االنتصار لمن يصمد في ربع الساعة األخيرة
رئيس التحرير

لــو التقيــت بعراقــي؛ قال لك :مــاذا حصلنا مــن الدميقراطية؟
ولــو التقيــت مبصــري او ليبــي او حتــى مينــي ،قــال لــك :ومــاذا
حصلنــا مــن زوال الديكتاتوريــة؟! وعندمــا تلتقــي مبــن يعيــش
مخــاض التغييــر فــي البحريــن والســعودية ،قــال لــك :متــى
نتجــاوز مرحلــة املخــاض القاتــل ونتنفــس احلريــة والكرامــة؟
لقــد ســبق العراقيــن وشــعوب «الربيــع العربــي» ،شــعوب
أخــرى بهــذا الســؤال العفــوي واحمل ّيــر ،فالتضحيــات اجلســام؛
مــن أرواح ،وممتلــكات ،وتشــريد ويتــم وتر ّمــل ودمــار
شــامل ...جربتــه شــعوب خاضــت ثــورات؛ ضــد
االســتعمار ،وضــد األنظمــة الديكتاتوريــة ،ولكــن
النتيجــة لــم تكــن مطابقــة آلمالهــم وتطلعاتهــم ،بــل
كانــت عكســية ومرتــدة عليهــم ،لدرجــة أن يندفــع
الرئيــس اجلزائــري األســبق ،واحــد رمــوز الثــورة؛
احمــد بــن بــا ،بالقــول فــي مذكراتــه :أن «ســكان
أحيــاء الصفيــح حــول العاصمــة ،هــم ضحايــا
حــرب التحريــر»!
نعــم؛ قدمــت الشــعوب كل شــيء فــي صراعهــا
املريــر مــع الديكتاتوريــة الســتعادة حريتهــا وكرامتهــا،
إال شــيئ ًا واحــد ًا؛ وهــو االســتقامة علــى طريــق { َذ ِات
َّ
الشـ ْو َكةِ}( ،ســورة األنفــال ،)7 :التــي يســقط فــي اختبارهــا
الكثيــر ،فاملواجهــة مــع احلاكــم اجلائــر والظالــم ،او مــا يســمى
بـــ «احلــراك اجلماهيــري» احــد أشــكال احلــرب ،تنطبــق عليــه
بعــض قواعــده ،ومنهــا؛ االنتصــار ملــن يصمــد فــي ربــع الســاعة
األخيــرة ،وإال فــان الدمــاء واجلهــود واإلمكانــات املبذولــة ُتــداس
بأقــدام الهزميــة .وملــن يســأل عــن النتائــج امللموســة على االرض
ملــا قــام بــه آيــة اللــه الشــيخ النمــر طيلــة خــال خوضــه املواجهــة
مــع النظــام الســعودي ،سيشــير فــور ًا الــى حــي «املســورة»
التابــع ملدينــة العواميــة والتــي ســويت مــع االرض ،كمــا حلــق
دمــار ًا هائـ ًا مبدينــة العواميــة بفعــل احلــرب االســتفزازية التــي
فرضهــا النظــام احلاكــم علــى أهالــي املنطقــة ،ويأتــي هــذا بعــد
حوالــي عــام واحــد مــن تنفيــذ حكــم اإلعــدام اجلائــر بحقــه،
والبلــدة املســتهدفة ،هــي مســقط رأس الشــهيد ،وكان القــرار
احلكومــي بهــدم احلــي بذريعــة تنفيــذ مشــاريع عمرانيــة حديثــة
ومــا الــى ذلــك مــن ادعــاءات.

ولكــن؛ لــو ســألنا الشــيخ النمــر  -رحمــه اللــه  -فــي تلــك
األيــام عــن توقعاتــه مبــا يحصــل مــن وراء كلماتــه الالهبــة فــي
خطــب اجلمعــة ،وفــي مناســبات أخــرى؟ لــكان جوابــه نفــس
مــا أعلنــه مــرات عــدة ألبنــاء بلــده وللعالــم بأنــه يتطلــع الــى
حتقيــق الكرامــة اإلنســانية واســتعادة احلقــوق املشــروعة جلميــع
املواطنــن فــي بلــده ،وبــدون اســتثناء ،ولــم يحــدد مــدة زمنيــة
لذلــك؛ هــل يكــون خــال شــهر ،او ســنة ،او رمبــا ســنني.
لقــد مضــى الشــهيد النمــر الــى جــوار ربــه ،أمــا نحــن فعلينا
ســؤال انفســنا عــن جتربــة التغييــر فــي الســعودية حتديــد ًا ،هــل
مــن املعقــول ان نتوقــع نتائــج ســريعة مــن حتــرك شــخص واحــد،
مثــل الشــيخ النمــر ،ليغيــر نظــام حكــم قائــم علــى طبــاع
القبيلــة املوغلــة فــي الزمــن ،متتــد ملئــات الســنني ،أو أن
ُيجبــر احلــكام القبليــن علــى تف ّهــم مطالــب الشــعب
واالســتجابة لهــم؟
ال يشــك أحــد فــي األصــداء املدويــة
الستشــهاد الشــيخ النمــر فــي العالــم ،ومــا تركــه
مــن آثــار نفســية فــي الشــارع الســعودي بشــكل
خــاص ،والشــارع الشــيعي واإلســامي بشــكل
عــام ،وايضـ ًا تعبئتــه لــآراء واألفــكار النهضويــة،
وايضـ ًا مــا كســبه مــن تضامــن إعالمــي وسياســي
وجماهيــري عبــر العالــم ،فهــل يكــون هــذا الصــدى
كل شــيء فــي الســاحة ،أم ينبغــي وجــود أصــداء أخــرى
مماثلــة؟
إن اهــم مــا قــام بــه الشــهيد النمــر ،حتطيمــه جــدار اليــأس
الوهمــي الــذي رســمه حــكام القبيلــة الســعودية أمــام أعــن
النــاس ،بأنهــم عاجــزون وال ملجــأ لهــم إال اليهــم ،وأن الشــيعة
فــي مأمــن مازالــوا يعيشــون فــي قبضتهــم ،وإال فــان التكفيريــن
واإلرهابيــن ســيقضون عليهــم! وهــذا مــا فعلــه حتديــد ًا؛ جميــع
املصلحــن والثائريــن فــي تاريخنــا االســامي ،حطمــوا جــدار
اليــأس واإلحبــاط فــي النفــوس ليتطلــع النــاس دومـ ًا الــى التحرر
والتقــدم .ولعــل أجمــل مــا نُقــل عــن الشــهيد الشــيخ مجتبــى
نــواب صفــوي ،ذلــك الثائــر اإليرانــي الــذي قــاد حــراك ًا مســلح ًا
ضــد نظــام الشــاه فــي خمســينات القــرن املاضــي ،وعندمــا
ســألوه فــي احملكمــة عمــا يريــد فعلــه فــي املســتقبل مــن وراء
معارضتــه للشــاه ،فقــال :أريــد ان أخــرج يومي ـ ًا فــي الصبــاح
الباكــر ،وأرى التالميــذ الصغــار متوجهــن الــى املدرســة ،فيمــا
يشــتغل عمــال البلديــة بتنظيــف الشــوارع.

المرجع و األمة

المرجع و األمة

ً
داعيا الى سعة الصدر والصبر لـ"احتواء الموقف"

ُ ّ
المرجع المدرسي :في كردستان "زلزال" طالما حذرنا منه
طالــب ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي  -دام
ظلــه  -املســؤولني فــي العــراق باإلســراع
ملســاعدة إقليــم كردســتان العــراق ،وفيمــا
رفــض الــرد بالقــوة علــى املتظاهريــن ،دعــا
إلــى «الســعي الحتــواء املوقــف».
وفــي البيــان األســبوعي الصــادر عــن
مكتبــه فــي كربــاء املقدســة بتاريــخ  22كانــون
االول املنصــرم ،وقــال ســماحته« :إننــا نهيــب
باملســؤولني فــي العــراق ألن يهرعــوا إلــى
مســاعدة إخواننــا فــي اإلقليــم ،وذلــك؛ أو ًال:
باملســاعدة حلــل القضايــا العالقــة بــن اإلقليــم
والعاصمــة ،وثانيـ ًا :بإصــاح ذات البــن لكيــا
تتحــول املظاهــرات املطلبيــة إلــى شــرخ كبيــر
يضــر بالســلم األهلــي؛ ليــس باإلقليــم وحــده،
وإمنــا فــي العــراق كلــه».
وأضــاف ســماحة املرجــع املدرســي:
«نذكــر املســؤولني فــي اإلقليــم بــأن الدســتور
العراقــي يكفــل حــق النــاس فــي التظاهــرات
اســتخدام للقــوة
الســلمية ،وهكــذا فــإن أي
ٍ
ضــد املتظاهريــن مرفــوض جملــة وتفصي ـ ًا»،
كمــا كشــف ســماحته ايضــ ًا« :إن الزلــزال
املؤســف الــذي أصــاب اإلقليــم ،هــو بســبب
االســتفتاء الــذي لطاملــا حذرنــا منــه ،كمــا حــذر
منــه كل احلكمــاء ،واليــزال يتســبب بارتــدادات
مزعجــة ،وعلــى اجلميــع أن يتمتــع بســعة
الصــدر والصبــر الحتــواء املوقــف».

ُ ّ
المرجع المدرسي يدعو الى إصالح القوانين المعرقلة
وكان املرجــع املُد ّرســي طالــب ُقبيــل
االســتفتاء ،القــادة فــي إقليــم كردســتان،
شــمال العــراق ،بالصبــر والتــروي وعــدم
االقــدام علــى تلــك اخلطــوة املرفوضــة وغيــر
املدروســة ،وعــ ّد  -بحســب بيــان لــه صــادر
فــي  21نيســان املاضــي  -إن «حــل األزمــات
باحلــوار البنّــاء اعظــم نفعــ ًا وأقــل خطــر ًا»،
ودعاهــم إلــى محاربــة الفســاد فــي الداخــل
وحســن إدارة البــاد و»املزيــد مــن احلــوار مــع
العاصمــة ليــس فقــط حلــل املســائل العالقــة
وإمنــا للبــدء مبشــروع وطنــي طمــوح للبنــاء

والتقــدم احلضــاري».
وطالــب ســماحته فــي وقــت الحــق ّ ً
كل مــن
بغــداد وأربيــل بـــ «أن تكــون املبــادرات وســيلة
للحــوار اجلــاد لتجــاوز الشــرخ الكبيــر الــذي
أحدثــه االســتفتاء بــن املواطنــن فــي العــراق
الواحــد» .وقــال ســماحته ايضــا «إن مرجعيــة
الدســتور جتنبنــا الكثيــر مــن املشــاكل التــي
قــد تنجــم بســبب تناقــض املصالــح واختــاف
اآلراء لــذا علينــا أن نعمــل جميعــ ًا مــن اجــل
تطبيــق كل بنــود الدســتور مــن دون انتقائيــة
ومــن دون التعالــي علــى بعضنــا».

شعوبنا ما تزال تؤمن باإلسالم ومحورية القدس
رحــب ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام
ظلــه  -بتصويــت اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة ضــد املوقــف والقــرار االمريكــي بكــون
القــدس الشــريف عاصمــة للكيــان الصهيونــي
الغاصــب ،وقــال ســماحته فــي جانــب مــن بيان
صــادر عــن مكتبــه فــي كربــاء املقدســة (فــي
 22كانــون االول ديســمبر املنصــرم)« :إنــه
ينســجم مــع مواثيــق األمم املتحــدة وعلينــا -
نحــن املســلمني  -توعيــة العالــم مبــدى خطــورة
احتــال الصهاينــة لفلســطني وكيــف أنــه يهــدد
الســلم العاملــي».
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بالدهــم مــن رجــس التكفيريــن اســتناد ًا إلــى
قيمهــم الدينيــة والفتــاوى الشــرعية» .ورأى
أن اليقظــة الدينيــة فــي العالــم اإلســامي؛
باتــت اليــوم أعظــم بكثيــر ممــا يتصــورون،
وأن الشــعوب اإلســامية أصبحــت أشــد عزمـ ًا
لتحقيــق أهدافهــا .وأضــاف« :إننــا ندعــو األمــة
اإلســامية مــرة أخــرى إلــى نهضــة شــاملة
ليقومــوا بــدور أســاس فــي الدفــاع عــن قيمهــم
وعــن الســلم العاملــي مــن أجــل مســتقبل
أفضــل للبشــرية».
وكان املرجــع املُد ّرســي قــد دعــا فــي وقــت
ســابق األمــة اإلســامية إلــى «نهضــة قويــة
وحكيمــة» رد ًا علــى القــرار األمريكــي الــذي
اعتــرف بالقــدس عاصمــة للصهاينــة .وأضــاف
«إنهــا حلقــة فــي سلســلة ممتــدة؛ ابتــدا ًء
مــن احتــال البــاد اإلســامية بعــد احلــرب

الكونيــة األولــى ،ومــن ثــم تفتيــت املســلمني
فــي دول ضمــن حــدود مفروضــة؛ زرع دولــة
الصهاينــة فــي وســط العالــم اإلســامي».
واعــرب ســماحته عــن أملــه فــي أن «يشــكل
هــذا االعتــراف املخالــف للقوانــن الدوليــة
وقــرارات األمم املتحــدة ،يشــكل صدمــة ألبنــاء
األمــة لكــي يعرفــوا أن تخلفهــم وتشــتتهم
وتقاتلهــم كل ذلــك كان ســبب ضعفهــم و أن ال
مــكان للضعيــف فــي هــذا العالــم املــادي الــذي
يحكمنــا اليــوم».
وقــال «إن علينــا أن ننهــض بقــوة وحكمــة
مــن أجــل ترميــم مــا حفــر الدهــر فــي واقعنــا
مــن أخاديــد الوهــن ،كمــا علينــا ان نعــود إلــى
هــدى ربنــا ســبحانه وحكمــة كتابــه العزيــز
وســيرة نبينــا ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،حتــى
تعــود عزتنــا بــإذن اللــه  -تعالــى.»-

وفــي ســياق متصــل اشــاد املرجــع
املُد ّرســي بقمــة منظمــة التعــاون اإلســامي
التــي عقــدت مؤخــر ًا فــي تركيــا رد ًا علــى قــرار
واشــنطن الــذي ع ـ ّد القــدس عاصمــة للكيــان
الصهيونــي .و أوضــح ســماحته فــي جانــب مــن
احــدى كلماتــه االســبوعية مبكتبــه فــي كربــاء
املقدســة أن قــرارات املؤمتــر اإلســامي تــدل
علــى أن «شــعوبنا مــا تــزال تؤمــن باإلســام
ومحوريــة القــدس والقضيــة الفلســطينية».
مؤكــد ًا أن « اخلطــوة التــي أقدمــت عليهــا
اإلدارة االمريكيــة بتعيــن القــدس الشــريف
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عاصمــة للغاصبــن ،أثــارت غضــب املســلمني
فــي كل مــكان وأعادتهــم إلــى بعــض مــن
وعيهــم .»...
وأشــار املرجــع املُد ّرســي إلــى أن اللــه
ســبحانه وتعالــى امــر املســلمني أن يكونــوا امــة
واحــدة ،وان يكونــوا أمــة وســطا ،وأن يكونــوا
شــهداء علــى النــاس ،كمــا كان الرســول عليهــم
شــهيد ًا ،وأضــاف« :إننــا كنــا نأمــل ان تكــون
تلــك الدوائــر قــد اخــذت عبــرة كافيــة ممــا حدث
فــي العــراق وســوريا مــن عزمــة شــاملة ضــد
اإلرهــاب ،وكيــف أنهــم اســتطاعوا أن يطهــروا

للتنمية والمخالفة لثوابت الشريعة االسالمية
دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام
ظلــه  -إلــى إصــاح القوانــن املعرقلــة
للتنميــة فــي العــراق ،وفيمــا أكــد علــى
تشــجيع االســتثمار الداخلــي واخلارجــي
فــي البــاد وتــرك املناكفــات السياســية،
هنــأ ســماحته الشــعب العراقــي بإعــان
االنتصــار علــى االرهــاب وحتريــر البــاد مــن
عصابــات تنظيــم داعــش اإلرهابــي.
وقــال ســماحته فــي احــد بياناتــه
األســبوعية ،الشــهر املاضــي ،إن« :الشــعب
العراقــي بــكل أطيافــه يســتحق التهنئــة
باالنتصــار علــى أشــرس عــدو وأخطــر مناور
داعــش التكفيــري واإلرهابــي ،كمــا يســتحق
هــذا الشــعب أن ُيخــدم وأن يقــوم املســؤولون
الكــرام مبــا أوتــوا مــن قــوة مــن أجــل رفاهــه
ويكابــدوا جاهديــن فــي هــذا الســبيل».
وتابــع ســماحته« :ال يكــون كل ذلــك
إال بالتغلــب علــى العــدو املتلصــص الــذي
يهــدم أســس التقــدم وهــو الفســاد اإلداري
واالقتصــادي العريــض» .وأوضــح ســماحته،
أن محاربــة الفســاد تتطلــب «اصــاح
القوانــن املعرقلــة لعمليــة التنميــة ،واملخالفــة

لثوابــت الشــريعة اإلســامية ولــروح
الدميقراطيــة والتــي ال تــزال حتكمنــا منــذ
احلكومــات الشــمولية البائــدة» ،داعيــ ًا إلــى
«نشــر ثقافــة خدمــة الشــعب فــي أوســاط
املوظفــن الكــرام ونبــذ عــادات التســويف
والتعقيــد وكل مــا يســبب األذى للمواطــن».
وفــي هــذا الســياق حــثّ ســماحته علــى
«تشــجيع االســتثمار الداخلــي واخلارجــي
مــن اجــل االســتفادة اكثــر فأكثــر مــن
االمكانــات االقتصاديــة املتاحــة خصوصــ ًا
فــي مجالــي الزراعــة والتعديــن» ،مشــدد ًا
علــى أهميــة «العمــل مــن أجــل تأســيس املزيد
مــن مصافــي تكريــر البتــرول والصناعــات
الرديفــة والتــي ميكــن أن تســاهم فــي تطويــر
البــاد».
وختــم ســماحته بيانــه بالقــول« :إن
العــراق علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة وعلينــا
أن ال ننشــغل باملناكفــات السياســية التــي ال
تســمن وال تغنــي مــن جــوع.
وإمنــا نندفــع جميعـ ًا فــي ســبيل حتقيــق
االهــداف العليــا التــي تنســجم مــع قيمنــا
الدينيــة والوطنيــة».
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018
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المرجع المدرسي :ال بديل عن بناء
الدولة وحل المشاكل التي مزقت البالد

دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي ( دام
ظلــه) املســؤولني والعلمــاء فــي العــراق إلــى
«حــل املشــاكل التــي مزقــت البــاد» والبــدء
مبرحلــة البنــاء.
ففــي جانــب مــن احــدى كلماتــه االســبوعية
مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة ،أهــاب ســماحته
بـــ»كل أنبــاء الشــعب وبالــذات املســؤولني
والعلمــاء بــأن يبــدأوا مرحلــة جديــدة فــي
اعمــار العــراق بعــد عقــود مــن الظــروف
الســلبية املعاكســة التــي لــم تهــدم البــاد فقــط
وإمنــا كادت تعصــف بقيــم الشــعب أيضــ ًا،
وأثــرت علــى األخــاق احلميــدة التــي تربينــا
نحــن فــي العــراق عليهــا والتــي اســتقيناها مــن
الوحــي ومــن التجــارب احلضاريــة املتعاقبــة».
وأضــاف ســماحته إننــا «يجــب أن ال
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ننتظــر الزمــن حلل مشــاكلنا ســواء فيمــا يرتبط
بتصفيــة رواســب الصراعــات الطائفيــة واألثنية
التــي مزقــت البــاد ،او مبــا يرتبــط ببنــاء دولــة
تقودهــا الكرامــة والعــزة والثقافــة الوســطية
التــي حبانــا اللــه بهــا فــي كتابــه حيــث قــال:
{وك ََٰذلِ َ
ُــم ُأ َّمــ ًة َو َســ ًطا،}...
َ
ــك َج َع ْلنَاك ْ
(ســورة البقــرة.)143 :
كمــا أوضــح ســماحته« :إن البعــض منــا
يهتــم بظواهــر هــذه املشــاكل ويضيــع فــرص
اقتــاع جذورهــا» .وأضــاف« :هنــاك مشــاكل
حقيقــة فــي البــاد وعلينــا التعــاون مــن أجــل
حلهــا ،ومشــكلة الفســاد والتخلــف احلضــاري
لــن حتــل إال بتركيــز االهتمــام وبالتعــاون بــن
جميــع أبنــاء الشــعب» مثلمــا حتقــق ذلــك فــي
دحــر االرهــاب واالنتصــار عليــه .
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مــن جانــب آخــر ،وفــي الشــأن اإلقليمــي
والدولــي ،أكــد املرجــع املُد ّرســي علــى أنّ
«العالــم اليــوم كلــه مســؤول عــن مأســاة اليمــن،
فإلــى متــى نــرى العالــم يســكت عــن تلــك
املأســاة؟ ،أال يخشــون ربهــم أال يخشــون أن
تصيبهــم صاعقــة مثــل صاعقــة عــاد وثمــود؟».
كمــا ع ـ ّد ســماحته أن «التجــارب النوويــة
والصاروخيــة األخيــرة ومــا قبلهــا مــن التجارب
فــي كوريــا الشــمالية تــدل علــى أن العالــم بــدأ
ينفلــت مــن القيــم اإللهيــة التــي تهيــئ لنــا
حيــاة آمنــة وســامة لإلنســان» .وأضــاف« :إن
مشــكلة كوريــا الشــمالية التــي مضــى عليهــا
أكثــر مــن نصــف قــرن ،ومشــاكل أخــرى فــي
العالــم كالقضــة الفلســطينية ،وأمثالهــا ،إنهــا
فــي احلقيقيــة بحاجــة إلــى عزمــة إنســانية
كبــرى وتوجــه عظيــم إلــى اللــه ســبحانه -
تعالــى -وإلــى قيــم الوحــي لكــي نتخلــص مــن
العصبيــات والعنصريــات ومــن كل أســباب
األزمــات التــي تعصــف بأرضنــا».
وكان ســماحة املرجــع املُد ّرســي قــد حــذر
فــي الثامــن مــن كانــون األول عــام  2014مــن
«تســابق األمم علــى التســلح بالقــوة النوويــة
واألســلحة اجلرثوميــة وســائر األســلحة
الفتاكــة» ،ودعــا إلــى التمســك باألخــاق والقيــم
اإللهيــة للتخلــص مــن التبايــن الفاحــش بــن
ـى وأخــرى تــزداد فقرا ،وانتشــار
دول تــزداد غنـ ً
األمــراض فــي الكثيــر منهــا .وبعــد شــهر
واحــد ،مطلــع عــام  ،2015جــدد ســماحته
حتذيراتــه خــال كلمــة لــه ألقاهــا مبناســبة
ذكــرى والدة النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،مــن «حــدوث كــوارث بشــرية قادمــة فيمــا
إذا حاولــت تلــك األنظمــة اســتخدام أســلحتها
النوويــة» ،وأكــد أن بقاءهــا «يشــكل كارثــة
كبــرى حيــث تهــدر األمــوال خلــراب األمم
ودمارهــا» .وعــد ســماحته أن العالــم بــدأ
يفقــد الســيطرة علــى «التقنيــة» و»التكنولوجيــا»
و»التســليح» ،مؤكــد ًا فــي كلمــة لــه ألقاهــا فــي
أيلــول  2015أن «حاجــة العالــم إلــى الديــن
لـــ «جلــم قــوة املــادة» واحلــد مــن املشــاكل
والصراعــات فــي العالــم.

في ادانته لمجزرة مسجد
الروضة في مصر

ُ ّ
المرجع المدرسي :البد
من اقتالع جذور النهج
التكفيري
أدان ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظله
 ،مجــزرة «مســجد الروضــة» ،التــي وقعــتمؤخــرا شــمال ســيناء املصريــة وخلّفــت مئــات
الضحايــا واجلرحــى وفق ـ ًا للنيابــة املصريــة.
وقــال ســماحته فــي بيــان أصــدره عقــب
وقــوع املجــزرة:

«إننــا فــي الوقــت الــذي نديــن فيــه هــذا
الهجــوم االرهابــي الغــادر الــذي أودى بحيــاة
أكثــر مــن  ٣٠٠مصـ ٍـل في مســجد من مســاجد
اللــه ،ندعــو العلمــاء واملؤسســات الدينيــة إلــى
بــذل املزيــد مــن اجلهــد فــي ســبيل توعيــة األمــة
وفضــح النهــج التكفيــري املتشــدد».

وأضــاف ســماحته أن «دوائــر مشــبوهة
تقــف وراء هــذا االســتهداف».
ودعــا املرجــع املُد ّرســي ،بحســب البيــان،
دول املنطقــة إلــى التعــاون.
«فــي ســبيل اقتــاع جــذور هــذه الغــدة
الســرطانية املتعاظمــة».

بناء الوطن على أسس المحبة اصعب بكثير من
إثارة الفتن والمطالبات التي ال تؤدي إلى أي خير
اعــرب ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام
ظلــه  -عــن أملــه بانتهــاء مرحلــة «االقتتــال
والصــراع وبدايــة مرحلــة البنــاء» بعــد أن مت
حتريــر كامــل األراضــي العراقيــة مــن تنظيــم
داعــش اإلرهابــي.
وفــي جانــب مــن كلمــة لــه مبكتبــه فــي
كربــاء املقدســة امــام حشــد مــن الوفــود
الزائــرة ،قــال ســماحته إن التعصــب واملناكفات
بــن السياســيني والقــوى والكتــل ،والصراعــات
والتصريحــات واالتهامــات املتبادلــة بينهــم ،او
بــن بغــداد وأربيــل «ال تخــدم الســلم األهلــي»
مؤكــد ًا علــى ضــرورة إقامــة العــدل ألن اللــه
يقــول:
ِ
ُــم َشــن ُ
ــو ٍم ع َ
َــى
َآن َق ْ
َ
{...و َل َ ْ
ير َمنَّك ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ــوى}،
ــر ُب لل َّتق َ
َأ َّل َت ْعد ُلــوا اعْدلــوا ُه َ
ــو أق َ
(ســورة املائــدة.)8 :
ودعــا ســماحته إلــى «بــث روح احملبــة
واأللفــة بــن أبنــاء الشــعب العراقــي واســتلهام
دروس التعايــش واإلصــاح مــن القــرآن الكرمي
ومنهــج وســيرة النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،

واهــل البيــت ،عليهــم الســام» .وقــال املرجــع
املُد ّرســي" :إن مرحلــة مــا بعــد الصــراع أشــد
مــن مرحلــة الصــراع نفســه أي إننــا يجــب
أن نكبــح جمــاح الفــن التــي قــد تنجــم هنــا
وهنــاك بســبب ذيولهــا وذيــول ذلــك الصــراع".
وشــدد ســماحته علــى ضــرورة إقامــة
القســط بعــد االقتتــال الداخلــي ،مذكــر ًا بقولــه
 تعالــى:-{و َأ ْق ِســ ُطوا إِ َّن اللََّ ُيِ
ــب ا ُْل ْق ِســطِنيَ }،
ُّ
َ
(ســورة احلجــرات .)9 :وأضــاف« :إن بنــاء
الوطــن علــى أســس احملبــة اصعــب بكثيــر مــن
إثــارة الفــن واملطالبــات التــي ال تــؤدي إلــى أي
خيــر» .وأوضــح ســماحته ايضــا« :إننــا نأمــل
أن يكــون النصــر الــذي حتقــق علــى االرهــاب
نهايــة مرحلــة العنــف وبدايــة مرحلــة البنــاء
حتــت رايــة العــدل ورايــة قيــم الديــن اإللهــي
الــذي أمرنــا أن نكــون أمــة وســط ًا».
وبشــأن تطبيــق مــا تبقــى مــن فقــرات
الدســتور العراقــي ،رأى املرجــع املدرســي
أن ذلــك «يجــب ان يتــم عبــر توافقــات جانبيــة

مــن دون إثــارة املشــاكل» .وقــال ســماحته:
«إننــا نرجــو ان يكــون االخــوة فــي اإلقليــم قــد
اعتبــروا مبــا جــرى بعــد االســتفتاء وال يتكلــوا
علــى غيرهــم وغيــر العــراق» ،داعيـ ًا إياهــم إلــى
«االندمــاج أكثــر فأكثــر مــع الشــعب العراقــي».
وتابــع:
«إن لهــم فــي جتربــة دولــة جنوب الســودان
التــي التــزال تعيــش املآســي بعــد املآســي
بســبب االنفصــال املشــؤوم وكذلــك مــا جــرى
علــى شــعب كاتلونيــا الــذي يعيــش اليــوم قلقـ ًا
بالغ ـ ًا مــن محاولــة االنفصــال الفاشــلة؛ خيــر
أمثلــة معاصــرة».
إلــى ذلــك ،دعــا ســماحته الــى العمــل مبــا
يلــي:
أوال :تأســيس تيــارات عابــرة للطائفيــة
واإلثنيــة.
ثانيــ ًا :ربــط اقتصــاد اإلقليــم باقتصــاد
العــراق وتوفيــر كل الظــروف املناســبة لتنميــة
الشــمال كمــا ســائر املناطــق ،ومنهــا املناطــق
املتضــررة مــن احلــرب علــى داعــش اإلرهابــي.
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018
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بصائــر

بصائــر

الرسالة
اإللهية
وسيلة
اإلصالح
االقتصادي
إعداد :بشير عباس

إن أنبياء اهلل
كانوا يهدفون
تغيير النظام
السياسي في
المجتمع إلى
نظام توحيدي
يقوم على
أساس حاكمية
اهلل الحي
القيوم

جــاءت رســالة اللــه  -تعالــى -الــى قــوم
نبــي اللــه ،شــعيب ،عليــه الســام ،لتنهاهــم
عــن الفســاد بعــد اإلصــاح ،والتخلــف بعــد
التقــدم ،والتدهــور بعــد النشــاط ،فانقســموا
علــى أنفســهم فريقــن؛ فمنهــم مــن آمــن
ومنهــم مــن كفــر ،فاحتــدم الصــراع،
وبــدأ الكفــار مبنــع النــاس عــن اإلميــان
بالرســالة ،عا ّديــن ذلــك خســارة ،وانتهــت
قصتهــم بعــذاب أنزلــه اللــه عليهــم فــي
صــورة «رجفــة» قضــت عليهــم ،وقــد بــن
القــرآن الكــرمي جانبــ ًا مــن جتربــة هــؤالء
القــوم مــع نبيهــم ،ومــع رســالة الســماء ،فــي
ســورة االعــراف.
ويبــدو أن أهــل مديــن كمــا أصحــاب
احلضــارات الســابقة كانــت عالقتهــم
باألشــياء واألشــخاص عالقــة العطــاء
والتربيــة واإلصــاح فبنــوا تلــك املدنيــة،
ولكنهــم بدلــوا تلــك العالقــة وأصبحــت
عالقتهــم عالقــة اإلســراف واالســتهالك
واإلفســاد ف ُدمــرت حضارتهــم.
تكرار المشاهد التاريخية
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وتتكــرر مشــاهدة االنهيــارات فــي
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

احلضــارات عبــر التاريــخ ،حتــى ليــكاد
املــرء يتصــور أنهــا جميعــا مشــه ٌد واحــ ٌد
ال يتغيــر ســوى املمثلــن فيــه ،وإن كانــت
هنــاك اختالفــات فإمنــا هــي فــي املظاهــر
اخلارجيــة لألحــداث ،فــكل اجلرائــم
واالنحرافــات التــي يبتلــى بهــا املجتمــع
تنشــأ مــن عــدم التســليم للــه  -عزّوجــل
 وعــدم اتبــاع مناهجــه كامــا ،والشــركبــه عــن طريــق طاعــة غيــره مــن الطواغيــت
واألصنــام احلجريــة أو البشــرية ،أو
التشــبث بالقشــور واألســماء التــي ال يوجــد
وراءهــا شــيء ،لذلــك جتــد رســاالت الســماء
تؤكــد أو ًال وقبــل كل شــيء علــى الوصيــة
بعبــادة اللــه ،ففــي قصــص أقــوام نــوح
وهــود وصالــح ولــوط ،عليهــم الســام ،فــي
ســورة األعــراف بــدأ كل نبــي حديثــه مــع
قومــه بهــذه الكلمــة{ :ا ْع ُبــدُ و ْا اللَّ}.
وفــي ذات الســورة ايضــا يقــول ربنــا
تعالــى:

ــم ُشــ َع ْي ًبا َق َ
ــال َيــا
{وإِ َل َمدْ َيــ َن َأ َخ ُ
َ
اه ْ
ٍ
ِ
ـر ُه}،
َقـ ْ
ـو ِم ا ْع ُبــدُ و ْا اللََّ َمــا َل ُكــم ِّم ـ ْن إ َلــه َغـ ُْ

(ســورة هــود .)85 :ان عبــادة اللــه ال تعنــي
مجــرد التســليم النفســي لــه ،بــل ويجــب
التعبيــر عــن صــدق هــذا التســليم عمليــا
فــي صــورة الكفــر بالطاغــوت والتمــرد
ضــد أي حكــم ظالــم يتخــذ مــن القــوة أداة

للســيطرة والقهــر ،وبالتالــي التمــرد ضــد كل
حكــم غيــر شــرعي.
إن أنبيــاء اللــه كانــوا يهدفــون تغييــر
النظــام السياســي فــي املجتمــع إلــى نظــام
توحيــدي يقــوم علــى أســاس حاكميــة اللــه
احلــي القيــوم ،وضــرورة رفــض اآللهــة
التــي تعبــد مــن دون اللــه ،والتســليم
حلاكميتــه وعبادتــه ســبحانه ،ورفــض أي
نظــام سياســي باطــل ال يعنــي الفوضويــة
بــل إقامــة كيــان سياســي صحيــح مكانــه،
ذلــك هــو كيــان التوحيــد القائــم علــى رســالة
ب ّينــة ينتفــع بهــا املجتمــع ،يؤمنــون بهــا
ويخضعــون لهــا.
مــن هنــا؛ وبعــد تثبيــت دعائــم الســلطة
السياســية الســليمة ،أمــر شــعيب ،عليــه
الســام ،قومــه بتصحيــح مســيرة االقتصاد،
واســتبداله مــن اقتصــاد قائــم علــى أســاس
االســتغالل واالســتثمار ،إلــى اقتصــاد قائــم
علــى أســاس الوفــاء باحلقــوق ،وإعطــاء كل
ذي حــق حقــه بالكامــلَ { ،ف َأ ْو ُفــو ْا ا ْل َك ْي َ
ــل
َوا ْلِيــزَ َ
َّــاس َأ ْشــ َيا َء ُه ْم}،
ان َوالَ َت ْب َخ ُســو ْا الن َ
(ســورة األعــراف .)85 :فحــن يكــون
املجتمــع رشــيدا مــن الناحيــة االقتصاديــة،
ال ينهــب وال يغــش ،بــل وال يفحــش فــي
الربــح أيضــا ،وهــذا هــو التطلــع األرفــع
الــذي يجــب أن يهدفــه املصلحــون فــي

حقــل االقتصــاد أن يــرى كل طــرف منفعتــه
مبثــل مــا يــرى منفعــة اآلخريــن ،وبعــد
النظــام االقتصــادي ،يأتــي دور اإلصــاح
فــي مجمــل ســلوك البشــرية جتــاه األشــياء
واألشــخاص ،ذلــك الــذي أكــدت عليــه
رســاالت الســماء ،حيــث أمــرت بضــرورة
إيجــاد عالقــة اإلصــاح بــن النــاس
والطبيعــة ،وبــن النــاس بعضهــم مــع
بعــض ،فأضافــه الــى االنتفــاع باحليــاة،
فــان للمجتمــع أهداف ـ ًا أخــرى منهــا نذكــر
هدفــن:
ً
أوال:

تفجيــر طاقــات الطبيعــة ملصلحــة
اإلنســانية ،وتنميــة هــذه الطاقــات،
وتطويرهــا إلــى األفضــل ،مثــ ًا :زراعــة
األرض ،وصناعــة املعــادن ،وتعبيــد الطــرق،
وبنــاء اجلســور ،وعمــارة املــدن ،واحملافظــة
علــى البيئــة بــكل أبعادهــا ،كاحملافظــة علــى
نقــاء الهــواء والطيــور وأنــواع الوحــوش
والــدواب ،وأنــواع األســماك ،ومــن ثــم كل
مــا يصلــح األرض ،وال مــا يفســدها.
ً
ثانيا:

تنميــة طاقــات البشــر ومواهبــه،
واملجتمــع الراشــد يســعى مــن أجــل دفــع
املســتوى األخالقــي ألبنائــه ،وايضــ ًا
املســتوى العلمــي ،ويربــي املزيــد مــن
الكــوادر املتقدمــة فــي كافــة احلقــول ،إنــه
مجتمــع يربــي القــادة واملفكريــن واملخترعــن
واألبطــال ،وال يكتفــي بذلــك بــل ويســعى مــن
أجــل تعميــم احلضــارة علــى كل املجتمعــات
القريبــة فيمــا يخــص أبنــاءه ومســاعدتهم
علــى التقــدم والنمــو ،لذلــك قــال ربنــا علــى
{والَ ُت ْف ِســدُ و ْا
لســان شــعيب عليــه الســامَ :
ض بعــدَ إِص ِ
الح َهــا}( ،ســورة
ْ
ِف األَ ْر ِ َ ْ
األعــراف.)56 :
ويتســاءل املــرء؛ ملــاذا جــاءت هــذه
الكلمــة فــي صــورة النهــي ،أو لــم يكــن
األفضــل أن يقــول ربنــا ســبحانه :وأصلحــوا
فــي األرض؟
أعتقــد أن هــذه القصــص بالــذات
تعكــس وضــع احلضــارات فــي ظــروف
شــيخوختها ،وتنامــي نقــاط الضعــف فيهــا،
وأفــول جنمهــا حيــث إن احلضــارة تنشــأ
وتتنامــى فيهــا نقــاط القــوة ،ولكــن الغــرور
واإلرهــاب واالســتكبار كل ذلــك يبــدل نقــاط

القــوة فيهــا إلــى نقــاط ضعــف حتــى تقضــي
عليهــا ،ورســاالت الســماء تســعى مــن
أجــل إيقــاف تدهــور احلضــارات ودمــار
العمــران بتوعيــة النــاس بأســباب قوتهــم
الســابقة ،وعوامــل االنقــراض ومنهــا؛ بــل
ومــن أبرزهــا :الفســاد بعــد اإلصــاح ،أي
حتــول تلــك العالقــة اإلنتاجيــة والعمرانيــة
واإلبداعيــة التــي كانــت حاكمــة ســابقا بــن
أبنــاء املجتمــع بعضهــم مــع بعــض ،أو مــع
الطبيعــة إلــى عالقــة اســتهالك واســتغالل
وتــرف.
الهدم أم البناء واإلصالح؟

يزعــم البعــض أن اإلســراف خيــر
مــن االقتصــاد فــي املعيشــة ألنــه ميتعــك
بامللــذات أكثــر وبجهــد أقــل ،أو يزعــم أن
اســتغالل جهــود اآلخريــن واســتهالك مــا
ينتجونــه خيــر مــن االجتهــاد واإلنتــاج ألنــه
جتــاوز للتعــب واإلرهــاق ،وإشــباع للغرائــز
بأقــل قــدر مــن العمــل ،ومــن ثــم يزعــم أكثــر
النــاس أن الهــدم خيــر وســيلة للدفــاع،
وأفضــل وســيلة إلدارة الصــراع بنجــاح،
ولكــن مــا أبعــد احلقيقــة عــن هــذه املزاعــم،
إنــك حــن تســرف فــي النعــم فانــك تهلــك
أنســجة بدنــك بقــدر مــا تســتهلك مــن املواد،
وتفســد عاداتــك ونفســيتك بقــدر مــا تفســد
الطبيعــة ،بينمــا حــن تنتــج فإنــك ترتفــع
إلــى مســتوى اإلنتــاج وتتكامــل قدراتــك و
تُصقــل مواهبــك بــذات النســبة ،والبلــد الذي
ينتــج الصناعــة املتقدمــة يختلــف عــن الــذي
يشــتريها.
ومــن قــال إن الهــدم أفضــل وســيلة
للدفــاع؟ وخيــر أداة فــي الصــراع؟ إنــك
حــن تقتــل جنديــا عــدوا تــزداد قوتــك بقــدر
جنــدي واحــد ،أمــا حــن تضيــف جنديــا إلى
جنــودك مــن أعدائــك ،فــان باســتطاعة هــذا
اجلنــدي أن يســتقطب إليــك جنــود ًا آخريــن،
وحــن تهــدم مصنعــا للعــدو تزعــم بــأن
قدرتــك االقتصاديــة ازدادت بقــدر مصنــع
واحــد ،ولكــن هــل هــو واقــع أم خيــال؟
بينمــا لــو أضفــت مصنعــا إلــى مصانعــك
فــان هــذا املصنــع يكمــل حلقــات مصانعــك
ويرفــع النقــص املوجــود فيهــا.
مراحل االنحطاط

يتــدرج املجتمــع فــي االنحطــاط عبــر
عــدة مراحــل ،ففــي البدايــة تفســد الســلطة

السياســية ،ثــم تفســد طريقــة التعامــل ،ثــم
أســاليب اإلنتــاج ،ثــم فســاد القيــم وهــو
أخطــر مراحــل الفســاد ،لذلــك جنــد نبــي
اللــه شــعيب ًا ،عليــه الســام ،بــدأ حديثــه
الناصــح بالتحذيــر مــن الفســاد السياســي
واالقتصــادي ،ومــن ثــم الفســاد الثقافــي
والقيمــي؛ فحــذر مــن النهــي عــن املعــروف
والصــ ّد عــن ســبيله ،ومحاولــة تضليــل
النــاس عــن ســبيله األقــوم فــي احليــاة،
ومحاولــة توجيههــم إلــى الســبل املنحرفــة،
وأمرهــم بتذكــر املاضــي حيــث إنهــم كانــوا
أقــاء فكثرهــم اللــه بالســبل القوميــة ،كمــا
نصحهــم باالعتبــار مبــا أصــاب املفســدين
الســابقني.
وأمــر شــعيب ،عليــه الســام ،املؤمنــن
مــن قومــه بالصبــر حتــى يحكــم اللــه ،وتبــن
العاقبــة.
وقــد يفســد البشــر عمليــا ،بينمــا
يبقــى مــن الناحيــة النظريــة مؤمن ـ ًا بالقيــم،
ومعترفـ ًا بخطئــه حــن ال يعمــل بهــا ،ويرجى
ملثــل هــذا الشــخص الفــاح بالتوبــة ،ولكــن
إذا بقــي علــى ضاللتــه العمليــة ،قــد ينحــدر
شــيئ ًا فشــيئ ًا إلــى الكفــر بتلــك القيــم ،وهــذا
الشــخص يصعــب إصالحــه ،ألنــه ليــس
فقــط يعمــل األخطــاء بعمــد وإصــرار ،بــل
ويدعــو النــاس إليهــا ،وقــد يجــر اآلخريــن
إلــى اتبــاع منهجــه.
الخسارة العظمى

اعتمــد ْالَــ ُأ مــن قــوم شــعيب ،عليــه
الســام ،علــى القــوة املاديــة زاعمــن
أنهــا كل شــيء ،وأن مــن يخســرها فانــه
يخســر كل شــيء ،لذلــك قالــوا للمؤمنــن:
ِ
ـم ُش ـ َع ْي ًبا إِ َّن ُكـ ْ ِ
{ َل ِئـ ِ
ـاس َ
ون}،
ـن ا َّت َب ْع ُتـ ْ
ـم إ َذ ًا َّلَـ ُ
(ســورة األعــراف ،)90 :أي ان فقــدان
املؤمنــن للثــروة والســلطة واجلــاه ،متثــل
خســارة لهــم ،بينمــا املؤمنــون يعرفــون
أن القيــم الباطلــة التــي يقــوم عليهــا بنــاء
مجتمــع الطغيــان والفســاد تنســف كل تلــك
املاديــات الظاهــرة ،واللــه ســبحانه يعطــي
فرصــة محــدودة للبشــر ليمتحــن إرادتهــم
فيهــا ،ومــدى قدرتهــم علــى مقاومــة إغــراء
الشــهوات ،وقــد منــح هــذه الفرصــة لقــوم
شــعيب وقــد اســتنفدوا فرصتهــم وواجهــوا
الر ْج َف ـ ُة
ـم َّ
ســـــــــاعة املصيــــــــر { َف َأ َخ َذ ْ ُتـ ُ
ِ
ــم َجاثِ ِمــنَ }( ،ســورة
َف َأ ْص َب ُحــو ْا ِف َد ِاره ْ
األعــراف.)91 :
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018

إنك حين
تسرف في
النعم فانك
تهلك أنسجة
بدنك بقدر
ما تستهلك
من المواد،
وتفسد عاداتك
ونفسيتك
بقدر ما تفسد
الطبيعة
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األخبار

األخبار

بحضور علمائي وحكومي واكاديمي

افتتاح مسجد أهل البيت في منطقة
الكفاءات بمدينة الكوت
برعايــة املرجعيــة الدينيــة ،وتيمن ـ ًا بذكــرى
املولــد النبــوي الشــريف ،مت افتتــاح مســجد
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،مبدينــة الكــوت
مبنطقــة الكفــاءات ،وذلــك فــي مراســيم
حضرهــا عــدد مــن املســؤولني احلكوميــن
واالكادمييــن ووجهــاء املنطقــة الــى جانــب
عــدد غفيــر مــن املواطنــن.
وبعــد ٍآي مــن الذكــر احلكيــم تالهــا الســيد
حيــدر امليالــي ،مــن العتبــة العلويــة املقدســة،
وتــاوة أخــرى لل ُبرعــم؛ محمــد باقــر ،الــذي
تــا آيــات مبــاركات مــن ســورة األنفــال،
رحــب عريــف احلفــل الدكتــور محمــد الزيــدي
بالســادة احلضــور ،كمــا رحــب بوفــد املرجعيــة
الدينيــة فــي كربــاء املقدســة ،وعلــى رأســه؛
ســماحة آيــة اللــه الســيد عبــاس املدرســي
 -شــقيق املرجــع املدرســي  -الفتتــاح هــذا
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املســجد املبــارك.
كلمــة االفتتــاح كانــت لألســتاذ حســن
علــي مــرواح الشــمري ،أحــد وجهــاء منطقــة
الكفــاءات ،الــذي شــكر وفــد املرجعيــة الدينيــة
القــادم مــن كربــاء املقدســة ،علــى حضــوره
حفــل افتتــاح هــذا املســجد ،كمــا شــكر ســائر
الســادة احلاضريــن ،وبــدأ حديثــه بالشــكر
والثنــاء «باســمي وباســم أهالــي منطقــة
الكفــاءات ،أبــارك افتتــاح هــذا املســجد املبــارك
الــذي يجمعنــا علــى حــب محمــد وآل محمــد،
وينــور طريــق الهدايــة ويجمعنــا علــى اخليــر
والبركــة».
وأضــاف« :فــي هــذه الفتــرة بالــذات ،ان
علينــا أن نســتذكر قواتنــا األمنيــة واحلشــد
املقــدس ،واملدافعــن عــن االرض والعــرض،
الســيما شــهداؤنا الكــرام الذيــن بذلــوا الغالــي

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

والنفيــس للدفــاع عــن املقدســات وعــن وحــدة
هــذا البلــد ،كمــا شــكر كل مــن شــارك وســاند
فــي بنــاء هــذا الصــرح املبــارك ،مــن داخــل
العــراق ومــن خارجــه».
وكانــت الفقــرة التاليــة للشــاعر هــادي
جبــار العبيــدي فــي قصيــدة بهــذه املناســبة،
ومطلعهــا:
حلو النسيم بأرض الكوت حيانا
هذا املعاهد ذكراكم وذكرانا
التقي عامد الدين مرجعنا
هو ّ
مؤلف بارع بالعزّ يرعانا
ثــم تقــدم ســماحة آيــة اللــه الســيد
عبــاس املدرســي ،ليلقــي كلمتــه التــي ابتدأهــا
باســتذكار املولــد النبــوي الشــريف مبينــ ًا
عظمتــه الصــادرة مــن الســماء وأنــه «النبــي
األكــرم الــذي ُشــرِ فنا أن نكــون اتباعــ ًا لــه

ومــن أمتــه مــن دون ســائر األمم ،والــذي فــاق
النبيــن فــي خَ لـ ٍـق وفــي ُخلــق ،وهــو النبــي الذي
يلتمــس منــه كل األنبيــاء واملرســلني واألئمــة
والصاحلــن وحتــى املالئكــة أن يتقربــوا اليــه،
ألنــه اقــرب اخللــق إلــى اللــه وأفضــل اخللــق
أجمعــن».
كمــا اســتذكر ســماحته مناســبة أخــرى
هــي؛ ذكــرى مولــد حفيــده االمــام جعفــر
الصــادق ،عليــه الســام ،وقــال :تزامنــ ًا مــع
هذيــن املناســبتني ،يأتــي افتتــاح هــذا املســجد
امليمــون ،ثــم خاطــب احلضــور بثــاث كلمــات:
األولــى :عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه
وآلــه.
والثانية :عن املسجد واملساجد.
والثالثــة :عــن مســؤوليتنا؛ نحــن أمــة
رســول اللــه.
ً
وقــال موضحــا :أمــا عــن رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ فإنــه أقــرب النــاس
إلــى اللــه ،ال يســتطيع أحــد ان يعــرف عظمتــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ولكــن مــن املمكــن ان
نــدرك بعــض عظمــة رســول اللــه ،حينمــا عــرج
الــى الســماء ،واجتــاز فيها الســماوات الســبعة
وســدرة املنتهــى ،ووصــل إلــى موضــع كان فيــه
ـاب َق ْو َسـ ْ ِ
{ َفـك َ
ـى}( ،ســورة النجم:
َان َقـ َ
ـن َأ ْو َأ ْد َنـ ٰ
 ،)9وعنــد هــذا املوضــع توقــف جبرائيــل ،عــن
التقــدم ،ودعــا رســول اللــه للتقــدم ،قائ ـ ًا :لــو
تقدمــت خطــوة واحــدة الحترقــت!
هــذا النبــي العظيــم ،الــذي حت ّمــل شــتى
صنــوف العــذاب واألذى مــن قومــه مــن اجــل
تبليــغ رســالة الســماء ،ففعلوا كل شــيء إليقافه
والقضــاء عليــه وعلــى الرســالة ،مــن محــاوالت
اغتيــال ،وتشــريد ،وقتــل ألصحابــه وأهــل

بيتــه ،ولكــن؛ رغــم كل ذلــك ،وعندمــا دخــل
مكــة فاحتـ ًا ،منتصــر ًا ،عفــا عــن جميــع أولئــك
الذيــن آذوه وعــادوه ،وقــال مقولتــه الشــهيرة:
«اذهبــوا فانتــم الطلقــاء» ،إنــه درس ال ُينســى
الــى العالــم ،وهــو؛ الســماحة والعفــو واحملبــة،
الــذي هــو ديــن اللــه ،ولــذا علينــا ان نتعلــم مــن
ـب النــاس ،حــب
هــذا النبــي العظيــم ،احلــب؛ حـ ّ
املؤمنــن ،حــب بعضنــا بعض ـ ًا ،وعندمــا طلــب
منــه أن يدعــو علــى مــن يؤذونــه قــال« :اللهــم
اهــدِ قومــي فانهــم ال يعلمــون».
أمــا عــن املســجد ،فابتــدأ ســماحة الســيد
عبــاس املدرســي حديثــه عنــه بروايــة عــن
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :مــن بنــى
مســجد ًا بنــى اهلل لــه بيتــ ًا يف اجلنــة» ،وذ ّكــر بــأن
أول مــن بنــى املســجد هــو رســول اللــه ،داعيـ ًا
الــى بنــاء املســاجد وذلــك مبشــاركة جماعيــة،
كمــا فعــل النبــي وأصحابــه  -يقــول ســماحته
 ،بــل كان فــي مقدمــة مــن يحيــون املســاجد.ثــم توجــه ســماحة الســيد املدرســي
الــى أهالــي مدينــة الكــوت الذيــن وصفهــم
بـــ «الطيبــن» ،وعلــى وجــه التحديــد ،أهالــي
منطقــة الكفــاءات التــي ُبنــي علــى أرضهــا هــذا
املســجد املبــارك ،وقــال :امــأوا هــذا املســجد
باحلضــور وباإلحيــاء ،بالصــاة ،وبقــراءة
القــرآن ،وقــراءة الدعــاء.
واشــار ســماحته الــى أن املســاجد
كانــت فــي الســابق معاهــد ومــدارس لطلــب
علــوم القــرآن واألحــكام االســامية ،والعقيــدة
واألخــاق ،بــل ويكــون املعهــد ملحقـ ًا باملســجد
ويكــون مركــز إشــعاع ثقافــي ودينــي وأخالقي.
والفقــرة األخــرى كانــت للــرادود ســجاد
الصائــغ ،قــدم بعــض االبتهــاالت والتواشــيح

البهيجــة مبناســبة املولــد النبــوي الشــريف.
وبعــد انتهــاء احلفــل حتــدث ثلّــة مــن
الشــخصيات البــارزة عــن هــذا املشــروع،
مشــيدين مببــادرة بنــاء املســجد فــي منطقــة
الكفــاءات التابعــة ملدينــة الكــوت ،معربــن عــن
منتهــى ســرورهم بهــذا احلــدث الكبيــر ،ومــن
هــؤالء؛ الدكتــور علــي الصغيــر ،األســتاذ فــي
جامعــة واســط ،الــذي عـ ّد «والدة هــذا املســجد
املبــارك فــي منطقــة الكفــاءات فاحتــة خيــر
ألبنــاء املنطقــة» .فيمــا أشــاد األســتاذ عامــر
جميــل األوســي ،مديــر الوقــف الشــيعي فــي
الكــوت ،بهــذه املبــادرة الكرميــة ،مشــيد ًا
«مبباركــة املرجــع املدرســي لهــذا املشــروع،
الــى جانــب ابنــاء املنطقــة مــن امليســورين
واملتبرعــن ،مــن داخــل العــراق وخارجــه».
مــن جانبــه أكــد األســتاذ رشــيد البديــري،
النائــب الثانــي حملافــظ الكــوت ،علــى ان
«إعمــار هــذا املســجد بوجــود املؤمنــن الذيــن
حضــروا اليــوم حفــل افتتــاح هــذا املســجد»،
كمــا اعــرب عــن ســعادته بــأن «يكــون لنــا هــذا
الصــرح العظيــم ليجتمــع فيــه املؤمنــون فــي
املناســبات الدينيــة» ،وذ ّكــر مبــا قالــه الســيد
املدرســي بــأن املســاجد كانــت مؤسســات
علميــة خرجــت العلمــاء والفقهــاء.
وأثنــى األســتاذ فاضــل جاســم حســن،
مديــر الرياضــة والشــباب فــي الكــوت ،علــى
هــذه املبــادرة الكرميــة بإعمــار وافتتــاح هــذا
املســجد املبــارك ،مشــيد ًا برعايــة املرجــع
املدرســي وحضــور الوفــد املرجعــي مــن
كربــاء املقدســة وعلــى رأســه الســيد عبــاس
املدرســي ،كمــا شــكر كل مــن اســهم ودعــم
هــذا املشــروع.
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018
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األخبار

األخبار
السيد صادق المدرسي في

في منتدى

الملتقى األسبوعي لمنتدى

القرآن الكريم

القرآن الكريم:

الشيخ حسن

"رواة الحديث" سالح
جديد لضرب العالقة بين
المرجعية الدينية واألمة
اســتضاف منتــدى القــرآن الكــرمي فــي
كربــاء املقدســة ،وخــال ملتقــاه االســبوعي،
ســماحة الســيد صــادق املدرســي  -جنــل
املرجــع املدرســي -للحديــث عــن موجــة تشــكيك
جديــدة حتــاول نســف العالقــة بــن جماهيــر
االمــة وبــن علمــاء الديــن ،وحتديــد ًا؛ التقليــد،
حتــت عنــوان« :رواة احلديــث».
ابتــدأ ســماحة الســيد املدرســي حديثــه
الذ ْكـ ِ
اسـ َـأ ُلو ْا َأ ْهـ َـل ِّ
ـم
ـر إِن كُن ُتـ ْ
بآيــة كرميــةَ { :ف ْ
ال َت ْع َل ُم َ
ــون} ،ثــم قــال:
«يتعــرض التشــيع والشــيعة الــى حــرب
مكشــوفة مــن أعدائهــم فــي احمليــط االقليمــي
والدولــي ،وتــار ًة أخــذت هــذه احلــرب طابعــ ًا
عســكري ًا ،كمــا أخــذت طابعــ ًا ثقافيــ ًا تــارة
اخــرى ،الهــدف منهــا إيقــاف التشــيع عــن
التقــدم فــي العالــم االســامي والعالــم بأســره،
كونــه يشــكل القلــب النابــض لإلســام».
وقــال ســماحته« :مبــا ان آثــار احلــرب
الثقافيــة أبعــد واكثــر عمق ـ ًا ،فقــد عملــوا علــى
توســيع دائــرة هــذه احلــرب لتشــمل جبهــات
ع ـ ّدة ،منهــا؛ اجلبهــة العقائديــة التــي يتمتــرس
فيهــا علمــاء الديــن واحلــوزة العلميــة ،فهــم
يعملــون اليــوم علــى اختــراق هــذه اجلبهــة
االســتراتيجية ،وذلــك مــن خــال إثــارة
موضــوع «رواة احلديــث» ،بهــدف ضــرب
املرجعيــة الدينيــة».
وأوضــح ســماحته :بانهــم «اذا يفشــلون
فــي قتــل شــخص العالــم (التصفية اجلســدية)،
فــإن يحاولــون قتــل شــخصيته ،مــن خــال
افتعــال الشــبهات واألكاذيــب لزعزعــة الثقــة
بــن األمــة وبــن قاداتهــا».
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وبــن ســماحة الســيد صــادق املدرســي
مفارقــات عديــدة لهــذه احلركــة مبــا يلــي:
 -1االنتقــــــــــائية فــي االســـــــتناد علــى
الروايــات.
 -2تفســير الروايـــــــات حســب آرائهــم
ومــا يتوافــق مــع نظيراتهــم.
 -3بالرغــم مــن انهــم يدعــون الــى تــرك
التقليــد ،بيــد أنهـــــــم يعملــون بالتقليــد ،بــل
والتقليــد األعمــى ،وإهمــال دور العقــل ،مــع
واع ولشــخص
الفــارق؛ أننــا ندعــو إلــى تقليــد ٍ
معلــوم ،وهــم يدعــون إلــى تقليــد شــخص
مجهــول يســمونه «راوي احلديــث» ،وال
يذكــرون لــك اســمه بدعــوى «األمنيــة» فض ـ ًا
عــن ادعائهــم االرتبــاط باإلمــام احلجــة ،عجــل
اللــه فرجــه!!
 -4مجانبــة منهجهــم للقــرآن الكــرمي
والســنة الشــريفة ،التــي قــال عنهمــا النبــي
االكــرم« ،إنــي تــارك فيكــم الثقلــن :كتــاب اللــه،
وعترتــي أهــل بيتــي ،مــا إن متســكتم بهمــا
لــن تضلــوا بعــدي أبــدا» ،اضافــة الــى وجــود
اس َ
ــأ ُلو ْا
آيــات تــدل علــى أحقيــة التقليــدَ { :ف ْ
الذك ِ
َأ ْه َ
ُــم الَ َت ْع َل ُم َ
ــل ِّ
ــون} ،ومرجــع
ْــر إِن كُنت ْ
اجلاهــل الــى العالــم ،وهــي مســألة عقليــة
ال يشــك فيهــا أحــد .ثــم حتـــــــدث ســماحة
الســيد صــادق املدرســي عــن روايــات تتحــدث
بالنهــي عــن التقليــد ،وأوضــح مســتدرك ًا؛ «لكــن
أي تقليــد»؟ ثــم بــن مجــاالت عــ ّدة فــي هــذا
االطــار« :املجــال األول :فــي التقليــد املنهــي
عنــه ،وهــو التقليــد بالعقيــدة.
املجــال الثانــي :تقليــد مــن هــم ليــس أهـ ًا
للتقليد .

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

املجــال الثالــث :عــن التقليــد بالــرأي
والقيــاس.
املجــال الرابــع :عــن التقليــد األعمــى ،فعــن
االمــام احلســن العســكري ،عليــه الســام،
بــن الفــارق بــن تقليــد اليهــود وبــن تقليــد
املســلمني ،وبــن عوا ّمنــا وعلمائنــا ،وبــن عــوام
اليهــود وعلمائهــم فــرق مــن جهــة وتســوية مــن
جهــة ،فعــوام اليهــود كانــوا قــد عرفــوا علماءهــم
بالكــذب الصريــح ،وأكل احلــرام وال ّرشــا،
وبتغييــر االحــكام عــن واجبهــا ،فمــن قلّــد مــن
عوا ّمنــا مــن مثــل هــؤالء الفقهــاء فهــم مثــل
اليهــود الذيــن ذ ّمهــم اللــه تعالــى»« ،أمــا مــن
كان مــن الفقهــاء صائنــا لنفســه حافظــا لدينــه
مخالفــا لهــواه مطيعــا ألمــر مــواله فللعــوام أن
يقلــدوه».
ثــم بــن ســماحة الســيد صــادق املدرســي
«روايــة تهــدم ادعــاء اصحــاب هــذه احلركــه
مــن االســاس ،واجلميــع متفــق عليهــا« :يــا
علــي بــن محمــد الســمري أعظــم اللــه أجــر
إخوانــك فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبينهــم
تــوص إلــى
ســتة أيــام ،فاجمــع أمــرك وال
ّ
أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك  ،فقــد وقعــت
الغيبــة التامــة ،فــا ظهــور إال بعــد إذن اللــه
عــز وجــل ،وذلــك بعــد طــول األمــد ،وقســوة
القلــوب ،وامتــاء األرض جــور ًا ،وســيأتي
شــيعتي مــن يدعــي املشــاهدة ،أال فمــن ادعــى
املشــاهدة قبــل خــروج الســفياني ،والصيحــة
ـذاب مفتــر ،وال حــول وال قــوة إال باللــه
فهــو كـ ٌ
العلــي العظيــم» ،ومــن الواضــح ان املشــاهدة
هنــا تعنــي االرتبــاط باالمــام وأخــذ االحــكام
منــه كمــا يدعــي هــؤالء».

البلوشي يناقش
العالقة بين العلم
والدين
حتــت هــذا العنــوان اســتضاف منتــدى
القــرآن الكــرمي فــي كربــاء املقدســة فــي ملتقاه
االســبوعي ،ســماحة الشــيخ حســن البلوشــي،
احلاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي نظريــات
التشــريع اإلســامي مــن جامعــة «إكســتر»
البريطانيــة ،حيــث متحــور اللقــاء حــول ســؤال
مهــم يــدور اليــوم كثيــر ًا فــي أذهــان الشــباب
وبــن األوســاط الثقافيــة« :هــل العلــم ُيقــدم
علــى الديــن؟ ومــا هــي العالقــة بينهمــا»؟
وفــي معــرض االجابــة علــى الســؤالني؛
أوضــح الشــيخ البلوشــي العديــد مــن
احلقائــق ،وقــال« :إن الترجمــة احلقيقيــة
لكلمــة « »scienceليســت العلــم ،كمــا
فهمهــا العــرب ،بــل هــي «العلــم القائــم علــى
جتربــة» ،مثــل الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والطــب،
أمــا العلــوم الدينيــة والفلســفية فتســمى لــدى
الغــرب باملعرفــة أو « ،»knowledgeوبهــذا
أســهم اخلطــأ فــي الترجمــة إلــى إحــال العلــوم
التجريبيــة محــل العلــوم الدينيــة عنــد التعامــل
مــع هذيــن املصطلحــن».
وأوضــح فــي ســياق حديثــه عــن جــذر
املشــكلة بــأن «وجــود املشــكلة بــن العلــم وبــن
الديــن ،هــي مشــكلة مســيحية باألصــل ،حــن
أجبــر رجــال الديــن املســيحيني بعــض العلمــاء
علــى تغييــر معتقداتهــم بعدمــا اكتشــفوا
حقائــق علميــة كمــا حصــل مــع «غاليلــو»،
بينمــا االســام فانــه ينفــي تعــارض العلــم مــع
الديــن ،بــل كان ســباق ًا فــي دعــم التحصيــل
العلمــي حتــى أنــك جتــد إلــى حوالــي ثــاث
قــرون مضــت ،كانــت الصناعــة العثمانيــة

ســابقة بأشــواط كبيــرة الصناعــة األوربيــة،
الســيما فــي اجلانــب العســكري ،وحتديــد ًا
صنــع املدافــع».
ثــم اضــاف ســماحته :بــان «هنــاك عــدة
اجتاهــات فــي التعامــل مــع هــذه القضيــة عنــد
املســلمني:
 -1علمــاء املســلمني وعملهــم فــي االعجــاز
العلمــي ،مبعنــى ان القــرآن الكــرمي يحتــوي
علــى حقائــق ونظريــات وقوانــن علميــة ،مث ـ ًا؛
حقيقــة عنصــر احلديــد؛
ال ِديــدَ
َ
{...و َأنزَ ْلنَــا ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـع للنَّــاس} ،وحســب
فيــه َبـ ْـأ ٌس َشــديدٌ َو َمنَافـ ُ
هــذه اآليــة يقــول أصحــاب هــذا الــرأي؛ أن
احلديــد ليــس جــزء مــن تكــون االرض ،وهــذا
مــا نفــاه العلــم احلديــث فيمــا بعــد ،وهــذا
االجتــاه غيــر ســليم الســباب:
أ -هــل يفتــرض ان وظيفــة القــرآن إعطــاء
قوانــن علميــة؟ اجلــواب؛ ان القــرآن يعطــي
اإلنســان الهدايــة واالنفتــاح.
ب -العلــم يتغيــر ،و اذا فســرنا القــرآن
بطريقــة علميــة ،ثــم طــرأ علــى العلــم التغييــر،
يجــب علينــا إمــا تكذيــب العلــم أو تكذيــب
القــرآن الكــرمي!
 -2االجتــاه العلمانــي ،وهــو ال يقــول:
القــرآن فيــه كل شــيء ،بــل يقــول :إن القــرآن
يتكلــم عــن ك ّل ،ويعطــي أشــياء يفهمهــا العــرب
قدميــا ،أي؛ ان القــرآن الكــرمي كتــاب تاريخــي
فحســب.
 -3االجتــاه اآلخــر؛ أســلمة املعرفــة
الدينيــة ،أي فــي كل علــم منطلقــان؛ يجعــل
العلــم يتطــور بانتقــاالت الديــن ،أو مبعنــى

دراســة العلــوم التجريبيــة مبنطــق دينــي.
فالعلــم يجيــب علــى مجــال «كيــف» مثــل؛
الكيفيــة واحلركــة وكيــف تعمــل االشــياء؟ أمــا
الديــن فانــه يجيــب عــن مجــال «ملــاذا» ،مثــل
الغايــة والهــدف ،ومـــــــاذا يجــب ان اعمــل؟».
وأكــد ســماحة الشــيخ البلوشــي علــى أن
العلــم ال يتعــارض مــع الديــن بــل «العومليــة»
هــي التــي تتعــارض مــع الديــن ،و"العومليــة"
تقــول ثــاث اشــياء اساســية:
 -1ان العـــــــلم التجريبــي قـــــــادر علــى
معرفــة كل شــيء.
 -2ان العلــــــــم التجريبــي يشـــــــمل كل
احلقــول املعرفيــة.
-3ان اخلــاص يكمــن فــي هــذا املنهــج
التجريبــي .ومثــا ًال علــى ذلــك استشــهد
ســماحته مبــا قالــه «أحــد امللحديــن العومليــن؛
ريتشــارد دوكينــز ،صاحــب كتــاب «وهــم اإلله»،
يقــول ليــس علينــا بعــد اآلن  -وقــد اكتشــفنا
العلــوم احلديثــه وتطورهــا -ان نرجــع للخرافات
عندمــا نواجــه االشــكاليات العميقــة حــول هــل
هنــاك معنــى للحيــاة ،مثــا؛ الســؤال عــن هــدف
اإلنســان فــي احليــاة؟ فهــو يقــول :جنيــب عليــه
بطريقــه جتريبيــة ،نذهــب الــى عالــم االحيــاء
ونقيــس احليوانــات او احلشــرات ،ومــا هــي
غاياتهــم فــي احليــاة ،ونقيســها علــى اإلنســان
بطريقــه أذكــى! ويقــول :نحــن البشــر عبــارة
عــن مصانــع حمــض نــووي هدفــه استنســاخ
احمــاض نوويــة اخــرى مشــابهه ،وهــذا
التكاثــر مكتفــي بذاتــه وهــو الســبب احلصــري
حليــاة كل كائــن حــي!
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ً
بدال من معالجة تقصيرنا في وضع مناهج تأهيل فكري
تسد حاجاتهم العقلية والثقافية ،ترانا نعالج التقصير بالخطأ،
و نقرر حرمانهم حاجة فطرية بمنع الزواج المبكر

ّ
هل يلبي الزواج المبكر حاجات االنسان العصرية؟

الشيخ فارس الجبوري

الــزواج حاجــة فطريــة ،و ربــاط مقــدس
فــي القوانــن الســماوية والوضعيــة علــى
حــد ســواء ،وقــد نالــت هــذه الرابطــة مــن
التشــريعات الســماوية الشــيء الكثيــر؛ ممــا
يدلــل علــى أهميتهــا البالغــة ،كذلــك احلــال
مــع التشــريعات الوضعيــة؛ فالــزواج َســكنٌ  ،و
مــودة ،ورحمــة كمــا يصفــه ربنــا العظيــم ،إذ
قــال{ :و ِمـن آياتِـ ِ
ـم ِم ْن َأن ُف ِسـك ُْم
ـه َأ ْن َخ َلـ َ
َ ْ َ
ـق َل ُكـ ْ

َأزْ َواجــ ًا لِت َْســ ُكنُوا إِ َل ْي َهــا َو َج َع َ
ــو َّد ًة
ُــم َم َ
ــل َب ْينَك ْ
ٍ ِ
َّــر َ
َو َر ْحَــ ًة إِ َّن ِف َذلِ َ
ون
ــك آل َيــات ل َق ْ
ــو ٍم َي َت َفك ُ

وجعــل لكــم مــن انفســكم}( ،ســورة الــروم،
 ،)21والــى هــذا أشــار الرســول االكــرم،
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صلــى اللــه عليــه وآلــه ،بقولــه« :الــزواج ســنتي
فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي».
والــزواج حاجــة فطريــة ،ترتبــط بطبيعــة
االنســان وتكوينــه ،يشــعر االنســان باحلاجــة
الــى إشــباعها فــي ســن معينــة عندمــا يصــل
مرحلــة البلــوغ اجلنســي ،وهــي مرحلــة البلــوغ
الشــرعي أيضــا ،وعــادة مــا يصــل االنســان
هــذه املرحلــة فــي ســن مبكــرة ،وهكــذا فــان
إشــباعها يجــب ان يكــون وفــق ضوابــط
الشــرع ،وال يتــم ذلــك إال بالــزواج املب ّكــر؛
ولهــذا ر ّغــب الشــرع النــاس بالــزواج املبكــر،
كوســيلة للعفــة ،وحتصــن االنســان نفســه،
وإشــباع لهــذه احلاجــة الفطريــة ،وغيرهــا مــن
الفوائــد ،إال ان االنســان وكعادتــه كثيــرا مــا
يتجــاوز الشــرع املقــدس ،الــذي خلقــه ومنحــه
القليــل مــن العلــم ،أال وهــو العالــم املطلــق
مبصلحتــه ،معطيـ ًا االنســان نفســه احلــق بــان
يكــون هــو مقيــاس اخلطــأ والصــواب ،حتــى
فــي أمــور أوضحهــا اللــه -تعالــى -لإلنســان
بصريــح العبــارة ،وعلــى هــذا انقســم االنســان
ــص الــزواج املبكــر بــن
علــى نفســه فيمــا يخ ّ

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

رافــض ومؤيــد.
الزواج المبكر بين القبول والرفض

انقســمت االراء ونتائــج الدراســات بــن
االيجابيــة والســلبية فــي نظرتهــا للــزواج
املبكــر ،قياسـ ًا الــى ظواهــر اجتماعيــة ُأ ِ
تخـ َذت
أساســ ًا للتقييــم ،أهمهــا:
 -١الطالق وعدم التفاهم:
يعــزو الرافضــون للــزواج املبكــر ،اغلــب
حــاالت الطــاق اليــه؛ معللــن ذلــك بعــدم نضــج
الزوجــن ،ممــا يــؤدي الــى عــدم التفاهــم؛
وحــدوث املشــاكل ،ومــن ثــم الطــاق كنتيجــة
نهائيــة ،ومســتدلني بإحصائيــات الطــاق
املرتفعــة فــي عديــد البــاد االســامية.
ولكــن؛ ثمــة مالحظتــان موضوعيتــان مــن
املهــم جــدا االلتفــات إليهمــا؛
االولــى :ان الغالبيــة املطلقــة- ،ان لــم
نقــل جميعهــا -مــن حــاالت الــزواج فــي
بلداننــا إمنــا تتــم فــي ســن تُعــد مبكــرة فــي
مقيــاس هــذا الفريــق ،وبالنتيجــة فــان ّأي حالــة
طــاق ســتكون لــزواج مب ّكــر؛ النــه ليــس لدينــا

نســبة معتــد بهــا للــزواج املتأخــر حتــى نعــزو
نســب الطــاق الــى املبكــر أو املتأخــر ،وكان
املفــروض ان نعــزو الغالبيــة الســاحقة حلــاالت
الــزواج الناجــح الــى الــزواج املبكــر أيضــا.
والثانيــة :أن معيــار املبكــر عنــد هــؤالء
(الرافضــن) إمنــا هــو مــا يقــع حتــى دون
ســن اخلامســة والعشــرين ،علــى بعــض ا ّالراء
وهــذا قــد ال يكــون مبكــر ًا فــي عــرف ومقيــاس
غيرهــم حتــى يتحمــل الــزواج املبكــر مســؤولية
هــذا الطــاق ،بــل هــو زواج متأخــر الــى حــد
معتــد بــه ،فاملبكــر املقصــود هــو مــا يرافــق
النضــج والبلــوغ اجلنســي ،وهــو يتحقــق فــي
ســن أصغــر مــن ذلــك بكثيــر؛ وعليــه فاملفــروض
ان ال نعــزو هــذه النســب الــى الــزواج املبكــر.
ومــن جانــب آخــر فــان الــزواج املبكــر
يجعــل كل مــن الرجــل املــرأة يتعــودان وجــود
الطــرف االخــر فــي حياتهمــا ،ويشــعران
بضــرورة وجــوده رغــم املشــاكل؛ ممــا يدفعهمــا
الــى تســوية مشــاكلها ،وحــل عقــد اخلــاف
بدرجــة اكبــر بكثيــر مــن أولئــك الذيــن لــم
يتزوجــوا مب ّكــر ًا؛ حيــث ان تعودهــم علــى حيــاة
العزوبيــة بعــد فتــرة النضــج اجلنســي مــن
حياتهــم ولســنني عديــدة؛ يجعلهــم يتخــذون
قــرار الطــاق بســهولة اكبــر مــن املتزوجــن
مبكــر ًا عنــد حصــول بعــض املشــاكل.
 -٢عدم النضج :
قــد ال يختلــف اثنــان فــي ان النضــج فــي
مجتمعاتنــا االســامية قبــل عقديــن مــن الزمــن
وأكثــر كان يحــدث فــي ســن أبكــر ممــا هــو
عليــه الْ َيـ ْو َم الــى حــد بعيــد ،رغــم تطــور احليــاة
وحيازتنــا علــى وســائل التعليــم ،بينمــا نســبة
إثــارة الغرائــز اجلنســية كانــت أقــل بكثيــر
ممــا هــي الْ َيــ ْو َم ،إذن؛ فليــس مــن املنطقــي
ان نرفــض حاجــة حياتيــة ضروريــة تفرضهــا
طبيعــة االنســان ،وتشــعل جذوتهــا مظاهــر

وثقافــة التعــ ّري القادمــة مــن خلــف احلــدود
التــي فرضتهــا علينــا الثــورة املعلوماتيــة عبــر
الشــبكة العنكبوتيــة (االنترنــت) ،نرفضهــا ال
لشــيء إال ألننــا قصرنــا فــي القيــام بواجباتنــا
فــي غــرس الوعــي والثقافــة فــي أوالدنــا،
وبــد ًال مــن معاجلــة تقصيرنــا فــي وضــع
مناهــج تأهيــل فكــري تســد حاجاتهــم العقليــة
والثقافيــة ،ترانــا نعالــج التقصيــر باخلطــأ ،و
نقــرر حرمانهــم حاجــة فطريــة أصبحــت ملحــة
بحكــم الثقافــة الســائدة ،وذلــك مبنــع الــزواج
املبكــر.
 -٣احلمل املبكر وآثاره
ومــن أســباب الرفــض أيضــا؛ ان الــزواج
املبكــر يــؤدي الــى احلمــل املبكــر ،ومــا لذلــك
مــن اثــر كبيــر علــى صحــة الزوجــة ومســيرتها
التعليميــة ،وهــذا التعليــل لــو وضعنــاه علــى
طاولــة التشــريح فانــه لــن يصمــد امــام
ايجابيــات الــزواج املبكــر ،بــل هــو منتفــي
أصــا ،حيــث ان الــزواج املبكــر ال يعنــي
بالضــرورة احلمــل واإلجنــاب؛ فإجــراء تنظيــم
االســرة ،وحتديــد أفضــل أوقــات احلمــل
واإلجنــاب ،مبــا يتناســب مــع وضــع االســرة
االقتصــادي واالجتماعــي والدراســي وغيرهــا،
اصبــح الْ َيــ ْو َم مــن األمــور البديهيــة لــدى
اجلميــع ،وايضـ ًا؛ موضــوع تأثيــر احلمــل علــى
صحــة املــرأة ،فهــو أيضــا مــن األمــور التــي
حلتهــا الرعايــة الصحيــة احلديثــة ،فــا يتــم
اإليــذان باحلمــل إال بعــد التأكــد التــام مــن
ضمــان صحــة األم واجلنــن ،ولــأم الصغيــرة
والكبيــرة علــى حــد ســواء ،فلــم يبــق لهــذا
الســبب مقبوليــة.
 -٤تأثيره على تعليم الزوجني
امــا علــى صعيــد تأثيــر الــزواج املبكــر
علــى تعليــم الزوجــن ،فهــو اآلخــر يصطــدم
بصخــرة عــدم املقبوليــة ،ففــي املجتمعــات

االســامية التــي تخضــع فيهــا احلياة اجلنســية
الــى قيــود شــرعية ،بــل وعرفيــة اجتماعيــة؛ فــان
الــزواج املبكــر لــه تأثيــره الكبيــر فــي حتســن
املســتوى العلمــي والتعليمــي الــى حــد كبيــر،
فبلداننــا ال تعيــش حيــاة االنفــات اجلنســي،
كمــا هــو احلــال فــي بعــض البلــدان ،وملــا كانــت
هــذه الرغبــات طبيعــة تكوينيــة وفطريــة؛ فــا
بــد مــن إشــباعها بأوانهــا وإال تســببت بآثــار
وخيمــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتعليــم؛ فقــد
اشــارت دراســة اجريــت فــي احــدى البلــدان
االســامية احملافظــة ،شــملت ع ّينــة لطــاب
تراوحــت أعمارهــم بــن ١٧-١٢ســنة ،تبــن
فيهــا ان إشــباع احلاجــة اجلنســية كان يشــغل
تفكيــر نســبة ٨٨باملئــة مــن هــذه العينــة ،وان
نســبة خمســة باملئــة ،مــن هــذه العينــة شــعرت
بحاجــة إشــباعها فــي ســن العاشــرة ،رغــم
أن هــذه تعــد فتــرة طفولــة تكــون احلاجــات
فيهــا لأللعــاب فقــط ،وقــد علــل الباحــث ذلــك
الــى تأثيــر وســائل االعــام واالتصــاالت بنقــل
مشــاهد امليوعــة مــن خلــف احلــدود.
فوائد الزواج المبكر

باالضافــة الــى الفوائــد املذكــورة ســابقا،
فــي معــرض الــرد علــى الرافضــن للــزواج
املبكــر مــن حيــث مســاعدته علــى التطابــق
والتفاهــم بــن الزوجــن ،وتقليــل نســبة الطــاق
كنتيجــة نهائيــة ،وكذلــك دوره فــي دفــع عجلــة
التعلــم؛ فــان لــه فوائــد اخــرى كثيــرة منهــا:
 -١تكوين الشعور باملسؤولية
ُيعــد الــزواج نقطــة حتــول فــي حيــاة
االنســان ،فمــع دخــول عِ ــش الزوجيــة يشــعر
االزواج ذاتيــا باملســؤولية امــام هــذا الوضــع
اجلديــد االختيــاري ،وهــذا التحمــل للمســؤولية
هــو حتمــل إيجابــي النــه ذاتــي واختيــاري
غيــر مفــروض ،فهــو شــعور ذاتــي تســبب بــه
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نقطة ضوء

لو أن المتزوج لم يقم العالقات غير المشروعة قبل
زواجه ،لما استمر عليها بعد زواجه ،ولو تحقق زواجه
ً
ً
ً
مبكرا؛ لما أقامها قبال ولما استمر عليها بعدا

الــزواج؛ فتــرى االنســان يتحــول مــن حالــة
الالمبــاالة والعبــث والالهدفيــة التــي ال تنســجم
مــع الفطــرة ،الــى حالــة الهدفيــة واملســؤولية
االجتماعيــة واالقتصاديــة.
 -٢استخراج الطاقات اإليجابية
ان عصــر امليوعــة الــذي نعيشــه الْ َيــ ْو َم،
والوافــد إلينــا عبــر وســائل االتصــال احلديثــة،
والــذي ال منلــك وســيلة ملنــع تدفقه علــى اجيالنا
الناشــئة مــن جهــة ،وقيــود احليــاة اجلنســية في
مجتمعاتنــا االســامية والتــي يفرضهــا علينــا
العقــل واملنطــق قبــل الشــرع مــن جهــة اخــرى؛
جعلــت اجيالنــا الصاعــدة تعيــش فــي أزمــة
حقيقيــة ،وحالــة بــددت كل طاقاتهــا اخليــرة،
وجعلتهــا أســيرة التفكيــر فــي كيفيــة إيجــاد
الســبل إلشــباع غريزتهــا اجلنســية ،بــد ًال
مــن البحــث عــن الســبل الســتخراج وصقــل
املواهــب والكفــاءات ،فضاعــت علــى امتنــا
طاقــات أجيالهــا الصاعــدة فــي كل مجــاالت
احليــاة؛ كمــا خســرت االســرة طاقــات ابنائهــا
وخســرت آمالهــا وأحالمهــا فــي ان تراهــم وقــد
ارتقــوا اعلــى درجــات البنــاء الذاتــي ألنفســهم.
 -٣حتقيق التنمية الذاتية واالقتصادية
وملــا كان الــزواج يجعــل االنســان يشــعر
باملســؤولية جتــاه أســرته الناشــئة؛ فــان ذلــك
ســيدفعه الــى التحفــز للعمــل ،والقيــام بواجبات
هــذه املســؤولية ،وملــا كانــت االعمــال حتتــاج
الــى متطلبــات خاصــة ومتغيــرة ومتطــورة
ومتســارعة؛ فــان ذلــك ســيدفعه الــى اعتمــاد
عمليــة بنــاء ذاتــي مســتمرة ليواكــب التطــورات
ويضمــن حتقيقــه ملتطلبــات العمــل املقــررة
واملســؤوليات اجلديــدة ،كمــا حتفــزه علــى
العمــل وحتولــه الــى إنســان منتــج بعــد ان كان
مســتهلك ًا ،وكلمــا كان الــزواج مب ّكــر ا حتققــت
التنميــة الذاتيــة والشــاملة بــوق ابكــر.
 -4ارتفاع مستوى اخلصوبة
ْ
تعانــي بعــض دول العالــم ال َيــ ْو َم مــن

16

مشــكلة حقيقيــة تتمثــل فــي شــيوع ظاهــرة
العقــم ،أو صعوبــة اإلجنــاب بعــد دخــول العقــد
الثالــث ،ولهــذا أســباب كثيــرة لســنا بصــدد
نقاشــها ،وإذا كانــت هــذه املشــكلة ظاهــرة
الْ َيــ ْو َم بوضــوح فــي بعــض البلــدان ،فإنهــا
فــي طريقهــا للظهــور فــي كل البلــدان فــي
املســتقبل ،وهــذا ســيعرض النــوع البشــري
للتناقــص فــي القــرون القادمــة مــن جهــة ،ومــن
جهــة اخــرى فــان نســبة اخلصوبــة عنــد بــدء
النضــج اجلنســي هــي أفضــل بكثيــر ممــا هــي
عليــه فــي العقــد الثالــث مــن العمــر ،ولهــذا فــان
الــزواج املبكــر يقضــي لنــا علــى هــذه املشــكلة
املتناميــة بشــكل مخيــف.
 -5احلــ ّد مــن تفشــي العالقــات غيــر
املشــروعة
ولعــل واحــدة مــن اهــم غايــات الــزواج
املبكــر هــو العفــة ،واحلــد مــن العالقــات غيــر
املشــروعة ،ومــن ثــم ،حفــظ األنســاب ،وحتقيــق
الصحــة اجلســدية ،ومنــع اإلصابــة باالمــراض
املعديــة ،وخاصــة مــرض اإليــدز القاتــل الــذي
انتشــر فــي البلــدان التــي تعيــش حياة الشــهوة
احليوانيــة .اننــا الْ َيـ ْو َم مطالبــون؛ ونحــن امــام
هــذا الوضــع اخلــاص ،ان نعمــل علــى وقايــة
ابنائنــا مــن العالقــات غيــر املشــروعة ،وال
يتــم ذلــك إال بالــزواج املبكــر ،وقــد يقــول قائــل
ان هــذه العالقــات يقيمهــا حتــى املتزوجــون،
وأقــول :لــو ان هــذا املتــزوج لــم يقمهــا قبــل
زواجــه ،ملــا اســتمر عليهــا بعــد زواجــه ،ولــو
حتقــق زواجــه مبكــر ًا؛ ملــا أقامهــا قبــ ًا وملــا
اســتمر عليهــا بعــد ًا.
لنستفد من إيجابياته ونعالج سلبياته
رسالة الى الوالدين

وهكــذا؛ فــان الــزواج املبكــر الْ َي ـ ْو َم يلبــي
حاجــات االنســان املعاصــرة؛ فهــو يحقــق كل
الفوائــد مــن التعليــم والبنــاء الذاتــي ،ومــن

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

اكتشــاف واســتخراج طاقاتــه اإليجابيــة،
وحتقيــق املســتوى التعليمــي األفضــل،
وحتقيــق الع ّفــة و…غيرهــا كثيــر مــن املكاســب،
مــن جهــة ،وهــو أداة فــي مواجهــة املخاطــر
املترتبــة علــى تركــه مــن جهــة ثانيــة ،وفــي ظــل
الوضــع اخلطيــر الــذي تواجهــه اجيالنــا مــن
جهــة ثالثــة؛ ولهــذا فإننــا الْ َيـ ْو َم مطالبــون بــان
نأخــذ الــزواج املبكــر علــى محمــل اجل ـ ّد ،وان
ال نرفضــه ألســباب ال متــت اليــه بصلــة ،إمنــا
نحــن أوجدناهــا بســبب تقصيرنــا.
فاحلاجــات الفطريــة التكوينيــة ال تتغيــر
وإمنــا تقصيرنــا هــو القابــل للتغييــر والتعديــل
والتصويــب.
وعليــه فإننــا كوالديــن ينبغــي ان نعتمــد
الــزواج املبكــر كوســيلة لتحقيــق أهدافــه،
ومواجهــة املخاطــر املترتبــة علــى تركــه فــي
هــذا الظــرف اخلــاص ،وان نعالــج األمــور
الســلبية املرافقــة لــه والتــي تســببنا بهــا نحــن
وليــس الــزواج املبكــر ،وخاصــة فيمــا يخــص
وعــي اوالدنــا ،وذلــك بالنصــح واملشــورة،
وإجنــاح الــزواج ،ومســاعدتهم فــي تربيــة
اوالدهــم بالشــكل الــذي يحقــق حالــة الوعــي
الكامــل ألحفادنــا ،ذلــك الوعــي الــذي يجعلهــم
قادريــن علــى حتقيــق متطلبــات الــزواج فــي
ســن مبكــرة ،بغــرس الثقافــة الســليمة فيهــم،
التــي تتناســب مــع كـ ّون الــزواج املبكــر اصبــح
ضــرورة حياتيــة ،ويلبــي ويخــدم حاجــات
االنســان العصريــة فــي التعلــم والتنميــة.
إن الــزواج املبكــر يحتــاج الــى مســتوى
مــن الوعــي يجــب ان نصــل بأحفادنــا اليــه عنــد
نضجهــم اجلنســي بعــد ان قصرنــا فــي حتقيقه
فــي ابنائنــا فــي الوقــت املناســب ،وبهــذا نكــون
قــد حتملنــا مســؤليتنا وصححنــا بعض ـ ًا مــن
اخطائنــا ،ومــن ث ـ ّم نحقــق كل فوائــد الــزواج
املبكــر الــذي اصبــح ضــرورة حياتيــة ال بديــل
عنهــا فــي املجتمعــات احملافظــة.

ّ
رؤية مرجعية في حكمة الزواج المبكر
إعداد :هيأة التحرير

البــد ان يتطابــق مــع احلاجــة االنســانية للفــرد ،واملصلحــة
االجتماعيــة العامــة.

عنــد احلديــث عــن الــزواج املبكــر ،البــد مــن الوقــوف مل ّيـ ًا عنــد

وحتــت عنــوان« :الســن واآلداب» فــي القســم الثامــن مــن أحكام
الــزواج واألســرة ،يقــول املرجــع املدرســي عــن الــزواج املب ّكر:

توصلنــا الــى إجابــات لعديــد االســئلة احلائــرة حــول جــدوى

«وقــد ر ّغــب االســام فــي املســارعة فــي تزويــج البنــت أول مــا

التعجيــل بــزواج الفتيــات والشــباب ،وكيفيــة ضمــان النجــاح فــي

تبلــغ مبلــغ النســاء ،وذلــك بالطمــث (العــادة الشــهرية) ،فقــد قــال

مشــاريع زواج مــن هــذا النــوع؟

اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام ...« :ومــن ســعادة املــرء أال تطمــث

احلكمــة مــن تشــريع الــزواج باالســاس ،فــاذا ادركنــا هــذه احلكمــة،

فــي هــذا احل ّيــز؛ وفــي اطــار احلديــث عــن الــزواج املب ّكــر،

ابنتــه فــي بيتــه».

ارتأينــا مراجعــة «الفقــه االســامي» لســماحة املرجــع الدينــي

إن تأكيــد ســماحته علــى مبــدأ «مبلــغ النســاء» مســألة جوهريــة

آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي ،اجلــزء اخلــاص

وحياتيــة فــي آن ،فــا زواج لألطفــال فــي االســام ،كمــا يــر ّوج لــه

باملعامــات ،البــاب الرابــع؛ أحــكام الــزواج واألســرة ،حيــث ابتــدأ

اليــوم ،نعــم؛ يجيــز الفقهــاء إجــراء العقــد الشــرعي فقــط علــى البنــت

ســماحته هــذه البــاب بتمهيــد أكــد فيــه:

الصغيــرة ،الســباب تتضمــن مصلحــة البنــت بالدرجــة االولــى.

«أن املتدبــر فــي آيــات الذكــر احلكيــم ،الســيما فــي ســورة

وفــي القســم الرابــع؛ أحــكام املباشــرة ،يوضح ســماحته املســألة

النــور ،يهتــدي -بــإذن اللــه -الــى أن مــن املــراد مــن أحكام الشــريعة

بعــدم جــواز «الدخــول علــى الزوجــة قبــل أن تكمل تســع ســنني.»...

فــي أمــر العالقــة بــن الذكــر واألنثــى ،بنــاء بيــت اإلميــان (األســرة)

وفــي مســألة اخــرى يقــول ســماحته« :اذا تــزوج الرجــل فتــاة
صغيــرة ،دوامــ ًا أو مؤقتــ ًا ،ودخــل بهــا قبــل إكمــال تســع ســنني،

ومــن خــال تبيانــه جلملــة قواعــد شــرعية تتعلــق بالعالقــات

وأفضاهــا ،كان عليــه ديتهــا ،أو االنفــاق عليهــا مــا دامــت فــي قيــد

علــى أســاس رصــن»
الزوجيــة وكيــان األســرة ،منهــا؛ حرمــة القــذف (االتهــام الباطــل
بالفاحشــة) ،ومســألة النظــر وغ ّ
ــض البصــر ،و»طهــر احليــاة
االجتماعيــة مــن اإلثــارات اجلنســية ،بتحــرمي التبــ ّرج ،وإحاطــة

غــرف نــوم الزوجــن بــآداب تفــرض علــى أهــل البيــت االلتــزام بهــا،
وغيرهــا ،يخــرج ســماحته باســتنتاج مــن اآليــات القرآنيــة اخلاصــة

احليــاة ،إال اذا أبقاهــا فــي حبالتــه ولــم يطلقهــا.
وقيــل عليــه اإلنفــاق عليهــا مادامــت فــي احليــاة مطلقـ ًا ،والقــول
بذلــك موافــق لالحتيــاط».
ويضيــف ســماحته مبســألة اخــرى موضحــ ًا« :األحــوط تــرك
مباشــرة الزوجــة الصغيــرة قبــل اكتمالهــا جســدي ًا وبلوغهــا مبالــغ

بهــذه املســائل ،بــأن «حكمــة كثيــر مــن أحــكام املــرأة ،حصانــة
املجتمــع مــن الزنــا .وفــي أكثــر مــن مناســبة ذ ّكرنــا ربنــا -تعالــى-

أشــبه».

بحكمــة التشــريع صراحــة ،حيــث جعــل احلكــم مرتبطــ ًا باحلاجــة
اجلنســية (اإلربــة) ورجــاء النــكاح وبلــوغ ا ُ
حللــم».

وعليــه؛ فــان الشــريعة واالحــكام االســامية التــي تشــجع علــى
زواج الشــباب مبكــر ًا ،تأخــذ فــي نظــر االعتبــار ظــروف الفتــاة

وهــذا يدلنــا علــى أن الــزواج املبكــر الــذي يدعــو اليــه االســام،

وأهليتهــا للــزواج ،حفاظـ ًا علــى كرامتهــا وشــخصيتها فــي املجتمــع.

النســاء ،ويحــرم املباشــرة عنــد احتمــال الضــرر كاإلفضــاء ومــا

حوارات حول القرآن الكرمي

)(43

ﮟﮠﮡﮢﮣ
حوار حول سورة األىلع  -القسم األول
(اآلية األوىل)

تمهيد
ســورة األعلــى مكيــة ،آياتهــا تســع عشــرة ،وهــي الســورة الســابعة فــي ترتيــب النــزول ،والســابعة
والثمانــون فــي ترتيــب القــرآن الكريــم؛ نزلــت بعــد ســورة الكوثــر.
وقد ورد في فضلها عن ابي عبد اهلل ،عليه السالم ،أنه قال:
"من قرأ" سبح اسم ربك األعلى "في فرائضه او نوافله ،قيل له يوم القيامة :أدخل الجنة من أي
أبواب الجنة شئت".

()1

وروي عنه ،عليه السالم ،انه قال" :الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة
الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك األعلى".

()2

وسنقف ،في القسم األول ،على اآلية األولى من هذه السورة المباركة فقط؛ لنلقي بعض الضوء
على الروايات الشريفة الواردة في شأن هذا السورة.

التذكير بالحقائق الكبرى

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي

18

* مــا هــو االطــار العــام هلــذه
الســورة املباركــة؟
 كمــا خلــق اللــه الكائنــات فســواهاوأمت صنعهــا ،وكمــا قــدر لهــا شــؤونها،
وألزمهــا بســن ،وهداهــا اليهــا ،كذلــك
قــدر لالنســان مــا يصلحــه ،وجعــل لــه
ســبل الســام التــي تهديــه الــى غاياتــه

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

الكرميــة ،وبعــث اليــه رســالته التــي تهديــه
اليهــا .
وال حتــدد غايــة االنســان مبــا
فــي الدنيــا مــن عافيــة ،وأمــن ،وتقــدم،
وســعادة؛ بــل  -وايضــا  -مبــا فــي
اآلخــرة التــي هــي خيــر وأبقــى .
وبالقــرآن يهــدي اللــه االنســان الــى
الفــاح .القــرآن الــذي يقــرؤه الرســول،
صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ فــا ينســى منــه

حرفــا ل ُيذ ّكــر بــه النــاس؛ ولكــن مــن الــذي
يتذ ّكــر؟ ّإنــا الــذي يخشــى؛ بينمــا الــذي
يســد منافــذ قلبــه مــن دون التذكــر؛ فهــو
األشــقى الــذي يصلــى النــار الكبــرى؛
فــا ميــوت فيهــا وال يحيــا.
واذا اســتطاع االنســان اإلقــاع
مــن جاذبيــة الدنيــا والتحليــق فــي أفــق
اآلخــرة التــي هــي خيــر وأبقــى؛ فانــه
يخطــو اخلطــوات األولــى علــى طريــق
الفــاح ،أمــا الثانيــة فاخلشــية ثــم
التذكــر ،وبعدهمــا تأتــي التزكيــة كخطــوة
ثالثــة حتملــه الــى الصــاة والزلفــى الــى
رب العــزة .
هكــذا تتواصــل آيــات ســورة األعلــى
لتذكرنــا ،ببالغــة نافــذة ،بــذات احلقائــق
الكبــرى التــي البــد ان نعيهــــا حتــى نبلــغ
الفــاح ،وإنهــا ملعجــزة القــرآن أن كل
ســورة منــه تذكــر بــذات احلقيقــة؛ ولكــن
بطريقــة متميــزة جديــدة.
بلــى؛ ان احلقائــق الكبــرى تتجلــى
فــي مظاهــر شــتى ألنهــا غيــر مــا نشــهده
مــن احلقائــق اجلزئيــة ،وهــي خالصــة
صحــف اللــه التــي بعثهــا الــى أنبيائــه
العظــام؛ كإبراهيــم وموســى ،عليهمــا
الســام .
األسماء الحسنى

* ألســاء اهلل تعــاىل عظمتهــا؛ فبــأي
اســم جــاء األمــر اإلهلــي يف قولــه تعــاىل:
ـم َر ِّبـ َ
ـك األَ ْعـ َ
ـى}؟
اسـ َ
{سـ ِّب ِح ْ
َ
 الســم اللــه عظمــة مشــتقة مــنعظمتــه؛ ألنــه يــدل عليــه ويذكرنــا بــه،
ويشــهد علــى جاللــه وجمالــه ومجــده
وكبريائــه ،وألن ربنــا املتعــال خلــق فــي
البــدء اســمه األعظــم ،وجعلــه علــى
أربعــة؛ اختــص بواحــد فجعلــه مكنونــا
عنــده ال يطلــع عليــه أحــد مــن خلقــه،
وجعــل الثالثــة فـــي كلمــات :اللــه،
وتعالــى ،وتبــارك ،ليهدينــا األول الــى
ذاتــه ،والثانــي الــى صفاتــه ،والثالــث
الــى أفعالــه؛ ثــم خلــق اللــه األشــياء

باســمه ،ومــا نــراه فــي اخلليقــة مــن آثــار
عظمتــه ليســت ســوى جتليــات ألســمائه.
هكــذا أمرنــا اللــه بــأن ندعــوه بأســمائه؛
{ولَِّ ْالَ ْسـ َـا ُء ْ
الُ ْس ـنَى
فقــال ســبحانهَ :
َفا ْدعُــو ُه ِ َبــا}( ،ســورة األعــراف:
.)180
ومــا نقــرؤه فــي األدعيــة املأثــورة
تأويــل لهــذا األمــر اإللهــي حيــث نتوســل
الــى اللــه ســبحانه بأســمائه احلســنى،
ونقــول:
«أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أضــاءت
لــه الســماوات واألرضــون وانكشــفت لــه
الظلمــات ،وصلــح عليــه أمــر األولــن
واألخريــن ،مــن ُفجــاءة نقمتــك ،ومــن
()3
حتويــل عافيتــك ،ومــن زوال نعمتــك»
و نقــرأ فــي األدعيــة املأثــورة ؛أيضــا:
«اللهــم إنــي أســألك باســمك العظيــم

األعظــم ،األعــز األجــل األكــرم ،الــذي إذا
دعيــت بــه علــى مغالــق أبــواب الســماء
للفتــح بالرحمــة انفتحــت ،وإذا دعيــت
بــه علــى مضائــق أبــواب األرض للفــرج
انفرجــت ،وإذا دعيــت بــه علــى العســر
لليســر تيســرت ،وإذا دعيــت بــه علــى
األمــوات للنشــور انتشــرت ،وإذا دعيــت
بــه علــى كشــف البأســاء والضــراء
()4
انكشــفت»
وفــي ادعيتنــا املأثــورة ،عــن النبــي
وأهــل بيتــه الطاهريــن ،عليــه وعليهــم
صلــوات اللــه ،تشــكل أســماء اللــه
احلســنى ركنــا أساســيا فيهــا؛ مثــل
دعــاء اجلوشــن الكبيــر الــذي يشــتمل
علــى ألــف اســم وصفــة مــن أســماء اللــه
وصفاتــه ،ودعــاء البهــاء ،ودعــاء كميــل؛
()5
ومــا أشــبه.
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018

تفســير اآليــة تســبيح اللــه ال مجــرد
تقديــس اســمه؛ لذلــك ُحــذف االســم عنــد
تســبيحة الركــوع والســجود ،او عندمــا
يســبح اللــه بعــد قــراءة هــذه اآليــة .

ما نراه في الخليقة من آثار عظمة اهلل

ال استعانة بغير اهلل

ليست سوى تجليات ألسمائه

التقديس والتسبيح

* مــا هــذه األســاء؟ وهل نســتطيع
أن ندركهــا ؟
 حقــ ًا ان عقولنــا ال حتيــط علمــابهــذه األســماء؛ كيــف وهــي لــم ولــن
تســتطيع اإلحاطــة علمــا بــكل خلقــه،
وخلقــه مظهــر مــن مظاهــر أســمائه؟
ولكــن اللــه آتانــا مــن العلــم مــا نشــير
بــه الــى أســمائه وندعــوه بهــا؛ ثــم عرفنــا
بهــا مبــا أوحــى الــى نبيــه مــن كتــاب،
واجــرى علــى لســان أوليائــه مــن علــم
كان مبثابــة تفســير للكتــاب ،وهكــذا
كانــت األســماء مظاهــر عظمتــه ،وآيــات
شــهادته وهيمنتــه؛ ال نقدســها اال بهــذه
الصفــة ،وال نســبحها اال بهــذا االعتبــار؛
فألنهــا الوســيلة إليــه تُقــدس ،وألنهــا
الســبيل الــى معرفتــه تُســبح .
و َمــن َق ـ َّدس االســم دون املســمى او
مــع املســمى فقــد أشــرك بربــه ســبحانه؛
امنــا تقديســنا لالســم بصفتــه اســما
للمعنــى ووســيلة إليــه ال اكثــر.
هكــذا جنــد فــي بعــض آيــات الذكــر
تســبيحا للــه ،وفــي بعضهــا تســبيحا
الســمه .فــاذا ســبحنا اللــه ،فإمنــا
بوســيلة أســمائه ألنــه ال ســبيل لنــا الــى
معرفــة ذاتــه .واذا ســبحنا اســم اللــه،
فإمنــا ألنــه اســم للــه ،وســبيلنا ملعرفــة
اللــه؛ وألننــا ال نقــدر علــى معرفتــه اال
باســمه ســبحانه .
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{ســ َّب َح لَِ َمــا ِف
قــال اللــه تعالــىَ :
الســاو ِ
ات َو َمــا ِف ْالَ ْر ِ
ـو ا ْل َع ِزيــزُ
ض َو ُهـ َ
َّ َ َ
ْ ِ
يــم}( ،ســورة الصــف.)1 :
الك ُ
َ
وقــال تعالــىُ { :ي َســ ِّب ُح لِ َمــا ِف
ض ا َْل ِل ِ
الســاو ِ
ات َو َمــا ِف ْالَ ْر ِ
ــك
َّ َ َ
وس ا ْل َع ِز ِ
ا ْل ُقــدُّ ِ
يــز َْ
ال ِكيــ ِم}( ،ســورة
اجلمعــة.)1 :
ْــر ًة
وقــال تعالــى َ :
{و َســ ِّب ُحو ُه ُبك َ
َو َأ ِص ً
يــا}( ،ســورة األحــزاب :اآليــة
.)42
الر ْح ِ
َــن
وقــال تعالــى { :بِ ْســ ِم اللَِّ َّ
ِ
ِ
اســ ِم َر ِّب َ
ــك ا َّلــذي
ــر ْأ بِ ْ
الرحيــ ِم ا ْق َ
َّ
ــق}( ،ســورة العلــق.)1:
َخ َل َ
ـم َر ِّبـ َ
ـك
اسـ ُ
ـار َك ْ
وقــال تعالــىَ { :ت َبـ َ
ِ
ــا ِل َو ْ ِ
ال َ
ْــرا ِم}( ،ســورة
الك َ
ذي ْ َ
الرحمــن.)78 :
صفتا الجالل واإلكرام

* يف هــذه اآليــات جــاءت صفتــا
اجلــال واإلكــرام للــرب؛ بينــا نجــد
يف آيــة أخــرى جاءتــا صفــة لوجهــه
ســبحانه؛ فقــال{ :ك ُُّل َمــ ْن َع َل ْي َهــا
ٍ
ال َ
ــى َو ْجــ ُه َر ِّب َ
ــا ِل
ــك ُذو ْ َ
َفــان * َو َي ْب َق ٰ
َو ْ ِ
ْــرا ِم}( ،ســورة الرمحــن-26 :
الك َ
)27؛ فهــل يف ذلــك تناقــض؟
 كال؛ ال تناقــض؛ الن وجــه اللــه اليــراد اال للــه ،فهــو مجــرد وســيلة ،كمــا
ان اجلــال واإلكــرام اإللهيــن يتجليــان
بوجهــه لنــا .
وهكــذا أمرنــا اللــه ،فــي فاحتــة

ســورة األعلــى ،بتســبيح اســم اللــه الــذي
{ســ ِّب ِح
هــو تســبيحه ســبحانه؛ فقــالَ :
اســ َم َر ِّب َ
ــك األَ ْعلَــى}.
ْ
توجيهات من الروايات

* بعــد هــذا األمــر اإلهلــي ،كيــف
جــاءت التوجيهــات مــن الروايــات يف
هــذا اخلصــوص؟
 نعــم؛ روي عــن ابــن عبــاس عــنالنبــي ،صلــى اللــه عليــه و آلــه :كان
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،اذا قــرأ
ــم َر ِّب َ
ــك األَع َ
ْــى} قــال:
اس َ
{ســ ِّب ِح ْ
َ
«ســبحان ربــي األعلــى» وكذلــك روي عــن
()6
علــي ،عليــه الســام.
وروي عــن اإلمــام الباقــر ،عليــه
[ســ ِّب ِح
الســام ،أنــه قــال« :اذا قــرأت َ
ــم َر ِّب َ
ــك األَع َ
ْــى]؛ فقــل :ســبحان
اس َ
ْ
ربــي األعلــى .وان كنــت فــي الصــاة؛
()7
فقــل فيمــا بينــك وبــن نفســك».
وروي عــن ابــن عامــر اجلهنــي انــه
اســ ِم َر ِّب َ
ــك
قــال :ملــا نزلــت { َف َســ ِّب ْح بِ ْ
ا ْل َعظِيـ ِم} ،قــال رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه« :اجعلوهــا فــي ركوعكــم» .وملــا
ــم َر ِّب َ
ــك األَع َ
ْــى}،
اس َ
{ســ ِّب ِح ْ
نــزلَ :
()8
قــال« :اجعلوهــا فــي ســجودكم».
تسبيح اهلل

* ملــاذا ،إذن ،حــذف لفــظ اجلاللــة
يف ذكــر الســجود؟
 -هــذه النصــوص تــدل علــى أن
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* هــل مــن توضيــح أكثــر ملعنــى
ومفهــوم «التســبيح»؟
 قــال بعضهــم :تنزيــه اســم اللــهتعالــى وتســبيح اســمه يتــم بــأن يجــرد
القــول عــن ذكــر مــاال يناســب ذكــره مــع
ذكــر اســمه تعالــى؛ فــا ينبغــي ان يذكــر
األنــداد مــع اســمه؛ كمــا كان يفعــل
املشــركون الذيــن ال يذكــرون اللــه اال مــع
الشــركاء مــن دونــه ،امــا إذا ُذكــر وحــده،

اشــمأزت قلوبهــم؛ كمــا قــال ســبحانه:
ِ
ــم َأزَّ ْت
َ
ــر اللَُّ َو ْحــدَ ُه ْاش َ
{وإِ َذا ُذك َ
ُــون بِ ْال ِخــرةِ
ُق ُلــوب ا َّل ِذيــن َل يؤْ منِ
َ
َ ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ــم
ــر الذيــ َن مــن ُدونــه إذا ُه ْ
َوإِ َذا ُذك َ
ِ
ش َ
ون}( ،ســورة الزمــر.)45 :
َي ْســ َت ْب ُ
ولكــن؛ يبــدو ان هــذا التفســير ال
يتناســب مــع الســياق وال مــع ســائر
البصائــر القرآنيــة حــول اســم اللــه .فــاذا
كان اســم اللــه يعنــي كلمــة اللــه وليــس
املســمى وهــو اللــه ســبحانه؛ فمــا معنــى
ح ِ
الر ِحيــ ِم}؟ أ باللــه
الر ْ َ
ٰــن َّ
{بِ ْســ ِم اللَِّ َّ
تت ـ ُّم االســتعانة أم بكلمــة اللــه؟ ســبحان
اللــه وتعالــى ان تتــم االســتعانة بغيــره
أنــى كان.
وجــاءت صفــة «األعلــى» فــي اآليــة

الشــريفة للشــهادة علــى ضــرورة تســبيح
اللــه؛ اذ انــه ربنــا وانــه األعلــى؛ وهــل
يســبح احــد ســوى الــرب األعلــى؟
------------------ .1تفسير نور الثقلين /ج /5ص.553
 .2تفسير نور الثقلين /ج /5ص.553
 .3مفاتيــح الجنــان /فقــرة مــن دعــاء ليلــة
النصــف مــن شــعبان.
 .4مفاتيــح الجنــان /فقــرة مــن دعــاء
ا لســما ت .
 .5راجــع مفاتيــح الجنــان للمحــدث الشــيخ
عبــاس القمــي.
 .6تفسير نور الثقلين /ج /5ص.553
 .7تفسير نور الثقلين /ج /5ص.554
 .8تفسير نور الثقلين /ج /5ص.554
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اضاءات تدبرية
ِ ِ
ــو ِم الدِّ ِ
يــن} أي
مرضاتــه ،ألنــه { َمالــك َي ْ
يــوم اجلــزاء األكبــر ،وحــن ميلــك اللــه يــوم
الديــن ،ميلــك اجلنــة والنــار وامليــزان واحلكــم
باجلنــة او النــار؛ وهــو تعبيــر يبــدو أوســع
وأشــمل وافضــل مصــداق للتعبيــر عــن آيــة
{ َمالِــكِ َيــ ْو ِم الدِّيــنِ }؛ ذلــك الن املَل َ
ِــك قــد ال
ميلــك فــي دولتــه اال شــيئا واحــدا فقــط هــو
احلكــم والســلطة؛ بينمــا اللــه  -تعالــى-
ميلــك الســلطة والهيمنــة علــى الكــون كلــه
ويفعــل مــا يشــاء وهــو علــى كل شــيء قديــر.

الطريق
إلى طلب
االستقامة
واالستجابة

تجليات االستقامة

وتجلياتها في
سورة الفاتحة

الشيخ ماجد الطرفي

ان نعم اهلل
ً
ليست عبثا وبال
حكمة؛ بل انها
تهدف إلى تربية
االنسان واختباره،
ومن ثم جزائه
على الحسنة او
السيئة
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نفكــر ونصمــم ونعمــل بقــوى وطاقــات،
ميدنــا بهــا اللــه  -تعالــى  ،-اذ كل قــوة نفكر
او نصمــم او نعمــل بهــا ،هــي آيــة مــن آيــات
اللــه واســم مــن أســمائه احلســنى ،يجــب
علينــا ان نقــول :باســم اللــه قبــل كل موجــة
تفكيــر ،وومضــة إرادة وحركــة عمــل.
انــه اللــه الــذي خلقنــا وهدانــا ،فباســمه
نبتــدئ كل شــيء ألن كل شــيء هــو فــي
الواقــع آيــة مــن آياتــه الكبيــرة.
وأســماء اللــه كلهــا مظاهــر رحمتــهِ،
ورحمتــ ُه واســعة .كمــا نعبــر عــن الرحمــة
الشــاملة التــي وســعت كل شــيء بـــ
حـ ِ
ـن} ،وإن الرحمــة الدائمــة ،التــي لــم
{الر ْ َ
َّ
تــزل وال تــزال ولــن تــزول فــي املســتقبل بـــ
{الر ِحيــ ِم}.
َّ
وســوف تتجســد رحمــة اللــه الدائمــة
فــي عالــم اآلخــرة ،بجنــات واســعة يختــص
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

بهــا املؤمنــون فــي الدنيــا فهــو يرحــم
اجلميــع؛ املؤمنــن منهــم والكافريــن؛ والبــد
عنــد ذلــك ان تكــون العبــادة والتوجــه اليــه -
تعالــى  -وحــده بإخــاص ،فــي كل صغيــرة
وكبيــرة ونســتعني بــه فــي كل شــيء ،كمــا
ـي« :يــا موســى ،ســلني
فــي احلديــث القدسـ ّ
ك ّل مــا حتتــاج إليــه ،حتّــى علــف شــاتك،
وملــح عجينــك»(.)1
شكر النعم وتجلياتها في صفات اهلل الحسنى

حــن نحمــد اللــه ونذكــره بصفاتــه
احلســنى التــي فيــه ،والتــي تتجســد عمليــا
فــي نعمــه الكبيــرة والكثيــرة علينــا ،وابرزهــا
نعمــة العنايــة اجلســدية والروحيــة ،التــي
جعــل اللــه بهــا االنســان أكــرم وأفضــل
مــن كثيــر ممــن خلــق ،ولكــن هــذه التربيــة ال
تخــص االنســان وحــده ،اذ ان كل األحيــاء
ينعمــون بتربيــة اللــه ورعايتــه لهــم ،منــذ
نشــوئهم وحتــى املمــات؛ فالنبــات يتلقــى
نعمــة العنايــة مــن قبــل اللــه ،مــن أشــعة
الشــمس التــي ال تنقطــع عنــه ،ومــاء الســماء
الــذي يصــب عليــه ص ّبــا ،وأمــاح االرض،
والريــاح اللواقــح وغيــر ذلــك؛ فــكل مخلوقاتــه
تنعــم بعنايــة اللــه ورعايتــه الدائمــة.
اذ ًا؛ لنقــف خاشــعني أمــام اللــه
ســبحانه ،الــذي شــملنا بعنايتــه نحــن
والعالــم الــذي مــن حولنــا {ت َُســ ِّب ُح َلــ ُه
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{ال ْمــدُ لَِّ َر ِّب
 ،)44فحينهــا نلهــج بـــ
َْ
ا ْل َعا َلِــنَ } ،وهــي الصفــة التــي يجــب أن
نذكرهــا دائمــا ،كمــا جــاء فــي دعــاء كميــل:
اج َعــ ْل لِســاني ِبذِ ْكــرِ َك لَهِ َجــ ًاَ ،و َقلْبــي
« َو ْ
ِب ُح ِّبـ َـك ُم َت َّيمـ ًا» ،فمــن املهــم أن يكــون القلــب
متيمــا بحــب اللــه عــز وجــل ،واللســان دائمــا
يكــون لهجــا بذكــره  -تعالــى-؛ فقــد بلغنــا
بذلــك حــد اخلشــوع لننــال العنايــة اإللهيــة؛
فــكل ذلــك مــن أجــل أن يصــل اإلنســان الــى
مرحلــة احلــب اإللهــي فــي القلــب ،والذكــر
علــى اللســان ،فــإذا كان كذلــك ،فإنــه مــن
الطبيعــي أن يكــون هنــاك أيضــا نــور فــي
اجلــوارح؛ وهــو نــور التعبــد والطاعــة؛ ليــس
بألســنتنا فقــط ،بــل فــي قلوبنــا وجوارحنــا
وبــكل أحاسيســنا ،ألنــه  -تعالــى -يســتحق
احلمــد والثنــاء عليــه ،كمــا يقــول أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام« :اللهــم انــي مــا
عبدتــك خوفــ ًا مــن نــارك وال طمعــ ًا فــي
جنتــك ولكنــي عبدتــك ألنــك أهــ ًا لذلــك
وابتغــاء مغفرتــك ورحمتــك ورضوانــك».
والصفــة األخــرى التــي نحمــد اللــه
عليهــا ونذكــره بهــا؛ الرحمــة الواســعة
{الر ْح ِ
الر ِحيــ ِم} ،بيــد
والدائمــة فهــو
َــن َّ
َّ
ان نعــم اللــه ليســت عبث ـ ًا وبــا حكمــة؛ بــل
انهــا تهــدف إلــى تربيــة االنســان واختبــاره،
ومــن ثــم جزائــه علــى احلســنة او الســيئة.
فهــو إضافــة الــى رحمتــه الواســعة
والدائمــة ،حكيــم ســريع احلســاب شــديد
العقــاب؛ البــد ان نخشــاه ونتقــي عذابــه
ونعمــل بجــد مــن اجــل احلصــول علــى

واذا كان اللــه رب العاملــن ،والرحمــنِ
الرحيــم ،ومالــكِ
يــوم الديــنِ  ،فالبــد ان
ِ
ِ
نخلــص لــه العبــادة ونتوجــه اليــه فــي كل
صغيــرة وكبيــرة ونســتعني بــه ونقــول:
ــاك َن ْع ُبــدُ َوإِ َّي َ
{إِ َّي َ
ــاك ن َْســت َِعنيُ } ،أي
نعبــدك وحــدك ونســتعني بــك وحــدك ال
شــريك لــك ،وعندمــا نتعمــق قليــا فــي معنــى
هــذه اآليــة املباركــة جندهــا تلخــص فلســفة
احلريــة اإلنســانية بصــورة متينــة.
فمادامــت األســماء احلســنى للــه
 تعالــى -التــي منهــا ضمــان حريــةاالنســان؛ اذ ًا فلنتــرك األصنــام التــي تُعبــد
مــن دون اللــه ألنهــا ال تتصــف بشــيء مــن
تلــك الصفــات ،فــا هــي رب وال رحمــن وال
متلــك جــزا ًء وعقاب ـ ًا ،وحــن نتــرك األصنــام
الصامتــة (كاحلجــارة) او الناطقــة (كالذيــن
ُيع َبــدون مــن دون اللــه) آنئــذ نكــون علــى
الصــراط املســتقيم.
ولكــن ليــس بهــذه الســهولة نســتطيع
ان نحقــق االســتقامة ،الن التخلــص مــن
األصنــام مهمــة صعبــة للغايــة ،وعلــى
االنســان ان يضــع أمامــه هدفــ ًا صعبــ ًا
ليحققــه فــي احليــاة هــو االســتقامة.
لــذا يجــب عليــه أن يســعى مــن اجــل
حتقيقــه بجــد ومثابــرة ،وذلــك عبــر ثــاث
مراحــل:
املرحلــة األولــى :التصميــم علــى
ا ال ســتقا مة
لــن يكــون التصميــم علــى االســتقامة
جــاد ًا إال اذا عــرف االنســان ان فــي احليــاة
طرقــا شــتى ال تــؤدي بــه الــى أهدافــه
املنشــودة ،وان هنــاك طريقــ ًا واحــد ًا فقــط
هــو الــذي يوصلــه اليهــا؛ والتعــرف علــى
هــذا الطريــق والســير فيــه هــو مــن واجباتــه
التــي عليــه ان يســعى لتأديتهــا ،وليســت
مــن نعــم اللــه الطبيعيــة عليــه ،مثــا؛ كنعمــة
البصــر ،حيــث يولــد الطفــل بصيــرا؛ كمــا

وأن اآليــة  112مــن ســورة هــود تخاطــب
اســت َِق ْم
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــهَ { ،ف ْ
ِ
ــر َت} ليحــث املســلمني عليهــا،
َــا ُأم ْ
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وألهميــة االســتقامة ومتعلقاتهــا ،ولصعوبــة
املوضــوع وأهميتــه عنــد النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،لقولــه« :شــيبتني ســورة هــود».
وقــد ال تكــون االســتقامة أبديــة ،بســبب
عواصــف الشــهوات وأمــواج الضغــوط
االجتماعيــة واحلواجــز النفســية ،ووســاوس
الشــيطان ،تلعــب بقلــب االنســان كمــا تلعــب
األعاصيــر بريشــة الطائــر.
ونعمــة الهدايــة التــي وهبهــا اللــه
لألبــرار ِ
{ص َ
ـم}،
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أي :التــي تــؤدي طبيعيــا الــى االنتفــاع
بســائر نعــم اللــه ،مــن النبيــن والصديقــن
والشــهداء والصاحلــن وحســن أولئــك
رفيقــا؛ فمــا دامــت االســتقامة نعمــة
توهــب ،فعليــه ان يظــل يقظــا كلمــا أبعدتــه
عوامــل االنحــراف عــن اخلــط ،عــاد اليــه
بفضــل وعيــه وثقتــه باللــه ،وبتصميمــه علــى
االســتقامة فــي احليــاة حتــى يأتيــه اليقــن.
وعلينــا ان نعــرف ان اللــه  -تعالــى-
يجســد الصــراط املســتقيم فــي أشــخاص
منتجبــن مــن اللــه تعالــى كأميــر املؤمنــن
علــي بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام ،وكونــه،
عليــه الســام ،أحــد الثقلــن  -القــرآن
الناطــق  ،-اذ ان اإلميــان ال بــد ان يكــــون
لــه رصيــد واقعــي لئــا يتحــول الــى أفــكار
مجــردة ،رمبــا ال تكــون قابلــة للتطبيــق.
املرحلــة الثانيــة :حتديــد دواعــي
ا ال نحــر ا ف
الضغوطــات التــي تســيطر علــى
االنســان باجتــاه االنحــراف او تضغــط عليــه
لكــي يختــار بوعــي وعمــد طريــق االنحــراف؛
مثــل حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــن
والكماليــات والتفاخــر وحــب الســلطة
وغيــر ذلــك؛ فــان مــن النــاس ينحرفــون عــن
االســتقامة بشــهواتهم النهــم يستســلمون
لضغوطاتهــا؛ هــؤالء يغضــب اللــه عليهــم،
ويســلب منهــم نــور الفطــرة ووهــج العقــل
فــاذا بهــم فــي ظلمــات ال يبصــرون ،لذلــك
يركــز املؤمنــون فــي دعائهــم علــى ان تــدوم
لهــم نعمــة الهدايــة فيكونــوا مســتقيمني.
ومــن ثــم يقــوم بطلــب الرجــاء بــأن
ال يكــون مــن املغضــوب عليهــم {غ ْ ِ
َــر
ا َْلغ ُْض ِ
ــم} ممــن تعمــدوا
ــوب َع َل ْي ِه ْ
االنحــراف فســلب اللــه منهــم نعمــة الهدايــة
فظلــوا منحرفــن الــى األبــد ،أي ندعــو اللــه
عــز وجــل أن ال يجعلنــا فــي زمــرة هــؤالء

الذيــن غضــب اللــه عليهــم.
املرحلــة الثالثــة :التخلــص مــن عوامــل
االنحــراف:
التــي تدفــع االنســان الــى االنحــراف
مــن دون وعــي وال تصميــم ،وذلــك مثــل
اجلهــل والغفلــة والنســيان ،حيــث انهــا مــن
عوامــل الضاللــة التــي حتجــب اإلنســان
عــن ســلوكه إلــى طريــق االســتقامة؛ فيجــب
التخلــص منهــا هــي األخــرى حتــى تتــم
االســتقامة.
ومــن النــاس مــن ينحــرف جلهلــه
بالديــن مــع مــا فيــه مــن ســعادة وخيــر،
مثــل البعــض مــن الشــبيبة الذيــن ابتعــدوا
عــن قيــم اللــه ،ميينــا او يســارا ،وضحــوا
مــن اجــل مبــادئ فاســدة تضحيــة صادقــة،
هــؤالء هــم اجلهــاء؛ أمثــال داعــش
واملتطرفــن والتكفيريــن وغيرهــم ،النهــم
لــو عرفــوا الديــن الصحيــح علــى حقيقتــه
كمــا بينــه القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة؛
ملــا توانــوا عــن التضحيــة مــن اجــل هــذه
املبــادئ التــي تخالــف الشــارع املقــدس؛
كذلــك مــن املؤمنــن الذيــن يقعــون فــي
الذنــوب فــي ظــروف معينــة ثــم يتوبــون مــن
قريــب أو مــن بعيــد ،هــؤالء تقودهــم الغفلــة
والنســيان؛ لذلــك يدعــو املؤمنــون الصادقــون
ان يهديهــم اللــه الــى الصــراط املســتقيم
{الضا ِّلــنَ }؛ فــي قولــه
وال يجعلهــم مــن
َّ
تعالــى:
الضا ِّلــنَ } إذ ان التخلــــص
{و َل َّ
َ
مــــن الضاللــة الالواعيــة ال يكــون اال بعــد
التخلــص مــن االنحــراف الواعــي ،اذ ان
نــور اللــه ال يدخــل قلبــا متكبــرا معانــدا
مصممــا علــى االنحــراف ،الــذي أوقــع
نفســه فيــه.
فمــن أجــل ذلــك يحتــاج اإلنســان
إلــى جتديــد حياتــه كل مــ ّدة ،ومراجعــة
احلقــب املاضيــة ليبــدأ صفحــة جديــدة كل
يــوم ،فــي االرتبــاط باللــه تعالــى وكتابــه
املقــدس ونبيــه املرســل وأهــل بيتــه األبــرار
امليامــن؛ ليضمــن االســتقامة التــي يطلبهــا
فــي صالتــه ،ألن ال ّديــن هــو احليــاة ،لــذا
أصبحــت ســورة الفاحتــة فــي بدايــة كتــاب
اللــه العظيــم ،وهــي طريقــة ربانيــة لبدايــة
فتــح حيــاة جديــدة وصحيحــة ومتزنــة لــكل
مــن أراد أن يعــرف موقعــه مــع اللــه أو ًال،
ومــع نفســه ثانيــا مــن خــال البصائــر
املوجــودة فــي هــذه الســورة العظيمــة.
----------------------------------------

حين نترك
األصنام الصامتة
(كالحجارة) او
الناطقة (كالذين
ُ َ
يعبدون من دون
اهلل) آنئذ نكون
على الصراط
المستقيم

ALHODAMAG.COM

( )1عدة الداعي بن فهد الحلي /ص.123

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018

23

اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية
واالبتعــاد عــن األوطــان وحتمــل الســجن
واالســتهزاء بالرغــم مــن اآليــات البي ّنــات
املختلفــة ،حتقــق وعــد اللــه ســبحانه بنصــر
اللــه ،ســبحانه ،موســى علــى فرعــون
وجبروتــه ،بعــد أن عــزم فرعــون علــى قتــل
موســى وبنــي إســرائيل الذيــن اتخــذوا
اخلــروج مــن مصــر ســبي ًال خلالصهــم،
حيــث أنهكهــم االضطهــاد والقمــع فــي
ظــل احلكــم الفرعونــي الــذي لــم يكــن
قتــل الرجــال واســتحياء النســاء وتســخير
العاملــن إال بعــض فصــول اجلــور عليهــم.
خــرج موســى وقومــه وخــرج فرعــون
وجنــده علــى أثرهــم ،وجــاوز الــرب ببنــي
إســرائيل البحــر ،وأغــرق فرعــون وجنــوده،
فانتهــت بتلــك احلادثــة العظيمــة حيــاة
أعتــى طاغيــة ،كمــا انتهــت  -أيضــ ًا -
حيــاة حضــارةٍ فــي أوج قوتهــا وعنفوانهــا.

األنبياء وتجارب اإلصالح مع األمم ""2
موسى،

 ،ومواجهة "التقلبات" في المجتمع

عليه السالم

قد يتراجع
الشخص عن
كل مبادئه
التي أظهرها
طيلة حياته إذا
ُ ّ
ما محص في
امتحان

السيد سجاد المدرسي
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َان َقب َل ُكـ ِ
ـر ًا
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بهــذه اجلملــة الصاعقــة ن ّبــه النبــي
األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،مبــا
ســيجري فــي األمــة اإلســامية مــن

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ابتــاءات وامتحانــات مــ ّرت علــى األمم
الســابقة؛ كبنــي إســرائيل فــي زمــن النبــي
موســى ،عليــه الســام ،أو بعــد مجــيء
النبــي عيســى ابــن مــرمي ،عليهمــا الســام،
ومــا تكــرار القــرآن الكــرمي لقصــة النبــي
موســى مــع فرعــون مــن جهــة ،ومــع قومــه
مــن جهــة أخــرى فــي أكثــر مــن ســبعني
مــورد إال لبيــان أهميــة هــذه احلــوادث
وضــرورة االعتبــار بهــا كيــا يكــرر
املســلمون األخطــاء ذاتهــا فيبتلــوا بنتائــج
ســيئة.
-2-

تعصــف باملــرء موجــات مختلفــة
ـب
ذات اليمــن وذات الشــمال ،وهــو مطالـ ٌ
ــف واضــح إزاءهــا ،أمــا أن
باتخــاذ موق ٍ
يكــون متقلبــ ًا مــع تقلــب املوجــة ،فــا
يرجــى منــه خيــر قــط؛ بــل ال يكــون املــرء
ميحــص ويبتلــى ،ذلــك ألن
مؤمنــ ًا حتــى ّ

مجــرد ادعــاء اإلميــان أمـ ٌر يقــدر عليــه كل
فــرد.
ّ
وداء «التقلــب» قــد يعــم املجتمــع كلــه
فيتحــرك ذات اليمــن وذات الشــمال مــع
نعــق الناعقــن ،فيصبــح بثقافــة وميســى
مــع أخــرى ،ورمبــا رأيتــه يصبــح مؤمنــ ًا
ملتحيــ ًا ولكنــه يحلقهــا عنــد املســاء
النقــاب الكفــة ضــد «املتدينــن» ،ورمبــا
ط ّبــل للرأســمالية ،ولكنــه ال متــر عليــه
األيــام حتــى يصــدح بلعنهــا.
وليــس مــرض «التقلّــب» مرضــاً
نــادر ًا ،بــل هــو مــن األمــراض الشــائعة
فــي األمم علــى اختالفهــم فــي الزمــان
واملــكان ،كمــا أنــه ليــس مرض ـ ًا مجهــول
األســباب واألعــراض.
-3-

جهــاد عظيــم ،مت ّثلــت بعــض
بعــد
ٍ
ً
فصولــه فــي الهجــرة خوفــا مــن القتــل،

-4-

وبانتهــاء حيــاة فرعــون ،بــدأت فصـ ٌ
ـول
جديــدة مــن جهــاد النبــي العظيــم موســى،
عليــه الســام ،ولكــن هــذه املــرة لــم يكــن
جهــاده مــع الك ّفــار ،بــل كان جهــاد ًا فــي
قومــه ومــع مــن أنقذهــم باألمــس مــن
جبــروت فرعــون وطغيانــه.
صحيــح أن بنــي إســرائيل أظهــروا
ٌ
اإلميــان مبوســى ورســالته ،وأعلنــوا اتباعه
وأخيــه هــارون ،عليهمــا الســام ،ولكنهــم
لــم يكونــوا قــد بلغــوا مرتبــة اإلميــان
احلقيقــي ،كمــا أنهــم لــم يكونــوا مؤهلــن
لبنــاء أمــة صاحلــة ،ولذلــك شــرع النبــي
موســى ،عليــه الســام ،مبعونــة أخيــه،
بحركــة بنــاء األمــة املؤمنــة والصاحلــة بنــا ًء
جذريــ ًا.
ّ
مرض التقلب على مراحل

وقبــل أن يبــدأ النبــي موســى ،عليــه
الســام ،بترســيخ أســس اإلميــان ،ظهــرت
تطفــو علــى الســطح األمــراض الداخليــة
فــي بنــي إســرائيل والــذي كان أولهــا
مــرض التقلــب ،فهــم باألمــس كانــوا
يعبــدون اللــه وحــده ،إذ أنهــم فــي ســاعات
العســرة والشــدة ال يجــدون ملجــأ غيــر
حصــن اللــه ســبحانه ،ففــي تلــك الســاعة

يرفــض قلــب اإلنســان األنــداد مــن دون
اللــه عزوجــل ،حتــى لــو كان قويــ ًا فــي
ســلطانه ظاهــر ًا كفرعــون ،ولكنهــم مــا
إن جتــاوزوا البحــر حنّــوا إلــى الشــرك
باللــه ســبحانه ،وبــدأت بذلــك معانــاة
النبــي العظيــم ،عليــه الســام ،مــع قومــه
فــي محاربــة مــرض «التقلــب» واالرتــداد
إلــى املربــع األول .وفــي مــا يلــي بعــض
احملطــات التــي ذكرهــا القــرآن الكــرمي:
1/4

بعــد أن جــاوز اللــه ببنــي إســرائيل
البحــر ،وقبــل أن يلتقطــوا أنفاســهم مــن
تلــك املســيرة الشــا ّقة ،ظهــرت معالــم
املــرض ،حــن رأوا أقوام ـ ًا يعكفــون علــى
ـام لهــم ،يعبدونهــا مــن دون الله ،وإذا
أصنـ ٍ
ببنــي إســرائيل يطالبــون نبيهــم موســى،
عليــه الســام ،أن يجعــل لهــم إلهــ ًا مــن
إلتفــات منهــم إلــى
جنــس آلهتهــم ،دون
ٍ
أن جوهــر حركــة األنبيــاء ومنهــم موســى،
عليــه الســام ،هــي تخليــص النــاس مــن
عبــادة مــا ســوى اللــه ســبحانه؛ حجــر ًا
كان  -كاألصنــام  ،-أم بشــر ًا كان -
كفرعــون  .-قــال اللــه ســبحانه:
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األعــراف.)138 :
ويبــدو أن عــدم رســوخ اإلميــان فــي
قلوبهــم والتأثــر القســري واحلنــن للثقافــة
الفرعونيــة ،هــي العوامــل التــي كانــت
وراء هــذا النكــوص ،وكمــا يقــول املرجــع
املدرســي« :إن قــوم موســى ،عليــه الســام،
ً
طويــا مــن الزمــن وهــم
عاشــوا ردحــ ًا
يعانــون الــذل واخلضــوع واالستســام
لآلخريــن ،وكانــت السياســة الطاغوتيــة
لفرعــون هــي التــي فرضــت عليهــم هــذه
احلالــة ،ولكنهــم  -علــى أي حــال -
تأثــروا بهــا نفســيا؛ فحــن أنقذهــم اللــه
غيبيــا بقيــت آثــار تلــك الســيطرة عالقــة
بنفوســهم ،ولــم يقــدروا علــى ممارســة
حريتهــم واحلضــور فــي ســاحات احليــاة،
واتخــاذ القــرارات املناســبة فيهــا اعتمــادا

علــى أنفســهم ،لذلــك حنــوا إلــى حالتهــم
()2
الســابقة».
وفــي مقابــل مطالبتهــم الباطلــة ،راح
النبــي موســى ،عليــه الســام ،يشــرح
لهــم احلقائــق انطالق ـ ًا مــن جهلهــم بهــا،
حيــث صــ ّرح لهــم ،أو ًال وقبــل كل شــيء،
بأنهــم قــو ٌم يجهلــون؛ ومــا وقوعهــم فــي
هــذا اخلطــأ العظيــم إال جلهلهــم بحقيقــة
اإلميــان وعــدم معرفتهــم للــه ســبحانه.
وبعــد هــذه الصعقــة القويــة ،بـ ّـن لهــم
النبــي ،عليــه الســام ،بطــان عمــل هــؤالء
وعــدم اســتمراريته ،فبنيــان القــوم العقــدي
هــار،
والثقافــي قائــ ٌم علــى شــفا
ٍ
جــرف ٍ
قــال اللــه ســبحانه:

{إِ َّن هـ ِ
الء م َتــر مــا هــم فِيـ ِ
ـه َو َباطِـ ٌـل
َ ـؤُ
ُ َّ ٌ َ ُ ْ
ُ
َ
َمــا كَانُــوا َي ْع َملــون}( ،ســورة األعــراف:

.)139
ولــم يكت ِ
ــف النبــي موســى ،عليــه
الســام ،ببيــان مــا يــؤول إليــه أمــر
املشــركني؛ بــل راح يذ ّكرهــم باللــه ســبحانه
الــذي ّ
فضلهــم علــى العاملــن وأنقذهــم مــن
جــور فرعــون وطغيانــه ،ليــزدادوا معرفــ ًة
وإميانــ ًا باللــه الــذي ال رب غيــره ،قــال
تعالــى:

ِ
َ
ــو
ُــم إِ َلــ ًا َو ُه َ
َــر اللَِّ َأ ْبغيك ْ
{قــال َأغ ْ َ
ِ
ُــم ع َ
ُــم
َــى ا ْل َعا َلــنَ * َوإِ ْذ َأ َ
نج ْينَاك ْ
َف َّض َلك ْ
ِمـن ِ ِ
ـذابِ
ـو َن َي ُســو ُمو َنك ُْم ُســو َء ا ْل َعـ َ
آل ف ْر َعـ ْ
ْ
ون نِ َســا َءك ُْم َوفِ
َ
ُــم َو َي ْســت َْح ُي َ
َ
ُي َق ِّت ُلــون أ ْبنَا َءك ْ
ِ
ِ
ِ
ـم}( ،ســورة
ـم عَظيـ ٌ
ـم َبــا ٌء م ـ ْن َر ِّب ُكـ ْ
َذل ُكـ ْ

األعــراف)141-140 :
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أمــر اللــه نبيــه بالصعــود إلــى الطــور
ملناجاتــه ثالثــن يومــ ًا وأمتهــا بعشــرة
أيــام؛ فتــم ميقــات اللــه مــع كليمــه ،عليــه
الســام ،أربعــن يومـ ًا ،وهــي ليســت باملدة
الطويلــة نســبي ًا ،إال أنهــا كانــت كافيــة
الســتغالل املنحرفــن الفــراغ القيــادي -
لوجــود هــارون ،عليــه الســام  -والضعــف
املعرفــي واخلــواء الثقافــي لبنــي إســرائيل،
إلعــادة األمــة إلــى الشــرك باللــه ســبحانه،
مــن خــال صناعــة عجـ ٍـل مــن ذهــب ،وعـ ّده
إلــه موســى وهــارون ،تعالــى اللــه عــن ذلــك
علــو ًا كبيــر ًا.
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018

عدم رسوخ
اإليمان في
قلوبهم والتأثر
القسري والحنين
للثقافة الفرعونية،
هي العوامل
التي كانت وراء
إرجاعهم إلى
حالتهم السابقة
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اضاءات تدبرية
وبالفعــل؛ هــرع بنــو إســرائيل لعبادتــه
والســجود لــه ،رغــم نهــي هــارون وتنديــده،
وكان ســجودهم للعجــل بســبب أنهــم« :ال
يزالــون عبيــدا فــي نفوســهم بالرغــم مــن
حتررهــم الظاهــر .هــؤالء كانــوا بحاجــة
إلــى ثــورة ثقافيــة قويــة حتــرر نفوســهم
()3
مــن الــذل واخلنــوع».
ِ
ْ
{وإذ َواعَدْ نَــا
قــال اللــه ســبحانهَ :

ِ
ُــم ا ْل ِع ْج َ
ــل
ــم َّات َْذت ْ
وســى َأ ْر َبعــنَ َل ْي َلــ ًة ُث َّ
ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُــم َظ ُ
ال َ
ــم َع َف ْونَــا
مــ ْن َب ْعــده َو َأ ْنت ْ
ــون* ُث َّ
َعنْ ُكــم ِمـن بعـ ِ
ـم ت َْشـك ُُر َ
ـد َذلِـ َ
ون *
ْ ْ َْ
ـك َل َع َّل ُكـ ْ
ِ
َّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ـاب َوالف ْرقــان ل َعلك ُْم
وســى الك َتـ َ
َوإِ ْذ آ َت ْينَــا ُم َ
َ ْتتَــدُ َ
ون}( ،ســورة البقــرة.)53-51 :

بريق المادة
ّ
يهز أقوى
الرجال
واعتاهم ما لم
يتسلحوا بسالح
البصيرة
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إن عبــادة العجــل تعنــي وجــود
خلــل فــي أصــل العقيــدة الــذي يــؤدي
ٍ
إلــى اخلــواء الثقافــي ،وحــن يضــاف
إليــه االنبهــار بالدنيــا والنظــرة اخلاطئــة
إليهــا يكــون هــاك األمم بأيســر مــا
يكــون ،وظهــر الفســاد العقــدي فــي بنــي
إســرائيل فــي أكثــر مــن موقــف؛ مثــل:
طلبهــم لألصنــام  -كمــا مـ ّر -ومثــل عبــادة
العجــل ،ومثــل طلبهــم مــن النبــي موســى،
عليــه الســام ،أن يريهــم اللــه جهــرةً.
ومــن هنــا؛ عالــج القــرآن الكــرمي
معادلــة االنحــراف فــي هــذه اآليــات ،حيــث
أمــر اللــه نبيــه بــأن يتلــو عليهــم الكتــاب
وفيــه الــرؤى العقديــة الثابتــة والفرقــان
الــذي حــوى علــى البصائــر التفصيليــة
للحيــاة ،كل ذلــك لهدايتهــم.
أمــا النظــرة اخلاطئــة إلــى املــادة
واســتحبابها فقــد بقيــت راســخة فــي
نفــوس البعــض؛ ولذلــك أحتــاج األمــر
إلــى عمليــة التطهيــر التامــة ،يقــول املرجــع
املدرســي« :ولكــن انتهــاء عبــادة املــال ،مــن
قِ َبــل أكثــر األمــة ،لــم يــدل علــى انتهــاء دور
الثــروة فــي تهديــد حتــرر األمــة اجتماع ًّيــا،
إذ كانــت هنــاك طبقــة قــد أشــربت قلوبهــم
بحــب العجــل .وكانــت األمــة بحاجــة إلــى
عمليــة تطهيــر ،لتصفيــة العناصــر اخلبيثــة
ِ ِ ِ
{وإِ ْذ َقـ َ
ـو ِم
وســى ل َق ْومــه َيــا َقـ ْ
منهــا»(َ )4
ـال ُم َ

ِ
ُــم ا ْل ِع ْج َ
ــل
ُــم َأن ُف َســك ُْم بِ ِّاتَاذك ْ
ُــم َظ َل ْمت ْ
إِ َّنك ْ
ِ
ِ
ِ
ـم
ـم َفا ْق ُت ُلــوا َأن ُف َسـك ُْم َذل ُكـ ْ
َفتُو ُبــوا إِ َل َبارئ ُكـ ْ
ِ
َخــر َل ُكـ ِ
ِ
ِ
ـم إ َّنـ ُه
ـم َف َتـ َ
ـاب َع َل ْي ُكـ ْ
ـم عنْــدَ َبارئ ُكـ ْ
ْ
ٌْ
ِ
يــم}( ،ســورة البقــرة:
َّــو ُ
ــو الت َّ
ُه َ
الرح ُ
اب َّ
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

.)54
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بريــق املــادة يهــ ّز أقــوى الرجــال
واعتاهــم مــا لــم يتســلحوا بســاح
البصيــرة ،والتــي تعنــي مســؤولية املــال
وكونــه مجــرد وســيلة الكتســاب اآلخــرة
 والتــي منهــا إمــرار املعــاش والتوســعةعلــى العيــال  ،-أمــا مــن ينظــر إلــى املــال
نظــرة ذاتيــة فتــراه تضعــف قدمــاه أمــام
األوراق اخلضــراء واحلمــراء ،ويتلعثــم فــي
قــول احلــق حــن تعــرض عليــه الصكــوك
املوقعــة مببالــغ كبيــرة ،وقــد يتراجــع
الشــخص عــن كل مبادئــه التــي أظهرهــا
طيلــة حياتــه إذا مــا ُم ّحــص فــي امتحــان
املــادة.
وفــي بنــي إســرائيل بقيــت هــذه
املشــكلة فــي نفــوس البعــض حيــث لــم
يلبثــوا أن متنــوا املــال والزينــة علــى
اإلميــان باللــه واليــوم اآلخــر الــذي كان
رصيدهــم األســاس فــي احليــاة .لنســتمع
إلــى القــرآن الكــرمي وهــو يحكــي قصــة
قــارون ومــا جــرى علــى بعــض أبنــاء
املجتمــع اإلســرائيلي حــن شــاهدوا
موكــب مفــاحت زينتــه ،قــال اللــه ســبحانه:

ون َ ِ
قــار َ
ــو ِم ُموســى َف َبغــ 
ى
كان مــ ْن َق ْ
{إِ َّن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
فات ـ ُه
ـم َوآ َت ْينــا ُه م ـ َن ا ْل ُكنُــوز مــا إ َّن َم َ
َع َل ْي ِهـ ْ
َل َتنُــو ُأ بِا ْلعصب ِ
ــة ُأ ِ
َ
قــال َلــ ُه
ــو ِة إِ ْذ
ول ا ْل ُق َّ
ُ ْ َ
ِ
ِ
َّ
ـب ا ْل َف ِرحــنَ }،
ـ
ي
ال
لل
َّ
َ
ا
ن
إ
ح
ُ ُّ
َق ْو ُم ـ ُه ال َت ْفـ َـر ْ

(ســورة القصــص.)78 -76 :
بغــى الرجــل بســبب مــا آتــاه اللــه مــن
الكنــوز؛ ولكــن كانــت هنــاك فئــة مؤمنــة لــم
تنخــدع مبــا ميلــك ،إال أن ذلــك ال يعنــي
عــدم وجــود مــن يتأثــر بتلــك املظاهــر.
قــال اللــه ســبحانهَ { :ف َخــرج عَــى َقو ِم ِ
ــه
ْ
َ َ
يف زينَتِـ ِ
ـه قـ َ
ـال ا َّلذيـ َن ُيريــدُ َ
اليــا َة الدُّ نْيــا
ون ْ َ
ِ
ــت َلنــا م ْث َ
قــار ُ
ون إِنَّــ ُه
يــا َل ْي َ
ــل مــا ُأ ِ َ
وت ُ

ــظ عَظيــ ٍم * َو َ
ــذو َح ٍّ
َل ُ
قــال ا َّلذيــ َن ُأوتُــوا
ِ
ِ
ُــم َث
ــر َلــ ْن آ َمــ َن
ُ
ــم َو ْي َلك ْ
ا ْلع ْل َ
ــواب اللَِّ َخ ْ ٌ
ِ
َوع َِم َ
ــر َ
ون
ــل صالــ ًا َو ال ُي َل َّقاهــا إِالَّ َّ
الصابِ ُ
ِ
ِ
* َف َخ َســ ْفنا بِــه َوبِ ِ
ــداره ْالَ ْر َض َفــا َ
كان
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ْصونَــ ُه مــ ْن ُدون اللَِّ َومــا
َلــ ُه مــ ْن فئَــة َين ُ ُ
َ
كان ِم ـ َن ا ُملنْت َِصي ـ َن}( ،ســورة القصــص:

.)81-79

فلمــا تقشــ ّعت ســحب االبتــاء
وخســف اللــه بقــارون ومــا ميلــك مــن
زينــة ،انتبــه املتــرددون مــ ّر ًة أخــرى،
وعــادوا إلــى رشــدهم ،قــال اللــه ســبحانه:

َّــوا َمكانَــ ُه
ــح ا َّلذيــ َن َتَن ْ
{و َأ ْص َب َ
َ
بِ ْالَ ْمـ ِ
ـون َو ْيـك ََأ َّن اللََّ َي ْب ُسـ ُ
ـس َي ُقو ُلـ َ
ـط الـ ِّـرزْ َق
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ـو ال َأ ْن َمـ َّن
َلـ ْن َيشــا ُء مـ ْن عبــاده َو َي ْقــد ُر َلـ ْ
ِ
ــح
اللَُّ َع َل ْينــا َلَ َس َ
ــف بِنــا َو ْيك ََأنَّــ ُه ال ُي ْفل ُ
ِ
ــر َ
ون}( ،ســورة القصــص.)82 :
ا ْلكاف ُ

إعمار البالد وأحياؤه في عصر ظهور
اإلمام المهدي

ماجد الصفار
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واقعنا اليوم!
وواقــع مجتمعاتنــا اليــوم ليــس بعيــد ًا
جــد ًا عمــا كان يعانيــه بنــو إســرائيل
مــن حــاالت التقلــب ،تلــك التــي نتجــت
بســبب عــدم امتالكهــم الرصيــد املعرفــي
الصحيــح ،وعــدم تســلحهم بالثقافــة
النقيــة ،مضافـ ًا إلــى غلبــة الشــهوات علــى
نــور العقــل.
وهــذه العوامــل ذاتهــا التــي جتعــل
فئامــ ًا مــن أبنــاء املجتمعــات اإلســامية
تنقلــب علــى عقبهــا فــي ســاعات اإلمتحــان
ــف ثابــت
وتفشــل فــي اختيــار موق ٍ
وصحيــح.
فبعــد أن تخلــص الشــعب العراقــي
 مثــ ًا -مــن جبــروت صــدام وظلمــه،وانفتحــت أمامــه آفــاق احلريــة ،جنــد أن
البعــض منهــم انحــرف عــن الصــراط
القــومي.
إمــا بكفــره بالديــن ومبــا جــاء بــه
الوحــي ،أو بانتحالــه مذاهــب عقديــة
منحرفــة ذات اليمــن أو الشــمال.
وال ميكــن الوقــوف أمــام هــذا املــرض
ومعاجلتــه بصــورة صحيحــة إال بالعمــل
مبــا قــام بــه األنبيــاء مثــل النبــي موســى،
عليــه الســام ،مــن إعــادة بنــاء الصــرح
العقــدي والــذي يعنــي  -فــي مــا يعنيــه -
تصحيــح الثقافــة ،وتصحيــح الرؤيــة جتــاه
احليــاة وحوادثهــا.
-----------------------------------( )1بحار األنوار /ج /28ص 30
( )2من هدى القرآن  /ج /3ص 105
( )3بحار األنوار /ج /28ص 30
( )4من هدى القرآن /ج  /1ص .185

كنــا فــي األعــداد الســابقة مــع جملــة مــن مقاطــع دعــاء
العهــد ،بحســب تسلســل فقراتــه ،حتــى وصــل بنــا املقــام فــي
َ َ
ّ ُ َّ
َ ْ ُ
َ َ ََ ْ
املقطــع« :واعم ِــر اللـــهم ِب ِــه ِبــادك ،واحــي ِب ِــه ِعبــادك،
ِ

َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ
ُ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ
ف ِانــك قلــت وقولــك الحــق [ظهــر الفســاد ِفــي البــر والبحـ ِـر
ّ
َ َ َ ْ َْ
ـاس]».
ِبمــا كســبت ايـ ِـدي النـ ِ

العبارتــان فــي هــذا املقطــع ،الــذي اســتعارهما اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام - ،وهــو صاحــب الدعــاء  -فــي هــذا
الدعــاء لبيــان معــان ونــكات متنوعــة ،يجــب علــى القــارئ أن
يتبــن معناهــا.
َ َ
ّ ُ َّ
َ ْ ُ
األول« :واعمـ ِـر اللـــهم ِبـ ِـه ِبــادك» التــي يتوســل القــارئ
فيهــا باللــه  -تعالــى -بــأن يعمــر بــاده بظهــور اإلمــام املهــدي،
عليــه الســام؛ ولكــن ملــاذا قــال الدعــاء واعمــر اللهــم بــه بــادك
ولــم يقــل بالدنــا مثـ ًا؟
إن البــاد للــه  -تعالــىَ -مبــدع الســماوات واألرض
َ ْ
ِّ َّ ُ ْ ُ َّ َ َ
{ل ملــك الســماو ِات وال ْر ِض}( ،ســورة الشــورى:
ومالكهــا ِ
)49؛ ولكــن اســتخدام عبــارة أرضنــا وبالدنــا مــا هــي إال ملكيــة
اعتباريــة ضمــن القوانــن الظاهريــة التــي تســتهدف عمليــة
االختبــار (االبتــاء) ومــا يترتــب عليهــا مــن جنــاح الشــخصية
او إخفاقهــا ،ومــن ثــم انعــكاس ذلــك علــى املصائــر األخرويــة.
فإنــا توســلنا باللــه  -تعالــى -بــان يعمــر بالدنــا بظهــور
االمــام املهــدي ،عليــه الســام؛ ولكــن نتســاءل هــل هــو اإلعمــار
املــادي املتمثــل فــي إحيــاء االرض زراعيـ ًا او صناعيـ ًا مثــا؟ أو
إعمــار اجلانــب الروحــي :كاملســاجد ودور األيتــام ..وغيرهــا؟
او كال األمريــن؟
حتم ـ ًا إعمــار اجلانــب الروحــي هــو املرجــح؛ كمــا تكفلــت
َ َ
ََ ْ
العبــارة التاليــة (واح
ــي ِب ِــه ِعبــادك) ،واإلحيــاء الروحــي
ِ
يرتبــط بســلوك الشــخصية وليــس باملظهــر احلضــاري او املــادي
لــأرض.
وان مصطلــح (البــاد) ال ينســحب علــى االرض مبــا
هــي ارض بــل بالكيــان االجتماعــي املتمثــل فــي ارض
وبشــر ومبــادئ حتكــم ذلــك ،حينئــذ فــان اجلانبــن املــادي

 عجل الله فرجه -والروحــي ينســحبان علــى ذلــك.
حينئــذ فــإن التوســل باللــه تعالــى ان يعجــل ظهــور
اإلمــام املهــدي ،عليــه الســام ،حتــى تعمــر بالدنــا بــه ،بفــرض
مشــروعيته ،وخاصــة ان االحاديــث الــواردة عــن النبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه وســلم وســائر املعصومــن ،عليهــم الســام،
طاملــا تشــير الــى خالفــة اإلســاميني لــأرض بقيادتــه ،عجــل
اللــه فرجــه ،أي :ان البيئــة املاديــة ســوف يطــرأ عليهــا تغيــر
اجتماعــي متميــز ،إلــى حــد اإلشــباع حلاجــات النــاس علــى
نحــو ال إحبــاط خاللــه ،وهــذا فيمــا يرتبــط بإعمــار البــاد؛
يشــير القــارئ إلــى هــذه الفقــرة فــي دعائــه لتعجيــل ظهــور
اإلمــام صاحــب الزمــان للمشــاركة فــي احلركــة اإلصالحيــة
للمجتمعــات.
فلنتأمــل طويـ ًا حتــى نــدرك ســريع ًا بــان املجتمعــات القريبــة
مــن عصــر الظهــور تبلــغ قمــة االنحــراف فــي ســلوكها ،ولســنا
بحاجــة الــى االستشــهاد بعشــرات النصــوص الــواردة عــن
املعصومــن ،عليهــم الســام ،بالنســبة الــى شــرحها للمجتمعــات
املنحرفــة التــي طبعهــا اجلــور ،بحيــث اصبــح املنكــر معروف ـ ًا،
والعكــس بالعكــس ..بــل ان الفقــرة التــي أعقبــت قولــه ،عليــه
َ َ َ ْ َ
ُ
الســام( :واحــي بــه عبــادك) قالــت{ :ظهــر الفســاد ِفــي
ْ َ ِّ َ ْ َ
البــر والب ْحـ ِـر ِبمــا ،}...حيــث ان التفســير لهــذه اآليــة الكرميــة
يقــرر بــأن ظهــور القحــط وظهــور اجلفــاف بالنســبة الــى البــر
والبحــر إمنــا هــو بســبب معاصــي النــاس ،وهــذا يعنــي ان
االنحــراف بلــغ ابعــد مــداه.
لذلــك فــان مثــل هــذه املجتمعــات املنحرفــة حينمــا يطلــق
عليهــا مصطلــح (المــوت) يكــون التعبيــر بذلــك متجانسـ ًا مــع
طبيعــة االنحــراف الــذي يطبعهــا ..مــن هذا توســل االمــام ،عليه
الســام ،باللــه  -تعالــى -بــان يحيــي (موتــى) املجتمعــات
مــن خــال عبــاده الصاحلــن الذيــن يضطلعــون او يســاندون
االمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه ،فــي ثورتــه اإلصالحيــة ،بذلــك
ينتشــر العــدل فــي االرض بعدمــا ملئــت جــور ًا ،وبهــذا تظهــر
حيــاة جديــدة ،حيــث ان عبــارة (واحــي بــه عبــادك) تشــير
الــى (إحيــاء) احليــاة اجلديــدة للمجتمعــات فــي عصــر
الظهــور ،فيحيــا العبــاد حيــاة طيبــة حقــة ،هــي التــي
أرادهــا اللــه  -ســبحانه  -لعبــاده الصاحلــن.

اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية

لماذا تخلفنا كأمة؟

السيد جعفر العلوي

إن األمة
اإلسالمية يرتبط
تقدمها بمدى
تمسكها القوي
بالقيادة الشرعية
التي ارتضاها اهلل
لها ،وبقدر هذا
االرتباط والتمسك
يكون التقدم
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واقــع أمتنــا اإلســامية؛ ومنــذ قــرون
والــى اآلن ،ال يناســب أمــة ُحظيــت بنــور
القــرآن وفضلــه العظيــم؛ فمــن خــال
التأمــل الفاحــص فــي وضــع األمــة ،جنــد
أنهــا تعانــي مــن تخلــف شــديد ،وضيــاع،
واســتبداد ،وبطــش بســبب ســيطرة
احلــكام الطغــاة فــي الكثيــر مــن بــاد
املســلمني ،فبســبب اســتبدادهم باحلكــم
وســوء إداراتهــم ،تضاعفــت أزمــات األمــة
وتعقــدت اكثــر.
فهــل تســاءلنا؛ لِــم وقــع كل ذلــك
{خــر ُأم ٍ
ــة
علينــا؟ ومــا ســبب بقــاء َ ْ َ َّ
ــت لِلن ِ
َّــاس}( ،ســورة آل عمــران:
ُأ ْخ ِر َج ْ
 ،)110فــي ظــل هــذه األوضــاع املــ ّرة
طــوال قــرون عـ ّدة ،وهــي متلــك ذلــك النــور
الربانــي؟!
هــل اإلشــكال فــي الديــن!؟ ،حاشــا
للــه ،وقــد أكملــه وارتضــاه؟ بــل وأوضــح؛
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

أن بااللتــزام بــه وبطاعــة القيــادة الربانيــة
ُتيــا األمــة وتنطلــق.
لنتبحــر فــي فهــم طبيعــة وعمــق أزمــة
أمتنــا ،ومــن ذلــك؛
أو ًال :إن مشــكلة الكثيــر مــن
احلــكام والنخــب امللتفــة حولهــم ،أنهــم
رفعــوا شــعارات اإلســام والتزمــوا
ببعــض تعاليمــه التــي تناســب وضعهــم
وهواهــم ،وتركــوا البعــض اآلخــر ،ومثــل
هــذا التبعيــض ال يحقــق لألمــة صالحهــا
وانطالقتهــا وحصولهــا علــى بــركات
اإلســام ،وقــد أوضــح اللــه  -تعالــى -ذلك
فــي كتابــه الكــرمي ،بــأن التطبيــق غيــر
الكامــل للقــرآن ال يحقــق ألصحابــه إال
اخلــزي فــي احليــاة الدنيــا ،وهــو تعبيــر
مختصــر ومركــز لواقــع حيــاة األمــة فــي
أكثــر مراحــل وجودهــا ،فهــي ال تعيــش عـ ّز
اإلســام وعظيــم حضارته ،بــل كان اجلزاء
هــو {اخلِــزْي} أي التخلــف واالنحطــاط
املعيــب ،وقــد قــال تعالــىَ { :أ َفتُؤْ ِمن َ
ُــون

ون بِ َب ْع ٍ
بِ َب ْع ِ
ــض ا ْل ِكت ِ
ــر َ
ــا
ــض َف َ
َــاب َو َت ْك ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ٰ
ْ
َ
ُــم إِ َّل خــزْ ٌي
ك
ن
م
ــك
ل
ذ
ــل
ع
ف
ي
ــن
م
َجــزَ ا ُء َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِف ْ ِ
ِ
ــر ُّد َ
ون إ َ ٰل
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َو َي ْ
ــو َم ا ْلق َيا َمــة ُي َ
َ
ــذ ِ
َأ َشــدِّ ا ْل َع َ
اب}( ،ســورة البقــرة)85 :؛

فللــه قوانــن صارمــة وواقعيــة جــد ًا فــي
هــذه احليــاة ،فعطايــا الديــن العامــة فــي
هــذه احليــاة الدنيــا ،ال تتواجــد إال حــن
يكــون هنــاك تطبيــق ســليم ومتكامــل
للديــن ،أمــا التطبيــق التجزيئــي وبحســب
األهــواء والرغبــات ،فهــو ر ٌد علــى اللــه ،بــل
وشــرك بــه ،ومــا ربــك بظــام للعبيــد.

ثانيــ ًا :إن اللــه ربنــا ،حــ ّذر نبيــه
األعظــم محمــد ًا ،صلــى اللــه عليــه وآلــه -
مــن بــاب التعليــم ألمتــه  -إن أدنــى تهــاون
فــي طاعــة اللــه بطاعــة غيــره والركــون الــى
طلباتهــم ،يكــون وبالــه عظيمـ ًا علــى النبــي
ـو َل
{و َلـ ْ
فــي الدنيــا واآلخــرة ،قــال تعالــىَ :

َأن َث َّب ْتن َ
ــم َشــ ْيئًا
َــاك َل َقــدْ ِك َّ
ــدت ت َْركَــ ُن إِ َل ْي ِه ْ
اليــاةِ
ِ
يــا * إِ ًذا َّلَ َذ ْقن َ
َق ِل ً
َــاك ض ْع َ
ــف ْ َ َ
ــف ا َْلــا ِ
ت ُثــم َل َ ِ
تــدُ َل َ
ــك َع َل ْينَــا
َو ِض ْع َ
َّ
َ
ِ
ــرا}( ،ســورة اإلســراء.)75-74 :
نَص ً

فــإن كان ذلــك القانــون الصــارم
ُيعامــل بــه أعظــم اخللــق وأفضلهــم،
أيكــون ذلــك علــى نبيــه األكــرم فقــط ،وال
يكــون علــى أتباعــه؟! بــل فــي عقيدتنــا،
أن هــذا التحذيــر موجــه لألمــة بالدرجــة
األولــى ،وإن ال أحــد يســتثنى منــه حتــى
ولــو كان مبرتبــة الرســول األعظــم.
وبصراحــة تامــة؛ لنواجــه احلقيقــة
بوضــوح تــام ،وال نتهــرب منهــا.
إن تخلــف األمــة واخلــزي الــذي
تعرضــت لــه ،وال تــزال ،بســبب تضييــع
أكثــر األمــة لقرآنهــا الكــرمي ،وقيادتهــا
املعصومــة الطاهــرة املتمثلــة فــي أهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،وهــم االمتــداد
الــذي جعلــه اللــه بعــد النبــي املصطفــى
محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فقــد حــدث
الضــال الــذي حــذر منــه رســول اللــه،
صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،فــي حديــث
الثقلــن.
فمشــكلة أمتنــا اإلســامية؛ ابتعادهــا
وعــدم متســكها الصحيــح بالعوامــل

احلقيقيــة لتقدمهــا ونهضتهــا ،وهــو كتــاب
اللــه ،وقيــادة أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
وهــو مــا جعلهــا تعيــش فــي ظــل تيــه
طويــل دام قرونــ ًا ،منــذ أن ضيعــت تلــك
األمــة قيادتهــا الربانيــة بعــد وفــاة الرســول
األعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه.
ثالث ـ ًا :األمــة اليــوم أحــوج مــا تكــون
الــى تغييــر مســارها التقليــدي ،والتخلّــي
عمــا ســطره الســابقون ،وتــرك التعصــب
واالختــاف حــول أهــم قضيــة دينيــة وهــي
القيــادة التــي بهــا ترتقــي األمــة وتضمــن
الطريــق الــذي ال تيــه فيــه وال انحــراف.
ان املســار الصحيــح ميكــن ان
{اه ِدنَــا
نســتلهمه مــن اآليــة الكرميــةْ :
ِ
الـرِّ َ َ
يم}( ،ســورة الفتحــة،)6 :
اط ا ُْل ْسـتَق َ
فالصــراط الــذي يســأل املســلمون ربهــم
يوميــ ًا فــي كل صــاة أن يهديهــم إليــه،
مرهــونٌ عنــد اللــه بتعريــف عملــي محــدده
يرتبــط بصنــف معــن هــم الذيــن أنعــم اللــه

عليهــمِ ،
{ص َ
ــم
اط ا َّل ِذيــ َن َأ ْن َع ْم َ
ــت َع َل ْي ِه ْ
َ
غ ِْ
َــر ا َْلغ ُْض ِ
الضا ِّلــنَ }،
ــم َو َل َّ
ــوب َع َل ْي ِه ْ

(ســورة الفاحتــة ،)7 :فلنســأل أنفســنا
حق ـ ًا ،مــن هــم الذيــن أنعــم اللــه عليهــم؟!
ولقــد اختصــر اللــه علينــا ذلــك بــأن
أوضــح مــن هــم الذيــن أنعــم اللــه عليهــم،
ولكــن ربــط الهدايــة واملع ّيــة معهــم بــأن
يكــون العبــد مطيعــ ًا للــه ورســوله ،فقــال
ســبحانه:

ِ
الر ُس َ
ــول َف ُأو َٰل ِئ َ
ــك
َ
{و َمــن ُيطــ ِع اللََّ َو َّ
ِ
ــم اللَُّ َع َل ْي ِهــم ِّمــ َن النَّبِ ِّيــنَ
َم َ
ــع ا َّلذيــ َن َأ ْن َع َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
و
اء
ــه
الش
و
يق
الص
دَ
دِّ
الصالــنَ
ــنَ
َ َّ
َ
َ
َو ِّ
ِ
ِ
ُ
َو َح ُسـ َن أو َٰلئـ َ
ـك َرفي ًقــا}( ،ســورة النســاء:

 ،)69وقــد اســتفاضت اآليــات واألحاديــث
النبويــة الدالــة علــى قيــادة أهــل البيــت،
عليهــم الســام ،وضــرورة طاعتهــم
وواليتهــم.
رابعـ ًا :إن البدايــة الصحيحــة لتغييــر
وضــع األمــة وخروجهــا مــن التيــه الطويــل

والدامــي هــو باتبــاع األمــة إلرشــادات
اللــه ورســوله كامــ ًا ،وفــي مقدمتهــا أن
تتوحــد حــول القــرآن وأهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،حبــل اللــه املتــن وتنهــي حالــة
التفــرق والتمــزق القاتــل ،وهــذا تغييــر
صعــب ولكنــه ضــروري لوضــع األمــة
وإعــادة صياغــة واقعهــا مــن جديــد ،أمــا
أن ننتظــر لتغييــر األمــة مبعجــزة مــن
الســماء ،فذلــك مســتحيل ،ولــن يتحقــق،
كمــا ال يتحقــق أي تقــدم بســبب انفصــال
معظــم األمــة عــن قيادتهــا الربانيــة.
إن األمــة اإلســامية يرتبــط تقدمهــا
مبــدى متســكها القــوي بالقيــادة الشــرعية
التــي ارتضاهــا اللــه لهــا ،وبقــدر هــذا
االرتبــاط والتمســك يكــون التقــدم .إن
القــرآن حــث علــى ضــرورة الســير علــى
خطــى القيــادات الشــرعية الربانيــة التــي
متتلــك مواصفــات متقدمــة مــن العلــم
والتقــوى والســلوك املتقــدم.

َ ُ َ ْ َْ َ ُ َ
ُ َ ْ َْ َ ُ َ
الفرق بي�ن (ف ِتحت أبوابها) وبي�ن (وف ِتحت أبوابها)
محمد رضا الطرفي

{و ِسـ َ ِ
وهــا
ـم زُ َمـ ًـرا َح َّتــى إِ َذا َجا ُء َ
َ
ـيق ا َّلذيـ َن َك َفـ ُـروا إِ َل َج َهنَّـ َ
ابــا}( ،ســورة الزمــر.)71 :
ُفتِ َحـ ْ
ـت َأ ْب َو ُ َ
ِ
ِ
ِ
ــرا َحتَّــى إِ َذا
{وس َ
ــيق ا َّلذيــ َن ا َّت َق ْ
َ
النَّــة زُ َم ً
ــم إِ َل ْ َ
ــوا َر َّ ُب ْ
َ
ابــا}( ،ســورة الزمــر )73 :ملــاذا وصــف
وهــا َو ُفتِ َح ْ
َجا ُء َ
ــت أ ْب َو ُ َ
ـت
وهــا ُفتِ َحـ ْ
{ح َّتــى إِ َذا َجا ُء َ
القــرآن الكــرمي دخــول الكفــار إلــى النــار َ
ـت
وهــا َو ُفتِ َحـ ْ
{ح َّتــى إِ َذا َجا ُء َ
ابــا} ،ودخــول املؤمنــن إلــى اجلنــة َ
َأ ْب َو ُ َ
ابــا} ،مــن خــال دخــول حــرف (الــواو) فــي اآليــة الثانيــة؛ نبــن
َأ ْب َو ُ َ
ذلــك فــي عــدة نــكات:
األولــى :إن جهنــم كالســجن أبوابهــا مقفلــة ،ال تفتــح إال ملــن
ُيســاق إليهــا مــن العصــاة واملــردة؛ وفــي هــذا الوصــف تهويــل
ومفاجــأة للكفــار الذيــن يســاقون إليهــا ،ثــم فجــأة وهــم ال يــدرون أيــن
يذهبــون تفتــح أبــوب النــار فــي وجوههــم فيصابــوا بالهلــع.
أمــا فــي حــال املؤمنــن ،فاجلنــة أبوابهــا مفتوحــة علــى الــدوام؛ ألن
مــن عــادة الكــرمي أن يفتــح بابــه ملــن يريــد أن يكرمهــم قبــل أن يصلــوا
ِ
ٍ
اب}،
إلــى بيتــه ،كمــا فــي قولــهَ :
ـو ُ
ـم ْالَ ْبـ َ
{جنَّــات َعــدْ ن ُّم َفت ََّح ـ ًة َّلُـ ُ
(ســورة ص ،)50 :وأهلهــا يتنقلــون فيهــا مــن مــكان إلــى آخــر فــي
يســر وســرور وهــم فــي طريقهــم إليهــا يرونهــا مــن بعيــد فيســعدون
ويسـ ّرون باجلــزاء والنعيــم الــذي ينتظرهــم ،وكأن اللــه  -تعالــى-
يعجــل لهــم شــعورهم بالرضــا والســعادة بجزائهــم
يريــد أن ّ
الــذي يســتحقونه.
الثانيــة :وأمــا مــن الناحيــة البيانيــة أن جــواب الشــرط

ـت َأ ْب َوا ُبـهَ).
فــي حــال جهنــم ( ِإ َذا َجا ُء َ
وهــا) مذكــور وهــوُ ( :فت َِحـ ْ
ِ
َ
ــت
ج
ا
ذ
إ
َّــى
ت
{ح
األولــى
قــال فــي اآليــة
وهــا ُفتِ َح ْ
اؤُ
َ
َ
َ
ُ
ابــا} ،نعــم جاؤوهــا؛ فعنــد املجــيء تفتــح ،فصــار فتِحــت
َأ ْب َو ُ َ
جــواب (إذا) .وأمــا فــي حــال اجلنــة لــم يـ ِ
ـأت بجــواب الشــرط؛
ِ
َ
ابــا} ،ملــا
و
ب
أ
ــت
ح
ْ
{حتَّــى إِ َذا َجاؤُ َ
وهــا َو ُفت َ
بــل جعلــه مقــدر ًا َ
ْ َ َُ
حصــل لهــم مــن النعيــم واملنزلــة والدرجــة الرفيعــة ،شــيء ال يوصــف
وال يقــدر.
الثالثــة« :الــواو»؛ فــي اآليــة الثانيــة للحــال ،واجلملــة حاليــة بتقديــر
«قــد» ،أي :جاءوهــا وقــد فتحــت لهــم أبوابهــا ،و ُيشــعر ذلــك بتقــدم
الفتــح ،كأن خزنــة اجلنــات فتحــوا أبوابهــا ووقفــوا منتظريــن لهــم.
فــإن قيــل؛ أهــل النــار أيضـ ًا فتحــت لهــم أبوابهــا ،فــي غيــر وجــود
حــرف الــواو ،فمــا الفــرق؟
الفــرق؛ أن أبــواب جهنــم ال تفتــح إال عنــد دخــول أهلهــا فيهــا،
فأمــا أبــواب اجلنــة ففتحهــا يكــون متقدمـ ًا علــى وصولهــم إليهــا بدليــل
ٍ
ـم األبــواب}( ،ســورة ص.)50 :
قولــه {جنــات َعــدْ ن ُّم َفت ََّح ـ ًة لَّ ُـ ُ
الرابعــة :إن هــذه الــواو (واو الثمانيــة) دخلــت فــي أبــواب اجلنــة
لكونهــا ثمانيــة وأبــواب النــار ســبعة فلــم تدخلهــا الــواو.
اخلامســة :ملــاذا يقــال ادخلــوا أبــواب جهنــم وال يقــال ادخلــوا
جهنــم؟
ألن العــذاب يصــل إليهــم مــن البــاب ،فالبــاب مــن حــن مــا يفتــح
يفجعهــم بعــذاب مهيــب .أمــا املتقــن مــا قــال ادخلــوا أبوابهــا ألن
املؤمنــن ال يجــدون النعيــم عنــد البــاب ،بــل النعيــم فــي الداخــل،
الغــرف والــدور والقصــور.
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فــي غمــرة اليــأس اخلانــق مــن التغييــر احلقيقــي فــي
بالدنــا االســامية بشــكل عــام ومنطقــة الشــرق األدنــى بشــكل
خــاص ،نســتعيد ذكــرى استشــهاد آيــة اللــه الشــيخ منــر باقــر
النمــر فــي عامــه الثانــي ،ليبقــى شــمعة مضيئــة فــي الطريــق
املظلــم والطويــل نحــو احلريــة والتقــدم ،فقــد واكــب الشــهيد
النمــر النهضــة اجلماهيريــة فــي البــاد العربيــة ضــد األنظمــة
الديكتاتوريــة ،فكانــت الربيــع الثــوري الــذي تفتــح عــن روح
رســالية مقدامــة تضــخ وعيــ ًا باملســؤولية وإقدامــا شــجاع ًا
خلــوض النــزال مــع اعــداء احلريــة والكرامــة االنســانية.
ً
فعندمــا كان يصــدح باحلــق بلســان شــجاع متســلحا بـــ
«زئيــر الكلمــة» ،كانــت الشــعوب العربيــة تتعــرض بشــكل او
بآخــر ،حملــاوالت إخمــاد الثــورات او ســرقة مكتســباتها او
االلتفــاف عليهــا ،وبكلمــة؛ إلخمــاد صــوت الرفــض واملطالبــات
بالتغييــر احلقيقــي ،وهــذا مــا كان يحــذر منــه بشــدة ،وهــو
مــا حصــل فيمــا بعــد ،فقــد ســرقت معظــم االنتفاضــات
اجلماهيريــة ،وحتولــت الــى حمــام دم تنــزف فيــه اجلماهيــر
قواهــا ومــا تبقــى لديهــا مــن عــزم للتغييــر احلقيقــي ،فيمــا
مت اختطــاف القيــادة فــي البحريــن ،لتبقــى اجلماهيــر وحيــدة
فــي الســاحة ،ولــذا كان القائــد الوحيــد الــذي يســترخص دمــه
إلذكاء روح املقاومــة ونشــر الوعــي ،مخترقـ ًا احلواجــز النفســية
التــي صنعهــا احلــكام للشــعوب ،حتــى ال يفكــر أحــد برفــع
صوتــه علــى صــوت احلاكــم ،مهمــا ظلــم وانحــرف.
وهــذا مــا حــدا مبجلــة الهــدى ،ألن حتيــي ذكــرى هــذا
القائــد الفــذ والثائــر املجاهــد ،فــي بعــض الصفحــات التــي
نرجــو ان تفــي ببعــض احلــق ملــا قدمــه الشــهيد النمــر مــن
تضحيــات مــن أجــل ان نبقــى مرفوعــي الــرأس بقضايانــا
العادلــة ومــا نحملــه مــن فكــر أصيــل اثبــت فــي الســاحة  -كما
أثبــت مــن قبــل -انــه العــاج األجنــع ألزمــات االمــة ومعاناتهــا.
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ســنة اللــه فــي هــذه األرض بعــد بعثــة
النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه اقتضــت
أن تتقلــص مفاهيــم وســلوكيات وأفــكار
واألعمــال اجلاهليــة ،قبــل البعثــة كانــت
النــاس منغمســة فــي الشــرك ،فــي الظلــم،
فــي االســتعباد ،وبعــد البعثــة ُســنة اللــه
اقتضــت أن تتهــاوى مفــردات الشــرك
واحــد ًة تلــوى األخــرى ،وكذلــك مفــردات
االســتبداد.
فــي يــوم مــن األيــام ،كانــت الكعبــة
املشــرفة محاطــة باألصنــام ،واليــوم؛ ال
وجــود لألصنــام ،إمنــا توحيــد للــه ،اجلانب
اآلخــر؛ جانــب الظلــم واالســتبداد ،كذلــك
قبــل بعثــة الرســول كان هنــاك ظلــم
واســتعباد ،واســتبداد ،كمــا هــي ســنة
اللــه فــي التوحيــد يتســع ،والشــرك
يتقلــص ،كذلــك ســنة اللــه فــي العــدل
والظلــم؛ فالعــدل يتســع والظلــم يتقلــص،
واالســتعباد يتقلــص واحلريــة تتســع.
فــي يومنــا هــذا نشــاهد تقلــص
وانكمــاش االســتعباد ،واتســاع رقعــة
احلريــة ســريع ًا؛ املســألة ال حتتــاج إلــى
تأمــل وتفكيــر ،وهــذه ســنة ،وال ميكــن
إعــادة عقــارب الزمــن إلــى الــوراء فتعــود
اجلاهليــة ،ويعود االســتبداد و االســتعباد.
وكمــا فــي التاريــخ ،فــان ســنّة اللــه
 تعالــى -جاريــة ومســتمرة مــع الزمــن،فأيــن امللــوك والزعمــاء والرؤســاء؟ طواهــم
الزمــن وجتاوزتهــم إرادة اجلماهيــر
الغاضبــة.
خــال عشــر ســنوات قادمــة لــن

جتــد مللك ّيــات مطلقــة وجــود ًا ،وايضــ ًا
انظمــة اســتبدادية ،وهــذه ســنة اللــه ،ألن
الشــعوب لديهــا اســتعداد للتغييــر ،للــم
يعــد املــوت يخيــف النــاس ،وال االعتقــال،
بــل العكــس؛ اليــوم االعتقــال هــو الــذي
يغــذي احلــراك فــي كل العالــم ،والقتــل
هــو الــذي يبعــث علــى الصمــود والتحــدي
لالنظمــة االســتبدادية
نحمــد اللــه علــى أن حراكنــا رســالي،
مــن أجــل الكرامــة والعدالــة واحلريــة،
هــذا العــدل {نَن ُق ُص َهــا} ،ننقــص الــذل
والهــوان ،ننقــص الظلــم ،ننقــص العبوديــة
واالســتعباد ،وهــذه ســنة اللــه؛ فلــن
يســتطيع أحــد أن يوقــف حـ ٌ
ـراك مــن أجــل
كرامــة اإلنســان ،ومــن أجــل العدالــة ،ومــن
أجــل احلريــة.
ومــا يســتخدمه الطغــاة إليقــاف
احلــراك؛ إذا كان باألمــس نافعــ ًا ،فهــو
اليــوم غيــر نافــع ،انهــم يعتقلــون النــاس
ليخيفوهــم ،ويوقفــوا حراكهــم ،تخــرج
التظاهــرات ولديهــا مطالــب؛ فتعتقــل
الســلطة املتظاهريــن ،حتــى ينشــغل
النــاس بإطــاق ســراح املعتقلــن وينســون
مطالبهــم.
أمــا اليــوم؛ فــإذا يعتقلــون النــاس
تكــون مطالبهــم أقــوى ،لــن نســكت عــن
اعتقــال النــاس؛ كمــا نزيــد مــن مطالبنــا
ون ُِّصــ ُر عليهــا أكثــر ،باألمــس عندمــا
يقتلــون النــاس ،كان البعــض يتخــوف مــن
قســوة الســلطة ودمويتهــا ،وهــذا مــا كان
يبتغيــه الطغــاة ،أمــا اليــوم إذا يقتلــون
النــاس يــزدادون اســتعداد ًا للتضحيــة.
وعندمــا وجــدوا أن ال فائــدة مــن وراء
االعتقــاالت واالعدامــات ،يحاولــون اللعــب
بأســلحة قدميــة؛ بإثــارة اإلشــاعات التــي

تنتجهــا دوائــر مخابــرات و وبواجهــات
متعــددة.
ولكــن؛ لــن يوقــف هــذا احلــراك ،وأنــا
أمتنــى أن يكــون دمــي ممــا يوقــد شــجرة
الكرامــة والعدالــة واحلريــة ،وإذا النظــام
يفكــر باعتقالــي وســفك دمــي ،فأهــ ًا
ـدي عقيــدة
وســه ًال ،نتمناهــا منــذ زمــن؛ ولـ ّ
راســخة أن اعتقالــي أو قتلــي ســيضاعف
احلــراك حرك ـ ًة ،وســيوقد شــجرة الكرامــة
والعدالــة واحلريــة أكثــر وهــذا مطلبنــا.
حينمــا تصلنــا أخبــار مــا يالقيــه
املعتقلــون االبطــال فــي البحريــن أو
غيرهــا مــن البــاد االســامية ،يشــعر
االنســان باالســتصغار ،ملــا يســمع مــن
ممارســات شــنيعة متــارس معهــم ،ولكــن؛
هــل جنحــت هــذه املمارســات الوحشــية
فــي إيقــاف احلــراك اجلماهيــري؟
لــذا لــن نختــار طريــق غير طريــق ذات
ون َأ َّن غَــر َذ ِ
َــو ُّد َ
ات َّ
ــوك َِة
الش ْ
{وت َ
الشــوكة؛ َ
َْ
َتك ُ
ُــم}( ،ســورة األنفــال ،)7 :انــه
ُــون َلك ْ
طريــق املواجهــة واالعتقــال ،والتعذيــب،
والقتــل؛ فنحــن حاضــرون لــه ومســتعدون،
أمــا هــم؛ فليــس لديهــم ســوى لغــة العنــف
والــدم.
يحاولــون االســتفادة مــن اشــاعاتهم
بأننــا نتعــرض للخســارة فــي االرواح،
وليكــن عندكــم اطمئنــان أننــا نحــول
اخلســائر إلــى مكاســب ،حتــى وإن كان
مــن هــذه اخلســائر الشــيخ منــر! ومــن
هــو الشــيخ منــر؟! انــه يذهــب فتأتينــا
كرامــة ،ونعمــة؛ شــيخ منــر يعتقــل فنــزداد
حريــة ،لقــد فــرض احلــراك الرســالي
واقعــ ًا جديــد ًا ،واســتعاد نوعــ ًا مــن
الكرامــة والعدالــة واحلريــة ، ،اســترد مــا
ال ُيســتعطى علــى بــاب قصــور املَلــك.
إن الكرامــة والعدالــة واحلريــة ال
تســتجدى؛ إمنــا تؤخــذ أخــذ ًا ،لذلــك
نأخذهــا أخــذ ًا؛ ونضحــي بدمائنــا ،وبــكل
شــيء مــن أجــل أن نعيــش كرمــاء ،ال قيمــة
للدنيــا مــن دون كرامــة.
--------------------* مقتبس من خطبة للشهيد الشيخ نمر النمر

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018

31

ملف خاص

ملف خاص

ومضات
رسالية
لإلصالح
والبناء
والتقدم
إعداد :فاروق عبداهلل

مقدمة

عــن مفتوحــة وصرخــة عاليــة ،كان
يوجههــا الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ منــر
باقــر النمــر ،بوجــه األنظمــة اجلائــرة ،وفــي
مقدمتهــا النظــام الســعودي ،وفــي نفــس
الوقــت ،كان قلبــه يخفــق علــى مصيــر
شــعبه وأمتــه ومــا ينتظرهــا مــن مســتقبل
فــي ظــل األوضــاع الراهنــة ،فــكان منــه
الصــدح بكلمــة احلــق؛ الكلمــة الرســالية
مبــا تعنيــه مــن حيــاة وتقــدم وعيــش كــرمي،
لــذا ارتأينــا اختيــار هــذه الومضــات مــن
خطــب الشــهيد فــي صــاة اجلمعــة،
ومناســبات أخــرى .لتعميــم الفائــدة.
كيف نعارض الحاكم الظالم؟

 املنهــج العــام فــي حراكنــا فــيمقارعــة الظلــم والســلطات الظاملــة ،يعتمــد
علــى زئيــر الكلمــة ،بينمــا منهــج الســلطات
يعتمــد علــى أزيــز الرصــاص ،وعلــى
الترهيــب والتنكيــل والقتــل والســجن.
إن ســاح الكلمــة أقــوى مــن ســاح
الرصــاص ،ونحــن بــن خيــارات :إمــا أن
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نقــاوم أزيــز الرصــاص بأزيــز الرصــاص
ومــن ثــم ســنُغلب ،واخليــار اآلخــر؛ أن
الســلطة تواجهنــا بزئيــر الكلمــة؛ وهــي
أضعــف منّــا فــي ذلــك ،وال ميكــن أن
تتحمــل زئيــر كلمتنــا ،ولــو واجهتنــا بزئيــر
الكلمــة ســننتصر.
* مســتعدون أن ندفــع أكبــر ضريبــة
مــن أجــل الثبــات علــى ســاح زئيــر
الكلمــة مهمــا كانــت التضحيــات ،فالثمــرة
األخيــرة لنــا ،واالنتصــار لنــا ،والغلبــة لنــا
ألننــا بزئيــر الكلمــة ســتتغلب القيــم.
* لــو بــدر مــن الشــعوب أخطــاء نحــن
ال نبررهــا وال نقبلهــا ،لكــن ال يحــق بــل
ال يجــوز لنــا أن نعطــي تبريــر ًا للســلطة
لالنتقــام مــن ذلــك الضعيــف وذلــك
املســتضعف.
* كلمــة احلــق محفوظــة وال نتنــازل
عنهــا لكــن ال جنعلهــا مطيــة يســتخدمها
الظالــم لقمــع املظلــوم ،يعنــي ال يجــوز
لنــا أن جنعــل ظهــور املظلومــن مكشــوفة،
ونكشــف الغطــاء عــن ظهــور أولئــك
املظلومــن وإن اخطــأوا.
روح المقاومة

 -أوصــي الشــباب أن يحافظــوا علــى
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ثباتهــم النفســي ،وعــدم انفعالهــم ،وهــذا
احلمــاس يوجهونــه بالكلمــة ،وال ينفعــل
أح ـ ٌد ويتفاعــل مــع أزيــز الرصــاص ،ألنّ
هــذا يضرنــا أكثــر ممــا ينفعنــا ،والســبب
الســلطة وليــس ســبب مــن يســتعملها.
* هنــاك ألــف وســيلة ووســيلة
نســتطيع أن نربــي فينــا روح الرفــض،
روح العــزة ،روح الكرامــة ،اســتعداد
التضحيــة ،حتمــل آالم التعذيــب ،حتمــل
تعذيــب احلرمــان ومــا شــابه ،هــذه الــروح
هــي القــوة التــي منلكهــا وننتصــر بهــا.
المجتمع ودوره في اإلصالح

 اإلنســان الكــرمي واملجتمــع الكــرميال يتوقــف عنــد حــدود متنــي العدالــة
واحلريــة واألمــن ،وال يكتفــي باملطالبــة
مــنْ ســلبها منــه،
بهــا ،وال يســتجديها ِ َّ
وإمنــا يســعى ويجاهــد ويضحــي لتحقيقها
وينتزعهــا انتزاعــ ًا ،ألن العدالــة واحلريــة
واألمــن حقــوق ســلبها ومــا زال يســلبها
الطغــاة ،ولــم وال ولــن يعطوهــا للمهــن
أو اجلبــان ،وإمنــا تســترد بالتناصــر
ويأخذهــا املتناصــرون.
* لــو أن النــاس آمنــوا باللــه
والعقــل والعلــم والســعي ،ومنظومــة القيــم

الفضلــى التــي تنضــوي حتــت احلــق،
وأقامــوا العــدل باحلــق؛ الرتفــع الظلــم
واجلــور ،وحتقــق األمــن العــام والشــامل؛
ي ِّكــن العقــل البشــري مــن اســتخراج
ممــا ُ َ
خيــرات األرض ،وكنــوز الســماء ،وعــاش
حيــاة الســعة والرفاهيــة فــي جميــع
املجــاالت واألبعــاد.
 النــاس حــن لــم يؤمنــوا مبنظومــةاحلــق؛ بــدء ًا مــن اإلميــان باللــه والرســول
والرســالة؛ مــرور ًا باإلميــان بالعقــل
والعلــم واملعرفــة؛ ختامـ ًا باإلميــان بالعــدل
والســعي واجلــزاء؛ وإمنــا ك َّذبــوا بقيــم
الســماء َ
فظلَمــوا ،فانعــدم األمــنُ ،
فشــلَّت
القــدرات ،فــكان العجــز الــذي ينتــج
التخلــف.
* حينمــا يتحــرك النــاس لتحقيــق
مطلــب سياســي أو اجتماعــي أو مــا
شــابه تقــوم الســلطة املســتبدة بــدل
االســتجابة ملطالــب النــاس املشــروعة أو
ال أقــل دراســتها ومناقشــتها مــع أهــل
الشــأن ،تقــوم بــدل ذلــك باعتقــال النــاس
لكــي يتوجــه النــاس للمطالبــة بإطــاق
ســراح املعتقلــن وينشــغلوا بهــا عــن
األهــداف التــي كانــوا يطالبــون بهــا ،وهنــا
تختلــط األوراق وتغيــب األهــداف وتتحجــم
التطلعــات وتقتصــر اجلهــود علــى إطــاق
املعتقلــن ويتنازلــون عــن أهدافهــم.
ما هو دور الشريحة المثقفة؟

* الــدور احلقيقــي واملشــروع للوجيــه
الصالــح هــو أن يكــون رســول املجاهديــن
إلــى الســاطني فينطــق بلســانهم ويتبنــى
رؤيتهــم ومواقفهــم ،وليــس دوره
أن يكــون رســول الســاطني
إلــى املجتمــع فينطــق بلســان
الطغــاة ويــروج لســمومهم
وشــيطنتهم.
ً
* دائمــا مــــــــــــا ُيتَّهــم
املصلــــــــــحون الصــــادقون،
واملجاهــدون املخلصــــــــــون
مــن قبـــــل الظلمــة وأعوانهــم
واملتمصلحــــــــــن واملتحزبــن

واجلهلــة بتفتيــت الوحــدة ،وشــق الصــف،
وتفكيــك اجلماعــة ،ومتزيــق املجتمــع،
ومصــادرة قــرار الطائفــة ،وتفريــق
األمــة ،وكلهــا ا ِّدعــاءات وأوهــام ومزاعــم
يتشــدقون بهــا ،وال وجــود لهــا إال فــي
أالعيــب وخــداع الزعامــات الفاشــلة ،وفــي
مصالــح املتحزبــن.
* ســأ َع ِّبد الطريــق لغيــري مــن
املخلصــن لكــي يرتقــوا زمــام قيــادة
املؤمنــن فأرجــو منكــم أن تشــاركوني
فــي تعبيــد الطريــق بتخليــة القيــادة
ألهلهــا املخلصــن الذيــن عجنــت كلماتهــم
وأفعالهــم بالتقــوى؛ وال يأخــذ منكــم
الغــرور رشــدكم ،وال تأخذكــم العــزة
باإلثــم فتضيعــوا هداكــم ،وتواضعــوا
للحــق وأهلــه ،وســلموا القيــادة ألهلهــا
ا ملخلصــن .
التضليل الفكري ومعوقات بناء األمة

* التضليــل الفكــري ،وتزويــر
احلقائــق ،وتشــويش املفاهيــم ،وبلبلــة
الــرؤى لــم ينتــه بقتــل احلســن ،عليــه
الســام ،ألن القضيــة أكبــر مــن ذلــك ،ألن
التزويــر والتشــويش والتجهيــل والتضليــل
حكــم للطواغيــت حيــث
والبلبلــة فلســف ُة
ٍ
ً
يتخــذون منهــا منهجــا لدعائــم تســلطهم
وبغيهــم ،وال يتحقــق الطغيــان والبغــي إال
بهــذه الفلســفة التشويشــية التــي كانــت
ســاح كل الطواغيــت وأذيالهــم ملواجهــة
الرســل وحوارييهــم ،وهــي مــا زالــت
ولــن تــزال ســاح كل الطواغيــت ملواجهــة
املضطهديــن املســتضعفني ،واملصلحــن

المؤمنون قد يكونون ضحية
القوانين الجائرة ،لذا أدخل اإلمام
الكاظم عليه السالم ،السجن ولم
يتنازل قيد أنملة ولم يتراجع قيد
شعرة التي هي أدق من السيف

الصادقــن ،واملجاهديــن املخلصــن بعــد
احلســن ،عليــه الســام.
* املؤمنــون قــد يكونــون ضحيــة
القوانــن اجلائــرة ،لــذا أدخــل اإلمــام
الكاظــم عليــه الســام ،الســجن ولــم
يتنــازل قيــد أمنلــة ولــم يتراجــع قيــد
شــعرة التــي هــي أدق مــن الســيف؛ لــوع
بالســياط ،أدمــي جســده؛ تعذيــب تلــو
تعذيــب ،لكنــه بقــي صامــد ًا ،لذلــك نحــن
البــد أن نتعلــم مــن اإلمــام الكاظــم عليــه
الســام احليــاة.
* ال يوجــد نظريــة هيبــة الدولــة؛ هــذه
فكــرة جاهليــة ،الهيبــة للقيــم ،فهــي التــي
تعطينــي األمــن؛ فــإذا كانــت هنالــك قيــم
حاكمــة فأنــا أعيــش بأمــن؛ ال أمتكــن
أن أعبــر عــن رأيــي وأتهــم ومصيــري
اإلعــدام؟! أو  30ســنة ســجن؟!
* النظــام السياســي املســتوحى مــن
الفكــر السياســي اإلســامي األصيــل
يرتكــز علــى احلــق والعدالــة كصبغــة
وإطــار لــكل التشــريعات واألنظمــة
ٍ
واللوائــح ،وعلــى التقــوى والعلــم كصبغــة
وخصــال للحاكــم وكل الــوالة لــه ،وعلــى
ٍ
الواليــة للحاكــم العــادل ،واحلريــة للمحكــوم
الرشــيد ،والشــورى مــع الفقهــاء الذيــن
يفقهــون الوحــي والواقــع مــن أهــل
االســتنباط أصحــاب البصيــرة القرآنيــة
الذيــن يتميــزون بالــرؤى الثاقبــة واملواقــف
الرشــيدة ،فيرتكــز علــى الواليــة واحلريــة
والشــورى كنظــام ونهــج .نريــد أن نعيــش
بأمــن وأمــان؛ ال نخــاف دولــة وال أحــد ًا؛
بــل نخــاف اللــه فقــط ..واخلــوف مــن غيــر
اللــه يعنــي عــدم األمــن.
إذا كان احلــكام ال يريــدون
بنــاء دولهــم علــى أســاس
التقــوى والرضــوان ،فنحــن
نبنــي كياناتنــا ،وشــخصياتنا،
و مجتمعنــا علــى أســاس
التقــوى والرضــوان ،نبنــي
مســــــــاجدنا ،نبنـــي كــــــــل
املؤسســات االجتمــــاعية علــى
أســاس التقــوى.
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ملف خاص

ملف خاص

من يطالع حياة العلماء

الشهيد النمر

يكتشف مناجم ذهبية
ً
وكنوزا معرفية غاية في

آية األخالق والعرفان
جواد قاسم

لــكل عالــم ديــن جناحــان كبيــران؛
خلــق يرتفــع بــه بــن النــاس ،وعبوديــة
يتذلــل بهــا أمــام خالقــه ،محــور حديثنــا
ينصــب حــول آيــة اللــه الشــهيد الشــيخ
منــر باقــر النمــر ،حــول بعــدي؛ العبوديــة
واخللــق ،فهــذا العالــم اجلليــل لــه
فيوضــات ســن ّية ال يــزال وقعهــا محفــور ًا
فــي الذاكــرة ،وهــي شــهادة يجــب أن
نصــدح بهــا؛ فالتاريــخ يطالبنــا بإحقــاق
احلــق ،والقــرآن ميعــن حــول أهميــة النطــق
بالشــهادة احلقــة ،خاصــة إذا انتشــر فــي
هــذا الزمــان شــهادة الــزور.
محراب الصالة

إقامــة الصــاة مــن األركان الهامــة
فــي الديــن ويكفــي أن تكــون عمــود الديــن،
فلــو أصيــب العمــود الفقــري لإلنســان
بعلّــة مــا ،ســيترك أثــره علــى بــدن
االنســان بأكملــه ،واذا كانــت اإلصابــة
شــديدة ،تــؤدي بصاحبهــا الــى االنهيــار،
وكــذا احلــال؛ عمــود اخليمــة ،فالشــيخ
النمــر ،كانــت بوصلتــه الصــاة ،فهــي
األس األســاس فــي كل حياتــه ،كثيــر ًا مــا
كان يؤكــد بهــا ويــردد مــرارا { :ا َّل ِذيــ َن
ــم ِف ْالَ ْر ِ
الص َ
ــاةَ}،
إِن َّم َّكن ُ
ض َأ َقا ُمــوا َّ
َّاه ْ
ً
(ســورة احلــج ،)41 :وكثيــرا مــا كان
يــردد( :وقــرة عينــي الصــاة) ،كثيــر ًا مــا
كان يــردد( :الصــاة قربــان كل تقــي)،
وتطــول األوســمة التــي يجســر بهــا طريــق
الصــاة ،ولهــذا كان يحمــل ســيف الوقــت
إذا حضــرت الصــاة (رفعــت اجللســة)،
وإذا أقبلــت أقبــل عليهــا وألقــى كل شــيء
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وراءه.
كانــت تــاج حياتــه ،وهــي نبــع
جتــري فــي عروقــه ،أول احلاضريــن لهــا،
وال يتعجــب إن حــ ّل نســر فــي محــراب
الصــاة ،ال يشــغله عنهــا أي شــاغل ،فهــي
األوكســجني الــذي بهــا يتنفــس ومــا عداها
املــوت ،كان يســعى إلقامتهــا ويجــر أقدامه
مــن أقصــى املدينــة جــر ًا فهــو املقبــل علــى
الكــرمي شــديد الســخاء ،أقــام اجلماعــة
واجلمعــة التــي كانــت مغ ّيبــة ،وعبــد
الطريــق للصــاة فــي املســجد جلميــع
الفرائــض ،وجــذب املــرأة للســنّة النبويــة
حتــى حتيــي بيــوت اللــه بالعبــادة كمــا
كان الصحيــح فــي مهــد اإلســام األول،
وانتشــر العبــق فــي كل األرجــاء.
عروج وعرفان

مــن كان مــن املقربــن مــن الشــيخ
الشــهيد يــدرك طهــارة قلبــه وتألــق روحــه،
ُيــدرك أنــه مرجــل مناجــاة يغلــي ،وآهــة
دمــع تســح ،وتتنفــس باخلشــوع والدمــوع
املمتزجــن باخلشــية ،عيونــه تفضــح ســره،
وشــغاف قلبــه يســتر مكنــون ضميــره،
فكثيــر ًا مــا ردد مقاطــع التوبــة املســتل
مــن مناجــاة االمــام زيــن العابديــن ،عليــه
الســام - ،رغــم تقربــه مــن خالقــه  -كان
يكثــر مــن قــولِ « :
ـت
ـت ا َّلــذي َفت َْحـ َ
إهلــي َأ ْنـ َ

لِ ِع ِ
بــاد َك َبا َبــ ًا َإل َع ْف ِ
ــم ْي َت ُه الت َّْو َبــ َة،
ــو َك َس َّ
وحــ ًاَ ،فــا
َف ُق ْل َ
ــت :تُو ُبــوا َإل اللَِّ ت َْو َبــ ًة ن َُص َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُعـ ْ
ُ
ْ
ـذ ُر َمـ ْن أغفــل ُدخــول البــاب َب ْعــدَ فتْحــه».

االســتئناس حليفــه مــع الدعــاء
واملناجــاة ،إنهــا احملبــة احلقيقيــة للخالــق،
يتحــدث عــن حــاوة ليدركها ســائر الناس،
فهــو الــذي يشــير إلــى طعــم شــيء آخــر

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

األهمية

يعرفــه
العــارف والواصــل إلــى الطريــق،
ويستشــهد مــرار ًا بأقــوال االمام الســجاد،
عليــه الســام ،ومــا خــط فــي زبــور آل
محمــد (الصحيفــة الســجادية)ِ « :
إهلــي َمـ ْن

ِ
ــكَ ،فــرا َم ِمن َ
ــاو َة َم َ َّبتِ َ
ْــك
َذا ا َّلــذي َذ َاق َح َ
ِ
ِ
ـس بِ ُق ْربِـ َ
ـكَ ،فا ْب َت َغــى
َبــدَ الً؟ َو َمـ ْن َذا ا َّلــذي َأنـ َ
َعن َ ِ
ــوالً؟».
ْــك ح َ
ّ
ّ
التفكر والتذكر

عــرف عــن الشــيخ أنــه ال يحمــل بــن
أناملــه مســبحة ،خالفــ ًا ملــا هــو املألــوف
بــن طبقــات أهــل العلــم ،ســألناه  -ذات
مــرة  -فســبقت ابتســامته أقوالــه ،ثــم
صــرف اإلجابــة إلــى أبــي ذر الغفــاري
(ذو اللهجــة الصادقــة) ،متســائ ًال وطالب ـ ًا
منــا اإلجابــة :مــا كانــت عبــادة أبــي ذر؟،
أجبنــاه مباشــرة( :التف ّكــر) ،فهــز رأســه
موافقــ ًا ،القــرآن يحثنــا علــى التفكــر
والتذكــر ،ثــم انطلــق يتحــدث حــول أهميــة
التفكــر ،وإذا أردنــا الدقــة ســنقول :إنــه
اســتعاض بــدل املســبحة شــيئا آخــر -
أكثــر قداســة وهيبــة  -وهــو القــرآن الــذي
ال ينفــك عــن بدنــه ،فكثيــر ًا مــا يقــرأ منــه
أمامنــا ،وكثيــر ًا مــا يفتتــح احلديــث بــه،
وكثيــر ًا مــا يســتلهم منــه ،بــل كل أحاديثــه
فســر القــرآن مــرار ًا ،وكان
منــه يســتقيّ .
فســر
مشــعله التف ّكــر فــي اآليــات الكرميــةّ ،
القــرآن مــرار ًا وكان التدبــر والتذكــر ُج ـ ّل
مــا يشــغله ،يطيــل الفكــرة ،ويفتــش عــن
اآليــة التــي فيهــا ســر العــاج ،يغــرف
مــن منابــع القــرآن ،ويتأمــل فــي الســماء،

ويحــث اآلخريــن علــى النظــر ،نظــر العبــرة
واالتعــاظ ،ينقــل لنــا كثيــر ًا مــن قصــص
املاضــن ،ويحدثنــا بعيــون املتفكــر
واملتأمــل فــي العواقــب التــي يبنــي عليهــا
حكمــ ًا ودرر ًا خرجــت مــن فمــه لتســتحق
عنــوان الذهــب.
مجاهدة نفس

عظيــم هــو الشــيخ النمــر ،األجــواء
تتعطــر بذكــراه دائمــا ،فهــو رقــم يتحــدث
عنــه القاصــي والدانــي ،ومــن جلــس معــه
يــدرك بــأم العــن أنــه لــم يكــن وليــد صدفة،
وإمنــا وليــد مجاهــدة ومصابــرة ذاتيــة
طويلــة ،فهــو مخالــف للعــادات اخلاطئــة
بــكل إرادة وإصــرار ،فــإذا كانــت العــادة
ســهر الليالــي وإضاعــة صــاة الفجــر،
فهــو يصــرخ فــي اجلماهيــر« :ســامر ًا
تهجــرون» ،فينــام مــع الديكــة ويصحــو
قبلهــم ،ليوقــد مصابيــح الليــل بالعبــادة
ثــم يشــق طريقــه نحــو محــراب املســجد،
ليرفــع كلمــة« :اللــه أكبــر» ،والنــاس يعلــو
منهــم صــوت الشــخير!!
كان يطــوف بــن احلجــاج فــي أيــام
املوســم ليوقــظ املؤمنــن وصــوت األذان
يلعلــع مــن جهــازه النقــال ،وهــو يقــول:
«الصــاة يــا مؤمــن ..الصــاة يــا مؤمن،»..
بــدأ بنفســه وبرمجهــا باملجاهــدة؛ حتــى
أنــك تقتــرب مــن جســده النحيــل فتتعجــب
مــن أيــن لهــذا البــدن الضعيــف كل هــذه
القــوة واإلرادة؟! ،قليــل الطعــام ال يقبــل
أن يتلــذذ علــى حســاب تربيــة نفســه،
حتــى أنــه ذات مــرة أطــال ســخطه حــول

(املثلجــات) التــي كان ينشــغل بهــا بعــض
احلجــاج ،وكان يكــرر :هــل جئنــا مــن
أجــل أكل (البوظــة)؟!
ال تأخــذه فــي اللــه لومــة الئــم،
فاملجاهــدة مــن أولوياتــه ،كان صلــد ًا
قاســي ًا مــع نفســه ،يلبــس لبــس الزاهــد
املوقــن بــزوال النعــم ،يواســي الفقــراء فــي
املــأكل ،وامللبــس ،ويعيــش مثلهــم ،فتولّــد
مــن هــذه املجاهــدة ليــثٌ هزبـ ٌر ال نظيــر لــه
فــي زمــن املترفــن وطــاب الراحــة.
ورع وتقوى

أحــرج كل مــن تل ّبــس بالــزي العلمائــي
وآثــر الســامة والصمــت.
تقــواه ليســت للتغنــي بــل هــي طريقــة
يســير عليهــا؛ ديــن يديــن بــه ،ولــو خــرج
مــن الســجن ألــف مــرة لعــاد إليــه ولســانه:
ــب إِ َ َّل}( ،ســورة
ــج ُن َأ َح ُّ
الس ْ
{ر ِّب ِّ
َ
يوســف ،)33 :إذا كانــت ثمنــ ًا للتقــوى
والــورع ،ولــو أفلــت مــن الســيف واملقصلــة
ألــف مــرة لهــرول إليهــا مــادام حتــت
ظاللهــا تعيــش التقــوى ويترعــرع الــورع.
سالم وتسليم

كانــت تصلــه الكثيــر مــن األمــوال،
فــا يــأكل منهــا ،حياتــه ال تكلفــه شــيئ ًا،
الثــوب ُيبلــى علــى بدنــه ،ويتقطــع شســع
نعلــه ،وحتثــه النفــس علــى لبــس اجلديــد،
فيمعــن فــي إذاللهــا ،ولســان حالــه ( :لعــل
باحلجــاز أو اليمامــة ،)...منهجــه فــي
طريــق علــي ،عليــه الســام« :أأطمــع أن
يقــال أميــر املؤمنــن ،وال أشــاركهم فــي
مــكاره الدهــر ،وأكــون أســو ًة لهــم فــي
خشــونة» .إن الــورع والتقــوى ليســت
كلمتــن نقولهــا ونتمناهــا ،إمنــا هــي منهــج
حيــاة ،ان التقــوى خطــة عمــل ،لهــذا كلفــت
الشــيخ الشــهيد الكثيــر ،حتــى أريــق دمــه،
كلفتــه التقــوى أن يقــف فــي فوهــة املدفــع،
وكلفتــه التقــوى أن يقــف ضــد أكبــر قــوة
فــي زمانــه ،ال يبالــي بحتفــه مــا ســلمت لــه
عروســته التــي ال غنــى لــه عنهــا ،ناصــر
املظلــوم ،ووقــف مــع املطــارد والشــهيد،
ونافــح مــن أجــل الشــعوب املضطهــدة،
أخــرج علمــه فــي يــوم يشــح فيــه اإلخــراج،

كان الشــيخ الشــهيد يفشــي الســام
بشــكل ملفــت للنظــر ،يســلم علــى الكبيــر
والصغيــر ،ويســلم علــى كل الطبقــات
باختــاف ألوانهــا ،بــل يركــض فــي
املبــادرة إلفشــاء الســام ،تعــ ّود النــاس
علــى تقديــر العلمــاء بالذهــاب للســام
عليهــم ،فهــو ملــك القلــوب ،لكنــه كســر
قاعــدة( :العالــم يؤتــى لــه) فــكان هــو
الفراشــة والنــاس مــن حولــه زهــور ،رغــم
انــه يعتقــد أن العلمــاء ملــوك علــى امللــوك،
إال أنــه يعتقــد أن العالــم الربانــي خــادم
للنــاس ال أميــر ينتظــر منهــم التبجيــل
والتكــرمي .وعلــى صعيــد التســليم ،كثيــر ًا
مــا كان يتحــدث عــن إبراهيــم النبــي ،عليــه
الســام ،وعــن تســليمه املطلــق للــه ،وأن
املؤمــن احلقيقــي ينبغــي لــه أن يتحلّــى
بصفــة الرضــا والتســليم للــه  -تعالــى-
حتــى كان فــي املواقــف الصعبــة صبــور ًا
وقــور ًا جلــد ًا موقنــ ًا بــأن اخليــر فيمــا
اختــاره اللــه لــه.
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إن تربيــة الطفــل هــي عبــارة عــن
صناعــة تتطلــب مهــارة فــي التعامــل
وخبــرة فــي معرفــة احتياجــات الطفــل
ليخــرج قالب ـ ًا بشــخصية ســوية ال تعانــي
مــن تراكمــات وغرائــز مكبوتــة غير مشــبعة
تنعكــس علــى الشــخصية.
وعندمــا يكبــر هــذا الطفــل فالكثيــر
ممــن جتدهــم فــي كبرهــم ممــن يلجــأ
إلــى الشــخصية العدوانيــة املتكبــرة أو
االنطوائيــن ممــن يعانــون مــن عقــدة
اســتحقار لذاتهــم هــم فــي األعــم األغلــب
متــت تربيتهــم بصــورة خاطئــة؛ فالتربيــة
باملعنــى األعــم عبــارة عــن تنميــة القابليــات
عنــد الطفــل وغــرس الفضائــل فيهــا،
وإخمــاد الصفــات الســيئة الدخيلــة
علــى شــخصيته ألن الطفــل يولــد كورقــة
بيضــاء ،ولهــذا نحــرص علــى معرفــة
التربيــة الســليمة لننتــج شــخصيات خاليــة
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

مــن ترســبات الطفولــة ،وذلــك عــن طريــق
معرفــة أدوات التربيــة الصحيحــة وكيفيــة
اســتخدامها.
وواحــدة مــن هــذه األدوات تتمثــل
بفهــم مشــاعر الطفــل وتوظيــف هــذا
الفهــم فــي بنــاء شــخصيته عــن طريــق
إشــباع اجلانــب العاطفــي واإلنســاني لديه
مــن خــال االلتفــات واالهتمــام باألمــور
التاليــة:
أو ًال :احلب والرحمة
إن غريــزة احلــب هــي صفــة وهبنــا
اللــه  -تعالــى -إياهــا بشــكل فطــري
وينبغــي توجيــه هــذه الغريــزة ألبنائنــا
بالشــكل الصحيــح وذلــك عندمــا يكــون
هــذا احلــب ظاهــر ًا بســلوك جتاههــم يعبــر
عــن تقديرهــم ،وإال فإننــا ال نتوقــع أن
ال يحــب أب أو أم ابنهمــا ولكــن هنــاك
مفهومــ ًا مغلوطــ ًا عنــد بعــض اآلبــاء مــن
خــال فــرض هيبتــه أمامهــم باخلــوف
ويكبــت مــا فــي داخلــه مــن حــب لهــم فــي
محاولــة منــه جلعلهــم مطيعــن لتربيتــه -

بحســب نظــره اخلاطــئ طبعـ ًا  -فــي حــن
نــرى أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،ركــزوا
علــى إظهــار احلــب واالحتــرام لهــم ،ألن
ذلــك يجعــل وقــار ًا وهيبــة حقيقيــة لآلبــاء
بنظــر أبنائهــم ال تــزول عكــس مفهــوم
الوقــار الوهمــي النــاجت عــن اخلــوف ،فقــد
ورد عــن رســولنا الكــرمي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم ،أنــه قــال« :أح ّبــوا الصبيــان
وارحموهــم ،»... ،وعــن أميــر املؤمنــن،
ِيتــأس صغيركــم
عليــه الســام ،قــال« :ل َّ
بكبيركــم ،وليـ ْ
ـرأف كبيركــم بصغيركــم ،وال
تكونــوا كجفــاة اجلاهليــة» ،وقــال اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام« :إنّ اللــه ليرحــم
الرجــل لشــدة ح ّبــه لولــده».
وينبغــي إظهــار ذلــك احلــب مــن خــال
الســلوك مثــل تقبيلهــم؛ فقــد جــاء فــي
احلديــث الشــريف عــن اإلمــام علــي ،عليــه
الســام« :مــن ق ّبـــل ولــده كان لــه حســنة،
ومــن ف َّرحــه ،ف َّرحــه اللــه يــوم القيامــة»؛
فــإذا شــعر األطفــال بحــب اآلبــاء لهــم كان
ـب ملــن
مطيع ـ ًا لهمــا ،كمــا يقــال« :إن احملـ َّ

أحــب مطي ـ ُع».
ثاني ًا :إكرامه واحترامه
قــال رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم« :أكرمــوا أوالدكــم وأحســنوا
آدابهــم» ،فقــد قـ ّدم النبــي ،صلى اللــه عليه
وآلــه ،لفــظ (أكرمــوا) علــى دعوتــه للتأديــب
حســب تعبيــره (وأحســنوا آدابهــم) ،ممــا
يؤيــد دور احتــرام الطفــل وإعطائــه املكانــة
وعــدم إهانتــه يجعلــه يطيــع والديــه بالســير
علــى الســلوك احلســن ،ويشــعر بأنهــم هــم
األعــرف مبصلحتــه.
وبهــذا ينشــأ مفهــوم الكرامــة عنــد
الطفــل ويكبــر معــه والشــعور بالكرامــة
لــه أثــر كبيــر فــي شــخصية الفــرد
جتعلــه يتجنــب الرذائــل اعتــزاز ًا بنفســه،
قــال اإلمــام علــي ،عليــه الســام« :مــن
كرمــت عليــه نفســه هانــت عليــه شــهوته»،
وقــد أثبتــت دراســات حديثــة معنــى
هــذا احلديــث بــأن الفــرد ذا الشــخصية
ُ
املت َرمــة وصاحــب الكرامــة يترفــع عــن
األعمــال املشــينة وإن لــم يكــن صاحــب
ديــن ألنــه يشــعر بالترفــع وال يليــق بــه
التســافل.
ومــن هنــا فــإن احتــرام الطفــل يخلــق
بداخلــه كرامــة عــن طريــق النظــر إلــى
نفســه بقيمــة محترمــة ال بحقــارة ودونيــة،
وعندهــا ســيكون ذا شــخصية قويــة ال
انطوائيــة ضعيفــة ذات خيبــة وحرمــان،
قــال أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام« :قرنــت
الهيبــة باخليبــة ،واحليــاء باحلرمــان».
ثالث ًا :احلوار معه
يتمثــل احلــوار مــع الطفــل عامــ ًا
مؤثــر ًا فــي صقــل شــخصيته ،ألنــه يشــعر
مــن خــال ذلــك أنــه ذو أهميــة عنــد والديــه
ويعــزز الثقــة بنفســه ،ويضــرب لنــا القــرآن
الكــرمي فــي قصــة إبراهيــم ،عليــه الســام،
الــذي جــاءه األمــر اإللهــي فــي ذبــح ابنــه
اســماعيل ،وكيــف أن إبراهيــم قـ ّدم األمــر
البنــه عــن طريــق التحــاور معــه حــن قــال:
ـي إ ّنــي أرى فــي املنــام أ ّنــي أذبحــك،
«يــا بنـ ّ
فانظــر مــاذا تــرى» .وهنــا يبــرز دور
الطاعــة لألوامــر واملعنــى احلقيقــي آلثــار
تربيــة ابراهيــم ،عليــه الســام ،البنــه مــن
خــال جــواب اســماعيل ،عليــه الســام،
حــن قــال:
ــال يــا َأب ِ
ــت ا ْف َع ْ
ــر
َ
{ َق َ َ
ــل َمــا تُؤْ َم ُ
ِ
ســت ِ
الصابِ ِريــ َن}،
َجدُ ِن إِن َشــا َء اللَُّ مــ َن َّ
َ
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وهــذا يــدل علــى أن احلــوار مــع
األبنــاء وأخــذ رأيهــم يشــعرهم بقيمــة عنــد
أبويهــم ويجعلهــم يطيعونهــم عــن طيــب
نفــس.
رابع ًا :الوفاء بالوعد
إن الوفــاء بالوعــد للطفــل ضــروري
جــد ًا ،ألن الطفــل يشــعر مــن خاللــه أنــه
ذو أهميــة كبيــرة عنــد والديــه ،وإذا مــا
وعــده والــداه بشــيء فإنــه يرتقــب ذلــك
الشــيء بشــغف ،ألن الوفــاء بذلــك ســوف
يزيــد مــن ثقتــه بنفســه ،لذلــك قــال النبــي،
صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم« :إذا واعــد
أحدكــم صب َّيــه فلينجــز» ،وعلــى العكــس
ــي األكــرم ،صلــى
مــن ذلــك فــإن النب ّ
ّ
اللــه عليــه وآلــه وســلم ،ح ـذر مــن عاقبــة
ا ُ
خللْــف فــي وعــد األطفــال؛ وذلــك ألنّ
الطفــل ينظــر إلــى والديــه علــى أســاس
أنّهمــا ســبب رزقــه ومصــدره ،وهــي نظــرة
لهــا ُبعــد كبيــر فــي نفــس الطفــل ،فــإذا
أخلــف الوالــدان وعدهمــا ،فــإنّ نكســة
بحجــم نظــرة الطفــل الســلبية ســتكون فــي
كيانــه ،فنفهــم بعدهــا أن الوفــاء بالوعــد
لألطفــال يقــوي ثقتهــم بوالديهــم عــن
طريــق صدقهــم والوفــاء بوعدهــم ،وهــذا
ممــا يجعلهــم طائعــن ألبويهــم ال يعانــون
مــن انتكاســات فــي شــخصيتهم الناجتــة
مــن عــدم الوفــاء بالوعــد.
خامس ًا :جتنّب التمايز
ورفــض اإلســام تفضيــل الذكــور
علــى اإلنــاث مــن مبــدأ حتقيــر األنثــى
ــي،
والتشــاؤم مــن وجودهــا ،فعــن النب ّ
صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم« :مــن كان
لــه أنثــى ،فلــم يئدهــا ولــم ُيهِ نْهــا ،ولــم
ُي ْؤ ِّثــر ولــده عليهــا أدخلــه اللــه اجل ّنــة» ،بــل
جنــد تأكيــد ًا علــى تقــدمي األنثــى أحيان ـ ًا
كتقبيلهــا أو ًال ملــا حتملــه مــن مشــاعر
جياشــة منــذ صغرهــا فــا بــد مــن مراعــاة
ذلــك عنــد البنــت ألنهــا إن لــم تلمــس
احلــب والتقديــر مــن األبويــن ســتلجأ فيمــا
بعــد إلــى مــن يســمعها الــكالم اجلميــل
ويشــعرها بالتقديــر مــن أصحــاب النفــوس
الضعيفــة ممــا يهــدد كيــان عفتهــا.
سادس ًا :التشجيع والثناء
التشــجيع :وهــو صفــة نفســية أيض ـاً
تســهم فــي تطويــر قابليــات الطفــل،
فالطفــل ككيــان يريــد أن يشــعر بأنــه
لــه مكانــة بــن األفــراد فــإذا تعلّــم شــيئ ًا
مفيــد ًا علينــا أن نبــادر إلــى تشــجيعه

ومدحــه وال بــأس بتقــدمي هديــة لــه كثنــاء
معنــوي لــه ،والتــي لهــا األثــر الكبيــر فــي
شــخصية الطفــل ،وتقــدمي لــه الهدايــا مــع
نهايــة كل ســنة وبدايــة ســنة جديــدة مــن
عمــره ليشــعر بأنــه قــد كبــر عمــا ســبق
وهــو محــط اهتمــام األســرة واملجتمــع.
الصبر أم الغضب لبناء الطفل؟

ال ينفــع الغضــب فــي تأديــب األطفــال
ألنــه يــؤدي إلــى حتطيــم شــخصية الطفــل
خاصــة مــا يرافقــه مــن توبيــخ أو ضــرب،
وقــد أكــد علمــاء االجتمــاع بــأن اخلــوف
ليــس وســيلة تربويــة لتأديــب الطفــل
وتعليمــه الصفــات احلســنة ،وقــد يحصــل
أحيانــا مــن أحــد األبويــن تصــرف بغضــب
مــع االبــن غيــر مقصــود أو ضربــه ،فهنــا
عليــه أن يلجــأ إلــى االعتــذار مــن الطفــل
بعــد أن يهــدأ وال بــأس أن يقــدم لــه هديــة
بعدهــا فــي محاولــة إليصــال رســالة بأنــه
مــا زال محبوب ـ ًا وإن أي تصــرف بغضــب
معــه ليــس بقصــد علــى أن ال تكــون
صفــة الغضــب والضــرب هــي الســائدة
وإال فاألولــى تــرك هــذا األســلوب ألنــه ال
يجــدي نفع ـ ًا ،وقــال أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام« :ال أدب مــع الغضــب».
وبــا شــك فــإن كل مــا ســبق ال
يتــم إال بالصبــر الــذي أمــر اإلســام بــه
وخاصــة علــى مــا يالقيــه الوالــدان مــن
الطفــل ،ال ســ َّيما فــي الســنني الســبع
األولــى التــي يصــدر فيهــا عــن الطفــل مــا
يرهــق الوالديــن ،ويشــغل بالهمــا ،فكثيــر ًا
مــا قــد يبكــي ،وكثيــر ًا مــا قــد ميــرض،
وكذلــك يتطلــب الصبــر مــع عــدم الغضــب
عليهــم وتــرك ضربهــم مــع تقلــب املــزاج
للوالديــن أحيانــ ًا بســبب ظــروف مــا.
وبقــي أن نلتفــت أيضــ ًا إلــى أن ال
يقــود هــذا احلــب إلــى احلمايــة الزائــدة
للطفــل وعــدم إعطائــه فرصــة االعتمــاد
علــى نفســه ونعمــل كل مــا يريــده بالنيابــة
عنــه فيكــون شــخصية اتكاليــة عندمــا
يكبــر ال يؤمــن بقوتــه الذاتيــة وال يتخــذ
قــرار ًا لوحــده وليــس لــه ثقــة بنفســه تؤهلــه
إلــى االعتمــاد علــى نفســه.
وإذا مــا فشــل فــي أمــر مــا فــا
يســتطيع النهــوض؛ لــذا ينبغــي أن يكــون
احلــب متزنـ ًا نســتخدمه فــي إيقــاظ النُبــل
وســقيها ألنــه كمــا قيــل «كل شــيء يزيــد
عــن حــده ينقلــب ضــده».
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018

يتمثل الحوار مع
ً
ً
الطفل عامال مؤثرا
في صقل شخصيته،
ألنه يشعر من خالل
ذلك أنه ذو أهمية عند
والديه ويعزز الثقة
بنفسه
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مجتمع

مجتمع
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة املختلفــة.
وكأن التكنولوجيــا تصنــ ُع آليــات
جديــدة للثقــة بأشــخاص مجهولــن،
وكذلــك الشــركات واألفــكار واملنتوجــات
وحتــى األخبــار واملعلومــات؛ فمــاذا يحــدثُ
حقـ ًا؟ هــل هــي  -كمــا يســميها البعــض -
قفــزة الثقــة ،عندمــا يختــار النــاس مخاطــر
القيــام بعمــل شــيء جديــد أو مختلــف عــن
الطريقــة التــي اعتــادوا القيــام بهــا؟! أم
أنهــا قفــزة علــى الثقــة؟!
الوتيرة تتسارع

من يواجه مخاطر فوضى
السلوك االجتماعي؟
مرتضى محمد كاظم

سيختار الناس
القيم على الال قيم
ألنه الطريق الذي
يجدونه مطابقا
لفطرتهم
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احليــاة جتــري مــن خــال العالقــة
مــع اآلخــر ،ومــن هنــا فــإن وجــود ك ٍّل
منــا مرتبــط بشــدة بوجــود آخريــن ،وهــذا
االرتبــاط ينبغــي أن يبنــى علــى أســاس
ســليم؛ فاحليــاة هــي فرصــة لتعزيــز املزيــد
مــن القيــم والتــي نعبــر عنهــا بـ»جنــود
العقــل» ،وهــي تتجلــى  -فــي الغالــب -
عنــد االرتبــاط مــع اآلخــر وترســم هــذه
العالقــة علــى أســاس ســليم.
وفــي قبالهــا تأتــي القيــم املضــادة ،أو
كمــا فــي تعبيــر احلديــث الشــريف «جنــود
اجلهــل» ،وهــي التــي تشــكل اخلطــر
احلقيقــي.
فلــو تأملنــا املجتمعــات التــي آلــت إلــى
االنهيــار؛ فإنــا ســنجد أن انهيارهــا كان
بأحــد أمريــن:
األول :الصــراع بــن املصلحــة علــى
املــدى القصيــر واملصالــح العليــا علــى
املــدى البعيــد ،والــذي يقــع  -فــي الغالــب
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

 بــن القــوى صانعــة القــرار وبــن ســائراملجتمــع ،حيــث يكــون مــا هــو جيــد
بالنســبة للنخبــة علــى املــدى القصيــر هــو
ســيئ بالنســبة للمجتمــع ككل.
الثانــي :وهــو مــا يهمنــا فــي هــذا
املقــال ،وهــو صــراع التمســك بالقيــم
والقيــم املضــادة أو الــا قيــم؛ أنــه يصعــب
علــى املجتمــع علــى وجــه اخلصــوص أن
يتخــذ قــرارات جيــدة عندمــا يكــون هنــاك
صــراع فــي القيــم.
ومــن هنــا؛ فــإن قضيــة قيميــة املجتمع
ليســت قضيــة ثقافيــة يتــم التنظيــر لهــا في
الكتــب واملجــات ،كمــا أنهــا ليســت قضيــة
مرتبطــة باحليــاة األبديــة فــي اجلنــة والنــار
فحســب ،بــل هــي قضيــة واقعيــة ،ترتبــط
ببقــاء املجتمعــات البشــرية وصونهــا مــن
االنهيــار مــن جهــة ،وتنظيــم بقائهــا علــى
أســس ســليمة مــن جهــة أخــرى.
ً
قيمة الثقة مثاال

إذا أردنــا أن نأخــذ مثــا ًال فــي مــا
يرتبــط بقيمــة مــن القيــم ومــا يحــدث مــن

فوضــى فــي هــذا املجــال ،فإنــا نضــرب
مثــا ًال بقيمــة الثقــة ،فــإن كل واحــد منــا
رمبــا يتذكــر حينمــا كنــا نود اإلســتقال في
التنقــل مــن مــكان ملــكان عبــر احلافــات أو
الســيارات العامــة ،قالــوا لنــا :يجــب أن
ال نركــب مــع كل ناقــل وإمنــا ينبغــي أن
نتحــرى املركبــات املوثوقــة كاحلافــات أو
ســيارات األجــرة العامــة.
وهــذا أمــر طبيعــي جــد ًا ،فالثقــة فــي
أي حتــرك تعــد األســاس ،فالثقة وإن كانت
مفهومــا غامضــا ،إال أننــا ال نــزال نعتمــد
عليهــا فــي حياتنــا لالســتمرار؛ فنحــن
نبنــي حياتنــا علــى الثقــة ،وإذا مــا تأملنــا
فســنجد أن هــذه الكلمــة نســتخدمها
كثيــر ًا فــي كل أعمالنــا حتــى أننــا رمبــا ال
نشــتري أبســط حوائجنــا ممــن ال نثــق بــه.
ولكــن الغريــب أن التكنلوجيــا
احلديثــة قلبــت هــذه القيمــة رأســ ًا علــى
عقــب؛ فماليــن النــاس يوميــ ًا يتنقلــون
فــي العالــم مــع ســائقي الســيارات غيــر
املعروفــن لديهــم والذيــن ال تنطبــق عليهــم
أيــة معاييــر الثقــة املعتــادة ،وذلــك عبــر

وبوتيــرة متســارعة جنــد بــن اليــوم
واآلخــر تفاقــم أزمــة فوضــى القيــم أو
مــا يعبــر عنــه بفوضــى فــي الســلوك
اإلجتماعــي الــذي تعيشــه املجتمعــات
البشــرية؛ واملخيــف جــد ًا هــو ســرعة
هــذا التحــول الغريــب .ففــي مثــال الثقــة
ذاتهــا جنــد أن البشــرية  -وعلــى مــدى
ســنوات طــوال  -كانــت تبنــي الثقــة فــي
إطــار العالقــات احملليــة الضيقــة والتــي
كانــت تتســم بالتماســك؛ فــكان البشــر
يعيشــون فــي مجتمعــات صغيــرة؛ ويبنــون
الثقــة فــي ذلــك اإلطــار؛ فــإذا أراد أحدهــم
اقتــراض مــال مثــ ًا؛ فإنــه ســوف لــن
يخــرج مــن هــذه الدائــرة الضيقــة التــي
يعيــش فيهــا .وإذا لــم يســدد الديــن؛
فــإن اجلميــع ســيعرف أنــه متملــص مــن
الدفــع ،وستســوء ســمعته بــن النــاس،
وبالتالــي ســيرفض النــاس التعامــل معــه
فــي املســتقبل .وبتعبيــر آخــر؛ فــإن الثقــة
كانــت  -فــي معظمهــا  -محليــة وتعتمــد
علــى املســاءلة.
فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر،
دخلــت املجتمعــات فــي مرحلــة جديــدة؛
فانتقــال النــاس إلــى املــدن ،وحتــول
الشــركات الصغيــرة الــى شــركات عامليــة
كبيــرة ،والتحــول الكبيــر فــي األنظمــة
املصرفيــة واالئتمانيــة وغيرهــا ،بــدأ
مفهــوم الثقــة يتغيــر عنــد النــاس ،وبــدؤوا
يثقــون فــي األنظمــة أكثــر مــن األفــراد؛
فصــار االعتمــاد علــى العقــود القانونيــة
والتنظيــم والتأمــن و..؛ وفــي املقابــل؛
قلــت الثقــة فــي اآلخريــن ،وهــي التــي
ســماها البعــض بالثقــة املؤسســية.
وأمــا اليــوم ،فكمــا أشــرنا ،األمــر بــدا
مختلفــ ًا متامــ ًا؛ فأصبحــت ثقــة النــاس

باملعلومــات التــي يحصلــون عليهــا مــن
الفيســبوك ـ مثــ ًا ـ أكثــر بكثيــر ممــا
يتعلمونــه مــن الوالديــن أو األقربــن!
الكــم الهائــل مــن املعلومــات املتالحقــة
ّ
األخــاذة التــي ال
واإلعالنــات املمولــة
ميكــن للفــرد ـ لكثرتهــا وســرعتها ـ أن
يدخلهــا حيــز التحليــل والنقــاش ،هــي
التــي صــارت تبنــي ثقــة النــاس ،أو بتعبيــر
آخ تقفــز علــى ثقتهــم ،أو كمــا يعبــر عنهــا
علمــاء النفــس تتســلق الثقــة ،وميكنــك
أخــذ منــاذج كثيــرة فــي هــذا املجــال منهــا
التســارع فــي ظهــور قواعــد البيانــات
املوزعــة كالعملــة الرقميــة «.»Bit coin
وهــذه مجــرد البدايــة؛ ألن الفوضــى
احلقيقــة التــي جتــري ليســت تقنيــة؛
بــل هــي حتــول فــي القيــم الثابتــة
التــي أودعهــا اللــه فــي فطــرة النــاس
واســتبدالها بغيرهــا.
الخطر محدق

هــل فكرنــا فــي مــا يجــري مــن حولنــا؟
كــم مــن القنابــل املوقوتــة اليــوم تهــدد
املجتمعــات البشــرية والتــي مــن املمكــن
أن تنفجــر فــي كل حلظــة؟ قنبلــة امليــاه
املوقوتــة ،قنبلــة التربــة الزراعيــة ،التغييــر
املناخــي ،الغــزو االســتعماري ،مشــاكل
التلــوث ،اإلرهــاب ،التصحــر املهجــرون
واملهاجــرون و ..والنتيجــة ســتأخذ أحــد
شــكلني:
إمــا أن نتمكــن مــن إبطــال مفعــول
تلــك القنابــل بإعــادة بنــاء املجتمعــات
البشــرية وفق ـ ًا للقيــم األخالقيــة الســامية،
وبذلــك ســنكون قــد اتخذنــا اإلجــراء
العالجــي الســليم؛ وإال فإنهــا ســتنفجر
ال محالــة وســنجد أنفســنا مجبريــن علــى
حتمــل تبعاتهــا ،أعنــي :احلــرب ،املــرض،
املجاعــة و ..املشــاكل الكبــرى التــي تواجــه
املجتمعــات البشــرية اليــوم ليســت  -علــى
اإلطــاق  -خــارج مجــال الســيطرة؛
فليــس األمــر كمــا لــو كان هنــاك جســم
فضائــي علــى وشــك االرتطــام بــاألرض
وال ميكننــا القيــام جتاهــه بــردة فعــل.
علــى العكــس متامــ ًا؛ فــإن كل
التهديــدات الكبــرى التــي تواجهنــا اليــوم
ــر
هــي التــي تســببنا بهــا ،فقــد { َظ َه َ
ــر بِــا كَســب ْت َأي ِ
ــدي
ــر َوا ْل َب ْح ِ َ َ َ ْ
ا ْل َف َســا ُد ِف ا ْل َ ِّ
ِ
َّــاس}( ،ســورة الــروم)40 :؛ لكــن
الن

الــذي جعــل لنــا االختيــار فــي ذلــك جعــل
االختيــار لنــا فــي حلهــا أيضــ ًا ،وهــذا
يعنــي اننــا منتلــك القــوة للتعامــل مــع تلــك
املشــكالت.
إن حيــاة النــاس مليئـ ٌة باجلــروح وهــم
يســيرون فــي هــذا احلقــل مــن األلغــام
املوقوتــة والتــي ميكــن لــكل واحــدة منهــا
أن تهــدد حياتهــم ،وذلــك أن كل شــيءٍ
أصبــح يــدور حــول الــا قيــم كاملــال
والســلطة وغيرهــا بــد ًال مــن أن تكــون
القيــم هــي املتحكمــة فــي ســلوكنا.
ألســنا نالحــظ أن مــن يســمون بالـــ
«محترمــن» فــي مجتمعنــا هــم الذيــن
يركبــون الســيارات الفارهــة ويلبســون
الثيــاب املميــزة؟!
إن االحتــرام الــذي يحضــون بــه
ليــس احترامـ ًا إلنســانيتهم وال للقيــم التــي
يحملونهــا وال حتــى لإلجنــازات العلميــة
والعمليــة التــي قدموهــا للبشــرية ،وإمنــا
هــو احتــرام للمــادة التــي تتحكــم بهــم
وجتعلهــم فــي حبائلهــا.
إال أن مــن فضــل اللــه  -تعالــى-
علينــا وجــود مــن يختــارون الطريــق اآلخــر
بــأن ينهــون عــن الفســاد فــي األرض وهــم
الذيــن بيمنهــم وبجهدهــم يدفــع اللــه عــن
ـو َل
النــاس البــاء ،وقــد قــال تعالــىَ { :ف َلـ ْ
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ـو َن َعــن ا ْل َف َســاد ف ْال ْرض إ َّل َقليـ ً
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َين َْهـ ْ
َأنجينَــا ِ
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ـك لِ ُي ْه ِلـ َ
َان َر ُّبـ َ
ـك
ِ
ا ْل ُقـ َـر ٰى بِ ُظ ْلـ ٍم َو َأ ْه ُل َهــا ُم ْصل ُحـ َ
ـون}( ،ســورة

هــود.)117 -116 :
فاخلطــر مهمــا كبــر إال أن شــخص ًا
واحــد ًا مــن املصلحــن قــد يكفــي لتغييــر
الواقــع ،وهــذا الشــخص قــد يكــون أنــت!
ثــم ســيكون هنالــك «أنــت» آخــر،
و»أنــت» آخــر ،ومــن ثــم يتحــول اجلميــع
إلــى «نحــن» ليقــوم هــؤالء بإيقــاف عجلــة
االنهيــار ،وإعــادة األمــور إلــى نصابهــا،
وال يخفــى أنــه ال ميكــن ألي نظــام أو
شــخص أن يلغــي قــدرة اإلنســان علــى
االختيــار ،وســيختار النــاس القيــم علــى
الــا قيــم ألنــه الطريــق الــذي يجدونــه
مطابقــا لفطرتهــم؛ تلــك الفطــرة التــي فطــر
البــاري النــاس عليهــا ،وهــو هــذا الطريــق
األســمى لتعلقــه بقيــم الســماء وفيــه جنــاة
اإلنســان؛ دنيــا وآخــرة.
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ | 2018

الفوضى التي تجري
ليست تقنية؛ بل هي
تحول في القيم الثابتة
التي أودعها اهلل في
فطرة الناس واستبدالها
بغيرها
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مجتمع

مجتمع
اللــه ورســوله يرضيــان بعصيــان تعاليــم
الديــن .هــذا ،وميكــن تعيــن التعاليــم
الشــرعية بالرجــوع إلــى الفقــه والفقهــاء».
ألجــل ذلــك ،أن البــاري عــز وجــل
يريــد منــا ،كمجتمــع إســامي ،أن ندعــو
إلــى اخليــر ،ونأمــر باملعــروف ،وننهــى
عــن املنكــر ،وأن نكــون ســد ًا منيعـ ًا بوجــه
الباطــل مهمــا كان مصــدره وتوجهاتــه،
وأن نســاند احلــق امتثــا ًال لقولــه تعالــى:

العرف
العشائري
والشرع

الَ ْ ِ
ُــون إِ َل ْ
ُــم ُأ َّمــ ٌة َيدْ ع َ
ــر
َ
{و ْل َتكُــن ِّمنك ْ
ِ
َــن ا ُْلنكَــرِ
ــو َن ع ِ
ــر َ
ــروف َو َين َْه ْ
ون بِا َْل ْع ُ
َو َي ْأ ُم ُ
ــم ا ُْل ْف ِل ُح َ
َو ُأو َٰل ِئ َ
ــون}( ،ســورة آل
ــك ُه ُ

المقدس

الشيخ يحيى الطرفي

العشائر العربية
زاخرة بالقيم النبيلة
واألخالق الكريمة،
ً
ولها دورا مهم
في تثبيت القيم
واألعراف

يقصــد بالعــرف العشــائري الســن
العشــائرية التــي وضعــت مــن قبــل
مشــرعيها ،وتناقلهــا رؤســاء العشــائر،
وأصبحــت كقانــون عشــائري ســاري
املفعــول ،ال ميكــن ألي أحــد أن يحيــد
عنــه؛ علمــا أن هــذا القانــون العشــائري
غيــر مــدون كمــادة قانونيــة.
العــرف العشــائري هــو مجموعــة
العــادات والتقاليــد ،إضافــ ًة إلــى آليــات
العمــل املعتمــدة فــي إصــاح ذات البــن؛
الــذي لــه الــدور اإليجابــي والكبيــر الــذي
ال ينكــر فــي حياتنــا.
ما هي العشيرة؟
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إذن ،البــد لنــا أن نعلــم بــان العــرف
العشــائري كان موجــود ًا فــي عصــر
مــا قبــل اإلســام؛ حيــث كانــت القبائــل
فــي جزيــرة العــرب حتكــم وفــق ســنائن
عشــائرية وضعــت مــن قبــل رؤســاء
القبائــل.
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

وال يخفــى علــى أحــد أن النظــام
العشــائري فــي العــراق حتديــد ًا ،هــو
نظــام اجتماعــي؛ حــرص ابنــاء العشــائر
علــى تنظيمــه وتطويــره وااللتــزام بــه
عبــر تعاقــب األجيــال التــي تناقلتــه عبــر
الســنني.
ولكــي تكتمــل الصــورة عنــد
القــارئ الكــرمي ،البــد لنــا أن نعــرف
معنــى العشــيرة التــي يحكمهــا العــرف
العشــائري؛ فالعشــيرة هــي عبــارة عــن
مجموعــة مــن األشــخاص ينتســبون
جميعهــم إلــى جــد واحــد ويشــكلون كيانـ ًا
اقتصادي ـ ًا وسياســي ًا واجتماعي ـ ًا فــي مــا
بينهــم وبــن البيئــة احمليطــة بهــم.
ويعــود أصــل كلمــة العشــيرة إلــى
العشــرة ،ويقصــد بهــا (آل البيــت الواحــد)
مبــا يشــمل هــذا البيــت الواحــد مــن
أبنــاء وآبــاء وأجــداد وتفرعاتهــم النســبية
املعروفــة ،ويأتــي هــذا املعنــى واضحــ ًا
ِ ِ
ــرت َ
َك
فــي قولــه  -تعالــىَ :-
{و َأنــذ ْر عَش َ
ْالَ ْق َربِــنَ }( ،ســورة الشــعراء،)214 :
جنــد بــأن اللــه  -تعالــى -أمــر النبــي
محمــد ًا ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فــي بدايــة
الدعــوة اإلســامية ،أن يقــوم بدعــوة أبنــاء
عشــيرته فــي املرحلــة الســرية  -أي بنــي
هاشــم حتديــد ًا  ،-وهــذا دليــل علــى مــا
آل إليــه الشــرع مــن أهميــة التمســك
بالعشــيرة مــن أجــل تالحــم املجتمعــات
فــي مــا بينهــا.
هنــا نتوصــل إلــى حقيقــة ان العشــيرة
هــي مؤسســة اجتماعيــة ميثــل أفرادهــا

النــواة لهــذه املؤسســة حيــث جتمعهــم
وحــدة النســب والــدم وأواصــر أخــرى،
وعــادة يتــرأس كل عشــيرة شــيخ مــن أبناء
أصــول مؤسســيها ،وتعتبــر العشــائر فــي
العــراق رمــز ًا للكــرم والشــجاعة واحلكمــة
وااللتــزام.

عمــران ،)104 :أي إن األمــة التــي ال
تخالــف الشــرع اإلســامي تكــون أمــة
فائــزة فــي الدنيــا واآلخــرة ،ومهمــا
يكــن اعتزازنــا بالســواني التــي وضعهــا
األجــداد؛ لــم ولــن تكــون بدي ـ ًا عــن حكــم

اخلالــق العظيــم اخلبيــر بالنــاس والعــارف
مبصاحلهــم ومفاســدهم.
تقويم األعراف العشائرية المخالفة

مــن اجــل ذلــك؛ ندعــو إلــى تقــومي
هــذه الســن واألعــراف العشــائرية
املخالفــة للشــرع املقــدس ،والبــد مــن
اجلهــد املشــترك بــن جميــع األطــراف
للتخلــص مــن العــادات والتقاليــد
واألعــراف والظواهــر الســلبية اســتناد ًا
إلــى الشــريعة املقدســة ،وذلــك مــن خــال
االســتعانة باملرجعيــة الرشــيدة ،وإقامــة
حمــات تثقيفيــة فــي ذلــك.
وهــي دعــوة صادقــة إلــى ســادات
املجتمــع ورؤســاء العشــائر والقبائــل
الذيــن وضعــوا مخافــة اللــه نصــب
أعينهــم ،وتفانــوا فــي خدمــة عشــائرهم

ومجتمعهــم مبــا يرضــي اللــه عــز وجــل أن
يراجعــوا وبجديــة عاليــة بعــض الســواني
واملمارســات العشــائرية التــي ال ترضــي
اللــه جــل جاللــه ،والتــي تســبب األذى
والظلــم لآلخريــن ،وبخــاف ذلــك ســيطول
ِ
ــم
{وق ُف ُ
وقوفهــم أمــام اللــه تعالــىَ :
وه ْ
َــاص َ
إِ َّنُــم َّم ْس ـئُو ُل َ
ون}،
ون * َمــا َل ُكـ ْ
ـم َل َتن َ ُ
(ســورة الصافــات.)25-24 :
لذلــك يجــب علــى العشــائر وشــيوخها
الكــرام أن يكونــوا حمــاة للديــن والقيــم
األصيلــة التــي أرادهــا الشــرع املقــدس،
ــا َأنــزَ َل اللَُّ َف ُأو َٰل ِئ َ
ــم
َ
{و َمــن َّل ْ َ ْ
ــك ُه ُ
يكُــم بِ َ
ِ
ــر َ
ون}( ،ســورة املائــدة ،)44 :وأن
ا ْلكَاف ُ

ينبــذوا بعــض الســن التــي فيهــا غضــب
اللــه وظلــم العبــاد ،والتــي وضعــت مــن
قبــل النــاس فــي حقــب زمنيــة غابــرة
ومظلمــة ،وأن يكــون احلكــم للــه وحــده.

القيم واألعراف العشائري

والعشــائر العربيــة زاخــرة بالقيــم
النبيلــة واألخــاق الكرميــة ،ولهــا دو ٌر مهــم
فــي تثبيــت القيــم واألعــراف منــذ أن كانــت
هــذه العشــائر تقــود املجتمــع حيــث كان ال
وجــود للدولــة بشــكلها احلالــي املتكامــل.
إن العــرف العشــائري هــو قانــون
عشــائري وضعــه النــاس فــي حقــب
مختلفــة ،مثلمــا أشــدنا بهــذا القانــون؛
فإننــا نؤكــد أن بعــض الســنائن العشــائرية
بحاجــة إلــى مراجعــة مســتمرة مــن قبــل
اإلخــوة شــيوخ العشــائر خاصــة عندمــا
تتعــارض هــذه الســنائن مــع القانــون
الســماوي ،وهــو ديــن اإلســام والرســالة
احملمديــة التــي أرادت أن تنقــذ النــاس
مــن شــفا حفــرة مــن النــار؛ لــذا قــد ذكــر
علماؤنــا األفاضــل عــن الســن العشــائرية
مــا نصــه« :كل نــص يخالــف الشــرع فهــو
باطــل وهــو مــا يحــل حرامــ ًا أو يحــرم
حــا ًال .وميكــن بــل يجــب االتفــاق علــى
تبديلــه إلــى مــا يرضــي اللــه ورســوله .أمــا
إذا كان مخالف ـ ًا للشــريعة فيكــون نقضــه
واجب ـ ًا .وليــس كمــا يقولــون فــي نهايتــه:
أن فيــه غرميــة اللــه ورســوله؛ إذ كيــف إن
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ً
ً
على المصلحين االنتباه الى أن بينهم وبين أعدائهم ،جمهورا محايدا يسمع للطرفين،
وربما اقتنع بقول المصلحين تارة؛ واقتنع بمقالة أعدائهم تارة أخرى

كيف
يتعامل
المصلحون
مع الفساد
والمفسدين؟
أحمد الشرع

ســنّة اللــه فــي احليــاة الدنيــا تقتضــي
أن تكــون فيهــا العــداوة بــن أبنــاء البشــر:
ُــم لِ َب ْع ٍ
ــض عَــدُ ّو}( ،ســورة البقــرة:
{ َب ْع ُضك ْ
ــو َل
{و َل ْ
 ،)36وأن تكــون فيهــا املُدافعــةَ :

ــض َّل َفســدَ ِ
ت
ــع اللَِّ الن َ
َد ْف ُ
َّــاس َب ْع َض ُهــم بِ َب ْع ٍ َ
ْالَ ْر ُض}( ،ســورة البقــرة ،)251 :وأن يكــون

فــي األرض مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاء
حلكمـ ٍـة يعلمهــا اللــه  -ج ـ ّل جاللــه َ { :-قا ُلــوا

َأ َ ْتعـ ُـل فِيهــا مــن ي ْف ِســدُ فِيهــا ويسـ ِ
ـف ُك الدِّ َمــا َء
َ َ ُ
َ
َ ََْ
ونَح ـن نُس ـبح بِحمـ ِ
ـك َقـ َ
ـد َك َو ُن َقــدِّ ُس َلـ َ
ـال إِ ِّن
َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ـم َمــا َل َت ْع َل ُمـ َ
ـون}( ،ســورة البقــرة.)30 :
َأ ْع َلـ ُ

إن ظاهــرة العــداوات ،ال ســبيل للتخلّــص
منهــا ،وال طريــق الســترضاء األعــداء -
علــى اجلملــة  -مهمــا حــاذر املصلحــون
مــن األخطــاء ،ومهمــا اختــاروا فــي ســبيل
إصالحهــم الطريــق األكثــر رفقـ ًا ولينـ ًا ،فهــم لن
ينجــوا مــن ردود الفعــل العنيفــة مــن أعدائهــم،
الســيما وأنهــم يشــعرون بخطــر هــذا اإلصــاح
يهــدد وجودهــم ،يكفيــك جرم ـ ًا عنــد املفســدين
صالــح أو مصلــح! ويكفيــك جرمــ ًا عنــد
أنــك
ٌ
أهــل اخليانــة ،أنــك مــن أهــل األمانــة!
وهــذا ال يعنــي أن جميــع العــداوات
للمصلحــن هــي بســبب تشــبث املفســدين
بفســادهم ،بــل يحــدث أحيانــ ًا أن يفقــد
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وممــا يســاعد علــى منــو العــداوات وزيــادة
األعــداء؛ خــوف البعــض مــن أي تغييــر او
إصــاح ،كمــا قــال اللــه  -تعالــى:-

ـك ُنت َ
{و َقا ُلــوا إِن َّنتَّبِ ـ ِع ْالُــدَ ٰى َم َعـ َ
ـف
َخ َّطـ ْ
َ
ِمــ ْن َأ ْر ِضنَــا}( ،ســورة القصــص.)57 :

ثــم ان التغييــر واالنتقــال مــن حــال الــى
آخــر ،ال يخلــو مــن خــوف وإزعــاج ،فالطفــل
يتــرك بطــن أمــه الضيــق واملظلــم ،ويقبــل الــى
رحــاب احليــاة ،فنــراه يصــرخ بالبــكاء ،لــذا
فاإلصــاح بحاجــة الــى نفــوس كبيــرة تصمــد
أمــام هــذه املخــاوف ،وتتجــرد للحقائــق وتصبر
لقــدر
علــى طــول الطريــق ومشــاقه ،ويحتــاج ٍ

اإلصــاح مصداقيتــه لــدى االنســان املصلــح
الــذي يدعــو اآلخريــن الــى اإلصــاح ويســتثني
نفســه مــن هــذه الدعــوة ،فــا ينبغــي للمصلــح
أن يســتد ّل بعــداوة املصلحــن لــه ،علــى صحــة
مــا يذهــب اليــه فــي دعوتــه اإلصالحيــة ،حتــى
التضحيــات التــي يقدمهــا البعــض فــي طريــق
اإلصــاح ،ليســت دلي ـ ًا علــى صحــة املوقــف،
كمــا أن الســامة ليســت دليــ ًا علــى صحــة
الطريــق ،إمنــا املعيــار فــي النيــة اخلالصــة
وضحــى وأنفــق
للــه  -تعالــى -فقــد جاهــد
ّ
وبــذل الكثيــر ممــن ســبقونا فــي التاريــخ
القــدمي واملعاصــر ،ولكــن؛ لــم يبــق مــن كل
ذلــك ســوى كلمــات فــي بطــون التاريــخ ،وهــذه
احلقيقــة يؤكدهــا القــرآن الكــرمي فــي إشــارته
الــى املنافقــن الذيــن اســتدلوا بالســامة علــى
صحــة موقفهــم واختيارهــم:

ل ْخ َو ِ ِ
{ا َّل ِذيــ َن َقا ُلــوا ِ ِ
ــو
ــم َو َق َعــدُ وا َل ْ
ان ْ
ِ
َأ َطاعُو َنــا َمــا ُقتِ ُلــوا ُقـ ْـل َفــا ْد َر ُءوا َع ـ ْن َأن ُفس ـك ُُم
ا َْلــو َت إِن كُنتُــم ص ِ
اد ِقــنَ }( ،ســورة آل
ْ َ
ْ

عمــران)168 :
ثــم ان أعــداء املصلحــن علــى أنــواع؛
فمنهــم املعلــن لعداوتــه ،وال يتخفــى أو
يتــوارى ،وهــؤالء أقــل خطــر ًا مــن قــوم آخريــن
يعيشــون بــن ظهرانــي املؤمنــن ،ويتكلمــون
بلســانهم ،ويتظاهــرون بحبهــم ووالئهــم،
ولكنهــم يضمــرون العــداوة ،ويســعون فــي
املجتمــع فســاد ًا ،ويتربصــون بهــم الدوائــر،

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ورمبــا اتخــذوا املســاجد واألعمــال الصاحلــة
غطــاء يســتر كيدهــم وتدبيرهــم ،كمــا فعلــوا في
مســجد ضــرار ،فــي عهــد رســول اللــه  ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،التــي نزلــت فيهــا آيــة كرميــة
تُعــد درسـ ًا بالــغ احلكمــة فــي مــن يريــد متريــر
مشــاريعه املفســدة عبــر الفتــات «مشــرعنة»،
وكمــا حصــل فــي عهــد االمــام علــي ،ومــن
بعــده؛ االمــام احلســن ،عليهمــا الســام،
وكيــف أن شــريحة مــن األمــة ،آنــذاك ،قاتلــت
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،بشــعارات دينيــة.
وعلــى املصلحــن االنتبــاه الــى أن بينهــم
وبــن أعدائهــم ،جمهــور ًا محايــد ًا يســمع
للطرفــن ،ورمبــا اقتنــع بقــول املصلحــن
تــارة؛ واقتنــع مبقالــة أعدائهــم تــارة أخــرى،
وعلــى هــؤالء تكــون املنافســة والتحــدي بــن
الطائفتــن ،وعلــى املصلــح أال يصيبــه اإلحباط،
اذا رأى لبعــض مقــاالت األعــداء آذانـ ًا صاغيــة
فــي صفــوف الشــريحة احملايــدة فــي املجتمــع
الذيــن لــم يحســموا موقفهــم ،أو رأى بعــض
الصاحلــن يســمع بعــض كالمهــم ،ويتأثــر بــه،
ففــي افضــل املجتمعــات هنــاك آذان طيبــة،
تســمع وتتأثــر بأصــوات الفتنــة والنفــاق ،قــال
ِ
ــاع َ
ــم}( ،ســورة
تعالــىَ :
ُــم َس َّ
{وفيك ْ
ُون َل ُ ْ
التوبــة ،)47 :لــذا ينبغــي حينئــذ مزيــد مــن
العمــل واملنافســة واإلقنــاع والتأثيــر ،وعــدم
التســ ّرع بإصــدار األحــكام علــى هــؤالء
املتأثريــن او التحذيــر مــن ضياعهــم.

مــن التــدرج املطمئــن أن التحــول والتغييــر
ســيكون ملــا هــو خيــر وأفضــل.
ومــن أشــد األعــداء للرســل الســماوية
وللمصلحــن علــى مــر التاريــخ؛ «العِ نــاد»،
وهــي حالــة نفســية جتســدت فــي جميــع
األقــوام التــي مــر عليهــا االنبيــاء واملرســلون
ِ
ـم اتَّبِ ُعــوا َمــا َأنــزَ َل
عبــر التاريــخ؛ َ
{وإِ َذا قيـ َـل َلُـ ُ
ِ
ـع َمــا َو َجدْ َنــا َع َل ْيــه آ َبا َء َنــا}،
اللَُّ َقا ُلــوا َبـ ْـل َنتَّبِـ ُ
(ســورة لقمــان.)21 :
إن العنــاد واإلصــرار علــى شــيء يص ّيــره
عــادة ثابتــة يتمســك بهــا صاحبهــا ويتخذهــا
منهجــ ًا فــي حياتــه ،واحيانــ ًا يكــون التخلّــي

عــن عــادة معينــة ،أشــبه باملســتحيل ،ومحاربــة
العــادات بشــكل عــام ،عمليــة غيــر ممكنــة بــل
وغيــر مطلوبــة ،إمنــا املســتهدفة؛ العــادات
الســيئة ،الن العنــاد واإلصــرار علــى شــيء ،ال
يحمــد مطلقــ ًا ،وال ُيــذم مطلقــ ًا ،إمنــا يحمــد
اذا كان عــن وعــي وبصيــرة ،وكان علــى حــق
وديــن ،و ُيــذم اذا كان عــن تقليــد أعمــى ،وكان
علــى غيــر الصــراط املســتقيم.
ً
ومــن اكثــر الطبقــات خوفــا مــن التغييــر
واإلصــاح؛ الطبقــة املترفــة ،واملســتفيدة مــن
قوانــن املجتمــع وشــكله وعاداتــه ،وأي تغييــر
فيــه قــد يفقدهــا بعــض ترفهــا ونعيمهــا.

المجتمع يصلح نفسه بنفسه
محمود عبد علي

املجتمــع االســامي ميتــاز عــن غيــره مــن
املجتمعــات فــي العالــم بانــه يصلــح نفســه بنفســه،
ولــذا كان املجتمــع النموذجــي والوســط ،وفــق
ـم ُأ َّم ـ ًة َو َس ـ ًطا ِّل َتكُو ُنــوا
التعبيــر القرآنــي؛ َ
{ج َع ْلنَا ُكـ ْ
ـى النَّـ ِ
ـهدَ ا َء َعـ َ
ـاس( ،}...ســورة البقــرة،)143 :
ُشـ َ
وقــد حــدد اإلســام آليــات عــ ّدة لتحقيــق هــذا
اإلصــاح ،بينمــا نــرى فــي التاريــخ ،العديــد مــن
املجتمعــات لــم تــدم طويــ ًا ،فعمرهــا لــم يتجــاوز
نصــف قــرن ،ومــن ثــم يبــدأ العــد التنازلــي نحــو
االنهيــار.
وإمنــا متــوت هــذه املجتمعــات ألنها تفقــد عامل
الدميومــة األســاس ،وهــو وجــود نظــام لتصفيــة
الرواســب الســلبية التــي تخلقهــا املشــاكل التــي
تعتريهــا ،كاملريــض الــذي يشــكو مــن ّ
تعطــل كليتــه
عــن العمــل ،فــا ميــر دمــع بعمليــة تصفيــة تبعــد
عنــه الســموم ،لذلــك ال يســتطيع هــذا االنســان ان
يعيــش طويـ ًا ،الن الــدم سيســمم اجلســم بأكملــه،
وهكــذا املجتمــع ،فهــو يتعــرض بســبب الصراعــات
واجلهــل ،الــى تراكــم الســموم فــي عروقــه ،فيجــب
ان تخــرج مــن جســمه حتــى ال تتســبب فــي موتــه.

إن اإلســام مينــح املجتمــع االســامي أنظمــة
تســاعده علــى اإلصــاح والتجــدد ليحافــظ علــى
حيويتــه وســامته ودميومتــه ،ومــن هــذه األنظمــة:
أو ًال :نظام التعليم
بالقــدر الــذي أكــد اإلســام علــى طلــب العلــم،
دعــا ايض ـ ًا العلمــاء ألن يتحملــوا مســؤوليتهم فــي
نشــر العلــم واألخــاق ،ذلــك أن العلــم حيــا ٌة القلوب،
وهــو الــذي يجــدد دم املجتمــع ويضعــه دائمـ ًا علــى
ســكة التطــور والتقــدم فــي املجــاالت كافــة.
ثاني ًا :نظام التذكير
ان تقــادم الزمــن علــى االنســان ينســيه
معلوماتــه ،فيخفــت فــي قلبــه نــور املعرفــة ،ويكــون
بحاجــة ماســة الــى التذكيــر لتنشــيط معارفــه
وإيحائهــا مــن جديــد ،وقــد كان رســول اللــه ،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،يســتخدم اســلوب الوعــظ
حتــى مــع كبــار أصحابــه ،وفــي طليعتهــم؛ االمــام
علــي ،عليــه الســام ،وأبــي ذر وعمــار وغيرهــم،
علمــ ًا أن يحدثهــم بأمــور كان قــد ع ّرفهــا لهــم
ســابق ًا.
ً
ثالثــا :نظــام األمــر باملعــروف والنهــي عــن
املنكــر
مبــا أن لإلنســان شــعور فطــري بضــرورة
التوافــق مــع النــاس احمليطــن بــه ،فهــو يحــاول

ان يلبــس مبــا يالئــم ملبــس اآلخريــن ،او يتحــدث
باللغــة التــي يتحدثــون بهــا ،ويقــوم بأعمــال يراهــا
ــس،
النــاس صحيحــة ،واإلســام يثيــر هــذا احل ّ
ويوجهــه باجتــاه تطبيــق القيــم الســماوية.
ــس فــي
وقــد منّــى النبــي األكــرم علــى احل ّ
املجتمــع االســامي االول ليكــون رادعــ ًا لبعــض
املعارضــن للقيــم واألحــكام الســماوية.
مثــا ًال علــى ذلــك؛ أن ثالثــة مــن أصحــاب النبــي
تخلفــوا عــن اجلهــاد فــي غــزوة تبــوك ،فغضــب
عليهــم النبــي األكــرم ،كمــا فعــل الشــيء نفســه
ســائر األصحــاب ،فلــم يكلمهــم أحــد ،وبلغــت
املقاطعــة الــى زوجاتهــم وأهلهــم فــي بيوتهــم،
فجــاءت نســائهم الــى النبــي ،وســألنه :قــد بلغنــا
ســخطك علــى أزواجنــا ،أفنعتزلهــم؟ فقــال رســول
اللــه« :ال تعتزلنهــم ،ولكــن؛ ال يقربونكــن».
{وع َ
َــى
وقــد نزلــت آيــة قرآنيــة بحــق هــؤالء؛ َ

ِ ِ
ــم
َّــى إِ َذا َضا َق ْ
ــت َع َل ْي ِه ُ
ال َّث َل َثــة ا َّلذيــ َن ُخ ِّل ُفــوا َحت ٰ
ــه ْم
ــت َو َضا َق ْ
ــا َر ُح َب ْ
ــم َأن ُف ُس ُ
ــت َع َل ْي ِه ْ
ْالَ ْر ُض بِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َظنُّــوا َأن َّل َم ْل َج َ
َــاب
ــم ت َ
ــأ مــ َن اللَِّ إ َّل إ َل ْيــه ُث َّ
ــم ،}...وبهــذه الطريقــة اكتشــف هــؤالء
َع َل ْي ِه ْ

خطأهــم فعــادوا الــى رشــدهم ،فاملجتمــع احلــي
واليقــظ علــى قيمــه وأحكامــه ،ال يــدع أحــد ًا ،مهمــا
كان ،ينحــرف عــن الطريــق ،او يفعــل مــا يريــد.
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

أزمة القيم
وحاجة
العالم إلى
التشيع
ّ
أنور عزالدين*

منــذ وضعت البشــرية أقدامهــا على أعتاب
القــرن العشــرين ،ظهــرت احلاجــة الــى املفاهيم
االخالقيــة لتكــون املعيــار واحلكــم الفاصــل فــي
األزمــات واإلجابــة علــى أســئلة حائــرة ولــدت
طبيعي ـ ًا بفعــل التطــورات الســريعة فــي عالــم
االقتصــاد والسياســة ،فقــد كانــت القفــزات
الصناعيــة والتقنيــة فــي العالــم ،وحتديــد ًا فــي
الغــرب ،تالحقهــا قفــزات فــي الفكــر السياســي
وايضــ ًا فــي العقيــدة االســتعمارية اجلديــدة،
التــي ظهــرت فــي احلــرب العامليــة األولــى،
ثــم احلــرب العامليــة الثانيــة ،ومــا أعقبهــا مــن
افــرازات واصطفافــات جديــدة ورســم ملالمــح
جديــدة للعالــم.
ومــا دفــع العالــم للتفكيــر بج ّديــة فــي
األمــر؛ حجــم اخلســائر املهولــة التــي تكبدتهــا
البشــرية مــن احلربــن العامليتــن ،حيــث تشــير
بعــض اإلحصائيــات أن احلــرب العامليــة
الثانيــة لوحدهــا حصــدت أرواح حوالــي 70
مليــون إنســان فــي روســيا واوربــا والشــرق
األقصــى ومناطــق أخــرى طالتهــا نيــران هــذه
احلــرب الضــروس.
وهــذا مــا دفــع العالــم لتقنــن القيــم
والفضائــل واملبــادئ فــي إطــار دولــي ،لتكــون
حكمــ ًا ومرجعــ ًا فــي إدارة احليــاة ،وأنيطــت
هــذه املهمــة الــى منظمــات دوليــة مثــل؛ األمم
املتحــدة ،ومنظمــة العفــو الدوليــة ،الــى جانــب
الهيئــات واجلمعيــات املتفرعــة مــن األمم
املتحــدة التــي تعنــى بشــؤون اإلغاثــة والتنميــة
وحــل النزاعــات وغيرهــا ،ومتــت اســتعارة
مفاهيــم مــن التــراث الفكــري للغــرب مثــل؛
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حقــوق االنســان ،الــذي حتــول الــى إعــان
عاملــي ،او فكــرة احلريــة الفرديــة املنبثقــة مــن
الفكــر الليبرالــي ،وغيرهــا مــن املفاهيــم التــي
أولدتهــا الثــورة الفرنســية.
بيــد أن هــذا لــم يكــن لينجــح لــوال
إســهامات الشــعوب واألمم التــي ينعكــس
عليهــا جنــاح او فشــل هــذه املفاهيــم ،وفــي
مقدمــة هــذه اإلســهامات؛ اإلســهامات العلميــة
والفكريــة.
وهنــا حتديــد ًا يظهــر دور الشــعوب
االســامية الغنيــة فــي تراثهــا احلضــاري،
ولكنهــا مبتليــة بواقــع مريــر علــى األصعــدة
كافــة ،نظــر ًا لضمــور النتــاج الفكــري والثقافــي
والســبات العميــق الــذي شــهدته طيلــة فتــرة
الهيمنــة العثمانيــة ،فــكان التزامــن بــن البحــث
عــن قيــم التحديــث والتقــدم ،والبحــث عــن
الهويــة األصالــة ،فقــد طالبــت بهويتهــا وقيمهــا،
وفــي نفســه تريــد التقــدم العمرانــي والصناعــي
واحلضــاري ،فمــا هــي قيــم التمــدن والتحديث؟
وكيــف ننهــض مــن واقعنــا املتخلــف؟ وأيــن
تكمــن أخالقيــات األصالــة واملعاصــرة؟
ً
وهكــذا دفعــت هــذه األســئلة أمواج ـا مــن
اآلراء واالجتهــادات فــي جميــع املســتويات
لتطويــر البنــى واآلليــات ،وجتديــد الــروح،
وصــو ًال ألصــول القيــم املطبقــة علــى عصرهــا
نهضــة وتقدمـ ًا ،وهنــا بــدا البحــث مــرة أخــرى
عــن فلســفة األخــاق أمــر ًا ال منــاص منــه،
وبقعــة البــد مــن ســبر غورهــا بــكل جهــد
ممكــن.
ومبراجعــة ســريعة ألدبيــات تلــك الفتــرة
وحتــى اليــوم ســنرى آفــاق احلديــث فيهــا إن
لــم يكــن فــي صلــب موضــوع فلســفة األخــاق،
فانــه يحــوم حولهــا متهيــد ًا واســتعداد ًا للوغــول

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

فيهــا ،فنــرى بحــوث األصالــة واملعاصــرة،
والثابــت واملتغيــر ،وآليــات القــراءة والتجديــد،
وتطويــر مناهــج التفكيــر الدينــي وغيــره.
وضمــن نســيج النهضــة فــي العالــم
االســامي ،يعــد التشــيع أحــد أركانهــا
االساســية ،الــذي كان لــه وال يــزال جهــد
مذكــور علــى مختلــف املســتويات وأهمهــا
املســتوى الفكــري  -الثقافــي  -العلمــي.
وفــي مجــال فلســفة األخــاق وعمــوم
البحــث األخالقــي ،ينــدر او ال يــكاد يذكــر،
التــراث األخالقــي الشــيعي ومســاهماته عنــد
تعــدد او تقييــم او تثمــن اجلهــود االســامية
فــي هــذا االطــار ،ويرجــع ذلــك :أو ًال :الــى
غيابــه او تغييبــه عــن الواقــع الفكــري لألمــة.
ثاني ًا :قصور الرؤى في اكتشافه.
ّ
ّ
التشيع ،التميز والتغييب

يعــد التشــيع علــى املســتوى الثقافــي
 االجتماعــي ،كيانــ ًا متميــز ًا فــي الوســطاالســامي؛ وذلــك ملــا يتضمنــه فــي أبعــاده
املتنوعــة مــن خصائــص متيــزه عــن غيــره،
فرضتهــا املرجعيــة الفكريــة التــي يســتند
اليهــا ،والظــروف التاريخيــة التــي واجههــا،
ونوعيــة األطــراف التــي كانــت تتنافــس او
تتصــارع معــه فــي الواقــع اخلارجــي.
والغفلــة عــن حقيقــة هــذا التم ّيــز وواقعيتــه
جعــل ،ويجعــل التعاطــي مــع هــذا الكيــان يتجــه
الــى مســارات خاطئــة ،ويصــل باملتعاطــن الــى
انطباعــات ونتائــج غيــر صحيحــة ،ممــا يهمــش
كيانــ ًا مهمــ ًا فــي احلضــارة االســامية ،وال
يخفــى علــى أحــد مــا لهــذا الواقــع االقصائــي
مــن نتائــج ســلبية فــي العديــد مــن املســتويات
الفكريــة واالجتماعيــة واحلضاريــة.

والــذي ميكــن القيــام بــه فــي هــذا الســياق
مبــا يخــدم وميهــد ألصــل املوضــوع ،هــو
اإلشــارة إجمــا ًال لعــدة جوانــب مــن التميــز
الــذي يحظــى بــه التشــيع:
 -1مصادر الفكر:
أول مــا يتميــز بــه التشــيع عــن غيــره
مــن املذاهــب االســامية؛ مصــادره الفكريــة
التــي يعتمــد عليهــا فــي نظرتــه ملجمــل االمــور
الفكريــة والتاريخيــة ،فهــو وإن كان يشــترك مــع
عمــوم الفــرق مبرجعيــة القــرآن الكــرمي ومتواتــر
الســنة النبويــة ،إال انــه فــي املقابــل مت ّيــز عنهــم
مبرجعيــة أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،التــي
أفاضــت عليــه مــن املعــارف الشــيء الكثيــر
ممــا جعلتــه فعــ ًا يتميــز عــن غيــره ،فعلــى
مســتوى التدويــن الروائــي الــذي ُيعــد مــن
اهــم املصــادر التــي يســتقي منهــا املســلم
معارفــه نــرى ان التشــيع متيــز علــى مســتوى
الــرواة ،وكيفيــة قبولــه للروايــة مــن عدمــه،
وكميــة الروايــات عــدد ًا ،وســعتها موضوعــ ًا،
وتواصلهــا تاريخ ـ ًا ،ناهيــك عــن نوعيتهــا علــى
املســتوى املعرفــي -الفكــري ،كل ذلــك انعكــس
علــى العقــل الشــيعي فــي رؤيتــه للقــرآن الكــرمي
والعقــل (نظريــة املعرفــة) ،والتاريــخ؛ ســوا ًء منــه
مــا قبــل اإلســام كتاريــخ االنبيــاء ،او التاريــخ
االســامي ،وحتديــد ًا ســيرة النبــي األكــرم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وبكلمــة مختصــرة:
رجــوع التشــيع ألهــل البيــت ،عليهــم الســام،
كمرجعيــة فكريــة مكنهــم مــن صياغــة فلســفة
مختلفــة للحيــاة تتميــز عــن بقيــة فلســفات
الفــرق األخــرى.
 -2املجتمع الشيعي:
كان ملجمــوع الظــروف الذاتيــة واملوضوعية
التــي ح ّفــت بالتشــيع ككيــان اجتماعــي دخـ ٌـل
فــي متيــزه عــن غيــره ،فعلــى املســتوى الذاتــي
أدى متيزهــم فــي املرجعيــة الفكريــة الــى صبــغ
واقعهــم االجتماعــي بصبغــة خاصــة ،وذلــك
للعالقــة الوثيقــة بــن الفكــر والســلوك ،فصــارت
للشــيعة آدابهــم وأعرافهــم وســلوكياتهم
اخلاصــة جتــاه عمــوم احليــاة االجتماعيــة.
امــا علــى املســتوى املوضوعــي ،فقــد كان
لواقــع الصــراع االجتماعــي  -السياســي
الــذي خاضــه التشــيع فــي وجــه احلــكام ،أثــره
العميــق فــي صياغــة واقعــه االجتماعــي ،فبدأت
فــي داخلــه ظاهــرة الهجــرات اجلماعيــة الــى
مناطــق نائيــة عــن مراكــز املــدن الرئيســية،
وفــرض ذلــك تواجــد ًا شــيعي ًا فــي مناطــق
معينــة دون أخــرى ،كمــا انعكــس علــى طبيعــة
الذيــن دخلــوا التشــيع ،وعلــى أســاليبهم فــي

احليــاة االجتماعيــة فــي ظــل مالحقــة دائمــة
مــن احلــكام ،وكذلــك علــى نظــام املؤسســة
الدينيــة ومحوريتهــا.
 -3إشــكالية معرفــة اآلخــر ،التشــيع
مثــا ًال :
ال جنانــب الصــواب اذا قلنــا ان مســألة
معرفــة اآلخــر تعــد مــن أعقــد املســائل فــي
تاريــخ الفكــر البشــري علــى مســتوى دراســات
تاريــخ األفــكار ،والعلــوم االجتماعيــة ،واألديــان
املقارنــة ،وفــي التاريــخ االســامي وقــع التشــيع
ضحيــة كبــرى لســوء الفهــم والتفاهــم ،عمــد ًا
أو مــن غيــر عمــد ،فنســبة املنســوب اليــه مــن
الصحــة ال تتجــاوز فــي أحســن األحــوال
األربعــن فــي املائــة مــن حقيقــة واقعــه ،ولهــذا
األمــر أســبابه ومســبباته التاريخيــة.
ولألســف فــإن ســوء الفهــم هــذا
انســحب ايض ـ ًا الــى الباحثــن خــارج االطــار
االســامي ،مــن املستشــرقني وغيرهــم ،والذيــن
هــم ايض ـ ًا وقعــوا فــي منزلــق «معرفــة اآلخــر»
مــن قبــل خصومــه ،او منافســيه ،ولألســف
ان الدراســات اجلــادة واملنصفــة فــي هــذا
املضمــار قليلــة جــد ًا الــى درجــة النــدرة،
ناهيــك عــن محدوديــة املجــاالت التــي اهتــم بها
الدارســون ،فعلــى الصعيــد االســامي نــرى ان
اخلالفــات املذهبيــة هــي التــي تهيمــن علــى

أول ما يتميز به
التشيع عن غيره
من المذاهب
االسالمية؛ مصادره
الفكرية التي
يعتمد عليها في
نظرته لمجمل
االمور الفكرية
والتاريخية

اهتمــام الدارســن والباحثــن؛ فمــن مســألة
اإلمامــة واخلالفــة ،ومــرور ًا مبســائل صفــات
اإلمــام ،وانتهــا ًء بتحريــف القــرآن الكــرمي،
ومــا أشــبه ذلــك ،امــا املستشــرقون فدراســتهم
للتشــيع جــاءت متأخــرة عــن دراســتهم للفكــر
الس ـنّي ،ولــم يبــدأ االهتمــام عندهــم بالشــيعة
إال فــي منتصــف القــرن املاضــي ،وكانــت
مجــاالت االهتمــام محــدودة ،وبلغــت أوجهــا
بعــد انتصــار الثــورة االســامية فــي ايــران.
وبهــذا عــاش التشــيع مظلوميتــه التــي
طاملــا نــادى بهــا فــي مســاره التاريخــي
لكنهــا هــذه املــرة ليســت مظلوميــة سياســية -
اجتماعيــة ،بــل «مظلوميــة فكريــة».
أفضل الطرق للتعرف على الفكر الشيعي

هــذه النقــاط الثــاث تفــرض علــى الباحــث
فــي الفكــر الشــيعي ان يحــاول جتنــب
ســلبياتها ،ممــا يعنــي ضــرورة الطمــوح
للوصــول الــى فهــم حقيقــي للتشــيع «بذاتــه
ولذاتــه» ،وهــذا يتطلــب اآلتــي:
أو ًال :التعــرف علــى مصــادر الفكــر
الشــيعي عــن كثــب ،والتع ّمــق فيــه ،أو كمــا
عبــر عنــه الكاتــب اجلزائــري ،محمــد اركــون
ذات مــرة ،بـــ «التموضــع» داخــل الفكــر ،وهــذه
العمليــة ليســت بالهينــة ،بــل تتطلــب املامــة
جيــدة وخبــرة متمرســة فــي تــراث هــذا الفكــر
بجوانبــه املتعــددة.
ثانيـ ًا :اذا كانــت الدراســة معنيــة بجوانــب
ترتبــط باحليــاة االجتماعيــة او شــيء لــه
عالقــة باملمارســة االجتماعيــة التــي يصعــب
اكتشــافها عــن طريــق النصــوص املكتوبــة او
تشــكل النصــوص املكتوبــة فيــه مؤشــرات ال
أكثــر ،هنــا البــد مــن التأنــي اكثــر ،وتقليــب
املســألة علــى عــدة وجــوه ،ومحاولــة االســتعانة
أكثــر بآليــات ترصــد الظاهــرة كمــا هــي
فــي الواقــع ،ال كمــا يحلــو للناقــد والباحــث
تفســيرها.
ثالث ـ ًا :جتنــب التعــرف علــى التشــيع مــن
خــال خصومــه ومنافســيه ،بــل البــد مــن
التعاطــي أو ًال وقبــل كل شــيء مــع النصــوص
االساســية لتراثــه ،وكالم علمائــه ،ولتكــن
مطالعــة آراء اخلصــوم مرحلــة ثانيــة ،حتــى
نتجنــب الوقــوع فــي تداخــل السياســي فــي
الفكــري.
------------------* مقتبس من كتاب :مستند الروح ،دراسات

في فلسفة األخالق ،لمؤلفه الشيخ حسن
البلوشي.
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

ّ
سالمة النص الديني ،مع جملة من السنة الشريفة
القطعية ،كافية في توليد المصلحون في المجتمعات

قدرة الدين على صناعة القيم
والحاجة الى حداثة جديدة
عباس أنور دالل*

النكســات التــي منيــت بهــا األمــة منــذ
قــرون مــن الزمــن بســبب عوامــل ذاتيــة
وأخــرى خارجيــة ،منهــا االســتعمار والغــزو
الثقافــي ومنهــا العجــز ،دفــع بالشــريحة
توســل
املثقفــة والواعيــة فــي األمــة الــى ّ
الطــرق للخــاص مــن افــرازات هــذه النكســة
التــي أخــذت أبعــاد ًا ثقافيــة وفكريــة ،كمــا
أخــذت أبعــاد ًا سياســية واقتصاديــة ،ومــن
أبــرز الطــرق؛ احلداثــة فــي الرؤيــة والفهــم
للديــن والتاريــخ والفكــر ،متأثريــن مبــا توصــل
اليــه الغــرب مــن منجــزات مشــهودة للعيــان،
وحســبوها مــن احلضــارة التــي ابتعــدوا عنهــا
وكان علّــة التخلــف واحلرمــان واملآســي التــي
تعيشــها شــعوبهم.
هــذا اجلهــد املعرفــي - ،بــد ًال مــن أن
ينهــض باألمــة ومــا متتلــك مــن إرث حضــاري

46

عظيــم ،متمثــ ًا فــي قيــم ومبــادئ وأحــكام
ونظــم وضــع قواعدهــا اإلســام ،وأثبتــت
جناحهــا فــي جتــارب تاريخيــة عـ ّدة  ،-انحــرف
فــي مســيرته باألمــة ليتجــه نحــو احلداثــة فــي
كل شــيء مســتغني ًا عــن هــذا اإلرث ،كمــا لــو
أن األمــة عبــارة عــن جهــاز حاســوب متــت
إعــادة برمجتــه مــن جديــد ،او كمــا ُيســمى فــي
علــم احلاســوب «فورمــات» ،لتبــدأ مــن الصفــر
علّهــا تلتحــق بركــب احلضــارة الغربيــة.
وقــد كتــب الكثيــر مــن العلمــاء والباحثــن
فــي أســباب هــذا االنحــراف او الفشــل فــي
عمليــة اإلنقــاذ احلقيقــي لألمــة مــن مســتنقع
التخلــف ،وفــي هــذه الســطور نناقــش القضيــة
مــن زاويــة قــدرة الديــن علــى صناعــة القيــم،
ومــن ثــم الفاعليــة ومواكبــة الزمــن والتطــورات
فــي احليــاة.
ثالث مقدمات

ثمــة متهيــد البــد منــه قبــل الدخــول فــي

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

صلــب املوضــوع:
األولــى :االنســان كائــن ثقافــي؛ منفــرد
بالثقافــة النفــراده بالوعــي واإلرادة ،وتتحكــم
رؤاه املعرفيــة بســلوكياته وموازنــة حاجياتــه
ودوافعــه وأهدافــه .وبالرغــم مــن أن تطــورات
احليــاة خاضعــة للســن فهــي ال تقودهــا
احلتميــات .نعــم؛ الظواهــر االجتماعيــة تخضــع
للســن ،بيــد أن الســن؛ واســعة متعــددة
ومتداخلــة ،تفســح مجــاال رحبــ ًا للفاعليــة
اإلراديــة مبــا يعنــي؛ أن االهتمــام بالثقافــة
هــو إميــان مبحوريــة االنســان وفاعليتــه؛
فالثقافــة امتيــاز ومشــترك بشــري؛ فاحلديــث
عــن التغييــر هــو حديــث عــن البرنامــج الثقافــي
الــذي يخلــق االنســان احلضــاري.
الثانيــة :األخــاق لهــا ظاهــر متمــاس مــع
اآلخــر ،وآخــر باطــن يخلــق ذلــك الظاهــر؛ فهــي
 فــي مفهومهــا الظاهــر  -تعنــي الصــدق،والوفــاء ،واإلصــاح بــن النــاس ،وجتنّــب
ســائر الصفــات الرذيلــة ،فــي حــن تعنــي -

فــي مفهومهــا الباطــن  -اخللفيــات الروحيــة
لألخــاق الفاضلــة؛ فالصــدق  -مثــ ًا -نابــع
مــن االســتقامة فــي النفــس ،واإلصــاح نــاجت
عــن رؤيــة صافيــة الــى احليــاة ،والوفــاء منبثــق
مــن شــجاعة نفســية لــدى االنســان .أمــا
الكــذب والنميمــة والتهمــة والغيبــة ،فإنهــا نابعــة
مــن انحرافــات نفســية ،وتشــوش واضطــراب
الرؤيــة وفقــدان البصيــرة فــي احليــاة.
الثالثــة :ولألخــاق مفهــوم واســع
«حضــاري» ،وآخــر ضيــق «تقليــدي»؛
فاألخالقيــات احلضاريــة تتجــاوز التقليديــة -
النهــي عــن مثــل الغيبــة والنميمــة والبهتــان،
واألمــر مبثــل الزهــد والصــدق مــع أهميتهــا
 الــى أخــاق مرتبطــة بالعمــل والتقــدم(اجلــد واالجتهــاد واحليويــة والطمــوح والتطلــع
واإلتقــان واالهتمــام بالزمــن).
ومــن خــال هــذه املســائل الثــاث يتضــح
لدينــا أمــران :أولهمــا قابليــة أن يكــون الديــن
مؤسسـ ًا لقيــم الفاعليــة ،والثانــي أن ســبر هــذه
القابليــة يكمــن فــي مراجعــة للرؤيــة الفلســفية
للحيــاة التــي يؤسســها ديــن مــا أو ثقافــة مــا.
ويجــدر التوقــف مــع عالــم االجتمــاع األملانــي
ماكــس فيبــر الــذي تنــاول هــذا اإلمــر وكان
لنظراتــه تأثيــر ملحــوظ فــي فهــم احلداثــة
والتنظيــر لهــا.
ماكس فيبر وعلم االجتماع الديني

قــدم ماكــس فيبــر نظريــة قلــب املعادلــة
علــى النظريــة املاركســية بأطروحتــه القائمــة
علــى أن القيــم الثقافيــة هــي التــي حتــدد
نــوع ومســتوى النشــاط االقتصــادي ،وليــس
االقتصــاد هــو احملــرك ،كمــا تصــور ماركــس،
فيــرى (فيبــر) ان الرأســمالية  -وإن كانــت
هــي التــي خلقــت الثــروة واقتصــاد الســوق

 فقــد كان ذلــك بفضــل القيــم الثقافيــة التــيخلقتهــا البروتســتانتية ،وهــي القيــم ذاتهــا
التــي أسســت العقالنيــة االقتصاديــة واحلداثــة
الدميقراطيــة.
وقد صاغ فيبر سؤا ًال رئيس ًا:
كيــف أدت بعــض العقائــد الدينيــة الــى
ظهــور عقليــة اقتصاديــة؟
باإلمــكان تل ّمــس اإلجابــة بــن ثنايــا هــذه
النظريــة:
 الفعــل االجتماعــي (الســلوك :الفعــل،أو االمتنــاع عنــه) هــو املوضــوع األســاس
لعلــم االجتمــاع عنــد ماكــس فيبــر ،والفعــل
يصبــح اجتماعيــ ًا عندمــا يرتبــط املعنــى
الذاتــي املعطــي لهــذا الفعــل بواســطة الفــرد
بســلوك األفــراد اآلخريــن ويكــون موجهـ ًا نحــو
ســلوكهم.
 الســلوك االجتماعــي او الظواهــراالجتماعيــة تفهــم علــى مســتويني؛ االول :ان
نفهــم الفعــل االجتماعــي علــى مســتوى املعنــى
لألفــراد انفســهم ،والثانــي :ان نفهــم الفعــل
االجتماعــي علــى املســتوى اجلمعــي بــن
جماعــات األفــراد.
 فهــم الفعــل البشــري يتصل بفهــم دوافعالفــرد ونوايــاه واهتماماتــه واملعانــي الذاتيــة
التــي يعطيهــا ألفعالــه ،والتــي لــم تكمــن خلــف
ســلوكه ،وبالطريقــة نفســها البــد مــن النظــر
الــى النوايــا والدوافــع واألســباب واالهتمامــات
التــي تكمــن وراء ســلوك اجلماعــة التــي يعتبــر
الفــرد عضــو ًا فيهــا؛ أي انــه البــد مــن فهــم
الفعــل االجتماعــي علــى املســتوى اجلمعــي
ومــن وجهــة نظــر الفــرد كعضــو فــي جماعــة.
ان نقطــة االنطــاق فــي دراســات فيبــر
عــن علــم االجتمــاع الدينــي هــو فهــم اجتــاه
تصــور الفاعــل للوجــود بأكملــه ،لســبر مــدى

تأثيــر التصــورات الدينيــة عــن العالــم والوجــود
فــي الســلوك االقتصــادي لكافــة املجتمعــات.
ويبــدو ان فيبــر  -فــي دراســته لتأثيــر األخــاق
البروتســتانتية علــى الرأســمالية  -كان يريــد
ان يؤكــد قضيتــن:
األولــى :ان ســلوك األفــراد (يشــمل
االقتصــادي) ُيفهــم فــي إطــار تصورهــم العــام
للوجــود ،مثــل املعتقــدات الدينيــة.
الثانيــة :ان التصــورات الدينيــة هــي
بالفعــل إحــدى محــددات الســلوك االقتصــادي،
ومــن ثــ ّم فهــي تعــد مــن أســباب تغيــر هــذا
الســلوك.
علــى أن فيبــر لــم يعالــج اجلوانــب املختلفــة
للديــن بوصفــه ظاهــرة اجتماعيــة؛ بــل اكتفــى
بدراســة األخالقيــات االقتصاديــة للديــن،
ويقصــد منهــا مــا يؤكــد عليــه الديــن مــن قيــم
اقتصاديــة.
هــذه العقالنيــة احلديثــة  -يــرى فيبــر-
اختصــت بهــا حضــارة الغــرب؛ فالعلــم مبعنــاه
احلديــث ،غربــي األصــل والتطــور ،وايضــ ًا
القانــون الوضعــي ،كمــا أرســى الغــرب
احلديــث دعائــم الدولــة العصريــة بدســتورها
املكتــوب وقوانينهــا املجــردة ،دولــة تديرهــا
بيروقراطيــة مبعناهــا احلديــث.
ان دراســة ماكــس فيبــر للحضــارات
الشــرقية إمنــا قــام بهــا ليثبــت أنــه؛ وال
واحــدة منهــا عرفــت العقالنيــة احلديثــة  -أو
احلداثــة العقالنيــة  -التــي أسســت الرأســمالية
والدميقراطيــة والعلــم مبناهجــه احلديثــة
املؤسســة علــى التجربــة العلميــة والصياغــة
الرياضيــة.
فقــد درس احلضــارات اليهوديــة،
والصينيــة (الكونفوشيوســية) ،والهنديــة
(الهندوســية والبوذيــة) ،ولــم يهتــم إال عرض ـ ًا
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ثقافة رسالية

ً
الدين له القابلية أن يكون مؤسسا لقيم الفاعلية ،وهذه

الشيخ محمد جواد مغني�ة

القابلية تكمن في مراجعة للرؤية الفلسفية للحياة

الوالدة:
باإلســام وباحلضــارة اليابانيــة ،وقــد أوصلتــه
دراســته الواســعة هــذه الــى نتيجــة واحــدة؛
أنــه ال يوجــد واحــدة مــن هــذه احلضــارات قــد
تضمنــت فيمــا ميكــن أن تكــون خالقــة للعقالنية
االقتصاديــة التــي أسســت الرأســمالية.
ّ
الدين يقدس العمل واالجتهاد

وحيــث ان الغــرض هنــا هــو النظــرة
اإليجابيــة بغــرض االنتفــاع ،نتوقــف عنــد
بعــض املالحظــات:
أو ًال :أصالة االنسان
ان عكــس املعادلــة املاركســية هــو احلــق،
ومضامــن اآليــات القرآنيــة فــي هــذا واضحــة،
مثــل:

{ك ََّل إِ َّن ْ ِ
نس َ
َــى * َأن َّرآ ُه
ــان َل َي ْطغ ٰ
ال َ
ْاســ َت ْغن َٰى}( ،ســورة العلــق ،)7-6 :والعبــرة

املســتفادة ان التغييــر الثقافــي هــو مدخــل
أســاس للتنميــة ،ويغنــي التخطيــط لذلــك
املجتمعــات أن متــر بتجــارب مجتمعــات أخــرى
قاســية حتــى حتــدث التبــدالت؛ فالدراســة
للتجــارب تقــي البشــرية مخــاض األلــم
والتجــارب اخلاطئــة.
ثاني ًا :اخللط بني الدين والتحريف
ان النتائــج التــي توصــل اليهــا فيبــر،
صحيحــة مــن جهــة ،وخاطئــة مــن جهــة أخــرى.
إن عــدم التمييــز بــن الديــن والتحريــف جعلــه
ينســب آثــام التخلــف للديــن نفســه ،ولنالحــظ:
أ -الريــب فــي أن هنــاك بعــض املعوقــات
فــي بعــض الديانــات؛ ولكننــا عندمــا نعــود الــى
جــذور هــذه الديانــات جنــد انهــا  -فــي األغلــب
 -نقيــة مــن تلــك املعوقــات ،وان األفــكار
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املنحرفــة حتولــت الــى جــزء مــن تلــك الديانــات
بفعــل مــرور الزمــن ،وهــذه الظاهــرة ال تقتصــر
الــى الديانــات ،بــل تنســحب ايضــ ًا علــى
املذاهــب الفلســفية التــي يعتقــد بهــا البعــض.
ب -اننــا اذا راجعنــا أخالقيــات االجتهــاد
والســعي والتحــرك واحليويــة والتعــاون
والتنظيــم والعقالنيــة وغيرهــا فــي الديــن،
ســنجد  -بوضــوح  -ان اإلشــكالية فــي
التحريــف ليــس إال.
فهــل يعــزز الفاعليــة إال حتــرمي اللهــو
وتقديــس العمــل وجعلــه مــن درجــات اجلهــاد؟
وكذلــك احلــال فــي حتــرمي اإلســام اللهــو
ــص طاقــات االنســان
والباطــل الــذي ميت ّ
ويهدرهــا.
فهــل يعــزز اإلنتاجيــة إال محاربــة
اإلســراف وتكريــس الزهــد؟ وهــل يعــزز روح
التقــدم إال الرســالية والتــوكل؟
ثالث ًا :االنفتاح الناقد وتعرية التحريف
ويتأســس «النقــد  -التمييــز» علــى أســاس
أصالــة العقــل التــي تتجــاوز البنــى الثقافيــة
للبيئــة؛ فيســتطيع االنســان مــن داخــل أرحــام
تلــك الثقافــات املتحجــرة ان يتجاوزهــا ،وهكــذا
يتولــد املصلحــون فــي املجتمعــات ،كمــا ان
شــروط اإلصــاح الداخليــة «فــي الديــن»
تســمح بذلــك؛ وبعبــارة موجــزة:
ـص الدينــي «القــرآن الكــرمي»،
 ســامة ال ـن ّمــع جملــة وافــرة مــن الســنة الشــريفة القطعيــة
عنــد املســلمني جميعــ ًا وبشــروط املجتمــع
العلمــي الشــامل لتنــوع املذاهــب.
 كفايــة العقــل الفطــري (املشــتركالبشــري) واللغــة العربيــة لتكويــن البنــاء

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

األســاس للمعرفــة الدينيــة ،والــذي هــو منطلــق
املتواليــات املعرفيــة فــي املجتمــع العلمــي.
نعــم؛ تبقــى شــروط متعلقــة باجلماعــة،
ومــن أهمهــا :التدافــع العلمــي -االجتهــاد،
واالنفتــاح -املعاصــرة.
وواضــح أن االســتفادة مــن التجربــة
البشــرية والتفاعــل معهــا ال يفســر حــن يتــم
متييــز الديــن ،ويتــم االنفتــاح بعقالنيــة نقديــة.
ونفــي الضيــر ليــس ألن الديــن تــرك
حســب احلكمــة اإللهيــة مســاحة للفاعليــة
اإلنســانية فحســب؛ بــل ألن لدينــا مــلء الثقــة
بهــذا الديــن ،وإمنــا يكشــف االنفتــاح قصورنــا
البشــري وتقصيرنــا ممــا يضطرنــا لدميومــة
املراجعــة والنقــد.
وال يخفــى أن التهــاون فــي النقــد ســيراكم
تدريجي ـ ًا أكوام ـ ًا مــن الفهــم املجانــب للديــن؛
بــل ميكــن الصيــرورة الــى ان مــن عوامــل نفــي
التحريــف هــو االنفتــاح حيــث يكشــف العيــوب
ويبلــور األســئلة احليويــة فــي عصــر مــا مــن
خــال املقارنــة ومــن خــال النجــاح والفشــل
فــي التعاطــي مــع املســتجدات.
وبهــذا نصــل الــى أننــا بحاجــة الــى حداثة
مــن نــوع آخــر تســتهدف الفهــم اخلاطــئ
للديــن ،وتزيــل عنــه آثــار التزييــف والتحريــف،
بحيــث حتافــظ األمــة علــى تراثهــا احلضــاري
العظيــم ،وتوجــه جهودهــا العلميــة والفكريــة
لبعــث احليــاة فــي هــذا التــراث وعــدم اســتبداله
بتــراث اآلخريــن حتــت أي مبــرر كان.
------------------* مقتبس من كتاب :سنوات الشتاء،
لمؤلفه؛ العالمة السيد جعفر حسين.

 1322هـ

في

الوفاة

طيردبا

 1400هـ

في

بيروت

ومفسر ومفكر
من يتيم يبيع الحلوى إلى قاضي وفقيه
ّ
إعداد :مصطفى الطرفي

أبصــر الفقيــد الشــيخ مغنيــة النــور فــي ظــل
مخاضــات عســيرة كانــت تعصــف بالتكالــب
االســتعماري علــى الوطــن اإلســامي؛ ففــي خضــم
هــذه األجــواء ،ولــد الفقيــد فــي قريــة (طيردبــا) مــن
جبــل عامــل ،قضــاء (صــور) بلبنــان عــام 1322هـــ
ـ املوافــق لعــام 1904م.
خطوات نحو المجد والخلود

ماتــت أمــه قبــل أن يتــم السادســة وبــذا
أحــس الفتــى بألــم اليتــم ،وفاجعــة افتقــاد احلنــان،
خاصــة حنــان األم ،ومــن ثــم هاجــر مــع والــده إلــى
النجــف األشــرف ،وبقــي فيهــا أربــع ســنني ،تعلّــم
خاللهــا القــراءة والكتابــة واحلســاب ومبــادئ النحــو
وغيرهــا.
توفــي والــده بعــد عودتــه مــن النجــف وهــو فــي
العاشــرة مــن عمــره ،فقســا الزمــن عليــه بالهمــوم
واآلالم التــي ال ترحــم؛ فاصبــح شــابا يافعـ ًا يتجــول
فــي شــوارع لبنــان بائعـ ًا للحلــوى والكتــب ،عندهــا
اتخــذ قــرار ًا خطيــر ًا للســفر إلــى النجــف األشــرف
الــذي غ ّيــر مجــرى حياتــه.
وهــو لــم يكــن ميلــك املــال وال جــواز الســفر،
وكاد أن يقــع فــي قبضــة الســلطات لتعيــده مــن
حيــث أتــى.
جاهــد فــي النجــف األشــرف لطلــب العلــوم

اإلســامية فــي معاهدهــا العريقــة ،فمكــث أحــد
عشــر عامـ ًا ،أكمــل فيهــا الدراســات العليــا ،وعلــى
يــد جهابــذة العلمــاء والفقهــاء.
عــاد إلــى بلــده يحمــل اإلميــان فــي القلــب
والعلــم فــي العقــل ،والقلــم فــي اليــد ،ليدافــع بهــا
عــن اإلســام وقيمــه وحضارتــه ،حتــى مكــث فــي
قريتــه (طيردبــا) ،وكان فــي رحالتــه هــذه يعطــي
دورســا فــي الفقــه وتفســير القــرآن ومناقــب أهــل
البيــت ،عليهــم الســام.
ثــم واصــل فــي ســعيه حتــى دخــل ســلك
القضــاء الشــرعي فعـ ّـن قاضي ًا شــرعي ًا فــي بيروت،
ثــم مستشــار ًا للمحكمــة الشــرعية اجلعفريــة العليــا
فرئيس ـ ًا لهــا بالوكالــة.
من مواقفه المشرفة

للشــيخ الفقيــد مواقــف تعكــس حقيقــة
إنســانيته ،مــن قبيــل أنــه ال تأخــذه فــي اللــه
لومــة الئــم فــي إحقــاق احلــق ،مــن خــال رئاســته
عرضــت علــى احملكمــة قضيــة تهــم ألحــد النافذيــن،
فعــرض النافــذ عليــه أن يحكــم مبــا يرغــب فيــه،
وفــي مقابــل ذلــك يجعلــه رئيســا أصيــا ،فأعــرض
الشــيخ عنــه ،وحكــم باحلــق ممــا أغضــب النافــذ
فنجــح فــي إقصائــه نهائيــا عــن الرئاســة ،ثــم أحيــل
للتقاعــد.
منجزاته العلمية والفكرية

كان الشــيخ مغنيــة فــي عــداد الــرواد فــي

حركــة اإلصــاح الدينــي فــي العالــم اإلســامي
فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ،وقــد
تــرك العالمــة الفقيــد ثــروة علميــة وفكريــة ضخمــة،
متثلــت فــي نتــاج غزيــر ،تنــاول فيــه شــتى مناحــي
املعرفــة التــي انتشــرت علــى نطــاق واســع بلغــت
 61كتابــ ًا.
عــدا آالف املقــاالت التــي كتبهــا خــال ســني
حياتــه املليئــة بالعطــاء واإلثــراء ،وشــملت؛ العقائــد،
والتفســير ،واملنطــق ،والفلســفة ،والفقــه ،واألصــول،
والســيرة ،وفضائــل أهــل البيــت ،وقضايــا الفكــر
املعاصــر.
ومنهــا مــا ذاع صيتــه واشــتهر فــي الســاحة
العلميــة والثقافيــة مثــل؛ فقــه اإلمــام الصــادق ،عليــه
الســام ،فــي ثالثــة مجلــدات ،مقســم علــى ســتة
أقســام ،وكان القــرآن الكــرمي مــن أهــم مشــاغله
فــي القســم األخيــر مــن حياتــه ،حيــث قــ ّدم
إســهامني جديديــن همــا:
التفســير الكاشــف فــي مجلــدات ســبعة،
والتفســير املبــن فــي مجلــد واحــد مرفــق بالنــص
القرآنــي.
الــى جانــب تفســيره الرائــع لنهــج البالغــة (فــي
ظــال نهــج البالغــة) ،فــي أربعــة مجلــدات.
توفــي محمــد جــواد مغنيــة فــي 19محــرم
1400هـــ بعــد تعرضــه لنوبــة قلبيــة قويــة ،ودفــن
فــي إحــدى غــرف حــرم اإلمــام أميــر املؤمنــن،
عليــه الســام ،وقــد صلّــى عليــه الســيد أبــو القاســم
اخلوئــي  -قــدس ســره .-

ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

عندما تذوب القيم األخالقية واإلنسانية في بوتقة الثروة ،ال جدوى من
السؤال عمن يمتلك هذه الثروة ويتسلط على الناس

خطوات عملية لصياغة الحل

كيف يعالج اإلسالم الفساد المالي؟
سالم الخياط

عندمــا يجــري احلديــث عــن الفســاد
املالــي فــي أي بلــد ،يتبــادر الــى األذهــان
فــور ًا؛ الرشــوة ،واالختــاس ،ومــا أشــبهها
مــن مفــردات اللصوصيــة فــي دوائــر الدولــة،
وهــو معنــى ليــس ببعيــد ،ولكــن؛ اذا مــا أردنــا
التفكيــر بعــاج هــذه الظاهــرة االجتماعيــة،
نكــون بحاجــة الــى البحــث فــي اجلــذور ،وملــاذا
يجــب ان ينســاق مجتمــع بأكملــه الــى ظاهــرة
كهــذه ومبــلء ارادتــه ،رغــم النتائــج الكارثيــة؟
النظرة الخاطئة الى المال

لإلنســان قوتــان تتجاذبانــه؛ قــوة الطبيعــة،
وقــوة القيــم ،وقــد تقــوده إحــدى القوتــن
بصــورة مطلقــة ،او تشــتركان فــي قيادتــه عبــر
ظــروف مختلفــة ،وفــي حــاالت متباينــة ،ونقصد
بقــوة الطبيعــة؛ كل مــا فــي احليــاة مــن قــدرات
وإمكانــات ،وليــس املــال وحســب ،فرمبــا هنالــك
العقــارات واالمتيــازات واملناصــب السياســية
ومــا أشــبه ذلــك.
وعندمــا تغلــب علــى االنســان واملجتمــع،
إحــدى القوتــن ،فإنهــا تطبــع بذلــك صفاتــه
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العامــة وطريقــة حياتــه وحتــى طريقــة تفكيــره،
ومــن الســهل مالحظــة املجتمــع الــذي يس ـ ّيره
التملــك والتســ ّيد ،كيــف تكــون طبيعتــه؟ فــي
املقابــل؛ كيــف تكــون طبيعــة املجتمــع الــذي
يحتكــم الــى القيــم األخالقيــة واإلنســانية؟
وطيلــة قــرون مــن الزمــن حــاول املفكــرون
والثائــرون إيجــاد الطريــق إلنقــاذ البشــرية مــن
مســاوئ االعتمــاد علــى قــوة الطبيعــة ،فكانــت
الثــورة علــى اإلقطــاع فــي اوربــا لوضــع حــد
الســتغالل الفالحــن ،وحتديــد ســلطة األثريــاء
فــي املجتمــع ،بيــد أن املفاجــأة فــي تخلّــص
البشــرية مــن صنــم اإلقطــاع ومواجهــة صنــم
جديــد يفــرض عليهــم وهــو؛ صنــم املاركســية
واالشــتراكية ،مجســد ًا بذلــك اقتصــاد الدولــة
واســتبدادها بــكل شــيء ،فــي مقابــل النظــام
الرأســمالي الــذي يعطــي لالنســان احلريــة فــي
كل شــيء.
وإذن؛ لــم حتصــل البشــرية علــى صياغــة
معقولــة للعالقــة بــن االنســان والقــوة الطبيعيــة
اجلامحــة ،فقــد بقيــت الثــروة والقــدرات املاديــة
عامــل أزمــة ومشــكلة ،وليــس وســيلة للســعادة،
إمنــا تغ ّيــرت الوجــوه التــي متثــل هــذه القــوة،
فمــن يــد اإلقطــاع والرأســمالية الــى يــد الدولــة
ومؤسســاتها ،ومــن ثـ ّم فــان هــذه القــوة بقيــت

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

تتحكــم مبصيــر االنســان ،وقــد نبــه العلمــاء
الــى أن اســاس املشــكلة فــي خضــوع
االنســان نفســه واملجتمــع ايضــ ًا ،الــى هــذه
القــوة مــن خــال االبتعــاد عــن القيــم ،وعندمــا
تــذوب القيــم األخالقيــة واإلنســانية فــي بوتقــة
الثــروة ،ال جــدوى مــن الســؤال عمــن ميتلــك
هــذه الثــروة ويتســلط علــى النــاس فرمبــا جنــد
هــذا التســلط متمثــ ًا فــي الســوق وشــريحة
التجــار ،ورمبــا جنــده متمثــ ًا فــي املهنيــن،
ممــن يعـ ّول عليهــم فــي املجتمــع ،مثــل شــريحة
األطبــاء واملهندســن واحملامــن ،هــذا فضــ ًا
عمــا يعانــي منــه معظــم افــراد املجتمــع مــن
الفســاد فــي دوائــر الدولــة.
واذا أتينــا الــى أي واحــد مــن هــؤالء
املتعكزيــن علــى قــوة املــادة ،ونســتفهم منهــم
ســبب اســتغاللهم هــذه القــوة املتاحــة لهــم فــي
إرهــاق النــاس وتعريــض حياتهــم للضغوطــات
واالســتفزازات الرهيبــة ،يأتيــك التبريــر؛ بأننــا
منــارس مهنتنــا الصعبــة والشــاقة وهــي
تتطلــب األجــور ،بــل وتتطلــب التقديــر مــن
لــدن املواطــن واملراجــع ،وكل مــا نحصــل عليــه
هــو حقنــا! ورمبــا يكــون هــذا تبريــر املوظــف
فــي مؤسســات الدولــة ،بأنــه إمنــا يعمــل علــى
تســهيل أمــور النــاس!

االجــراءات التــي نشــهدها فــي هــذا
البلــد او ذاك ،الســيما فــي العــراق ،تســتهدف
الفســاد املالــي ،تعجــز عــن معاجلــة املشــكلة
جذري ـ ًا ،إمنــا تالمــس املظاهــر ،فتطــرد هــذا،
وتفضــح ذاك ،او حتــى تصــدر أحكامــ ًا
بالســجن والغرامــة ،وهــي رمبــا تكــون رادعــة،
بيــد أن القضيــة املرتبطــة اساســ ًا بنفــس
االنســان بحاجــة الــى ضمانــات للحــل النهائــي
يتيســر مبــا يلــي:
واجلــذري ،وهــذا ّ
أو ًال :التوزيع العادل للثروة
تكثــر املطالبــات فــي هــذا االجتــاه فــي
مناســبات عــ ّدة ،حتــى حتولــت الــى نــوع
مــن الشــعار ترفعــه جهــات سياســية او
منظمــات وجمعيــات ،ومبــا أن املســألة لهــا
بعدهــا االقتصــادي الواضــح ،ومتثــل إحــدى
مالمــح العالقــة بــن القيــادة واجلماهيــر،
فــان إيجــاد مصاديــق عمليــة لهــا يعتمــد علــى
منهجــن؛ االول :منهــج الشــريعة االســامية،
والثانــي :املنهــج السياســي املتبــع لــدى
األنظمــة احلاكمــة ،فــاألول :يدعــو الــى اعتمــاد
قانــون اخلمــس والــزكاة علــى أنهــا الوســيلة
الفضلــى للتوزيــع العــادل للثــروة .بينمــا
القانــون الوضعــي ذهــب الــى «الضريبــة»
علــى اإلنتــاج والتملــك وأمــور أخــرى ،وقــد
أثبــت هــذا القانــون وهــذه النظريــة التــي مــا
تــزال دول العالــم متشــبثة بهــا ،فشــلها الذريــع
فــي حتقيــق املطلــوب ،بدليــل اســتمرار وجــود
الفاصلــة الكبيــرة بــن الشــريحة الفقيــرة
والشــريحة الغنيــة ،واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة،
يكفــي أن نعــرف أن األغنيــاء فــي كل مــكان،
لهــم القــدرة علــى الته ـ ّرب الضريبــي للحفــاظ
علــى ثروتهــم ،فيمــا يعجــز الفقــراء عــن ذلــك،
وهــم بالــكاد يحصلــون علــى لقمــة عيشــهم.
ثاني ًاّ :
الكف عن احتكار األرض
يعالــج اإلســام مشــكلة األرض ،هــذا
املــورد الرئيــس والهــام فــي حيــاة االنســان،
تطبيقــ ًا لقانــون« :األرض ملــن ع ّمرهــا» ،وفــي
الوقــت احلاضــر فــان الدولــة فــي كل مــكان هي

التــي حتتكــر ملكيــة األرض ،وهــي شــخصية
غيــر محــددة او واضحــة ،فرمبــا تتجســد فــي
ملــك ،او رئيــس جمهوريــة ،او حــزب حاكــم ،او
رمبــا أحــزاب متعــددة ،كمــا هــو احلــال فــي
العــراق.
ً
ثالثا :محاربة االحتكار
فــي نظــر اإلســام ،فــان الســلع
الضروريــة ،مثــل الغــذاء والــدواء والوقــود،
متثــل مــواد مشــتركة املنافــع بــن النــاس ،فــا
يحــق ألحــد احتكارهــا ،مبعنــى؛ ان كل مــادة
تكــون ذات حاجــة اجتماعيــة شــاملة ،يكــون
النــاس فيهــا شــركاء ،وجــاء فــي روايــة عــن
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :النــاس
شــركاء فــي ثــاث :النــار ،واملــاء ،والــكالء».
رابع ًا :ضبط التجارة اخلارجية
علــى املســؤولني فــي الدولــة االنتبــاه الــى
عــدم اســتغالل التجــار حاجــات النــاس مــن
الســلع الضروريــة املســتوردة مــن اخلــارج،
ويكــون هــذا االســتغالل بشــع ًا مــع عجــز
بعــض احلكومــات عــن توفيــر الســلع الضرورية
للنــاس ،الســيما املــواد الغذائيــة والدوائيــة.
خامس ًا :فصل العلم عن الثروة
وهــو مــن الضمانــات االســامية الفاعلــة
فــي هــذا املجــال ،إذ ان الثــروة ال تتمكــن
مــن اســتغالل النــاس إال حتــت غطــاء العلــم،
وعــن طريــق العلمــاء ،فالعلمــاء الراكعــون علــى
أبــواب األثريــاء والتجــار ،والذيــن يبيعــون
علمهــم بثمــن بخــس ،كانــوا دائمـ ًا الســبب فــي
انتشــار الفســاد املالــي ،وحتــول األثريــاء الــى
قــوة متجبــرة فــي املجتمــع.
ســــــــــادس ًا :رفـــــــع املســـــــتوى العلمي
واالقتصــادي للنــاس
ثبــت مــن الناحيــة التاريخيــة أن
تدنــي املســتوى العلمــي والثقافــي وايضــ ًا
االقتصــادي ألفــراد املجتمــع هــو الــذي مي ّكــن
اصحــاب الثــروة والقــدرة علــى اســتغالل
النــاس ،فاملجتمــع الــذي تنتشــر فيــه األميــة،
وينحســر فيــه الوعــي االقتصــادي والسياســي،
يكــون مــادة دســمة للمســتغلني ،لــذا جــاءت
التوصيــات والدعــوات املؤكــدة مــن املعصــوم

علــى ضــرورة التعلّــم واكتســاب التجــارب
واخلبــرات فــي املجــاالت كافــة ،وممــا جــاء فــي
االحاديــث الشــريفة:
«العــارف بأمــور زمانــه ال تهجــم عليــه
اللوابــس».
إن االســام يجعــل طلــب العلــم فــوق كل
الواجبــات ،ويشــترط أن يقتــرن ذلــك بالوعــي،
فــا يجتهــد النــاس فــي طلــب علــوم بعيــدة عــن
واقعهــم ،بــل ينبغــي ان يكــون العلــم فيمــا
يخــص االنســان مباشــرة ،ويعالــج مشــاكله
ويلبــي احتياجاتــه التــي يواجههــا فــي زمانــه،
مــن معرفــة أهــل زمانــه ،وطبيعــة القــوى
والتيــارات احلاكمــة فــي احليــاة ،أي ان تكــون
علومــه فــي املجــاالت التــي تالمــس الواقــع
الــذي يعيشــه مثــل؛ االقتصــاد واالجتمــاع
والقانــون والسياســة ،الــى جانــب العلــوم
الطبيعيــة ذات الصلــة بحيــاة االنســان.
وممــا مـ ّر ،يتضــح لنــا أن ظاهــرة الفســاد
املالــي أشــبه مــا تكــون بفيــروس يضــرب
حتصــن
اجلســد الفاقــد للمناعــة ،فكلمــا
ّ
املجتمــع بعوامــل مضــادة وعناصــر قــوة،
متكــن مــن مقاومــة هــذه الظاهــرة والوقــوف
بقــوة امامهــا فــي كل االوقــات.
ومــا نشــهده مــن افــرازات ســيئة لهــذه
الظاهــرة ،إمنــا هــي بســبب حالــة العجــز
املريــرة التــي ميــر بهــا النــاس ،وال أد ّل علــى
ذلــك؛ الوضــع الــذي يعيشــه الشــعب العراقــي،
بــن عديــد الشــعوب املغلــوب علــى أمرهــا فــي
ظــل سياســات متعثــرة وأنظمــة حكــم بع ـ ُد لــم
تهتــدِ الــى الطريــق الصحيــح إلدارة شــؤون
النــاس بالشــكل الــذي يضمــن احليــاة الطيبــة
البعيــدة عــن االزمــات واملشــاكل.
وبكلمــة؛ فــان هــدف اإلســام فــي
احليــاة االجتماعيــة؛ أن يجعــل املــال خاضع ـ ًا
لإلنســان ،وليــس حاكمــ ًا عليــه ،وان يجعــل
االنســان مســخر ًا للحيــاة ال تابعــ ًا ملــا فيهــا
مــن متــاع زائــل ،وهــذا الهــدف العــام ،يحققــه
االســام عبــر مجموعــة ضخمــة مــن التعليمــات
التربويــة ،واألحــكام االجتماعيــة والوصايــا
األخالقيــة.
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أسطرالب
الصالة
س :الســام عليكــم مــا حكــم نســيان التشــهد
االول فــي الصــاة؟
ج :يسجد سجدتي السهو.
س :الســام عليكــم هــل صــاة الليــل تبــدأ بــأذان
أم ال ،أفيدونــي جزاكــم اهلل؟
ج :ليس فيها أذان وال إقامة.

التعامل مع األبوين واألوالد
س :هــل يجــوز لــاب أن يصــف ابنــه بالكلــب أو
ويدعــي أن هــذا الســلوك هــو مــن
الثــور ألنــه أخطــأ،
ّ
بــاب التأديــب؟
ج :ينبغــي أن يكــون التأديــب ضمــن األطــر الشــرعية،
فــا يصــح التجريــح أو الســب والشــتم ،ألن هــذه األمــور
مرفوضــة شــرعًا ،وهــي قــد تــؤدي إلــى نتائــج عكســية،
ليــس فــي طفولــة االبــن فقــط بــل وفــي حياتــه
المســتقبلية.
س :مــا هــي الحــدود التــي يجــب اتباعهــا
للتعامــل مــع الوالديــن ،وخاصــة إذا لــم يكونــا مــن
الملتزميــن بالتعاليــم اإلســامية؟
ج :اآليــات القرآنيــة تحــدد بوضــوح قواعــد التعامــل
مــع الوالديــن ،وهــي باختصــار:
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
{وا ْع ُبــدُ وا اللَّ َوال ت ُْشكُــوا بــه َشــ ْيئًا
اإلحســان لهمــاَ :
َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِ
ــن إِ ْح َســانًا}( ،ســورة النســاء.)36 :
ــل َمــا َأن َف ْقتُــم ِّمــ ْن َخ ْ ٍ
ــر َف ِل ْل َوالِدَ ْي ِ
اإلنفــاق لهمــاُ { :ق ْ
ــن
َواألَ ْق َربِــنَ }( ،ســورة البقــرة.)215 :
شــكرهما علــى أتعابهمــاَ { :أ ِن ْاشــك ُْر ِل َولِ َوالِدَ ْي َ
ــك إِ َ َّل
ِ
ــر}( ،ســورة لقمــان.)14 :
ا َْلص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـو َم َي ُقــو ُم
{ر َّبنَــا اغْفـ ْـر ِل َول َوالــدَ َّي َول ْل ُمؤْ منــنَ َيـ ْ
الدعــاء لهمــاَ :
ِْ
ــاب}( ،ســورة إبراهيــم.)41 :
ال َس ُ
عــدم الخضــوع ألفكارهمــا إذا كانــا بعيديــن عــن
اك عَــى َأن ت ْ ِ
اهــدَ َ
ُــر َك ِب
{وإِن َج َ
الخــط اإللهــي الصحيــحَ :
ِ
ــه ِع ْلــم َف َ ِ
ــك بِ ِ
ِ
ــس َل َ
ــا ف الدُّ ْن َيــا َم ْع ُرو ًفــا}،
َمــا َل ْي َ
ــا َو َصاح ْب ُه َ
ــا تُط ْع ُه َ
ٌ
(ســورة لقمــان.)15 :

العدول في النفقة بين األوالد
س :هــل يجــب علــى األب أن يعــدل بيــن أبنائــه
فــي النفقــة أم يجــوز لــه أن يزيــد أحــدًا منهــم فهــو
حــر التصــرف فــي مالــه؟
ج :الواجــب فــي نفقــة األبنــاء قــدر الكفايــة مــن
الغــذاء والكســوة والمســكن مــع مالحظــة الحــال

الشيخ حيدر العامري

والشــأن والزمــان والمــكان  ،أمــا المســاواة بيــن األوالد
فليــس واجبــً ،ولكــن علــى األب أن يتعامــل مــع األوالد
بمــا ال يثيــر الحــزازات فيمــا بينهــم.

احليــاة.
الصــدري لإلنســـان
هــل تعلــم أنّ القفــص ّ

الحديث العادي مع الرجال

الموت

س :هــل يجــوز للمــرأة الحديــث بواســطة الهاتــف
مــع الرجــال ألمــور العمــل أو الديــن؟
ج :ال بأس بالحديث في األمور العادية.

هــل تعلــم أنّ اإلنســان املســلم قبــل أن ميــوت يــرى أشــياء ال ميكــن

تبادل السباب والشتائم

لإلنســان العــادي رؤيتهــاَ { ،فك ََش ـ ْفنَا عنـ َ ِ
ـو َم
ـر َك ا ْل َيـ ْ
َ
ـك غ َطـ َ
ـاء َك َف َبـ َ ُ
َح ِديــدٌ }( ،ســورة ق.)22 :

ُ
كنــت فــي بيــت زوجــي وكانــت أم زوجــي
س:
ُ
وكنــت أقابلهــا
تســبني وتشــتمني وتؤذينــي،
بالمثــل ،واآلن انتقلــت الــى رحمتــه تعالــى .فمــاذا
أفعــل؟
ج :ورد فــي الحديــث الشــريف :النهــي عــن الشــتم
وســباب المؤمــن فســوق .وعليــك ان
والســباب
ُ
تســتغفري اهلل تعالــى ،وان تســتغفري لهــا.

هــل تعلــم أنّ املــوت أمــر جميــل للمؤمــن ،وصعــب علــى الكافــر
املعانــد ،كمــا قيــل لإلمــام الصــادق عليــه الســام صــف لنــا املــوت؟
فقــال« :املــوت للمؤمــن كأطيــب ريــح يشــمه ،فينعــس بطيبــه ،وينقطــع

طلبة الجامعات

التعــب واأللــم كلــه ،وللكافــر كلســع األفاعــي ولــدغ العقــارب ،او اشــد».

س :نحــن مجموعــة مــن طــاب الجامعــة ،وكمــا
هــو معــروف ان تعليمنــا مختلــط ونريــد ان نســألكم
عــن عــدة أمــور:
 -1ماحكــم التحــدث بيــن الجنســين فــي حالــة
وجــود او عــدم وجــود آخريــن حــول موضــوع دينــي او
عــام او دراســي وكذلــك فــي قضيــة المــزاح والضحــك
مــع الحفــاظ علــى حــدود األدب؟
 -2وبالنســبة للغــش اذا كان األســتاذ يتســامح فيــه
هــل يجــوز؟
ج -1 :التحــدث مــع الجنــس اآلخــر جائــز اذا لــم يكــن
فيــه إثــارة الفتنــة والريبــة .والتحــدث الفــردي فــي مــكان
ال يطلــع عليــه أحــد قــد يكــون ســببا للوقــوع فــي
الحــرام ولذلــك فقــد نهــى الشــرع عنــه .إضافــة إلــى أن
الضحــك والمــزاح مــع األجنبيــة منهــي عنهمــا شــرعا.
 -2ال يجــوز الغــش بمــا يرجــع الــى تغييــر نتائــج
الدراســة و يرقــى الــى مســتوى التدليــس.

تناول التفاح عند الصباح
هــل تعلــم أن مــن أجــل االســتيقاظ نشــيط ًا فــي الصبــاح يفضــل
معظــم النــاس فنجان ـ ًا مــن القهــوة علــى تفاحــة طريــة ،وذلــك الحتوائــه
علــى قــدر مهــم مــن مــادة الكافيــن املنشــطة ،ولكــن مــا يجهلــه الكثيــرون

عنــد ّ
اتــاده يش ـ ّكل كلمــة (ال إلــه ّإل
الله) باألضلع.
هل تعلم أن األذن اليسرى تكون أقل سمع ًا من األذن اليمنى.
هل تعلم أنّ جسم اإلنسان يحتوي على  32بليون خل ّية.
هــل تعلــم أنّ شــبك ّية العــن حتتــوي علــى نحــو  135مليــون خل ّيــة
الصــور ومتييــز األلــوان.
حسـ ّية مســؤولة عــن التقــاط ّ

أسرار بعض المخلوقات
هــل تعلــم أنّ فــوق ظهــر البعوضــة تعيــش حشــرة صغيــرة ال تــرى
بالعــن املجــردة{ ،إِ َّن اللََّ َل َي ْســت َْحيِي َأن َي ْ ِ
ــر َب َم َث ً
ــا َّمــا َب ُع َ
وضــ ًة

َفـ َـا َف ْو َق َهــا}( ،ســورة البقــرة)26 :

هــل تعلــم أنّ اجلمــل ليــس لــه مــرارة ،ومــن عجيــب أمــر اجلمــل ان
كل احليوانــات لهــا مــرارة إال االبــل ولذلــك يكثــر صبرهــا.
هل تعلم أنّه إذا دخلت منلة في أذن الفيل ميوت.

هــو أن العكــس صحيــح ،فــي احلقيقــة هــذه الفاكهــة فيهــا الكثيــر

معلومات عامة

مــن الفوائــد الغذائيــة املهمــة ،فتفاحــة متوســطة احلجــم
تلبــي حوالــي  %12مــن احلاجــة اليوميــة لإلنســان مــن
األليــاف و %10مــن فيتامــن  Cوحتتــوي كذلــك علــى
بعــض املعــادن كالكالســيوم والبوتاســيوم واملنغنيــز.

شرعية أموال الطبخ للثواب
س :الســام عليكــم اذا طبــخ أنــاس للثــواب
ووزعــت الطعــام وكان مصــدر أموالهــم مشــكوكًا
بــه اذا حــال او حــرام هــل يجــوز األكل منهــم؟
ج :يجوز
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اإلنســان الّتــي ال تتو ّقــف عــن النمـ ّو طــوال

أسرار جسم اإلنسان
هــل تعلــم أنّ األنــف واألذن مــن األعضــاء الوحيــدة فــي جســم
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هــل تعلــم أنّ األســبوع عنــد الفراعنــة املصر ّيــن
يتكـ ّون مــن  10أيــام.
هــل تعلــم أنّ إســرافيل ،عليــه الســام ،أ ّول مــن
قــال ســبحان ر ّبــي األعلــى.
هــل تعلــم أنّ ممحــاة قلــم الرصــاص اخترعــت بعــد 220
ســنة مِ ــن اختــراع القلــم.

* 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.

أدب

أدب

قصص
قصرية

احلديــث إنقــاذه وإرجاعــه الــى صحــوهِ  ،وقــد

عندهــا اضطــرب الكومبيوتــر ،وأصابــت

اقتــرح أحدهــم إمكانيــة ترميمــه وإصــاح مــا

األطبــاء حالــة مــن التوتــر وهــم يراقبــون دقــات

كل شــيء يتغيــر بســرعة ،وقد حــدث الكثير

ميكــن إصالحــه عــن طريــق معاجلتــه بأســاليب

قلبــه املضطربــة ..اغمــض املريــض عينيــه
غارقــ ًا فــي غيبوبتــه الطويلــة.

مــن عمليــات تبــادل الصفــات والطبائــع مــن

نفســانية وروحانيــة وذلــك بتلقينــه بعــض
املفــردات ذات الــدالالت واملعانــي اإلنســانية
العميقــة والتــي تثيــر املشــاعر واألحاســيس
مت إجــراء بعــض الفحوصــات الســريعة

وغرائبيتــه التــي تنبــئ باســتحالة مالءمتــه

عليــه وتهيئــة املســتلزمات الضروريــة واألجــواء

للعيــش؛ فأنــواع الروائــح الكريهــة التــي

هــو اآلن حيــوان ال يشــبه حالــه وال يعــرف مــا

املالئمــة ،وبــدأ احــد األطبــاء مبراقبــة

تكتســح الهــواء تــكاد ان متـزّق انفــه الــذي لــم

ســيؤول عليــه امــره وهــو يشــيخ!

الكومبيوتــر ،وتلقــن املريــض بــأول الكلمــات:

يشــم رائحــة الطيبــة والــدفء منــذ فتــرة طويلــة.

تدريجيــ ًا بــدت اســتجابة املريــض لســمو

أصنــاف مــن احليوانــات مــن بنــي جنســه
حتــوم حولــه ،تتســلل الــى عاملــه وتطوقــه

مظلوميتــه واضطهــاده مــن قبــل احليوانــات

الكلمــة وتأثيرهــا علــى حتريــك أحاسيســه؛

بســلوكياتها وأصواتهــا احلــادة وهــي لــم تــزل

األخــرى ليوصــل صوتــه الــى اقصــى ضمائــر

حيــث أخــذت دقــات القلــب تعمــل بشــكل

تتناســل بشــكل غيــر طبيعــي وبأعــداد غيــر

طبيعــي كمــا أشــار اليهــا الكومبيوتــر ،ثــم

متوقعــة فتتــرك فضالتهــا املتفســخة لتتراكــم
عفن ـ ًا ودنس ـ ًا ،تختلــط رائحــة الدمــاء التــي لــم

املدافعــن عــن حقــوق احليــوان؛ فيســمعون
أنــن جراحاتــه وهــي تقــول( :رفقــ ًا بنــا ..

رمشــت عيــون املريــض ببــطء تاثيــر ًا
ببهجــة وعنفــوان الــورود؛ فاســتمر الطبيــب..
 -نهر

التابعــة لهــا مــع باقــة ورد صناعيــة!..

املســعورة.

 سأرحل من النهر..اعقب الطبيب قائ ًال:
 -ماء  ..ماء..

إلــى بلــد ،استفســروا عنــه فــي دوائــر األحــوال

أعلــن عــن مســابقة دوليــة الختيــار ابشــع

املدنيــة ،ودققــوا فــي الســجالت واألوليــات،

ســفاح فــي الوجــود .ووفقــا لشــروط املســابقة،

لقــد شــجب واســتنكر بشــدة !،وبشــدة
شــديدة جــد ًا تفجــرت حنجرتــه وهــو يعلــن

توالى الطبيب بالكلمات مردد ًا..

مــأوا بصــوره الصحــف واملجــات وجــدران

تقــدم املئــات مــن الســفاحني الذيــن لهــم بــاع

حزنــه واســفه علــى مــا طــار هنــا مــن أشــاء

 -سماء  ..سماء  ..سماء ..

األزقــة والشــوارع  ..أعلنــوا عنــه فــي اإلذاعــات

طويــل فــي اإلجــرام املنظــم مســتصحبني

ومــا ســقط هنــاك مــن رؤوس وضمائــر وحيــاء

فتــح املريــض عينيــه ،وبــدأ ينظــر نحــو

والفضائيــات؛ املجانيــة منهــا واملشــفرة.

املستمســكات الثبوتيــة؛ فمنهــم مــن ازهــق

 ..فتكالبــت عليــه وكاالت األنبــاء لتســجيل

األعلــى بشــوق ولهفــة .حتمــس الطبيــب للنتائــج

فلــم تنقــذه املشــافي وال الســفارات وال

روح إنســان او اثنــن ،ومنهــم مــن ســفك

ســبقها الصحفــي ولتشــهد نهايــة شــعب.

االيجابيــة التــي تتحقــق؛ فكــرر عليــه..

البلــدان وال وســائل اإلعــام  ..مــا عليهــم -

دمــاء عشــرين مــن النســاء أو اكثــر ،والثالــث

حينــذاك  -اال ان يودعــوه عنــد جمعيــة حقــوق

قــد بقــر بطــن والديــه ،وآخــر قــد خنــق زوجتــه

ـت فــي امــره
االنســان بحكــم االختصــاص للبـ ِّ

واألوالد ،ومنهــم مــن ذبــح العشــرات مــن

منــذ ســقوطه فــي هاويــة العالــم املــادي،

بيــد انهــا  -هــي األخــرى  -قــد احتــارت بــه

الشــ ّبان والصبيــان والرضــع ،ومنهــم مــن
ذبــح شــعوب ًا مبجــازر تلــو مجــازر  ..ومنهــم ..

لــم يــزل فــي غيبوبتــه ،محطــم الــرأس والقلــب

وعجــزت عــن حتديــد عائديتــه ،وبعــد نــزاع
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والهــروب الــى حديقــة أخــرى اكثــر بهجــة

عارمــة..

إلــى مشــفى ومــن ســفارة إلــى ســفارة ومــن بلد

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٣رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎ  ١٤٣٨ﻫـ

ترميم
والــروح ،ومــا اســتطاع كبــار أطبــاء العصــر

حيوانيــة عصريــة مزمنــة؛ بيــد انــه اختلــف
عنهــا كونــه حيوانــ ًا أفضلهــا نوعــ ًا واجلدهــا
وهــي تؤهلــه الن يكــون فــي وضــع فكــرة التمــرد

كبيــر حــاول ان يطلــق أحاسيســه برغبــة

أبشع سفاح

الــذي ل ّوثنــا ،وتســبب فــي انتشــار أمــراض

قــام املريــض بتحريــك شــفاهه ،وبإجهــاد

وجــدل اتخــذت قرارهــا األخيــر حــن أعلنــت

استنكار

تنقطــع مــع رائحــة القمامــات ورائحــة البــارود

صبــر ًا وحكمــة لصفــات ورثتهــا عــن أصولــه

ومنهــم ..وعنــد اإلعــان عــن نتائــج املســابقة،
فــاز املتســابق الــذي قتــل كلبــ ًا مــن الــكالب

املدينــة املتمدنــة؛ فتن ّقلــوا بجثتــه مــن مشــفى

ما الذي ميكن فعله أزاء كل ما يحدث؟
وهــل عليــه ان يرفــع يافطــة يعلــن فيهــا عن

 -وردة

عثــروا عليــه ميتــ ًا علــى أحــد أرصفــة

طبيعــة املــكان واضطرابــه ،او بســبب اجلــوع
حتــى وكأنهــا حيوانــات ال تشــبه جنســها مثلمــا

تابــع الطبيــب..

مجهول

العصــر احلديــث املتطــورة رمبــا بســبب تبــدل

اختنــق املــكان ،وبــدا طافحــ ًا بعبثيتــه

 -حب

القيــام بتشــريحه وإيداعــه فــي ثالجــة التاريــخ

احليوانــات ،حتــى األليفــة منهــا ببركــة تقنيــات

واخلــوف والصــراع احملتــدم مــن اجــل البقــاء

النبيلــة.

كفاح وتوت

انقراض

احلــروب! وجنــون البشــر!

 حرية  ..حرية  ..حرية ..ابتســم املريــض بنشــوة عارمــة ولــم يــزل
نظــره شــاخصا الــى األعلــى حتــى اســعفه
ّ
متقطعــة..
الطبيــب
 -دي  ..مقـ  ..را  ..ط ّية ! ..

واطمئنانــا.

انقذونــا  ..نحــن ننقــرض ومــن حقنــا العيــش
بســام أســوة بســائر احليوانــات).
انــه  -حق ـ ًا  -فــي مــأزق شــائك بالرغــم
مــن انــه حيــوان؛ ايض ـ ًا ولكنهــم افــرزوه عــن
األصنــاف األخــرى ،وجتاهلــوا حقوقــه فــي
الرفــق والعنايــة لعــدم شــموله ببنــود لوائحهــم
كونــه حيوانــ ًا ناطقــ ًا.

أرض سكني�ة

تتصاعــد األصــوات الهائجــة التــي

اشــرق البشــر علــى عينيــه وتألقــت فرصــة

لــم تهــدأ فــي هــذا الليــل املهيــأ لالنفجــار؛

مــا بعدهــا فرصــة عندمــا ملــح اســمه بــن زحــام

فتكســر ســكونه حيوانــات تتصــارع وتتشــاجر
شــجار ًا ال يطفئــه هدنــة يبــدو أنهــا تَعــد العــدة

القوائــم املعلنة.
فبعــد جهــد جهيــد وعمــر مديــد ،اســتطاع

لاللتفــاف عليــه متراقصــة علــى إيقــاع طفلتهــا

احلصــول علــى قطعــة ارض ســكنية فــي

الدمويــة عنــد ضفــاف جراحاتــه.

الضواحــي ليــؤوي عائلتــه ،فذهــب مــع املهندس

مــا هــذا الــذي يحــدث حولــه مــن «فنتازيــا»

املســاح لتثبيــت حدودهــا ،وبعــد التدقيــق

الــدم ولعبــة العبــث فــي الكائنــات احليــة وامليتة؟
ومــا يزيــد حالتــه ســوء ًا وفزعــا تلــك

والتمحيــص واخــذ القياســات الالزمــة والتنقــل
مــا بــن الركــن ومــا بــن موقــع ســتراتيجي

الطيــور البريــة املذبوحــة ،امللونــة ببهجتهــا

وآخــر قــرب طريــق عــام أو فرعــي ،اكتشــف

تســاقط أمامــه تلــك ،وحتتــرق بســبب
وهــي ّ

ان قطعتــه واقعــة ضمــن حــدود مقبــرة املدينــة
 ..ســقط ميتــ ًا.

الكثيــر مــن األوبئــة العصريــة كأنفلونــزا
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قراءة في كتاب

بأقال مكم
الدعايات االنتخابية الكاذبة مرة أخرى

"بيان في فقه القرآن"
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فيصل هادي

(سورة الجاثية وسورة األحقاف)

عرض :محمد رضا الطرفي

ضمــن سلســلة «بيــان فــي فقــه القــرآن» ،عــن
دار احملجــة البيضــاء ،صــدر العنــوان اجلديــد
حــول ســورتي «اجلاثيــة» و»األحقــاف» ،وهــي
ضمــن تقريــرات دروس التد ّبــر فــي القــرآن
الكــرمي لســماحة املرجــع الدينــي الســيد محمــد
تقــي املدرســي ،أع ّدهــا جنلــه؛ ســماحة الســيد
ســجاد املدرســي.
فــي هــذا االصــدار اجلديــد تتحــدث الســورة
األولــى عــن عاقبــة الكفــر فــي اآلخــرة ،بينمــا
حتدثنــا الســورة الثانيــة عــن عاقــة الكفــر فــي
الدنيــا.
شـ ّمر الســيد ســجاد املدرســي عــن ســاعديه
مــن جديــد ســاعي ًا ومســتأنف ًا العمــل فــي هــذه
السلســلة ،إذ اســته ّل منهــج هــذا الكتــاب بإطــاره
العــام للســورتني مبين ـ ًا محــور كل منهمــا.
وذكــر ســماحته بــأن ســورة اجلاثيــة تتمحــور
فــي تعريــف كتــاب اللــه ســبحانه مــن خــال
إزاحــة احلجــب والعقبــات التــي متنــع اإلنســان

مــن القــرآن الكــرمي وفهــم آياتــه ،مبينــ ًا أمنــا
تذكــره ســورة اجلاثيــة مــن أن آيــات الكتــاب هــي
شــفاء ملــا فــي الصــدور بشــرط إميــان اإلنســان
بالقــرآن الكــرمي هــو وحــي مــن اللــه تعالــى ،فضال
عــن املعــارف والعلــوم األخــرى مستشــهد ًا باآليــة
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ثــم عــرج ســماحته فــي القســم اآلخــر مــن
الكتــاب فــي بيــان ســورة األحقــاف ،ومــا تتضمنــه
معنــى تســميتها بهــذا االســم ،ومــا تتضمنــه هــذه
الســورة فــي احلديــث عــن ذات القــرآن الكــرمي
 كمــا بينتــه الســورة الســابقة  -ولكــن مــنجهــة كيفيــة اســتقبال اإلنســان للقــرآن الكــرمي.
وعقــب ســماحته مــن أن هــذه الســورة تبــن
عظمــة القــرآن وفضلــه علــى اإلنســان؛ كونــه كالم
اللــه ،وفضلــه علــى ســائر الــكالم كفضــل اللــه
علــى خلقــه ،وال ميكــن للقلــب امليــت أن يســتقبل
هــذا الــكالم ،ألن القــرآن الكــرمي ال ميســه إال

املطهــرون.
ثــم قــال بــأن القلــب امللــوث بالكبــر والغفلــة
واحلســد يبقــى محجوبـ ًا عــن كالم اللــه ســبحانه،
فالبــد مــن تطهيــر القلــب مــن خــال كســر
احلجــب؛ لكــي يســتفيد اإلنســان مــن آياتــه
الكرميــة.
ومــن ثــم يبــن ســماحته املعادلــة الصعبــة
والدقيقــة بــن الهــدى والهــوى ،مبينـ ًا بــأن الهــوى
االعتقــاد مبــا تشــتهيه األنفــس ،بينمــا تأمرنــا
الهــدى بــكل مــا هــو ثابــت وفــي الب ّديــة العمــل بــه.
وأخيــرا مــا أشــار اليــه ســماحته فــي
دور األنبيــاء فــي بنــاء اإلنســان ،ومــا يليهــم
مــن األوصيــاء والعلمــاء فــي أن يأخــذوا بيــده
ويحملــوه مرقــاة تلــو املرقــاة ،إذ إن تكامــل
اإلنســان ليــس بالقضيــة الهينــة والســهلة ،فهــو
بحاجــة إلــى الصبــر واألنــاة وحتمــل صعوبــات
الطريــق ومــن هنــا يخاطــب الــرب ســبحانه نبيــه
َ ْ ْ
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العــزم منهــم كان أعظــم وأكبــر.

عجيــب أمــر هــؤالء الساســة الذيــن يظهــرون هــذه االيــام
لكســب تأييــد النــاس مــع قــرب موعــد االنتخابــات ،واألعجــب؛
ســكوت النــاس الذيــن يالحظــون حتــركات هــؤالء ،هنــا وهنــاك فــي
احملافــل واملجالــس ،بــن االحيــاء الســكنية وفــي املناســبات ،وال
يعترضــون علــى اختفائهــم طيلــة الســنوات املاضيــة التــي اعقبــت
اســتالمهم مناصبهــم بعــد االنتخابــات املاضيــة.
االزمــات علــى حالهــا طيلــة الســنوات املاضيــة ،وفــي مقدمتهــا
حالــة الفوضــى؛ مــن الشــارع ونظــام املــرور ،الــى فوضــى القوانــن
فــي الدوائــر ،وحتــى مــدارس االطفــال وغيرهــا ،حتــى بــات النــاس
مطبعــن مــع الطــرق غيــر املعبــدة واملليئــة باالحجــار واملطبــات
(الطســات) فالســيارات احلديثــة التــي ثمنهــا خــارج العــراق بــآالف
ّ
الــدوالرات تســير علــى التــراب واحلصــى واحلفــر ،أمــا الكهربــاء،
فــان النــاس نســوا كونــه أزمــة ،فحتــى وإن لــم يحــل الــى أبــد
اآلبديــن ،لــن يشــعر أحــد بشــيء.
نعــم؛ احلكومــة تفكــر مبــا هــو فــي مصلحتهــا ،والترويــج
ملشــروع اجلبايــة وفــرض اســعار جديــدة علــى الكهربــاء وحتديــد
االســتهالك وغيرهــا مــن االجــراءات ،وهــي مشــكورة فــي ذلــك،
النهــا اجــراءات تصــب فــي مصلحــة املواطــن فــي نهايــة املطــاف.
ولكــن؛ هــل يعنــي ان ننتظــر دائمــ ًا اجــراءات احلكومــة،
وحتــركات الساســة الســتغالل االزمــات واملشــاكل املزمنــة فــي
العــراق؟
أثارنــي حديــث ســائق تكســي وهــو يســير فــي احــدى الطــرق
الترابيــة الوعــرة ،بــأن تظاهــرات االحتجــاج يجــب ان تســتهدف
املســؤولني احلكوميــن ،فهــم فاســدون وال تنفــع معهــم التظاهــرات،
إمنــا التظاهــرات اجلماهيريــة يجــب ان تســتهدف اجلماهيــر
نفســها! فهــي التــي تتحمــل مســؤولية بقــاء هــؤالء فــي
الســلطة ،ثــم تكــرار انتخابهــم واســتمرارهم فــي نهــب
قــوت الشــعب والتالعــب مبقدراتــه.
وأقــول :ان القضيــة بحاجــة الــى إعــادة نظــر

فــي طريقــة التفكيــر والســلوك والثقافــة التــي يتبناهــا النــاس ،وال
يقــول أحــد «النــاس علــى ديــن ملوكهــم» ،فهــذا ال يعنــي ان يكــون
النــاس مثــل الدمــى حتركهــا اخليــوط من االعلــى! انهم بشــر كرمهم
اللــه -تعالــى -ومنحهــم مــن النعــم والقــدرات مــا لــم يحــض بــه أي
مخلــوق آخــر ،فهــو ســيد الكائنــات فــي احليــاة ،فــا يصــح ألحــد ان
يتحــدث عــن قلــة قيمــة االنســان ،والســيما االنســان العراقــي ،وانــه
«مغلــوب علــى أمــره» ،او عاجــز ،وغيرهــا مــن التعبيــرات الســلبية
اخلاطئــة ،فهــذه احلالــة الســلبية هــي التــي جتــرئ الطامحــن
للســلطة واملناصــب ألن يكــرروا دعاياتهــم الكاذبــة بــكل وقاحــة
النهــم يجــدوا النــاس طائعــة ومستســلمة.
واذا نســمع مبــن يتحــدث عــن انتخــاب «األصلــح» و»االكفــأ»
وعــدم انتخــاب الفاســدين واللصــوص ،وتكــرار التجــارب املاضيــة
معهــم ،فهــذا لــن يتــم باللســان ،ألن االغــراء مــن جهــة شــديد،
واحلالــة النفســية املتزعزعــة بشــدة مــن جهــة اخــرى ،تعطــي األمــل
لهــؤالء اللصــوص بــأن يجــدوا ثغــرة جديــدة يدخلــون مــن خاللهــا
الــى جهــاز احلكــم ثانيــة.
لــذا فــان البدايــة مــن النــاس انفســهم ،فهــم الذيــن يجــب ان
يغيــروا انفســهم وطريقــة تفكيرهــم ،قبــل ان يفكــروا بهــذا او ذاك
ممــن يرشــح نفســه ،او يبــدأ هــذه االيــام لكســب اجلماهيــر ،وهــذا
مــا يســمى بـــ «إحيــاء الثقــة بالنفــس» والقــدرة علــى تغييــر الواقــع
بشــكل ذاتــي ،وليــس علــى يــد هــذا الوزيــر او ذاك املديــر او ذاك
النائــب ،فهــؤالء ،إن جنحــوا فــي شــيء فانهــم جنحــوا فــي تغييــر
أحوالهــم املعيشــية الــى أرقــى الدرجــات ،وال شــأن لهــم باملريــض
الــذي يعانــي مــا يعانــي فــي املستشــفيات ،او الطالــب املــأزوم
فــي مدرســته ،او الكاســب وحتــى الطفــل الصغيــر ،وإن بــادر
الــى شــيء خلدمــة كل هــؤالء ،فامنــا فــي إطــار إدارة االعمــال
وتســيير الشــؤون ،وعلينــا ان نتذكــر اآليــة الكرميــة:
{إن اهلل ال يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا
مــا بأنفســهم} .صــدق اللــه العلــي
العظيــم.
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ال لـ"المنظومة السلبية"
جواد السيد سجاد الرضوي

ال للتشاؤم و السلبية؛
نعم للتفاؤل واإليجابية
ليــس األمــر جديــدا؛ ولكننــا نحتــاج إلــى جتديــده باســتمرار،
ونحتــاج إلــى تذ ّكــره وتذكيــره باســتمرار.
مــا أن تلتقــي فــردا ،أو اثنــن ،أو ثالثــا ،أو أكثــر؛ ومــا أن
حتضــر جلســة ،أو منتــدى ،أو ناديــا؛ ومــا أن تســمع ،وتقــرأ،
وتشــاهد؛ إال وجتــد أمامــك « منظومــة « مــن الســلبيات.
ال أطيــل فــي املقدمــة أكثــر لكــي ال تكــون كلماتــي هــذه  -هــي
األخــرى  -ضمــن هــذه املنظومــة.
أنت إنسان؛ فكن إيجابيا؛
أنت مسلم ،مؤمن ،موال؛ فكن إيجابيا؛
أنت أخ ،زوج ،أب ،جد؛ فكن إيجابيا؛
وأنـ ِـت ،أيضــا ،كونــي إيجابيــة فــي جميــع أدوارك وأطــوارك؛
ســواء كنــت أختــا ،زوجــة ،أمــا ،جــدة.
ومنطلــق اإليجابيــة يكــون مــن التفكيــر حتــى يصبــح «منظومــة
فكريــة» تنعكــس آثارهــا علــى تعامــل اإلنســان مــع نفســه أوال،
ثــم مــع اآلخريــن مــن حولــه علــى مختلــف مســافات قربهــم منــه و
بعدهــم عنــه.
ولعل قائ ًال يقول:
هنــاك مبــررات حقيقيــة مــن واقــع حياتنــا اليوميــة تدفــع،
بقــوة ،باجتــاه املنظومــة املقابلــة؛ وهــي «املنظومــة الســلبية».
واجلــواب :نعــم؛ ولكنــك إذا عزمــت علــى التعامــل مــع هــذه

املنظومــة بإيجابيــة؛ فإنــك تســتطيع أن تقضــي علــى الكثيــر منهــا؛
فتســعد أنــت أوال ،ثــم مــن حولــك ،وإن بدرجــات متفاوتــة.
هــب أنــك تواجــه  -مثــا  -عشــر ســلبيات منــذ خروجــك مــن
املنــزل فــي الصبــاح وحتــى عودتــك فــي الليــل ،فــإذا عزمــت علــى
التفاعــل اإليجابــي مــع تســع مــن هــذه الســلبيات ،مــع ثمــان ،مــع
ســبع؛ تكــون قــد واجهــت ســلبية واحــدة ،أو اثنتــن ،أو ثالثـ ًا فقــط؛
ال عشــرا؛ وذلــك مكســب كبيــر فــي حــد ذاتــه.
ال جتعــل ذهنــك مســتودعا مللفــات (أضابيــر) ســلبية؛ تفتحهــا
دائمــا؛ وهــذه العزميــة بيــدك .علــى األقــل؛ ال تتحــدث عــن ســلبية
شــاهدتها ،أو قرأتهــا ،أو ســمعتها ،أو حتــى عانيــت منهــا؛ وهــذه
العزميــة بيــدك .هــذه مدينــة الكوفــة قريبــة م ّنــا .ففيهــا  -وحتديــدا
فــي مجلــس واليهــا املزعــوم عبيــد اللــه بــن زيــاد  -وقفــت احلــوراء
زينــب ،ســام اللــه عليهــا ،شــامخة فــي وجــه هــذا الطاغيــة،
وأطلقــت  -فــي ســياق جوابهــا علــى ســؤاله االســتفزازي املثيــر
 مقولتهــا املدويــة.فقــد ســألها (مســتفزا إياهــا) :كيــف رأيــت صنــع اللــه بأخيــك
وأهــل بيتــك؟
قالــت« :واهلل مــا رأيــت إال مجيــا ،وهــؤالء قــوم كتــب اهلل
عليهــم القتــل؛ فــرزوا إىل مضاجعهــم ،وســيجمع اهلل بينــك
وبينهــم؛ فتحــاج ،وختاصــم؛ فانظــر ملــن الفلــج (أي :الظفــر
والنــر)؛ يومئــذ .ثكلتــك أمــك يــا ابــن مرجانــة».
لــم ترفــع ،ســام اللــه عليهــا ،شــعارا ،ولــم تلــق مقطوعــة
أدبيــة؛ بــل رســمت «منهــج عمــل» لتلــك األجيــال ،ولنــا ،ولألجيــال
القادمــة.

