرســاالت اإللهيــة
واحلضــارات العريقــة بلــد اإلمــام علــي واإلمــام
احلســن وأئمــة الهــدى عليهــم الســام قــد
عقدنــا العــزم علــى أن ال نــدع فرصــة لعــودة
اإلرهــاب إلــى بلدنــا بعــون اللــه متكلــن
عليــه تعالــى بإجنــاز هــذه املهمــة اإلنســانية
والوطنيــة".

ُ ّ
المرجع المدرسي:
بعض القادة يحاولون قطف الثمار قبل أوانها
ً
وغياب الحكماء يجعلنا ندفع الثمن غاليا
حــثّ ســماحة املرجــع املُدرســي  -دام
ظلــه  -الشــعب العراقــي بــكل شــرائحه علــى
املســاهمة فــي احلــوار حــول مســتقبل البــاد،
فيمــا حــذر مــن مغبــة جتاهــل القضــاء علــى
مســلحي تنظيــم داعــش اإلرهابــي بشــكل
كامــل .وفــي بيانــه األســبوعي بتأريــخ اجلمعــة
احلــادي والعشــرين مــن متــوز ،قــال ســماحته:
«إن علينــا أن نُغنــي احلــوار بالكثيــر مــن
األفــكار الشــابة» ،معتبــر ًا أن ذلــك «ميثــل روح
الدميقراطيــة».
وأضــاف« :إن النصــر الــذي لــم يكتمــل
يثيــر الكثيــر مــن اجلــدل ومــن القضايــا
اخلطيــرة» ،لكنــه أكــد أن «أبناء شــعبنا خلصوا

ثقافتهــم فــي ضــرورة تكميــل مراحــل النصــر
باملثــل القائــل :إن احليــة التــي لــم تدفــن بعــد
قتلهــا خطيــرة ،وأن الذئــب اجلريــح قــد يكــون
أخطــر مــن ســائر الذئــاب».
وأشــار املرجــع املُد ّرســي إلــى أن
«أمتنــا منــذ قــرن مــن الزمــن تتحفــز للنهضــة
احلضاريــة لكــي تتجــاوز التخلــف والتمــزق
والتبعيــة ،ولكنهــا ملّــا تبلــغ أهدافهــا؛ ألن
بعــض القــادة يحاولــون أبــد ًا جتييــر املكاســب
احملــدودة ملصاحلهــم الذاتيــة وألفكارهــم
الضيقــة» ،وأوضــح «أنهــم يريــدون جنــي
الثمــار قبــل أوان قطفهــا».
ورأى ســماحته أن «جــذور النهضــة

ضاربــة فــي عمــق التاريــخ ودوافعهــا
احلضاريــة تتجــدد كل يــوم بســبب مآســينا
املروعــة إال أن غيــاب احلكمــاء عــن واجبهــم
فــي ترســيم خارطــة طريــق واضحــة لبلــوغ
االهــداف الســامية يجعــل األمــة ابــدا تدفــع
الثمــن الغالــي دون أن حتصــل علــى أهدافهــا
بالكامــل».
وختــم ســماحته بالقــول« :إن كل واحــد
منــا مســؤول ،وأن املســؤولية تــزداد خطــورة
كلمــا اقتربنــا مــن نهايــة الطريــق؛ ألن شــياطني
اجلــن واألنــس تترصــد ثغراتنــا وتســعى
مــن أجــل وأد نصرنــا بألــف طريقــة وطريقــة
خبيثــة».
أﻳﻠﻮل | 2017
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ــص
هنــاك ثــاث نظريــات فيمــا يخ ّ
العالقــة بــن الفــرد واملجتمــع؛ النظريــة
األولــى تقــول :إن الفــرد هــو كل شــيء فــي
املجتمــع ،وهــو العامــل احلاســم فــي حتريــك
التاريــخ ،ولذلــك ينبغــي االهتمــام باملجتمــع
مــن حيــث هــو أفــراد ،وســن املناهــج
واألنظمــة التــي تر ّبــي أفــراد ًا متفوقــن
ونوابــغ ،يبنــون احلضــارة البشــرية،
ويهبــون التقــدم لإلنســانية ،وتنطلــق هــذه
النظريــة مــن واقــع وجــود بعــض العظمــاء
الذيــن اســتطاعوا أن يغيــروا مســيرة
التاريــخ ،ويرســموا خريطــة جديــدة حليــاة
مجتمعاتهــم.
النظريــة الثانيــة ،وتقــول :إن الفــرد ال
قيمــة لــه إطالقــا ،فهــو أشــبه مــا يكــون بـــ
«برغــي» صغيــر فــي ماكنــة املجتمــع ،وهــذه
النظريــة تتمســك باحلتميــات االجتماعيــة،
وتــرى بــأن حركــة املجتمعــات وتطوراتهــا
نابعــة مــن أنظمــة عامــة يخضــع األفــراد
لســلطانها ،فــا ميلكــون أن يواجهوهــا أو
يغ ّيــروا منهــا شــيئا ،حتــى وإن رأوا أنهــا
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

تقودهــم فــي االجتــاه اخلاطــىء.
أ ّمــا النظريــة الثالثــة؛ والتــي يؤيدهــا
اإلســام وتقــوم أنظمتــه وشــرائعه عليهــا،
فهــي تقــف فــي الوســط بــن النظريتــن،
فتعطــي للفــرد أهميتــه الالئقــة ،كمــا تعطــي
للمجتمــع دوره املؤثــر ،وتنظــم العالقــات
بينهمــا بشــكل دقيــق ومتــوازن ،فاملجتمــع
يؤثــر فــي الفــرد ،والفــرد بــدوره يؤثــر فــي
املجتمــع؛ إنهــا ال تســلب الفــرد إرادتــه ،وال
حتــرم املجتمــع مــن تلــك القوانــن واألنظمــة
الديناميكيــة التــي تعطيــه الوقــود املناســب
فــي مســيرته احلضاريــة التكامليــة ،وعلــى
هــذا فهــي ال تنفــي النظريتــن الســالفتني،
وإمنــا تربــط بينهمــا بشــكل تــزول معــه
الهــوة الفاصلــة بــن الفــرد واملجتمــع،
وجتعــل االثنــن يتفاعــان مــع بعضهمــا ملــا
فيــه خيــر اإلنســانية وســعادتها.
كذلــك فهــي تــرى أن الــدورة االجتماعية
املنتظمــة ليســت حتميــة أبــدا ،ففــي التاريــخ
احلديــث مثــا جنــد ان املجتمــع األملانــي
كان مجتمعـ ًا حيويـ ًا يتفجــر ثــورة واندفاعــا،
وكان باســتطاعته أن يبقــى زمنــا طويــا
متحكمــا فــي القــارة األوروبيــة ،ولكــن هــذا
املجتمــع الفتــي ابتُلــي بطاغــوت أهــوج
مثــل هيتلــر ،وبحــزب متطــرف مثــل احلــزب
النــازي ،فانقــاد إلــى الهاويــة والســقوط ،ومت
 بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة  -تقســيمهإلــى شــطرين؛ أحدهمــا حتــت مظلــة
املعســكر الشــرقي واآلخــر حتــت مظلــة
املعســكر الغربــي ،واســتمر هــذا الوضــع
عــدة عقــود مــن الزمــن حتــى انهيــار
االحتــاد الســوفياتي.
وهكــذا فاملجتمعــات قــد متــوت فــي

أيــام شــبابها ،وقــد يشــيخ املجتمــع ويهــرم
ويشــرف علــى املــوت ،ولكــن ال يلبــث أن
يفجــرون
ينبعــث فــي داخلــه مصلحــون ّ
إمكاناتــه الذاتيــة املختزنــة فيتحــدى بــإرادة
أبنائــه تيــا َر االنحــدار ،ويتقــدم مــرة أخــرى
حتــى يثبــت نفســه ،كمــا حــدث بالنســبة
للمجتمــع العربــي اجلاهلــي الــذي كان
مشــرفا علــى التفســخ واالندثــار ،ولكــن
مبجــيء النبــي محمــد ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،وظهــور اإلســام ،د ّبــت فيــه الــروح،
واذا بالعــرب يصبحــون فــي فتــرة وجيــزة
ســادة العالــم وبنــاة احلضــارة.
ديناميكية المجتمع

إن بنــاء املجتمــع علــى أســاس القيــم
الصحيحــة ،والعمــل الصالــح يعطيــه
ديناميكيــة فــي االجتــاه الصحيــح ،وعكــس
ذلــك صحيــح أيضــا ،ولكــي نوضــح الفكــرة،
دعنــا نضــرب مثــا ًال علــى ذلــك:
إذا حفــرت نهــر ًا ميتــد مــن ينابيــع
امليــاه ويجــري عبــر األراضــي الصاحلــة
للزراعــة ،فســوف يــروي هــذا النهــر آالف
الهكتــارات مــن االراضــي املزروعــة ويصبــح
ســلة خبــز ألولئــك الذيــن يعيشــون حــول
هــذه املنطقــة ،أمــا إذا حفــرت ذات النهــر
أراض ســبخة فانــه لــن ينفــع شــيئا
عبــر ٍ
وســتذهب مياهــه هــدرا ،وهــذه واحــدة مــن
الســن الطبيعيــة التــي تنطبــق أيضــا علــى
املجتمــع البشــري.
ويتوقــف تقــدم وحيويــة املجتمــع
البشــري علــى قوانــن وأنظمــة ذاتيــة كثيــرة
نســ ّميها بديناميكيــة املجتمــع ،وســوف

بصائــر
نســتعرض هنــا جملــة منهــا بشــكل موجــز
مــن خــال عهــد االمــام علــي بــن أبــي
طالــب ،عليــه الســام ،ملالــك األشــتر ملّــا و ّاله
مصــر ،حيــث يرســم لنــا فيــه الديناميكيــة
االجتماعيــة والقوانــن التــي تتحكــم فــي
املجتمــع.
يقــول ،عليــه الســام« :واعلــم أنّ
الرع ّيــة طبقــات ال يصلــح بعضهــا إ ّال
ببعــض ،وال غنــى ببعضهــا عــن بعــض،
فمنهــا :جنــود اللــه ،ومنهــا :ك ّتــاب العا ّمــة
واخلاصــة ،ومنهــا :قضــاة العــدل ،ومنهــا:
ّ
ع ّمــال اإلنصــاف وال ّرفــق ،ومنهــا :أهــل
اجلزيــة واخلــراج مــن أهــل ال ّذمــة ومســلمة
التجــار وأهــل الصناعــات،
النــاس ،ومنهــاّ :
ســفلى مــن ذوي احلاجــة
ومنهــا :الطبقــة ال ُّ
واملســكنةٌّ ،
وكل قــد ســ ّمى اللــه لــه ســهمه
 أي نصيبــه مــن احلــق  -ووضــع علــىحــ ِّده فريضــة فــي كتابــه ،أو ُســنّة نب ّيــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،عهــد ًا منــه عندنــا
محفوظــا ،فاجلنــود  -بــإذن اللــه  -حصــون
الرعيــة ،وزيــن الــوالة ،وعِ ـ ُّز الديــن ،وســبل
األمــن ،وليــس تقــوم الرعيــة إ ّال بهــم ،ثــم
ال قــوام للجنــود إال مبــا يخــرج اللــه لهــم
مــن اخلــراج الــذي يقــوون بــه علــى جهــاد
عدوهــم ،ويعتمــدون عليــه فيمــا يصلحهــم،
ويكــون مــن وراء حاجتهــم ،ثــم ال قــوام
بالصنــف الثالــث مــن
لهذيــن الصنفــن إ ّال ِّ
القضــاة والعمــال والكتّــاب ،ملــا ُيحكمــون
مــن املعاقــد  -أي :يقومــون بتنظيــم العقــود
 ويجمعــون مــن املنافــع ،ويؤمتنــون عليــهمــن خــواص األمــور وعوامهــا ،وال قــوام لهم
بالتجــار وذوي الصناعــات فيمــا
جميعــا اال
ّ
يجتمعــون عليــه مــن مرافقهــم  -أي :املنافــع
التــي يجتمعــون مــن أجلهــا  ،-ويقيمونــه
مــن أســواقهم ،ويكفونهــم مــن التّر ّفــق
التكســب  -بأيديهــم مــا ال يبلغــه
 أي:ّ
رفــق غيرهــم ،ثــم الطبقــة الســفلى مــن أهــل
احلاجــة واملســكنة الذيــن يحــق رفدهــم-
أي :مســاعدتهم وصلتهــم  -ومعونتهــم.
وفــي اللــه لــك ٍّل ســعة ،ولــك ٍّل علــى الوالــي
حــق بقــدر مــا يصلحــه».
وميكننــا ان نســتخلص مــن هــذه
القطعــة مــن عهــد االمــام علــي ،عليــه
الســام ،بعــض القوانــن األساســية لبنــاء
املجتمــع احلــي:
 -1قانــون التفاضــل بالســعي؛
فاملجتمــع يتألــف مــن طبقــات تقــوم؛ أو ًال:
علــى أســس ســليمة هــي :العلــم واخلبــرة

والكفــاءة والقــدرة البدنيــة ،وغيرهــا ،ثاني ـ ًا:
ال يوجــد بينهــا اســتعالء وال تفاخــر،
فأفــراد املجتمــع متســاوون فــي اإلنســانية،
وسواســية أمــام القانــون القضائــي،
ويختلــف هــذا القانــون عــن الطبقيــة
البغيضــة التــي تقــوم علــى أســاس العنصــر
والــدم ،أو الثــروة واملــال ،أو املنصــب
واملركــز االجتماعــي ،أو علــى أســس قبليــة
وطائفيــة وعائليــة ومــا أشــبه.
 -2قانــون التعــاون؛ وهــذه الطبقــات،
التــي تشــكل جســم املجتمــع ،غيــر منغلقــة
علــى ذاتهــا ،بــل تنفتــح علــى بعضهــا
بالتعــاون املثمــر البنّــاء ،فيكمــل بعضهــا
بعضــا ،فــا غنــى لواحــدة عــن األخــرى،
كمــا ان عالقتهــا مبنيــة علــى أســس احملبــة
واالحتــرام املتبــادل.
 - 3قانــون العدالــة؛ وهــذا أهــم ركيــزة
يقــوم عليهــا املجتمــع احليــوي الســليم،
حيــث ينبغــي أن تكــون العدالــة شــاملة
للجميــع ،حاكم ـ ًا ومحكوم ـ ًا ،غني ـ ًا وفقيــر ًا،
قويــ ًا وضعيفــ ًا ،حتــى تؤتــي ثمارهــا.
إن فقــدان العدالــة لــه تأثيــر هــ ّدام
مــزدوج ،فمــن ناحيــة يــؤدي إلــى التجــرؤ
علــى أكل حقــوق اآلخريــن ،واالعتــداء
عليهــم ،ويــؤدي مــن ناحيــة أخــرى إلــى
تثبيــط همــم العاملــن املنتجــن مــن ز ّراع
وجتّــار وجنــود وكتّــاب ومف ّكريــن ..بســبب
قلقهــم مــن احتمــال اغتصــاب وســرقة
اآلخريــن جلهودهــم.
 -4قانــون صيانــة املجتمــع؛ لكــي
يحافــظ املجتمــع علــى نفســه مــن االعتــداء
اخلارجــي ،أو االضطــراب والتفســخ
الداخلــي ،البــد لــه مــن ع ـ ّدة ركائــز هامــة
تشــكل أســاس البنــاء االجتماعــي؛ أوال:
القــوة العســكرية ،متمثلــة باجليــش،
والتســليح والتدريــب والتنظيــم ،وغيرهــا،
ثانيــا :القــوة االقتصاديــة؛ متمثلــة بالزراعــة،
والصناعــة ،واحلِ ـ َرف ،وغيرهــا مــن مقومــات
االقتصــاد ،ثالثــا :القــوة القضائيــة؛ متمثلــة
بالقضــاة ،وحــكام الشــرع ،والكتّــاب،
رابعــ ًا :القــوة اإلداريــة والتنفيذيــة ،وهــي
جهــاز احلكومــة ،مبــا فيــه مــن وزراء
وموظفــن ،وإداريــن .خامســ ًا :القائــد
األعلــى أو الرئيــس ،وهــو الــذي يجمــع كل
هــذه اخليــوط بيــده ويكــون خاضعـ ًا للقيــادة
التــي تتمثــل فــي النبــي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،أو االمــام املعصــوم ،أو الولــي الفقيــه،
وهــم األمنــاء علــى شــريعة اللــه فــي األرض.

 -5قـــــانون التكـــــــافل والضمــان
االجتماعــي :إن الفقــراء واملســاكني وذوي
احلاجــة ممــن قعــدت بهــم كارث ألجــل
هــؤالء جميع ـ ًا ،ة تعرضــوا لهــا ،أو مــرض
ألــم بهــم ،أو شــيخوخة أصابتهــم ،ينبغي أن
تُشــكل مؤسســات خاصــة تقــوم برعايتهــم،
ويســمي اإلمــام علــي ،عليــه الســام ،مــن
يعملــون فــي مثــل هــذه املؤسســات بعمــال
الرفــق واإلنصــاف.
إن هــذا القانــون يجلــب االطمئنــان
للفــرد فيمــا يخــص مســتقبله ،وبالتالــي
يــؤدي إلــى زيــادة إنتاجــه ،إضافــة إلــى
إشــاعة روح التراحــم بــن أفــراد املجتمــع.
صبغة المجتمع اإلسالمي

أمــا الصبغــة العامــة للمجتمــع
اإلســامي الصحيــح فهــي التقــوى عقيــدة
وســلوك ًا ،وكمــا هــو واضــح مــن الســياق،
فــإن التقــوى املقصــودة هنــا ليســت التقــوى
الفرديــة ،بــل هــي تلــك التــي تأخــذ الطابــع
اجلماعــي ،أي تصبــح خصيصــة مــن
خصائــص املجتمــع ،ميتــاز و ُيعــرف بهــا،
وهــذا احلديــث يبــن حكمــة مهمــة فــي
احليــاة االجتماعيــة اإلســامية ،وهــي أن
املســلمني ليســوا هــم أولئــك الذيــن تعلقــوا
باآلخــرة فقــط وتركــوا الدنيــا وشــؤونها وراء
ظهورهــم ،وليســوا هــم أولئــك الضعفــاء
الفقــراء الزاهــدون فــي متــاع الدنيــا،
واملعتزلــون ألمــور احلكــم والسياســة
واجليــش ،وال يؤمنــون بالعلــوم والتكنولوجيــا
دســها
احلديثــة ،إن هــذه أفــكار ســلبية ّ
األجانــب احلاقــدون فــي صفوفنــا وحاولــوا
بهــا إضعــاف املســلمني مــن جهــة ،وتشــويه
وجــه اإلســام املشــرق مــن جهــة ثانيــة.
إن املجتمــع اإلســامي هــو مجتمــع
القــوة واالســتقالل والثــراء والتقــدم فــي كافة
املجــاالت العلميــة والصناعيــة ،وهــو مجتمــع
يبنــي حضــارة متكاملــة بــكل أبعادهــا ،غايــة
مــا فــي األمــر أن كل ذلــك ينبغــي أن يتــم
فــي إطــار مبــادئ محــددة فــي تعاملــه مــع
شــؤون احليــاة ومــع املجتمعــات األخــرى،
تقــوم علــى أســاس احلــال واحلــرام الــذي
تقــرره الشــريعة اإلســامية وعلــى أســاس
القيــم واألخــاق الفاضلــة.
----------------

إن المجتمع
اإلسالمي هو
مجتمع القوة
واالستقالل
والثراء والتقدم
في كافة
المجاالت
العلمية
والصناعية

*

* كــــتاب؛ قــــيم التــــقدم فــــي المجتمــع
االســامي ،لســماحة المرجــع الدينــي الســيد محمــد
تقــي المدرســي.
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األخبار

بيان في الذكرى السادسة واألربعين الستقالل البحرين

االستعمار البريطاني ما يزال يحكم من خلف الستار
فــي ظــل الصمــت املطبــق مــن املؤسســات
الدوليــة واإلعالميــة ودول العالــم إزاء مــا
يجــري فــي البحريــن مــن اســتمرار لالنتهــاكات
والتجــاوزات علــى حقــوق االنســان ،أصــدر
القيــادي فــي املعارضــة البحرينيــة ،الدكتــور
راشــد الراشــد ،بيانـ ًا مبناســبة احتفــال النظام
احلاكــم فــي املنامــة ،مبــا يطلــق عليــه بـــ «يــوم
االســتقالل» ،كشــف فيــه زيــف هذا االســتقالل،
داعيـ ًا ابنــاء شــعبه والقــوى املناضلــة للمضــي
فــي طريــق االســتقالل احلقيقــي واســترداد
احلقــوق الســليبة ،وفيمــا يلــي نــص البيــان:
«لــم تكتــف بريطانيــا باحتاللهــا الغاشــم
للبحريــن بانتهاكاتهــا الفاضحــة ملبــادئ
الشــرعة والشــرعية الدوليــة وقيــم حقــوق
اإلنســان والدميقراطيــة التــي تتشــدق بهــا
ليــل نهــار بــل عمــدت الســتخدام كل وســائل
وأســاليب املكــر والدهــاء مــن أجــل اســتمرار
الهيمنــة والســيطرة والنفــوذ علــى بلدنــا
العزيــزة؛ البحريــن ،بفــرض األمــر الواقــع
ومــن خــال «الكــذب» وحتريــف احلقائــق بــأن
مملكتهــم املعروفــة بأكبــر دولــة اســتعمارية
عرفتهــا البشــرية فــي تاريخهــا ،والتــي
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تقــوم علــى أســس العصابــات املنفلتــة التــي
متتهــن القتــل والتخريــب والتدميــر مــن أجــل
الســيطرة والنهــب ،فقــد قامــت باخلــروج مــن
بالدنــا ومنحتهــا االســتقالل املزعــوم فــي ١٤
أغســطس ١٩٧١م».
ونتســاءل :هــل مت رحيــل «آخــر جنــدي
بريطانــي» مــن البحريــن فــي ذلــك التاريــخ
لكــي نتحــدث عــن اســتقالل حقيقــي؟ وهــل
قــام بعــد ذلــك نظــام سياســي ميثــل اإلرادة
الشــعبية احلقيقيــة؟
اجلــواب :كال! فاالســتعمار لــم يغــادر
أرضنــا الغاليــة ومــا خلفــه منــذ ذلــك التاريــخ
املشــؤوم هــو مشــروع مت وضــع كل تفاصيلــه
وهندســته وتنفيــذه والرقابــة واإلشــراف عليــه
بريطانيــ ًا.
لقــد قــاوم شــعب البحريــن االســتعمار
البريطانــي كمــا قاومــت الشــعوب العربيــة
واإلســامية ،حتــى أجبر االســتعمار البريطاني
لتغييــر اســتراتيجيته فــي «االســتعمار» وقــام
إثــر ذلــك باإلعــان عــن عزمــه اخلــروج ومنــح
االســتقالل الــكاذب واملزيــف لشــعب البحريــن،
وقــد مت التمهيــد لذلــك مــن خــال حمــات

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

نفســية وإعالميــة ضخمــة كانــت نتيجتهــا
أن يتــم متريــر االحتــال واالســتعمار بحلتــه
اجلديــدة وحتــت اليافطــة املزعومــة باالســتقالل،
حيــث لــم يحــدث مــن االســتقالل األكذوبــة
إال مجــرد أن تختفــي مظاهــر االســتعمار
البريطانــي العســكرية مــن شــوارع البحريــن،
بينمــا تبقــى مخالــب االســتعمار الكريــه
مغروســة فــي جســد وطننــا الغالــي ولكــن
متــوار خلــف اجلــدران!
بوجــود
ٍ
استعمار من وراء الستار

وفــي هــذا االســتفالل املزعــوم عمــد
البريطانيــون إلــى إخفــاء كل املظاهــر
العســكرية مــن الشــارع وتزامــن ذلــك مــع
حملــة نفســية وإعالميــة ودبلوماســية ضخمــة
لتمريــر االســتفالل املزعــوم وهــي أكبــر أكذوبــة
مت متريرهــا ليســتمر االســتعمار ولتســتمر
معــه الهيمنــة والســيطرة ومــن خــال إجراءيــن
أساســيني قــام بهمــا املســتعمر البريطانــي
وهمــا:
أو ًال :إخفــاء مظاهــر االســتعمار التقليديــة
مــن شــوارع البحريــن ،ألنــه لــم تعــد مقبولــة في

األخبار
العالــم ،وألن هنــاك ثــورات فــي معظــم مناطــق
االســتعمار ألهمتهــا قيــم التحريــر ومقاومــة
االســتعمار والتــي انتشــرت فــي ســماء
معظــم الــدول املســتعمرة ،ممــا كلــف فلــول
املســتعمرين كثيــرا وجعلهــم يفقــدون الكثيــر
مــن مواطــئ أقدامهــم فــي عمــوم املنطقــة ،ممــا
جعــل خيــار بقــاء االســتعمار بوجهــه التقليــدي
القــدمي ،أمــر ًا صعبــ ًا وحتديــ ًا غيــر عــادي،
ولذلــك البــد مــن إســتراتيجية جديــدة ملواجهــة
تطــورات تنامــي ثقافــة التحــرر والتحريــر مــن
ربقــة احملتلــن واملســتعمرين.
ثانيــ ًا :تثبيــت وإبــراز ودعــم نظــام تابــع
وعميــل يتــم مــن خاللــه متريــر األكذوبــة بغطــاء
متمــدن وحضــاري تظهــر مــن خاللــه الدولــة
املســتعمرة ألرضنــا وكأنهــا مــاك االنتقــال
مــن ذل وعبوديــة االســتعمار إلــى االســتفالل،
وهكــذا مت تثبيــت النظــام احلالــي حتــت
عناويــن؛ التحــرر واالســتقالل والدميقراطيــة
بينمــا مت تكريــس نظــام حكــم شــمولي ميتــاز
بالديكتاتوريــة واالســتبداد ومت تعزيــز إخضــاع
بالدنــا العزيــزة حتــت براثــن ونيــر االســتعباد
ولكــن بيافطــات متمدنــة مدارهــا االســتقالل
الــكاذب.
حقائق البد منها

إننــا علــى قناعــة تامــة ال تقبــل الشــك أو
االرتيــاب ومبــا منتلكــه مــن مشــاهدات علــى
أرض الواقــع بــأن االســتعمار البريطانــي لــم
يخــرج مــن بالدنــا قــط ولــم يغادرهــا مبقــدار
ثانيــة واحــدة فهــو موجــود يديــر البــاد مــن
وراء اجلدران.إننــا ومبناســبة اليــوم الوطنــي أو
مــا عــرف بيــوم االســتقالل املزعــوم نؤكــد علــى
التالــي:
أو ًال :االســتقالل الوطنــي املزعــوم لم يحدث
البتــة ولــم يغــادر االســتعمار البريطانــي بالدنــا
حتــى اللحظــة ،والبــد جلميــع القــوى الدينيــة
والوطنيــة أن تتعامــل مــع حديــث االســتقالل
علــى أســاس أنــه أكذوبــة ،وأن االحتــال مــا
زال قائمــا حتــى تتحقــق الدميقراطيــة كاملــة
غيــر منقوصــة ،وإن عالمــة االســتقالل احلقيقــي
وصــدق التحريــر والتحــرر تكمــن فــي قيــام
نظــام دميقراطــي شــامل وليــس فــي ظــل وجــود
واســتمرار نظــام شــمولي ديكتاتــوري ومســتبد.
ثانيــ ًا :نحمــل املجتمــع الدولــي مســؤولية
الصمــت والســكوت عــن اغتصــاب قبيلــة آل
خليفــة احلكــم والدولــة دون أي شــرعية أو
مشــروعية شــعبية ،ونطالــب هــذا املجتمــع

باالضطــاع مبســؤولياته لتحقيــق نظــام
سياســي ينبثــق مــن اإلرادة الشــعبية وال
يفــرض عليهــا بقــوى خارجيــة كاالســتعمار
البريطانــي مدعوم ـ ًا مبوقــف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة.
ثالثـ ًا :نعلــن للعالــم كافــة بأننــا ســنواصل
رفــض التواجــد البريطانــي فــي بلدنــا ونعــد
وجودهــم ووجــود نظامهــم الــذي زرعــوه
احتــاال واســتعمارا يجــب مكافحتــه ومواجهتــه
بــكل الوســائل والســبل املشــروعة.
رابعـ ًا :لــن يكــون هنــاك اســتقالل حقيقــي
فــي بالدنــا طاملــا أن النظــام السياســي
احلاكــم ديكتاتــوري شــمولي ومســتبد ولــن
يكــون احتفالنــا بيــوم االســتقالل إال بعــد
إســقاط الديكتاتوريــة وقيــام نظــام شــعبي
بديــل يســتمد شــرعية ومشــروعية وجــوده مــن
صناديــق االقتــراع وليــس مــن فوهــات البنــادق
وفــرض األمــر الواقــع بالقــوى اإلســتعمارية
واإلســتكبارية.
خامسـ ًا :إننــا ومــن موقــع اعتزازنــا بثــورة
شــعبنا الراهنــة ضــد الظلــم والديكتاتوريــة
واالســتبداد ،وثبــوت قــدرة شــبابنا الغيــور علــى
مواجهــة مشــروع االســتالب الوطنــي ،ومتكنهــم
مــن إفشــال مشــروع االســتعمار البريطانــي
فــي اإلبقــاء علــى شــرعية النظــام احلالــي
الزائفــة واملوهومــة ،ورغــم قســوة مشــروعهم
االســتعماري االســتيطاني ،فإننــا نعبــر عــن
ثقتنــا بــأن صمــود وثبــات شــعبنا هــو كفيــل
بتحقيــق تطلعاتنــا املشــروعة فــي وطــن احلريــة
واالســتقالل فــي ظــل نظــام سياســي تعــددي
يســتمد شــرعيته مــن اإلرادة الشــعبية وعبــر
صناديــق االقتــراع.
سادســ ًا :إننــا وفــي الوقــت الــذي ندعــو
بــه جميــع القــوى والتيــارات السياســية لبنــاء
أوســع جبهــة وطنيــة ملواجهــة آلــة الديكتاتوريــة
واالســتبداد املدمــرة بحــق شــعبنا األبــي،
نطالــب بدفــن كل املبــادرات السياســية الراميــة
إلــى تصفيــة مشــروعنا الوطنــي مــن خــال
التســويات التــي تكــرس حقبــة االســتعمار
ومخلفاتــه العفنــة مــن النظــام الديكتاتــوري
القائــم ،وعــدم القبــول بأنصــاف احللــول
كالقبــول بنصــف احلريــة أو بنصــف الكرامــة
بينمــا النصــف اآلخــر يتمثــل فــي العبوديــة
واخلضــوع للديكتاتوريــة وشــرعنه نظامهــا
الفاســد والظالــم.
ســابع ًا :كمــا نطالــب كافــة النخــب
والكــوادر املجاهــدة واملناضلــة لالرتقــاء إلــى

مســتوى الوقائــع التــي متــر بهــا قضيــة شــعبنا
الطامــح للحريــة والعدالــة ،وااللتفــات إلــى حجم
املعانــاة املتزايــدة لشــعبنا بســبب اســتمرار
«االســتعمار» ،وتغليــب القضايــا واملصالــح
الكبــرى علــى املصالــح الذاتيــة الضيقــة مهمــا
كانــت ،وإننــا نغتنــم هــذه الفرصــة لندعــو
اجلميــع إلــى حتمــل مســؤولياته األخالقيــة
واحلضاريــة والتاريخيــة والقيــام بــدور بنــاء
فــي توحيــد اجلهــود َولَــم الشــمل والقفــز عــن
الفئويــة الضيقــة والفصائليــة املدمــرة فــي هــذه
املعركــة املصيريــة والتــي قــد تغيــر خارطــة
املشــهد السياســي فيمــا لــو اضطلعــت الكــوادر
الدينيــة والوطنيــة السياســية بدورهــا املســؤول
والــذي يقــوم علــى أســاس واحــد وهــو تغليــب
متطلبــات معركــة احلريــة والدميقراطيــة الكبــرى
علــى نــوازع الفئويــة الضيقــة.
مــن أجــل حتقيــق تطلعاتنــا املشــروعة فــي
احلريــة والعدالــة ليــس أمامنــا خيــار ســوى
املواصلــة واالســتمرار فــي مواجهــة الظلــم
واالســتعباد والديكتاتوريــة وقــد ثبــت وباألدلــة
القاطعــة علــى أن إرادة الشــعوب ال ميكــن
أن تقهرهــا إرادة الطغــاة وذلــك مهمــا بــدت
الصــورة بخــاف ذلــك ،وندعــو شــعبنا العزيــز
إلــى التمســك بخيــار احلريــة والكرامــة والصبــر
والصمــود حتــى يتحقــق االســتقالل املنشــود
وبنــاء وطــن العدالــة واحلريــة والكرامــة.
إن تفكيــك بنيــة االســتعمار ونظامــه
الديكتاتــوري املصنّــع وظيفيــ ًا ،هــي مســألة
قابلــة للتنفيــذ ومثبتــة تاريخيــ ًا وميدانيــ ًا عبــر
اإلرادة واالستبســال فــي املواجهــة.
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في منتدى القرآن الكريم
الشيخ عبد اهلل الصالح :تهجير أهالي العوامية
امتداد لمشروع التطبيع مع إسرائيل
أوضــح القيــادي فــي جمعيــة العمــل
اإلســامي واملعــارض البحرانــي ســماحة
الشــيخ عبداللــه الصالــح أن هنــاك مخططــ ًا
كبيــر ًا يجــري إعــداده مــن قبــل بعــض اجلهــات
اإلقليميــة للتطبيــع مــع إســرائيل وتوطــن
الفلســطينيني فــي الــدول العربيــة ،مبــوازاة
نوايــا إقليــم كردســتان لالنفصــال واســتهداف
الشــيعة فــي العواميــة ،كلهــا حلقــات ضمــن
مخطــط واحــد.
وقــال الشــيخ الصالــح خــال اســتضافته
فــي امللتقــى االســبوعي ملنتــدى القــرآن الكــرمي
فــي كربــاء املقدســة« :إننــا يجــب أن نتحمــل
مســؤوليتنا فــرد ًا فــرد ًا جتــاه ما ُيحــاك للمنطقة
مــن مخطــط كبيــر علــى حســاب العــراق فــي
إقليــم كردســتان ،وعلــى حســاب اجلزيــرة
العربيــة فــي املنطقــة الشــرقية كلهــا والبحريــن
واليمــن» ،وأضــاف« :إن هــذا املخطــط يشــتمل
كعضــو فاعــل فــي
علــى إدخــال إســرائيل
ٍ
املنطقــة ،وإيجــاد حـ ٍـل للفلســطينيني.
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وبــن ســماحته أن هــذه املخططــات ليســت
بجديــدة ويعــود بعضهــا إلــى عــام 2011
حيــث تنــوي احلكومــة الســعودية اخلــاص
مــن املعارضــة فــي املناطــق الشــيعية عــن
طريــق تهجيــر أبنائهــا وتوطــن الفلســطينيني
وإعطائهــم اإلمكانــات ومــن ثــم إشــعال صــراع
شــيعي ســني ،وأردف:
«أن الشــواهد علــى ذلــك كثيــرة مــن
تصريــح بعــض خطبــاء املســاجد التابعــن
للدولــة بضــرورة هجــرة الفلســطينيني ،إلــى
إخطــار أهالــي بلــدة القديــح فــي القطيــف
بتســليم ســندات أراضيهــم قبــل ثالثــة أســابيع
بهــدف توطــن  300فلســطيني».
وعــن االســباب األخــرى للهجــوم الدمــوي
املســتمر علــى العواميــة منــذ أكثــر مــن ثالثــة
أشــهر أضــاف ســماحته« :ان الســلطات
الســعودية تســتهدف بهجومهــا هــذا إســكات
كل فكــر دينــي خالــص يح ّمــل الناس املســؤولية
والقضــاء علــى رمزيــة الشــيخ الشــهيد النمــر

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

مــن خــال تدميــر بلدتــه وحوزتــه ،عــاوة علــى
طمــع الســلطات بالســيطرة علــى مــزارع
الرامــس وهــي أكبــر وقــف شــيعي فــي الشــرق
األوســط حيــث مت اكتشــاف مخزونــات نفطيــة
هائلــة فيهــا مؤخــر ًا».
ودعــا الشــيخ الصالــح فــي ختــام حديثــه
املؤمنــن إلــى «التضامــن مــع مظلوميــة إخواننا
فــي العواميــة مــن خــال كل وســيلة متاحــة،
الســيما فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي»،
مبينـ ًا أهميــة بــث األمــل فــي نفــوس املجاهديــن
هنــاك مــن خــال هــذا التضامــن حيــث إن
التجــاوب مــع نبــض األمــة مــن صفــات
املؤمنــن احلقيقيــن.
يذكــر أن مدينــة العواميــة فــي القطيــف
تعانــي حصــار ًا شــديد ًا مــن قبــل القــوات
اخلاصــة الســعودية اختتمتــه قبــل ايــام بتهجير
غالبيــة أهالــي املنطقــة و اســتباحة مســاجدها
وحســينياتها وســط شــعارات طائفيــة حتمــل
الكــره ألبنــاء املذهــب الشــيعي.

األخبار

تحت سقف المؤتمر
األول لثقافة الطفل
في كربالء المقدسة

مجلة "الحسيني
الصغير" في
عامها التاسع
وتأسيس الجمعية
الثقافية لألطفال
أقــام قســم رعايــة الطفولــة التابــع للعتبــة
احلســينية املقدســة مؤمتــر ًا فــي (/8 / 15
 )2017وملــدة ثالثــة أيــام علــى التوالــي،
وتضمــن املؤمتــر فــي يومــه األول؛ االحتفــال
بذكــرى إطفــاء الشــمعة التاســعة إلصــدار
العــدد املائــة مــن إصــدار مجلــة احلســيني
الصغيــر ،فــي ســنتها التاســعة علــى التوالــي،
علــى قاعــة ســيد األوصيــاء داخــل احلــرم
احلســيني املطهــر.
وقــد حضــر احلفــل األمــن العــام للعتبــة
احلســينية املقدســة ،الســيد جعفــر املوســوي
وعــدد مــن املســؤولني واألكادمييــن فــي ثقافــة
الطفــل مــن داخــل العــراق وخارجــه ،ومــن
ســلطنة عمــان ،ومــن ســوريا ،والذيــن عبــروا
عــن أهميــة اإلصــدارات اخلاصــة بالطفولــة
فــي حيــاة الطفــل كمجلــة احلســيني الصغيــر،
التــي تع ـ ّد أول إصــدار خــاص بالطفولــة فــي
تاريــخ العتبــات املقدســة ،وحتتــوي علــى
مواضيــع متنوعــة دينيــة وتعليميــة وثقافيــة
عامــة ،كرســائل هادفــة يتــم توجيههــا للطفــل
فــي خضــم الصراعــات التــي نخوضهــا فــي
ظــل الهجمــات الثقافيــة املعاديــة.
هــذا وقــد تضمــن املؤمتــر ،اإلعــان عــن
تأســيس اجلمعيــة الثقافيــة لألطفــال فــي
اليــوم الثانــي مــن أعمالــه ،والتــي رأســها كل

مــن محمــد احلســناوي رئيــس حتريــر مجلــة
احلســيني الصغيــر ،وعلــي البــدري رئيــس
حتريــر كل مــن مجلــة رياحــن ،ومجلــة حيــدرة،
الصادرتــان عــن العتبــة العباســية املقدســة،
وعلــي القاســمي مديــر دار البــراق لثقافــة
األطفــال بالعــراق وقــد مت عقــد جلســة حضرها
أكادمييــون ومثقفــون مهتمــون بشــأن الطفــل
والعاملــون فــي نشــر ثقافــة األطفــال ،ومت طرح
آليــة إنشــاء هــذه اجلمعيــة بشــكل كيــان يجمــع
العاملــن بشــأن الطفــل مــن جهــة ،ولتطويــر
العمــل بجانــب ثقافــة األطفــال مــن جهــة
أخــرى .وقــد حتــدث األديــب واإلعالمــي ســام
محمــد البنــاي الــذي تــرأس اجللســة اخلاصــة
باجلمعيــة الثقافيــة لألطفــال عــن وضــع بصمــة
مهمــة مــن أجــل نشــر ثقافــة الطفــل ،وإصــدار
املطبوعــات واالهتمــام بالبحــوث والدراســات
التــي تهتــم بهــذا الشــأن ،وتطــرق الــى اهتمــام
عديــد دول العالــم وبشــكل كبيــر بثقافــة الطفل.
وأكــد البنــاي :البــد أن يكــون مثــل هــذا
االهتمــام فــي العــراق عــن طريــق اجتمــاع
ذوي االختصــاص املهتمــن بالطفــل فــي كيــان
واحــد لغــرض مــد ثقافــة الطفــل بالعــراق،
خاصــة بعــد أن تعــرض البلــد لتداعيــات أنتجت
مشــاكل وأزمــات تعــرض لهــا الطفــل كاحلــروب
وغيرهــا وتأثيرهــا علــى األطفــال لذلــك ال بــد

مــن وقفــة واحــدة وبكيــان واحــد ملواجهــة هــذه
التحديــات.
كمــا مت تقــدمي محاضــرات وبحــوث
خاصــة بالطفــل ،منهــا؛ مــا قدمتــه الدكتــورة
أمامــه اللواتــي مــن دولــة عمــان ،التــي حتدثــت
عــن أســاليب التربيــة حســب التربيــة والثقافــة،
واختصــت باجلانــب الثقافــي ،وطرحــت منــاذج
وقصــص تســترعي انتبــاه الطفــل ،كاختــاف
األزيــاء واجلــو الثقافــي وضــرورة تعــرف
الطفــل عليهــا مــع اختالفهــا وتنوعهــا ومــع
التأكيــد علــى إبــراز قيمنــا احملليــة بطريقــة
معاصــرة ،ومواكبــة الطفــل مبــا يجــد فيهــا
الطفــل بعــض الغرابــة كأســلوب جــذب لــه.
وفــي اليــوم الثالــث منــه مت تكــرمي الفائزيــن
مبســابقة النصــوص املســرحية للطفــل علــى
ضــوء مســابقة مســبقة مت اســتدعاء كتــاب
املســرح لكتابــة نصــوص لألطفــال تصلــح أن
تكــون نصـ ًا مســرحي ًا للطفــل وقــد فــازت ثالثــة
نصــوص مســرحية مــن كربــاء وبابــل والنجــف
علــى التوالــي.
ومــن اجلديــر بالذكــر إن هــذا املؤمتــر
هــو األول الــذي يقيمــه قســم رعايــة الطفولــة
احتفــا ًال بذكــرى اســتمرارها ووصولهــا للعــدد
املائــة وسيســتمر عنــد نهايــة كل عــام وإصــدار
( )12عــدد ًا جديــد ًا مــن املجلــة.
أﻳﻠﻮل | 2017
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موضوع الغالف

بعد إفالسها الفكري

العلمانية تبحث عن مخرج للهروب من الفشل

الشيخ فارس الجبوري

كانــت البشــرية وملــا تزل تخــوض صراعات
فكريــة في شــتى االجتاهــات واحلقــول الفكرية،
ومتيــزت هــذه الصراعــات بــأن بعضــا منهــا
يكــون مبنيــا علــى مناهــج وأســس مرجعيــة
واضحــة ،مــع دراســة ملرتكــزات االجتاهــات
الفكريــة املخالفــة الــى حــد مــا ،فــي حــن متيــز
النــوع الثانــي مــن هــذا الصــراع الفكــري بأ ّنــه
ال يرتكــز الــى أي أســس أو منهــج واضــح،
مــع جهــل مطبــق ملرتكــزات االجتــاه املخالــف،
وال يعنــي اجلهــل املطبــق عــدم اطالعهــم علــى
بعــض مرتكــزات االجتــاه املعــارض ،بــل إنهــم
فهمــوه بشــكل مشــوه وناقــص ومضطــرب؛
ممــا جعلهــم يعتقــدون أنهــم فهمــوا مرتكــزات
الفكــر املقابــل ،بــل وانهــم اكثــر منــه فهمــا فــي
ذلــك ،بينمــا هــم أبعــد مــا يكونــون عــن الفهــم
احلقيقــي.
وكــم هــو الفــارق بــن النوعــن! وقــد رأينــا
كال النوعــن فــي كل مــن صــراع العلمانيــة
مــع الكنيســة الــذي مثــل النــوع االول ،كمــا
مثــل صــراع العلمانيــن مــع اإلســام فــي بــاد
املســلمني النــوع الثانــي منــه.
العلمانية والكنيسة

فــي اوربــا ،لعبــت الكنيســة فــي القــرون
املاضيــة دور ًا مؤثــر ًا فــي احليــاة فــي املجــاالت
كافــة ،غيــر أنّ دورهــا فــي املجــال السياســي،
وموقفهــا الســلبي مــن العلــم ،كان لــه األثــر
األكبــر فــي ظهــور العلمانيــة فــي اوربــا؛
كــردة فعــل علــى الظلــم الــذي تســببت بــه
مــن خــال ســيطرتها علــى القــرار السياســي،
واســتخدامه كوســيلة فــي شــرعنة القــرارات
اجلائــرة للحــكام علــى حســاب الشــعوب تــارة،
وفــي معــاداة العلــم والعلمــاء تــارة أخــرى،
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فشل األنظمة العلمانية منذ تحررها من االستعمار والى يومنا هذا،
جعلها أن تحول فشلها وتصوره على انه بسبب اإلسالم

حيــث انهــا ربطــت بعــض الظواهــر الكونيــة
التــي لــم ُتــط بهــا علم ـ ًا فربطتهــا بالعقيــدة،
وكفــرت كل مــن يقــول خــاف رؤيتهــا لتلــك
الظواهــر ،فــي حــن ان تلــك الــرؤى لــم تكــن
جــزء ًا مــن تعاليــم املســيحية ،وإمنــا أدخلــت
اليهــا بعــد التزويــر والوضــع غيــر املســبوق
لنصــوص الديانــة املســيحية املعــروف لــدى
اجلميــع.
فلــم تكــن الكنيســة مهيــأة إلدارة احليــاة،
فــا نصوصهــا األصليــة احتــوت علــى فلســفة
كاملــة ورؤيــة واضحــة تصلــح لألزمنــة واألمكنــة
املختلفــة ،فضــا عــن ان تلــك النصــوص
األصليــة لــم تكــن موجــودة ،وقــد طالهــا
التحريــف الــى حــد كبيــر.
وكان قــدرة الكنيســة إلدارة احليــاة
واضحــة عنــد ادنــى تأمــل؛ فالحــظ املفكــرون
ذلــك ووجــدوا ضــرورة اخلــروج مــن هــذا
الطغيــان والتخلــف والظلــم ،وال يكــون ذلــك
إال باخلــروج والثــورة علــى الكنيســة ،وعزلهــا
بــن جدرانهــا؛ فجــاءت املطالبــة بضــرورة عــزل
الديــن (الكنيســة) عــن الدولــة.
وبغــض النظــر عنــد مقــدار الصحــة
واخلطــأ فيهــا ،فقــد كان لعلمانيــي اوربــا رؤيــة
ومنهــج واضــح وتشــخيص ألســباب دعوتهــم
لعــزل الكنيســة ودراســة حقيقيــة لواقــع
الكنيســة ومناهجهــا.
ولكــن هــل كان لعلمانيــي بــاد املســلمني
رؤيــة ومنهــج واضــح؟ وهــل لهــم دراســة
حقيقيــة وتقييــم حقيقــي ملنهــج اإلســام
ومرتكزاتــه فــي إدارة احليــاة أم ال؟!
العلمانية واإلسالم

وعلــى نفــس املنــوال طالــب العلمانيــون

فــي العالــم اإلســامي بنفــس مطالــب
العلمانيــن األوربيــن بضــرورة فصــل الدولــة
عــن الديــن ،ولكــن هــذه املــرة؛ عــن اإلســام
ال عــن املســيحية ،ولكــن الفــارق بينهــم وبــن
األوربيــن؛ أن أولئــك حينمــا طالبــوا بهــذا ،كان
لهــم نهجهــم الواضــح ،وأســبابهم املنطقيــة
املبنيــة علــى حتليــل مقبــول الــى حــد مــا،
فمــا هــي دوافــع فصــل اإلســام عــن الدولــة،
كمــا هــي دعــوة العلمانيــة التقليديــة ،وفصــل
اإلســام عــن احليــاة بشــكل عــام ،كمــا هــو
مطلــب العلمانيــة املعاصــرة؟! فهــل هــو محاربــة
اإلســام للعلــم والعلمــاء ،واإلســام يقــول
علــى لســان النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه« :اطلبــوا العلــم مــن املهــد الــى اللحــد»
واحلديــث اآلخــر« :اطلبــوا العلــم ولــو كان
فــي الصــن» ،و»طلــب العلــم فريضــة علــى كل
مســلم ومســلمة»؟! أم هــو الظلــم السياســي،
بينمــا اإلســام يأمــر بالعــدل واملســاواة ومنــع
الظلــم ،وضــرورة مجاهــدة احلاكــم الظالــم
وجعلهــا مــن اعظــم اجلهــاد؟! أم ســبب هــذه
الدعــوة الظلــم االجتماعــي ،وقــد أمــر اإلســام
الرجــل بامرأتــه خيــرا ،وأوصــى املــرأة بزوجها،
وأوصــى بالوالديــن واجليــران وابــن الســبيل
واأليتــام واملســاكني ،وكـ ّرم املــرأة أميــا تكــرمي،
وقضــى علــى ظاهــرة الــرق والعبوديــة بحكمــة
عاليــة ،وأوصــى بضــرورة احتــرام احلقــوق
االجتماعيــة العامــة وغيرهــا الكثيــر مــن القيــم
اإلنســانية واألخالقيــة؟! أم أن الســبب هــو
الظلــم االقتصــادي ،وقــد شــرع اإلســام أدق
التشــريعات االقتصاديــة فيمــا يتعلــق بالــزكاة
واخلمــس واإلنفــاق العــام كالصدقــات وإعانــة
احملتاجــن وغيرهــا الكثيــر؟! أم ان الســبب هــو
التخلــف العســكري ،واإلســام يأمرنــا ببنــاء

قدراتنــا الدفاعيــة ،اذ تقــول اآليــة الكرميــة:

ِ
ــو ٍة َو ِمــن
َ
اســ َت َط ْعتُم ِّمــن ُق َّ
{و َأعــدُّ وا َلُــم َّمــا ْ
ِ
الَ ْي ِ
ِّر َبــاط ْ
ــل( ،}....ســورة األنفــال،)60 :

والقائمــة تطــول ،فهــل يبقــى ســبب وجيــه لهــذه
الدعــوة؟!
ان العلمانيــن ال ميلكــون منهجــ ًا
وال رؤيــة ،بــل وال يفقهــون مــا يريــدون،
وال يعرفــون الهــدف ،فهــم يتخبطــون الــى
درجــة انهــم ال يفهمــون ابســط الفــوارق بــن
شــريعة كاملــة تدعــو الــى التقــدم والتطــور
واإلنســانية احلقيقيــة واحلضــارة ببعديهــا
املــادي واملعنــوي ،وبــن قيــود الكنيســة علــى
العلــم وتكفيــر وإعــدام العلمــاء ،وهــذا ينــم عــن
جهلهــم بتعاليــم اإلســام احلقيقيــة ،والتــي
لــم يحيطــوا بهــا علمــ ًا ،فالقــوم «أعــداء مــا
جهلــوا»!
العلمانية والمغالطات المفضوحة

حينمــا طالــب علمانيــو اوربــا بفصــل
الكنيســة عــن الدولــة ،كانــت الكنيســة تتســيد
القــرار السياســي آنــذاك ،وكانــت تك ّفــر
العلمــاء ،فهــي متســك بزمــام االمــور وتديرهــا
وفــق رؤيتهــا إلدارة الســلطة ،ولكــن حينمــا
طالــب علمانيونــا فــي الوقــت الراهــن بفصــل
اإلســام عــن الدولــة او احليــاة ،فهــل احلكــم
فــي دولنــا كان حكم ـ ًا إســاميا واحليــاة تــدار
وفــق رؤيــة اإلســام ،أم ان األمــر مختلــف؟
الــكل يعلــم ان بلداننــا حــن ظهــرت
العلمانيــة فيهــا ،لــم يكــن فيهــا أي شــكل
مــن أشــكال احلكــم اإلســامي ،بــل كانــت
أمنــاط احلكــم فيهــا علمانيــة صرفــة ،ولذلــك
كانــت احلــركات املعارضــة بغالبيتهــا ،حــركات
إســامية تدعــو الــى بعــث رســالة الســماء مــن
أﻳﻠﻮل | 2017
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ً
ان العلمانيين ال يملكون منهجا وال رؤية ،بل وال
يفقهون ما يريدون ،وال يعرفون الهدف

جديــد كطريــق الــى بنــاء االنســان وإعمــار
االرض ،وهنــا يتضــح جليــا مــن هــو األولــى
باملســاءلة عــن تخلــف األمــة ،العلمانيــون
احلاكمــون أم االســاميون املعارضــون؟!
واجلــواب واضــح والشــك ،ان حتميــل اإلســام
مســؤولية التخلــف فــي ظــل أنظمــة علمانيــة،
ميثــل مفارقــة عجيبــة ،واســتخفاف بعقــول
الشــعوب ،ومحاولــة للنيــل مــن مصــدر قــوة
الشــعب وأملــه فــي االنبعــاث احلضــاري ،أال
وهــو اإلســام.
العبرة في النظام ال في دين مطبقيه

وقــد يقــول البعــض ملــاذا يكــون اللــوم
علــى العلمانيــن وكل مــن حكــم بالدنــا هــو
مــن املســلمني؟ ولعــل مــا جــرى فــي العــراق
يكــون مثــا ًال؛ مــن ســيطرة أحــزاب  -ســ ّمت
نفســها إســامية  -علــى الســلطة ومــا يجــري
فيــه مــن فســاد وانحرافــات ،إمنــا هــي مــا
جنــت انفســهم ،فهــل يجــب أن نحمــل اإلســام
املســؤولية عــن التخلــف والفســاد؟ ثــم إن
العلمانيــن يحكمــون الغالبيــة العظمــى مــن
البلــدان االســامية ،وهــي متخلفــة الــى ابعــد
احلــدود ،فلمــاذا ال ُيح ّملون انفســهم املســؤولية
ايضــا؟ كمــا ان هنــاك أمــرا يجــب ان يعيــه
العلمانيــون بوضــوح وهــو ان رؤيــة اإلســام
إلدارة احليــاة متثلهــا نصــوص اإلســام،
وان مــن يبــن هــذه النصــوص هــي اجلهــات
االســامية املعتبــرة املعتــد بهــا ،فــا ميثــل
تطبيــق حاكــم مســلم مقياسـ ًا لنظــام اإلســام
فــي إدارة احليــاة ،كمــا ان أحــزاب اإلســام
السياســي ال متثــل بالضــرورة رؤيــة اإلســام
إلدارة احليــاة ،فهــي ال تعــدو كونهــا أحزابــا
سياســية يهمهــا الشــعار الــذي يوصلهــا الــى
الســلطة ،مثــل غيرهــا مــن األحــزاب األخــرى.
فاملشــكلة ليســت فــي كــون هــذا احلاكــم

16

مســلم ًا او مســيحي ًا ،فمــن الطبيعــي ان يكــون
احلــكام مــن املســلمني فــي بــاد املســلمني،
بســبب تكونهــا مــن املســلمني ،إمنــا املشــكلة
فــي نظــام إدارة الدولــة وهــو األســاس فــي
املوضــوع ،فهــل هــو النظــام الــذي حــدده
اإلســام إلدارة احليــاة ،أم انــه النظــام الــذي
وضعــه العلمانيــون انفســهم ،فهــؤالء األفــراد
ســوا ٌء كانــوا مســلمني أم مســيحيني ،امنــا
يســيرون وفــق هــذا النظــام ،وال شــك ان
النظــام فــي العــراق فــي الوقــت احلاضــر،
ليــس نظامــ ًا اســامي ًا ،ال فــي السياســة ،وال
فــي االقتصــاد ،وال فــي التربيــة وال فــي أي
مجــال آخــر ،إمنــا هــو نظــام علمانــي صــرف
وضعــه العلمانيــون ،إال فــي بعــض جوانــب
األحــوال الشــخصية والــذي هــو اآلخــر غ ّيــر
العلمانيــون قســم ًا منــه بعيــد ًا عــن االســامي،
إذن؛ العبــرة فــي النظــام وليســت فــي ديــن مــن
يســير وفــق هــذا النظــام.
اإلسالم دين التحضر

ولــو رجعنــا الــى الــوراء ووضعنــا جتربــة
اإلســام فــي شــبه اجلزيــرة العربيــة ســنفهم
مــدى عظمــة اإلســام ،والــى أي حــد هــو
ديــن التحضــر والتقــدم! فالعــرب كانــوا عبــارة
عــن قبائــل متناحــرة تعيــش فــي غالبيتهــا
علــى القتــل ،واإلغــارة علــى بعضهــا البعــض
وتعيــش كل أنــواع اجلهــل واملــرض والتخلــف
والوحشــية ،وهنــا يأتــي اإلســام ،ويصنــع
املســتحيل ،فيحــول تلــك القبائــل املتناحــرة
املتخلفــة ،الــى مصــدر نــور عــ ّم اإلنســانية
كلهــا .ورغــم ان التطبيــق الصحيــح لإلســام
لــم يحكــم األمــة إال ســنوات قليلــة ،مــع ذلــك
فــان هــذا القليــل ومــا تبقــى منــه مــن مظاهــر
اإلســام ،زَرع فــي نفــوس ابنــاء األمــة ،بــذور
اخليــر والتطــور والتقــدم؛ فبنيــت حضــارة
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متقدمــة اليــزال يشــهد لهــا العالــم بعــد مــرور
قــرون متماديــة.
ومنــذ انهيــار تلــك املظاهــر املتبقيــة
مــن اإلســام فــي عهــد الدولــة العباســية،
واملســلمون مــا يزالــون يعيشــون حالــة التخلــف
فــي اجلوانــب كافــة ،وحتــى بعــد التحــرر مــن
االســتعمار ،تسـلّم العلمانيــون احلكــم وحكمــوا
ضمــن النظــام العلمانــي قرونــ ًا عــدة والــى
يومنــا هــذا ،وبعــد كل هــذاّ ،أي دليــل واقعــي
وجتريبــي أعظــم مــن هــذا علــى صالحيــة
اإلســام للتقــدم والتحضــر؟! وأي فتــرة يجــب
ان يعطــى العلمانيــون فــي احلكــم بعــد هــذه
العقــود الطويلــة مــن الزمــن ليفهمــوا فشــلهم
وجهلهــم؟! ان حتميــل فشــلهم علــى اإلســام
ال يعــدو كونــه هروبــ ًا الــى األمــام.
وبعــد هــذا الفشــل الذريــع ألنظمــة احلكــم
العلمانيــة مــن جهــة ،والنجــاح الــذي حققتــه
جتربــة النظــام االســامي ،ومــا قدمتــه مــن كل
عناصــر القــوة والبنــاء للفــرد واملجتمــع ،ومــا
احتوتــه مــن عناصــر التقــدم والتحضــر ،وبعــد
ان اتضــح فقــدان علمانيتنــا ألي منهــج حقيقــي
يتوافــق مــع واقــع شــعوبنا ،وعــدم عقالنيــة
دعوتهــم ألبعــاد اإلســام عــن احليــاة ،حيــث
انهــا مبنيــة علــى جهــل كامــل لــكل مقومــات
اإلســام وقدراتــه العجيبــة علــى تقــدم األمــة،
اضــف الــى ذلــك فشــل أنظمتهــم العلمانيــة
منــذ التحــرر مــن االســتعمار والــى يومنــا هــذا،
بــل ومحاولتهــم حتميــل فشــلهم وتصويــره علــى
انــه بســبب اإلســام؛ كل ذلــك يجعلنــا نعتقــد
جازمــن بإفــاس العلمانيــة فكريــا ودعوتهــا
هــذه ال تعــدو عــن كونهــا جهــا فاحشــ ًا،
ومحاولــة للهــروب الــى األمــام؛ لذلــك صــار
حر ّيــ ًا بنــا وبالعلمانيــن الدعــوة الــى نظــام
اإلســام فــي إدارة احليــاة ،لــو كانــوا ينشــدون
التقــدم ومصلحــة األمــة كمــا يدعــون.

نقطة ضوء

كالم في معركة "الوعي"!

الدكتور راشد الراشد

تواجــه األمــة اإلســامية منــذ انطالقتهــا األوىل حتدّ يــات عديــدة
ومتنوعــة ،بعضهــا يتصــل بــراع اإلرادات نحــو الســلطة والنفــوذ،
وبعضهــا اآلخــر يتصــل بجبهــة الفكــر والرؤيــة.
وشــهدت األمــة معــارك ضاريــة عــى اجلبهتــن؛ جبهــة مــن كانــوا
يريــدون الســلطة والنفــوذ ،وجبهــة مــن كانــوا يعرتضــون عــى الديــن
«الفكــرة» و«القيــم» و«الرؤية».
وربــا دعمــت أطــراف الــراع مــن أجــل الســلطة والنفــوذ يف
حقــب تارخييــة متفاوتــة ،أهــل الــرأي والفكــرة مــن ذوي االجتاهــات
األخــرى للــروز والظهــور ملجاهبــة األمــة يف صميــم مــا يــرر
وجودهــا وقيامهــا.
فــرزت إىل ســطح الســاحة الفكريــة مذاهــب وأيديولوجيــات تــم
تنظيمهــا وتنســيق فكرهــا لتتحــدى مــا يدعــو إليــه الفكــر اإلســامي
مــن قيــم ومبــادئ ،ومــا يرتكــز عليــه مــن أصــول يف العقيــدة واملنهج.
وحفــل التاريــخ اإلســامي بالعديــد مــن الســجاالت مــع
مفكــري املذاهــب واإليديولوجيــات األخــرى الذيــن اجتمعــت
إرادهتــم  -ربــا  -مــع أربــاب طــاب الســلطة والنفــوذ يف حتطيــم قيــم
الديــن اإلســامي ومبادئــه اخلــرة التــي تدعــو إىل العدالــة واملســاواة
وصيانــة ومحايــة الكرامــة اإلنســانية ،كــا تغــرس يف نفــوس األمــة قيــم
اخلــر والصــاح والفضيلــة.
إن أخطــر مــا يمكــن أن تتعــرض لــه األمــة ،ال يكمــن مواجهتهــا
باحلــروب الســاخنة ،فهــذه قــد تشــحذ إرادة األمــة وتصــل هبــا إىل
مراتــب متقدمــة وتعطيهــا زمخ ـ ًا هائ ـ ً
ا جيعلهــا قــادرة عــى املجاهبــة
واملقارعــة وإنــزال أشــد اهلزيمــة بالعــدو الظــامل واملغتصــب للرشعيــة
 ،وإنــا اخلطــر كل اخلطــر فيــا يرتبــص باألمــة مــن حتديــات تطــال
«الفكــر» و»القناعــات».
لقــد تطــورت أدوات احلــروب إليقــاع رش اهلزائــم باخلصــوم يف
ميــدان احلــروب واملجاهبــات الســاخنة ،لكــن أي هزيمــة حقيقيــة
ال يمكــن أن حتــدث إال إذا ترافقــت مــع اهلزيمــة يف جبهــة «الفكــر»
و»العقائــد» و«القناعــات».

اليــوم جتابــه األمــة إضافتـ ًا إىل احلــروب الغاشــمة التــي تســتهدف
وجودهــا وهويتهــا ،حروبــ ًا أخــرى ضاريــة عــى جبهــة تدمــر
«الفكــر» و«العقائــد».
وتتنــوع وســائل التدمــر التي تســتهدف جــدارة احلياة واســتحقاق
التفــوق لألمــة خارجيــ ًا مــن خــال إشــعال احلــروب وممارســة
الضغوطــات االقتصاديــة وفــرض شــتى أنــواع احلصــار كــا حيــدث
يف بقــاع عديــدة مــن بــاد األمــة ،وليســت ســوريا والعــراق واليمــن
وأفغانســتان وليبيــا وتونــس والبحريــن والقطيــف ســوى عناويــن
ممتــدة هلــذا االســتهداف ،وداخليـ ًا وهــو األخطــر وســواء مــن خــال
مــا عــرف أو يعــرف باحلــرب الناعمــة أو مــن خــال أدوات ووســائل
الفتــن وتأجيــج الرصاعــات البينيــة ،ومــرور ًا باحلــروب املعنويــة التــي
تســتهدف طموحــات وتطلعــات األمــة يف الريــادة والتفــوق ووصــوالً
باحلــروب التــي تســتهدف «الفكــر» والقواعــد األساســية ملــا يشــكل
قناعــات وعقائــد األمــة.
إننــا نعيــش يف أتــون معركــة شــمولية تفــرض علينــا اليقظــة
التامــة واحلــذر يف مجيــع االجتاهــات ،خاصــة وأننــا نقــف اليــوم
أمــام اســتهداف خطــر لعقــول شــبابنا مــن خــال توظيــف الثــورة
املعلوماتيــة والتقنيــة يف توجيــه الفــت حلــرف أبنــاء األمــة عــن
التمســك ب ُعــرى قيمهــم احلضاريــة واإلنســانية.
تيــارات اإلحلــاد وتشــويه صــورة الفكــر الدينــي اليــوم متــي
برشاســة شــديدة لتشــويه كل مــا يرتبــط بـ»الديــن» ومــا يمثلــه مــن
قيمــة كــرى باجتــاه التفــوق وقيــادة احلضــارة اإلنســانية واالنطــاق
هبــا نحــو آفــاق كونيــة وإنســانية خالقــة كبديــل عــن القيــم اجلاهليــة
احلاكمــة عــى الســيطرة والنفــوذ والتحكــم.
لقــد أضحــت املخاطــر والتهديــدات التــي تســتهدف «عقــل»
و«فكــر» و«روح» األمــة تقــرب مــن حتقيــق أهدافهــا اخلبيثــة يف
زعزعــة عقائــد الكثرييــن الذيــن ضاعــوا يف مهــب رياحهــا العاتيــة
وأصبحنــا نتســاءل بفعــل ضخامــة التحــدي:
كيــف يمكــن أن نحصــن أنفســنا وشــباب أمتنــا مــن الوقــوع
ضحيــة الــرخ اخلطــر يف عالقتنــا ووجودنــا كأمــة هلــا هويتهــا
وشــخصيتها اخلاصــة؟
وكيف لنا أن نبدع يف مواجهة هذه التحدّ يات؟
إهنا معركة الوعي!
وهــي أخطــر مــن كل معــارك الدبابــات وأزيــز الرصــاص،
فهــل نشــهد قفــزة تبــن لنــا مــدى اســتعدادنا ألن نكــون بمســتوى
التحديــات املفروضــة ،وأن نكــون حيــث جيــب أن نكــون يف ســياق
تعميــق اإليــان بمبــادئ وقيــم األمــة وتعزيــز ثقافــة االعتــزاز هبــا
كمهمــة وأولويــة قصــوى تســتحق منّــا كل العنايــة واالهتــام ،نأمــل
ذلــك.

موضوع الغالف

ّ
التطرف أسبابه وآليات الحد منه

الشيخ حيدر الشمري

علــى الرغــم مــن محاولــة اإلعــام العاملــي
تصويــر اإلرهــاب والتطــرف الفكــري علــى أنــه
جــزء مــن املنظومــة الدينيــة االســامية ،ولصــق
جميــع مظاهــر الســلوك املتطــرف باالســام
واحلــركات االســامية ،لكنــه يبقــى واضحــا
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لــدى الكثيــر مــن الباحثــن حتــى غيــر املســلمني
أنَ التطــرف الفكــري هــو ظاهــرة بشــرية
ظهــرت مــع وجــود االنســان ،ولعــل أد ّل دليــل
علــى ذلــك؛ احملــاورة التــي جــرت بــن ابنــي
آدم ،عليــه الســام ،ومــا تبعهــا مــن أحــداث
اتســمت بالتطــرف الســلوكي الــذي أدى الــى
قتــل االخ ألخيــه.
وحــن متابعــة تأريــخ االديــان جنــد أن
هــذه الظاهــرة حاضــرة فــي األديــان األخــرى
بشــكل واضــح ،وفــي العديــد مــن املــدد الزمنيــة
وأماكــن تواجدهــا ،وهــي حاضــرة زمانيــا
ومكانيــا علــى املســتويني الفكــري والســلوكي،
وال يســتغرب القــارئ الكــرمي إذا أخبرتــه أنــه
الــى اآلن توجــد هنــاك مــن احلــركات واملذاهــب

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

الفكريــة غيــر االســامية التــي تعــد اكثــر
تطرفــا مــن احلــركات االســامية املتطرفــة
التــي يكثــر احلديــث عنهــا فــي وســائل.
وهــذا مــا أكــده املفكــر الفرنســي ،روجيــه
غــارودي ،إذ يــرى أنَّ التطــرف الدينــي
والعقائــدي فــي الغــرب هــو األم حلــركات
التطــرف التــي تنســب نفســها لإلســام ،وعلــى
الرغــم مــن أنَّ الكاتبــة املستشــرقة ،كاريــن
أن إحــدى أكثــر التطــورات
آرمســترونغ ،تــرى َّ
اذهــاال فــي أواخــر القــرن العشــرين ،ظهــور
قــوى مســلحة تعــرف باألصوليــة داخــل كل
تــراث دينــي رئيســي ،لكنهــا ال تنفــي وجودهــا
قبــل هــذه املــدة الزمنيــة مــن جهــة ،ومــن جهــة
اخــرى فهــي تؤكــد علــى أن ظاهــرة االصوليــة
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ان التطرف كظاهرة ،غير مرتبطة بالمذاهب
االسالمية فقط ،بل هي ظاهرة تكاد تكون عامة،
إذ هي صناعة بشرية وجدت مع وجود االنسان

املتطرفــة لــم تقتصــر علــى ديــن دون آخــر إذ
«إن النزعــة األصوليــة ليســت حكــرا
تــرىًّ :
علــى االديــان التوحيديــة الكبيــرة فحســب،
بــل هنــاك نزعــات اصوليــة بوذيــة وهندوســية
وإن هــذه النزعــات
وحتــى كونفشيوســيةَّ ،
تنحــي جانبــا الكثيــر مــن الــرؤى فــي الثقافــة
ّ
الليبراليــة التــي اكتســبت عبــر ســبل مؤملــة،
فنجدهــا حتــارب وتقتــل باســم الديــن ،وتســعى
الــى جلــب املقــدس لداخــل علــم السياســة
والصــراع القومــي».
وهنــاك الكثيــر مــن األمثلــة التــي تشــهد
علــى ان التطــرف كظاهــرة ،غيــر مرتبطــة
باملذاهــب االســامية فقــط ،بــل هــي ظاهــرة
تــكاد تكــون عامــة ،إذ هــي صناعــة بشــرية
وجــدت مــع وجــود االنســان.
ً
ً
مفهوم التطرف لغة واصطالحا

ومــن خــال معرفــة املفهــوم اللغــوي
للتطــرف نســتطيع ان نتعــرف علــى االســباب
التــي أســهمت فــي وجــود التطــرف كظاهــرة،
ولــو علــى املســتوى القريــب ،هــذا مــن جهــة؛
جهــة أخــرى ،لوضــع التصــورات حــول
ومــن ٍ
احللــول الناجعــة للحــد مــن ظاهــرة التطــرف.
وردت لفظــة التطــرف مــن الناحيــة اللغويــة
مــن الطــرف ،أي الناحيــة أو منتهــى كل شــيء،
وجــاء فــي القامــوس احمليــط ،ومجمــع البحريــن
أنَّ الطــرف هــو الطائفــة مــن الشــيء ،وطرفــت
الناقــة :رعــت اطــراف املرعــى ،ولــم تختلــط
بالنــوق ،ومــن ذلــك قولــه تعالــى{ :طرفــي
النهــار} أولــه وأخــره ،والتطــرف تناظــر كلمــة
الغلــو التــي تعنــي جتــاوز احلــد ،وهــي مــن

«غــا» مبعنــى؛ زاد ،وارتفــع ،وجــاوز احلــد،
ويســتخدم التطــرف اصطالحــ ًا فــي مقابــل
مفهــوم االعتــدال ،مــن العــدل ،والوســطية،
مــن الوســط ،واذا كان مصطلــح التطــرف لــم
يــرد ال فــي القــرآن وال فــي الســنة ،فــإن جــذره
اللغــوي اســتخدم عــدة مــرات مثــل :طــرف،
وطرفــي ،وأطرافهــا .وقــد اســتعمله بعــض
العلمــاء مبعنــى الوقــوف فــي طــرف الشــيء
واخلــروج فيــه عــن حــد التوســط واالعتــدال،
وهــو ســوء الفهــم للنصــوص الــذي يــؤدي الــى
التشــدد.
العلل والدوافع نحو التطرف

جميــع املؤشــرات تشــير الــى أنَّ التطــرف
لفــظ نســبي مرتبــط مبخالفــة اخلــط العــام
الســوي والــذي حتــدده التقاليــد واالعــراف
واملعاييــر القانونيــة والدينيــة الســائدة فــي
املجتمــع ،ممــا يجعلــه مفهوم ـ ًا محــل اختــاف
بــن املجتمعــات ،أمــا مــن الناحيــة الدينيــة
فهــو اخلــروج عــن املألــوف عقائديــا املصحــوب
بالغلــو املظهــري الشــكلي فــي الديــن والتعصب
لــرأي واحــد أو اســتنتاج خاطــئ ،واملبالغــة فــي
الســلوك النــاجت عــن هــذا التعصــب أو التطــرف
فــي الفكــر ،ومــن منــاذج التطــرف الســلوكي
فــي التاريــخ االســامي احلادثــة التــي ذكرهــا
املؤرخــون ومجملهــا أنَّ ثالثــة مــن املســلمني
األوائــل مــروا علــى بيــوت أزواج النبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،وســألوا عــن عبادتــه ،فلمــا
أخبــروا ،اســتقلوا عبادتهــم ،فقالــوا أيــن نحــن
مــن عبــادة رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
وقــد غفــر لــه ذنبــه! فقــرر أحدهــم ان يصلــي

الليــل ابــد ًا ،والثانــي أن يصــوم الدهــر أبــد ًا
وال يفطــر ،والثالــث أن يعتــزل النســاء وال
يتــزوج أبــد ًا ،فجــاء رســول اللــه إليهــم فقــال:
«أنتــم الذيــن قلتــم كــذا وكــذا؟ أمــا واللــه
إنــي ألخشــاكم للــه وأتقاكــم لــه لكنــي أصــوم
وأفطــر ،وأصلــي وأرقــد ،وأتــزوج النســاء،
فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي» .وكذلــك
الســلوك الفكــري والعملــي املتطــرف الــذي
اتخــذه اخلــوارج مــع قضيــة التحكيــم التــي
حدثــت أيــام االمــام علــي ،عليــه الســام.
ولذلــك؛ فالتطــرف العملــي العنيــف يكــون
نتيج ـ ًة وانعكاس ـ ًا لثــاث علــل:
 -1علــة التشــ ّبع بالتطــرف الفكــري
واإلصغــاء للــذات ،ومــن ثــم انــكار ان يكــون
لــدى اآلخــر املختلــف مــا يســتحق االصغــاء
اليــه ،كمــا مينــع كليــا مــن األخــذ عنــه وال حتــى
القبــول بوجــوده.
 -2علــة االعتقــاد بانعــدام ،أو فــي االقــل
عــدم جديــة وال جــدوى ،الفــرص والوســائل
الســلمية املتاحــة للمتطــرف للتعبيــر عــن
أفــكاره وحتقيــق اهدافــه.
 -3علّــة تعــرض املتطــرف للعنــف ابتــدا ًء،
مبــا يدفعــه دفعــ ًا للعنــف املضــاد انتهــا ًء،
أو مبــا يدفعــه دفعــا واضطــرار ًا للتطــرف
والتخلّــي عــن االعتــدال او ًال ثــم للعنــف انتهــا ًء
علــى غيــر رغبــة منــه.
أسباب التطرف ووسائل الحد
من التطرف الفكري والسلوكي

وميكننــا القــول إنَّ معرفــة األســباب
التــي تــؤدي الــى التطــرف ســوف تقودنــا فــي
أﻳﻠﻮل | 2017
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َّ
إن تعارض الرؤى والعقيدة بين األطراف المتنازعة
ً
يكون سببا في كثير من األحيان لنشوء العنف

النهايــة الــى معاجلــة  -علــى األقــل  -التطــرف
الســلوكي واحلــد منــه ،وهنــاك عــدة أســباب
ومســببات كانــت وراء التطــرف الســيما فــي
مجتمعنــا االســامي عمومــ ًا والعربــي علــى
وجــه أخــص ،وميكــن إجمالهــا باآلتــي:
ٍ
أو ًال :قيــم البــداوة وتأثيرهــا فــي التطــرف
االنســاني
وتعــد ظاهــرة البــداوة هــي األبــرز واالكثــر
اهميــة مــن بــن األســباب املختلفــة ،وهــذا مــا
أشــار اليــه القــرآن الكــرمي حينمــا بــن لنــا ان
االعــراب هــم أشــد كفــر ًا ونفاقـ ًا:

ْ
اب َأ َشــدُّ ُك ْفـ ًـرا َونِ َفا ًقــا َو َأ ْجــدَ ُر َأ َّل
{ألَ ْعـ َـر ُ
ِ
ِ
ـى َر ُســوله َواللَُّ
َي ْع َل ُمــوا ُحــدُ و َد َمــا َأنــزَ َل اللَُّ َعـ َ ٰ
ِ
ِ
ـم}( ،ســورة التوبــة.)97 :
ـم َحكيـ ٌ
عَليـ ٌ

والســؤال الــذي يفــرض نفســه ،مــا العالقــة
بــن البــداوة وبــن التطرف؟
وللجــواب علــى ذلــك :اننــا حينمــا نقــف
علــى القيــم البدويــة ،وشــخصية البــدوي،
نســتطيع ان نفهــم ذلــك ،إذ ان الشــخصية
بوجــه عــام هــي صنيعــة الثقافــة املجتمعيــة،
ٍ
ومــن ث ـ َّم فــان الشــخصية تتبلــور فــي حــدود
القالــب الــذي صنعتــه الثقافــة االجتماعيــة،
ومتثــل نزعــة التغالــب طابعــ ًا عامــ ًا للثقافــة
البدويــة ،فالبــدوي يحــب مــن صميــم قلبــه أن
يكــون غالبـ ًا ال مغلوبــا ،ومــن هنــا نفهــم الثنائية
التــي وجــدت فــي املجتمــع ،والتــي كانــت وراء
التطــرف عنــد االنســان ،إذ انــه ليــس املشــكلة
فــي االعتــراف بالثنائيــة ،بــل املشــكلة تكمــن
فــي طــرح هــذه الثنائيــة باملعنــى التفاضلــي،
كــون اخليــر يكمــن فــي طــرف ،و الشــر فــي
ـرف آخــر ،ولــذا ينبغــي للحــد مــن التطــرف
طـ ٍ

20

أن تشــاع روح املواطنــة بــن النــاس وأن يكــون
معيــار التفاضــل هــو مقــدار اخلدمــات التــي
يقدمهــا املواطــن ،وهــذه الصفــة هــي إحــدى
االســباب النفســية التــي تــؤدي الــى الســلوك
املتطــرف ،لــذا تشــير معظــم الدراســات حــول
الشــخصيات ذات الفكــر أو الســلوك املتطــرف
أنهــم كانــوا يعانــون مــن أمــراض نفســية
كانــت وراء هــذا الســلوك.
ثاني ًا :األسباب العقائدية والفكرية
إن تعــارض الــرؤى والعقيــدة بــن
َّ
ً
األطــراف املتنازعــة يكــون ســببا فــي كثيــر
مــن االحيــان لنشــوء العنــف ،فبعــض العقائــد
تنفــي مشــروعية الفكــر اآلخــر ،بــل ويتعــدى
ذلــك النفــي الــى إلغــاء اآلخــر بالقــوة ،كونــه
يتعــارض مــع رؤاه وعقائــده التــي يشــعر
معتنقوهــا بــان مــن واجبهــم التبشــير بهــا
حتــى ولــو كان بالقــوة ،ألنهــا حســب اعتقادهــم
هــي احلــق املطلــق ،وأن عملهــم هــو الصــواب،
ولــذا ينبغــي ،للحــد مــن هــذه الظاهــرة ،أن
يكــون هنــاك عــدة إجــراءات منهــا:
اإلهتمــام باملناهــج الدراســية فــا ينبغــي
للطالــب خصوصــا ،وهــو فــي بدايــة عمــره،
ان يتغــذى علــى االفــكار املتطرفــة التــي
تكــون مســاعدة فيمــا بعــد علــى تقبــل االفــكار
املتطرفــة فكــر ًا وســلوك ًا ،إضافــة الــى ذلــك
ينبغــي ان تأخــذ وســائل االعــام دورهــا فــي
بيــان خطــورة االفــكار املتطرفــة ،كمــا ينبغــي
لرجــال الفكــر وعلمــاء الديــن أن يكونــوا أكثــر
جديــة فــي محاربــة هــذه االفــكار وإشــاعة
روح احملبــة والتســامح التــي دعــا لهــا النبــي،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وأهــل بيتــه واخللــص
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مــن أصحابــه.
ثالثا :األسباب االقتصادية
يعــد االقتصــاد بتقلباتــه ومــا يلحقهــا
مــن تغيــرات مؤثــرة فــي املجتمعــات الفقيــرة
مــن األســباب اخلطيــرة احملركــة ملوجــات
اإلرهــاب والتطــرف فــي العالــم ،إذ إنــه ينبغــي
أن تتضافــر جهــود املؤسســات احلكوميــة
ومنظمــات املجتمــع املدنــي للعمــل علــى تقليــل
حــاالت الفقــر فــي املجتمــع ،ألنَّ الفقــر هــو
أحــد أكثــر االســباب التــي تؤثــر فــي الســلوك
بنحــو ســلبي.
ٍ
رابع ًا :األسباب السياسية
إنَّ إحــدى مميــزات الــدول احلضاريــة
واملســتقرة أمنيــ ًا واقتصاديــ ًا وسياســي ًا هــي
الــدول التــي متتــاز باملشــاركة السياســية
جلميــع أفــراد الشــعب ،وعلــى العكــس مــن
ذلــك فــإن عــدم املشــاركة السياســية واســتئثار
مجمــوع معينــة بالســلطة تخلــق ردود فعــل
شــعبية عــادة مــا تكــون نتائجهــا مضــرة
بالوضــع العــام وكمــا أكــد املرجــع الســيد
محمــد تقــي املدرســي أكثــر مــن مــرة فــي
خطاباتــه ،علــى أنَّ تنامــي اإلرهــاب وشــيوع
ظاهــرة التطــرف فــي العالــم نتيجــة لـ»الضعــف
السياســي» ،و»تعــرض اجلماهيــر للحرمــان»،
ومؤكــد ًا علــى أنَّ العالــم «ســيدفع ثمنـ ًا باهظـ ًا
لتجاهــل هــذه األســباب».
وفــي اخلتــام البــد مــن إيجــاد العديــد مــن
الدراســات التــي تعمــل علــى كشــف جميــع
األســباب املؤديــة الــى نشــوء الفكــر املتطــرف
واحلــد منــه قبــل ان يتحــول الــى ســلوك
متطــرف يهلــك احلــرث والنســل.

لنشجع على االلتزامات الدينية مهما كانت بسيطة
محمد علي جواد

أينمــا نذهــب ونحــ ّل ،نســمع أحاديــث التبــ ّرم مــن
أشــخاص مخطئــن فــي تعاملهــم او ســلوكهم ،ليــس بســبب
قلّــة وعيهــم أو مســتوى ثقافتهــم واســتيعابهم لألحــكام
واملوازيــن الدينيــة او حتــى االجتماعيــة ،إمنــا كونهــم بــن
«مص ـ ّل» أو «قــارئ للقــرآن» أو يحمــل ســمات التد ّيــن فــي
ظاهــره او ملبســه ،كمــا لــو أن اصحــاب هــذه املظاهــر
ينبغــي عليهــم أن يكونــوا الصــورة املثاليــة للصــدق واألمانــة
والتقــوى ،بــل رمبــا عليهــم مت ّثــل نــوع مــن «العصمــة»!
هــذه الرؤيــة والقــراءة حلالــة التد ّيــن تنبــع  -فــي كثيــر
مــن األحيــان  -مــن اإلميــان العميــق لــدى املجتمــع بــدور
الديــن فــي تنظيــم حيــاة االنســان وتقــومي ســلوكه الفــردي
واالجتماعــي ،بــل هــو شــعور نابــع مــن الفطــرة الســليمة
فــي كل إنســان ،كــون اإلســام  -باألســاس -مطابق ـ ًا مــع
الفطــرة االنســانية التــي تأبــى الرذيلــة والقبــح والفســاد.
هــذا الشــعور الداخلــي يقفــز بقــوة الى الواقــع اخلارجي
بوجــود عوامــل تبعــث علــى األمــل بتطبيق تلك الصــورة كاملة
علــى أرض الواقــع ،الســيما عندما يتســلم هؤالء األشــخاص
مواقــع فــي احلكــم ،وهــم محســوبون علــى جهــات إســامية
او مؤسســات دينيــة ،فيتصــور البعــض أنهــم واألحــكام
والشــرائع والقيــم التــي جــاءت بهــا الســماء ،متثــل القواعــد
الثابتــة التــي «ال يأتيهــا الباطــل مــن بــن يديهــا وال مــن
خلفهــا» ،بينمــا احلقيقــة؛ أن االنســان املخلــوق مــن التــراب،
ُجبــل علــى اخلطــأ والغفلــة واجلهــل...{ ،إِنَّــ ُه ك َ
َان َظ ُلو ًمــا
َج ُهـ ً
ـول}( ،ســورة األحــزاب )72 :مــا خــا املصطفــن مــن
خلــق اللــه  -تعالــى -ممــن لهــم العصمــة مــن أنبيــاء وأئمــة
كــرام ،أمــا احلالــة العامــة فهــي تخضــع لعمليــة التكامــل
فــي الديــن واألخــاق ضمــن الصــراع املســتمر بــن احلــق
والباطــل وبــن نزعــات الهــوى والرغبــات النفســية ،وبــن
نــداءات العقــل والضميــر.
هــذا الصــراع املريــر ممتــد منــذ اليــوم الــذي هبــط فيــه
أبونــا آدم ،عليــه الســام ،الــى األرض ،وحتــى اليــوم وهــو
مســتمر الــى مــا يشــاء اللــه ،لــذا يشــير العلمــاء الى ضــرورة
قــراءة جتــارب الشــعوب واألمم وكيــف عاشــت وملــاذا أبيــدت
رغــم مــا بذلتــه مــن جهــود وقدمــت مــن إجنــازات؟ كــون
النزعــات اإلنســانية مشــتركة نحــو املــال والســلطة واخللــود
وصفــات نفســية أخــرى ،مثــل الكِ بــر والغــرور واحلســد،
فهــي كمــا كانــت فــي بنــي إســرائيل  -مثـ ًا -قبــل حوالي

ثالثــة آالف ســنة ،فإنهــا موجــودة فــي عالــم اليــوم ،باختــاف
الظــروف املوضوعيــة وظواهــر احليــاة فقــط ،ولــذا كان فــي
ـامري هــذه األمــة» ،وهو
عهــد اإلمــام علــي ،عليــه الســام« ،سـ ّ
يشــير الــى احلســن البصــري ،و يوجــد ايضـ ًا« ،علمــاء أمتي
كأنبيــاء بنــي إســرائيل» ،كمــا جــاء على لســان النبــي األكرم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه.
ولــو طالعنــا التاريــخ السياســي فــي بالدنــا االســامية
لوجدنــا أن األمــة واجهــت نكبــات وويــات مريــرة مــن حــكام
كانــوا ي ّدعــون أنهــم «خلفــاء رســول اللــه» وأنهــم يحكمــون
«دولــة إســامية» ويطبقــون الشــريعة االســامية ،فيمــا كان
الظلــم والفســاد يضــرب بعنــف فــي كيــان األمــة واملجتمــع،
وكانــت أنهــر الدمــاء تســيل من الســجون والزنزانــات املظلمة
فضـ ًا عــن احلــروب الكارثيــة والعبثيــة التــي حصــدت اآلالف
مــن املســلمني طيلــة قــرون مــن الزمــن ،مــع كل ذلــك ،كانــت
القيــم واملبــادئ والعقيــدة لهــا مكانتهــا فــي القلــوب ال ترقــى
اليهــا تلــك املفاســد واالنحرافــات.
وهــذا لــم يكــن إال بفضــل حمــات التوعيــة والتثقيــف
التــي نهضــت بهــا املؤسســة الدينيــة متمثلــة باحلــوزة العلمية
طيلــة القــرون املاضيــة ،عبــر أجيــال مــن اخلطبــاء والعلمــاء
واألدبــاء والكتــاب الذيــن فتحــوا كل أبــواب العلــم واملعرفــة
لتمكــن االنســان نحــو التســامي والتكامــل وبناء الشــخصية
االميانيــة الفاعلــة فــي املجتمــع واألمــة ،وهــذا ُيعــد االمتــداد
الطبيعــي ملنهــج أهــل البيــت ،عليهــم الســام.
لــذا عندمــا جنــد فــي الوقــت احلاضــر ،صــوت تــاوة
القــرآن الكــرمي يصــدح مــن احملــات التجارية او الســيارات،
او تعلــو بعــض اجلــدران لوحــات ألحاديــث شــريفة وآيــات
قرآنيــة أو أســماء املعصومــن ،عليهــم الســام ،أو حتــى
ارتــداء الفتيــات الصغــار للعبــاءة ،او وقــوف الفتيــان الصغار
للصــاة جماعــة مــع الكبــار ،وغيرهــا مــن الظواهــر الرائعــة،
كلهــا متثــل نقاطـ ًا ايجابيــة عظيمــة فــي ظــل صــراع ثقافــي
وفكــري محتــدم تــدور رحــاه فــي بالدنــا االســامية.
وهــذا يعنــي أننــا بحاجــة الــى املزيــد مــن نشــر
الوعــي والثقافــة بــن افــراد املجتمــع ملزيــد مــن تكريــس
القيــم وااللتزامــات الدينيــة بــن
الشــباب والنســاء والرجــال وحتــى
األطفــال ،قبــل ان نشــغل انفســنا
نقطة ضوء
بعــد الثغــرات والســلبيات ،ولكــن
مثــل الفــاح الــذي يســقي االرض
ويرعاهــا مبالــه ونفســه ،قبــل ان
يفكــر باحلصــاد واالســتفادة منهــا.

حوارات حول القرآن الكرمي
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حوار حول سورة الغاشية  -القسم الثاين

(من اآلية الثانية عشرة حىت هناية السورة – القسم األخري)

تمهيد
في العدد الماضي ،توقف بنا الحوار حول سورة الغاشية عند قوله تعالى:
َ ْ َ َ ٌَ
اضية} ،وفي هذا العدد نكمل الحوار حول باقي آيات السورة ،ونسأل عن
ِ
{لسع ِيها ر ِ
َ َ ْ ٌ َ َ ٌ
{فيها عين ج ِارية}
قوله تعالىِ :

الشراب :هناك

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
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* األوصــاف التــي جــاءت
يف اآليــات التاليــة مغريــة جــدا؛ فـــ
ـن َج ِ
ار َي ـ ٌة} فــاذا عنــى هبــذا
{فِ َيهــا َعـ ْ ٌ
اإلغــراء؟
 ان وعــي النعــم فــي الدنيــا يســموباملؤمــن الــى عــدم االستســام إلغــراء
شــراب الدنيــا احلــرام ،والترفــع عــن

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

ملذاتهــا احملــدودة ،انتظــارا ملــا هــو أشــهى
وأطيــب مذاقــا و أعظــم.
مجالس المؤانسة

ِ
س ٌر
* هــل قولــه تعــاىل{ :ف َيهــا ُ ُ
َم ْر ُفو َع ـ ٌة} إشــارة إىل جمالس للمؤانســة؛
مثــا؟
 إن أعظــم لــذات البشــر مجالــساملؤانســة مــع خــان الصفــا بتبــادل

احملبــة ،والــود ،والكلمــات الســامية،
واملعــارف اجلديــدة.
ويبــدو ان الســياق يحدثنــا عــن جانــب
مــن هــذه املجالــس؛ فإضافــة الــى الشــراب
الــذي يــدار بينهــم ،يصــور لنــا الســرر
املرفوعــة التــي يتقابلــون فيهــا؛ فيقــول:
ِ
س ٌر َم ْر ُفوعَــ ٌة}.
{ف َيهــا ُ ُ
 ...وهذه أوصافها

* ثــم أكــواب ،ونــارق ،وزرايب كــا
اب َم ْو ُضو َعـ ٌة *
ـو ٌ
{و َأ ْكـ َ
يف قولــه تعــاىلَ :
اب َم ْب ُثو َثــ ٌة}؛
َــا ِر ُق َم ْص ُفو َفــ ٌة * َوزَ َر ِ ُّ
َون َ
أليــس كذلــك؟
 لقــد أغناهــم تعــب الدنيــا والكــدحفيهــا عــن التعــب هناك؛ فاشــتغلوا مبجالس
األنــس عــن النصــب الــذي يشــتغل بــه أهــل
النــار؛ فتراهــم يتنازعــون كــؤوس الشــراب
الطهــور املوضوعــة أمامهــم بــا عنــاء وال
اب َم ْو ُضوعَــ ٌة} مليئــة
ْــو ٌ
{و َأك َ
نصــب َ
بالشــراب الطهــور وهــم يتكئــون علــى
َــا ِر ُق َم ْص ُفو َفــ ٌة}،
وســائد لطيفــةَ ،
{ون َ
والنمــرق :الوســادة.
وفــي كل جهــة جتــد البســط التــي ال
خمــل لهــا كالســجاد ،أنــى شــئتها وجدتهــا
اب َم ْب ُثو َثــ ٌة}،
{وزَ َر ِ ُّ
وأخذتهــا لبســاطكَ ،
وهــي الطنافــس التــي لهــا خمــل رقيــق.
حجاب الغفلة

* ملــاذا عــاد الســياق مــن اجلنــة

إلــى الدنيــا مــرة أخــرى ،وبــدأ باإلبــل
ون إِ َل ْ ِ
البِـ ِ
ـا َينْ ُظـ ُـر َ
فقــالَ { :أ َفـ َ
ـف
ـل َك ْيـ َ
ــت }؟
ُخ ِل َق ْ
 ليــس بــن االنســان وبــن فهــماحلقائــق إال حجــاب الغفلــة؛ فــاذا مــا
ُكشــف عنــه هــذا احلجــاب ،إذا بــه يجدهــا
ظاهــرة أمامــه ،والقــرآن يســاعده علــى
ذلــك.
أال تــرى كيــف يرغبــه فــي النظــر الــى
تلــك احلقائــق املألوفــة حولــه والتــي يغفــل
 عــادة  -عــن غيبهــا ودالالتهــا البعيــدة ؛ون إِ َل ْ ِ
البِـ ِ
ـا َينْ ُظـ ُـر َ
فيقــولَ { :أ َفـ َ
ـف
ـل َك ْيـ َ
ـت}.
ُخ ِل َقـ ْ
اإلبل ..كيف خلقت؟

* ومــاذا حيصــل لــو نظــروا إىل
اإلبــل وخلقهــا؟
 هـــــــذه اإلبــل التــي ميـــــتطونظهـــــورها ،ويشـــــربون لبنهــا ،ويأكلــون
حلمهــا ،ويتــداوون ببولهــا ،ويصنعــون مــن
أشــعارها وأوبارهــا بيوتــا خفيفــة وثيابــا
وزينــة؛ أفــا ينظــرون إليهــا ليعرفــوا كيــف
خلقــت لتكمــل حياتهــم خصوصــا فــي تلــك
الصحــارى القاحلــة؟!
وانهــا مــن أصعــب احليوانــات مراســا
وقــدرة علــى حتمــل املشــاق .إنهــا حتمــل
أثقــاال عظيمــة ،وتخــوض غمــار البــراري
القفــر ،وتصبــر أيامــا عديــدة رمبــا بلغــت
أســبوعا او عشــرة أيــام بــا زاد وال

شــراب ،وتتحــدى األعاصيــر الرمليــة مبــا
خلــق اللــه فيهــا مــن قــدرة ومــن أهــداب
ملقاومتهــا!
فمــن الــذي خلقهــا بهــذه الطريقــة
العجيبــة؟
فســبحان اللــه الــذي خلــق اإلبــل،
وتبــا ملــن نظــر اليهــا ولــم يعتبــر.
َ
العبر
هذه هي ِ

* مــا العبــرة فــي قولــه تعالــىَ { :وإِ َل
ـف ُرفِ َع ْت}؟
السـ َـا ِء َك ْيـ َ
َّ
 حــن نقــرأ آيــات الذكــر ،يخيــلالينــا أنهــا ترســم لوحــة فنيــة .فــاذا ذكــرت
اإلبــل تذكــر بعدهــا الســماء ،ثــم اجلبــال؛
فــاألرض حتــى تكتمــل الصــورة.
بلــى؛ هكــذا كتــاب ربنــا يصــف
احلقائــق الواقعيــة كمــا هــي ،ويجعلنــا
ــا ِء
نعتبــر بهــا؛ ولــذا قــالَ :
الس َ
{وإِ َل َّ
ــت}.
َك ْي َ
ــف ُرفِ َع ْ
وعندمــا ينبلــج الفجــر مــن األفــق،
وينتشــر الضيــاء فــوق الروابــي ،وتســرع
أســراب الطيــور بالتحليــق بحثــا عــن
رزقهــا ،وتســتيقظ الطبيعــة لتس ـ ّبح ربهــا،
هنالــك انظــر الــى الســماء كيــف جعلهــا
اللــه ســقفا محفوظــا ،وزرقــة وادعــة،
وروعــة وجمــاال.
العجب من الجبال

* حقــا إن اجلبــال عظيمــة؛ فلــم

القرآن يصف الحقائق
الواقعية كما هي
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معرفة الخالق أصل كل
خير و فالح
ال َب ِ
{وإِ َل ِْ
ــال
أشــار إىل نصبهــا وقــالَ :
ــت}؟
َك ْي َ
ــف ن ُِص َب ْ
 تنســاب العــن مــن الســماء الــىاجلبــال ليجــد الكتــل الصخريــة الهائلــة
قــد نصبــت فــي مراكزهــا لتقــي االرض
شــر الهــزات والعواصــف ،ول ُت َكـ ّون خزائــن
امليــاه ،واملعــادن ،ويتســاءل :مــا هــذه الدقــة
املتناهيــة فــي وضــع هــذه الصخــور فــي
مواضعهــا؟ لــو تقدمــت عنهــا أو تأخــرت
ســببت مشــاكل عظيمــة !ولــو فكــرت كيــف
تكونــت اجلبــال الزددت عجبــا.
البحث والتدقيق

* مــن اجلبــال يــأيت إىل ذكــر
{وإِ َل ْالَ ْر ِ
ــف
ض َك ْي َ
األرض فيقــولَ :
ُســطِ َح ْت}؛ فــا داللــة ســطحية
ا أل ر ض ؟
 إن األرض وطريقــة انبســاطهاوتذليلهــا وكيــف مهدهــا الله لالنســان بفعل
األمطــار الغزيــرة التــي غســلت أطــراف
اجلبــال وســوت األرض لتكــون صاحلــة
للســكنى والزراعــة؛ حتتــاج إلــى أن ينظــر
إليهــا اإلنســان نظــر اعتبــار؛ ولــذا قــال:
{وإِ َل ْالَ ْر ِ
ــف ُســطِ َح ْت}؛ أي:
ض َك ْي َ
َ
أفــا ينظــرون إلــى األرض ،نظــر اعتبــار،
كيــف ســطحت؟
وهكــذا يحرضنــا كتــاب ربنــا علــى
البحــث والتنقيــب؛ ســواء علــى صعيــد
العلمــاء واخلبــراء ام علــى مســتوى كل فــرد
م ّنــا.
علينــا ،جميعــا ،ان نتفكــر ونعقــل ،وال
نكــون غافلــن عمــا يجــري حولنــا؛ ان ذلــك
هــو الســبيل الــى معرفــة اخلالــق اكثــر
فاكثــر؛ ومعرفــة اخلالــق هــي أصــل كل
خيــر وفــاح.

24

تذكير ومذكر

* يعود الســياق إىل اإلنســان نفســه،
ِّــر *
َّــا َأن َ
ْــت ُم َذك ٌ
ِّــر إِن َ
فيقــولَ { :ف َذك ْ
ِ
ٍ
ـم بِ ُم َص ْيطــر}؛ فلــاذا جــاء
َل ْسـ َ
ـت َع َل ْي ِهـ ْ
هبــذا احلــر؟
 إن األدلــة مبثوثــة فــي أرجــاءاخلليقــة ،وعقــل االنســان تكفيــه حجــة،
ويأتــي النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ومــن
يتبــع نهجــه ،ليقــوم بــدور املذكــر .انــه ليــس
مكلفــا عنهــم وال مكرهــا لهــم ،وال يتحمــل
مســؤولية أفكارهــم ،وإمنــا هــم املســؤولون
ِّــر}؛ فمــا علــى
َّــا َأن َ
ْــت ُم َذك ٌ
ِّــر إِن َ
{ َف َذك ْ
الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،إال البــاغ
املبــن ،حتــى معرفــة اللــه ال تتــم إال بعقــل
االنســان الــذي يســتثيره النبــي بتذكرتــه.
وليــس الرســول ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،عليهــم بجبــار ،امنــا يذكــر بالقــرآن
ــت
مــن يخــاف وعيــد ،ولــذا قــالَ { :ل ْس َ
ــم بِ ُم َص ْيطِ ٍ
ــر} .والســيطرة هــي
َع َل ْي ِه ْ
التســلط ومعناهــا اجلبــر واإلكــراه.
جهاد الكفار

* ملــاذا اســتثنى الكفــار وقــال{ :إِلَّ
ـولَّ َو َك َفـ َـر}؟ ومب اســتثناهم؟
َمـ ْن َتـ َ
 إن الكفــار الذيــن يقاومــون الرســالة،إمنــا يتعرضــون لســخط اللــه وعــذاب عباده
املؤمنــن؛ النهــم يســيؤون التصــرف فــي
احلريــة املمنوحــة لهــم.
وقــد اختلــف املفســرون فــي معنــى قوله
ــر}؛ ولكــن
تعالــى{ :إِلَّ َمــ ْن ت َ
َــولَّ َو َك َف َ
يبــدو ان ســائر آيــات القــرآن تفســر هــذه
اآليــة؛ إذ إن مــن تولــى عــن احلــق وكفــر
بــه ،وخالــف الرســول ،صلــى الــه عليــه وآله،
يجاهــد حتــى يعــود الــى
وناصبــه العــداء،
َ

رشــده ،وهــذا مــا نقــرؤه بتفصيــل فــي آيات
اجلهــاد وفــي ســورة املمتحنــة بالــذات.
وقــد روي عــن اإلمــام علــي ،عليــه
الســام ،أنــه جــيء إليــه برجــل ارتــد؛
فاســتتابة ثالثــة أيــام؛ فلــم يعــاود اإلســام؛
َــولَّ
فضــرب عنقــه ،وقــرأ{ :إِلَّ َمــ ْن ت َ
ــر} (.)1
َو َك َف َ
عذاب الدنيا قبل اآلخرة

* قــال تعالــىَ { :ف ُي َع ِّذ ُبـ ُه اللَُّ ا ْل َعـ َ
اب
ـذ َ
ْــر}؛ فمــا هــو العــذاب األصغــر؛
األَك َ َ
إذن؟
 أولئــك الكفــار املنابــذون العــداءللرســالة يجاهدهــم املســلمون؛ فيعذبهــم
اللــه فــي الدنيــا بأيديهــم ،وهــو العــذاب
األصغــر؛ ثــم يعذبهــم فــي اآلخــرة العــذاب
األكبــر؛ وذلــك قولــه تعالــىَ { :ف ُي َع ِّذ ُبــ ُه اللَُّ
ا ْل َع َ
ْــر}.
ــذ َ
اب األَك َ َ
المصير إلى اهلل

* ملــاذا ذ َّكــر باملصيــر واحلســاب
ـم إِ َّن َع َل ْينَــا
ـم * ُثـ َّ
ابـ ْ
وقــال{ :إِ َّن إِ َل ْينَــا إِ َي َ ُ
ِ
ــاب ْم}؟
ح َس َ ُ
 فــي نهايــة الســورة ،يذكرنــا ربنــاباملصيــر اليــه ،وكيــف ال يســتطيع ان يهــرب
أحــد مــن مســؤولية أعمالــه؛ فيقــول{ :إِ َّن
ــم}؛ أي :عودتهــم.
اب ْ
إِ َل ْينَــا إِ َي َ ُ
ِ
ــاب ْم}؛
ــم إِ َّن َع َل ْينَــا ح َس َ ُ
{ ُث َّ
يحاســبهم جميعــا كمــا رزقهــم فــي الدنيــا
علــى كثرتهــم.
فطوبــى ملــن حاســب نفســه هنــا قبــل
ان يحاســب هنــاك ،وتــاب الــى اللــه مــن
ذنوبــه قبــل ان يجــازى بهــا.
------------------( )1تفسير القرطبي،ج،22ص.37

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ
{القسم الثاني واألخير من سورة الغاشية}

تبيين اآليات
َ
َ
َ
ْ
مراكزهــا؟! {و} أال ينظــرون نظــر االعتبــار {َ ِإلــى األر ِض
َك ْيـ َ
ـف ُسـ َ ْ
ـطحت} لتكــون صالحــة للســكنى والزراعــة؟!
ِ
َ َ ِّ ْ
محمــد ،صلــى اهلل عليــه وآلــه  -النــاس
{فذكــر}  -يــا
َ
ُ َ ِّ
َ ُ َ ِّ ٌ
َّ َ
بــاهلل وآياتــه {إنمــا أنــت مذكــر} ومبلــغ ،وهــم الذيــن
ِ

َ ْ ٌ َ َ ٌ
َ
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ُ ٌُ
{ ِفيهــا عي
ــن ج ِاريــة} بالمــاء{ ،و ِفيهــا ســرر
َّ ْ ُ َ ٌ
َ
مرفوعــة} عــن األرض؛ يتقابلــون فيهــا{ ،و} فيهــا
َّ ْ ُ َ ٌ
َ ْ َ
ــو ٌ
اب} مليئــة بالشــراب الطهــور {موضوعــة}
{أك
ُ
َ
َ َ
{
فيهــا
}
{
نصــب
وال
عنــاء
بــا
أمامهــم
م
ن
ــارق}:
و
َ ِ
َ ْ ُ َ ٌ
وســائد {مصفوفــة} بعضهــا جنــب بعــض {و} فيهــا
َ
ُ
ٌ
َ
ُ ُ
َ ْ
{ز َراب ُّ
ــي} :بســط {مبثوثــة} :مفروشــة.
َ
ِ
َ
َ َ ُ ُ َ
{أفــا ينظــرون} نظــر
ـل} التــي
اإل ِبـ ِ
االعتبــار { ِإلــى ِ
َ
ُ
َ
ْ َ
ْ
دمجــت بحياتهــم {كيــف خ ِلقــت} لتكمــل حياتهــم؟!
َ
َ
َّ َ
{و} أال ينظــرون نظــر االعتبــار {إلــى الســماء}
ِ
َ
َ ْ َ ُ َ ْ
فوقهــم {كيــف ر ِفعــت} بــا عمــد؟! {و} أال ينظــرون
َ
َ
ْ َ
ْ َ ُ َ ْ
ب
ج
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ــى
ل
نظــر االعتبــار { ِإ
ــال كيــف ن ِصبــت} فــي
ِ
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ظ

يتحملــون مســؤولية أفكارهــم ،وأقوالهــم ،وأعمالهــم؛

َّ َ
ُ َ ْ
َّ ْ َ َ َ ْ
طـ ٍـر} وال بجبــار { ِإال مــن
فأنــت {لســت علي ِهــم ِبمصي ِ
َ
َ َ َّ
َ َ َ
تولــى} منهــم عــن الحــق {وكفــر} بــه؛ فمــا عليــك
َ ُ َ ِّ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
منــه {فيعذبــه الل العــذ
اب األكبــر} فــي اآلخــرة.
ُ َّ َّ َ َ ْ َ
ََْ َ َ ُ ْ
{ ِإ َّن ِإلينــا ِإيابهــم} وعودتهــم {ثــم ِإن علينــا
َ َ ُ ْ
ِحســابهم} جميعــا؛ كمــا رزقناهــم فــي الدنيــا علــى
كثرتهــم.

آ

ية وبصيرة

ن موس
ى
،
ع
ل
ي
ه
الس

الم

ﻻ ش ـك ان
النب ـي موس
ـ
ى،
وعليـ
عل
ـ
ى
ـه الصــاة و
ال
نبينــا وآلــه
س
ــ
ا
م،
كان علــ
كفــر ف
أي:
{ َو ِّ َر َع ُــ ُّون َ وهال
ى يقــن مــن
ك
ــ
ه؛
ف
وفـي ا وأنــا تيقنــا.
كي
ــ
َ
ِإنــي
ف قــا
لظنــك يــا ِف ْر َعــ ْو ُن َم ْث ُ ً ل لفرعــون:
َ َ َﻵيــة ْ 53مـن
س
ـ
و
ر
ت
ة
ع
ال
ال
ــ
ب
ك
ــ
ه
ُ
ـ
ى:
ور
الق ـرآن
ا
ُّم َو ُ َ{ورأى الم ْج ِر ُمــو َن ا َّلن َ َ َفُّ نقـ َ َّرأ قولــه
الك ـرمي ع ـن
}؛ كمــا نق ـل
ل
س
ـ
ـا
نه
ف
ـ
ُ
ــ
ا
ســ
ار فظن
ِقعوهــا}؛ أ
ي اﻵيــة 102
ورة اﻹســراء
ي:
؟
م
ـ
ــوا أنهــم
ن
أي
قن
ـ
وا
أن
و
ه ـم وا
الظ
ال الظــن واليقــن كالهمـ قع ـون فيه ـا.
ــن مــن ا
ملت
ضـ
ـا
دا
ـا
قل
مت
ـ
ت؛
و
مــن
ب» ،وهـي:
ضــادان؛ همـ
فلــه معنيـ
ا:
ظ
ـ
ـا
«أفعــال
ال
ن
ن،
ش
ـ
ح
ك،
س
ـ
و
ب ،خــا
رأى ،و
ضـده الي
 ف ـي الوجــد ،وكلهــا تنصــب ل ،زعـم ،علـم،
قـن .والظـن
واق ـع  -مرتب
ـ
ـة
م
ـ
ن
م
م
ر
ف
و
ات
فــوق
ـ
وردت
عولــن.
الشــك ودو
ب العل ـم ،وه
ـ
ن
كلمــة «ال
و
ا
ظ
لي
ــ
ق
ن
ــ
»
ف
ن.
ــ
عل
ي القــ
ــى ع
واﻵيــة
رآن الكــرمي
ــدة معــان؛
املبحوثــة مـ
من
ن
ه
ــ
م
ـ
ا:
ا
وا
ر
حل
ال
د
س
ا
ـ
ش
مبعنــ
ــ
با
ال ى اليقــن؛ فيكــون املــرا ســتعمال الظـ
ك ،التهمــة،
ن ،اﻻعتقــاد
ن
ا
خلا
ط
ـ
ئ،
الوه ـ
د مــن
ســام،
ووردت
م ،والك ـذب.
قولــه ،عليــه
لفرعــون هــ
هــذه الكلمـ
و:
ـة
و
ف
ــ
إن
ــ
ي
ال
ي
ق
ـ
0
ل
رآ
6
عل
ن
ــ
يــا فر
م
ى يقــن بأنــ
وضعــا فــي
عــون هالــك.
الكـرمي؛ نصف
ك
و
ه
ـ
ق
ـا
ــ
د
مب
و
ر
عن
ـ
د
مب
ى
ا
الشـ
مبعنــى
ســتع
عن ـى اليق ـن.
ك ،ونصفهــا
«اليقيــن» فــي آيــات عــ مال «الظــن»
و
د
م
ة.
فف
ــ
ــي اﻵيـ َـة َّ 2
الش ن ضوابــط ا
1
لت
ف
م
ري
ــ
ــ
ن
ق
ب
ــ
س
ــ
َ
و
قولــه
َ
ن ال
ـك و
تعال ـى{ :وأنــا َظ َن َّنــا أن َّ ُّر ْة ا َجلــ َّن نق
ــ
الظـن مبعنـى اليقـن هـ ظــن مبعنــى
رأ
َ
و ان
ل ـن نعج ـ
تتصــل بــه
الظـن الـذي
ِ ز الل ِف ـي
«أن» املخفف
ــ
ة؛
ف
ا
ه
لــ
ــ
ذ
و
ش
ي تتصــل
ــك ،والظــن
بــه «أن» امل
شــ
د
د
ة؛
ف
ه
ــ
و يقــن.
َ
اْ ْ
ل
ر
ِ
ض
}؛

أﻳﻠﻮل | 2017

}

25

اضاءات تدبرية

األنبياء وتجارب اإلصالح مع األمم ""1

مكافحة الفساد االقتصادي
أولى القرآن
ً
الكريم إهتماما
ً
بالغا بموضوع
المال ومصارفه
وطرق التعامل
معه ،وحدود

ّ
السيد سجاد المدرسي

التداوالت
االقتصادية

ALHODAMAG.COM

26

مــن أبــرز األهــداف وراء بعثــة األنبياء
والرســل وإنــزال الرســاالت؛ إعــادة النــاس
إلــى فطرتهــم النقيــة التــي فطرهــم اللــه
عليهــا ،أي فطــرة اإلميــان والتوحيــد ،بعــد
أن تراكــم عليهــا ركام اجلهــل والغفلــة
والشــهوة.
وبطبيعــة حالــه؛ يركــن اإلنســان إلــى
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

الدنيــا بعــد الهدايــة والصــاح فتبــدأ
مســيرة التســافل عنــده حيــث يبــدأ بظلــم
نفســه بالكفــر قبــل ظلــم غيــره بالبغــي
والتعــدي.
وكلمــا انحرفــت املجتمعــات البشــرية
بأجمعهــا وبــدأت باالنحــدار بعــث اللــه
إليهــم نبيــ ًا لينذرهــم مغبــة مــا يفعلــون
ويدعوهــم إلــى اإلميــان باللــه ســبحانه،
فمــن اســتجاب منهــم ســعد وجنــا ،ومــن
اســتكبر وجحــد كان مصيــره إلــى الــردى
بســبب أفعالــه اخلاطئــة ،كمــا يهلــك
املريــض املعانــد لطبيبــه.
وألن شــهوات اإلنســان وميولــه
مختلفــة ،فــإن الظواهــر الســلبية؛ مــن
انحرافــات وأمــراض اجتماعيــة ونفســية
تكــون متعــددة تبعــ ًا لتلــك امليــول ،وقــد
ـرض أو أكثــر،
ابتليــت كل أمـ ٍـة مــن األمم مبـ ٍ
متظهــر فــي الواقــع االجتماعــي املعــاش،

فبعــث اللــه إليهــم األنبيــاء لعالجهــا.
وبالرغــم مــن أن معاجلــة األنبيــاء
لتلكــم الظواهــر ،كانــت مــن خــال عــاج
جــذر املــرض وهــو الكفــر باللــه ســبحانه
واليــوم اآلخــر ،عبــر تثبيــت دعائــم
اإلميــان ،إال أنهــم لــم يغفلــوا عــن املظاهــر
الطافحــة علــى الســطح ،بــل أولــوا لهــا
اهتمامــ ًا واضحــ ًا مــن خــال دعوتهــم،
ــي تتضمــن
فلذلــك كانــت دعــوة كل نب ٍ
عالجـ ًا لألمــراض املوجــودة فــي املجتمــع.
وفــي هــذه السلســلة مــن املقــاالت
سنســعى  -بــإذن اللــه ســبحانه  -إلــى
تســليط الضــوء علــى بعــض تلكــم الظواهر
الســلبية التــي دعــا األنبيــاء إلــى االبتعــاد
عنهــا ،وليــس الهــدف مــن ذلــك مجــرد
دراســة تاريخيــة بحتــة ،إمنــا اســتقصا ًء
للتجــارب واســتخراج أفضــل العالجــات
الناجعــة ألزماتنــا الراهنــة فــي املجــاالت
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كافــة.
فاإلنســان العصــري ليــس مختلفــاً
عــن أجــداده فــي الشــهوات والرغبــات
ومــن ث ـ َّم ليــس مختلف ـ ًا مــع أســافه فــي
جــذور االنحرافــات وإن اختلفــت املظاهــر
وتطــورت األســاليب ،ومــن جهــة أخــرى
فــإن نتائــج االنحــراف هــي واحــدة ســواء
كان اإلنحــراف فــي القــرون األولــى أو كان
فــي عصــر فلــق الــذرة وتقنيــة النانــو.
الفساد االقتصادي ظاهرة اجتماعية

قــد يصــاب اإلنســان  -الفــرد -
مبــرض مــا ،ثــم يتــم عالجــه ،ولكــن؛
أحيانــ ًا يصــاب املجتمــع بأســره بحالــة
مرضيــة معينــة ،فهــذا يعنــي أن املــرض
ليــس عاديــ ًا ،وإمنــا هــو وبــا ًء معــدي
وخطيــر قــد يفتــك باجلميــع ،وحينئــذ ال
تفلــح املعاجلــات الفرديــة بــل البــد مــن
مواجهــة الظاهــرة مــن جذورهــا.
والظواهــر االقتصاديــة الســلبية هــي
األخــرى قــد تصيــب فــرد ًا لطمعــه وجشــعه
حيــث يقــوم بــأكل الربــا أو احتــكار
الســلع األساســية ،فيمكــن مواجهتــه بــل
ومحاربتــه حتــى يعــدل عــن انحرافــه،
وقــد يصيــب املجتمــع كلــه ،حينهــا يفقــد
اجلميــع روح اإلميــان ،ويتراجــع الطابــع
اإلنســاني مــن قلــوب أبنائهــا.
وليســت هــذه الظواهــر علــى نحــو
واحـ ٍـد ،بــل هــي األخــرى متعــددة ومختلفــة
كالربــا واالحتــكار والتطفيــف والغــش،
ولكــن مصدرهــا شــي ٌء واحــد وهــي
حالــة االســتئثار لــدى اإلنســان والســعي
وراء مصاحلــه الشــخصية علــى حســاب
مصلحــة اآلخريــن.
أمــا النتائــج واملــآالت ،فتكــون فــي
تفتيــت نســيج املجتمــع ونــزع الثقــة فيمــا
بينهــم ،مضافــ ًا إلــى حــدوث الطبقيــة
املقيتــة بــن أصحــاب الثــروات الهائلــة
وبــن املدقعــن فــي الفقــر ،األمــر الــذي
يعــد أرضيــة خصبــة حلــدوث الثــورات
واالحتــراب الداخلــي ومــن َّثــم هــدم
البــاد.

هــذا ُيعــد بعــض النتائــج املشــهودة
فــي احليــاة الدنيــا ،أمــا فــي اآلخــرة وفــي
يــوم احلســاب ،فــإن املفســد وآكل أمــوال
اآلخريــن ،ســيواجه عقابــ ًا شــديد ًا نــكا ًال
مبــا تســبب مــن كــوارث ومعانــاة للمجتمــع
واألمــة.
أصحاب األيكة ومثال الفساد

أولــى القــرآن الكــرمي اهتمام ـ ًا بالغ ـ ًا
مبوضــوع املــال ومصارفــه وطــرق التعامــل
معــه ،وحــدود التــداوالت االقتصاديــة،
أوليــس املــال عصــب احليــاة قــوام
{وال
املجتمــع كمــا قــال ربنــا ســبحانهَ :

ُــم ا َّلتــي َج َع َ
ــل اهللُ
الســ َفها َء َأ ْموا َلك ُ
تُؤْ تُــوا ُّ
ُــم ِقيامــ ًا}( ،ســورة النســاء.)5 :
َلك ْ

ويحكــي لنــا القــرآن الكــرمي ،فــي
أكثــر مــن موضــع ،قصــة قــوم نبــي اللــه
شــعيب ،عليــه الســام ،الذيــن انســلخوا
عــن اإلميــان باللــه ســبحانه وانحرفــوا عــن
العقيــدة احلقــة ،وتبــع ذلــك انحرافهــم فــي
الســلوك اخلارجــي الــذي متثــل جانبـ ًا منــه
فــي الفســاد االقتصــادي.
كان أصحــاب األيكــة يقطنــون مديــن
فــي طــرف اجلزيــرة العربيــة مــن جهــة
شــمال الغــرب ،وبجانبهــم غابــة خضــراء،
واأليكــة؛ «هــي األشــجار امللتفــة حــول
بعضهــا» 1وحيــث كان رزق اللــه ســبحانه
يأتيهــم رغــد ًا ،بطــروا فــي معيشــتهم
طلبـ ًا للمزيــد وطمعـ ًا فــي إشــباع نهمهــم،
فصــار املــال إله ـ ًا يعبدونــه مــن دون اللــه
 وإن زعمــوا عبــادة شــجرة األيــك -وصــارت بغيتهــم فــي احليــاة االســتزادة
مــن هــذا املعبــود البــ ّراق ولــو علــى
حســاب اآلخريــن ،فبــات نقــص املوازيــن
فيمــا ُيــكال أو يــوزن ،وبخــس األشــياء
املعــدودة ،الطابــع الســائد علــى املعامــات
التجاريــة ألهــل هــذه البلــدة.
نبي اهلل شعيب والحركة اإلصالحية

«جــاء شــعيب رســوال مــن قبــل اللــه
إليهــم وأمرهــم بعبــادة اللــه ،وتنفيــذ تعاليم
الســماء ،ونهاهــم عــن عبــادة ذواتهــم ،أو

عبــادة الثــروة الزائلــة ،كمــا نهاهــم عــن
اإلنقــاص فــي املكيــال وامليــزان؛ ألنــه نــوع
مــن الظلــم والعالقــة الفاســدة بــن أبنــاء
البشــر والتــي ســوف تــؤدي إلــى زوال
اخليــر ،وحذرهــم مــن يــوم يحيــط بهــم
عذابــه فلــن يجــدوا مفــرا منــه».2
فكانــت أولــى دعواتــه بعــد دعوتــه
بالعــودة إلــى اللــه ســبحانه ،هــي العــودة
إلــى الفطــرة الســليمة وإقامــة املوازيــن
فــي املعامــات التجاريــة ،وكمــا قــال اللــه
ــم ُشــ َع ْيب ًا
{وإِىل َمدْ َيــ َن َأ ُ
ســبحانهَ :
خاه ْ

َ
ُــم ِمــ ْن
قــال يــا َق ْ
ــو ِم ا ْع ُبــدُ وا اللََّ مــا َلك ْ
ِ
ِ ٍ
ُــم
ُــم َب ِّينَــ ٌة مــ ْن َر ِّبك ْ
َــر ُه َقــدْ جا َء ْتك ْ
إلــه غ ْ ُ
َف َأ ْو ُفــوا ا ْل َك ْي َ
َ
يــزان َوال َت ْب َخ ُســوا
ــل َوا ْل
َّــاس َأ ْشــيا َء ُه ْم َوال ُت ْف ِســدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ض
الن َ
ِ
ِ
ِ
ـم
ـم إ ْن ُكنْ ُتـ ْ
ـر َل ُكـ ْ
َب ْعــدَ إِ ْصالحهــا ذل ُكـ ْ
ـم َخـ ْ ٌ
ُمؤْ ِمنــن}( ،ســورة األعــراف.)85 :

اإلميــان باللــه ســبحانه يســتدعي
الوفــاء بالكيــل بصــورة تامــة وعــدم بخــس
النــاس أشــياءهم املاديــة واملعنويــة ،وعــدم
اإلفســاد فــي األرض الــذي قــد يكــون
نتيجــة الفســاد االقتصــادي.
ومــن هنــا جــاءت دعــوة النبي شــعيب،
عليــه الســام ،إلــى إصــاح مســيرة
االقتصــاد فــي قومــه ،مــن اقتصــاد قائــم
علــى أســاس االســتغالل واالســتئثار،
إلــى اقتصــاد قوامــه الوفــاء باحلــق وبتلــك
الدعــوة تبــدأ مســيرة اإلصــاح.
يقــول املرجــع املدرســي  -دام ظلــه
 فــي تفســيره «مــن هــدى القــرآن»:«حــن يكــون املجتمــع رشــيدا مــن الناحيــة
االقتصاديــة فإنــه ال ينهــب وال يغــش ،بــل
وال يفحــش فــي الربــح أيضــا أو يســعى
كل طــرف للحصــول علــى املنفعــة الكبــرى،
وهــذا هــو التطلــع األرفــع الــذي يجــب أن
يهدفــه املصلحــون فــي حقــل االقتصــاد،
أن يــرى كل طــرف منفعــة اآلخريــن
مبثــل مــا يــرى منفعتــه فــا يبخــس أحــدا
شــيئا».3
وفــي ســورة هــود حتدثنــا اآليــات
عــن حركــة النبــي شــعيب ،عليــه الســام،
{وإِىل
اإلصالحيــة بقــول اللــه ســبحانهَ :
أﻳﻠﻮل | 2017

فكانت أولى
دعوات شعيب
بعد دعوته
بالعودة إلى اهلل
سبحانه ،هي
العودة إلى
الفطرة السليمة
وإقامة الموازين
في المعامالت
التجارية
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اضاءات تدبرية
ـم ُشـ َع ْيب ًا قـ َ
ـو ِم ا ْع ُبــدُ وا
َمدْ َيـ َن َأ ُ
ـال يــا َقـ ْ
خاهـ ْ
ٍ
ِ
ِ
َــر ُه َوال َتنْ ُق ُصــوا
اللََّ مــا َلك ْ
ُــم مــ ْن إلــه غ ْ ُ
ٍ
ِ
َ
ا ْلِك َ
ُــم
ْيــال َوا ْليــزان َوإ ِّن أ
ُ
خــاف َع َل ْيك ْ
ـو ٍم ُميــط}( ،ســورة هــود.)84 :
ـذاب َيـ ْ
َعـ َ

فقــول النبــي لهــمِ { :إ ِّنــي َأرا ُكــ ْم
ِبخَ ْيـ ٍـر} يــدل علــى رفاهيــة حياتهــم املاديــة
بحيــث ال يحتاجــون معهــا إلــى الطــرق
امللتويــة للحصــول علــى املــال ،فضــ ًا
عــن أن ســلوك الســبل املنحرفــة يــؤدي
إلــى خســارة هــذه احليــاة اجليــدة وحلــول
محيــط عليهــم.
يــوم
ٍ
ٍ
عــذاب ٍ
ثــم قــال تعالــى عــن لســان نبيــه
ــو ِم َأ ْو ُفــوا ا ْلِك َ
ْيــال
شــعيب:
{ويــا َق ْ
َ
ِ
َ ِ
َّــاس
َوا ْل
يــزان بِا ْلق ْســط َوال َت ْب َخ ُســوا الن َ
ِ
ِ
َ
ـوا ف ْال ْر ِ
ض ُم ْفســدين}،
َأ ْشــيا َء ُه ْم َوال َت ْع َثـ ْ

حين يكون
المجتمع رشيدا
من الناحية
االقتصادية
فإنه ال ينهب
وال يغش ،أو
يسعى كل
طرف للحصول
على المنفعة
األكبر
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(ســورة هــود :اآليــة .)85
ثــاث ثغــرات بــدأت تنخــر كيــان
حضارتهــم باتســاعها شــيئ ًا فشــيئ ًا ،وقــد
ح ـ ّذر النبــي شــعيب ،عليــه الســام ،قومــه
منهــا وهــي:
او ًال :االســتهانة باملعاييــر االقتصادية
التــي كانــت موضــع ثقــة اجلميــع
واســتبدالها بالتطفيــف وخســران امليــزان
وبخــس األشــياء ،األمــر الــذي يهــدد
زعزعــة النظــام االجتماعــي.
ثاني ـ ًا :اســتبدال العالقــة االجتماعيــة
القائمــة علــى احتــرام حقــوق اآلخريــن،
بحالــة الصــراع الطبقــي ،ومحاولــة
البعــض لالســتيالء علــى حقــوق اآلخــر.
ثالثــ ًا :البــدء باالفســاد فــي األرض
بالهــدم واإلفســاد واإلســراف فــي
االنتفــاع.
ردود الفعل برفض اإلصالح

ملــا كانــت أوامــر شــعيب ،عليــه
الســام ،تســتدعي التخلّــي عــن املصالــح
اآلنيــة ،فــإن قبولهــا كان أصعــب مــن
حمــل اجلبــال الراســيات ،ومــن هنــا
رفــض املنتفعــون مــن النظــام االجتماعــي
املنحــرف ،دعــوة النبــي شــعيب ،عليــه
الســام ،جملــ ًة وتفصيــ ًا متهمــة إيــاه
بالتأثــر بالســحر  -كمــا فــي ســورة
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

الشــعراء  -وتهديــده بالرجــم  -كمــا فــي
ســورة هــود  -رغــم إقرارهــم بأنــه رجـ ٌـل
حليــم ورشــيد ،حيــث أجابــوا دعوتــه
ب َأ َصالت َ
ُــك
بقولهــم{ :قا ُلــوا يــا ُشــ َع ْي ُ

َــر َك مــا َي ْع ُبــدُ آباؤُ نــا َأ ْو َأ ْن
ــر َك َأ ْن ن ْ ُ
ت َْأ ُم ُ
َن ْف َع َ
ــل يف َأ ْموالِنــا مــا نَشــؤُ ا إِن َ
ْــت
َّــك َلَن َ
ْ
الرشــيدُ }( ،ســورة هــود،)87 :
ليــم َّ
الَ ُ
{و َمــا َأن َ ِ
ــر
وقالــوا لــه أيضــ ًاَ :
ْــت إ َّل َب َ ٌ
ِ
ِ
ِم ْث ُلنَــا َوإِ ْن َن ُظنُّـ َ
ـك َلِـ ْن ا ْلكَاذبِــنَ * َف َأ ْســق ْط
ع َلينَــا ِكســف ًا ِمــن الس ِ
ْــت ِمــ ْن
ــاء إِ ْن ُكن َ
َ ْ
ْ َّ َ
َ
الص ِ
اد ِقــنَ }( ،ســورة الشــعراء-186 :
َّ

.)187
وبعــد تكذيبهــم للرســالة وإصرارهــم
علــى االنحــراف جاءهــم عــذاب اللــه -
ســبحانه  -الــذي أنهاهــم عــن بكــرة أبيهــم
بعــد خــروج شــعيب ،عليــه الســام ،ومــن
آمــن معــه ،حتــى كأن أحــد ًا لــم يكــن فــي
تلــك الديــار ،قــال اللــه ســبحانه { :ك ََأ ْن

ِ
َل ي ْغن ِ
َــا َب ِعــدَ ْت
َْ ْ
َــوا ف َيهــا َأال ُب ْعــد ًا َلدْ َيــ َن ك َ
َث ُمــو ُد}( ،ســورة هــود.)95 :
التطفيف والبخس بنسخته الجديدة

آيــات
فــي كتــاب اللــه ســبحانه
ٌ
تبــن األصــول االقتصاديــة فــي النظــام
اإلســامي الــذي ينبغــي أن تراعــى فــي
املجتمعــات اإلســامية مثــل قــول اللــه
ُــم
ســبحانهَ :
ُــم َب ْينَك ْ
{وال ت َْأ ُك ُلــوا َأ ْموا َلك ْ
بِا ْلباطِـ ِ
ـل}( ،ســورة البقــرة ،)188 :وقولــه
عـ ّز مــن قائــل{ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا ال
ُــم بِا ْلباطِ ِ
ــل إِالَّ َأ ْن
ُــم َب ْينَك ْ
ت َْأ ُك ُلــوا َأ ْموا َلك ْ
َت ُكـ َ ِ
ـار ًة َعـ ْن َتـ ٍ
ـراض ِمنْ ُكـم}( ،ســورة
ـون تـ َ

النســاء.)29 :
وبإعطــاء القواعــد والقوانــن الكليــة
تتضــح للمتدبــر جزئيــات بعــض تلــك
األحــكام ،فحــن ينهــى القــرآن عــن أكل
ـوع مــن
املــال بالباطــل فإنــه يشــمل كل نـ ٍ
أنــواع االســتيالء غيــر املشــروع علــى
بدرهــم أو
أمــوال اآلخريــن ،ولــو كان
ٍ
أقــل مــن درهــم ،وحــن ينهــى القــرآن -
كمــا مــ ّر -عــن خســران امليــزان ويأمــر
بالقســطاس املســتقيم كمــا فــي قولــه
ِ
{و َأ ْو ُفــوا ا ْل َك ْي َ
ُــم
ســبحانهَ :
ــل إِذا ك ْلت ْ

ِ
ــطاس ا ُْل ْســتَقي ِم ذلِ َ
ــر
َو ِزنُــوا بِا ْل ِق ْس
ــك َخ ْ ٌ
َو َأ ْح َسـ ُن ت َْأويــا}( ،ســورة اإلســراء)35 :

غــرام واحــد
فإنــه يعنــي حرمــة خســران
ٍ
بغيــر رضــا املشــتري.
ومــن هنــا كان املؤمنــون ومــا زالــوا
يحتاطــون فــي أمــر امليــزان أشــد االحتياط
فيزيــدون فــي العطــاء وينقصــون فــي
األخــذ  -بعكــس املطففــن  ،-ولكــن اليــوم
نلحــظ عــودة مشــكلة التطفيــف وخســران
امليــزان وبخــس النــاس أشــياءهم فــي
بعــض مجتمعاتنــا فــي الوقــت احلاصــر،
وال نحتــاج إلــى ســوق أدلــة وشــواهد علــى
هــذا األمــر.
ولــم تقتصــر املفاســد االقتصاديــة
العائــدة إلــى الســطح علــى صورهــا
التقليديــة القدميــة بــل أصبحــت تنتشــر
بصــور حديثــة ومتطــورة كالتالعــب
ٍ
باألســعار فــي املواســم املختلفــة وزيادتهــا
فــي موســم الطلــب بصــورة غيــر معقولــة،
التجــار مــع ســلعهم فــي
كمــا يفعــل بعــض ّ
بدايــات شــهر رمضــان املبــارك ،مســتغلني
حاجــة الصائمــن ،أو قيــام البعــض مــن
تصغيــر ســلعته ليبيعهــا بســعر الكبيــرة!
وهــذا مــا ُســئل عنــه اإلمــام الكاظــم ،عليــه
الســام ،حيــث ســأله الــراوي عــن قــوم
يصغّــرون القفيــزان يبيعــون بهــا.
فقــال ،عليــه الســام« :أولئــك الّذيــن
يبخســون النّــاس أشــياءهم».4
وذكرنــا للمصاديــق الصغيــرة ليســت
إال لبيــان خطــر املوضــوع وعظمــه
فــي اإلســام ،فتحــرمي الغــش البســيط
والبخــس البســيط بهــذه الكيفيــة يــدل
علــى حرمــة الفســاد االقتصــادي فــي
املســتويات العليــا ،والتــي البــد مــن
اجتنابهــا جميعــ ًا لكيــا يتهــدم الكيــان
االجتماعــي كمــا تهــدم كيــان أهــل مديــن
بعــذاب اللــه األليــم.
---------------------------------------( )1من هدى القرآن /ج / 6ص 222
( )2المصدر نفس /ج / 3ص 69
( )3من هدى القرآن /ج / 3ص 70
( )4كنز الدقائق /ج / 6ص .223

تأمالت في دعاء العهد
إنفاذ أمر صاحب الزمان وسبل مؤازرته
ماجد الصفار

ســبق أن حت ّدثنــا فــي العــدد الســابق عــن دعــاء
العهــد وفــي جملــة مــن أقســامه ،بحســب تسلســل فقراتــه،
َ َ ِّ ْ َ َ َ ُ َ َ ِّ
ـل فرجــه وســه ْل
ووصلنــا الــى القســم القائــل« :وعجـ
َ َ َّ َ ُ
َ َْ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
مخرجــه ،واو ِســع منهجــه واســلك بــي محجته،
َ َْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ
وان ِفــذ امــره واشــدد ازره.»..،

فقــد قرأنــا قصــص نبــي اللــه موســى ،عليــه الس َــام ،فــي
ِّ
َ ْ َ
َ ً ِّ ْ ْ
ـن أه ِلــي
ـرمي{ :واجعــل لــي َو ِزيــرا مـ
القـ َـرآن الكـ َ
ْ
ُ
ْ ُ ْ
ـار َ
ون أ ِخــي * اشــدد ِبـ ِـه أز ِري}( ،ســورة طــه:
* هـ
 ،)31-29وهــي عبــارة عــن آيــة بصيغــة دعــاء؛ اســتخدمه
النبــي موســى للتعبيــر عــن تأييــد اللــه تعالــى لــه فــي إجنــاز
مهمتــه ،وهــو نفــس التعبيــر عــن املوقــف الــذي نتحــدث عنــه
اآلن وهــو:
دعــم اللــه تعالــى وتأييــده إلمــام العصــر ،عجــل اللــه

وهــذا املقطــع مــن الدعــاء ينتظــم فــي ســت ظواهــر،

فرجــه فــي مهمتــه اإلصالحيــة ،فــإن هــذه الفقــرة تدعــو اللــه

وحتدثنــا عــن أربـ ٍـع منهــا فــي األعــداد الســابقة ،وبقيــت لنــا
َ َْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ
ظاهرتــان ،لنتحــدث عنهمــا وهمــا« :وان ِفــذ امــره واشــدد
َْ َ ُ
ازره»؛ ولعلهمــا مــن املصطلحــات التــي آلفهــا قــارئ الدعــاء،

 -تعالــى -بــان يشــد أزر اإلمــام ،عليــه الســام ،هــو تعبيــر

بصفتهمــا مســتخدمتني فــي الكثيــر مــن النصــوص الشــرعية،
ولكننــا فــي نطــاق قراءتنــا لدعــاء العهــد ،البــد وان نتبــن
بوضــوح مــا تعنيهمــا مــن دالالت خاصــة تتواكــب مــع عمليــة

رمــزي عــن داللــة املســاندة ،وهنــاك داللتــان ميكــن اإلشــارة
إليهمــا :الداللــة اللغويــة والداللــة الرمزيــة.
تشــير املصــادر الــى أنّ «األزر» هــو الظهــر أو القــوة،
ْ ُ
ولكــن مبــا أنّ عبــارة {اشــدد} تعنــي؛ قـ ِّو ،فحينئــذ يكــون
ّ
التعبيــر رمزيــ ًا ويقصــد بــه قــوة الظهــر ،أو مبعنــى؛ «قــو

ظهــره»؛ فالظهــر هــي املنطقــة التــي متكــن اإلنســان مــن
حمــل األشــياء الثقيلــة ،ولــذا جــاءت هنــا رمــز ًا ملصــدر القــوة

الظهــور إلمــام العصــر ،عليــه الســام.
َ َْ ْ َ ْ َ ُ
فالعبارة األولى (وان ِفذ امره):
وهــي العبــارة املتوســلة باللــه  -تعالــى -بــأن ينفــذ أمــره،

فــي حمــل الرســالة أو املهمــة اإلصالحيــة التــي ينهــض بهــا

عليــه الســام ،أي حتقيــق مــا أمــره اللــه تعالــى مــن العمــل

اإلمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه.

اإلصالحــي الــذي يضطلــع بــه اإلمــام ،عليــه الســام ،وذلــك،
بــأن يجعلــه  -تعالــى -نافــذ ًا متحققــا علــى يــده املباركــة،

إذن؛ اتضــح لنــا مــا يعنيــه أحــد مقاطع دعــاء العهد ،وهو
َ َ ِّ ْ َ َ َ ُ َ َ ِّ َ ْ َ َ ُ
ـل فرجــه وســه ْل مخرجــه،
املقطــع القائــل« :وعجـ
َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ْ
ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
ََْ
واو ِســع منهجــه واســلك بــي محجتــه ،وان ِفــذ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ
امــره واشــدد ازره.»...،

والهــدف مــن ذلــك؛ حتقيــق املهمــة اإلصالحيــة املتمثلــة فــي
َ َْ ْ َ ْ َ ُ
إشــاعة مبــادئ اللــه تعالــى ،فــي كلمــة (وان ِفــذ امــره) أي
اللهــم اجعلــه متحققـ ًا تامـ ًا.
مــن هنــا؛ فــإن الدعــاء أو التوســل باللــه ،بــأن يتــم
النصــر علــى يــد اإلمــام ،عجــل اللــه تعالــى فرجــه ،مــن ثــم
هــو تعبيــر عــن عواطفنــا حيــال مهمتــه ،عليــه الســام،
والفــرج بتعجيــل ظهــوره لتحقيــق وراثــة األرض لعبــاده
الصاحلــن.
َ ْ ُ ْ َْ َ ُ
وأما العبارة الثانية (واشدد ازره):

وبقــي لنــا أن نتحــدث عــن املقطــع اآلخــر ،وهــو امتــداد
للمقطــع الســابق أو اســتكمال لــه ،حيــث يبــدأ علــى هــذا
ّ ُ َّ
َ ْ ُ
َ َ ََ ْ
ــه
ــه ِبــادك ،واح
ــر اللهــم ِب
النحــو« :واعم
ــي ِب ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُّ َ َ َ
ِعبــادك ،ف ِانــك قلــت وقولــك الحــق ،ظهــر
ْ َ
ُ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ
ــر.»...
ح
ب
ال
و
ــر
ب
ال
ــي
ف
ســاد
ف
ال
ِ
ِ
وســنتحدث عــن هــذا املقطــع فــي العــدد القــادم ان

شــاء اللــه تعالــى.

مجتمع

تبعية األحكام للمصالح والمفاسد

ً
أنموذجا
الخمر
سيد أحمد الشرع

اســتند البعــض إلــى إنــكار تبعيــة
األحــكام للمصالــح ،اآليــات الناهيــة عــن
شــرب اخلمــر ،فقالــوا :إن القــرآن الكــرمي
نــص علــى وجــود منفعــة ثابتــة بالرغــم
مــن كــون اإلثــم أكبــر منهــا ،قــال تعالــى:
إن الخمر ينطوي

على مفسدة وهذه
المفسدة ال يمكن
إدراكها إال برصد
مجمل اآليات أو ما
يعبر عنه بتفسير
القرآن بالقرآن
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ــر ُق ْ ِ
الَ ْم ِ
ــر َوا َْل ْي ِ ِ
{ َي ْس َ
ــأ ُلون ََك ع ِ
َــن ْ
ــا
ــل ف ِيه َ
ِ
ِ
ِ
ـع للنَّـ ِ
ـر مــن
ـر َو َمنَافـ ُ
ـاس َوإِ ْث ُم ُهـ َـا َأ ْكـ َ ُ
إِ ْثـ ٌ
ـم كَبِـ ٌ
ِ
ِ
ــا}( ،ســورة البقــرة ،)219 :ومــع
َّن ْفعه َ

ذلــك فــإن اآليــة ال تتحــدث عــن الضــرر،
بــل تتحــدث عــن اإلثــم ،واالختــاف بــن
اإلثــم والضــرر كبيــر ،إذ مــن املمكــن أن
يتضمــن منفعــة مــا ،لكنــه فــي الوقــت ذاتــه
يعــد إثمــا ومعصيــة للــه؛ إذن فاآليــة دالــة
علــى أن األحــكام ليســت تابعــة للمصالــح
واملفاســد ،إمنــا تابعــة ألوامــر اللــه تعالــى.
اجلــواب علــى ذلــك :إن هــذه اآليــة
وجميــع اآليــات التــي ورد فيهــا النهــي
نصــت
عــن تعاطــي اخلمــر ،كمــا أنهــا ّ
علــى املصلحــة التــي ينطــوي عليهــا
نصــت علــى املفســدة
احلكــم ،كذلــك ّ
املترتبــة عليــه ،ولــو أردنــا أن نســتعرض

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

مثــا ًال علــى ذلــك للجأنــا إلــى هــذه اآليــات
نفســها؛ إذ جــاء فــي إحداهــا {إِ َّنـ َـا ُي ِريــدُ

ِ
الشـ ْي َط ُ
َّ
ـم ا ْل َعــدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضــا َء
ان َأن ُيوقـ َ
ـع َب ْينَ ُكـ ُ
ِ
الَ ْمـ ِ
ـر َوا َْل ْيـ ِ
ِف ْ
ـر}( ،ســورة املائــدة،)91 :

ومــن الضــروري االلتفــات الــى مــا يتعلــق
مبســائل جوهريــة كالنهــي عــن الشــرب ال
ميكــن االكتفــاء معــه بأيــة واحــدة وجعلهــا
مرجعـ ًا تشــريعي ًا مســتق ًال بحــد ذاتــه ،ألن
ذلــك وكمــا ذكــر جملــة مــن املفســرين:
«اآليــات الناهيــة عــن شــرب اخلمــر نزلــت
بصــورة تدريجيــة ،ولــم يصــدر التحــرمي
بشــكل دفعــي ،ففــي املرحلــة األولــى
اتخــذ اخلطــاب طابعــ ًا إرشــادي ًا تضمــن
اإلشــارة إلــى مســاوئ اخلمــر وأعراضــه
الســلبية ،وفــي املرحلــة الثانيــة تطــور
اخلطــاب عبــر النهــي عــن االقتــراب مــن
الصــاة حــال الســكر ،قــال تعالــىَ { :يــا

ِ
الص َ
ُــم
َأ ُّ َيــا ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا َل َت ْق َر ُبــوا َّ
ــا َة َو َأنت ْ
ُســك ََار ٰى}( ،ســورة النســاء ،)43 :وفــي

املرحلــة األخيــرة حســم األمــر بالتحــرمي
اخلــاص والتشــديد البالــغ ،الــذي دل عليــه
قولــه ســبحانه{ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذي ـ َن آ َمنُــو ْا إِ َّنـ َـا

ِ
ْ
ـس
ـاب َواألَزْ الَ ُم ِر ْجـ ٌ
نصـ ُ
ـر َواألَ َ
الَ ْمـ ُـر َوا َْل ْيـ ُ
ِ
ِ
ِّمــ ْن ع ََم ِ
ــل َّ
اجتَن ُبــو ُه}( ،ســورة
الشــ ْي َطان َف ْ

املائــدة ،)90 :فمــن أراد دراســة أبعــاد
احلكــم كا ّفــة البــد لــه مــن االلتفــات إلــى أن
اآليــات األولــى قــد حتمــل طابع ـ ًا تنزيهي ـ ًا
ال حترميي ًــا أو علــى األقــل لــم يذكــر احلكــم
فيهــا بشــكل قاطــع وصريــح؛ وعليــه فالبــد
مــن رصــد كافــة اآليــات التــي تتصــل
بحرمــة شــرب اخلمــر ومــن ثــم يصــار
إلى دراستها وحتليلها.
يضــاف إلــى ذلــك انــه ليــس مــن
الضــروري أن يكــون الضــرر واملفســدة
ماديــن ،فاملصلحــة أو املفســدة ال تقــاس
وفقــا للمنافــع أو املضــار التــي تتمخــض
عنهــا ،فالظلــم علــى ســبيل املثــال مفســدة
بحــد ذاتــه؛ لكــن مفســدته ال تنشــأ مــن
كونــه أمــر ًا عــدمي املنفعــة ،لكونــه كذلــك
فهــو قبيــح ،كال بــل املــراد مــن قولــه
ْــر} هــو أن اخلمــر
ــا َأك َ ُ
ســبحانه{ :إِ ْث ُم ُه َ
ينطــوي علــى مفســدة وهــذه املفســدة ال
ميكــن إدراكهــا إال برصــد مجمــل اآليــات
أو مــا يعبــر عنــه بتفســير القــرآن بالقــرآن،
َّــا ُي ِريــدُ
ومــن ثــم نعلــم قولــه تعالــى{ :إِن َ

ِ
الشـ ْي َط ُ
َّ
ـم ا ْل َعــدَ َاو َة َوا ْل َبغ َْضــاء
ان َأن ُيوقـ َ
ـع َب ْينَ ُكـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ُــم عَــن ذكْــر اللِّ
ِف الَ ْمــر َوال ْيــر َو َي ُصدَّ ك ْ
َوع ِ
الصــا َِة}( ،ســورة املائــدة.)91 :
َــن َّ

مجتمع
يتضــح مــن ذلــك أن اإلثــم هنــا
لــه عالقــة مباشــرة باملفســدة ،خالفــ ًا
للمستشــكل ،فاآليــة تثبــت أن األحــكام
تــدور مــدار املصالــح واملفاســد الواقعيــة،
ال املنافــع املاديــة املؤقتــة ،حيــث يشــعر
املتعاطــي للخمــر بنشــوة ولــذة تتمخضــان
عــن حالــة الســكر التــي تطــرأ لــه بعــد
تنــاول اخلمــر .إذن قــد تكــون هنــاك منفعــة
مختصــرة فــي اخلمــر؛ لكــن مفســدته قــد
تتســبب فــي حتطيــم املجتمــع وجـ ّره نحــو
الهاويــة ،لذلــك ال ميكــن جعــل املصالــح

واملفاســد التــي تنطــوي عليهــا األحــكام
رهينــة منافــع أو مضــار ماديــة عابــرة؛ إذ
لــو كان األمــر كذلــك لــكان حــري بالعقــاء
أن يبيحــوا القتــل ملــن يتلــذذ بــه ويطفــئ
غضبــه ،بحجــة أنــه عندمــا يقتــل يشــعر
بســعادة ولــذة ،ومــن ثــم يكــون القتــل
ذا منفعــة لــه ،إن مــاك تبعيــة األحــكام
للمصالــح واملفاســد هــو املصالــح
واملفاســد املاديــة واملعنويــة واملنافــع
الثابتــة العقالئيــة التــي ال تلحــق الضــرر
باآلخريــن .وكل هــذه األحــكام الشــرعية

تقصــي املنافــع غيــر احلقيقيــة واملنافــع
املؤقتــة ويجعلهــا مرهونــة بأطــر وضوابــط
ال يســوغها إال العقــل والديــن.
ولــو تأملنــا فــي مســألة ارتهــان
املــاكات ،وعليــل األحــكام باملصالــح
واملفاســد ،بالنصــوص الدينيــة وإســنادها
لفهمنــا أن هــذه النصــوص هــي التــي
تبــرز لنــا مــاكات األحــكام وليــس إدراك
العقــاء البعيــد عــن الديــن.
--------------* طالب في كلية الحقوق.

بيوت نورانية
ٌ
صادقة علي حسن

العالقــة بــن الزوجــة (الك ّنــة) ،وأم الــزوج
وحتــى أخواتــه ،كانــت ومــا زالــت عرضــة للكثيــر
مــن األفــكار الســلبية فــي مجتمعاتنــا العربيــة،
لدرجــة تبنــي تلــك األفــكار مــن الغالبيــة حتــى
باتــت وكأنهــا قاعــدة أساســية تبنــى عليهــا
الكثيــر مــن املعتقــدات التــي تؤثــر ســلبا فــي
تلــك العالقــات ،حتــى قبــل أن تنشــأ وتصبــح
واقعــا.
وصــار مــن النــادر أن نســمع عــن
انســجام وتناغــم بــن زوجــة االبــن وعمتهــا أو
حتــى أخواتــه.
ولــذا جنــد الســؤال األول مــن الشــاب
املتقــدم خلطبــة فتــاة هــو:
هل لديك سكن...؟!
فالســؤال عــن الســكن وأن يكــون للزوجــة
ســكنٌ الئــق بهــاُ ،يعــد مــن حقوقهــا الطبيعيــة،
ولكــن غالبــا يكــون هــذا الســكن ليــس بهــدف
االســتقرار وإيجــاد حيــاة مســتقلة وتوفيــر
أجــواء الســعادة ،إمنــا يكــون فــي كثيــر مــن
األحيــان ،بهــدف الهــرب مــن أهــل الــزوج وأمــه،
كمــا لــو أن املشــاكل لــن تأتــي إال مــن أهــل
الــزوج ،أو بالتواصــل معهــم ،بينمــا العامــل
األساســي فــي حتقيــق الســعادة الزوجيــة ،هــو

أخــاق الــزوج احلســنة والتزاماتــه الدينيــة،
الــى جانــب مهنتــه وعملــه الــذي يكســب منــه
باحلــال؛ ألنهــا املرتكــزات األساســية املشــترطة
فــي قبــول الــزوج فــي اإلســام.
ومثــل هــذه العالقــات االجتماعيــة التــي
متثــل إحــدى مقومــات الروابــط اإلنســانية
يفتــرض أن تع ّمــر باملشــاعر واملصالــح املتبادلــة
واحلاجــات املشــتركة ،وعليــه فهــي عالقــات
جماعيــة ال فرديــة ،فشــلها أو جناحهــا قائــم
علــى عوامــل يشــترك فيهــا جميــع األطــراف
الذيــن جتمعهــم تلــك العالقــات.
وأحيانــا كثيــرة تكــون اخلالفــات بــا
أســاس جوهــري ،بــل قــد تكــون ألســباب
وهميــة غيــر حقيقيــة منشــأها اإلخفــاق
فــي طريقــة التواصــل أو تنافــر الطبــاع فلــو
اســتبدلت الزوجــة إحساســها الســلبي جتــاه
مواقــف أم زوجهــا وتعاملــت معهــا بإيجابيــة
كــون احليــاة مشــاركة ،واملشــاركة تتطلــب
تفاعــ ًا وتقبــ ًا وقبــو ًال وتواصــ ًا مبنيــ ًا علــى
مفاهيــم األســرة الواحــدة التــي لهــا همــوم
وأفــراح مشــتركة ،وتفهمــت نــوع العالقــة التــي
تربــط زوجهــا بأمــه وبأخواتــه وهــي تختلــف عــن
عالقتــه بهــا ،واســتوعبت ذلــك واقتنعــت بــه ،مــن
املؤكــد ســتعزز مكانتهــا ليــس لــدى زوجهــا
فقــط ،بــل حتــى لــدى أمــه وأهلــه أيضــا.
فاإلنســان بيــده مفاتيــح ســعادته وبيــده

هــدم حياتــه ،وقــد حــثّ القــرآن الكــرمي ،وروايات
أهــل بيــت الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،علــى التخلّــق باألخــاق الفاضلــة فــي
البيــت ،وامتدحــوا البيــت الــذي تســوده األلفــة
واالنســجام.
فالبيــت الــذي يخــدم أفــراده بعضهــم
البعــض ،والــذي تقــام فيــه الصــاة والصيــام
وذكــر اللــه ،ويقــرأ فيــه القــرآن صباحـ ًا ومســا ًء،
وال تســمع منــه غيــر أصــوات الدعــاء ،لهــو بيــت
عظيــم ،وعظيــم جــد ًا عنــد اللــه  -تعالــى -وجــاء
فــي القــرآن الكــرمي هــذه املنزلــة فــي اآليــة
الكرميــة{ :يف بيـ ٍ
ـوت أذن اهلل أن تُرفــع و ُيذكــر
فيهــا اســمه}( ،ســورة النــور.)36 :
أمــا البيــت الــذي ال ُيــرى فيــه غيــر
العــداوة والبغضــاء ،وعــدم االنســجام وااللتئــام
ـوت للصــاة ،وال يقــرأ فيــه
وال يســمع منــه صـ ٌ
القــرآن الكــرمي ،وال يدعــى فيــه إ ّال بدعــوات
الشــر ،لهــو جديــر بــأن تتخــذه الشــياطني
لغدوهــا و رواحهــا ،بينمــا تنفــر منــه املالئكــة
وتهــرب منــه.
فــإذا اردنــا لبيوتنــا أن تكــون مرفوعــة مــن
قبــل البــارئ  -عزوجــل  -فمــن املهــم أن جنعــل
بيوتنــا نورانيــة تشــع باخليــر واأللفــة واحملبــة
والوئــام ،لتكــون مصنعـ ًا طيبـ ًا خليــر املمهديــن
لظهــور صاحــب «الطلعــة البهيــة» ،االمــام
احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه.
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كثيــرة هــي اللحظــات والســاعات التــي
نشــعر بهــا بامللــل والضجــر مــن كل شــيء
حولنــا رغــم تواتــر وتوافــد النعــم االلهيــة
علينــا ،ورغــم أن غيرنــا بحاجــة ولــو لدينــار
ممــا لدينــا مــن مــال ،وللحظــة ممــا لدينــا
مــن أمــان ،أو لكســرة ممــا لدينــا مــن طعــام
وتــرف وبــذخ ،لكــن التــرف والدخــول لعالــم
تنعــدم فيــه املســؤوليات الكبيــرة أعمانــا وشـ ّل
تفكيرنــا ،وتســتمر احلكايــة...
مســ ّمرين أمــام شاشــات الهواتــف
الذكيــة التــي جعلتنــا نتّســم بالبــادة وقلّــة
التفكيــر وشــرود الذهــن ،وأمــام حاســباتنا؛
تــارة لعمــل ،وتــارة لضجــر مقيــت ،وتــارة
للعــب بلعبــة مــا نــزرع ونحصــد وجنمــع بهــا
مــا يجعــل أوقاتنــا وأحالمنــا هبــا ًء منثــورا.
هجرنــا عوائلنــا لســبب او آلخــر لنعيــش
بــن خيــوط العنكبــوت وفــي ببيتــه الواهــن،
ألنهــم ال يصلونــا ،أو ألن عنــدي مــع بيــت عمي
عــداوة! أو ألن عمتــي قدمــت لفــان هديــة ولــم
تفعــل الشــيء نفســه لنــا ،أو ألنــي ال أحــب
القــال والقيــل ،ووقعنــا مبــا هــو أنكــى وأتعــس
وأظلــم؛ عوالــم مغلقــة ،ال تعــرف منهــا إال
العناويــن البراقــة والصــور املثيــرة ،تخفــي
خلفهــا اجلنايــات واملتاهــات الكبيــرة.
مواقع «التواصل»
ومخاطر انقطاع التواصل!
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لقــد أتاحــت لنــا عوالــم النهضــة الرقميــة،
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،الكثيــر مــن
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

ســمات عصرنــة الوجدانيــات ،وطرحهــا
بقوالــب الكترونيــة متســارعة ،ممــا أدى الــى
اتســاع نطــاق العالقــات اإلنســانية وتشــعبها
علــى املســتوى الكمــي ،ولكنــه فــي نفــس الوقت
أدى الــى اســتنزاف الكثيــر مــن مصــادر
طاقــة التواصــل وقواعدهــا لدينــا ،وضمــور
وانحســار الكثيــر مــن مشــاعر وأحاســيس
البشــر علــى الصعيــد الواقعــي املعــاش ،حتــى
بتنــا ال نطيــق التخلّــي عنهــا وال حلظــة واحــدة.
أســرتنا بإشــعاراتها املتواصلــة ،فأدمنــا
علــى وجودهــا بأيدينــا وفــي كل حلظــة ،حتــى
أوالدنــا رمبــا جنلــس معهــم ســاعة خــال
اليــوم ،ثــم قلصناهــا لدقائــق معــدودة! أو
نراهــم بشــكل خاطــف وســريع ،والــكل تائــه
حائــر! الــى أيــن؟! ومتــى ســينتهي هــذا
الكابــوس املزعــج؟ ومتــى ســنرجع حلياتنــا
اجلميلــة بـــ «اجتمــاع األيــدي علــى الطعــام
ببركــة» ،وبتواصــل القلــوب والعقــول والوجــوه
معــ ًا؟
ترانــا هــل ســنعود؟ أم أن احلــال
ســيتدهور ملــا هــو أكثــر ،والهــوة ســتكون
اكبــر؟ والشــرخ والصمــت ســيكون أدهــى
وأ ّمــر .إن الكثيــر مــن «الفيســبوكيني» ال
يكونــون بنفــس احلمــاس والتفاعــل والتواصــل
االجتماعــي مــع أســرهم وجيرانهــم وأقاربهــم
ومحيطهــم اخلارجــي ،مــن أولئــك الذيــن
يعيشــون التواصــل االجتماعــي وجهــ ًا لوجــه
بشــكل حقيقــي ،حيــث يكــون لــكل مــن الســمع
والبصــر والفــؤاد مســؤوليته األخالقيــة
واإلنســانية .فمثــ ًا لــم تعــد تلــك اجللســات
العائليــة وحلقــات الســمر األســري ،وســماع
التوجيهــات والنصائــح ،وهضــم التجــارب

وأخــذ العبــرة ،وتبــادل القصــص واحلكايــات،
خاصــة االنتبــاه الــى الرجــل الكبيــر ،وتقاســيم
وجهــه ،وطريقــة تعبيــره ،وأســلوبه فــي الــكالم،
وأمــور كثيــرة كانــت تشــكل القاعــدة األســاس
لبنــاء الشــخصية الرصينــة ،وإعدادهــا
للدخــول فــي معتــرك احليــاة.
حق ـ ًا هنالــك أســئلة متعــددة ،وإجاباتهــا
بطبيعــة احلــال ،تختلــف مــن شــخص إلــى آخر
بحســب وعيــه ،وثقافتــه ،وإدراكــه لألمــور فــي
ضــرورة ترويــض وجعــل التواجــد فــي هــذه
املواقــع تواجــد ًا بنّــاء مثمــر ًا ،فهــي دعــوة
صادقــة ألن تكــون تلــك املواقــع محطــة مــن
محطــات العمــر ،منــر بهــا ملعرفــة مــا يــدور
حولنــا مــن معــارف وعلــوم وثقافــات وعــادات
وتقاليــد ،نأخــذ الطيــب منهــا ،ونتحــاور
بالنافــع واملفيــد لنــا وملجتمعنــا ،ونبتعــد عــن
كل مــا ُيســيء لهويتنــا ومنظومتنــا االجتماعيــة
والفكريــة والعقائديــة.
ومــع كل مــا ذكرنــا مــن ســلبيات هــذه
احلالــة ،ال نغفــل عــن اإليجابيــات ،إن مــن
االرتقــاء الفكــري لكثــرة مــا نقــرأ ّ
ونطلــع
وحتــى نكتــب ،أو إن كان مــن تســهيل وتيســير
االنتفــاع معلوماتيــ ًا بوجــود هــذه الوســائل
التــي جتعــل العالــم كقريــة صغيــرة ممكــن
ان نحقــق فيهــا آمالنــا وطموحاتنــا وجمــع
اآلخريــن حولنــا بالنشــر الهــادف الطيــب
الواعــي امللتــزم.
إن صفحتــك الشــخصية فــي الفيــس بــوك
تعكــس جانبــ ًا مــن شــخصيتك ،فــكل كلمــة
تكتبهــا ،وكل صــورة تُشــاركها أو تنشــرها،
تــدل علــى توجهــك الفكــري والثقافــي ،كمــا
تــدل علــى مســتواك العلمــي واألخالقــي،

مجتمع
فاحــرص أن تكــون مثــل بائــع الــورد ،يختــار
أجمــل الــورد ،ليعبــر عــن أجمــل مــا عنــده.
ُ
«كبي بست»!

هنــاك مســألة تبقــى حتيرنــا ونتعجــب
منهــا وهــي مســالة « ُكبــي بســت» ،وبالعربــي؛
نســخ ولصــق ،فرمبــا أعجبنــا منشــور مــا،
أو خاطــرة جاهــزة ،وهــو امــر طبيعــي ،ثــم
«إن الــدال علــى اخليــر كفاعلــه» ،ولكــن؛ مــن
املهــم أو ًال التأكــد مــن صحــة املنشــور وصحــة
املصــادر ،ثــم مــن أهــداف النشــر قبــل
املشــاركة فــي نشــرها.
ثــم هنالــك مــن يختــم بالقــول« :أرســلها لـــ
( )10مــع عبــارات التحفيــز الشــديدة ،تربــط
بــن اإلميــان واإلنســانية واألخــاق وبــن
املشــاركة فــي النشــر ،او ضغــط اإلعجــاب
«اليــك» ،والــى مــاال نهايــة ممــا نــرى مــن
النشــر الــذي ال طائــل مــن ورائــه إ ّال إضاعــة
الوقــت والعبثيــة ونشــر املعلومــات املكذوبــة
والروايــات املغلوطــة.
فمــن املمكــن لــكل إنســان بــذل ولــو القليل
مــن اجلهــد بكتابــة أمــور نافعــة باالعتمــاد
علــى مصــادر موثوقــة ونشــر االمــور الهادفــة
فــي صفحتــه ثــم حــذف الــورود واملربعــات
والســمايالت ،ويضــع ذوقــه وفكــره ووعيــه فــي
البدايــة والنهايــة ،وتعديــل الصــور وعــدم نشــر
العابــث واملخــل بالديــن منهــا .تُرانــا الــى متــى
تنطلــي علينــا هــذه األكاذيــب واحليــل ونكــون
أداة ط ّيعــة بيــد غيرنــا؟ وملــاذا نخــاف ونحــن
بطريــق احلــق والصــدق وننهــل مــن معــن ال
ينضــب متمثــل فــي ســيرة ونهــج املعصومــن
األربعــة عشــر ،واألوليــاء الصاحلــن ،وهــم
مصــدر القــوة والرفعــة؟
وهــذا ليــس مبعنــى أن ال ينشــر
اجلميــع ،وال أن نكــون جميعــا مؤلفــن وكتــاب
محترفــن ،إمنــا املطلــوب مراجعــة مــا نطرحــه
بفكرنــا وذوقنــا مــرة بعــد أخــرى ،فلنــا فرصــة
ذلــك ،ونلتفــت حلجــم املســؤولية اإلعالميــة
التــي نقــوم بهــا خــال عمليــة النشــر وتبــادل
األفــكار عبــر وســائل االتصــال االجتماعــي،
واللــه املســدد واملضاعــف واملؤيــد ملــن كان
هدفــه رفعــة اإلســام ونشــر الهــدى والفضيلــة.
همسة في أذن الزوج والزوجة

الــى الزوجــة التــي تخــوض فــي مواقــع
التواصــل مثــل؛ الفيــس او االنســتغرام،
وغيرهمــا ،فعندمــا تنشــرين شــيئ ًا ،رمبــا
جتديــن تعليقــات مثــل:
«ان ِ
ــت رائعــة»! أو «متألقــة»! أو «مــا
أجملــك ّ»! أو «فديتــك» أو «مــا أروعــك»! وغيرها
مــن الكلمــات البراقــة واملثيــرة للمشــاعر ،ثــم

تلتفتــن الــى زوجــك املســكني املتهالــك مــن
الكــد والعنــاء ،مضطجع ـ ًا علــى فراشــه ،وقــد
أتعبتــه احليــاة ليوفــر لقمــة العيــش.
هنــا تقفــز املقارنــة لــدى البعــض بــن
واقعهــا الــذي تعيشــه مــع زوجهــا الــذي قــد ال
تســمع منــه كلمــة طيبــة ،وبــن هــذه املدائــح،
فتثــور وتتمــرد علــى زوجهــا وقــد أدت هــذه
احلالــة الــى انهيــار الكثيــر مــن األســر ،حتــى
وصلــت الــى الطــاق .ولــذا؛ أختــي الزوجــة:
ال تغر ّنــك هــذه األلفــاظ ،فــان عالــم التواصــل
االجتماعــي ،عالــم افتراضــي ومثالــي ومعظــم

نر

رجالــه مثــل زوجــك ،إن لــم يكونــوا أســوأ حا ًال،
فحافظــي علــى بيتــك وأســرتك وأطفالــك ،وال
جتعلــي مــن عالــم التواصــل ،ســببا لدمــارك
ودمــار أســرتك وأطفالــك .وأنــت أيهــا الــزوج،
أجعــل ولــو قليـ ًا مــن الوقــت لتجلــس فيــه مــع
زوجتــك وتط ّيــب خاطرهــا بــكالم جميــل.
وتذكــري أيتهــا املــرأة دائمـ ًا؛ أن عباءتــك
ليســت حصانــة كافيــة ألن تتحدثــي كيفمــا
تشــائني مــع الرجــال ،فيجــب أن يرافــق
معنــوي ،وهكــذا
حجــاب
حجابــك الظاهــري،
ٌّ
ٌ
يتــم معنــى احلصانــة.
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مرحلــة الطفولــة هــي مــن املراحــل
املهمــة فــي حيــاة اإلنســان ولهــا فهمهــا
اخلــاص بهــا ،لذلــك علينــا أن نتعــرف
علــى مــا غرســه اللــه  -تعالــى -فــي
هــذه املرحلــة العمريــة وكيفيــة التعامــل
معهــا عــن طريــق فهــم ميولــه ورغباتــه،
فــإذا فهمنــا ذلــك تعاملنــا معــه بشــكل
صحيــح ،ألن عالــم الطفــل ليــس نســخة
مصغــرة مــن عالــم الكبــار ،بــل ان الطفــل
 خاصــة فــي ســنواته األولــى  -يتعامــلمــع العالــم اخلارجــي عــن طريــق حواســه
وميولــه ،كمــا علينــا معرفــة مــدة الطفولــة
ـم
التــي حددهــا القــرآن الكــرمي بقولــهُ { :ثـ َّ
ُــم طِ ْف ً
ن ْ
ــم لِ َت ْب ُلغُــوا َأ ُشــدَّ ك ُْم}،
ــا ُث َّ
ُخ ِر ُجك ْ
(ســورة احلــج ،)5 :أي إلــى أن يبلــغ
الطفــل أشــده ويخــرج مــن إطــار اجلهــل
إلــى رحــاب العلــم ،ومــن الضعــف إلــى
القــ ّوة ،ومــن التبع ّيــة إلــى االســتقالل.
ومــن هــذه امليــول الذاتيــة التــي ينبغــي
أن نعرفهــا؛ غريــزة اللعــب التــي تعــد جــزء ًا
مــن احلاجــات النفســية للطفــل ،وقــد أكــد
القــرآن الكــرمي هــذه احلاجــة فــي قولــه
تعالــى ،فــي ســورة يوســفَ { :أ ْر ِسـ ْل ُه َم َعنَــا
لافِ ُظ َ
ــون}،
َــع َو َي ْل َع ْ
َغــدً ا َي ْرت ْ
ــب َوإِنَّــا َلــ ُه َ َ
(ســورة يوســف )12 :وفيــه ذكــر واضــح
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

حلقيقــة احتيــاج الطفــل إلــى اللعــب ،وهــي
دعــوة لفهــم حاجــات الطفــل النفســية،
وأبرزهــا اللعــب التــي تكمــن فــي الســبع
ســنوات األولــى مــن عمــره ،كمــا أكــد
نفــس احلقيقــة اإلمــام الصــادق ،عليــه
الســام ،فــي حديثــه« :دع ابنــك يلعــب
ســبع ســنني.»...
فاللعــب غريــزة إنســانية تنشــأ
مــع اإلنســان منــذ أن تتفتــح مداركــه
ويستشــعر مبــا حولــه ،فيكتســب مــن
خاللــه أمناطــ ًا ســلوكية تنعكــس علــى
الشــخصية املســتقبلية فــي مراحــل مقبلــة
مــن العمــر ،واللعــب قــد يكــون علــى شــكل
حركــة أو نشــاط ميــارس فرديـ ًا أو جماعي ًا
يســتغل فيهــا طاقتــه البدنيــة والذهنيــة.
وللعــب األطفــال فوائــد عــ ّدة نذكــر
منهــا:
 -1اكتساب العلم واملعرفة
ميثــل اللعــب وســيلة لألطفــال للتعلــم
واكتســاب املزيــد مــن املعلومــات والتجارب
البســيطة عمــا يــدور حولهــم فــي حياتهــم
االجتماعيــة ،فنــرى الطفــل الصغيــر فــي
مرحلــة عمريــة مييــل إلــى تفكيــك األشــياء
أو البحــث بــن األوراق والكتــب ومختلــف
األشــياء املوجــودة فــي البيــت ،وهــي داللــة
واضحــة علــى حــب االســتطالع املغــروز
فــي نفســه ،وبهذا فالطفل يســتثير حواســه
اخلمــس :الســمع  -البصــر -اللمــس -

الشــم  -التــذوق مــن خــال اللعــب والتــي
تســهم فــي بنــاء معرفتــه ،فيكون للعــب دو ٌر
فــي تنميــة املعرفــة لــدى الطفــل.
وفــي مرحلــة عمريــة أكبــر نــراه يلعــب
مــع أقرانــه متقمصــن رمــوز ًا كبيــرة
فــي املجتمــع مثــل املعلــم او الشــرطي،
فيحــاول الطفــل هنــا الظهــور أكبــر مــن
عمــره وميــارس أعمــا ًال كبيــرة ايضــ ًا.
 -2بناء الشخصية
ُيســهم اللعــب فــي بنــاء شــخصية
الطفــل ،ويــرى علمــاء النفــس ،أن الطفــل
قليــل النشــاط واحلركــة مغلَّــف بالضعــف،
يتو َّقــع لــه التع ُّثــر ورمبــا الفشــل ،أمــا
الطفــل النشــيط فإنــه يكتســب اجلــرأة
واإلقــدام وقــوة الشــخصية و ُيتو َّقــع لــه
النجــاح.
وهنــاك مفهــوم خاطــئ عنــد البعــض
عندمــا يعـ ّدون الطفــل الــذي ال يتحــرك وال
يلعــب كثيــر ًا وال يســأل أو يســتفهم ،بأنــه
طفــل هــادئ غيــر مزعــج ،ويفضلونــه علــى
الطفــل النشــيط الدائــب احلركــة الــذي
يســأل ويســتفهم دون أن يفهموا أن احلالة
االولــى واملفضلــة لديهــم تتــرك آثــار ًا ســيئة
علــى شــخصية الطفــل مســتقب ًال ،بينمــا
احلالــة الثانيــة التــي تثيــر اإلزعــاج لــدى
البعــض ،فإنهــا مطلوبــة لــه ألن الطفــل
يتعلــم عــن طريــق اللعــب ،وعــادات التحكــم
بذاتــه ،وباندماجــه مــع أصدقائــه ،يكــون
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ذا شــخصية انبســاطية ذات ثقــة عاليــة
بالنفــس ،وليســت انطوائيــة ،يكــون اخلجــل
واخلــوف ســمتها.
 -3تنمية العالقات االجتماعية
إن لعــب الطفــل مــع أصدقائــه لــه
دور فــي تعليمــه كيفيــة تكويــن العالقــات
االجتماعيــة والصداقــات املفيــدة ويعلمــه
التعــاون واألخــذ والعطــاء ،والتعــرف علــى
عاملــه احمليــط بــه ،ويتعلــم الطفــل عــن
طريــق اللعــب ،التنظيــم الذاتــي متشــي ًا
مــع اجلماعــة ،وقــد دلــت الدراســات
التربويــة احلديثــة علــى أن الطفــل يكتســب
كثيــر ًا مــن العــادات الطيبــة إذا ُو ِضــع لــه
برنامــج صحيــح ودقيــق لأللعــاب؛ ألن
ٌ
األطفــال الذيــن ينصــرف اهتمامهــم إلــى
ُعجبهــم ال يجــدون متســع ًا مــن
أشــياء ت ِ
الوقــت للشــجار.
 -4الصحة البدنية
انغمــاس الطفــل فــي اللعــب ،يطــور
ك ًال مــن عقلــ ِه وجســده؛ أمــا جلوســه
بــدون حركــة فإنــه يفقــد احليويــة والنشــاط
الالزمــن لنمـ ّوه ،وبذلــك ترتخــي عضالتــه
ويصــاب باخلمــول والفتــور ،فاللعــب
مبنزلــة العمــل بالنســبة للكبــار يشــد مــن
جســده ويقويــه وينميــه بالشــكل الصحيــح.
 -5نضوج األخالق
يســاعد اللعــب علــى نضــوج
الصفــات االخالقيــة احلميــدة وبلورتهــا
فــي شــخصيته كفضيلــة احللــم ،فقــد ورد
فــي حديــث لإلمــام الكاظــم عليــه الســام
أنــه قــال« :تســتحب عرامــة الصبــي فــي
صغــره ليكــون حليم ـ ًا فــي كبــره» .أي إن
األطفــال ذوو احلركــة والنشــاط فــي اللعــب
والذيــن لــم يكبتــوا فــي صغرهــم يصبحون
أكثــر هــدوء ًا.
ُّ
أي لعب للطفل؟

مــع اقتحــام تكنولوجيــا املعلومــات
وانتشــار أجهــزة احلاســوب ثــم األجهــزة
اللوحيــة والهاتــف النقــال ،عالــم لعــب
األطفــال ،بــات موضــوع لعــب الطفــل
ميثــل الشــغل الشــاغل لــدى الكثيــر مــن
اآلبــاء احلريصــن علــى بنــاء شــخصية
أطفالهــم ،الســيما وأن تقنيــة االلعــاب
وتعــدد اشــكالها اجلذابــة واملثيــرة خلقــت
بيئــة جديــدة للطفــل تفصلــه مبســافات
بعيــدة عــن جيــل اآلبــاء واألمهــات ،وهــذا

مــا يؤكــد بشــكل خــاص ضــرورة إبعــاد
الطفــل عــن األلعــاب املضــرة علــى ســلوكه
وفكــره وحتــى ســامته ،وحتديــد ًا مــن
ناحيــة العــن الباصــرة.
وممــا يؤســف لــه ،انــه مــع التقــدم
احلاصــل للعلــم وانتشــار األجهــزة
اإللكترونيــة فــي البيــوت ،بــات الكثيــر
مــن االطفــال مدمنــن علــى األلعــاب
التــي تضخهــا شــركات ومؤسســات
خاصــة مهمتهــا صناعــة تطبيقــات
ألعــاب تســتهدف األطفــال ،وهــذا
اإلدمــان مــن شــأنه ان يش ـ ّل الطفــل عــن
احلركــة والنشــاط الفــردي او اجلماعــي،
فيميــل الطفــل إلــى االنطــواء علــى عاملــه
االفتراضــي اخلــاص بــه ،والــذي هــو
عبــارة عــن شــخصيات وهميــة يتعامــل
معهــا علــى أنهــا موجــودات ح ّيــة تعيــش
معــه! وبالنتيجــة؛ فــان العالــم اخلارجــي
ســيكون للطفــل ،عاملــ ًا غريبــ ًا عنــه ،لــذا
تــرى أن الطفــل فــي ســنواته األولــى والذي
يدمــن األلعــاب باألجهــزة االلكترونيــة
يصــاب مبــرض التوحــد.
ومــن اخلطــأ قيــام بعــض األمهــات
بإشــغال طفلهــا مبتابعــة قنــوات األطفــال
علــى الشاشــة الصغيــرة ،أو بتوفيــر
األجهــزة اإللكترونيــة لــه ،لتتفــرغ ألعمالهــا
املنزليــة ،وهــذا مــا يحصــل فــي بعــض دور
احلضانــة والروضــات ،وهــي مــن الوســائل
اخلاطئــة التــي تقــود الطفــل إلــى أن يتــرك
مزاولــة اللعــب ويخســر كل الفوائــد التــي
تطرقنــا إليهــا أعــاه.
لــذا ننصــح اآلبــاء باالنتبــاه إلــى
مضــار اإلدمــان علــى األلعــاب االلكترونيــة
فــي اجلانــب الفكــري والعاطفــي
واالجتماعــي.
اللعب حق من حقوق الطفل

لقــد ب ّينــا أن اللعــب ضــروري لتنميــة
الناحيــة اجلســمية والعقليــة والســلوكية،
وايضــ ًا االجتماعيــة عنــد الطفــل ،وقــد
أكــد اإلســام علــى ذلــك فقــد جــاء عــن
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« ،انــه
كان يشــارك احلســن واحلســن ،عليهمــا
الســام ،فــي فعلهمــا ويتصــرف وكأنــه
أحدهمــا» ،كمــا جــاء فــي بحــار االنــوار.
وهــذا يعطينــا فهم ـ ًا بــأن مــن حقــوق
الطفــل أن يفســح لــه املجــال بالــكالم

واالســتفهام املتكــرر النــاجت مــن حــب
االســتطالع وأن تكــون لــه مســاحة فــي
احلركــة والتعبيــر عــن نفســه.
وحرمــان األطفــال مــن اللعــب جرميــة
بحــق الطفولــة ،فالكثيــر مــن األطفــال
ُيحرمــون مــن ممارســة حقهــم فــي
اللعــب بطــرق كثيــرة ،منهــا منــع اآلبــاء
واألمهــات ألوالدهــم مــن اللعــب ألســباب
غيــر موجهــة ،منهــا احلــد مــن الضوضــاء
واإلزعــاج ،ورغبــة الكبــار فــي حتكيــم
احلــزم والشــ ّدة والصرامــة علــى حيــاة
الطفــل.
ومــن حــق الطفــل علينــا أن نختــار
لــه األلعــاب املناســبة ملرحلتــه العمريــة،
وأن نختــار األلعــاب التــي تنمــي مهاراتــه
و نبعــده عــن األلعــاب اخلطــرة التــي قــد
تؤذيــه أو تــؤذي مــن يلعــب معــه وأن ال
جنعــل االلكترونيــات هــي البديــل للعبــه.
ووردت روايــة عــن رســول اللــه ،صلّــى
اللــه عليــه وآلــه وسـلّم« :الولــد سـ ّيد ســبع
ســنني ،»...وعــن أميــر املؤمنــن علــي،
عليــه الســام« :يرخــى الصبــي ســبع ًا.»...
فالروايــات تؤ ّكــد علــى أنّ مرحلــة
مــا قبــل الثامنــة مــن العمــر هــي مرحلــة
اللعــب ،وعلــى الوالديــن أن مينحــا الطفــل
احلريــة فــي اللعــب دون ضغـ ٍـط أو إكــراه،
باســتثناء األلعــاب اخلطــرة التــي يجــب
إبعادهــا عــن الطفــل أو إبعــاده عنهــا.
ويؤ ّكــد جميــع علمــاء النفــس والتربيــة
علــى حريــة األطفــال فــي اللعــب فالطفــل
يحــاول أن يرســم برنامجــ ًا خاصــ ًا بــه
فــي أعمالــه وهــذا عامــل ف ّعــال فــي تكـ ّون
الشــخصية عنــده.
كمــا ميكــن إعطــاء األطفــال احلريــة
فــي مشــاركتهم مــع الوالديــن فــي اللعــب
والتكلــم معهــم بالكلمــات والعبــارات التــي
يفهمونهــا ،واملتناســبة مــع مســتواهم
اللغــوي والعقلــي .ومبعنــى آخــر :أن
يتصـ ّرف الكبيــر وكأ ّنــه طفــل ،قــال رســول
اللــه ،صلّــى اللــه عليــه وآلــه وس ـلّمَ « :مــن
كان عنــده صبــي فليتصــاب لــه».
وبهــذا ينبغــي علينــا أن نراعــي
الغريــزة البريئــة عنــد األطفــال وإعطاؤهــم
احلــق فيهــا وعــدم حرمانهــم منهــا،
حتــى ال يضطــروا الســتبدالها باأللعــاب
اإللكترونيــة التــي تســرق أوقاتهــم
وأفكارهــم وقواهــم البدنيــة والذهنيــة.
أﻳﻠﻮل | 2017

بات الكثير من

األطفال مدمنين على
األلعاب التي تضخها
شركات ومؤسسات
خاصة مهمتها
صناعة تطبيقات ألعاب
تستهدف األطفال

ALHODAMAG.COM

35

ثقافة رسالية

التقليد ودوره في تعميق
الوعي في المجتمع

الشيخ ماجد الطرفي

التقليــد فــي اللغــة :مِ ــن (قلّــد) ،والقــادة
التــي فــي العنــق ،ومنــه؛ التقليــد فــي الديــن،
وتقليــد ال ُبدنــة ،بــأن ُيعلــق فــي عنقهــا شــيء
ل ُيعلــم أنهــا هــدي - ،الهــدي فــي احلــج تشــمل
األنعــام الثالثــة البقــر والغنــم واإلبــل -وقيــل:
هــو وضــع الشــيء فــي العنــق مــع اإلحاطــة
بــه ويســمى ذلــك قــادة؛ ومنــه؛ قلّــد األمــر ،أي
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ألزمــه إيــاه.
والتقليــد فــي االصطــاح :إتبــاع اإلنســان
غيــره فيمــا يقولــه أو يفعلــه معتقــد ًا حقيقتــه مــن
غيــر نظــر وتأمــل فــي الدليــل ،كأن املتبــع جعــل
قــول الغيــر أو فعلــه قــادة فــي عنقــه ،والتقليــد
فــي عــرف الفقهــاء :هــو قبــول قــول الغيــر بــا
حجــة وال دليــل؛ وهــو العمــل املطابــق لفتــوى
الفقيــه اجلامــع للشــرائط ،وإن لــم تســتند
اليهــا حــن العمــل ،فتفعــل مــا انتهــى رأيــه
الــى فعلــه ،وتتــرك مــا انتهــى رأيــه الــى تركــه
مــن دون متحيــص منــك؛ كالطبيــب الــذي يلجــأ
اليــه املرضــى ملعاجلــة أمراضهــم ،واملهنــدس
الــذي يحتاجــه النــاس لبنــاء منازلهــم ،ومنهــم
ايض ـ ًا؛ عالــم الديــن الــذي يكــون بتخصصــه
حج ـ ًة لهــم ومســؤو ًال أمــام اللــه
بعلــوم الديــنّ ،
بتقــدمي األحــكام الشــرعية فــي مختلــف شــؤون
احليــاة مبــا يتطابــق مــع مــا أنزلــه اللــه -

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

تعالــى -علــى نبيــه الكــرمي ،ولذلــك جنــد ال ّنــاس
دائمــ ًا يلجــؤون إلــى علمائهــم فــي ك ِّل مــا
يشــكل عليهــم مــن األحــكام الشــرعية ،كأمنــا
وضعــوا عملهــم فــي رقبتــه كالقــادة محملــن
إيــاه مســؤولية عملهــم أمــام اللــه.
نشأة التقليد في التراث الفقهي

يتســاءل البعــض عــن أصــل فكــرة
التقليــد ،أهــي مســتحدثة فــي الفقــه الشــيعي،
ٌ
أصــل ثابــت؟ وإذا كان مــن املســائل
أم أنــه
املســتحدثة ،فهــل هــو مــن املســائل امللزمــة
للمكلّــف شــرع ًا فــي أعمالــه ومعامالتــه؟
هــذا الســؤال ،رمبــا يكــون وارد ًا مــن
الناحيــة املعرفيــة ،بيــد انــه يصطــدم مبســألة
فطريــة فــي نفــس كل انســان يتعــرض ملشــكلة
او يحتــاج الــى شــيء يجهــل الســبيل إليــه،
فيضطــر للرجــوع الــى صاحــب اخلبــرة
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يبدو أن أمر التقليد مطلب عقالئي تفرضه سيرة العقالء ومرتكزاتهم في عودة عامة
ّ
ّ
الناس الى ذوي االختصاص في الفقه ،وهذه السيرة حجة أكدتها الشريعة المقدسة

والتجربــة أو مــن هــو عالــم بذلــك الشــيء،
وهــذه مســألة تبــدو طبيعيــة وتلقائيــة فــي حيــاة
االنســان ،والقــرآن الكــرمي يؤ ِّكــد هــذه املســألة
اس َ
ــأ ُلو ْا َأ ْه َ
ــل
الفطر َّيــة فــي قولــه تعالــىَ { :ف ْ
الذ ْكـ ِ
ـم الَ َت ْع َل ُمـ َ
ِّ
ـون}( ،ســورة النّحــل:
ـر إِن كُن ُتـ ْ
 ،)43فأئ َّمــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،فــي
بيانهــم لألحــكام الشــرعية للنّــاس وألمــور
عقيدتهــم ،كانــوا يتبعــون أســلوب الســؤال
واجلــواب ،أكثــر مــن طريقــة تركيــز القاعــدة
الفقه َّيــة والبيانــات واملقــاالت التفصيليــة ،ممــا
أوجــد أرض ّي ـ ًة خصب ـ ًة لظهــور فكــرة التّقليــد.
إن علــوم الشــريعة هــي إحــدى تلــك األمــور
التــي يجــب الرجــوع فيهــا إلــى أهــل اخلبــرة
والتبحــر واســتنباط األحــكام
واالختصــاص
ّ
منهــا ،فــإذا كان البنــاء علــى أنّ التقليــد ليــس
كذلــك؛ فهــذا يعنــي أن يســعى ك ّل إنســان
لتحصيــل علــوم الشــريعة بنفســه واســتنباط
األحــكام منهــا ليعمــل بهــا ويبــرأ بهــا ذ ّمتــه
أمــام اللــه  -تعالــى -مــن صــاة وصــوم وحـ ّـج
وزكاة وخمــس ومــا شــاكل ذلــك ،وهــذا محــال
جزمــ ًا؛ فمــن العســير تكليــف عامــة النــاس
بطلــب مرتبــة االجتهــاد فــي الفقــه ،ألن هــذا
العمــل يقتضــي الوصــول إلــى بلــوغ درجــة
االجتهــاد واســتنباط األحــكام ،وهــذا يتطلــب
جهــود ًا مضنيــة ،وتف ّرغــ ًا تامــ ًا للدراســة
واملباحثــة لســنوات طويلــة ممــا ال يقــدر عليــه
الكثيــر مــن النــاس بســبب انشــغالهم فــي
حتصيــل أمــور معاشــهم.
ً
ً
وإذن؛ يبــدو األمــر مطلبـا عقالئيـا تفرضــه
ســيرة العقــاء ومرتكزاتهــم فــي عــودة عامــة
النــاس الــى ذوي االختصــاص فــي الفقــه،
حجــة أكدتهــا الشــريعة
وهــذه الســيرة ّ
املق ّدســة؛ لــذا علــى املكلــف الــذي ليســت لــه

القــدرة علــى اســتنباط واســتخراج األحــكام
الشــرعية ،أن يقلّــد املجتهــد القــادر علــى ذلــك.
وقــد كان النــاس فــي زمــان املعصومــن،
عليهــم الســام ،ومنــذ أيــام رســول اللــه،
صلّــى اللــه عليــه وآلــه ،وإلــى نهايــة الغيبــة
عجــل اللــه فرجــه
الصغــرى لإلمــام املهــدي ّ -
 يرجعــون إليهــم ،عليهــم الســام ،فــي ك ّلمســائلهم الشــرعية ،ولــم يلزمهــم الشــرع بــأن
يتخصصــوا فــي ك ّل شــيء؛ بــل كانــوا يأذنــون
ّ
ألصحابهــم بــأن يلجــأ بعضهــم إلــى بعــض
فــي األمــور الشــرعية وغيرهــا ،وهــذا بحــد
ذاتــه هــو التقليــد.
ّ
بــل تراهــم يرجعــون فــي كل أمــر يجهلونــه
وال يعرفــون العمــل فيــه إلــى ذوي االختصــاص
واخلبــرة ،مــن الذيــن رآهــم رســول اللــه صلــى
اللــه عليــه وآلــه واألئمــة األطهــار يرجــع
بعضهــم إلــى بعــض فــي األمــور الفقهيــة
والعقائديــة وغيرهــا؛ فــإن الشــارع املقــ ّدس
لــم يردعهــم عــن هــذه الســيرة؛ بــل أظهــروا،
عليهــم الســام ،إقرارهــم ألصحابهــم علــى
ذلــك ،إضافــة إلــى مــا جــاء فــي القــرآن الكــرمي
الــذي يشــير إلــى نفــوذ االجتهــاد وأحقيــة
تقليدهــم.
األدلة على أحقية فتوى المجتهد

مــا جــاء بهــذا اخلصــوص فــي القــرآن
الكــرمي ،فقــد اســتد ّل الفقهــاء علــى أحقيــة
وحجيــة فتــوى املجتهــد ،وعلــى
االجتهــاد
ّ
صحــة تقليــد النــاس لــه فــي قولــه تعالــى:
ّ

َان ا ُمل ِ
ؤمنُـ َ
{و َمــا ك َ
ـون لِ َي ِنفـ ُـروا كَا َّف ـ ًة َف َلــوال َن َفـ َـر
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
نهــم َطائ َف ـ ٌة ل َي َت َف َّق ُهــوا ِف الدِّ يـ ِ
ـن
مــن ك ُِّل فر َقــة م ُ
ولِي ِ
نــذ ُروا َقو َم ُهــم إِ َذا َر َج ُعــوا إِ َل ِيهــم َل َع َّل ُهــم
َ ُ
ــذ ُر َ
َي َ
ون}( ،ســورة التوبــة ،)122 :فأوجــب

اللــه تعالــى علــى طائفــة مــن النــاس التف ّقــه
فــي الديــن ،وهــو يشــمل االجتهــاد وحتصيــل
احلجــة علــى األحــكام حينمــا يقــول {ولِي ِ
نذ ُروا
َ ُ
ّ
َقو َم ُهــم} ،وطلــب مــن آخريــن احلــذر العملــي
مــن إخبــار املنذريــن ،وهــو يشــمل التقليــد.
وقــد جعــل السـ ِّيد اخلوئــي  -قــدس ســره
 هــذه اآليــة أد َّل علــى جــواز التقليــد منهــاحج ّيــة خبــر الواحــد ،وإال فمــا معنــى
علــى ّ
التف ّقــه واإلنــذار ووجوبهمــا؛ وهنــا يذهــب
الس ـ ّيد اخلوئــي وغيــره مــن العلمــاء األفاضــل
اخلــاص للتقليــد ،مبعنــى جــواز
إلــى املعنــى
ّ
()1
العمــل وفــق رأي الغيــر.
وكذلــك مــن األدلــة التــي يؤكدهــا القــرآن
الكــرمي بخصــوص الرجــوع إلــى أهــل اخلبــرة
اس َ
ــأ ُلو ْا َأ ْه َ
ــل
 التقليــد  -قولــه تعالــىَ { :ف ْالذ ْكـ ِ
ـم الَ َت ْع َل ُمـ َ
ِّ
ـون}( ،ســورة النّحــل:
ـر إِن كُن ُتـ ْ
 )43والتــي تشــير للرجــوع إلــى املعصومــن،
عليهــم الســام ،ومــن ثــ ّم إلــى وكالئهــم مــن
العلمــاء املخ ّولــن ،ابتــدا ًء مــن رواة األحاديــث
الشــريفة ،مــن املعاصريــن لألئمــة ،عليهــم
الســام ،وإلــى يومنــا هــذا الــذي يتمثــل
بعلمائنــا الكــرام.
وأمــا مــا جــاء فــي روايــات املعصومــن،
عليهــم الســام ،وهــي علــى طوائــف ثــاث:
األولــى :الروايــات اآلمــرة بالرجــوع
إلــى أشــخاص معينــن مــن الــرواة ،كقــول
الصــادق ،عليــه الســام« :إذا أردت حديثنــا
فعليــك هبــذا اجلالــس» مشــير ًا إلــى زرارة،
وقولــه« :نعــم ،بعــد مــا قــال الــراوي :أفيونــس
بــن عبــد الرمحــن ثقــة ،نأخــذ معــامل ديننــا عنــه»،
وقولــه« :عليــك باألســدي» يعنــي أبــا بصيــر،
وقولــه« :عليــك بزكريــا بــن آدم املأمــون عــى
()2
الديــن والدُّ نيــا» إلــى غيــر ذلــك.
أﻳﻠﻮل | 2017
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ّ
ّ ّ
َّ
ّ
أهمية التقليد في الشؤون الدينية من المسائل المهمة؛ ألن ذلك متوافق مع الطبع
ُ
ّ
البشري ،إذ من العسير تكليف العوام جميعهم بطلب رتبة االجتهاد ،فإن هذا محال

الثانيــة :الروايــات التــي أعطــت مواصفــات
عا َّمــة لهــؤالء األشــخاص ،وأمــرت بال ّرجــوع
الصفــات ،كمــا فــي
إلــى مــن توجــد فيــه هــذه ّ
مقبولــة عمــر بــن حنظلــة ،قــال :ســألت اإلمــام
جعفــر الصــادق ،عليــه الســام :عــن رجلــن
مــن أصحابنــا بينهمــا منازعــة فــي ديــن
أو ميــراث ،فتحاكمــا إلــى الســلطان وإلــى
القضــاة أيحــل لهــم ذلــك؟ قــال ،عليــه الســام:
« ...ينظــران مــن كان منكــم ممــن قــد روى
حديثنــا ،ونظــر يف حاللنــا وحرامنــا ،وعــرف

أحكامنــا فلريضــوا بــه حكـاً ،فــإين قــد جعلتــه

عليكــم حاكــاً.»...،
الثالثــة :روايــات املعصومــن ،عليهــم
الســام ،التــي يأمــرون بهــا بعــض أصحابهــم
ّ
باجللــوس فــي املســجد وإفتــاء النــاس،
كالروايــة الــواردة بحــقّ أبــان بــن تغلــب ،قــال
لــه أبــو جعفــر الباقــر ،عليــه الســام« :اجلــس
()3

ـب أن ُيــرى
يف املســجد وافــت النــاس ،فـ ّ
ـإن ُأحـ ّ

يف شــيعتي مثلــك» ،وكــذا أحــد الــرواة يســأل
اإلمــام الرضــا ،عليــه الســام ،عــن يونــس بــن
عبــد الرحمــن« :أفيونــس بــن عبــد الرمحــن ثقــة

آخــذ عنــه مــا أحتــاج إليــه مــن معــامل دينــي؟

قــال :نعــم».
الصــادق ،عليــه
منهــا حديــث اإلمــام ّ
الســام ،يصغــي إلــى أحــد شــيعته مــن
الفقهــاء ،وهــو يشــرح طريقتــه فــي اإلفتــاء،
واإلجابــة علــى املســائل الشــرع ّية وفق ـ ًا ملبــدأ
التقيــة (احلــذر واحليطــة مــن ّ
الضــرر)،
يقــول ،ســام اللــه عليــه ،ملعــاذ بــن مســلم
مــن أصحــاب الباقــر ،عليــه الســام ،كمــا
عــ َّده الشــيخ الطوســي« :بلغنــي أنّــك تقعــد
()4

يف اجلامــع فتفتــي النّــاس .قلــت :نعــم ،وأردت

أن أســألك عــن ذلــك قبــل أن أخــرج ،إين
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الرجــل ،فيســألني
أقعــد يف املســجد ،فيجــيء َّ

الــيء ،فــإذا عرفتــه باخلــاف لكــم،
عــن ّ
الرجــل ،أعرفــه
أخربتــه بــا يفعلــون ،وجيــيء َّ

بمو َّدتكــم وح ّبكــم ،فأخــره بــا جــاء عنكــم،

الرجــل ،ال أعرفــه وال أدري مــن هــو،
وجيــيء َّ

فأقــول جــاء عــن فــان كــذا ،وجــاء عــن فــان
كــذا ،فأدخــل قولكــم فيــا بــن ذلــك ..وهنــا
جييبــه اإلمــام ،عليــه الســام ،قائــاً :اصنــع

فــإن كــذا أصنــع»؛ فــد َّل ذلــك علــى
كــذاّ ،
إقــراره ،عليــه الســام ،للمـــــــــعنى املــراد
مــــــن التقليــد ،)5(.وكـــــذا فــي روايــة أحمــد بن
()6
الفضــل الكناســي.
وعلــى العمــوم؛ جمعــ ًا بــن الطوائــف
الثــاث مــن الروايــات التــي أقــر بهــا مختلــف
العلمــاء األفاضــل ،هــو األخــذ بــرأي الغيــر،
وجعلــه طريقــ ًا موصــ ًا إلــى احلكــم َّ
الشــرعي
فــأي
عندمــا يكــون خافيــ ًا علــى املكلّــف ،وإال ّ
معنــى لإلرجــاع ،إذا لــم يكــن رأي املرجــوع
حجــ ًة ميكــن الركــون إليــه؟
إليــه ّ
فــإن أهم َّيــة التّقليــد فــي الشــؤون ال ّدين ّيــة
مــن املســائل املهمــة ،وكــون ذلــك متوافقــ ًا
مــع ّ
ـري ،إذ مــن العســير تكليــف
الطبــع البشـ ّ
العــوام جميعهــم بطلــب رتبــة االجتهــاد ،فهــذا
ُمحــال؛ أل ّنــه قــد يــؤ ّدي إلــى انقطــاع احلــرث
والنّســل ،وتعطيــل احلِ ـ َرف والصنائــع ،فيــؤ ِّدي
إلــى خــراب ال ّدنيــا.
عمومــا أن التّقليــد
كتعبيــر عــن ظاهــرةٍ
ٍ
عا َّمــة ،يعنــى رجــوع اجلاهــل إلــى العالــم ،نــرى
أنّــه يــكاد ال يخلــو مجتمــع مــن املجتمعــات
احلضــاري،
منــه ،مهمــا عــا شــأن املجتمــع
ّ
مــن علمــاء وج َّهــال .فاجل ّهــال يرجعــون إلــى
املتخصــص فــي
علمائهــم ،واملجتهــد هــو
ّ
ً
الشــؤون الدين َّيــة ،فــا بــ َّد إذا مــن ال ّرجــوع

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

إليــه؛ إذ ليــس باإلمــكان تكليــف العــوام بالقيــام
بدورهــم للوصــول إلــى املعرفــة التفصيل َّيــة لــك ّل
ـت إلــى شــؤونهم الدين ّيــة ،وأن اللــه تعالى
مــا ميـ ّ
ال يكلــف النــاس مــا ال يطيقــون َ
ـف اللَُّ
{ل ُي َك ِّلـ ُ
َن ْف ًســا إِ َّل ُو ْســ َع َها}( ،ســورة البقــرة،)286 :
ـري الــذي خلقــه
ذلــك ألنَّ طبيعــة املجتمــع البشـ ّ
اللــه تعالــى تقتضــي توزيــع األعمــال واألدوار،
ٌّ
كل حســب اختصاصــه وقدراتــه.
املجتمــع مهمــا كانــت قيمتــه احلضاريــة
والثقافيــة ال يســتطيع أن ينهــض أفــراده
باالســتقالل باملعرفــة التفصيليــة بــكل مــا
يتصــل بحياتهــم بــل البــد أن يكــون فــي كل
مجتمــع علمــاء ليرجــع النــاس اليهــم فــي
معرفــة أمورهــم كل حســب اختصاصــه؛ علــى
اعتبــار ان مــن طبيعــة اإلنســان فطريــ ًا لــه
حــب االطــاع واملعرفــة؛ فعلــى هــذا األســاس
بنيــت مســألة التقليــد ،لزيــادة العلــم واملعرفــة
ولتمشــية أمــور حياتهــم بالشــكل الصحيــح
وابتعادهــم عــن تكريــس اجلهــل واألميــة
الدينيــة والثقافيــة ،لكــي يزيــد النــاس وعيــ ًا
فــي متشــية أمــور دينهــم ويضــيء لهــم طريــق
املعرفــة باألحــكام الشــرعية واألدبيــة وحتــى
األخالقيــة وغيرهــا مــن األمــور التــي يحتــاج
إليهــا كل إنســان ليصــل إلــى خيــر الدنيــا
وســعادة اآلخــرة.
---------------------ّ
( )1موسوعة اإلمام الخوئي /ج /1التنقيح /ص .66

ّ
( )2الوســائل للحــر العاملــي /ج  /27أبــواب صفــات
القاضــي.
( )3المصدر نفسه /ح .109
( )4رجال النجاشي /ص .60
( )5الوسائل /باب  /11صفات القاضي /باب.7
( )6الوسائل /ج  /27صفات القاضي.

الموظف الغائب عن عمله
س :مــا حكــم الموظــف الغائــب عــن عملــه،
ومــا حكــم راتبــه الشــهري الــذي غــاب فيــه؟
ج :ال يجــوز مخالفــة العقــد الــذي كان بيــن
الموظــف وصاحــب العمــل إال عنــد الضــرورة
او عنــد رضــا صاحــب العمــل ،والراتــب الــذي
يؤخــذه بــإزاء أيــام الغيــاب غيــر المرخــص بهــا
يكــون فيــه إشــكال ،واهلل العالــم.
مالبس الشهرة
س :مــا حكــم ارتــداء لبــاس الشــهرة ،ومــا هــو
تعريفــه؟
ج :نهــت روايــات أئمــة أهــل البيــت ،عليهــم
الم َت َّ
َ
يقــن
الســام ،عــن شــهرة اللبــاس،
والقـ َ
ـدر ُ
لحــق
المحــرَّم منهــا هــي :الثيــاب التــي ُت ِ
مــن ُ
أذى بصاحبهــا مــن حيــث تعرّضــه للهتــك
َّ
ُ
أذى للنــاس مــن حيــث إربــاك
واإلذالل ،أو تسَّــبب
َّ
ً
ً
وريبــة مــن
فتنــة
المجتمــع وإثارتــه ،أو تســبَّب
زي
حيــث إثــارة الشــهوات كمــا إذا لبــس الرجــل ّ
النســاء أو بالعكــس.
واالحتيــاط يقتضــي تــرك كل ثــوب يجعــل
النــاس يشــيرون إلــى صاحبــه بالبَنــان حتــى
ولــو لــم تكــن بتلــك الصفــات الماضيــة ،واهلل
العالــم.
التصفيق في الموالد
س :مــا حكــم التصفيــق فــي نفســه؟ ومــا
حكــم التصفيــق فــي المواليــد واالحتفــاالت إذا أتى
أحدهــم بأنشــودة أو شــعر وأخــذ المســتمعون
بالتصفيــق تفاعــ ًلا معــه؟
ج :ال دليــل علــى حرمــة التصفيــق ،وإذا كان
وســيلة إلظهــار الــوالء ألهــل البيــت ،عليهــم
سـ ٌ
ـن ،شــرط أن ال يرافقــه شــيء
الســام ،فهــو َح َ
مــن المحــرم.
االقتراض
س :مــا حكــم االقتــراض مــن البنــوك المحليــة،
ســواء لحاجــة ماســة أو غيــر ماســة؟
ج :ال يجــوز االقتــراض مــن البنــوك الربويــة إال

فــي حالــة االضطــرار.
س :أفكــر فــي أخــذ قــرض لشــراء أرض لبنــاء
مســكن لــي ،والقــروض مــن البنــوك عليهــا فوائــد،
فهــل يجــوز لنــا أخــذ القــرض مــع العلــم أنــه ال
يمكــن شــراء األرض إال عــن طريــق القــروض البنكيــة
باعتبارهــا كافيــة لشــراء األرض ،فهــل يجــوز لــي
أخــذ القــرض؟
ج :يجــوز االقتــراض مــن البنــك فــي حالــة
الضــرورة.
س :شــخص أقرضتــه مــا ًلا علــى أن يــرده بعــد
شــهر ،ومضــت ســنة ولــم يــرده ودائمــً يتهــرب
منــي ،فهــل يجــوز أن أســترجعه منــه بــأي طريقــة
كانــت؟ وهــل يجــوز أن أعتبــر ذلــك صدقــة عليــه
ويكــون لــي ثــواب الصدقــة وأنســى األمــر؟
ج :اذا كان المديــن ٌمعســرًا ال يقــدر علــى
األداء فــا يجــوز للدائــن الضغــط عليــه وإعســاره
بالمطالبــة بــل يجــب عليــه ان يمهلــه حتــى
حصــول القــدرة لديــه علــى أداء الديــن،
واحتســابه صدقــة وإبــراء ذمتــه أمــر مســتحب.
َ
وتأكــدت مــن أنــه يتهــرب
أمــا إذا كان موســرًا
مــن التســديد بالرغــم مــن قدرتــه علــى األداء
فباســتطاعتك المقاصــة.

()1

الجهاد
س :هــل كل عمــل فــي ســبيل تطبيــق الديــن
يُعــد جهــادًا ،ســواء كانــت فــي النفــس او المجتمع
وهــل مــن يقتــل فــي هــذا الســبيل لــه حكــم
الشــهيد وأجــره أم فقــط أجــره دون الحكــم؟
ج :الظاهــر أن الجهــاد يُطلــق علــى كل
عمــل رســالي يقــوم بــه المؤمــن قربــة إلــى
ٍ
اهلل تعالــى فــي ســبيل إحيــاء معالــم الديــن
ونشــر مناهجــه ،أو مــن أجــل رفــع العقبــات
فــي هــذا الطريــق ،وقــد يؤجــر كل مــن يمــوت
أو يُقتــل فــي هــذا الطريــق بأجــر الشــهيد إن
شــاء اهلل تعالــى .أمــا حكــم الشــهيد؛ فــي
عــدم تغســيله ،وتكفينــه فــي ثيابــه ،فالقــدر
المتيقــن أنــه خــاص بمــن يُقتــل فــي ســبيل اهلل
ويمــوت فــي أرض المعركــة.
----------------------- .1المقاصة :استرداد الدين من المدين الممتنع.
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ثقافة رسالية

ُ
الخمس

فريضة دينية

ذات آثار
اجتماعية
وحضارية
الشيخ حيدر العامري

تشريع الخمس العالمة الفارقة بين التشيع وسائر المذاهب
األخرى التي شابها االنحراف نحو أبواب السالطين والحكام

ُيعــد اخلمــس ركنــ ًا أساســي ًا مــن أركان
اإلســام ،فــا تصــح فريضــة احلــج  -مث ـ ًا-
إال بعــد تخميــس األمــوال.
كمــا تُعــد فريضــة اخلمــس مــن املســائل
الشــرعية املغيبــة عــن أذهــان البعــض مــن
النــاس ممــن ،رمبــا لــم يجــ ّرب فــي حياتــه
تخميــس أموالــه لعــدم معرفتــه بتفاصيــل
املســائل املتعلقــة باخلمــس ،فهــو يســمع بــه -
عــاد ًة  -عندمــا يتهيــأ للســفر الــى حــج بيــت
اللــه احلــرام ،فيقــال لــه :عليــك أن تخ ّمــس
أموالــك! فتكــون مفاجأتــه باملوضــوع أمــام
عالــم الديــن أو الوكيــل الشــرعي.
ُ
ُ
على ماذا يصدق الخمس؟

عــرف الفقهــاء اخلمــس بأ ّنــه فــرض مالــي
محــ ّدد بنســبة اخلمــس ممــا يتعلــق بأنــواع
مــن املــال ،منهــا؛ غنائــم احلــرب ،واملعــادن،
والكنــز ،والغــوص ،واملــال احلــال املخلــوط
باحلــرام ،واألرض التــي ميتلكهــا الذ ّمــي مــن
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املســلم ،وأربــاح املكاســب كأربــاح التجــارة
والراتــب الــذي يســتلمه املوظــف أو العامــل
ومــا شــابهه ،كل ذلــك فرضــه اللــه  -عــ ّز
{وا ْع َل ُمــو ْا
وجــل  -فــي نــص اآليــة الكرميــةَ :

ِ
ـأ َّن لِّ ُخُس ـ ُه َولِلرسـ ِ
ش ٍء َفـ َ
ـول
َّ ُ
َ
َأ َّنـ َـا غَن ْم ُتــم ِّمــن َ ْ
ِ
ولِ ِ
ــذي ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيتَا َمــى َوا َْل َســاك ِ
ني َوا ْب ِ
ــن
َ
الســبِ ِ
ـم بِــاللِّ َو َمــا َأنزَ ْلنَــا َعـ َ
ـى
ـم آ َمن ُتـ ْ
يل إِن كُن ُتـ ْ
َّ
ِ
المعـ ِ
ِ
ـان َواللُّ
ـو َم ا ْل َت َقــى ْ َ ْ َ
ـو َم ا ْل ُف ْر َقــان َيـ ْ
َع ْبد َنــا َيـ ْ
َعـ َ
ش ٍء َق ِديـ ٌـر}( ،ســورة األنفــال )41 :
ـى ك ُِّل َ ْ

وقــد قــام بــه النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
شــخصيا فــي أخــذ خمــس غنائــم دار احلــرب
وهــو مــن الفرائــض التــي جعلهــا اللــه تعالــى
لنبيــه األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وذريتــه
عوضــ ًا عــن الــزكاة ،إكرامــ ًا لهــم ومــن منــع
منــه درهم ـ ًا كان مندرج ـ ًا فــي صــف الظاملــن
لهــم والغاصبــن حلقهــم ،ففــي احلديــث عــن
اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام« :أن اللــه ال
إلــه إال هــو حيــث حــرم علينــا الصدقــة أنــزل
لنــا اخلمــس ،فالصدقــة علينــا حــرام واخلمــس

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

لنــا فريضــة»
املفســرين الذيــن تناولــوا هــذه
ـر
وإنّ أكثـ
ّ
اآليــة بالبحــث ،ص ّرحــوا بــأنّ للغنيمــة معنــى
واســع ًا فــي اللغــة يشــمل غنائــم احلــرب
ممــا يحصــل عليــه ا ِإلنســان.
وغيرهــا ّ
متى يجب الخمس؟

اخلمــس واجــب علــى كل مكلّــف بالــغ لــه
َد ْخــل ومــورد مالــي كالتاجــر واملوظــف والعامــل
وغيرهــم ،ويجــب اخلمــس بعــد مضــي عــام
علــى حصــول أول ربــح فــي التجــارة  -مثــا -
أو علــى اســتالم الراتــب بالنســبة الــى املوظــف
والعامــل ،كمــا ويجــب علــى ولــي الطفــل أن
يقــوم باحملاســبة اخلمســية بالنســبة ألمــوال
الطفــل قبــل بلوغــه.
هــذا ومــن لــم ُيخ ِّمــس حتــى اآلن ،ولــم
يخ ّمــس أموالــه َول ُّي ـهُ ،فالواجــب عليــه أن يقــوم
باحملاســبة حــا ًال.
ما يجب فيه اخلمس؟

ثقافة رسالية
مــن الناحيــة الفقهيــة؛ يجــب اخلمــس فــي
ســبعة أشــياء:
 -1غنائم دار احلرب
يجــب ا ُ
خلمــس فــي غنائــم دار احلــرب
املنقولــة وغيــر املنقولــة املأخــوذة بالقتــال
مــن الكفــار الذيــن يحــل قتالهــم ،فإنــه يثبــت
فيهــا اخلمــس إذا كان القتــال بــإذن اإلمــام
املعصــوم ،عليــه الســام ،أو نائبــه.
 -2املعادن
فــي املعــادن ،كالذهــب والفضــة والنحــاس
والرصــاص والصفــر واحلديــد وغيرهــا،
املســتخرج مــن األرض ،ففيــه اخلمــس بعــد
اســتثناء تكاليــف االســتخراج.
 -3الكنوز
وهــو املــال املدفــون فــي األرض ،أو املخبــأ
فــي الشــجر أو فــي اجلبــل أو فــي احلائــط إذا
َب ُعــد عهــده بحيــث ينقطــع عنــه مالكــه ووارثــه
ُعرفــ ًا لتقــادم العهــد ،فاكتشــفه شــخص مــا،
فهــذا ُيســمى كنــز ًا ُعرفــ ًا ،فإنّــه يكــون ملــك ًا
لواجــده وعليــه فيــه اخلمــس.
 -4الغوص
ومــا فيــه مــن اجلواهــر التــي يحصــل
عليهــا اإلنســان فــي قــاع البحــر ،مثــل اللؤلــؤ
واملرجــان وغيرهمــا مــن األشــياء الثمينــة
مبختلــف أشــكالها ،فــإن فيهــا اخلمــس.
 -5املال احلرام املختلط باحلالل
إذا لــم يتميــز املــال احلــرام عــن احلــال
ولــم يعــرف صاحبــه ،كمــن اكتســب مــا ًال مــن
دون رعايــة احلــدود الشــرعية أو عمــل فــي
مؤسســة يختلــط فيهــا احلــال واحلــرام ،فــإن
عليــه إخــراج اخلمــس منــه ليطيــب لــه مالــه.
أمــا إذا عــرف مقــدار املــال احلــرام وعــرف
صاحبــه وجــب عليــه إخراجــه ور ّده اليــه ،وإن
عــرف صاحــب املــال وجهــل املقــدار ،فعليــه أن
يرضيــه بالصلــح ،وإن عــرف املقــدار وجهــل
صاحبــه ،تصــدق بــه علــى الفقــراء نيابــة عــن
صاحبــه.
 -6األرض التــي يشــتريها الذمــي مــن
املســلم
فــإذا اشــترى الذمــي أرض ـ ًا مــن املســلم
وجــب علــى الذمــي أن يدفــع خمــس األرض.
 -7الفائض عن مؤونة السنة.
يجــب اخلمــس فــي األمــوال الفائضــة عــن
َمؤونــة ســنة اإلنســان ،و َمؤونــة عيالــه ممــا
يســتفيده مــن فوائــد الصناعــات والزراعــات
والتجــارات واالجــارات وحيــازة املباحــات،
بــل جميــع الفوائــد حتــى مثــل الهبــة واملــال

املوصــى بــه ومنــاء الوقــف واملهــر وعــوض
ا ُ
ســب ل ُبعــد املــو ِّرث
خللــع وامليــراث الــذي ال يحت َ
عــن الــوارث ســبب ًا أو نســب ًا.
َ
المؤونة المستثناة من الخمس

واملؤونــة املســتثناة مــن األربــاح التــي ال
يجــب فيهــا اخلمــس أمــران :مؤونــة حتصيــل
الربــح ،ومؤونــة ســنته.
واملــراد مــن مؤونــة التحصيــل؛ هــو كل
مــال يصرفــه اإلنســان فــي ســبيل احلصــول
علــى الربــح كأجــرة احلمــال والــدالل والكاتــب
واحلــارس والــدكان والضرائــب احلكوميــة
وغيــر ذلــك ،فــإن جميــع هــذه األمــور تخــرج
مــن الربــح ثــم يخ ّمــس الباقــي.
أمــا املــراد مــن مؤونــة الســنة التــي يجــب
اخلمــس فــي الزائــد عليهــا ،هــو كل مــا يصرفــه
فــي ســنته ســواء فــي معــاش نفســه وعيالــه
علــى النحــو الالئــق بحالــه ،أو فــي صدقاتــه
وزياراتــه وهدايــاه وجوائــزه املناســبة لــه ،أو
فــي اســتقبال الضيــوف ،أو وفــا ًء باحلقــوق
الالزمــة لــه بنــذر أو كفــارة ،أو فــي أداء ديــن
أو غرامــة مــا أتلفــه عمــد ًا أو خطــأ ،أو فيمــا
يحتــاج إليــه مــن ســيارة وكتــب وأثــاث ،أو فــي
تزويــج أوالده وختانهــم وغيــر ذلــك ،فاملؤونــة؛
هــي كل نفقــة متعــارف لــه ،ســواء أكان اإلنفــاق
فيــه علــى نحــو الوجــوب أم االســتحباب أم
اإلباحــة.
دور الخمس في استقالل الحوزة العلمية

ومــن خــال دراســة تاريــخ التشــيع خــال
القـــرون األربعــة عشــر املاضيــة ،مــن النواحــي
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،نــزداد
إميانــ ًا بحكمــة تشــريع اخلمــس كونــه أدى
دور ًا أساســي ًا فــي التماســك االجتماعــي
واالســتقالل املالــي ،وبــات العالمــة الفارقــة بــن
التشــيع وســائر املذاهــب األخــرى التــي شــابها
االنحــراف نحــو أبــواب الســاطني واحلــكام،
وتعــرض الكيــان االجتماعــي الــى االهتــزاز
والضيــاع لعــدم وجــود قاعــدة يســتند إليهــا
فــي حتقيــق العيــش الكــرمي.
ومــن أبــرز مصاديــق االســتقالل املالي في
التش ـ ّيع؛ اكتفــاء احلــوزات العلميــة مالي ـ ًا فــي
أداء دورهــا العلمــي والتبليغــي لتبقــى مشــع ًال
وهاجــ ًا للهــدى ،وخندقــ ًا للدفــاع عــن القيــم
االلهيــة ،ومنــذ قــرون متمادية متــارس احلوزات
العلميــة هــذا الــدور احلضــاري والريــادي
متفوقــة علــى ســائر املذاهــب ،وهــذا لــم يكــن

لــوال نظــام احلقــوق الشــرعية (اخلمــس) .وفــي
مراحــل تاريخيــة عــ ّدة ،الســيما فــي احلقبــة
املعاصــرة ،بانــت آثــار االســتقالل املالــي
للحــوزات العلميــة عــن األنظمــة احلاكمــة،
علــى مواقفهــم السياســية ودورهــم االجتماعــي
والثقافــي ،ومــن أجــل ذلــك حتملــوا ضغوطــات
وتهديــدات ج ّمــة الــى حــد املــوت والشــهادة،
فوقفــوا يتحــدون ضغوطــات احلــكام ويفضلــون
شــظف العيــش وصعوبــة احليــاة علــى أمــوال
الســلطة املرهونــة بالطاعــة ألوامــر احلاكــم.
لــذا علــى الذيــن يبذلــون اخلمــس أن يعلمــوا
أن هــذا البــذل إمنــا هــو ثمــن بقــاء رايــة أهــل
البيــت عليهــم الســام عاليــة خفاقــة ،وثمــن
بقــاء احلــوزات العلميــة فــي املجتمــع واألمــة،
بــل وثمــن اســتقالل الباذلــن للخمــس أنفســهم
وثمــن عزتهــم ورفعــة شــأنهم.
الحفاظ على تماسك الكيان االجتماعي

يقصــرون فــي بــذل اخلمــس
علــى الذيــن ّ
أن يعلمــوا أن مــا يرتكبونــه ليــس فقــط ذنــب
منــع حقــوق اللــه وحــق الســادة مــن آل
الرســول األكــرم ،بــل وأيض ـ ًا التهــاون بالقيــم
التــي يؤمنــون بهــا ،وأنهــم يســاهمون  -مــن
حيــث يعلمــون أو ال يعلمــون  -فــي طمــس
معالــم الديــن و انتشــار الفســاد فــي األمــة.
والدليــل علــى ذلــك ،تــرك الســاحة فقيــرة
مــن املؤسســات الثقافيــة التــي تصــون عقــول
النــاس وحتفــظ عقائدهــم وأخالقهــم مــن
الهجمــات الثقافيــة الشرســة املتمثلــة بالقنــوات
الفضائيــة ومواقــع األنترنــت ثــم مواقــع
التواصــل االجتماعــي ومــا فيهــا مــن املثيــرات
اجلنســية ومنزلقــات االنحــراف األخالقــي ومــا
يعقبــه مــن متــزق األواصــر العائليــة والزوجيــة.
إن وجــود املؤسســات الثقافيــة وحتــى
املراكــز اإلنتاجيــة التــي تديرهــا املرجعيــة
الدينيــة واحلــوزة العلميــة بقــوة املــال املأخــوذ
مــن احلقــوق الشــرعية ،قــادرة علــى توفيــر
أكبــر قــدر ممكــن مــن احلصانــة االجتماعيــة
والثقافيــة وحتــى االقتصاديــة للمجتمــع ،مــن
خــال إيجــاد منافــذ لنشــر الثقافــة الســليمة
والوعــي الدينــي ،وإلــى جانــب ذلــك؛ توفيــر
بعــض فــرص العمــل لســد الطريــق أمــام
ظواهــر خطيــرة مثــل البطالــة واإلدمــان
علــى املخــدرات وحــاالت اجلرميــة مبختلــف
أشــكالها.
--------------أستاذ بالحوزة العلمية
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استثمار الوقت إلنتاج
عالقات اجتماعية متماسكة
عـــلي جــــواد

يعيــش الكثيــر مــن البشــر فتــرات معينــة
مــن الزمــن ،ثــم يرحلــون عن هــذه احليــاة ليأتي
أنــاس آخــرون ،واملقابــر التــي نزورهــا أحيانـ ًا،
نالحــظ انهــا سواســية فــي الشــكل بينمــا
تضــم بــن طفــل صغيــر وشــيخ كبيــر وشــاب
وامــرأة ورمبــا شــاب حديــث الــزواج ،كمــا
تضــم العالــم وتضــم اجلاهــل ايضـ ًا ،فاجلميــع
يشــتركون فــي خــط االنقطــاع الواحــد عــن هذه
الدنيــا ،بينمــا يختلفــون فــي خطــوط متباعــدة
مــن اآلثــار التــي تركوهــا فــي احليــاة ،فهنالــك
مــن عــاش ســبعني او ثمانــن ســنة ،ولــم يتــرك
أثــر ًا إيجابيــ ًا حتــى علــى عائلتــه وأصدقائــه،
هــذا إن لــم يكــن قــد خلــق الكراهيــة بســبب
ســوء أخالقــه ،والــى جانبــه شــاب صغيــر لــم
يعــش فــي هــذه احليــاة ســوى ثالثــن عامـ ًا -
مثــ ًا -بيــد أن اجلميــع يذكرونــه بخيــر علــى
مــدى ســنوات ،الن هــذا العمــر القصيــر امتــد
عميقـ ًا فــي حيــاة املجتمــع واألمــة ،فــكان ثمنـ ًا
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لبطــوالت فــي ســاحة املعركــة ،او كان ثمنــ ًا
جلهــود مضنيــة فــي املراكــز العلميــة والبحثيــة.
التفكير العميق في عالقات ناجحة

يتصــور البعــض ان فــرص بنــاء عالقــات
اجتماعيــة ناجحــة ،ميكــن ان تتكــرر وقتمــا
شــاء ،وهــو تصــور يجانــب احلقيقــة ،كــون
الفــرص مرتبطــة اساس ـ ًا بالزمــن الــذي ميــر
كمــر الســحاب ،فاليــوم الــذي يأتــي لــن يكــون
مثــل األمــس مطلق ـ ًا ،فالظــروف قابلــة للتغيــر
والتحــول كمــا األشــخاص وكثيــر مــن االمــور
فــي احليــاة ،األمــر الــذي يســتوجب اســتثمار
عامــل الزمــن فــي بنــاء افضــل العالقــات
االجتماعيــة.
وألســباب عــ ّدة قــد يتوجــه البعــض الــى
احملــدود مــن هــذه العالقــات والتــي ال تبتعــد
كثيــر ًا عــن الــذات واملصالــح اخلاصــة ،وحســن ًا
قــال ســماحة املرجــع الدينــي الســيد محمــد
تقــي املدرســي فــي إحــدى محاضراتــه القيمــة
بــان «واحــد زائــد واحــد ال يســاوي اثنــان ،كمــا
يقــره علــم الرياضيــات املجــردة ،إمنــا الواحــد
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مــع الواحــد اآلخــر رمبــا يولــدون حركــة عظيمــة
فــي املجتمــع وتيــار ًا فاع ـ ًا ومؤثــر ًا مــن شــأنه
ان يغيــر الكثيــر فــي احليــاة».
ومــن اجــل ذلــك نالحــظ مختلــف أشــكال
العالقــات فــي أوســاطنا ،ورمبــا يفتخــر
البعــض بســعة شــبكة العالقــات لديــه ،مــن
أصدقــاء فــي املنطقــة الســكنية وفــي مــكان
عملــه ،ثــم مــع موظفــي الدولــة ومــع علمــاء
الديــن وســائر شــرائح املجتمــع ،بيــد أن هــذه
الشــبكة رمبــا تكــون أشــبه بشــبكة العنكبــوت
ال تبــرح ان تتمــزق بحركــة بســيطة مــن
الهــواء ،ومــا أن نخــرج مــن دائــرة الــذات الــى
رحــاب التكامــل ،ســنجد اآلثــار احلقيقيــة لهــذه
العالقــات ،وفــي روايــات أهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،الكثيــر مــن االحاديــث التــي تؤكــد
علــى ضــرورة تعميــق العالقــات البينيــة كمــا
األســرية واالجتماعيــة ،والتكامــل يعــد أهــم
ركيــزة لهــذه العالقــات الناجحــة ،وهــو يكــون
علــى أصعــدة عـ ّدة؛ فهــو يكــون عاطفيـ ًا بتبــادل
املشــاعر الصادقــة بــن الــزوج وزوجتــه،
وايضــ ًا بــن األبويــن وأبنائهمــا ،كمــا يكــون
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إن قيم الجماعة والشعور بالمسؤولية إزاء اآلخرين والتواصي والتكافل
وغيرها هي التي تبث الروح والديناميكية في العالقات االجتماعية المنتجة
التكامــل عقليـ ًا بالتشــاور ،وروحيـ ًا بالتواصــي
والتذاكــر ،وعمليــ ًا بالتعــاون والتكافــل.
وكلمــا كان مســتوى عالقاتنــا االجتماعيــة
اكثــر عمقــ ًا ونضجــ ًا ،حصلنــا علــى املــردود
األكبــر خــال فتــرة قياســية مــن الزمــن،
فالتحــوالت الكبــرى لــدى الشــعوب واألمم
ال حتصــل مبعجــزة او بــن ليلــة وضحاهــا
وبضربــة حــظ لهــذا الشــعب او تلــك األمــة،
إمنــا بطــي مســافات بعيــدة فــي فتــرة قياســية
فيتمكــن النــاس مــن جتــاوز احملــن واملشــاكل
مهمــا كانــت كبيــرة ومعقــدة ،ثــم يتقدمــون نحــو
التغييــر وخلــق واقــع أحســن.
وهــذا مــا نتعلمــه مــن نبينــا األكــرم ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،ومــا صنعــه فــي مجتمــع
املدينــة ،مــن خــال املؤاخــاة ثــم نشــر قيــم
احملبــة والتعــاون والتكافــل وغيرهــا مــن القيــم
األخالقيــة واإلنســانية ،فتحــول املجتمــع املكـ ّون
باألســاس مــن مهاجريــن مــن مكــة ،ومــن
خلفيــة جاهليــة مظلمــة ،ومــن األنصــار ســكان
املدينــة ممــن عرفــوا باالقتتــال واالحتــراب
ســنني طــوا ًال فيمــا بينهــم ،وعلــى يــد النبــي
األكــرم ،الــى ذلــك املجتمــع الــذي يضــرب بــه
املفكــرون واملؤرخــون الغربيــون ،املثــل األعلــى
فــي التغييــر احلضــاري غيــر املســبوق فــي
العالــم.
البحث عن المرتكزات

مــن اجــل االســتفادة مــن جتــارب ذلــك
املجتمــع االســامي االول واملتألــق ،علينــا
البحــث فــي عوامــل جناحــه وتفوقــه ،بــل
وجتــاوزه احلالــة اجلاهليــة التــي كانــت
تســبب لــه املعانــاة واجلهــل ،علمــ ًا أن
املجتمــع اجلاهلــي فــي اجلزيــرة العربيــة ،بــل
وحتــى املجتمعــات األخــرى ،كانــت تســودها
ثقافــة معينــة علــى ضوئهــا تنظــم حياتهــا
وحيــاة أفرادهــا ،فهنالــك العــادات والتقاليــد
واخلصــال األخالقيــة ،مثــل الشــجاعة والكــرم
وغيرهمــا ،بيــد أن اإلســام جــاء وقــدم نظامـ ًا
اجتماعيـ ًا متكامـ ًا لإلنســانية يجعــل الســعادة
والرخــاء والتقــدم ليــس حكــر ًا علــى جماعــة
دون أخــرى ،وإمنــا جلميــع البشــر ،وكان
{و َمــا
هــذا شــعار الرســالة فــي قولــه تعالــىَ :

َأ ْر َس ـ ْلن َ
ح ـ ًة ِّل ْل َعا َلِنيَ }(.ســورة األنبيــاء:
َاك إِ َّل َر ْ َ
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ً
فبــدءا مــن حتيــة الســام ،التــي حددهــا
اإلســام بـــ «الســام عليكــم» ومــرور ًا بســائر
أنــواع التعامــل البينــي واالجتماعــي ،فصــارت
األولويــة للقيــم واملبــادئ وليــس للمصالــح
واألهــواء ،فــأي حكــم او حالــة يشــرعها
اإلســام امنــا هــي ملصلحــة املجمــوع وليــس
لفــرد بعينــه.
إن قيــم اجلماعــة والشــعور باملســؤولية
إزاء اآلخريــن والتواصــي والتكافــل وغيرهــا
هــي التــي تبــث الــروح والديناميكيــة فــي
العالقــات االجتماعيــة املنتجــة ،وطاملــا أكــدت
االحاديــث الشــريفة علــى القيــم اإلميانيــة
واألخالقيــة وحتــى اإلنســانية ،ليــس فــي
العالقــات الثنائيــة او اجلماعيــة ،وإمنــا حتــى
فــي الدعــاء الــذي هــو ميثــل حالــة مــن العالقــة
اخلاصــة بــن االنســان وربــه ،فقــد جــاء فــي
االحاديــث التأكيــد علــى الصــاة جماعــة،
والدعــاء جماعــة ،وأداء مناســك احلــج بشــكل
ومتــراص ال متباعــد ،وفــي حديــث
جماعــي
ّ
للنبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،يوصــي
أصحابــه« :ادعــوا اللــه بلســان لــم تذنــب بــه»،
فاســتفهم األصحــاب هــذا الشــرط ،وكيــف
يكــون لالنســان لســان لــم يذنــب لــه؟ ،فقــال:
«كل يدعــو لصاحبــه» ،مبعنــى ان االنســان ال
يذنــب بلســان صاحبــه ،بــل بلســانه هــو ،فرمبــا
يكــون صاحبــه إنســان ًا تقي ـ ًا نظيــف اللســان،
وهكــذا يســتجيب اللــه  -تعالــى -لدعائنــا
وتوســاتنا.
بعــض األشــخاص يتوهمــون باختيــار
األيــام العاديــة فــي املراقــد املقدســة لزيــارة
األئمــة األطهــار بغيــة حتاشــي االزدحــام،
بينمــا الصحيــح؛ اختيــار أيامــا يزدحــم فيهــا
الزائــرون حــول املراقــد املشــرفة ،وابرزهــا
مرقــد االمــام احلســن ،عليــه الســام ،فرمبــا
يكــون بــن هــذه اجلمــوع إنســان يحمــل
صفــات املتقــن واألوليــاء الصاحلــن ،فيكــون
دعــاؤه ضمــن دعــاء اآلخريــن ويصعــد الــى
الســماء دون حجــاب.
وحتــى فــي الصــاة الفريضــة نقــرأ فــي
ِ
ِ
ـر َ
يم}،
ســورة الفاحتــةْ :
اط ا ُْل ْسـتَق َ
{اهد َنــا الـ ِّ َ

(ســورة الفاحتــة ،)6 :وال نقــول« :اهدنــي» الن
املتحــدث فــي الصالة شــخص واحــد ،والصالة
عالقــة بــن االنســان وربــه ،ولكــن ليســت هــي
عالقــة مبتــورة بــن االنســان وبــن ســائر
العبــاد؛ امنــا هــي متصلــة باملجتمــع ،فانــت
تدخــل اجلنــة ليــس وحــدك بــل مــع اآلخريــن،
ولذلــك يشــفع املؤمــن للمؤمــن يــوم القيامــة.
وإذن؛ فــان احلالــة اإلميانيــة لــن تكــون
حالــة فرديــة ،إمنــا يجــب أن تكــون حالــة
جماعيــة ،فاملتوقــع ان يكــون التقــوى والــورع
والزهــد وســائر اخلصــال والصفــات األخالقيــة
واإلميانيــة ،حالــة تســود اكبــر مســاحة فــي
املجتمــع ،وهــذا مــا يفضــي الــى خلــق املجتمــع
اإلميانــي البنــاء القــادر علــى حــل مشــاكله
بنفســه ،مهمــا كانــت كبيــرة ،بينمــا نالحــظ
الواقــع االجتماعــي احلالــي عجــز النــاس عــن
حــل أبســط املشــاكل ،فيمــا يتعلــق بالنظافــة
واملــاء والكهربــاء والطريــق العــام وغيرهــا ،الن
اجلميــع ال يفكــر باجلميــع ،فتبقــى املشــكلة
التــي تقــض مضاجــع اجلميــع تبقــى علــى
حالهــا بانتظــار البلديــة او احلكومــة تأتــي
حللهــا!
مــن هنــا نفهــم ضــرورة اإلســراع فــي
حتقيــق املزيــد مــن التماســك االجتماعــي
واحلــؤول دون خســارة الوقــت وخســارة القيــم
واملبــادئ التــي يرتكــز عليها البنــاء االجتماعي،
تعــج بتنافــس
الســيما وأننــا فــي ســاحة
ّ
محمــوم وســريع جــد ًا علــى التأثيــر فــي العقــول
والعواطــف مــن خــال تقنيــة االتصــال الســريع
واملجانــي املتوفــر حاليـ ًا لــدى الطفــل الصغيــر
كمــا الرجــل الكبيــر ،وايضـ ًا لربــة البيــت ولطلبة
املــدارس واجلامعــات وجلميــع شــرائح املجتمع،
حتــى بــات األنترنــت بــكل مشــتقاته مــن مواقــع
تواصــل اجتماعــي ومواقــع دردشــة وغيرهــا،
تهــدد بشــكل ماحــق النســيج االجتماعــي،
علمـ ًا أن البعــض  -او رمبــا الكثيــر -يتصــور
ان اســتخدامه لألنترنــت إمنــا هــو اســتثمار
لعامــل الزمــن والوقــت ،وهــذا رمبــا يصــدق
علــى املهتمــن بالشــؤون العلميــة والثقافيــة،
بينمــا يشــكل لآلخريــن وســيلة لقتــل الوقــت
ومتزيــق األواصــر األســرية واالجتماعيــة فــي
وقــت واحــد.
أﻳﻠﻮل | 2017
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كيف
يكون
الكـون
في خدمة
اإلنسان؟
ّ
أنور عزالدين

احلالــة املنهجيــة ،تقتضــي البحــث عــن
فلســفة اخللــق واإليجــاد ،قبــل البحــث عــن
فلســفة اإلســام والرســاالت ،ورغــم وجــود
تداخــل بــن األمريــن؛ ألن فلســفة اإلســام
هــي الكاشــفة واملعبــرة عــن فلســفة اخللــق
واإليجــاد ،إال أن العقــل اإلنســاني بذاتــه يؤمــن
بوجــود ِحكمــة مــن اخللــق ،يراهــا واضحــة
وب ّينــة ،حتــى لــو لــم يكــن هنــاك مذ ِّكــر ومن ِّبــه
لتلــك احلكمــة.
واملتأ ّمــل فــي حقيقــة اخللــق ،ومــا أوجــده
اللــه فــي هــذا الكــون ،يجــده فــي حالــة مــن
االنســجام والتكامــل والترابــط فــي مــا بينــه،
وهــذه احلقيقــة البديهيــة تكشــف عــن ضــرورة
وجــود محــور ميثــل غايــة لهــذا االنســجام
والتكامــل الكونــي ،ومــا يصطلــح عليــه القــرآن
الكــرمي مــن تســخير الكــون لإلنســان ،هــو
تعبيــر دقيــق عــن محوريــة اإلنســان لهــذا
الكــون.
وتســخير الوجــود ،أو محوريــة اإلنســان
للكــون ،تعنــي أن فلســفة اخللــق تتحقــق بوجــود
ـى بــدون
اإلنســان ،فــا يكــون لهــذا الكــون معنـ ً
إنســان ،فهــو املوجــود الوحيــد الــذي يعــي
معنــى لوجــود بقيــة
وجــوده ،كمــا أنــه يجــد
ً
األشــياء ،فالفهــم أو الوعــي الــذي يحققــه
اإلنســان العاقــل ،هــو ذاتــه الفهــم والوعــي
الــذي يعــي حقائــق الوجــود ،ويجعــل مــن
وجودهــا محــور ًا لذاتــه؛ فمجــرد احلديــث عــن
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ِحكمــة الوجــود ،هــو حديــث عــن اإلنســان ،ألنــه
معنــى
املوجــود الوحيــد الــذي يجــد للحكمــة
ً
ويجــد لوجــوده حكمــة.
فالشــمس والقمــر وبقيــة النجــوم
والكواكــب ،واألرض والهــوى واملــاء؛ كلهــا
وسـ ّ
ـخرت لإلنســان ،مــا يجعــل وجــوده
ُوجــدت ُ
بذاتــه ميثــل حكمــة وغايــة لبقيــة املوجــودات.
لنضــرب بعــض األمثلــة لتوضيــح مــا هــو
واضــح.
 -1لــو كانــت الكــرة األرضيــة أصغــر
حجم ـ ًا ممــا عليــه ،لضعفــت جاذبيتهــا ،ولق ـ َّل
الهــواء فــي الفضــاء ،ولتبخــر كل مــا عليهــا
مــن املــاء ،ومــن ثــ ّم الســتحالت فيهــا حيــاة
اإلنســان.
 -2وفــي املقابــل لــو كانــت أكبــر حجم ـاً
ممــا هــي عليــه ،الزدادت اجلاذبيــة ،ولتعثــرت
احلركــة واســتحالت معهــا احليــاة.
 -3لــو دارت األرض حــول نفســها بســرعة
أقــل كالقمــر مث ـ ًا ،ألصبــح النهــار  14يوم ـ ًا
و 336ســاعة ،وأصبــح النهــار َحـ ّر ًا ال يطــاق،
والليــل بــرد ًا ال يطــاق.
 -4لــو أن األرض اقتربــت مــن الشــمس
مثــل الزهــرة ،ألهلكتنــا باحلــرارة ،ولــو أنهــا
ابتعــدت مثــل زُحــل لقتلنــا البــرد.
 -5لــو كانــت قشــرة األرض أكثــر ســماكة
المتصــت األوكســجني ،وملــا وجــد اإلنســان مــا
يسـ ُّد حاجتــه إلــى التنفــس.
 -6لــو كانــت البحــار أعمــق ممــا هــي
عليــه ،المتصــت امليــاه الزائــدة كميــات كبيــرة
مــن ثانــي أكســيد الكربــون ،وملــا وجــدت

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

النباتــات كفايتهــا للحيــاة ،وهــاك النبــات ٌ
هالك
لإلنســان.
 -7لــو كان الغــاف اجلــوي أقــل كثافــة،
ألحرقتنــا النيــازك والشــهب ،املتســاقطة مبعــدل
أكثــر مــن  150ألــف شــهاب ونيــزك ،فــي اليــوم
الواحــد.
 -8لــو زادت نســبة األكســجني فــي اجلــو،
الزدادت قابليــة االحتــراق فــي األشــياء ،بحيــث
تتحــول احلرائــق البســيطة إلــى انفجــارات
هائلــة ،ولــو قلــت نســبة األكســجني فيــه،
ـق ك َُّل
{و َخ َلـ َ
الســتحال نشــاطنا إلــى خمــولَ ،
ش ٍء َف َقــدَّ َر ُه َت ْق ِديــر ًا}( ،ســورة الفرقــان.)2:
َ ْ
والشــواهد ال حصــر لهــا لتســخير الكــون
لإلنســان ،قــال تعالــىَ { :أ َل ْ َتـ َـر ْوا َأ َّن اهللَ َسـ َّ
ـخ َر
ِ
ـاوات َومــا ِف األَ ْر ِ
ض َو َأ ْس ـ َبغَ
السـ
ـم مــا ِف َّ
َل ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ــر ًة َوباطنَــ ًة}( ،ســورة
ُــم ن َع َمــ ُه ظاه َ
َع َل ْيك ْ

لقمــان.)20 :
وتســخير الكــون هــو عنــوان آخــر حلقيقــة
التكامــل عنــد اإلنســان؛ فلــو لــم يكــن مسـ َّ
ـخر ًا
لــكان مع ِّوقــ ًا حلركــة اإلنســان وتقدمــه ،إذ
كيــف يتكامــل وكل شــيء ممتنــع أمامــه؟ وبهــذا
نقتــرب مــن فلســفة اخللــق الــذي وجــد لكــي
يفســح الطريــق النطالقــة اإلنســان وتكاملــه
بحيــث ال يكــون لتكاملــه حــد محــدود.
وهــذه احلقيقــة هــي الدافــع حلركــة
اإلنســان وتقدمــه ،فاإلنســان مبــا هــو إنســان،
وبعيــد ًا عــن كل اعتبــار ،جنــده ومنــذ أن خطــت
قدمــاه فــي هــذا الوجــود وهــو فــي حالــة مــن
الكــدح الدائــم لتطويــر نفســه وقدراتــه ،وبنــاء
حضارتــه ،مســتفيد ًا ممــا ُجعــل حتــت تصرفــه،
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ومــا تشــهده البشــرية مــن تقــدم فــي شــتى
العلــوم واملعــارف ،خليــر دليــل علــى إمكانيــة
تكامــل اإلنســان وتطــوره.
فاجلمــود واالستســام واالنطــواء ،مفاهيــم
متثــل الرؤيــة املعاكســة لفلســفة اخللــق
والوجــود ،ووقــوف اإلنســان ســاكن ًا أمــام مــا
هــو متــاح لــه مــن إمكانــات ،ميثــل انحرافـ ًا فــي
طبيعــة اإلنســان الطامحــة لــكل كمــال.
وبنــا ًء علــى هــذه احلقيقــة الواضحــة ،فإنــه
ال ميكننــا أن جنــد تصــور ًا لفلســفة الرســالة
بعيــد ًا عــن واقــع اإلنســان الــذي ُجعــل محــور ًا
وهدفـ ًا للخلــق ،وإال يكــون اخلطــاب  -حينئــذ -
أجنبيـ ًا عــن طبيعــة اإلنســان وفطرتــه.

فلــو تصورنــا أن اإلســام جــاء ليمنــع
اإلنســان مــن التقــدم والتكامــل ،أو أنــه  -علــى
أقــل تقديــر  -ال يحفــز اإلنســان ويشــجعه ،وال
يشــرع لــه التشــريعات التــي تفتــح الطريــق
أمــام مســيرته ،حينئــذ ال يكــون الديــن مجــرد
دعــوة لتخلــف اإلنســان فقــط ،وإمنــا دعــوة
ملوتــه والقضــاء عليــه ،ألن احليــاة ال تعنــي أقــل
مــن القــدرة علــى االســتمرار فــي املســير.
ومــن هنــا ،جــاز لنــا أن ّ
نلخــص ِحكمــة
الرســالة اإلســامية بقولــه عــ ّز وجــ ّل:

{يــا َأيــا ا َّل ِذيــ َن آمنُــوا اســت ِ
َجي ُبوا هللِ
ْ
َ
ُّ َ
ــول إِذا دعاك ِ
َولِلرس ِ
ُــم}( ،ســورة
َ
ُــم لــا ُ ْ
ي ِييك ْ
ْ
َّ ُ

األنفــال ،)24:ففلســفة الرســالة هــي الدعــوة

حليــاة اإلنســان ،أي الدعــوة التــي تفتــح
الطريــق أمــام مســيرة اإلنســان وتكاملــه.
كمــا أن الرســاالت الســماوية ،هــي التــي
تخلــق حالــة التــوازن فــي مســيرة اإلنســان
التكامليــة.
حيــث جتعــل لتكامــل اإلنســان هدفــ ًا
ومحــور ًا يــدور هــو اآلخــر حولــه.
فــإذا كان الكــون قــد خلــق مــن أجــل
ٌ
هــدف
اإلنســان ،فــا بــد أن يكــون لإلنســان
ُخلــق مــن أجلــه.
وذاك هــو الســبيل الــذي يضبــط غــرور
اإلنســان وتكبــره ،عندمــا يجــد كل شــيء
متاحــ ًا لــه.

نسمات الشكر
رباب حميد خضير

الشــكر ثقافــة إســامية أمرنــا بهــا اللــه -
عزّوجــل  -ونبينــا األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
وقــد ثقفنــا بهــا أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،مــن
خــال تعاملهــم مــع ابنــاء املجتمــع وعالقتهــم مــع
اللــه  -ســبحانه وتعالــى .-
وقسم العلماء الشكر الى مراتب:
أولــى هــذه املراتــب؛ شــكر القلــب ،واملرتبــة
الثانيــة؛ شــكر اللســان ،واملرتبــة الثالثــة؛ شــكر
اجلــوارح.
فشــكر القلــب هــو ان االنســان يتصــور النعمــة
ويقــول انهــا مــن اللــه ويشــكره عليهــا ،أمــا شــكر
اللســان فهــو حمــد النعــم والثنــاء عليــه ،وهــي
عندمــا يقــول االنســان« :احلمــد للــه» أو يقــرأ
دعــوات الشــكر والعرفــان للخالــق ،جــ ّل وعــا.
أمــا عــن الشــكر باجلــوارح (املرتبــة الثالثــة)
فمعناهــا ان اســتعمال النعمــة فــي طاعــة اللــه
كالعــن عندمــا تســتعملها باحلــال وجتنــب احلــرام،
وهــذا مصــداق اآليــة الكرميــةُ { :قــل ِّل ْل ُمؤْ ِمنِــنَ
يغ ُُّضــوا ِمــن َأبص ِ ِ
ــم}( ،ســورة النــور)30 :
ْ ْ َ
َ
اره ْ
وكذلــك ســائر اجلــوارح تســتخدم فــي طاعــة

اللــه والتقــرب اليــه .ويعلمنــا االنبيــاء وهــم الثلّــة
املســتخلصة مــن اللــه  -تعالــى -علــى أســس
ومبــادئ ثقافــة الشــكر ،فالنبــي يوســف ،عليــه
الســام ،شــكر اللــه علــى نعمــة جمالــه وهيبــة
امللوكيــة ،والنبــي ســليمان ،عليــه الســام ،شــكر
اللــه علــى محبتــه املُلــك ،وأيــوب الصابــر ،شــكر
اللــه بصبــره ،ورســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
بصبــره علــى أذى قومــه ،فكانــوا كلمــا ا ّ
حلــوا عليــه
ألــح لهــم باملغفــرة والدعــاء.
بــاألذىّ ،
واذا اردنــا ان نشــكر اللــه فأبســط الشــكر
عندمــا جنلــس علــى املائــدة وأن نقــول :بســم اللــه
الرحمــن الرحيــم ،وان نحمــد اللــه عنــد االنتهــاء مــن
تنــاول الطعــام.
وكان رســول اللــه يقــوم الليــل حتــى تورمــت
قدمــاه وعندمــا ســألوه ملــاذا تتعــب نفســك هكــذا
وقــد غفــر لــك مــا تقــدم ومــا تأخــر مــن ذنبــك ،فقال:
«أمــا أكــون عبــد ًا شــكور ًا»؛ ان اللــه  -ســبحانه
وتعالــى  -عندمــا خلــق االنســان كلفــه بتكاليــف،
ومــن هــذه التكاليــف ان يكــون موحــدا للــه وان
يكــون صابــرا وان يكــون شــاكرا لذلــك ،حتــى
مــع وجــود النعمــة عنــد االنســان ،يجــب ان يكــون
شــاكرا الن النعــم نوافــر ،وحفظهــا بالشــكر.
ويقــول رســول اللــه ،صلــى اللــه عليه وآلــه« :من

لــم يشــكر املخلــوق لــم يشــكر اخلالــق» ،والتحــدث
بنعمــة اللــه شــكر ونكرانهــا كفــر ،ومعنــاه؛ ان
شــكر النــاس علــى مــا احســنوا الينــا ،هــو الطريــق
لشــكر اللــه ،ويقــول االمــام الصــادق ،عليــه الســام،
ان كفــران النعــم وعــدم شــكرها كان ســببا فــي
دمــار الكثيــر مــن األمم ويقــول مــن كانــت لديــه
نعمــة ولــم يشــكرها ذهبــت مــن غيــر ان يشــعر،
ويقــول ،عليــه الســام ،اذا نظــرت للمبتلــى وقلــت
مــن غيــر ان يســمعك احلمــد للــه الــذي عافانــي
ممــا ابتــاك بــه ولــو شــاء فعــل .قــال مــن قــال ذلــك
لــم يصبــه ذلــك البــاء ابــدا .واذا أراد االنســان ان
يكــون شــكور ًا عليــه ان يتفكــر فــي نعــم اللــه دائمــا
وان يتــرك التطلــع الــى املترفــن واملتنعمــن وينظــر
الــى البؤســاء والفقــراء ،يقــول أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،واكثــر ان تنظــر الــى مــن فضلــت عليــه
فــي الــرزق فانــه ذلــك مــن أبــواب الشــكر.
ان فــي القــران اكثــر مــن ســبعني آيــة تتحــدث
عــن شــكر اللــه تعالــى يجــب ان نشــكر اللــه ألنــه
قــد ســخر لنــا الشــمس والقمــر والريــاح واألعضــاء
فــي اجلســم وســخر لنــا احليوانــات وإعطــاء نعمــة
العقــل.
نســال اللــه ان نكــون وإياكــم مــن الشــاكرين
الذاكريــن لــرب العاملــن.
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احليــاة التــي نعيشــها ليســت هــي احليــاة احلقيقيــة،
إذ احليــاة التــي أرادهــا اللــه لنــا أطيــب وأســمى بكثيــر،
ولكننــا تعودنــا علــى االســتمرار فيمــا هــو أدنــى وأقــل،
واســتطبنا الظــام والعيــش فــي املآســي واآلالم.
لقــد بشــر اللــه  -ســبحانه وتعالــى  -بحيــاة فاضلــة
وكرميــة ،ملؤهــا اخليــر واملعــروف واألمــل والرحمــة
والبركــة ،فيــا تــرى أيــن تكــون هــذه احليــاة؟ ومــا هــي
الفاصلــة التــي أبعــدت النــاس عنهــا؟ وكيــف نقطــع ونلغــي
هــذه الفاصلــة؟
إن اللــه  -تبــارك اســمه  -خلــق النــاس ليرحمهــم،
وليعيشــوا ســعداء فــي الدنيــا فائزيــن فــي اآلخــرة{ :إِ َّن

ـذا ا ْل ُقــرء َ ِ ِ ِ ِ
َهـ َ
ـر ا ُْلؤْ ِمنِــنَ ا َّل ِذي ـ َن
ـي َأ ْقـ َ
ان َ ْيــدي ل َّلتــي هـ َ
ْ َ
ـو ُم َو ُي َبـ ِّ ُ
ِ
ِ
َي ْع َم ُلـ َ
ـم َأ ْجــر ًا كَبِــر ًا}( ،ســورة اإلســراء:
ـون َّ
الص َ
الــات َا َّن َلُـ ْ

.)9
أمــا الفســاد الــذي جنــده قــد مــأ األرض ،فهــو نتــاج
أفعــال النــاس ،وهــي حقيقــة يبينهــا القــرآن الكــرميَ { :ظ َه َر
ِ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِ
ـاس}( ،ســورة
ـر بِـ َـا ك ََس ـ َب ْت َأ ْيــدي النَّـ َ
ا ْل َف َســا ُد ِف ا ْلـ َ ِّ
الــروم ،)41 :فالفســاد املستشــري فــي كل بعـ ٍـد مــن أبعــاد
احليــاة ،إمنــا هــو بســبب االنحــراف واالبتعــاد عــن جــادة
احلــق وعــن الصــراط املســتقيم الــذي هــو طريــق اللــه.
إن األصــل فــي املشــاكل واألزمــات يتلخــص فــي
أمريــن أساســيني؛ همــا :االنحــراف الفكــري ،واالنحــراف
الســلوكي ،والقــرآن الكــرمي إمنــا أنزلــه اخلالــق تعالــى،
ليعالــج هذيــن االنحرافــن اخلطيريــن.
 -1االنحــراف والضــال الفكــري يعاجلــه الكتــاب
الكــرمي بنــوره وهــداه وحكمتــه وضيائــه ،إذ هــو الفرقــان
الــذي ميكــن بــه التمييــز بــن احلــق والباطــل.
واليــوم تتعــرض االمــة لهجمــات ثقافيــة شرســة
ومتعــددة األشــكال ،حيــث ال نــكاد نتخلــص مــن هجمــة
شــيطانية إ ّال وتواجهنــا هجمــات جديــدة أخــرى ونحــن
بــن هــذه وتلــك ،نتعــرض لألمــواج املتالحقــة مــن اإلعــام
الغربــي ،الرامــي الــى فصلنــا عــن جذورنــا ،وحتويلنــا
عبيــد ًا ألصحــاب املــال والقــوة الذيــن هيمنــوا علــى مقدرات
األرض بالباطــل ،مــن خــال نشــر الثقافــة املاديــة.
وهــذه الثقافــة املاديــة ،واإلعــام املســموم الــذي يأتينــا
كقطــع الليــل املظلــم ،يضغــط علــى أفكارنــا وثقافتنــا ،فــا

يســمح لنــا بالتفكيــر املســتقل .ذلــك ألنــه ُيص ـ ّدر لنــا كل
مــا هــو مثيــر وجميــل ،ومــا مــن شــأنه ســلب كل املوازيــن
العقليــة التــي منيــز بهــا بــن الصالــح والطالــح.
ومــن خــال الــرؤى القرآنيــة نســتطيع رؤيــة احليــاة
والنظــر إلــى مــا فيهــا مــن حــوادث ومتغيــرات ،ومــن خــال
الفرقــان منيــز بــن احلــق والباطــل ،فقــد نســتمع الــى
نشــرةٍ خبريــة ،أو نشــاهد برنامجـ ًا تليفزيونيـ ًا ،أو جنلــس
إلــى صفحــة أنترنيــت ،أو نقــرأ صحيفــة أو كتاب ـ ًا ،ولكــن
مــا يهدينــا إلــى احلــق مــن ذلــك هــو العقــل الرشــيد املؤيــد
بنــور القــرآن الكــرمي وبصائــره وهــداه وضيائــه وموازينــه
وفرقانــه.
 -2أمــا االنحــراف الســلوكي والفســاد األخالقــي،
وهــو األصــل الثانــي الــذي ترجــع إليــه أزماتنــا احلضارية،
فهــو اآلخــر البــد مــن معاجلتــه عبــر العــودة إلــى مــا يلقيــه
علينــا كتــاب اللــه تبــارك وتعالــى مــن مســؤوليات.
أقــول :إن اجليــل الصاعــد فــي مجتمعنــا املســلم
عمومــ ًا يتعــرض فــي الوقــت احلاضــر إلــى ابشــع
املخططــات الشــيطانية  ،ووســائل ذلــك؛ التشــجيع علــى
اقامــة العالقــات بــن اجلنســن وإطــاق احلريــات الفرديــة
دون أي قيــد او التــزام اجتماعــي او أخالقــي ،وهــو
مــا يهــدد كيــان األســرة وتزايــد نســبة الطــاق ،وهبــوط
معــدالت الــزواج ،وســوء التربيــة وحتطيــم اإلنســان ككائــن
كــرمي.
ال يتصــور أحــد أنــه مبأمــن مــن آثــار هــذه الهجمــة
الثقافيــة الشرســة ،فهــو إن لــم يكــن فــي داخــل عائلتــه،
ففــي العائلــة التــي جتــاوره ،او فــي الطالــب والطالبــة
التــي الــى جانــب ابنــه وابنتــه وهكــذا ...فالقضيــة ال
تتعلــق باملســتوى العلمــي او االقتصــادي ،فالعالــم كمــا
اجلاهــل مبتلــى ،والفقيــر كمــا الغنــي مبتلــى ايض ـ ًا بهــذا
التحــدي ،األمــر الــذي يتوجــب علــى اجلميــع العــودة إلــى
القــرآن الكــرمي ،وأن نعيــده ليكــون احلاكــم املطلــق حتــى
علــى تفاصيــل حياتنــا ،ألنــه األمــان والســام واملتــكأ
الــذي ينبغــي االعتمــاد عليــه واحلبــل الــذي نتمســك بــه،
ومــن ميلــك القــرآن لــن ينهــار أمــام الدعايــات واإلغــراءات
بأنواعهــا كا ّفــة .إذ احليــاة الطيبــة الكرميــة واملرفهــة
ليســت هــذه التــي نعيشــها مطلقــ ًا ،باعتبــار أنهــا نتــاج
الفكــر املنحــرف والرغبــة الشــيطانية ،بينمــا يدعونــا كتــاب
اللــه ،وقيــم الســماء الــى حيــاة ملؤهــا العــدل واملســاواة
والتكافــل والتعــاون والفضيلــة.

أسطرالب
الشيخ حيدر العامري

صوت األم
هــل تعلــم أنّ صــوت األ ّم مــن أ ّول األصــوات التــي يســتطيع
ّ
الطفــل متييزهــا عــن باقــي األصــوات؟
الخضر ،عليه السالم

هــل تعلــم أنّ معــدة اإلنســان
حتتــوي علــى مــا يقــارب  35مليــون
غــدة هضم ّيــة.
متوســط عمــر رمــش
هــل تعلــم أنّ
ّ
العــن الواحــد يقــارب  90يومـ ًا ،علمـ ًا أنّ رمــوش عــن
اإلنســان تتجــ ّدد دائمــ ًا.
هــل تعلــم أنّ دمــوع اإلنســان عنــد بكائــه حت ّفــز اجلســم
علــى إفــراز مــواد مسـ ّكنة لأللــم ،حيــث يتـ ّم إفرازهــا مــن قبــل املــخ.
ّ
الفــك هــي أقــوى عضلــة فــي جســم
هــل تعلــم أنّ عضلــة
اإلنســان.
هــل تعلــم أنّ شــبك ّية العــن حتتــوي علــى نحــو  90مليــون
الصــور ومتييــز األلــوان.
خل ّيــة حس ـ ّية مســؤولة عــن التقــاط ّ

هــل تعلــم أن اســم اخلضــر ،عليــه الســام ،هــو؛ « تاليــا بــن
مالــكان بــن عابــر بــن أرفخشــد بــن ســام بــن نــوح ،عليــه الســام؟
هــل تعلــم أن اخلضــر ،عليــه الســامُ ،ســ ِّم َي بذلــك؛ ألنــه
كان ال يجلــس علــى خشــبة يابســة وال أرض بيضــاء إال أزهــرت
وأخضــرت .عــن ابــن عبــاس عــن النبــي ،صلــى اللــه عليــه والــه،
«إمنــا ســمي اخلضــر؛ ألنــه صلــى علــى فــروة بيضــاء فاهتــزت
خضــراء».
هــل تعلــم أن اخلضــر ،عليــه الســام ،حــي ال ميــوت حتــى
ينفــخ فــي الصــور؛ كمــا ذكــر عــن اإلمــام احلســن العســكري ،عليــه
الســام ،عندمــا ســئل عــن املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه الشــريف...« :
مثلــه مثــل اخلضــر ،إن اخلضــر شــرب مــن مــاء احليــاة فهــو حــي
ال ميــوت ،حتــى ينفــخ فــي الصــور ،وإنــه ليحضــر املواســم فــي كل
ســنة ،ويقــف بعرفــة فيؤ ّمــن علــى دعــاء املؤمنــن وســيؤنس بــه اللــه
وحشــة قائمنــا ،عليــه الســام ،فــي غيبتــه».

هل تعلم أنّ :
 -1إسماعيل ،عليه السالم ،هو أ ّول من ركب اخليل.
الســام ،هــو أ ّول مــن كتــب :بســم اللــه
 -2ســليمان ،عليــه ّ
الرحمــن الرحيــم.
 -3صــاة الظهــر هــي أ ّول صــاة ّ
صلهــا رســول اللــه ،وقــد
ســ ّميت بذلــك ألنّهــا أ ّول صــاة ظهــرت فــي اإلســام ،وهــي أ ّول
صــاة صالهــا جبرائيــل بالنبــي ،صلّــى اللــه عليــه وآلــه ،بعــد فــرض
الصــاة ،وذلــك فــي ليلــة اإلســراء واملعــراج.
ّ
الســام ،هــو أ ّول مــن ســكن بابــل وذلــك بعــد
 -4نــوح ،عليــه ّ
الطوفــان.

الصالة على محمد وآل محمد

آية الكرسي

روي أن اللــه ســبحانه وتعالــى فيمــا أوحــى إلــى كليمــه
موســى ،عليــه الســام ،أن إذا أردت أن ال تعطــش يــوم
القيامــة وفــي مواقفــه ،فصــل علــى حبيبــي محمــد فــي
الدنيــا لتأمــن غــدا مــن عطــش القيامــة.
وروي أن مــن صلــى علــى محمــد وآلــه مائــة
مــرة بعــد صــاة الظهــر ،أعطــي ثــاث خصــال  :لــم
يبت ـ َل بديــن ،وإذا اســتدان أدى اللــه دينــه ،وحفــظ
إميانــه مــن الــزوال ،وال يســأل يــوم القيمــة عــن
النعمــة التــي أعطيــت لــه.
جسم اإلنسان
هــل تعلــم أنّ األنــف واألذن ،مــن األعضــاء الوحيــدة فــي
جســم اإلنســان التــي ال تتو ّقــف عــن النّمــو طــوال فتــرة احليــاة.

معلومات عامة

هــل تعلــم أنّ أعظــم آيــة فــي القــرآن الكــرمي هــي آيــة
الكرســي ،انهــا نزلــت علــى النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
يزفهــا ســبعون ألــف ملــك مــن املالئكــة الكــرام إجــا ًال
لقدرهــا.
الفلفل الحار
هــل تعلــم أنّ الفلفــل احلــار يحتــوي علــى
أعلــى نســبة ممكنــة مــن فيتامــن ســي مقارنــ ًة
بجميــع اخلضــراوات والفواكــه األخــرى.
الكرسي الكهربائي
هــل تعلــم أنّ الكرســي الكهربائــي الــذي يســتخدم فــي
اإلعــدام ،قــام باختراعــه طبيــب أســنان؟

* 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.

الشيخ شمس الدين أبو عبد هللا

محمد بن جمال الدين مكي العاملي
 نسبة الى جبل عامل في لبن�ان -والمعروف بالشهيد األول

الوالدة:

 734ه

في
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اإلستشهاد:
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في
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ً
ً
ً
ً
الفقيه الذي ترك آثارا واضحة على الفقه الشيعي تجديدا وتطويرا وتنقيحا
إعداد :مصطفى الطرفي

مــن أبــرز مؤلفاتــه؛ كتابــ ًا ضــ ّم جميــع املســائل
الشــرعية وبشــكل مضغــوط جــد ًا ،معــروف فــي األوســاط
احلوزويــة باســم «اللمعــة الدمشــقية» ،يتميز بروعــة التعبير
ومتانــة االســتدالل وتركيــز الدليــل وجتنــب اخلــوض فــي
املناقشــات املطولــة لــآراء ،مــع جمــال العبــارة وســباكتها.
واملثيــر فــي أمــر هــذا الكتــاب أن الشــهيد ألّفــه خــال مــدة
حبســه فــي قلعــة الشــام ،واســتغرق وقــت التأليــف ســبعة
أيــام فقــط! ومــا كان بــن يديــه ســوى كتــاب «املختصــر
النافــع» ،وحســب املصــادر ،فقــد ألــف الكتــاب بطلــب
مــن «علــي بــن املؤيــد» ملــك خراســان الشــيعي ،وذلــك
قبــل شــهادته بأربــع ســنوات ،إضافت ـ ًا إلــى الكثيــر مــن
املؤلفــات التــي اتخــذة مراجــع.
نشأته ومسيرته العلمية

ولــد الشــهيد األول عــام  734للهجــرة ،فــي قريــة
جزيــن فــي جبــل عامــل ،والدتــه ســيدة علويــة مــن آل معيــة
فــي العــراق ،أمــا والــده الشــيخ أبــو محمــد مكــي بــن
محمــد بــن حامــد العاملــي اجلزينــي فــكان مــن تالمــذة
الشــيخ جنــم الديــن طومــان.
لــم يكتـ ِ
ـف الشــهيد األول بالعلــوم التــي تلقاهــا فــي
مســقط رأســه (جزيــن) وإمنــا جتاوزهــا إلــى البــاد
االســامية األخــرى فــي ذلــك العهــد ،وهــو لــم يتجــاوز
الســابعة عشــر مــن العمــر ،وكان أبــرز محطــات الهجــرة؛
احللــة لينهــل مــن العلــوم فيهــا ،حيــث كانــت حينهــا مــن
أهــم احلواضــر العلميــة فــي العالــم االســامي بشــكل
عــام ،والشــيعي بشــكل خــاص.
إنجازاته

يعــود الفضــل فــي فكــرة «وكالء مراجــع الديــن» الــى

هــذا العالــم املجاهــد والفـ ّذ ،فإلــى جانــب عطــاءه العلمــي
الغزيــر وجهــوده اجلبــارة لنشــر علــوم أهــل البيــت وتربيــة
الطلبــة وتشــييد املــدارس الدينيــة ،ف ّكــر فــي تنظيــم عالقــة
األمــة بالفقهــاء والعلمــاء مــن خــال شــبكة الــوكالء الذيــن
ينوبــون عــن الفقهــاء فــي تنظيــم شــؤون النــاس لدينهــم
ودنياهــم ،وبهــدف جمــع احلقــوق الشــرعية ثــم توزيعهــا
علــى مســتحقيها وفــق رأي الفقيــه.
ومــن جملــة إجنازاتــه؛ تأسيســه مدرســة جزيــن
العلميــة إبــان اســتيالء األيوبيــن علــى احلكــم فــي مصــر،
وبعــد تدميرهــم للدولــة الفاطميــة ،فــكان أن تعرضــت
احلواضــر العلميــة الشــيعية حلالــة مــن الضمــور الكبيــر
فــي مصــر والشــام.
مت ّيــز الشــهيد االول بانفتاحــه وموضوعيتــه طلبــ ًا
للعلــم واملعرفــة أينمــا كانــت.
فــكان أن روى عــن أربعــن شــيخ ًا مــن علمــاء أهــل
الســنة فــي مكــة واملدينــة وبغــداد ومصــر ودمشــق وبيــت
املقــدس ومقــام اخلليــل إبراهيــم ،وكان علــى صلــه وثيقــة
باالجتاهــات العلميــة الســنية ،وعلــى معرفــة تامــة بآرائهــا
وأفكارهــا ،كمــا كان علــى صلــة وثيقــة ،ومعرفــة تامــة
مبشــيخة الروايــة والفقــه والــكالم عــن أعــام الســنة ،ممــا
يــدل علــى أنــه فــي أســفاره كان يخالــط كثيــرا مــن أقطــاب
املذاهــب اإلســامية األخــرى ،ولــم يكــن ممــن ينطــوي علــى
نفســه.
فتنة اليالوشي واستشهاد الشيخ

كان اضطــراب الوضــع السياســي واالجتماعــي فــي
البلــدان اإلســامية يحمــل نــواة ظهــور بــدع فــي التفكيــر
والعقيــدة ،فقــد ظهــر فــي جبــل عامــل شــخص يســمى
محمــد اجلالــوش ،أو محمــد اليالــوش ،نســبة إلــى قريــة
بــرج يالــوش ،األمــر اســتدعى موقفـ ًا حازمـ ًا مــن الشــيخ
الشــهيد دفــع بإزائــه حياتــه ثمن ـ ًا لــه.
بــدأ هــذا الشــخص بالدعــوة إلــى مذهــب يغلــب

عليــه طابــع التصــوف واالعتقــاد بوحــدة الوجــود ،ويذهــب
البعــض إلــى أنــه ا ّدعــى النبــوة ،ويبــدو مــن املصــادر التــي
تتحــدث عنــه ،أنــه كان خطيبـ ًا متكلمــا ولبقـ ًا ،حلــو البيــان
ومشــعوذا ايضــ ًا ،اســتطاع أن يجتــذب إلــى دعوتــه
أناس ـ ًا مــن الســذج.
فاربــك الوضــع االجتماعــي والثقافــي ،فخــاف
الشــهيد أن تشــيع هــذه البدعــة اجلديــدة ،ويتســع إطارهــا
فاتصــل بالبــاط واقنــع الســلطة احلاكمــة بضــرورة
التصــ ّدي لألمــر قبــل اســتفحاله ،فجهــزت حكومــة
دمشــق  -مــن املماليــك  -جيش ـ ًا ،واصطدمــوا مبعســكر
اليالوشــي بالقــرب مــن النبطيــة الفوقــا ،فقتــل اليالوشــي
ومتــزق شــملهم.
إال أن هــذه الهزميــة لــم تكــن كافيــة للقضــاء علــى
هــذه الظاهــرة فقــد انتقلــت زعامــة الدعــوة اجلديــدة بعــد
مقتــل اليالوشــي إلــى شــخص مــن اتباعــه يدعــى؛ تقــي
الديــن اجلبلــي أو اخليامــي مــن أهالــي اجلبــل ،ومــن
بعــد وفاتــه تولــى الزعامــة شــخص آخــر يدعــى يوســف
بــن يحيــى ،وكان لهذيــن الرجلــن يــد طولــى فــي مقتــل
الشــهيد األول وذلــك بالوشــاية عليــه عنــد «بيدمــر» حاكــم
دمشــق ،وقضــاة بيــروت وحلــب ودمشــق.
وكان أثــر هــذا التحامــل مــن جميــع األطــراف علــى
الشــهيد األول ،فتعرض لالعتقال والتعذيب بســبب وشــاية
مــن رجــال اليالوشــي الذيــن كتبــوا محضــرا يشــتمل علــى
مقــاالت شــنيعة بحــق الشــهيد ،اتهمــوه مبيلــه للنصيريــة،
وإباحتــه اخلمــر ،وغيرهــا مــن االفتــراءات بهــدف التخلــص
منــه.
استشــهد  -قــدس ســره  -فــي الثامــن مــن جمــادى
األولــى ســنة 786هـــ فــي عهــد الســلطان برقــوق ،وبفتــوى
مــن القاضــي برهــان الديــن املالكــي ،وع ّبــاد بــن جماعــة
الشــافعي ،بعــد أن قضــى عامــا فــي الســجن بقلعــة
الشــام؛ وانتهــى األمــر بقتلــه بالســيف ثــم ُصلــب و رجــم،
ثــم أحــرق ،ونــال بذلــك لقــب الشــهيد.
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العالمة الشيخ محمد علي المحفوظ

احلــوار قضيــة ســامية وحالــة أخالقيــة متقدمــة ولكــن لكــي
يكــون احلــوار ســلوك ًا وســمة طبيعيــة مــن دون تكلــف فإنــه بحاجــة
إلــى قابليــة نفســية ومعنويــة وذلــك بحاجــة إلــى ثقافــة واعيــة تعمــل
علــى صياغــة الســلوك وترشــد التعامــل مــع اآلخريــن مــن دون أيــة
حواجــز ماديــة أو نفســية تقــف حائ ـ ًا دون االنفتــاح علــى النــاس
ومحاورتهــم والتواصــل معهــم ،فتتقــارب املســافات مهمــا بعــدت
وتتالشــى املســميات واملواقــع التــي يــرى فيهــا البعــض امتيــاز ًا
ومفاضلــة بينــه وبــن اآلخريــن
إن اللــه تبــارك وتعالــى ألغــى كل املســافات والفواصــل أمــام
ـأ َل َ ِ ِ
عبــاده حتــى قــال عــز وجــلَ « :وإِ َذا َسـ َ
ـب
ك ع َبــادي َعنِّــي َف ـإِ ِّن َق ِريـ ٌ

ِ
ــو َة الــدَّ ا ِع إِ َذا َد َع ِ
ــان َف ْل َي ْســت ِ
ــم
يــب َد ْع َ
ُأ ِج ُ
َجي ُبو ْا ِل َو ْل ُي ْؤمنُــو ْا ِب َل َع َّل ُه ْ
َي ْر ُشــدُ ونَ » (ســورة البقــرة ،]186 :وجعــل رحمتــه تســع كل شــيء

وأبوابــه مفتحــات للســائلني وأعطــى مــن ســأله ومــن لــم يســأله ومــن
لــم يعرفــه حتننـ ًا منــه ورحمــة ولــم يكتــف ربنــا عــز وجــل بــل أرســل
مالئكــة حفظــة وداعيــة ومســددة وخاطــب عبــاده فــي حديــث قدســي
ـي».
«يــا عبــادي إين مل أخلقكــم لكــي أربــح عليكــم بــل لرتبحــوا عـ ّ
ومــع أنــه عــز وجــل أعطــى اإلنســان العقــل امتيــاز ًا وتفضيـاً
علــى ســائر املخلوقــات ،إال أنــه تبــارك وتعالــى أرســل األنبيــاء
والرســل لكــي يتواصلــوا مــع عبــاده وينوروهــم ويرشــدوهم مــن
خــال اســتثارة العقــول ومــن دون قســر أو إكــراه وأرســل معهــم
الكتــب هدايــة ونــور ًا وتبيان ـ ًا وعلــى رأس ذلــك القــرآن الكــرمي هــذه
الكلمــات اإللهيــة مــن اللــه عــز وجــل لإلنســان فــي حــوار بديــع
ومؤثــر ومــع كل ذلــك فــان الكثيــر مــن النــاس ال ينفتحــون علــى

هــذه الثقافــة الربانيــة الســامية فيفقــدون أجمــل مــا فــي هــذه احليــاة
وهــي لغــة احلــوار والتواصــل ولذلــك تنشــأ اخلصومــات والنزاعــات
وتســود الكراهيــة بــد ًال مــن احلــب واالحتــرام والتفاهــم.
إننــا فع ـ ًا بحاجــة لالنفتــاح علــى ثقافــة احلــوار ولكــن علينــا
قبــل ذلــك أن نتحــرر مــن أغــال الكبــر واالســتعالء والتباهــي فرمبــا
رأى البعــض نفســه رج ـ ًا فنظــر بدونيــة إلــى املــرأة وجعــل منهــا
أقــل شــأن ًا وأعطــى لنفســه األفضليــة كونــه رجــ ًا حتــى لــو كان
جاه ـ ًا وهــي متعلمــة أو خام ـ ًا وهــي عاملــة.
وبــن رؤيتــن قاصرتــن ضــاع احلــوار علــى الصعيــد
االجتماعــي أو الزوجــي بالنســبة للمــرأة فكثيــر مــن الرجــال ال
يــرون أهميــة فــي احلــوار مــع نســائهم و لرمبــا حتــى بناتهــم وال
يتوقــف األمــر عنــد ذلــك بــل إنــك قــد جتــد كثيــر ًا مــن العوائــل فــي
مجتمعاتنــا تعانــي مــن غيــاب احلــوار فيمــا بينهــا فضـ ًا عــن غيابــه
مــع اجليــران واآلخريــن فتنعكــس هــذه الثقافــة اجلامــدة مفاصــل
الواقــع االجتماعــي والسياســي والتعليمــي ولذلــك فليــس غريب ـ ًا أن
جتــد معلم ـ ًا فــي مدرســة ال يعــرف كيــف يتحــاور مــع تالميــذه أو
مديــر مدرســة مــع املدرســن فــي مدرســته أو مســؤو ًال مــع موظفيــه
أو وزيــر ًا مــع النــاس فــي دائــرة اختصاصــه أو عامل ـ ًا مــع النــاس
مــن حولــه أو نائبـ ًا مــع ناخبيــه أو حاكمـ ًا مــع شــعبه أو رئيــس حزب
أو جمعيــة مــع أعضــاء حزبــه أو جمعيتــه وهكــذا؛ والعلّــة فــي ذلــك
هــو غيــاب ثقافــة احلــوار التــي ال يعتــرف بهــا البعــض ملبــررات غيــر
مقنعــة وغيــر معقولــة قــد ترتبــط بالعــادات والتقاليــد االجتماعيــة أو
األعــراف السياســية.
إننــا بحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي ثقافــات موروثــة أو
مصطنعــة فرضــت نفســها علــى واقعنــا فجعلتنــا نعيــش حالــة
«الضديــة» و«الكيديــة» أو «التهميــش» أو «اإلقصــاء» بــد ًال مــن
التفكيــر فــي «التواصــل» و«التكامــل» و»التقاطــع» وهنــا دعــوة
صريحــة إلعــادة النظــر مــن جديــد والعمــل علــى صياغــة ثقافــة حيــة
قوامهــا احلــوار احلــر الــذي يحفــظ لــكل فــرد حقــه رجـ ًا أو امــرأة
حاكمـ ًا أو محكومـ ًا بعيــد ًا عــن اللــون واجلنــس وكل أشــكال التمييــز
والتفاضــل ولنــا فــي كالم اللــه عــز وجــل فــي القــرآن الكــرمي كتــاب
احلــوار والعلــم والقيــم احل ّيــة النمــوذج األرقــى واألســمى حيــث
ـاس إِ َّنــا َخ َل ْقنَا ُكــم ِّمــن َذ َكـ ٍ
ـر َو ُأن َثــى
يقــول ربنــا عــز وجــلَ { :يــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
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ِ
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ََ ْ
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کانــت الرحلــة عنصــر ًا مهمــا وقويــ ًا فــي
حيــاة املجتمعــات البشــرية ،ومــن هنــا قيــل ان
اإلنســان يولــد راحــ ًا ،وإن أعجزتــه الرحلــة،
تخ ّيــل رحــات غيــر محسوســة فــي تخطــي
اجلبــال وعبــر البحــار وركــب بســاط الريــح،
حتــى إن التاريــخ ســجل لنــا ســج ًال حافــ ًا
بالرحــات .أمــا املجتمــع اإلســامي فهــو اآلخر
لــم يكــن مســتثنى مــن ذلــك فقــد كانــت الرحلــة
جــزء ًا مهمــ ًا فيــه فخــال عصــور إزدهــاره،
رحــل النــاس لزيــارة مهبــط الوحــي ولقــوا فــي
ذلــك الكثيــر مــن الصعــاب وحتملوهــا راضــن
مســرورين .ثــم رحــل النــاس فــي طلــب العلــم
حيــث مراكــزه املضيئــة وكان طــاب العلــم
يتحملــون مــن املشــاق فــي ســبيل احلصــول
عليــه ،مــا يحملنــا علــى احترامهــم وتقديرهــم،
تبعـ ًا لوصيــة نبــي اإلســام محمــد صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،الــذي حــث علــى طلــب العلــم ولــو
بالصــن ،فصــار مــن الضــروري أن ينفــر مــن
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كل فرقــة نفــر ًا ليتفقهــوا فــي الديــن ولينــذروا
قومهــم إذا رجعــوا اليهــم.
وقبلهــم وبعدهــم كانــت رحــات التجــار
طلبــ ًا للربــح والثــراء وكانــت االســواق فــي
مشــارق األرض ومغاربهــا مفتوحــة األبــواب.
ثــم بــدأت رحــات التبليــغ واإلرشــاد نحــو
أقاصــي األرض لنشــر قيــم الديــن ومبادئــه
اإلنســانية واألخالقيــة الســمحاء لتســتضيء
بهــا شــعوب العالــم ،حتــى وصــل اإلســام
الــى مــا وراء البحــار وعلــى قمــم اجلبــال وبــن
الوديــان ،وهــذا ليــس فقــط بجهــود املبلغــن مــن
رجــال الديــن فقــط ،وإمنــا شــارك فــي هــذا
املشــروع احلضــاري التجــار ايضـ ًا ،فقــد كان
لطريقــة تعاملهــم وأخالقهــم ،مــع أهــل البــاد
البعيــدة ،دور كبيــر فــي دخــول اآلالف مــن
النــاس الــى االســام.
رحلة الى اهلل

إال أن احلديــث عــن تلــك الرحــات يخفــت
بريقهــا حينمــا يكــون احلديــث عــن الرحلــة إلــى
اللــه ،تلــك الرحلــة التــي كان بدعــوة مــن رب

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

األربــاب وخالــق الســماوات ،والتــي جــاءت عبــر
لســان خليلــه إبراهيــم عليــه الســام:
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(ســورة احلــج .)27 :فاحلجــاج وفــد اللــه
وضيوفــه ،والتلبيــة التــي يرفعهــا احلجــاج الــى
اللــه فــي امليقــات إعــان إلجابــة هــذه الدعــوة
التــي أعلنهــا النبــي إبراهيــم عليــه الســام،
مــن جانــب اللــه لعبــاده .وبالرغــم مــن كثــرة
الضجيــج فــي هــذه الرحلــة وقلــة احلجيــج -
فــي بعــض األحيــان  -إال أنهــا رحلــة مختلفــة
متامـ ًا ،رحلــة مــن شــأنها تغيير واقع اإلنســان.
ومهمــا كانــت الرحــات ،فــإن رحلــة احلــج
فريــدة فــي نوعهــا ،فهــي جتمــع خصائــص ال
جتتمــع فــي غيرهــا ،وألنهــا رحلــة العمــر ،فهــي
جتــب علــى املــرء مــ ّرة واحــدة فحســب فهــي
تكفيــه ألن حتولــه مــن حــال إلــى حــال.
رحلة كادحة

َّــك ك ِ
{ َيــا َأ ُّ َيــا ْ ِ
نس ُ
َاد ٌح إِ َل َر ِّب َ
ــان إِن َ
ــك
ال َ
كَدْ حــا َفم َل ِق ِ
يــه}( ،ســورة االنشــقاق)6 :
ً
ُ

مناسبات
ّ
الحاج عليه أن يترك في الميقات كل ما يميزه ويجمله ويلبي
ً
رغباته ،بدءا من النظر في المرآة؛ بل وكل ما يتصل باألنا

رحلــة اإلنســان الــى اللــه  -تعالــى -رحلــة
كادحــة متعبــة تبــدأ مبواجهــة الـ»أنــا» والهــوى
وتنتهــي بلقــاء اللــه ،ومــن هنــا كان علــى
احلجيــج أن يدخلــوا فــي دورة تدريبيــة رمزيــة
للتحــرر مــن أهــم عقبتــن فــي الطريــق إلــى
اللــه وهمــا الـ»أنــا» و الهــوى ،وذلــك بعــد أن
يلبــي احلــاج لربــه ويدخــل فــي اإلحــرام.
وتبــدأ هــذه املواجهــة بتــروك اإلحــرام
فيتجــرد مــن املخيــط ويتــرك اجلــدل ليواجــه
الـ»أنــا» ،وميتنــع عــن الطيــب والنســاء ليواجــه
الهــوى.
الحد فاصل بين األنا وبين األمة المؤمنة

قبــل أن يدخــل احلــاج امليقــات ،يعيــش
كمــا يعيــش ســائر النــاس ،متمايزيــن
منفصلــن ،وللـ"أنــا" متييــز وتشــخيص ،ولهــا
تظاهــر وبــرزوا فــي حياتهــم ،وللـ"أنــا" ســماته
ومعاملــه الواضحــة فــي حياتهــم ،فــإن دخــل
امليقــات تضــاءل هــذا الشــعور ،وفقــد جملــة
مــن معاملــه ومميزاتــه ،وفقــد لونــه وصيغتــه
الصارخــة ،ويرمــز لذلــك اإلنســان بلبســه
اإلحــرام كســائر احلجيــج.
إن أكثــر مــا يثيــر املتاعــب فــي حيــاة
النــاس ويعكــر العالقــة فيمــا بــن النــاس
هــو التصــادم والتخالــف الــذي يحــدث بــن
الــذوات واألنانيــات ،وعندمــا تــذوب الــذوات
عنــد اإلنســان وتنصهــر ويتخلــص اإلنســان
مــن طغيــان الـ"أنــا" ينتهــي شــطر كبيــر مــن
مشــاكله ،وتــرى كفــة حــب الغيــر ترجــح علــى
حــب الــذات.
ولذلــك علــى احلــاج أن يتــرك فــي امليقــات
كل مــا مييــزه ويج ّملــه ويلبــي رغباتــه ،بــدء ًا مــن
النظــر فــي املــرآة وحتــى التقـ ّرب الــى زوجتــه،
هــذا الــى جانــب التخلّــي عــن التمايــز الطبقــي
واالجتماعــي ،فاجلميــع سواســية فــي محضــر
الــرب  -تعالــى.-

وحينمــا يتجــرد اإلنســان عــن األنــا
وينســلخ عــن ذاتــه ،يجــد نفســه فجــأة فــي
وســط حشــد بشــري كبيــر هــادر ينطلــق مــن
امليقــات صــوب الكعبــة ،كمــا تصــب األنهــر
الصغيــرة فــي البحــر الكبيــر والواســع.
تجربة األمن للجميع

أبــرز معطيــات هــذه التجربــة الفريــدة
للنســيج االجتماعــي الــذي يوجــده احلــج،
هــو مشــاعر األمــن والســام الــى جانــب
ـت َم َثا َبـ ًة ِّللنَّـ ِ
ـاس
{وإِ ْذ َج َع ْلنَــا ا ْل َب ْيـ َ
احلــرم اآلمــنَ ،
َو َأ ْمنًــا}( ،ســورة البقــرة )125 :فهــي رقعــة
جغرافيــة منوذجيــة ،فــإذا شــعر النــاس باألمــن
بعضهــم مــن بعــض التقــى بعضهــم بعضـ ًا فــي
غيــر حــذر وتعامــل بعضهــم مــع بعــض وتالقــوا
وتآلفــوا وتعاونــوا.
واللــه تعالــى يريــد أن يكــون وجــه األرض
كلــه آمنــا للنــاس ،ويعيــش النــاس بعضهــم مــع
بعــض فــي أمــن وســام ،فــا يحقــد بعضهــم
علــى بعــض ،وال ينــوي أح ـ ٌد ألحــد شــر ًا ،بــل
ويؤثــر بعضهــم بعضــ ًا علــى نفســه ويحــب
بعضهــم بعضــ ًا.
يقــول  -تعالــى -فــي صفــة املهاجريــن
واألنصــار فــي صــدر اإلســام:

ِ
ِ
ِ
ـو ُءوا الــدَّ َار َو ْ ِ
ـم
{وا َّلذيـ َن َت َبـ َّ
َ
اليـ َـا َن مــن َق ْبل ِهـ ْ
ُِ
ِ
ـم َو َل َ ِ
ون ِف ُصدُ ِ
ِ
ِ
َ
ي ُّبـ َ
يــدُ َ
ـ
ه
ي
ل
إ
ـر
ـ
اج
ه
ن
ـ
م
وره ْم
ـون َ ْ َ َ َ ْ ْ
ـى َأن ُف ِسـ ِ
ـو ك َ
اجـ ًة ِّمَّــا ُأو ُتــوا َو ُيؤْ ثِ ُر َ
ون َعـ َ
َان
ـه ْم َو َلـ ْ
َح َ
ِ
ِ
ِ
ُ
اصــ ٌة َو َمــن ُي َ
ــح َن ْفســه َفأو َلئ َ
ــك
ــوق ُش َّ
ــم َخ َص َ
ِبِ ْ
ـم ا ُْل ْف ِل ُحـ َ
ـون}( ،ســورة احلشــر)9 :
ُهـ ُ

لكــن الســؤال العريــض الــذي يطرح نفســه
فــي هــذا الســياق؛ ملــاذا شــرط التخلــص مــن
الهــوى واألنــا فــي هــذا احلشــد الهــادر ،أال
يكفــي أن يترهــن أحدهــم ليتجــاوز األنانيــات
والشــهوات؟!
إن اإلســام ،ديــنٌ يحــرك اإلنســان الــى
اللــه تعالــى ،مــن خــال احلضــور فــي وســط

النــاس وليــس مــن داخــل الكهــوف واملغــارات
فــي أعالــي اجلبــال ،فاحلــج حركــة الــى اللــه،
ولكــن مــن خــال االنصهــار فــي النــاس
والتحــرك مــع النــاس طوافـ ًا وســعيا و إفاضــة،
وهكــذا الصــاة؛ فهــي معــراج كل مؤمــن ولكــن
مــن خــال اجلماعــة ،وكــذا االعتــكاف الــذي
ُيعــد خلــوة مــع اللــه  -تعالــى -وتكــون فــي
املســجد احلــرام أو املســجد النبــوي أو فــي
مســجد الكوفــة ،أو املســجد اجلامــع الــذي
يقيــم فيــه النــاس صالتهــم.
ذلــك أن مــن املســتحيل أن يتجــاوز
االنســان الـ"أنــا" وهــو فــي عزلــة مــن النــاس،
ومــن يتصــور أنــه يتحــرر مــن االهــواء
والشــهوات مبجــرد اعتزالــه النــاس وابتعــاده
عــن احليــاة االجتماعيــة ،فهــو مخطــئ جــد ًا،
ألن نزاعــات األنانيــة تبقــى مطويــة فــي خبايــا
دهاليــز النفــس مــن غيــر أن يشــعر بهــا
االنســان.
فــإذا دخــل احليــاة اإلجتماعيــة ،وجــرى
التعامــل وحصلــت اإلثــارات النفســية ،ظهــرت
ردود االفعــال وبــرزت النزاعــات املخبــوءة علــى
قســمات الوجــه وفلتــات اللســان ،مبــا يعنــي
أن مــن غيــر املمكــن مالحظــة هــذه الظاهــرة
ثــم معاجلتهــا إال مــن خــال التعامــات
اإلجتماعيــة.
واإلنســان مــن جهتــه ،يتوجــب عليــه
خــوض معركــة حاســمة مــع النفــس ملعاجلــة
هــذه النزعــات وتقوميهــا مــن خــال حســن
املعاملــة واملعاشــرة ،وهــي ال تتوفــر فــي
الغــرف املظلمــة والبعيــدة وفــي حيــاة الرهبنــة
والتقوقــع ،فهــذا اخليــار لــن يقــدم لنــا ســوى
كتمــان نقــاط الضعــف واخللــل فــي النفــس
اإلنســانية ،تنتظــر الظــروف واألجــواء املناســبة
لتظهــر وبقــوة الــى الواقــع ،ودونــك العديــد مــن
جتــارب الرهبانيــة التــي فشــلت وانتكســت عنــد
أول احتــكاك باحليــاة اإلجتماعيــة.
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أسوة حسنة

األئمة،

 ،والسبيل الى االقتداء الحقيقي بهم

عليهم السالم

الشيخ عبد اهلل الصالح
كيف نقتدي بأئمتنا؟

ـأ ُلكُم َع َليـ ِ
ِ
ـه َأ ْجـ ًـرا
ـم ا ْق َتــد ْه ُقــل َّل َأ ْسـ َ ْ ْ
{ َفبِ ُهدَ ُاهـ ُ
ِ
ِ
ِ
ْــر ٰى ل ْل َعا َلــنَ }( ،ســورة األنعــام:
إِ ْن ُه َ
ــو إِ َّل ذك َ

.)٩٠
املفســرينِ :إنّ املقصــود منــه
يقــول بعــض
ّ
االقتــداء بصبرهــم وقــوة حتملهــم وثباتهــم فــي
مواجهــة املشــاكل.
ويقــول آخــرونِ :إنّ املقصــود هــو االقتــداء
بهــم بـــ« :التوحيــد و ِإبالغ الرســالة».
ُ
االقتــداء يشــمل التوحيــد وســائر األصــول
العقائديــة ،كمــا يشــمل الصبــر والثبــات
وســائر ا ُألصــول األخالقيــة والتربويــة.
ّ
فبالشــك؛ الغــرض مــن ذكــر جتــارب

األنبيــاء وســيرهم وقصصهــم هــو االقتــداء
بهــم والتخلّــف بأخالقهــم ،وإال مــا قيمة إنســان
مؤمــن ال يســلك طريــق املؤمنــن فــي ســلوكه
وفكــره وال يقتــدي بهــم؟ فكيــف باإلنســان
املوالــي ،الــذي البــد وأن يكــون قدوتــه وأســوته؛
األنبيــاء واألئمــة ،عليهــم الســام.
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فــي شــهر رمضــان املنصــرم ،أقــام األخوة
الرســاليون فــي قــم املقدســة ،وضمــن برامجهم
الرمضانيــة ،أســبوع ًا خاص ـ ًا بأميــر املؤمنــن،
عليــه الســام ،تضمــن فعاليــات ثقافيــة،
وتعريفيــة ،ونــدوات حــول شــخصية االمــام
علــي ،عليــه الســام ،ومعــارض كتــب ،وشــارك
فــي النــدوات نخبــة مــن العلمــاء واملفكريــن،
ابرزهــم؛ آيــة اللــه الســيد هــادي املدرســي،
وفضيلــة الشــيخ الدكتــور عصــام العمــاد،
فــي كلمتــه التــي القاهــا فــي هــذه األمســية
الرمضانيــة ،حتــدث الدكتــور الشــيخ عصــام
العمــاد ،عــن ضــرورة انفتــاح االنســان املؤمــن
علــى أميــر املؤمنــن ،علــي بــن أبــي طالــب،
عليــه الســام ،فبمقــدار مــا يتأثــر بــه ويكتســب
منــه ،يصلــح بــه توجهاتــه وإميانــه ومعارفــه
وشــخصيته.
وحتــدث الدكتــور والداعيــة مــن اليمــن،
عــن جتربتــه الشــخصية مــع االمــام علــي،

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٠ذواﳊﺠﺔ  ١٤٣٨ﻫـ

عليــه الســام ،وكيــف تبلــور لديــه مفهــوم
االقتــداء ،وقــال انــه كان يســمع عــن اإلمــام
علــي ،ويقــرأ عنــه لكنــه ألنــه لــم يكــن منفتح ـ ًا
عليــه ،ولــم يكــن يــرى عنــده جديــد ًا! ولكــن؛
بعــد االســتبصار حصــل االنفتــاح علــى هــذه
الشــخصية العظيمــة ،وبــان األثــر الكبيــر الــذي
تركتــه شــخصية اإلمــام علــي ،عليــه الســام،
علــى شــخصيته ،وهــذا يعنــي أن إشــعاعات
شــخصية االمــام علــي ،وســائر املعصومــن،
عليهــم الســام ،لــن تصلنــا ولــن نتأثــر بهــا مــا
لــم نقبــل بأنفســنا وقلوبنــا عليهــم.
وفــي ســياق احلديــث عــن القــدوة واالقتداء
باألئمــة املعصومــن ،حتــدث ســماحة الســيد
هــادي املدرســي عــن شــخصية أميــر املؤمنــن
بأنــه «مبقــدار اقتــداء املؤمــن بأميــر املؤمنــن
علــي بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام ،مبقــدار
مــا يتعــرف عليــه ويتز ّيــن بــه ،أي :باالقتــداء
بــه نتعــرف عليــه أكثــر ،وينعكــس هديــه علينــا».
مبعنــى أن مجــرد أن نقــرأ او نســمع عــن
الشــخصيات الكبيــرة فــي تاريخنــا ،فهــذا

أسوة حسنة
ينبغي على المؤمنين الرساليين أن يهيئوا انفسهم
ويروضوها على طاعة اهلل ،ثم االقتداء بهدي النبي
محمد واألئمة األطهار ،صلوات اهلل عليهم أجمعين
ال يكفــي ألن نكتســب التأثيــر املطلــوب فــي
حياتنــا ،امنــا املطلــوب انفتــاح جميــع االبــواب
ســن ّية الــى النفــس
لدخــول تلكــم اإلشــعاعات ال َّ
والقلــب لتتحــول فيمــا بعــد الــى منهــج للســلوك
وأســاس للفكــر واملعتقــد.
ّ
الحث على االقتداء

و َمــنْ أقــرب مِ ــن النبــي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،إلــى اللــه ،واللــه  -عــز وجــل  -يحــثّ
املؤمنــن علــى االقتــداء بالنبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،أليــس هــو القائــلَّ { :ل َقــدْ ك َ
َان
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األحــزاب.)٢١ :
وهــذا هــو رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،يخاطــب النــاس فــي حجــة الــوداع
قائــ ًا« :أيهــا النــاس ،واللــه مــا مــن شــيء
يق ّربكــم مــن اجلنــة ويباعدكــم عــن النــار إال
وقــد أمرتكــم بــه ،ومــا مــن شــيء يق ّربكــم مــن
النــار ويباعدكــم مــن اجلنــة إال وقــد نهيتكــم
عنــه ،أال وإنّ الــروح األمــن نفــث فــي روعــي
أنــه لــن متــوت نفــس حتــى تســتكمل رزقهــا،
فاتقــوا اللــه وأجملــوا فــي الطلــب ،وال يحمــل
أحدكــم اســتبطاء شــيء مــن الــرزق أن يطلبــه
بغيــر حلّــه ،فإنــه ال ُيــدرك مــا عنــد اللــه إال
()1
بطاعتــه».
وفــي ح ّثــه للنــاس باالقتــداء بأهــل البيــت،
عليهــم الســام ،والتمســك بهــم ،يقــول زيــد بــن
األرقــم :ســمعت رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه يقــول« :إ ِّنــي تـ ٌ
ســكتُم
ـارك فيكــم مــا إن مت َّ
بــه لــن تض ُّلــوا بعــدي ،أح ُدهمــا أعظــ ُم مــن
ســماء
اآلخَ ــر :كتــاب اللــه؛ ح ْبـ ٌـل ممــدو ٌد مــن ال َّ
إلــى األرض ،وعِ ترتــي أهــل بيتــي ،ولــن يفتر َقــا
احلــوض ،فانظــروا كيــف
ــي
َ
حتــى يــرِ َدا عل َّ
تَخ ُلفونــي فيهمــا».
وهــذا أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،فــي

نهــج البالغــة ،اخلطبــة  ،١٨٢يعاتــب املســلمني
علــى عــدم الطاعــة واالقتــداء واالتبــاع فيقــول:
ـت َل ُكــم ا َْلو ِ
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ـظ ا َّلتِــي
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يــقَ ،و ُي ْرشــدُ ك ُُم َّ
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وقــد اتفــق النــاس جميعــ ًا ،مســلمني
وغيرهــم ،أن النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
وأميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،همــا أقــرب
ســد املعنــى احلقيقــي لإلســام،
وأكثــر مــن ج َّ
واالقتــداء بهمــا  -عقــ ًا -هــي مــن أعقــل
وأحمــد األعمــال.
ُ
االقتداء والحب

االقتــداء ليــس هــو احلــب املجـ ّرد ،بــل هــو
املــودة التــي تعــزز االقتــداء الــى جانــب احلــب،
ِ
قــال تعالــىُ ...{ :قــل َّل َأ ْس َ
ــرا
ــأ ُلك ُْم َع َل ْيــه َأ ْج ً

ــى َو َمــن َي ْق َ ِ
ف َح َســنَ ًة ن ِ
َّــز ْد
ــر ْ
إِ َّل ا َْل َ
ــو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َب ٰ
ِ
ُور}( ،ســورة
ــور َشــك ٌ
َلــ ُه ف َيهــا ُح ْســنًا إِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ

الشــورى.)٢٣ :
وجــاء عــن االمــام الصــادق ،عليــه الســام
ـب اللــه عــز وجــل مــن عصــاه»،
يقــول« :مــا َأ َحـ َّ
ثــم متثــل فقــال:
تعصي االله وأنت تظهر حبه
ُ
هذا محال في الفعال بديع
لو كان حبك صادقا ألطعته
ُ
إن المحب لمن يحب مطيع

لذلــك جنــد اإلمــام الباقــر يقــول جلابــر
بــن عبــد اللــه األنصــاري« :يــا جابــر! أيكتفــي
مــن ينتحــل التشــ ّيع أن يقــول بحبنــا أهــل
البيــت! فــو اللــه ،مــا شــيعتنا إال مــن اتقــى
اللــه وأطاعــه ،ومــا كانــوا ُيعرفــون يــا جابــر
إال بالتواضــع والتخشــع واألمانــة ،وكثــرة ذكــر
اللــه ،والصــوم ،والصــاة ،والبــ ّر بالوالديــن،

والتعهــد للجيــران مــن الفقــراء وأهــل املســكنة،
والغارمــن ،واأليتــام ،وصــدق احلديــث ،وتــاوة
القــرآن ،وك ّ
ــف األلســن عــن النــاس إال مــن
خيــر ،وكانــوا أمنــاء عشــائرهم فــي األشــياء،
قــال جابــر :يــا بــن رســول اللــه ،مــا نعــرف
اليــوم أحــد ًا بهــذه الصفــة ،فقــال االمــام عليــه
ن بــك املذاهــب،
الســام :يــا جابــر! ال تذهــ ّ
ـب عليـ ًا وأتــواله ،ثم
ـب الرجــل أن يقــول :أحـ ّ
َح ْسـ ُ
ال يكــون مــع ذلــك ف ّعــا ًال ،فلــو قــال :إنــي أحــب
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،والرســول
األكــرم ،خيــر مــن علــي ،عليــه الســام ثــم ال
يتبــع ســيرته ،وال يعمــل بســنته مــا نفعــه حبــه
إيــاه شــيئ ًا ،فاتقــوا اللــه واعملــوا ملــا عنــد اللــه،
ليــس بــن اللــه وبــن أحــد قرابــة ،أحــب العبــاد
إلــى اللــه عــ ّز وجــ ّل وأكرمهــم عليــه أتقاهــم
وأعملهــم بطاعتــه ،يــا جابــر! فــو اللــه مــا
ُيتقـ ّرب إلــى اللــه تبــارك وتعالــى إال بالطاعــة،
ومــا معنــى بــراءة مــن النــار ،وال علــى اللــه
ألحــد مــن حجــة ،مــن كان للــه مطيعـ ًا فهــو لنــا
ولـ ُّـي ،ومــن كان للــه عاصيــا فهــو لنــا عــد ّو ،وال
()2
تنــال واليتنــا إ ّال بالعمــل والــورع».
مــن هنــا؛ ينبغــي علــى املؤمنــن الرســاليني
أن يهيئــوا انفســهم ويروضوهــا علــى طاعــة
اللــه  -عــز وجــل  -ثــم االقتــداء بهــدي النبــي
محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وهــدي األئمــة
األطهــار ،عليهــم الســام ،وأن يصبــروا علــى
الطاعــة واإلميــان واألعمــال الصاحلــة ،فهــذه
وغيرهــا مــن موجبــات االقتــداء ال متضــي دون
ثمــن او حتديــات وعقبــات وابتــاءات ،والقــرآن
الكــرمي هــو الــذي يوصينــا بذلــك{ :وج ِ
اهــدُ وا
َ َ

ِِ
ُــم َو َمــا َج َع َ
ــل
ِف اللَِّ َح َّ
ــو ْ
ــق ِج َهــاده ُه َ
اج َت َباك ْ
ِ
ـم ِف الدِّ يـ ِ
ـن م ـ ْن َحـ َـر ٍج}( ،ســورة احلــج:
َع َل ْي ُكـ ْ

.)78
---------------------

( -)1الكافي للكليني /ج /٢ص.٧٤
( -)2نفس المصدر.
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أدب

من كنت مواله

يا علي  ...محض الحقيقة أنت وحدك
عادل الفتالوي

َ
َ
ر
رأوك ُيــي ُء
أومــا
فيــك و َيكــ ُ
ٍ
قصيــدة
غمــوض
جئــت ممتلئــ ًا
أ ْم
َ
َ
تبتكــر املســاف َة بلســ ًا
أنــت
هــا
َ
ُ
ُ
وأتيــت ترش ُب َ
العيــون مدامعــ ًا
ــك
َ
األرواح ُم ْ
َ
ــذ ناغيتَهــا
بــك
هامــت
ْ
ُ
َ
ِّ
َ
بــك م ْفــر ٌد
بــكل مــا
رأوك
أومــا
ِ
بإمامنــا
الغديــر ُمدِّ ثــ ًا
هــو ذا
ُ
ُ
يرفــع عاليــ ًا
رســول اهللِ
هــو ذا
ُ
ِ
ُ
ســجد ًا
املالئــك
وأرســلت
(ب ّلــغ)..
َّ
ِ
وأومــأت
اجلــراح
ــمت َشــ َف ُة
ْ
فتبس ْ
َّ
َ
وكنــت لغــز ًا واضحــ ًا
خطــاك
تبعــوا
َ
ِ
وغضضــت طرفــ ًا َ
دون إرث َ
ــك حينــا
َ
َ
خالــوك صوتــ ًا مــا يــر ُّد لــه الصــدى

أصواتــم
تضاءلــت
حــن
جاهــرت
ْ
َ
ُ
َ
ٍ
ٍ
ظامــئ
بفكــر
وتطاولــوا فأتــوا
ـم ليـ َ
ـث الوغى
كانــوا ...وكنـ َ
ـت بجمعهـ ْ
َ
علــوت عــى الظبــا
ســيف أ ْم
أعــاك
ٌ
َ
ِ
ُ
القصيــدة ُد ّلنــي
أدخــل يف
مــ ْن أيــ َن
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ِ
ِ
ســفر
ســائ َك ُي
احلقيقــة مــن
أفــق
ُ
ُ
خــرا َء كــم َ
وحتــروا
بــك َّأولــوا
َّ
ــر
رأيــت
ملــا
َ
َ
جراحنــا تتع ّث ُ
تنبض َ
وهتــدر
القلــوب
ــك
َ
وألنــت ُ
ُ
ُ
غــدت (بِ َعل ِّيهــا) َتت ّ
َجــذ ُر
حتــى
ْ
كالبيـ ِ
ـروا
ـن أضـ َ
ـت حـ َ
ـأت فيــه ...وكـ َّ
ٍ
ُ
والكــون
ر
يرقــب َّ
ُ
أي يشء ُيْــ ُ
َ
املســتضعفون ل ُينــروا
كفــ ًا هبــا

غــدت َتتَحــدَّ ُر
كنــت مــوال ُه)
(مــن
ْ
ُ
َ
تفــر
ذاك
َحــرى شــفا ٌه حــن
ِّ ُ
َ
َ
الناكــرون تَقه َقــروا
بــروك أ َّمــا
ــر
أكــف
ُمــدَّ ْت
ٌ
ُ
والقلــوب ُت َّج ُ
َ
ــر
وأنــت
واستســهلوك
َ
ٌ
صعــب م ْع ُ
َ
ُزهــر
وحــدك ت
وبقيــت
وتل َّبــدوا
َ
ُ
ِ
وهنج َ
للحقيقــة مصــدَ ُر
ــك
فعمــوا
ُ
ُ
َ
حيــدر
باســمك
جربيــل
و ُمناديــ ًا
ُ
َ
فتبــر
العصــور
ُناغيــك
أزالً ت
ُ
ُ
مثــي ُي َ
فاعــذر َّ
عــذ ُر
إن
مــوالي
ْ
َ

ُ
أمير األرض

أدب

وهاب شريف

عيوهنــم ســ َّن العبــاد ْة
ّملــا أرا َد اهللُ للنــاس الســعاد ْة ملــ ّا ألجــل
ْ
ِ
إليــه لــ ُه القيــادة
ــأت لــأرض حاجتهــا
ملــا أمــر املؤمنــن هت َّي ْ

َ
األوراق وابتكـ َـر الريــاد ْة
ـب
ّملــا أمــر املؤمنــن رأى الطغــا َة وق َّلـ َ
ملــا النبــي اشــتدَّ ِ
ت الدنيــا عليــه وكان أمــر اهلل ْ
أن أ َّد مــراده
ُّ
وزهــاد ًا وســاد ْة
ّملــا ينــث اهلل أمطــار ًا وأطفــاالً وأزهــار ًا ّ

ملــا عبيدُ املــال والبهتــان خيتبئــون عن تقــوى اهلدى حتت الوســاد ْة

ـرت ســج َّيتُه وســاده
ـوع إذا الظــا ُم ازداد وانتـ ْ
ملــا الفقــر إذا جيـ ُ

ٍ
بمحمــد ووزيــره الكــرار يوهبــه الســيادة
رسه
اهلل يــودع َّ

يف الرائعــن قــاد ُة اإليــان معدهنــا اهلــدى وعل ُّيهــا عــن القــادة

ّملــا حــروب اجلاهلــن عــى مجيـ ِ
ـل اهلل يف املخلــوق هتــدف لإلبــادة

ّملــا اجلزيــرة غــاب عنهــا فع ُلهــا البــدَّ مــن رجـ ٍ
ـل يل ّقنهــا جهــاده
ابتهلــت بـــ يــا أهلل يــا أهلل َّ
إن اهللَ ال ينســى عبــاده
الكعبــ ُة
ْ

حيــدر يــأيت بــاده
ملــ ّا العراقيــون ص ّلــوا يــا إهلــي أيــن فينــا
ٌ
اهلل َّ
نــث املؤمنــن الصابريــن األقويــا َء إىل العــراق مــع اإلرادة
ُ
ّملــا أراد اهلل ْ
اإلنســان يف الرضــوان أهــدا ُه الشــهاد ْة
ــق
ان يتأ َّل َ

أمــر املؤمنــن ازدادت األشــواق يف ذكــراه يف أهبــى زيــادة
ملــا
ُ
ّملــا النســاء رأ ْيـ َن طغيـ َ
ـان العتــاة الظاملــن بر ْعـ َن يف صنــع الــوالدة

ـورق يف أمــن اهلل َّ
ـظ هــذي األرض يـ ُ
يــا حـ َّ
إن اهلل يمنحــه انفــراده
هــذا أمــر املؤمنــن وهــذه نجــف احلياة مــن العــراق إىل الســعاد ْة
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قراءة في كتاب
"بيان في فقه القرآن"
الس َن ِن
اس ٌة ُق ْرآ ِن ٌ
اس ْ
تن َباط ُّ
ية َت ْع َت ِم ُد ْ
ِد َر َ
كي ِم
الح
الذ
آي ِ
ِ
ات ِّ
ِ
ِ
كر َ
اإلله َي ِة ِم ْن َ
(من سورة فصلت)
إعداد :السيد صادق المدرسي

عرض :محمد رضا الطرفي

صــدر فــي اآلونــة األخيــرة عــن دار احملجــة
البيضــاء كتــاب بعنــوان «بيــان فــي فقــه القــرآن»،

تعالــج جانبــ ًا مــن جوانــب الشــرك الــذي يكــون

يعنــي التســليم لــه ســبحانه وهــو اجلانــب الثقافــي

مصــدره العقيــدة الفاســدة وســوء التفكيــر وخطــأ

فــي مســألة مــن شــرح قلبــه لإلســام؛ التــي بينتــه

املنهــج؛ وذلــك مــن خــال اتخــاذ اصحــاب هــذه

اآليــة الثانيــة والعشــرون مــن الســورة.

العقيــدة واملنهــج اخلاطــئ ،الوســائل التــي تقربهــم
إلــى اللــه زلفــى ،وتلــك هــي العقيــدة الفاســدة.

وهكــذا بعــض اآليــات التــي بينهــا ســماحته
ايضــا فــي احلديــث عــن الكــذب واالفتــراء علــى

يعنــى بدراســة قرآنيــة تعتمــد اســتنباط الســن

ثــم أشــار الســيد صــادق املدرســي إلــى أن

اإللهيــة مــن آيــات الذكــر احلكيــم مــن ســورة الزُّمــر؛

اتخاذهــم للوســيلة مــن دون إذن مــن اللــه تعالــى

والــذي يتصــل بالبعــد الثقافــي كذلــك،

ضمــن تقريــرات دروس ســماحة آيــة اللــه العظمــى

إشــارة إلــى الشــرك العقــدي واملنهــج اخلاطــئ التــي

واالبتعــاد عــن التفكيــر املنهجــي؛ كمــا تشــير إليــه

الســيد محمــد تقــي املدرســي ،أع ّدهــا ســماحة

بينتهــا عــدة آيــات مــن هــذه الســورة مــن قبيــل:

اآليــة الثانيــة والثالثــون مــن الســورة.

الســيد صــادق املدرســي.
هــذا الكتــاب ضـ ّم بصائــر ونفحــات قرآنيــة مــن

َّ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
ََُْ
{و َّالذ َ
يــن اجتنبــوا الطاغــوت أن يعبدوهــا
ِ
َ
َ
َّ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ٰ َ َ ِّ ْ َ
َ َ ُ
ــاد}،
الل لهــم البشــر
وأنابــوا ِإلــى ِ
ى فبشــر ِعب ِ

دروس التدبــر فــي القــرآن الكــرمي لســماحة املرجــع

لآليــة الســابعة عشــرة ،التــي تشــير إلــى أصحــاب

املدرســي فــي «ســورة الزمــر».

العقيــدة الســليمة واملنهــج الصحيــح.

اللــه.

وذكــر أن هنــاك آيــات أخــرى مــن الســورة
املباركــة يشــير إليهــا ســماحته خــال تدبــره
فــي آيــات هــذه الســورة التــي تصــب فــي نفــس
املصــب؛ وهــو مســؤولية اإلنســان فــي تنقيــة

وضمــن منهــج الكتــاب ،اســته ّل الســيد صــادق

ومــن ثــم بـ َّـن مــا أشــار إليــه القــرآن الكــرمي

عقيدتــه ،وضــرورة وجــود عقيــدة نقيــة صادقــة عنده

املدرســي باإلطــار العــام للســورة ومــا فيهــا مــن

إلــى الطاغــوت الفكــري والثقافــي بشــتى أنواعــه،

يجــب أن تتخــذ مــن كتــاب اللــه العزيــز مــن دون

حقائــق عــ ّدة ،منهــا احلقيقــة الكبــرى التــي هــي

مــن خــال مخالفتهــم للقــول احلســن وقولهــم الــزور

أي شــائبة ،وعــدم خلــط اإلنســان مــا تكــون لديــه

أ ُّم احلقائــق املتمثلــة بوحدانيــة اللــه تعالــى ونفــي

والبهتــان علــى البــاري  -عــز وجــل  -والتــي بينتــه

مــن رواســب مخزونــة تختلــط مــع هــذه العقيــدة

الشــرك باللــه تعالــى؛ وهــو ظلــم عظيــم يتشــعب منــه

اآليــة الثامنــة عشــرة مــن هــذه الســورة.

النقيــة التــي جتعــل اإلنســان يعيــش فــي دوامــة مــا

ســائر أصنــاف الظلــم.
وع َّقــب ســماحته مــن أن هــذه الســورة املباركــة

وبــن ســماحته كذلــك ،الذيــن شــرح اللــه
قلوبهــم؛ ألنهــم ســلموا أمرهــم للــه تعالــى ،واإلســام

اكتســبه مــن املجتمــع وبــن الديــن النقــي ومــن ثــم
االعتقــاد بهــذا املزيــج.

بأقال مكم
التوبة بين القرآن وحديث العترة المباركة
علي حسين الكريطي

قال تعالى في محكم كتابه املجيد:
ِ
ِ
ـب ا ُْل َت َط ِّه ِري ـ َن}( ،ســورة البقــرة:
ـب الت ََّّوابِــنَ َو ُيـ ُّ
{إِ َّن اللََّ ُيـ ُّ
ــو َي ْق َب ُ
ــل الت َّْو َبــ َة عَــ ْن
 ،)222وقــال تعالــىَ { :أ َل ْ َي ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ ُه َ
ـات و َأ َّن اللََّ هــو ال َّتــواب ِ
ِ
ِعبـ ِ
ـاد ِه َو َي ْأ ُخـ ُ
ـم}( ،ســورة
الصدَ َقـ َ
ـذ َّ
َ
الرحيـ ُ
ُ َ َّ ُ َّ
التوبــة.)104 :
ـص بــه اللــه
التوبــة هــو بــاب العــودة عــن أعمــال االنســان اخ ـت ّ

يزيــل آثــار الذنــب عــن نفســه فقــط ،بــل ويحــل محلــه نــور الطاعــة
أيضــا ،ويبــدل بالثــواب ،كمــا قــال تعالــى فــي كتابــه الكــرمي{ :إِ َّل
ـا ص ِ
ِ
ـك ُي َبــدِّ ُل اللَُّ سـ ِّيئ ِ
الًــا َف ُأو َل ِئـ َ
َاتِ ْم
ـاب َوآ َمـ َن َوعَمـ َـل ع ََمـ ً َ
َمــن َتـ َ
َ
ِ
حسـن ٍ
َات َوك َ
ـورا َّرحيـ ًـا}( ،ســورة الفرقــان .)70 :وهــذه
َان اللَُّ َغ ُفـ ً
َ َ
املرحلــة ،او قــل البشــارة الثانيــة ،بعــد بشــارة قبــول التوبــة ،وهــي

ان اللــه  -تعالــى -ببركــة أوليائــه الطاهريــن ،صلــوات اللــه عليهــم،
بعــد ان يقبــل التوبــة عــن عبــاده يبــدل لهــم صفحاتهــم الســوداء
بصفحــات مليئــة بالنــور ،ولــو اســتنطقنا االحاديــث الــواردة فــي
َاتِم حسـن ٍ
ِ
َات} ،لوجدنــا
تفســير قولــه تعالــىُ ...{ :ي َبــدِّ ُل اللَُّ َسـ ِّيئ ْ َ َ

 تبــارك وتعالــى  -فمــن أســمائه؛ التــواب ،وقــد جعــل التوبــة مــنأجلــى مصاديــق رحمتــه التــي مــن أجلهــا خَ لَــقَ اخللــق{ ،إِ َّل َمــن
ِ
ـك َلَ ْمـ َ َ
ـت ك َِل َم ـ ُة َر ِّبـ َ
ـك َولِ َذلِـ َ
ـم َر ُّبـ َ
ـم
ـم َو َتَّـ ْ
ـأ َّن َج َهنَّـ َ
ـك َخ َل َق ُهـ ْ
َّرحـ َ
النَّـ ِ
ِم ـ َن ِْ
ـة َوالنَّـ ِ
ـاس َأ ْج َِعــنَ }( ،ســورة هــود.)119 :
وعديــد آيــات القــرآن الكــرمي تتحــدث عــن التوبــة والرجــوع

عــن محمــد بــن مســلم الثقفــي ،قــال :ســألت أبــا جعفــر محمــد
بــن علــي ،عليهمــا الســام ،عــن قــول اللــه عــز وجــلَ { :ف ُأ ْو ِلئ َ
ــك
ئاتم حسـ ٍ
ِ
ـنات َو َ
كان اللَُّ َغ ُفــور ًا َر ِحيـ ًا} ،قــال ،عليــه
ُي َبــدِّ ُل اللَُّ َسـ ِّي ِ ْ َ َ

املعصومــن ،عليهــم الســام ،الذيــن هــم كتــاب اللــه الناطــق

احلســاب ،فيكــون اهلل تعــاىل هــو الــذي يتــوىل حســابه ،ال يطلــع

الــى ســاحة الطاعــة والعبــادة ،كمــا جــاءت التوبــة فــي روايــات
واملترجــم لــه ،إذ ان القــرآن نــزل فــي بيوتهــم املباركــة ،فنراهــم قــد
ترجمــوا رحمــة اللــه فــي قبــول التوبــة.

عظيــم بركــة والئنــا آلل محمــد ،صلــوات اللــه عليهــم ،واليــك ايهــا

احملــب بشــارة تثلــج فــؤادك باتباعــك آل اللــه الكــرام.

الســام« :يؤتــى باملؤمــن املذنــب يــوم القيامــة حتــى يقــام بموقــف
عــى حســابه أحــدا مــن النــاس ،فيعرفــه ذنوبــه ،حتــى إذا أقــر
بســيئاته ،قــال اهلل عــز وجــل للكتبــة بدلوهــا حســنات ،وأظهروهــا

قــال خــامت األنبيــاء ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :ليــس شــيء أحــب

للنــاس .فيقــول النــاس حينئــذ :مــا كان هلــذا العبــد ســيئة واحــدة!

وقــال اإلمــام الباقــر ،عليــه الســام« :إن اهلل تعــاىل أشــد

مــن شــيعتنا خاصــة»(.)3

الــى اللــه مــن مؤمــن تائــب أو مؤمنــة تائبــة»(.)1

فرحــا بتوبــة عبــده مــن رجــل أضــل راحلتــه وزاده يف ليلــة ظلــاء

فوجدهــا؛ فــاهلل أشــد فرحــا بتوبــة عبــده مــن ذلــك الرجــل

براحلتــه حــن وجدهــا»(.)2

والكثيــر مــن االحاديــث املباركــة التــي تصــف عظيــم

حلــم اللــه وعفــوه ورأفتــه بعبــاده.

ثــم يأمــر اهلل بــه إىل اجلنــة ،فهــذا تأويــل اآليــة ،وهــي يف املذنبــن

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

( -)1عيون أخبار الرضا :ج 2ص.21
( -)2أصول الكافي :ج 2ص.435
( -)3تفســير البرهــان للســيد هاشــم البحرانــي
رحمــه اهلل.

ولتعلــم أخــي الكــرمي؛ أن االنســان إذا تــاب ال
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غديرنا معنا
جواد السيد سجاد الرضوي

غديــر املــاء العــذب قريــب منــك أيهــا االنســان؛ فلمــاذا ال
تغتــرف منــه لترتــوي وأنــت عطشــان؟!
و«غديــر» الواليــة واالمامــة وقيــادة االمــة بعــد الرســول
االعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،قريــب منــك أيهــا املســلم؛ فلمــاذا
ال تلتــف حولــه وتقضــي علــى واقعــك الســيئ؟!
كثيــرة هــي االســئلة فــي هــذا الشــأن؛ فــي حــن كان ممكنـ ًا
جــد ًا أال ُيطــرح حولــه حتــى ســؤال واحــد.
دعونا من االسئلة ،ولنرجع الى «غديرنا».
فــي اليــوم التاريخــي املشــهود ،وهــو اليــوم الثامــن عشــر
مــن شــهر ذي احلجــة احلــرام مــن العــام العاشــر للهجــرة،
وعلــى ضفــاف «غديــر» خــم حتديــد ًا؛ حتــددت كل معالــم الواليــة
والقيــادة ،واكتمــل الديــن ،ورضــي اللــه لنــا االســام دينــا.
ويشــير أحــد مقاطــع اآليــة الثالثــة مــن ســورة املائــدة الــى
مجموعــة احلقائــق هــذه؛ نذكــره مــع تبيينــه:
ــو َم}؛ وهــو اليــوم الثامــن عشــر مــن ذي
فــي هــذا {ا ْل َي ْ
َ
َ
ْ
ُــم
احلجــة احلــرام مــن العــام العاشــر للهجــرة {أك َْمل ُ
ــت لك ْ
ِ
ـم} وذلــك بنصــب النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،علي ًا،عليــه
دينَ ُكـ ْ
ُــم نِ ْع َمتِــي} بواليــة
{و َأ ْت َ ْم ُ
الســام ،إمامــ ًا لألمــة َ
ــت َع َل ْيك ْ
ِ
ِ
ِ
ُــم ْال ْس َ
ــا َم دينًــا} مــن
{و َرض ُ
علــي ،عليــه الســامَ ،
يــت َلك ُ
بــن األديــان؛ فــان االســام ،قبــل كمالــه بالواليــة ،لــم يكــن رضـاً
كامـ ًا؛ وامنــا الرضــا املطلــق حصــل بعــد تنصيــب االمــام ،عليــه
الســام.
ومنــذ االنطالقــة االولــى لـــ «الغديــر» ،ابتعــدت االمة عــن قيادة
إمامهــا ،إال فئــة قليلــة هــم الذيــن ثبتــوا علــى واليــة االمــام ،عليــه

الســام؛ فدخلــت فــي دوامــات مــن القتــل ،والظلــم ،واالضطهــاد،
والفســاد ،والتمــزق ،والتناحــر ،والتنابــز ،واخلنــوع ،واخلضــوع،
والــى يومنــا هــذا.
إننــا عندمــا نتحــدث عــن «الغديــر»؛ فإننــا نتحــدث -
بالضــرورة  -عــن اإلمامــة واخلالفــة ،وواليــة أمــر املســلمني.
وعندمــا نتحــدث عــن اإلمامــة؛ فإننــا نتحــدث  -بالضــرورة -
عــن إمامــة االمــام أميــر املؤمنــن علــي واألئمــة االطهــار ،عليهــم
الســام ،وقيادتهــم لهــذه األمــة.
ومنــذ فجــر الغيبــة الكبــرى فــي عــام  329للهجــرة ،وحتــى
يومنــا هــذا ،تص ـ ّدى الفقهــاء املراجــع لقيــادة هــذه األمــة ،ولــم
تخــل أيــة فتــرة مــن مرجــع دينــي رشــيد يقــود هــذه االمــة،
وسيســتمر الفقهــاء ومراجــع الديــن فــي حتمــل هــذه املســؤولية
اجلســيمة ،بــإذن اللــه ،حتــى يســلموا األمــر الــى صاحــب األمــر،
عجــل اللــه فرجــه الشــريف.
وقــد أثبــت التاريــخ األلفــي للمرجعيــة أن االمــة كانــت بخيــر
عندمــا كانــت تلتــف حــول مرجعيتهــا ،وكان املراجــع يتصــ ّدون
لقضايــا االمــة املصيريــة؛ ليــس أقلّهــا محاربــة وطــرد االســتعمار
مــن بــاد املســلمني ،أمــا اذا ابتعــدت عــن القيــادة الرشــيدة،
أصبــح واقعهــا الــى ســوء؛ بــل وإلــى أســوأ.
إن واقعنــا اكثــر مــن ســيئ ،وذلــك بســبب ابتعــاد بعضنــا
عــن القيــادة املرجعيــة الرشــيدة التــي هــي امتــداد لإلمامــة ،التــي
تســتم ّد شــرعيتها مــن االمــام الثانــي عشــر ،املهــدي املنتظــر،
عجــل اللــه فرجــه الشــريف.
ومــع ذلــك؛ فــا خــوف علــى مســتقلبنا؛ فـــ «غديرنــا» معنــا؛
واحلمــد للــه .واذا التقــى أحدنــا أخــاه املؤمــن فــي عيــد الغديــر،
يقــول لــه :احلمــد للــه الــذي جعلنــا مــن املتمســكني بواليــة أميــر
املؤمنــن ،واألئمــة املعصومــن ،عليهــم الســام.

