


لــو التقيــت بعراقــي؛ قال لك: مــاذا حصلنا مــن الدميقراطية؟ 

ولــو التقيــت مبصــري او ليبــي او حتــى مينــي، قــال لــك: ومــاذا 

ــش  ــي مبــن يعي ــا تلتق ــة؟! وعندم ــن زوال الديكتاتوري ــا م حصلن

مخــاض التغييــر فــي البحريــن والســعودية، قــال لــك: متــى 

ــة والكرامــة؟ ــة املخــاض القاتــل ونتنفــس احلري نتجــاوز مرحل

ــي«، شــعوب  ــع العرب ــن وشــعوب »الربي ــبق العراقي ــد س لق

ــر، فالتضحيــات اجلســام؛  أخــرى بهــذا الســؤال العفــوي واحملّي

ودمــار  وترّمــل  ويتــم  وتشــريد  أرواح، وممتلــكات،  مــن 

ضــد  ثــورات؛  خاضــت  شــعوب  جربتــه  شــامل... 

ولكــن  الديكتاتوريــة،  األنظمــة  وضــد  االســتعمار، 

ــم تكــن مطابقــة آلمالهــم وتطلعاتهــم، بــل  النتيجــة ل

ــدة عليهــم، لدرجــة أن يندفــع  كانــت عكســية ومرت

الرئيــس اجلزائــري األســبق، واحــد رمــوز الثــورة؛ 

احمــد بــن بــا، بالقــول فــي مذكراتــه: أن »ســكان 

ــا  ــم ضحاي ــة، ه ــول العاصم ــح ح ــاء الصفي أحي

ــر«!   حــرب التحري

نعــم؛ قدمــت الشــعوب كل شــيء فــي صراعهــا 

املريــر مــع الديكتاتوريــة الســتعادة حريتهــا وكرامتهــا، 

إال شــيئًا واحــدًا؛ وهــو االســتقامة علــى طريــق }َذاِت 

ــْوَكِة{، )ســورة األنفــال: 7(، التــي يســقط فــي اختبارهــا  الشَّ

الكثيــر، فاملواجهــة مــع احلاكــم اجلائــر والظالــم، او مــا يســمى 

ــه  ــق علي بـــ »احلــراك اجلماهيــري« احــد أشــكال احلــرب، تنطب

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 فــورًا الــى حــي »املســورة« 

ــا حلــق  ــع االرض، كم ــي ســويت م ــة والت ــة العوامي ــع ملدين التاب

دمــارًا هائــًا مبدينــة العواميــة بفعــل احلــرب االســتفزازية التــي 

فرضهــا النظــام احلاكــم علــى أهالــي املنطقــة، ويأتــي هــذا بعــد 

ــه،  ــر بحق ــدام اجلائ ــم اإلع ــذ حك ــن تنفي ــد م ــام واح ــي ع حوال

ــرار  ــهيد، وكان الق ــقط رأس الش ــي مس ــتهدفة، ه ــدة املس والبل

احلكومــي بهــدم احلــي بذريعــة تنفيــذ مشــاريع عمرانيــة حديثــة 

ومــا الــى ذلــك مــن ادعــاءات.

ــك  ــه - فــي تل ــو ســألنا الشــيخ النمــر - رحمــه الل ولكــن؛ ل

األيــام عــن توقعاتــه مبــا يحصــل مــن وراء كلماتــه الاهبــة فــي 

ــس  ــه نف ــكان جواب ــبات أخــرى؟ ل ــي مناس ــب اجلمعــة، وف خط

ــى  ــع ال ــه يتطل ــم بأن ــده وللعال ــاء بل ــدة ألبن ــرات ع ــه م ــا أعلن م

حتقيــق الكرامــة اإلنســانية واســتعادة احلقــوق املشــروعة جلميــع 

ــة  ــم يحــدد مــدة زمني ــدون اســتثناء، ول ــده، وب ــي بل ــن ف املواطن

ــك؛ هــل يكــون خــال شــهر، او ســنة، او رمبــا ســنن. لذل

لقــد مضــى الشــهيد النمــر الــى جــوار ربــه، أمــا نحــن فعلينا 

ســؤال انفســنا عــن جتربــة التغييــر فــي الســعودية حتديــدًا، 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 الســنن، أو أن 

ــب الشــعب  ــم مطال ــى تفّه ــر احلــكام القبليــن عل ُيجب

واالســتجابة لهــم؟

املدويــة  األصــداء  فــي  أحــد  يشــك  ال 

الستشــهاد الشــيخ النمــر فــي العالــم، ومــا تركــه 

مــن آثــار نفســية فــي الشــارع الســعودي بشــكل 

خــاص، والشــارع الشــيعي واإلســامي بشــكل 

عــام، وايضــًا تعبئتــه لــآراء واألفــكار النهضويــة، 

وايضــًا مــا كســبه مــن تضامــن إعامــي وسياســي 

ــون هــذا الصــدى  ــل يك ــم، فه ــر العال وجماهيــري عب

كل شــيء فــي الســاحة، أم ينبغــي وجــود أصــداء أخــرى 

ــة؟ مماثل

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 حتديــدًا؛ جميــع 

ــا االســامي، حطمــوا جــدار  ــي تاريخن ــن ف املصلحــن والثائري

اليــأس واإلحبــاط فــي النفــوس ليتطلــع النــاس دومــًا الــى التحرر 

ــى  ــن الشــهيد الشــيخ مجتب ــل ع ــا ُنق ــل م ــل أجم ــدم. ولع والتق

نــواب صفــوي، ذلــك الثائــر اإليرانــي الــذي قــاد حــراكًا مســلحًا 

ــا  ــي، وعندم ــرن املاض ــينات الق ــي خمس ــاه ف ــام الش ــد نظ ض

ــن وراء  ــي املســتقبل م ــه ف ــد فعل ــا يري ــة عم ــي احملكم ســألوه ف

ــاح  ــًا فــي الصب ــد ان أخــرج يومي ــه للشــاه، فقــال: أري معارضت

الباكــر، وأرى التاميــذ الصغــار متوجهــن الــى املدرســة، فيمــا 

يشــتغل عمــال البلديــة بتنظيــف الشــوارع.

االنتصار لمن يصمد في ربع الساعة األخيرة
 رئيس التحرير
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المرجع و األمةالمرجع و األمة

ــه  ــة الل ــي آي ــب ســماحة املرجــع الدين طال

العظمــى الســيد محمــد تقــي املُدّرســي - دام 

باإلســراع  العــراق  فــي  املســؤولن   - ظلــه 

وفيمــا  العــراق،  كردســتان  إقليــم  ملســاعدة 

ـرد بالقــوة علــى املتظاهريــن، دعــا  رفــض اـل

إلــى »الســعي الحتــواء املوقــف«.

 وفــي البيــان األســبوعي الصــادر عــن 

مكتبــه فــي كربــاء املقدســة بتاريــخ 22 كانــون 

ــب  ــا نهي ــال ســماحته: »إنن االول املنصــرم، وق

إلــى  يهرعــوا  ألن  العــراق  فــي  باملســؤولن 

مســاعدة إخواننــا فــي اإلقليــم، وذلــك؛ أواًل: 

باملســاعدة حلــل القضايــا العالقــة بــن اإلقليــم 

والعاصمــة، وثانيــًا: بإصــاح ذات البــن لكيــا 

تتحــول املظاهــرات املطلبيــة إلــى شــرخ كبيــر 

يضــر بالســلم األهلــي؛ ليــس باإلقليــم وحــده، 

ــه«. وإمنــا فــي العــراق كل

املدرســي:  املرجــع  ســماحة  وأضــاف 

ــأن الدســتور  ــم ب ــي اإلقلي ــر املســؤولن ف »نذك

ــي التظاهــرات  ــاس ف ــق الن ــل ح ــي يكف العراق

الســلمية، وهكــذا فــإن أي اســتخداٍم للقــوة 

ــًا«،  ــة وتفصي ــن مرفــوض جمل ضــد املتظاهري

ـزال  كمــا كشــف ســماحته ايضــًا: »إن الزـل

املؤســف الــذي أصــاب اإلقليــم، هــو بســبب 

االســتفتاء الــذي لطاملــا حذرنــا منــه، كمــا حــذر 

منــه كل احلكمــاء، واليــزال يتســبب بارتــدادات 

بســعة  يتمتــع  أن  اجلميــع  وعلــى  مزعجــة، 

الصــدر والصبــر الحتــواء املوقــف«.

ُقبيــل  طالــب  املُدّرســي  املرجــع  وكان 

كردســتان،  إقليــم  فــي  القــادة  االســتفتاء، 

وعــدم  والتــروي  بالصبــر  العــراق،  شــمال 

االقــدام علــى تلــك اخلطــوة املرفوضــة وغيــر 

املدروســة، وعــّد - بحســب بيــان لــه صــادر 

فــي 21 نيســان املاضــي - إن »حــل األزمــات 

باحلــوار البّنــاء اعظــم نفعــًا وأقــل خطــرًا«، 

ودعاهــم إلــى محاربــة الفســاد فــي الداخــل 

وحســن إدارة البــاد و«املزيــد مــن احلــوار مــع 

ــة  ــائل العالق ــل املس ــط حل ــس فق ــة لي العاصم

ــاء  ــوح للبن ــي طم ــروع وطن ــدء مبش ــا للب وإمن

احلضــاري«. والتقــدم 

وطالــب ســماحته فــي وقــت الحــق كّاً مــن 

بغــداد وأربيــل بـــ »أن تكــون املبــادرات وســيلة 

ــذي  ــر ال للحــوار اجلــاد لتجــاوز الشــرخ الكبي

ــه االســتفتاء بــن املواطنــن فــي العــراق  أحدث

الواحــد«. وقــال ســماحته ايضــا »إن مرجعيــة 

ــي  ــن املشــاكل الت ــر م ــا الكثي الدســتور جتنبن

قــد تنجــم بســبب تناقــض املصالــح واختــاف 

ــل  ــن اج ــًا م ــل جميع ــا أن نعم ــذا علين اآلراء ل

ــة  ــن دون انتقائي ــود الدســتور م ــق كل بن تطبي

ــا«. ــى بعضن ــي عل ومــن دون التعال

رحــب ســماحة املرجــع املُدّرســي - دام 

لــأمم  العامــة  اجلمعيــة  بتصويــت   - ظلــه 

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 

22 كانــون االول ديســمبر املنصــرم(: »إنــه 

ــا -  ــق األمم املتحــدة وعلين ــع مواثي ينســجم م

نحــن املســلمن - توعيــة العالــم مبــدى خطــورة 

احتــال الصهاينــة لفلســطن وكيــف أنــه يهــدد 

الســلم العاملــي«.

املرجــع  اشــاد  متصــل  ســياق  وفــي 

املُدّرســي بقمــة منظمــة التعــاون اإلســامي 

التــي عقــدت مؤخــرًا فــي تركيــا ردًا علــى قــرار 

ــان  ــة للكي ــّد القــدس عاصم ــذي ع واشــنطن ال

الصهيونــي. و أوضــح ســماحته فــي جانــب مــن 

احــدى كلماتــه االســبوعية مبكتبــه فــي كربــاء 

ــدل  املقدســة أن قــرارات املؤمتــر اإلســامي ت

ــن باإلســام  ــزال تؤم ــا ت ــى أن »شــعوبنا م عل

الفلســطينية«.  والقضيــة  القــدس  ومحوريــة 

عليهــا  أقدمــت  التــي  اخلطــوة   « أن  مؤكــدًا 

اإلدارة االمريكيــة بتعيــن القــدس الشــريف 

ــارت غضــب املســلمن  ــن، أث ــة للغاصب عاصم

مــن  بعــض  إلــى  مــكان وأعادتهــم  فــي كل 

وعيهــم ...«. 

وأشــار املرجــع املُدّرســي إلــى أن اللــه 

ســبحانه وتعالــى امــر املســلمن أن يكونــوا امــة 

واحــدة، وان يكونــوا أمــة وســطا، وأن يكونــوا 

شــهداء علــى النــاس، كمــا كان الرســول عليهــم 

شــهيدًا، 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 

بادهــم مــن رجــس التكفيريــن اســتنادًا إلــى 

ورأى  الشــرعية«.  والفتــاوى  الدينيــة  قيمهــم 

أن اليقظــة الدينيــة فــي العالــم اإلســامي؛ 

باتــت اليــوم أعظــم بكثيــر ممــا يتصــورون، 

وأن الشــعوب اإلســامية أصبحــت أشــد عزمــًا 

لتحقيــق أهدافهــا. وأضــاف: »إننــا ندعــو األمــة 

اإلســامية مــرة أخــرى إلــى نهضــة شــاملة 

ليقومــوا بــدور أســاس فــي الدفــاع عــن قيمهــم 

مســتقبل  أجــل  مــن  العاملــي  الســلم  وعــن 

أفضــل للبشــرية«. 

وكان املرجــع املُدّرســي قــد دعــا فــي وقــت 

ســابق األمــة اإلســامية إلــى »نهضــة قويــة 

وحكيمــة« ردًا علــى القــرار األمريكــي الــذي 

اعتــرف بالقــدس عاصمــة للصهاينــة. وأضــاف 

ابتــداًء  ممتــدة؛  سلســلة  فــي  حلقــة  »إنهــا 

مــن احتــال البــاد اإلســامية بعــد احلــرب 

الكونيــة األولــى، ومــن ثــم تفتيــت املســلمن 

ــة  ــدود مفروضــة؛ زرع دول ــن ح ــي دول ضم ف

اإلســامي«.  العالــم  وســط  فــي  الصهاينــة 

واعــرب ســماحته عــن أملــه فــي أن »يشــكل 

الدوليــة  للقوانــن  املخالــف  ـراف  االعـت هــذا 

وقــرارات األمم املتحــدة، يشــكل صدمــة ألبنــاء 

وتشــتتهم  تخلفهــم  أن  يعرفــوا  لكــي  األمــة 

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 

ــى  ــه، حت ــه وآل ــه علي ــى الل ــا، صل ــيرة نبين وس

ــى-«.  ــه - تعال ــإذن الل ــا ب تعــود عزتن

دعــا ســماحة املرجــع املُدّرســي - دام 

املعرقلــة  القوانــن  إصــاح  إلــى   - ظلــه 

علــى  أكــد  وفيمــا  العــراق،  فــي  للتنميــة 

واخلارجــي  الداخلــي  االســتثمار  تشــجيع 

السياســية،  املناكفــات  ـرك  وـت البــاد  فــي 

بإعــان  العراقــي  الشــعب  ســماحته  هنــأ 

االنتصــار علــى االرهــاب وحتريــر البــاد مــن 

اإلرهابــي. داعــش  تنظيــم  عصابــات 

بياناتــه  احــد  فــي  ســماحته  وقــال 

األســبوعية، الشــهر املاضــي، إن: »الشــعب 

التهنئــة  يســتحق  أطيافــه  بــكل  العراقــي 

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 

ــبيل«. ــذا الس ــي ه ــن ف ــدوا جاهدي ويكاب

ذلــك  كل  يكــون  »ال  ســماحته:  وتابــع 

إال بالتغلــب علــى العــدو املتلصــص الــذي 

ــو الفســاد اإلداري  ــدم وه ــدم أســس التق يه

واالقتصــادي العريــض«. وأوضــح ســماحته، 

»اصــاح  تتطلــب  الفســاد  محاربــة  أن 

القوانــن املعرقلــة لعمليــة التنميــة، واملخالفــة 

ولــروح  اإلســامية  الشــريعة  لثوابــت 

ـزال حتكمنــا منــذ  الدميقراطيــة والتــي ال ـت

ــى  ــًا إل ــدة«، داعي ــات الشــمولية البائ احلكوم

»نشــر ثقافــة خدمــة الشــعب فــي أوســاط 

املوظفــن الكــرام ونبــذ عــادات التســويف 

ــا يســبب األذى للمواطــن«. ــد وكل م والتعقي

وفــي هــذا الســياق حــّث ســماحته علــى 

»تشــجيع االســتثمار الداخلــي واخلارجــي 

مــن  فأكثــر  اكثــر  االســتفادة  اجــل  مــن 

االمكانــات االقتصاديــة املتاحــة خصوصــًا 

فــي مجالــي الزراعــة والتعديــن«، مشــددًا 

علــى أهميــة »العمــل مــن أجــل تأســيس املزيد 

مــن مصافــي تكريــر البتــرول والصناعــات 

الرديفــة والتــي ميكــن أن تســاهم فــي تطويــر 

ــاد«. الب

»إن  بالقــول:  بيانــه  ســماحته  وختــم 

ــا  ــدة وعلين ــة جدي ــاب مرحل ــى أعت العــراق عل

أن ال ننشــغل باملناكفــات السياســية التــي ال 

ــوع. ــن ج ــي م ــمن وال تغن تس

 وإمنــا نندفــع جميعــًا فــي ســبيل حتقيــق 

ــا  ــع قيمن ــجم م ــي تنس ــا الت ــداف العلي االه

ــة«.  ــة والوطني الديني

 الى سعة الصدر والصبر لـ"احتواء الموقف"
ً
داعيا

المرجع الُمدّرسي: في كردستان "زلزال" طالما حذرنا منه

شعوبنا ما تزال تؤمن باإلسالم ومحورية القدس

المرجع الُمدّرسي يدعو الى إصالح القوانين المعرقلة 
للتنمية والمخالفة لثوابت الشريعة االسالمية
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المرجع و األمةالمرجع و األمة

اعــرب ســماحة املرجــع املُدّرســي - دام 

ظلــه - عــن أملــه بانتهــاء مرحلــة »االقتتــال 

ــد أن مت  ــاء« بع ــة البن ــة مرحل والصــراع وبداي

ــم  ــة مــن تنظي ــر كامــل األراضــي العراقي حتري

داعــش اإلرهابــي. 

وفــي جانــب مــن كلمــة لــه مبكتبــه فــي 

الوفــود  مــن  حشــد  امــام  املقدســة  كربــاء 

الزائــرة، قــال ســماحته إن التعصــب واملناكفات 

بــن السياســين والقــوى والكتــل، والصراعــات 

والتصريحــات واالتهامــات املتبادلــة بينهــم، او 

بــن بغــداد وأربيــل »ال تخــدم الســلم األهلــي« 

ــه  ــدل ألن الل ــة الع ــرورة إقام ــى ض ــدًا عل مؤك

ــول:  يق

َعــَى  َقــْوٍم  َشــنَآُن  ِرَمنَُّكــْم  َيْ }...َوَل 
ــَوى{،  ــَرُب لِلتَّْق ــَو َأْق ــوا ُه ــوا اْعِدُل َألَّ َتْعِدُل

.)8 املائــدة:  )ســورة 

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، 

ــال املرجــع  ــت، عليهــم الســام«. وق واهــل البي

املُدّرســي: "إن مرحلــة مــا بعــد الصــراع أشــد 

مــن مرحلــة الصــراع نفســه أي إننــا يجــب 

ــا  ــم هن ــد تنج ــي ق ــن الت ــاح الف ــح جم أن نكب

وهنــاك بســبب ذيولهــا وذيــول ذلــك الصــراع".

إقامــة  علــى ضــرورة  ســماحته  وشــدد 

القســط بعــد االقتتــال الداخلــي، مذكــرًا بقولــه 

- تعالــى-: 

اْلُْقِســطِنَي{،  }َوَأْقِســُطوا إِنَّ اللََّ ُيِــبُّ 
)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 

ــي  ــن اإلله ــم الدي ــة قي ــدل وراي ــة الع حتــت راي

ــا أن نكــون أمــة وســطًا«. ــذي أمرن ال

وبشــأن تطبيــق مــا تبقــى مــن فقــرات 

املدرســي  املرجــع  رأى  العراقــي،  الدســتور 

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«، داعيــًا إياهــم إلــى 

»االندمــاج أكثــر فأكثــر مــع الشــعب العراقــي«. 

ــع:  وتاب

»إن لهــم فــي جتربــة دولــة جنوب الســودان 

ـزال تعيــش املآســي بعــد املآســي  التــي الـت

ــك مــا جــرى  بســبب االنفصــال املشــؤوم وكذل

علــى شــعب كاتلونيــا الــذي يعيــش اليــوم قلقــًا 

ــر  ــة االنفصــال الفاشــلة؛ خي ــًا مــن محاول بالغ

ــة معاصــرة«.  أمثل

إلــى ذلــك، دعــا ســماحته الــى العمــل مبــا 

يلــي:

للطائفيــة  ـرة  عاـب تيــارات  تأســيس  أوال: 

واإلثنيــة.

ثانيــًا: ربــط اقتصــاد اإلقليــم باقتصــاد 

ــة  ــر كل الظــروف املناســبة لتنمي العــراق وتوفي

الشــمال كمــا ســائر املناطــق، ومنهــا املناطــق 

املتضــررة مــن احلــرب علــى داعــش اإلرهابــي.

أدان ســماحة املرجــع املُدّرســي - دام ظله 

-، مجــزرة »مســجد الروضــة«، التــي وقعــت 

مؤخــرا شــمال ســيناء املصريــة وخلّفــت مئــات 

الضحايــا واجلرحــى وفقــًا للنيابــة املصريــة.

ــب  ــان أصــدره عق ــي بي ــال ســماحته ف وق

ــزرة:  ــوع املج وق

ــذا  ــه ه ــن في ــذي ندي ــت ال ــي الوق ــا ف »إنن

ــاة  ــذي أودى بحي الهجــوم االرهابــي الغــادر ال

أكثــر مــن ٣٠٠ مصــٍل في مســجد من مســاجد 

ــه، ندعــو العلمــاء واملؤسســات الدينيــة إلــى  الل

بــذل املزيــد مــن اجلهــد فــي ســبيل توعيــة األمــة 

وفضــح النهــج التكفيــري املتشــدد«.

وأضــاف ســماحته أن »دوائــر مشــبوهة 

تقــف وراء هــذا االســتهداف«.

ودعــا املرجــع املُدّرســي، بحســب البيــان، 

ــى التعــاون. دول املنطقــة إل

ــدة  ــذه الغ ــاع جــذور ه ــي ســبيل اقت  »ف

الســرطانية املتعاظمــة«.

دام   ( املُدّرســي  املرجــع  ســماحة  دعــا 

ظلــه( املســؤولن والعلمــاء فــي العــراق إلــى 

»حــل املشــاكل التــي مزقــت البــاد« والبــدء 

البنــاء. مبرحلــة 

ففــي جانــب مــن احــدى كلماتــه االســبوعية 

مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة، أهــاب ســماحته 

املســؤولن  وبالــذات  الشــعب  أنبــاء  بـــ«كل 

فــي  جديــدة  مرحلــة  يبــدأوا  بــأن  والعلمــاء 

الظــروف  مــن  عقــود  بعــد  العــراق  اعمــار 

الســلبية املعاكســة التــي لــم تهــدم البــاد فقــط 

وإمنــا كادت تعصــف بقيــم الشــعب أيضــًا، 

ــا  ــي تربين ــدة الت ــاق احلمي ــى األخ ــرت عل وأث

نحــن فــي العــراق عليهــا والتــي اســتقيناها مــن 

الوحــي ومــن التجــارب احلضاريــة املتعاقبــة«.

ال  أن  »يجــب  إننــا  ســماحته  وأضــاف 

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 

ــال:  ــه حيــث ق ــه بهــا فــي كتاب ــا الل التــي حبان

َوَســًطا...{،  ــًة  ُأمَّ َجَعْلنَاُكــْم  لِــَك  }َوَكَذٰ
)ســورة البقــرة: 14٣(. 

ــا  ــا أوضــح ســماحته: »إن البعــض من كم

ــع فــرص  ــم بظواهــر هــذه املشــاكل ويضي يهت

ــاك مشــاكل  اقتــاع جذورهــا«. وأضــاف: »هن

ــا التعــاون مــن أجــل  ــة فــي البــاد وعلين حقيق

حلهــا، ومشــكلة الفســاد والتخلــف احلضــاري 

لــن حتــل إال بتركيــز االهتمــام وبالتعــاون بــن 

جميــع أبنــاء الشــعب« مثلمــا حتقــق ذلــك فــي 

ــه . دحــر االرهــاب واالنتصــار علي

ــب آخــر، وفــي الشــأن اإلقليمــي  مــن جان

أّن  علــى  املُدّرســي  املرجــع  أكــد  والدولــي، 

»العالــم اليــوم كلــه مســؤول عــن مأســاة اليمــن، 

فإلــى متــى نــرى العالــم يســكت عــن تلــك 

ــون أن  ــم أال يخش ــون ربه ــاة؟، أال يخش املأس

تصيبهــم صاعقــة مثــل صاعقــة عــاد وثمــود؟«. 

ــة  كمــا عــّد ســماحته أن »التجــارب النووي

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 

ــا  ــي مضــى عليه ــا الشــمالية الت مشــكلة كوري

أكثــر مــن نصــف قــرن، ومشــاكل أخــرى فــي 

ــا  ــا، إنه ــم كالقضــة الفلســطينية، وأمثاله العال

فــي احلقيقيــة بحاجــة إلــى عزمــة إنســانية 

كبــرى وتوجــه عظيــم إلــى اللــه ســبحانه - 

تعالــى- وإلــى قيــم الوحــي لكــي نتخلــص مــن 

أســباب  كل  العصبيــات والعنصريــات ومــن 

ــا«. ــي تعصــف بأرضن ــات الت األزم

وكان ســماحة املرجــع املُدّرســي قــد حــذر 

فــي الثامــن مــن كانــون األول عــام 2٠14 مــن 

»تســابق األمم علــى التســلح بالقــوة النوويــة 

األســلحة  وســائر  اجلرثوميــة  واألســلحة 

الفتاكــة«، ودعــا إلــى التمســك باألخــاق والقيــم 

ــن  ــن الفاحــش ب ــن التباي ــص م ــة للتخل اإللهي

دول تــزداد غنــًى وأخــرى تــزداد فقرا، وانتشــار 

شــهر  منهــا. وبعــد  الكثيــر  فــي  األمــراض 

واحــد، مطلــع عــام 2٠15، جــدد ســماحته 

حتذيراتــه خــال كلمــة لــه ألقاهــا مبناســبة 

ــه  ــه علي ــى الل ــي األكــرم، صل ذكــرى والدة النب

وآلــه، مــن »حــدوث كــوارث بشــرية قادمــة فيمــا 

إذا حاولــت تلــك األنظمــة اســتخدام أســلحتها 

كارثــة  »يشــكل  بقاءهــا  أن  النوويــة«، وأكــد 

األمم  خلــراب  األمــوال  تهــدر  حيــث  كبــرى 

بــدأ  العالــم  أن  ســماحته  وعــد  ودمارهــا«. 

يفقــد الســيطرة علــى »التقنيــة« و«التكنولوجيــا« 

و«التســليح«، مؤكــدًا فــي كلمــة لــه ألقاهــا فــي 

أيلــول 2٠15 أن »حاجــة العالــم إلــى الديــن 

لـــ »جلــم قــوة املــادة« واحلــد مــن املشــاكل 

والصراعــات فــي العالــم.

في ادانته لمجزرة مسجد 
الروضة في مصر

المرجع الُمدّرسي: البد 
من اقتالع جذور النهج 

التكفيري

المرجع الُمدّرسي: ال بديل عن بناء 
الدولة وحل المشاكل التي مزقت البالد

بناء الوطن على أسس المحبة اصعب بكثير من 
إثارة الفتن والمطالبات التي ال تؤدي إلى أي خير



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 

الصــراع،  فاحتــدم  كفــر،  مــن  ومنهــم 

وبــدأ الكفــار مبنــع النــاس عــن اإلميــان 

بالرســالة، عاّديــن ذلــك خســارة، وانتهــت 

فــي  عليهــم  اللــه  أنزلــه  بعــذاب  قصتهــم 

ــن  ــد ب ــم، وق ــت عليه ــة« قض ــورة »رجف ص

القــرآن الكــرمي جانبــًا مــن جتربــة هــؤالء 

القــوم مــع نبيهــم، ومــع رســالة الســماء، فــي 

ســورة االعــراف.

ــاب  ــا أصح ــن كم ــل مدي ــدو أن أه ويب

عاقتهــم  كانــت  الســابقة  احلضــارات 

العطــاء  عاقــة  واألشــخاص  باألشــياء 

املدنيــة،  تلــك  فبنــوا  والتربيــة واإلصــاح 

وأصبحــت  العاقــة  تلــك  ـوا  بدـل ولكنهــم 

واالســتهاك  اإلســراف  عاقــة  عاقتهــم 

حضارتهــم. فُدمــرت  واإلفســاد 

 تكرار المشاهد التاريخية

فــي  االنهيــارات  مشــاهدة  وتتكــرر 

ليــكاد  حتــى  التاريــخ،  عبــر  احلضــارات 

ــٌد  ــهٌد واح ــا مش ــا جميع ــرء يتصــور أنه امل

ال يتغيــر ســوى املمثلــن فيــه، وإن كانــت 

ــي املظاهــر  ــات فإمنــا هــي ف ــاك اختاف هن

اجلرائــم  فــكل  لأحــداث،  اخلارجيــة 

املجتمــع  بهــا  يبتلــى  التــي  واالنحرافــات 

تنشــأ مــن عــدم التســليم للــه - عّزوجــل 

ــا، والشــرك  ــه كام ــاع مناهج ــدم اتب - وع

بــه عــن طريــق طاعــة غيــره مــن الطواغيــت 

أو  البشــرية،  أو  احلجريــة  واألصنــام 

التشــبث بالقشــور واألســماء التــي ال يوجــد 

وراءهــا شــيء، لذلــك جتــد رســاالت الســماء 

تؤكــد أواًل وقبــل كل شــيء علــى الوصيــة 

بعبــادة اللــه، ففــي قصــص أقــوام نــوح 

وهــود وصالــح ولــوط، عليهــم الســام، فــي 

ــع  ــه م ــي حديث ــدأ كل نب ســورة األعــراف ب

قومــه بهــذه الكلمــة: }اْعُبــُدوْا اللَّ{.

ــا  ــول ربن ــي ذات الســورة ايضــا يق وف

ــى:  تعال

ــا  ــاَل َي ــَعْيًبا َق ــْم ُش ــَن َأَخاُه }َوإَِل َمْدَي
ُه{،  ــْرُ ــٍه َغ ــْن إَِل ــم مِّ ــا َلُك ــُدوْا اللََّ َم ــْوِم اْعُب َق
)ســورة هــود: 85(. ان عبــادة اللــه ال تعنــي 

مجــرد التســليم النفســي لــه، بــل ويجــب 

ــا  ــليم عملي ــذا التس ــدق ه ــن ص ــر ع التعبي

والتمــرد  بالطاغــوت  الكفــر  صــورة  فــي 

ضــد أي حكــم ظالــم يتخــذ مــن القــوة أداة 

للســيطرة والقهــر، وبالتالــي التمــرد ضــد كل 

ــر شــرعي. ــم غي حك

ــر  ــون تغيي ــوا يهدف ــه كان ــاء الل إن أنبي

النظــام السياســي فــي املجتمــع إلــى نظــام 

ــه  ــة الل ــى أســاس حاكمي ــدي يقــوم عل توحي

اآللهــة  رفــض  وضــرورة  القيــوم،  احلــي 

والتســليم  اللــه،  دون  مــن  تعبــد  التــي 

حلاكميتــه وعبادتــه ســبحانه، ورفــض أي 

ــة  ــي الفوضوي نظــام سياســي باطــل ال يعن

ــه،  بــل إقامــة كيــان سياســي صحيــح مكان

ذلــك هــو كيــان التوحيــد القائــم علــى رســالة 

بّينــة 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 

االســتغال واالســتثمار، إلــى اقتصــاد قائــم 

علــى أســاس الوفــاء باحلقــوق، وإعطــاء كل 

ــَل  ــوْا اْلَكْي ــل، }َفَأْوُف ــه بالكام ــق حق ذي ح

ــَياَءُهْم{،  ــاَس َأْش ــوْا النَّ ــَزاَن َولَ َتْبَخُس َواْلِي
يكــون  فحــن   .)85 األعــراف:  )ســورة 

املجتمــع رشــيدا مــن الناحيــة االقتصاديــة، 

ال ينهــب وال يغــش، بــل وال يفحــش فــي 

الربــح أيضــا، وهــذا هــو التطلــع األرفــع 

فــي  املصلحــون  يهدفــه  أن  يجــب  الــذي 
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بصائــربصائــر

حقــل االقتصــاد أن يــرى كل طــرف منفعتــه 

اآلخريــن، وبعــد  منفعــة  يــرى  مــا  مبثــل 

ــي دور اإلصــاح  ــام االقتصــادي، يأت النظ

فــي مجمــل ســلوك البشــرية جتــاه األشــياء 

عليــه  أكــدت  الــذي  ذلــك  واألشــخاص، 

رســاالت الســماء، حيــث أمــرت بضــرورة 

النــاس  بــن  اإلصــاح  عاقــة  إيجــاد 

مــع  بعضهــم  النــاس  وبــن  والطبيعــة، 

بعــض، فأضافــه الــى االنتفــاع باحليــاة، 

ــا نذكــر  ــًا أخــرى منه ــان للمجتمــع أهداف ف

هدفــن:

 :
ً
أوال

ملصلحــة  الطبيعــة  طاقــات  تفجيــر 

الطاقــات،  هــذه  وتنميــة  اإلنســانية، 

زراعــة  مثــًا:  األفضــل،  إلــى  وتطويرهــا 

األرض، وصناعــة املعــادن، وتعبيــد الطــرق، 

وبنــاء اجلســور، وعمــارة املــدن، واحملافظــة 

علــى البيئــة بــكل أبعادهــا، كاحملافظــة علــى 

الوحــوش  الهــواء والطيــور وأنــواع  نقــاء 

ــم كل  ــن ث ــواع األســماك، وم ــدواب، وأن وال

مــا يصلــح األرض، وال مــا يفســدها.

:
ً
ثانيا

ومواهبــه،  البشــر  طاقــات  تنميــة 

ــع  ــن أجــل دف ــع الراشــد يســعى م واملجتم

وايضــًا  ألبنائــه،  األخاقــي  املســتوى 

مــن  املزيــد  ويربــي  العلمــي،  املســتوى 

ــه  ــول، إن ــة احلق ــي كاف ــة ف الكــوادر املتقدم

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 

لســان شــعيب عليــه الســام: }َولَ ُتْفِســُدوْا 

)ســورة  إِْصالِحَهــا{،  َبْعــَد  األَْرِض  ِف 
.)56 األعــراف: 

هــذه  جــاءت  ملــاذا  املــرء؛  ويتســاءل 

الكلمــة فــي صــورة النهــي، أو لــم يكــن 

األفضــل أن يقــول ربنــا ســبحانه: وأصلحــوا 

األرض؟  فــي 

بالــذات  القصــص  هــذه  أن  أعتقــد 

ظــروف  فــي  احلضــارات  تعكــس وضــع 

شــيخوختها، وتنامــي نقــاط الضعــف فيهــا، 

ــأ  ــارة تنش ــث إن احلض ــا حي ــول جنمه وأف

وتتنامــى فيهــا نقــاط القــوة، ولكــن الغــرور 

واإلرهــاب واالســتكبار كل ذلــك يبــدل نقــاط 

القــوة فيهــا إلــى نقــاط ضعــف حتــى تقضــي 

مــن  تســعى  الســماء  ورســاالت  عليهــا، 

أجــل إيقــاف تدهــور احلضــارات ودمــار 

العمــران بتوعيــة النــاس بأســباب قوتهــم 

ــل  ــا؛ ب ــراض ومنه ــل االنق ــابقة، وعوام الس

ومــن أبرزهــا: الفســاد بعــد اإلصــاح، أي 

ــة  ــة والعمراني ــة اإلنتاجي ــك العاق ــول تل حت

واإلبداعيــة التــي كانــت حاكمــة ســابقا بــن 

أبنــاء املجتمــع بعضهــم مــع بعــض، أو مــع 

ــتغال  ــتهاك واس ــة اس ــى عاق ــة إل الطبيع

وتــرف.

 الهدم أم البناء واإلصالح؟

خيــر  اإلســراف  أن  البعــض  يزعــم 

ــك  ــه ميتع ــة ألن ــي املعيش ــاد ف ــن االقتص م

بامللــذات أكثــر وبجهــد أقــل، أو يزعــم أن 

اســتغال جهــود اآلخريــن واســتهاك مــا 

ينتجونــه خيــر مــن االجتهــاد واإلنتــاج ألنــه 

جتــاوز للتعــب واإلرهــاق، وإشــباع للغرائــز 

بأقــل قــدر مــن العمــل، ومــن ثــم يزعــم أكثــر 

للدفــاع،  الهــدم خيــر وســيلة  أن  النــاس 

وأفضــل وســيلة إلدارة الصــراع بنجــاح، 

ولكــن مــا أبعــد احلقيقــة عــن هــذه املزاعــم، 

ــك  ــك تهل ــم فان ــي النع ــك حــن تســرف ف إن

أنســجة بدنــك بقــدر مــا تســتهلك مــن املواد، 

وتفســد عاداتــك ونفســيتك بقــدر مــا تفســد 

الطبيعــة، بينمــا حــن تنتــج فإنــك ترتفــع 

ــك و  ــل قدرات ــاج وتتكام ــى مســتوى اإلنت إل

ُتصقــل مواهبــك بــذات النســبة، والبلــد الذي 

ينتــج الصناعــة املتقدمــة يختلــف عــن الــذي 

ــتريها. يش

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 جنــودًا آخريــن، 

وحــن تهــدم مصنعــا للعــدو تزعــم بــأن 

ــع  ــدر مصن ــة ازدادت بق ــك االقتصادي قدرت

واحــد، ولكــن هــل هــو واقــع أم خيــال؟ 

ــك  ــى مصانع ــا إل ــت مصنع ــو أضف ــا ل بينم

فــان هــذا املصنــع يكمــل حلقــات مصانعــك 

ــا. ــص املوجــود فيه ــع النق ويرف

 مراحل االنحطاط

ــر  ــاط عب ــي االنحط ــع ف ــدرج املجتم يت

عــدة مراحــل، ففــي البدايــة تفســد الســلطة 

السياســية، ثــم تفســد طريقــة التعامــل، ثــم 

أســاليب اإلنتــاج، ثــم فســاد القيــم وهــو 

ــي  ــد نب ــك جن ــاد، لذل ــل الفس ــر مراح أخط

اللــه شــعيبًا، عليــه الســام، بــدأ حديثــه 

الناصــح بالتحذيــر مــن الفســاد السياســي 

واالقتصــادي، ومــن ثــم الفســاد الثقافــي 

والقيمــي؛ فحــذر مــن النهــي عــن املعــروف 

تضليــل  ومحاولــة  ســبيله،  عــن  والصــّد 

النــاس عــن ســبيله األقــوم فــي احليــاة، 

ــة،  ــى الســبل املنحرف ــم إل ــة توجيهه ومحاول

وأمرهــم بتذكــر املاضــي حيــث إنهــم كانــوا 

ــه بالســبل القوميــة، كمــا  أقــاء فكثرهــم الل

ــار مبــا أصــاب املفســدين  نصحهــم باالعتب

الســابقن.

وأمــر شــعيب، عليــه الســام، املؤمنــن 

مــن قومــه بالصبــر حتــى يحكــم اللــه، وتبــن 

العاقبــة.

بينمــا  عمليــا،  البشــر  يفســد  وقــد 

يبقــى مــن الناحيــة النظريــة مؤمنــًا بالقيــم، 

ومعترفــًا بخطئــه حــن ال يعمــل بهــا، ويرجى 

ملثــل هــذا الشــخص الفــاح بالتوبــة، ولكــن 

إذا بقــي علــى ضالتــه العمليــة، قــد ينحــدر 

شــيئًا فشــيئًا إلــى الكفــر بتلــك القيــم، وهــذا 

الشــخص يصعــب إصاحــه، ألنــه ليــس 

ــل  ــد وإصــرار، ب ــاء بعم ــل األخط ــط يعم فق

ــن  ــد يجــر اآلخري ــا، وق ــاس إليه ــو الن ويدع

ــاع منهجــه. ــى اتب إل

 الخسارة العظمى

اعتمــد امْلَــُأ مــن قــوم شــعيب، عليــه 

زاعمــن  املاديــة  القــوة  علــى  الســام، 

أنهــا كل شــيء، وأن مــن يخســرها فانــه 

ـوا للمؤمنــن:  يخســر كل شــيء، لذلــك قاـل

وَن{،  ــاِسُ َ ُكــْم إَِذًا لَّ ــْم ُشــَعْيًبا إِنَّ َبْعُت ــِن اتَّ }َلِئ
فقــدان  ان  أي   ،)9٠ األعــراف:  )ســورة 

املؤمنــن للثــروة والســلطة واجلــاه، متثــل 

يعرفــون  املؤمنــون  بينمــا  لهــم،  خســارة 

ــاء  ــا بن ــوم عليه ــي يق ــة الت ــم الباطل أن القي

مجتمــع الطغيــان والفســاد تنســف كل تلــك 

ــي  ــه ســبحانه يعط ــات الظاهــرة، والل املادي

ــم  ــن إرادته ــدودة للبشــر ليمتح فرصــة مح

ــة إغــراء  ــى مقاوم ــم عل ــا، ومــدى قدرته فيه

ــوم  ــذه الفرصــة لق ــح ه ــد من الشــهوات، وق

شــعيب وقــد اســتنفدوا فرصتهــم وواجهــوا 

ــُة  ْجَف ــُم الرَّ ســـــــــاعة املصيــــــــر }َفَأَخَذْتُ

َفَأْصَبُحــوْا ِف َداِرِهــْم َجاثِِمــنَي{، )ســورة 
.)91 األعــراف: 

 إن أنبياء اهلل 
كانوا يهدفون 
تغيير النظام 
السياسي في 
المجتمع إلى 

نظام توحيدي 
يقوم على 

أساس حاكمية 
اهلل الحي 

القيوم

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

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

الرسالة 
اإللهية 
وسيلة 

اإلصالح 
االقتصادي

 إعداد: بشير عباس
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األخباراألخبار

ومــن أمتــه مــن دون ســائر األمم، والــذي فــاق 

النبيــن فــي َخلــٍق وفــي ُخلــق، وهــو النبــي الذي 

يلتمــس منــه كل األنبيــاء واملرســلن واألئمــة 

ــه،  والصاحلــن وحتــى املائكــة أن يتقربــوا الي

ــق  ــه وأفضــل اخلل ــى الل ــق إل ــه اقــرب اخلل ألن

أجمعــن«.

ــبة أخــرى  ــماحته مناس ــتذكر س ــا اس كم

جعفــر  االمــام  حفيــده  مولــد  ذكــرى  هــي؛ 

الصــادق، عليــه الســام، وقــال: تزامنــًا مــع 

هذيــن املناســبتن، يأتــي افتتــاح هــذا املســجد 

امليمــون، ثــم خاطــب احلضــور بثــاث كلمــات:

األولــى: عــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 

وآلــه.

والثانية: عن املسجد واملساجد.

أمــة  نحــن  مســؤوليتنا؛  عــن  والثالثــة: 

اللــه. رســول 

وقــال موضحــًا: أمــا عــن رســول اللــه، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ فإنــه أقــرب النــاس 

إلــى اللــه، ال يســتطيع أحــد ان يعــرف عظمتــه، 

ــه، ولكــن مــن املمكــن ان  ــه وآل ــه علي ــى الل صل

نــدرك بعــض عظمــة رســول اللــه، حينمــا عــرج 

الــى الســماء، واجتــاز فيها الســماوات الســبعة 

وســدرة املنتهــى، ووصــل إلــى موضــع كان فيــه 

}َفــَكاَن َقــاَب َقْوَســنْيِ َأْو َأْدَنــٰى{، )ســورة النجم: 
9(، وعنــد هــذا املوضــع توقــف جبرائيــل، عــن 

ــو  ــًا: ل ــه للتقــدم، قائ التقــدم، ودعــا رســول الل

تقدمــت خطــوة واحــدة الحترقــت!

ــل شــتى  ــذي حتّم ــم، ال ــي العظي هــذا النب

ــه مــن اجــل  ــذاب واألذى مــن قوم صنــوف الع

تبليــغ رســالة الســماء، ففعلوا كل شــيء إليقافه 

والقضــاء عليــه وعلــى الرســالة، مــن محــاوالت 

وأهــل  ألصحابــه  وقتــل  وتشــريد،  اغتيــال، 

بيتــه، ولكــن؛ رغــم كل ذلــك، وعندمــا دخــل 

مكــة فاحتــًا، منتصــرًا، عفــا عــن جميــع أولئــك 

ــه الشــهيرة:  ــال مقولت ــادوه، وق ــن آذوه وع الذي

»اذهبــوا فانتــم الطلقــاء«، إنــه درس ال ُينســى 

الــى العالــم، وهــو؛ الســماحة والعفــو واحملبــة، 

الــذي هــو ديــن اللــه، ولــذا علينــا ان نتعلــم مــن 

هــذا النبــي العظيــم، احلــب؛ حــّب النــاس، حــب 

املؤمنــن، حــب بعضنــا بعضــًا، وعندمــا طلــب 

ــال: »اللهــم  ــه ق ــى مــن يؤذون ــه أن يدعــو عل من

ــم ال يعلمــون«. اهــِد قومــي فانه

أمــا عــن املســجد، فابتــدأ ســماحة الســيد 

عــن  بروايــة  عنــه  حديثــه  املدرســي  عبــاس 

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »مــن بنــى 

ــأن  ــر ب ــة«، وذّك ــًا ف اجلن ــه بيت ــى الل ل ــجدًا بن مس
أول مــن بنــى املســجد هــو رســول اللــه، داعيــًا 

الــى بنــاء املســاجد وذلــك مبشــاركة جماعيــة، 

كمــا فعــل النبــي وأصحابــه - يقــول ســماحته 

-، بــل كان فــي مقدمــة مــن يحيــون املســاجد.

املدرســي  الســيد  ســماحة  توجــه  ثــم 

الــى أهالــي مدينــة الكــوت الذيــن وصفهــم 

بـــ »الطيبــني«، وعلــى وجــه التحديــد، أهالــي 
منطقــة الكفــاءات التــي ُبنــي علــى أرضهــا هــذا 

املســجد املبــارك، وقــال: امــأوا هــذا املســجد 

وبقــراءة  بالصــاة،  وباإلحيــاء،  باحلضــور 

القــرآن، وقــراءة الدعــاء.

املســاجد  أن  الــى  ســماحته  واشــار 

ــب  ــدارس لطل ــد وم ــابق معاه ــي الس ــت ف كان

ــدة  علــوم القــرآن واألحــكام االســامية، والعقي

واألخــاق، بــل ويكــون املعهــد ملحقــًا باملســجد 

ويكــون مركــز إشــعاع ثقافــي ودينــي وأخاقي.

ــجاد  ــرادود س ــت لل ــرة األخــرى كان والفق

ــاالت والتواشــيح  ــض االبته ــدم بع ــغ، ق الصائ

ــوي الشــريف. ــد النب ــبة املول ــة مبناس البهيج

مــن  ثلّــة  حتــدث  احلفــل  انتهــاء  وبعــد 

املشــروع،  هــذا  عــن  البــارزة  الشــخصيات 

ــة  ــي منطق ــاء املســجد ف ــادرة بن مشــيدين مبب

الكفــاءات التابعــة ملدينــة الكــوت، معربــن عــن 

ــر، ومــن  منتهــى ســرورهم بهــذا احلــدث الكبي

ــي الصغيــر، األســتاذ فــي  هــؤالء؛ الدكتــور عل

جامعــة واســط، الــذي عــّد »والدة هــذا املســجد 

املبــارك فــي منطقــة الكفــاءات فاحتــة خيــر 

ــر  ــا أشــاد األســتاذ عام ــة«. فيم ــاء املنطق ألبن

ــي  ــيعي ف ــف الش ــر الوق ــل األوســي، مدي جمي

مشــيدًا  الكرميــة،  املبــادرة  بهــذه  الكــوت، 

»مبباركــة املرجــع املدرســي لهــذا املشــروع، 

الــى جانــب ابنــاء املنطقــة مــن امليســورين 

واملتبرعــن، مــن داخــل العــراق وخارجــه«.

مــن جانبــه أكــد األســتاذ رشــيد البديــري، 

ان  علــى  الكــوت،  حملافــظ  الثانــي  النائــب 

»إعمــار هــذا املســجد بوجــود املؤمنــن الذيــن 

ــاح هــذا املســجد«،  ــل افتت حضــروا اليــوم حف

كمــا اعــرب عــن ســعادته بــأن »يكــون لنــا هــذا 

ــي  ــون ف ــه املؤمن ــع في ــم ليجتم ــرح العظي الص

ــه الســيد  ــر مبــا قال ــة«، وذّك املناســبات الديني

مؤسســات  كانــت  املســاجد  بــأن  املدرســي 

ــاء. ــاء والفقه ــت العلم ــة خرج علمي

وأثنــى األســتاذ فاضــل جاســم حســن، 

ــى  ــوت، عل ــي الك ــباب ف ــة والش ــر الرياض مدي

ــاح هــذا  ــار وافتت ــادرة الكرميــة بإعم هــذه املب

املرجــع  برعايــة  مشــيدًا  املبــارك،  املســجد 

مــن  املرجعــي  الوفــد  وحضــور  املدرســي 

ــاس  ــى رأســه الســيد عب ــاء املقدســة وعل كرب

املدرســي، كمــا شــكر كل مــن اســهم ودعــم 

هــذا املشــروع.

برعايــة املرجعيــة الدينيــة، وتيمنــًا بذكــرى 

املولــد النبــوي الشــريف، مت افتتــاح مســجد 

ــة الكــوت  ــم الســام، مبدين ــت، عليه ــل البي أه

مراســيم  فــي  وذلــك  الكفــاءات،  مبنطقــة 

احلكوميــن  املســؤولن  مــن  عــدد  حضرهــا 

الــى جانــب  املنطقــة  واالكادمييــن ووجهــاء 

عــدد غفيــر مــن املواطنــن.

وبعــد آٍي مــن الذكــر احلكيــم تاهــا الســيد 

ــة املقدســة،  ــة العلوي ــن العتب ــي، م ــدر امليال حي

وتــاوة أخــرى للبُرعــم؛ محمــد باقــر، الــذي 

األنفــال،  ســورة  مــن  مبــاركات  آيــات  تــا 

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 

املســجد املبــارك.

كانــت لأســتاذ حســن  االفتتــاح  كلمــة 

ــة  ــاء منطق ــد وجه ــرواح الشــمري، أح ــي م عل

الكفــاءات، الــذي شــكر وفــد املرجعيــة الدينيــة 

ــى حضــوره  ــة، عل ــاء املقدس ــن كرب ــادم م الق

حفــل افتتــاح هــذا املســجد، كمــا شــكر ســائر 

الســادة احلاضريــن، وبــدأ حديثــه بالشــكر 

منطقــة  أهالــي  وباســم  »باســمي  والثنــاء 

الكفــاءات، أبــارك افتتــاح هــذا املســجد املبــارك 

ــى حــب محمــد وآل محمــد،  ــا عل ــذي يجمعن ال

ــر  ــى اخلي ــا عل ــة ويجمعن ــق الهداي ــور طري وين

والبركــة«.

ــذات، ان  ــذه الفتــرة بال ــي ه وأضــاف: »ف

علينــا أن نســتذكر قواتنــا األمنيــة واحلشــد 

املقــدس، واملدافعــن عــن االرض والعــرض، 

الســيما شــهداؤنا الكــرام الذيــن بذلــوا الغالــي 

والنفيــس للدفــاع عــن املقدســات وعــن وحــدة 

هــذا البلــد، كمــا شــكر كل مــن شــارك وســاند 

ــل  ــن داخ ــارك، م ــذا الصــرح املب ــاء ه ــي بن ف

ــن خارجــه«. العــراق وم

للشــاعر هــادي  التاليــة  الفقــرة  وكانــت 

ــذه املناســبة،  ــدة به ــي قصي ــدي ف ــار العبي جب

ومطلعهــا:

حلو النسيم بأرض الكوت حيانا
هذا العاهد ذكراكم وذكرانا
هو التقّي عامد الدين مرجعنا

مؤلف بارع بالعّز يرعانا
الســيد  اللــه  آيــة  ســماحة  تقــدم  ثــم 

عبــاس املدرســي، ليلقــي كلمتــه التــي ابتدأهــا 

مبينــًا  الشــريف  النبــوي  املولــد  باســتذكار 

ــي  ــه »النب ــماء وأن ــن الس ــادرة م ــه الص عظمت

لــه  اتباعــًا  نكــون  الــذي ُشــِرفنا أن  األكــرم 

بحضور علمائي وحكومي واكاديمي

افتتاح مسجد أهل البيت في منطقة 
الكفاءات بمدينة الكوت
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اســتضاف منتــدى القــرآن الكــرمي فــي 

ــبوعي،  ــاه االس ــال ملتق ــة، وخ ــاء املقدس كرب

املدرســي - جنــل  الســيد صــادق  ســماحة 

املرجــع املدرســي- للحديــث عــن موجــة تشــكيك 

ــر  ــن جماهي ــة ب ــدة حتــاول نســف العاق جدي

االمــة وبــن علمــاء الديــن، وحتديــدًا؛ التقليــد، 

حتــت عنــوان: »رواة احلديــث«. 

ابتــدأ ســماحة الســيد املدرســي حديثــه 

ْكــِر إِن ُكنُتــْم  بآيــة كرميــة: }َفاْســَأُلوْا َأْهــَل الذِّ

ــال:  ــم ق ــوَن{، ث ل َتْعَلُم
»يتعــرض التشــيع والشــيعة الــى حــرب 

مكشــوفة مــن أعدائهــم فــي احمليــط االقليمــي 

ــًا  ــذه احلــرب طابع ــذت ه ــارًة أخ ــي، وت والدول

عســكريًا، كمــا أخــذت طابعــًا ثقافيــًا تــارة 

اخــرى، الهــدف منهــا إيقــاف التشــيع عــن 

التقــدم فــي العالــم االســامي والعالــم بأســره، 

ــام«. ــض لإلس ــب الناب ــكل القل ــه يش كون

وقــال ســماحته: »مبــا ان آثــار احلــرب 

الثقافيــة أبعــد واكثــر عمقــًا، فقــد عملــوا علــى 

ــات  ــمل جبه ــذه احلــرب لتش ــرة ه ــيع دائ توس

عــّدة، منهــا؛ اجلبهــة العقائديــة التــي يتمتــرس 

فيهــا علمــاء الديــن واحلــوزة العلميــة، فهــم 

ـراق هــذه اجلبهــة  يعملــون اليــوم علــى اخـت

إثــارة  خــال  مــن  وذلــك  االســتراتيجية، 

ضــرب  بهــدف  احلديــث«،  »رواة  موضــوع 

الدينيــة«. املرجعيــة 

وأوضــح ســماحته: بانهــم »اذا يفشــلون 

فــي قتــل شــخص العالــم )التصفية اجلســدية(، 

فــإن يحاولــون قتــل شــخصيته، مــن خــال 

افتعــال الشــبهات واألكاذيــب لزعزعــة الثقــة 

ــا«. ــن قاداته ــة وب ــن األم ب

وبــن ســماحة الســيد صــادق املدرســي 

ــي:  ــا يل ــة مب ــذه احلرك ــدة له ــات عدي مفارق

1- االنتقــــــــــائية فــي االســـــــتناد علــى 

ــات.  الرواي

2- تفســير الروايـــــــات حســب آرائهــم 

ومــا يتوافــق مــع نظيراتهــم.

ــرك  ــى ت ــون ال ــم يدع ــن انه ــم م ٣- بالرغ

ــل  ــد، ب ــون بالتقلي ــم يعمل ــد أنهـــــ ــد، بي التقلي

والتقليــد األعمــى، وإهمــال دور العقــل، مــع 

الفــارق؛ أننــا ندعــو إلــى تقليــد واٍع ولشــخص 

شــخص  تقليــد  إلــى  يدعــون  ـوم، وهــم  معـل

وال  احلديــث«،  »راوي  يســمونه  مجهــول 

ــة« فضــًا  ــك اســمه بدعــوى »األمني ــرون ل يذك

عــن ادعائهــم االرتبــاط باإلمــام احلجــة، عجــل 

ــه!! ــه فرج الل

الكــرمي  للقــرآن  منهجهــم  مجانبــة   -4

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 

ــَأُلوْا  ــد: }َفاْس ــة التقلي ــى أحقي ــدل عل ــات ت آي

ــوَن{، ومرجــع  ــْم لَ َتْعَلُم ــِر إِن ُكنُت ْك ــَل الذِّ َأْه
عقليــة  العالــم، وهــي مســألة  الــى  اجلاهــل 

ال يشــك فيهــا أحــد. ثــم حتـــــــدث ســماحة 

الســيد صــادق املدرســي عــن روايــات تتحــدث 

بالنهــي عــن التقليــد، وأوضــح مســتدركًا؛ »لكــن 

ــذا  ــي ه ــّدة ف ــن مجــاالت ع ــم ب ــد«؟ ث أي تقلي

االطــار: »املجــال األول: فــي التقليــد املنهــي 

ــدة. ــد بالعقي ــو التقلي ــه، وه عن

املجــال الثانــي: تقليــد مــن هــم ليــس أهــًا 

. للتقليد

ـرأي  باـل التقليــد  عــن  الثالــث:  املجــال 

لقيــاس. وا

املجــال الرابــع: عــن التقليــد األعمــى، فعــن 

الســام،  عليــه  العســكري،  احلســن  االمــام 

بــن الفــارق بــن تقليــد اليهــود وبــن تقليــد 

املســلمن، وبــن عواّمنــا وعلمائنــا، وبــن عــوام 

اليهــود وعلمائهــم فــرق مــن جهــة وتســوية مــن 

جهــة، فعــوام اليهــود كانــوا قــد عرفــوا علماءهــم 

والّرشــا،  احلــرام  وأكل  الصريــح،  بالكــذب 

وبتغييــر االحــكام عــن واجبهــا، فمــن قلّــد مــن 

عواّمنــا مــن مثــل هــؤالء الفقهــاء فهــم مثــل 

ــا مــن  ــى«، »أم ــه تعال ــم الل ــن ذّمه اليهــود الذي

كان مــن الفقهــاء صائنــا لنفســه حافظــا لدينــه 

مخالفــا لهــواه مطيعــا ألمــر مــواله فللعــوام أن 

ــدوه«. يقل

ثــم بــن ســماحة الســيد صــادق املدرســي 

ــه  ــذه احلرك ــاب ه ــاء اصح ــدم ادع ــة ته »رواي

مــن االســاس، واجلميــع متفــق عليهــا: »يــا 

ــر  ــه أج ــم الل ــمري أعظ ــد الس ــن محم ــي ب عل

إخوانــك فيــك فإنــك ميــت مــا بينــك وبينهــم 

إلــى  تــوّص  أمــرك وال  فاجمــع  أيــام،  ســتة 

ــت  ــد وقع ــك ، فق ــد وفات ــك بع أحــد يقــوم مقام

ــه  ــد إذن الل ــور إال بع ــا ظه ــة، ف ــة التام الغيب

عــز وجــل، وذلــك بعــد طــول األمــد، وقســوة 

وســيأتي  جــورًا،  األرض  وامتــاء  ـوب،  القـل

شــيعتي مــن يدعــي املشــاهدة، أال فمــن ادعــى 

ــل خــروج الســفياني، والصيحــة  املشــاهدة قب

ــه  ــر، وال حــول وال قــوة إال بالل فهــو كــذاٌب مفت

العلــي العظيــم«، ومــن الواضــح ان املشــاهدة 

ــام وأخــذ االحــكام  ــاط باالم ــي االرتب ــا تعن هن

ــي هــؤالء«. ــا يدع ــه كم من

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 كثيــرًا فــي أذهــان الشــباب 

وبــن األوســاط الثقافيــة: »هــل العلــم ُيقــدم 

ــى الديــن؟ ومــا هــي العاقــة بينهمــا«؟  عل

وفــي معــرض االجابــة علــى الســؤالن؛ 

مــن  العديــد  البلوشــي  الشــيخ  أوضــح 

احلقيقيــة  الترجمــة  »إن  وقــال:  احلقائــق، 

كمــا  العلــم،  ليســت   »science« لكلمــة 

ــى  ــم عل ــم القائ ــي »العل ــل ه ــا العــرب، ب فهمه

جتربــة«، مثــل الفيزيــاء، والكيميــاء، والطــب، 

ــدى  ــة والفلســفية فتســمى ل ــا العلــوم الديني أم

ــذا  ــة أو »knowledge«، وبه ــرب باملعرف الغ

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 املســيحين بعــض العلمــاء 

اكتشــفوا  بعدمــا  معتقداتهــم  تغييــر  علــى 

»غاليلــو«،  مــع  حقائــق علميــة كمــا حصــل 

بينمــا االســام فانــه ينفــي تعــارض العلــم مــع 

ــل  ــم التحصي ــي دع ــباقًا ف ــل كان س ــن، ب الدي

العلمــي حتــى أنــك جتــد إلــى حوالــي ثــاث 

العثمانيــة  الصناعــة  كانــت  مضــت،  قــرون 

ـرة الصناعــة األوربيــة،  ســابقة بأشــواط كبـي

العســكري، وحتديــدًا  فــي اجلانــب  الســيما 

صنــع املدافــع«. 

ــدة  ــاك ع ــان »هن ــم اضــاف ســماحته: ب ث

اجتاهــات فــي التعامــل مــع هــذه القضيــة عنــد 

املســلمن:

1- علمــاء املســلمن وعملهــم فــي االعجــاز 

العلمــي، مبعنــى ان القــرآن الكــرمي يحتــوي 

علــى حقائــق ونظريــات وقوانــن علميــة، مثــًا؛ 

ــَد  ــا اْلَِدي حقيقــة عنصــر احلديــد؛ }...َوَأنَزْلنَ

ــُع لِلنَّــاس{، وحســب  ــْأٌس َشــِديٌد َوَمنَافِ ــِه َب فِي
ـرأي؛ أن  هــذه اآليــة يقــول أصحــاب هــذا اـل

ــد ليــس جــزء مــن تكــون االرض، وهــذا  احلدي

مــا نفــاه العلــم احلديــث فيمــا بعــد، وهــذا 

ــر ســليم الســباب:  االجتــاه غي

أ- هــل يفتــرض ان وظيفــة القــرآن إعطــاء 

قوانــن علميــة؟ اجلــواب؛ ان القــرآن يعطــي 

ــاح. ــة واالنفت اإلنســان الهداي

ب- العلــم يتغيــر، و اذا فســرنا القــرآن 

بطريقــة علميــة، ثــم طــرأ علــى العلــم التغييــر، 

يجــب علينــا إمــا تكذيــب العلــم أو تكذيــب 

القــرآن الكــرمي!

يقــول:  ال  العلمانــي، وهــو  االجتــاه   -2

ــول: إن القــرآن  ــل يق ــه كل شــيء، ب القــرآن في

يتكلــم عــن كّل، ويعطــي أشــياء يفهمهــا العــرب 

قدميــا، أي؛ ان القــرآن الكــرمي كتــاب تاريخــي 

فحســب.

املعرفــة  أســلمة  اآلخــر؛  االجتــاه   -٣

الدينيــة، أي فــي كل علــم منطلقــان؛ يجعــل 

العلــم يتطــور بانتقــاالت الديــن، أو مبعنــى 

دينــي. مبنطــق  التجريبيــة  ـوم  العـل دراســة 

ــى مجــال »كيــف« مثــل؛  ــم يجيــب عل فالعل

الكيفيــة واحلركــة وكيــف تعمــل االشــياء؟ أمــا 

ــل  ــاذا«، مث ــن مجــال »مل ــب ع ــه يجي ــن فان الدي

الغايــة والهــدف، ومـــــــاذا يجــب ان اعمــل؟«.

ــى أن  وأكــد ســماحة الشــيخ البلوشــي عل

ــة«  ــل »العوملي ــن ب ــع الدي ــارض م ــم ال يتع العل

هــي التــي تتعــارض مــع الديــن، و"العومليــة" 

ــية:  ــياء اساس ــاث اش ــول ث تق

ــادر علــى  ــلم التجريبــي قـــــ 1- ان العـــــ

ــة كل شــيء. معرف

2- ان العلــــــــم التجريبــي يشـــــــمل كل 

ــة. ــول املعرفي احلق

ــج  ــذا املنه ــي ه ــن ف ــاص يكم ٣-ان اخل

استشــهد  ذلــك  علــى  ومثــااًل  التجريبــي. 

ســماحته مبــا قالــه »أحــد امللحديــن العومليــن؛ 

ريتشــارد دوكينــز، صاحــب كتــاب »وهــم اإلله«، 

ــد اكتشــفنا  ــا بعــد اآلن - وق ــول ليــس علين يق

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 

ــاء  ــم االحي ــى عال ــب ال ــة، نذه ــه جتريبي بطريق

ونقيــس احليوانــات او احلشــرات، ومــا هــي 

غاياتهــم فــي احليــاة، ونقيســها علــى اإلنســان 

ــارة  ــر عب ــن البش ــول: نح ــى! ويق ــه أذك بطريق

عــن مصانــع حمــض نــووي هدفــه استنســاخ 

وهــذا  مشــابهه،  اخــرى  نوويــة  احمــاض 

التكاثــر مكتفــي بذاتــه وهــو الســبب احلصــري 

ــن حــي! ــاة كل كائ حلي

السيد صادق المدرسي في 

الملتقى األسبوعي لمنتدى 

القرآن الكريم:

"رواة الحديث" سالح 
جديد لضرب العالقة بين 
المرجعية الدينية واألمة

في منتدى 
القرآن الكريم

الشيخ حسن 
البلوشي يناقش 

العالقة بين العلم 
والدين
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الــزواج حاجــة فطريــة، و ربــاط مقــدس 

علــى  والوضعيــة  الســماوية  القوانــن  فــي 

حــد ســواء، وقــد نالــت هــذه الرابطــة مــن 

التشــريعات الســماوية الشــيء الكثيــر؛ ممــا 

يدلــل علــى أهميتهــا البالغــة، كذلــك احلــال 

ــزواج َســكٌن، و  ــة؛ فال مــع التشــريعات الوضعي

ــم، إذ  ــا العظي ــه ربن ــا يصف ــة كم مــودة، ورحم

قــال: }َوِمــْن آَياتـِـِه َأْن َخَلــَق َلُكــْم ِمْن َأنُفِســُكْم 

ًة  ــَودَّ ــْم َم ــَل َبْينَُك ــا َوَجَع ــُكنُوا إَِلْيَه ــًا لَِتْس َأْزَواج
ــُروَن  َوَرْحَــًة إِنَّ ِف َذلِــَك آلَيــاٍت لَِقــْوٍم َيَتَفكَّ
وجعــل لكــم مــن انفســكم{، )ســورة الــروم، 
االكــرم،  الرســول  أشــار  هــذا  والــى   ،)21

صلــى اللــه عليــه وآلــه، بقولــه: »الــزواج ســنتي 

ــي«. ــس من ــن ســنتي فلي ــب ع ــن رغ فم

والــزواج حاجــة فطريــة، ترتبــط بطبيعــة 

ــه، يشــعر االنســان باحلاجــة  االنســان وتكوين

ــة عندمــا يصــل  ــى إشــباعها فــي ســن معين ال

مرحلــة البلــوغ اجلنســي، وهــي مرحلــة البلــوغ 

ــا يصــل االنســان  ــادة م الشــرعي أيضــا، وع

ــان  ــذا ف ــي ســن مبكــرة، وهك ــة ف ــذه املرحل ه

ضوابــط  وفــق  يكــون  ان  يجــب  إشــباعها 

الشــرع، وال يتــم ذلــك إال بالــزواج املبّكــر؛ 

ــزواج املبكــر،  ــاس بال ــب الشــرع الن ولهــذا رّغ

كوســيلة للعفــة، وحتصــن االنســان نفســه، 

وإشــباع لهــذه احلاجــة الفطريــة، وغيرهــا مــن 

ــا  ــرا م ــه كثي ــد، إال ان االنســان وكعادت الفوائ

يتجــاوز الشــرع املقــدس، الــذي خلقــه ومنحــه 

القليــل مــن العلــم، أال وهــو العالــم املطلــق 

مبصلحتــه، معطيــًا االنســان نفســه احلــق بــان 

ــى  ــأ والصــواب، حت ــاس اخلط ــو مقي ــون ه يك

ــى- لإلنســان  ــه -تعال ــا الل ــي أمــور أوضحه ف

بصريــح العبــارة، وعلــى هــذا انقســم االنســان 

ــن  ــر ب ــزواج املبك ــا يخــّص ال ــى نفســه فيم عل

ــد. ــض ومؤي راف

 الزواج المبكر  بين القبول والرفض

انقســمت االراء ونتائــج الدراســات بــن 

للــزواج  نظرتهــا  فــي  والســلبية  االيجابيــة 

املبكــر، قياســًا الــى ظواهــر اجتماعيــة ُأتِخــَذت 

أساســًا للتقييــم، أهمهــا:

1- الطاق وعدم التفاهم:

ــب  ــون للــزواج املبكــر، اغل يعــزو الرافض

حــاالت الطــاق اليــه؛ معللــن ذلــك بعــدم نضــج 

التفاهــم؛  عــدم  الــى  ـؤدي  ـي الزوجــن، ممــا 

ــم الطــاق كنتيجــة  ــن ث وحــدوث املشــاكل، وم

الطــاق  بإحصائيــات  ومســتدلن  نهائيــة، 

املرتفعــة فــي عديــد البــاد االســامية.

ولكــن؛ ثمــة ماحظتــان موضوعيتــان مــن 

املهــم جــدا االلتفــات إليهمــا؛ 

لــم  -ان  املطلقــة،  الغالبيــة  ان  االولــى: 

فــي  الــزواج  حــاالت  مــن  جميعهــا-  نقــل 

ــي  ــد مبكــرة ف ــي ســن ُتع ــم ف ــا إمنــا تت بلدانن

مقيــاس هــذا الفريــق، وبالنتيجــة فــان أّي حالــة 

طــاق ســتكون لــزواج مبّكــر؛ النــه ليــس لدينــا 

نســبة معتــد بهــا للــزواج املتأخــر حتــى نعــزو 

ــر، وكان  ــر أو املتأخ ــى املبك ــاق ال نســب الط

املفــروض ان نعــزو الغالبيــة الســاحقة حلــاالت 

ــر أيضــا.  ــزواج املبك ــى ال ــح ال ــزواج الناج ال

والثانيــة: أن معيــار املبكــر عنــد هــؤالء 

)الرافضــن( إمنــا هــو مــا يقــع حتــى دون 

ســن اخلامســة والعشــرين، علــى بعــض االّراء 

وهــذا قــد ال يكــون مبكــرًا فــي عــرف ومقيــاس 

غيرهــم حتــى يتحمــل الــزواج املبكــر مســؤولية 

هــذا الطــاق، بــل هــو زواج متأخــر الــى حــد 

ــق  ــو مــا يراف ــر املقصــود ه ــد بــه، فاملبك معت

ــي  ــق ف ــوغ اجلنســي، وهــو يتحق النضــج والبل

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 

ويشــعران  حياتهمــا،  فــي  االخــر  الطــرف 

بضــرورة وجــوده رغــم املشــاكل؛ ممــا يدفعهمــا 

الــى تســوية مشــاكلها، وحــل عقــد اخلــاف 

بدرجــة اكبــر بكثيــر مــن أولئــك الذيــن لــم 

يتزوجــوا مبّكــرًا؛ حيــث ان تعودهــم علــى حيــاة 

ـرة النضــج اجلنســي  مــن  العزوبيــة بعــد فـت

حياتهــم ولســنن عديــدة؛ يجعلهــم يتخــذون 

قــرار الطــاق بســهولة اكبــر مــن املتزوجــن 

مبكــرًا عنــد حصــول بعــض املشــاكل.

 2- عدم النضج :

قــد ال يختلــف اثنــان فــي ان النضــج فــي 

مجتمعاتنــا االســامية قبــل عقديــن  مــن الزمــن 

ــو  ــر ممــا ه ــي ســن أبك ــدث ف ــر كان يح وأكث

عليــه الْيـَـْوَم الــى حــد بعيــد، رغــم تطــور احليــاة 

ــم، بينمــا نســبة  ــى وســائل التعلي ــا عل وحيازتن

إثــارة الغرائــز اجلنســية كانــت أقــل بكثيــر 

ممــا هــي الْيَــْوَم، إذن؛ فليــس مــن املنطقــي 

ــا  ــة تفرضه ــة ضروري ان نرفــض حاجــة حياتي

طبيعــة االنســان، وتشــعل جذوتهــا مظاهــر 

وثقافــة التعــّري القادمــة مــن خلــف احلــدود 

ــر  ــة عب ــورة املعلوماتي ــا الث التــي فرضتهــا علين

الشــبكة العنكبوتيــة )االنترنــت(، نرفضهــا ال 

لشــيء إال ألننــا قصرنــا فــي القيــام بواجباتنــا 

أوالدنــا،  فــي  والثقافــة  الوعــي  غــرس  فــي 

وضــع  فــي  تقصيرنــا  معاجلــة  مــن  وبــداًل 

مناهــج تأهيــل فكــري تســد حاجاتهــم العقليــة 

ــر باخلطــأ، و  ــج التقصي ــا نعال ــة، تران والثقافي

نقــرر حرمانهــم حاجــة فطريــة أصبحــت ملحــة 

ــزواج  ــع ال ــك مبن ــة الســائدة، وذل بحكــم الثقاف

ــر. املبك

٣- احلمل املبكر وآثاره

ومــن أســباب  الرفــض أيضــا؛ ان الــزواج 

ــك  ــا لذل ــر، وم ــل املبك ــى احلم ــر يــؤدي ال املبك

مــن اثــر كبيــر علــى صحــة الزوجــة ومســيرتها 

التعليميــة، وهــذا التعليــل لــو وضعنــاه علــى 

امــام  يصمــد  لــن  فانــه  التشــريح  طاولــة 

ايجابيــات الــزواج املبكــر، بــل هــو منتفــي 

يعنــي  ال  املبكــر  الــزواج  ان  حيــث  أصــا، 

بالضــرورة احلمــل واإلجنــاب؛ فإجــراء تنظيــم 

احلمــل  أوقــات  أفضــل  وحتديــد  االســرة، 

ــع وضــع االســرة  واإلجنــاب، مبــا يتناســب م

االقتصــادي واالجتماعــي والدراســي وغيرهــا، 

لــدى  البديهيــة  األمــور  مــن  الْيَــْوَم  اصبــح 

اجلميــع، وايضــًا؛ موضــوع تأثيــر احلمــل علــى 

ــي  ــور الت ــن األم ــو أيضــا م صحــة املــرأة، فه

حلتهــا الرعايــة الصحيــة احلديثــة، فــا يتــم 

اإليــذان باحلمــل إال بعــد التأكــد التــام مــن 

ضمــان صحــة األم واجلنــن، ولــأم الصغيــرة 

ـرة علــى حــد ســواء، فلــم يبــق لهــذا  والكبـي

الســبب مقبوليــة.

4- تأثيره على تعليم الزوجن

امــا علــى صعيــد تأثيــر الــزواج املبكــر 

علــى تعليــم الزوجــن، فهــو اآلخــر يصطــدم 

املجتمعــات  ففــي  املقبوليــة،  عــدم  بصخــرة 

االســامية التــي تخضــع فيهــا احلياة اجلنســية 

الــى قيــود شــرعية، بــل وعرفيــة اجتماعيــة؛ فــان 

الــزواج املبكــر لــه تأثيــره الكبيــر فــي حتســن 

ــر،  ــى حــد كبي ــي ال ــي والتعليم املســتوى العلم

ــات اجلنســي،  ــاة االنف ــش حي ــا ال تعي فبلدانن

كمــا هــو احلــال فــي بعــض البلــدان، وملــا كانــت 

ــا  ــة؛ ف ــة وفطري ــة تكويني ــات طبيع ــذه الرغب ه

ــار  ــد مــن إشــباعها بأوانهــا وإال تســببت بآث ب

ــد  ــم؛ فق ــق بالتعلي ــا يتعل ــة وخاصــة فيم وخيم

ــدان  ــي احــدى البل ــت ف اشــارت دراســة اجري

االســامية احملافظــة، شــملت عّينــة لطــاب 

تراوحــت أعمارهــم بــن 12-17ســنة، تبــن 

فيهــا ان إشــباع احلاجــة اجلنســية كان يشــغل 

ــة، وان  ــة مــن هــذه العين ــر نســبة 88باملئ تفكي

نســبة خمســة باملئــة، مــن هــذه العينــة شــعرت 

بحاجــة إشــباعها فــي ســن العاشــرة، رغــم 

ـرة طفولــة تكــون احلاجــات  أن هــذه تعــد فـت

ــك  ــل الباحــث ذل ــد عل ــط، وق ــاب فق ــا لألع فيه

الــى تأثيــر وســائل االعــام واالتصــاالت بنقــل 

ــف احلــدود.  ــة مــن خل مشــاهد امليوع

 فوائد الزواج المبكر 

باالضافــة الــى الفوائــد املذكــورة ســابقا، 

ـرد علــى الرافضــن للــزواج  فــي معــرض اـل

املبكــر مــن حيــث مســاعدته علــى التطابــق 

والتفاهــم بــن الزوجــن، وتقليــل نســبة الطــاق 

ــة  ــك دوره فــي دفــع عجل ــة، وكذل كنتيجــة نهائي

ــا: ــد اخــرى كثيــرة منه ــه فوائ ــان ل ــم؛ ف التعل

1- تكوين الشعور باملسؤولية

حيــاة  فــي  حتــول  نقطــة  الــزواج  ُيعــد 

ــة يشــعر  ــش الزوجي ــع دخــول ِع االنســان، فم

ــام هــذا الوضــع  ــا باملســؤولية ام االزواج ذاتي

اجلديــد االختيــاري، وهــذا التحمــل للمســؤولية 

هــو حتمــل إيجابــي النــه ذاتــي واختيــاري 

ــه  ــي تســبب ب ــر مفــروض، فهــو شــعور ذات غي

موضوع الغالفموضوع الغالف

ر حاجات االنسان العصرية؟
ّ

هل يلبي الزواج المبك

 الشيخ فارس الجبوري

 من معالجة تقصيرنا في وضع مناهج تأهيل فكري 
ً
بدال

تسد حاجاتهم العقلية والثقافية، ترانا نعالج التقصير بالخطأ، 
و نقرر حرمانهم حاجة فطرية بمنع الزواج المبكر



عنــد احلديــث عــن الــزواج املبكــر، البــد مــن الوقــوف ملّيــًا عنــد 

احلكمــة مــن تشــريع الــزواج باالســاس، فــاذا ادركنــا هــذه احلكمــة، 

جــدوى  حــول  ـرة  احلاـئ االســئلة  لعديــد  إجابــات  الــى  توصلنــا 

ــي  ــان النجــاح ف ــة ضم ــات والشــباب، وكيفي ــزواج الفتي ــل ب التعجي

ــوع؟ ــذا الن ــن ه مشــاريع زواج م

فــي هــذا احلّيــز؛ وفــي اطــار احلديــث عــن الــزواج املبّكــر، 

الدينــي  املرجــع  لســماحة  االســامي«  »الفقــه  مراجعــة  ارتأينــا 

ــي املدرســي، اجلــزء اخلــاص  ــد تق ــى الســيد محم ــه العظم ــة الل آي

ــدأ  ــزواج واألســرة، حيــث ابت ــع؛ أحــكام ال ــاب الراب باملعامــات، الب

ــه: ــد في ــد أك ــاب بتمهي ــذه الب ــماحته ه س

 »أن املتدبــر فــي آيــات الذكــر احلكيــم، الســيما فــي ســورة 

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

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

علــى أســاس رصــن«

ومــن خــال تبيانــه جلملــة قواعــد شــرعية تتعلــق بالعاقــات 

ــل  ــام الباط ــذف )االته ــة الق ــا؛ حرم ــان األســرة، منه ــة وكي الزوجي

احليــاة  و«طهــر  البصــر،  وـغـّض  النظــر  ومســألة  بالفاحشــة(، 

ـّرج، وإحاطــة  االجتماعيــة مــن اإلثــارات اجلنســية، بتحــرمي التـب

غــرف نــوم الزوجــن بــآداب تفــرض علــى أهــل البيــت االلتــزام بهــا، 

وغيرهــا، يخــرج ســماحته باســتنتاج مــن اآليــات القرآنيــة اخلاصــة 

بهــذه املســائل، بــأن »حكمــة كثيــر مــن أحــكام املــرأة، حصانــة 

املجتمــع مــن الزنــا. وفــي أكثــر مــن مناســبة ذّكرنــا ربنــا -تعالــى- 

ــة  ــًا باحلاج ــم مرتبط ــل احلك ــث جع ــة، حي ــة التشــريع صراح بحكم

ــم«. ــوغ احُلل ــكاح وبل ــاء الن ــة( ورج ــية )اإلرب اجلنس

وهــذا يدلنــا علــى أن الــزواج املبكــر الــذي يدعــو اليــه االســام، 

واملصلحــة  للفــرد،  االنســانية  احلاجــة  مــع  يتطابــق  ان  البــد 

العامــة.   االجتماعيــة 

وحتــت عنــوان: »الســن واآلداب« فــي القســم الثامــن مــن أحكام 

الــزواج واألســرة، يقــول املرجــع املدرســي عــن الــزواج املبّكر:

 »وقــد رّغــب االســام فــي املســارعة فــي تزويــج البنــت أول مــا 

ــال  ــد ق ــادة الشــهرية(، فق ــك بالطمــث )الع ــغ النســاء، وذل ــغ مبل تبل

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

ابنتــه فــي بيتــه«.

إن تأكيــد ســماحته علــى مبــدأ »مبلــغ النســاء« مســألة جوهريــة 

وحياتيــة فــي آن، فــا زواج لأطفــال فــي االســام، كمــا يــرّوج لــه 

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

الصغيــرة، الســباب تتضمــن مصلحــة البنــت بالدرجــة االولــى. 

وفــي القســم الرابــع؛ أحــكام املباشــرة، يوضح ســماحته املســألة 

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

ــاة  ــزوج الرجــل فت وفــي مســألة اخــرى يقــول ســماحته: »اذا ت

ــال تســع ســنن،  ــل إكم ــا قب ــًا، ودخــل به ــًا أو مؤقت صغيــرة، دوام

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

ــم يطلقهــا. ــه ول ــاة، إال اذا أبقاهــا فــي حبالت احلي

وقيــل عليــه اإلنفــاق عليهــا مادامــت فــي احليــاة مطلقــًا، والقــول 

بذلــك موافــق لاحتيــاط«.

ــرك  ــوط ت ــًا: »األح ــألة اخــرى موضح ــماحته مبس ــف س ويضي

ــغ  مباشــرة الزوجــة الصغيــرة قبــل اكتمالهــا جســديًا وبلوغهــا مبال

ــا  ــاء وم ــرر كاإلفض ــال الض ــد احتم ــاء، ويحــرم املباشــرة عن النس

أشــبه«.

وعليــه؛ فــان الشــريعة واالحــكام االســامية التــي تشــجع علــى 

زواج الشــباب مبكــرًا، تأخــذ فــي نظــر االعتبــار ظــروف الفتــاة 

وأهليتهــا للــزواج، حفاظــًا علــى كرامتهــا وشــخصيتها فــي املجتمــع. 

رؤية مرجعية في حكمة الزواج المبّكر

نقطة ضوء
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الــزواج؛ فتــرى االنســان يتحــول مــن حالــة 

الامبــاالة والعبــث والاهدفيــة التــي ال تنســجم 

ــؤولية  ــة واملس ــة الهدفي ــى حال ــع الفطــرة، ال م

االجتماعيــة واالقتصاديــة. 

2- استخراج الطاقات اإليجابية

ان عصــر امليوعــة الــذي نعيشــه الْيَــْوَم، 

والوافــد إلينــا عبــر وســائل االتصــال احلديثــة، 

والــذي ال منلــك وســيلة ملنــع تدفقه علــى اجيالنا 

الناشــئة مــن جهــة، وقيــود احليــاة اجلنســية في 

ــا  ــا علين ــي يفرضه ــا االســامية والت مجتمعاتن

العقــل واملنطــق قبــل الشــرع مــن جهــة اخــرى؛ 

جعلــت اجيالنــا الصاعــدة تعيــش فــي أزمــة 

ــرة،  ــا اخلي ــددت كل طاقاته ــة ب ــة، وحال حقيقي

ــاد  ــة إيج ــي كيفي ــر ف ــيرة التفكي ــا أس وجعلته

بــداًل  اجلنســية،  غريزتهــا  إلشــباع  الســبل 

ــل  ــتخراج وصق ــبل الس ــن الس ــث ع ــن البح م

امتنــا  علــى  فضاعــت  املواهــب والكفــاءات، 

ــاالت  ــي كل مج ــدة ف ــا الصاع ــات أجياله طاق

احليــاة؛ كمــا خســرت االســرة طاقــات ابنائهــا 

وخســرت آمالهــا وأحامهــا فــي ان تراهــم وقــد 

ارتقــوا اعلــى درجــات البنــاء الذاتــي ألنفســهم. 

٣- حتقيق التنمية الذاتية واالقتصادية 

ــزواج يجعــل االنســان يشــعر  ــا كان ال ومل

ــك  ــان ذل باملســؤولية جتــاه أســرته الناشــئة؛ ف

ســيدفعه الــى التحفــز للعمــل، والقيــام بواجبات 

ــاج  ــال حتت ــت االعم ــا كان ــذه املســؤولية، ومل ه

ومتطــورة  ـرة  ومتغـي خاصــة  متطلبــات  الــى 

ــاد  ــى اعتم ــك ســيدفعه ال ــان ذل ومتســارعة؛ ف

عمليــة بنــاء ذاتــي مســتمرة ليواكــب التطــورات 

املقــررة  العمــل  ملتطلبــات  ويضمــن حتقيقــه 

علــى  حتفــزه  كمــا  اجلديــدة،  واملســؤوليات 

العمــل وحتولــه الــى إنســان منتــج بعــد ان كان 

مســتهلكًا، وكلمــا كان الــزواج مبّكــر ا حتققــت 

ــر.  ــوق ابك ــة والشــاملة ب ــة الذاتي التنمي

4- ارتفاع مستوى اخلصوبة

مــن  الْيَــْوَم  العالــم  دول  بعــض  تعانــي 

مشــكلة حقيقيــة تتمثــل فــي شــيوع ظاهــرة 

العقــم، أو صعوبــة اإلجنــاب بعــد دخــول العقــد 

ــدد  ــنا بص ــرة لس ــباب كثي ــذا أس ــث، وله الثال

نقاشــها، وإذا كانــت هــذه املشــكلة ظاهــرة 

الْيَــْوَم بوضــوح فــي بعــض البلــدان، فإنهــا 

فــي طريقهــا للظهــور فــي كل البلــدان فــي 

املســتقبل، وهــذا ســيعرض النــوع البشــري 

للتناقــص فــي القــرون القادمــة مــن جهــة، ومــن 

ــدء  ــد ب ــة عن ــان نســبة اخلصوب ــة اخــرى ف جه

النضــج اجلنســي هــي أفضــل بكثيــر ممــا هــي 

عليــه فــي العقــد الثالــث مــن العمــر، ولهــذا فــان 

الــزواج املبكــر  يقضــي لنــا علــى هــذه املشــكلة 

ــف. ــكل مخي ــة بش املتنامي

غيــر  العاقــات  تفشــي  مــن  احلــّد   -5

املشــروعة

ولعــل واحــدة مــن اهــم غايــات الــزواج 

ــر  املبكــر هــو العفــة، واحلــد مــن العاقــات غي

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 الَْيــْوَم مطالبــون؛ ونحــن امــام 

ــة  ــى وقاي ــل عل هــذا الوضــع اخلــاص، ان نعم

املشــروعة، وال  غيــر  العاقــات  مــن  ابنائنــا 

يتــم ذلــك إال بالــزواج املبكــر، وقــد يقــول قائــل 

ــون،  ــى املتزوج ــا حت ــات يقيمه ــذه العاق ان ه

ــل  ــا قب ــم يقمه ــزوج ل ــذا املت ــو ان ه ــول: ل وأق

ــو  ــد زواجــه، ول ــا بع ــا اســتمر عليه زواجــه، مل

ــا  ــًا ومل ــا قب ــا أقامه ــرًا؛ مل ــه مبك ــق زواج حتق

اســتمر عليهــا بعــدًا.

 لنستفد من إيجابياته ونعالج سلبياته
رسالة الى الوالدين

ــي  ــْوَم يلب ــر الَْي ــزواج املبك ــان ال ــذا؛ ف وهك

حاجــات االنســان املعاصــرة؛ فهــو يحقــق كل 

الفوائــد مــن التعليــم والبنــاء الذاتــي، ومــن 

اإليجابيــة،  طاقاتــه  واســتخراج  اكتشــاف 

األفضــل،  التعليمــي  املســتوى  وحتقيــق 

وحتقيــق العّفــة و…غيرهــا كثيــر مــن املكاســب، 

مــن جهــة، وهــو أداة فــي مواجهــة املخاطــر 

املترتبــة علــى تركــه مــن جهــة ثانيــة، وفــي ظــل 

ــن  ــا م ــه اجيالن ــذي تواجه ــر ال الوضــع اخلطي

جهــة ثالثــة؛ ولهــذا فإننــا الْيـَـْوَم مطالبــون بــان 

ــزواج املبكــر علــى محمــل اجلــّد، وان  نأخــذ ال

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 

أهدافــه،  لتحقيــق  كوســيلة  املبكــر  الــزواج 

ومواجهــة املخاطــر املترتبــة علــى تركــه فــي 

نعالــج األمــور  الظــرف اخلــاص، وان  هــذا 

الســلبية املرافقــة لــه والتــي تســببنا بهــا نحــن 

ــزواج املبكــر، وخاصــة فيمــا يخــص  وليــس ال

واملشــورة،  بالنصــح  وذلــك  اوالدنــا،  وعــي 

تربيــة  فــي  ومســاعدتهم  الــزواج،  وإجنــاح 

ــي  ــة الوع ــق حال ــذي يحق ــم بالشــكل ال اوالده

الكامــل ألحفادنــا، ذلــك الوعــي الــذي يجعلهــم 

ــي  ــزواج ف ــات ال ــق متطلب ــى حتقي ــن عل قادري

ــم،  ــة الســليمة فيه ســن مبكــرة، بغــرس الثقاف

التــي تتناســب مــع كــّون الــزواج املبكــر اصبــح 

حاجــات  ويخــدم  ويلبــي  حياتيــة،  ضــرورة 

االنســان العصريــة فــي التعلــم والتنميــة. 

ــتوى  ــى مس ــاج ال ــر يحت ــزواج املبك إن ال

مــن الوعــي يجــب ان نصــل بأحفادنــا اليــه عنــد 

نضجهــم اجلنســي بعــد ان قصرنــا فــي حتقيقه 

فــي ابنائنــا فــي الوقــت املناســب، وبهــذا نكــون 

ــن  ــا بعضــًا م ــا مســؤليتنا وصححن ــد حتملن ق

ــزواج  ــد ال ــق كل فوائ ــّم نحق ــن ث ــا، وم اخطائن

املبكــر الــذي اصبــح ضــرورة حياتيــة ال بديــل 

عنهــا فــي املجتمعــات احملافظــة.

لو أن المتزوج لم يقم العالقات غير المشروعة قبل 
زواجه، لما استمر عليها بعد زواجه، ولو تحقق زواجه 

ً
 ولما استمر عليها بعدا

ً
؛ لما أقامها قبال

ً
مبكرا

 إعداد: هيأة التحرير
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(43) حوارات حول القرآن الكرمي 

 التذكير بالحقائق الكبرى

العــام هلــذه  الطــار  مــا هــو   *
الباركــة؟ الســورة 

- كمــا خلــق اللــه الكائنــات فســواها 

وأمت صنعهــا، وكمــا قــدر لهــا شــؤونها، 

وألزمهــا بســن، وهداهــا اليهــا، كذلــك 

ــه  ــل ل ــه، وجع ــا يصلح ــان م ــدر لانس ق

ــه  ــى غايات ــه ال ــي تهدي ســبل الســام الت

الكرميــة، وبعــث اليــه رســالته التــي تهديــه 

اليهــا .

مبــا  االنســان  غايــة  حتــدد  وال 

ــدم،  ــن، وتق ــة، وأم ــن عافي ــا م ــي الدني ف

فــي  مبــا   - - وايضــا  بــل  وســعادة؛ 

. خيــر وأبقــى  هــي  التــي  اآلخــرة 

ــى  ــه االنســان ال وبالقــرآن يهــدي الل

ــرؤه الرســول،  ــذي يق ــرآن ال ــاح. الق الف

ــه  ــه؛ فــا ينســى من ــه وآل ــه علي ــى الل صل

حرفــا لُيذّكــر بــه النــاس؛ ولكــن مــن الــذي 

يتذّكــر؟ إمّنــا الــذي يخشــى؛ بينمــا الــذي 

يســد منافــذ قلبــه مــن دون التذكــر؛ فهــو 

األشــقى الــذي يصلــى النــار الكبــرى؛ 

فــا ميــوت فيهــا وال يحيــا.

اإلقــاع  االنســان  اســتطاع  واذا 

ــق  ــي أف ــق ف ــا والتحلي ــة الدني ــن جاذبي م

اآلخــرة التــي هــي خيــر وأبقــى؛ فانــه 

يخطــو اخلطــوات األولــى علــى طريــق 

ثــم  فاخلشــية  الثانيــة  أمــا  الفــاح، 

التذكــر، وبعدهمــا تأتــي التزكيــة كخطــوة 

ثالثــة حتملــه الــى الصــاة والزلفــى الــى 

رب العــزة .

هكــذا تتواصــل آيــات ســورة األعلــى 

ــذات احلقائــق  ــا، بباغــة نافــذة، ب لتذكرن

الكبــرى التــي البــد ان نعيهــــا حتــى نبلــغ 

الفــاح، وإنهــا ملعجــزة القــرآن أن كل 

ســورة منــه تذكــر بــذات احلقيقــة؛ ولكــن 

ــدة. بطريقــة متميــزة جدي

بلــى؛ ان احلقائــق الكبــرى تتجلــى 

فــي مظاهــر شــتى ألنهــا غيــر مــا نشــهده 

مــن احلقائــق اجلزئيــة، وهــي خاصــة 

ــه  ــى أنبيائ ــا ال ــي بعثه ــه الت ــف الل صح

عليهمــا  وموســى،  كإبراهيــم  العظــام؛ 

الســام .

 األسماء الحسنى

* ألســامء الل تعــال عظمتهــا؛ فبــأي 
اســم جــاء األمــر اإلهلــي ف قولــه تعــال: 

ــَك األَْعــَى{؟ }َســبِِّح اْســَم َربِّ
- الســم اللــه عظمــة مشــتقة مــن 

عظمتــه؛ ألنــه يــدل عليــه ويذكرنــا بــه، 

علــى جالــه وجمالــه ومجــده  ويشــهد 

ــي  ــق ف ــال خل ــا املتع ــه، وألن ربن وكبريائ

علــى  وجعلــه  األعظــم،  اســمه  البــدء 

أربعــة؛ اختــص بواحــد فجعلــه مكنونــا 

عنــده ال يطلــع عليــه أحــد مــن خلقــه، 

اللــه،  كلمــات:  فـــي  الثاثــة  وجعــل 

الــى  األول  ليهدينــا  وتبــارك،  وتعالــى، 

ذاتــه، والثانــي الــى صفاتــه، والثالــث 

األشــياء  اللــه  ثــم خلــق  أفعالــه؛  الــى 

باســمه، ومــا نــراه فــي اخلليقــة مــن آثــار 

عظمتــه ليســت ســوى جتليــات ألســمائه. 

هكــذا أمرنــا اللــه بــأن ندعــوه بأســمائه؛ 

ــنَى  ــاَمُء اْلُْس فقــال ســبحانه: }َوللَِِّ اأْلَْس

األعــراف:  )ســورة  ِبَــا{،  َفاْدُعــوُه 
.)18٠

ومــا نقــرؤه فــي األدعيــة املأثــورة 

تأويــل لهــذا األمــر اإللهــي حيــث نتوســل 

ــنى،  ــمائه احلس ــبحانه بأس ــه س ــى الل ال

ــول: ونق

 »أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أضــاءت 

لــه الســماوات واألرضــون وانكشــفت لــه 

األولــن  أمــر  عليــه  وصلــح  الظلمــات، 

نقمتــك، ومــن  ُفجــاءة  مــن  واألخريــن، 

ــك« )٣( ــن زوال نعمت ــك، وم ــل عافيت حتوي

و نقــرأ فــي األدعيــة املأثــورة ؛أيضــا: 

العظيــم  باســمك  أســألك  إنــي  »اللهــم 

األعظــم، األعــز األجــل األكــرم، الــذي إذا 

ــماء  ــواب الس ــق أب ــى مغال ــه عل ــت ب دعي

دعيــت  انفتحــت، وإذا  بالرحمــة  للفتــح 

ــرج  ــق أبــواب األرض للف ــى مضائ ــه عل ب

انفرجــت، وإذا دعيــت بــه علــى العســر 

لليســر تيســرت، وإذا دعيــت بــه علــى 

ــت  األمــوات للنشــور انتشــرت، وإذا دعي

والضــراء  البأســاء  كشــف  علــى  بــه 

)4( انكشــفت« 

ــي  ــن النب ــورة، ع ــا املأث ــي ادعيتن وف

الطاهريــن، عليــه وعليهــم  بيتــه  وأهــل 

اللــه  أســماء  تشــكل  اللــه،  ـوات  صـل

مثــل  فيهــا؛  أساســيا  احلســنى ركنــا 

دعــاء اجلوشــن الكبيــر الــذي يشــتمل 

علــى ألــف اســم وصفــة مــن أســماء اللــه 

ــل؛  ــاء كمي ــاء، ودع ــاء البه ــه، ودع وصفات

ومــا أشــبه.)5(

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
حوار حول سورة األىلع - القسم األول

)اآلية األوىل(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

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.
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 التقديس والتسبيح

* مــا هــذه األســامء؟ وهل نســتطيع 
أن ندركهــا ؟

- حقــًا ان عقولنــا ال حتيــط علمــا 

بهــذه األســماء؛ كيــف وهــي لــم ولــن 

بــكل خلقــه،  تســتطيع اإلحاطــة علمــا 

أســمائه؟  مــن مظاهــر  وخلقــه مظهــر 

ــير  ــا نش ــم م ــن العل ــا م ــه آتان ــن الل ولك

بــه الــى أســمائه وندعــوه بهــا؛ ثــم عرفنــا 

ــاب،  ــن كت ــه م ــى نبي ــى ال ــا أوح ــا مب به

واجــرى علــى لســان أوليائــه مــن علــم 

وهكــذا  للكتــاب،  تفســير  مبثابــة  كان 

ــه، وآيــات  كانــت األســماء مظاهــر عظمت

ــذه  ــه؛ ال نقدســها اال به شــهادته وهيمنت

الصفــة، وال نســبحها اال بهــذا االعتبــار؛ 

ُتقــدس، وألنهــا  إليــه  الوســيلة  فأنهــا 

الســبيل الــى معرفتــه ُتســبح .

وَمــن َقــدَّس االســم دون املســمى او 

مــع املســمى فقــد أشــرك بربــه ســبحانه؛ 

امنــا تقديســنا لاســم بصفتــه اســما 

ــر. ــه ال اكث ــى ووســيلة إلي للمعن

هكــذا جنــد فــي بعــض آيــات الذكــر 

للــه، وفــي بعضهــا تســبيحا  تســبيحا 

فإمنــا  اللــه،  ســبحنا  فــاذا  الســمه. 

بوســيلة أســمائه ألنــه ال ســبيل لنــا الــى 

معرفــة ذاتــه. واذا ســبحنا اســم اللــه، 

ــة  ــبيلنا ملعرف ــه، وس ــم لل ــه اس ــا ألن فإمن

اللــه؛ وألننــا ال نقــدر علــى معرفتــه اال 

باســمه ســبحانه .

ــا ِف  ــبََّح للَِِ َم ــى: }َس ــه تعال ــال الل ق

ــاَمَواِت َوَمــا ِف اأْلَْرِض َوُهــَو اْلَعِزيــُز  السَّ
ــُم{، )ســورة الصــف: 1(.  اْلَِكي

ِف  َمــا  }ُيَســبُِّح للِِ  تعالــى:  وقــال 

اْلَِلــِك  اأْلَْرِض  ِف  َوَمــا  ــاَمَواِت  السَّ
وِس اْلَعِزيــِز اْلَِكيــِم{، )ســورة  اْلُقــدُّ

 .)1 اجلمعــة: 

ــَرًة  ــبُِّحوُه ُبْك ــى : }َوَس ــال تعال  وق

اآليــة  األحــزاب:  )ســورة  َوَأِصيــاًل{، 
.)42

ــِن  ْحَ ــِم اللَِّ الرَّ ــى : }بِْس ــال تعال وق

ــِذي  الَّ َربِّــَك  بِاْســِم  اْقــَرْأ  ِحيــِم  الرَّ
العلــق:1(. )ســورة  َخَلــَق{، 

ــَك  ــُم َربِّ ــاَرَك اْس وقــال تعالــى: }َتَب

)ســورة  ْكــَراِم{،  َواإْلِ اجْلَــاَلِل  ِذي 
.)78 الرحمــن: 

 صفتا الجالل واإلكرام

ــا  ــاءت صفت ــات ج ــذه اآلي * ف ه
ــد  ــام نج ــرب؛ بين ــرام لل ــالل واإلك اجل
ف آيــة أخــرى جاءتــا صفــة لوجهــه 
َعَلْيَهــا  َمــْن  }ُكلُّ  فقــال:  ســبحانه؛ 
ــاَلِل  ــَك ُذو اجْلَ ــُه َربِّ ــٰى َوْج ــاٍن * َوَيْبَق َف
-26 الرحــن:  )ســورة  ْكــَراِم{،  َواإْلِ

27(؛ فهــل ف ذلــك تناقــض؟
ــه ال  - كا؛ ال تناقــض؛ الن وجــه الل

ــا  ــو مجــرد وســيلة، كم ــه، فه يــراد اال لل

ان اجلــال واإلكــرام اإللهيــن يتجليــان 

ــا . ــه لن بوجه

فاحتــة  فــي  اللــه،  أمرنــا  وهكــذا 

ســورة األعلــى، بتســبيح اســم اللــه الــذي 

هــو تســبيحه ســبحانه؛ فقــال: }َســبِِّح 

اْســَم َربِّــَك األَْعلَــى{.

 توجيهات من الروايات

ــف  ــي، كي ــر اإلهل ــذا األم ــد ه * بع
ــات ف  ــن الرواي ــات م ــاءت التوجيه ج

ــوص؟ ــذا الص ه
ــن  ــاس ع ــن عب ــن اب ــم؛ روي ع - نع

كان  آلــه:  و  عليــه  اللــه  النبــي، صلــى 

ــه، اذا قــرأ  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل النب

}َســبِِّح اْســَم َربِّــَك األَْعــَى{ قــال: 
»ســبحان ربــي األعلــى« وكذلــك روي عــن 

علــي، عليــه الســام.)6( 

عليــه  الباقــر،  اإلمــام  عــن  وروي 

ــبِِّح  ــرأت ]َس ــال: »اذا ق ــه ق ــام، أن الس

اْســَم َربِّــَك األَْعــَى[؛ فقــل: ســبحان 
ربــي األعلــى. وان كنــت فــي الصــاة؛ 

فقــل فيمــا بينــك وبــن نفســك«.)7(

ــه  ــي ان ــر اجلهن ــن عام ــن اب وروي ع

ــَك  ــِم َربِّ ــبِّْح بِاْس ــت }َفَس ــا نزل ــال: مل ق

اْلَعظِيــِم{، قــال رســول اللــه، صلــى اللــه 
عليــه وآلــه: »اجعلوهــا فــي ركوعكــم«. وملــا 

ــَى{،  ــَك األَْع ــَم َربِّ ــبِِّح اْس ــزل: }َس ن

ــي ســجودكم«.)8( ــا ف ــال: »اجعلوه ق

 تسبيح اهلل

ــة  * لــاذا، إذن، حــذف لفــظ اجلالل
ف ذكــر الســجود؟

أن  علــى  تــدل  النصــوص  هــذه   -

}البقية في العدد القادم{

 ما نراه في الخليقة من آثار عظمة اهلل 

ليست سوى تجليات ألسمائه

21 كانون الثا� 2018 |

« أنه امتحان للناس.
ثل القرآني

فائدة »امل

ــن احلــق؛  ــا م جانب
ــل  ــي - متث ــل قرآن

والبعوضــة - كمث

ــن  ــه ال يســتحيي م ا؛ والل
ــ ــا به ــى مث ــه تعال ل

ــذا يضــرب ال ول

 اللــه مثــا بعوضــة ألنهــا متثــل جانبــا 
وعندمــا ضــرب

احلــق. 

ذا املثــل حــق، وأن هــذا احلــق 
م املؤمنــون أن هــ

مــن احلــق، علــ

أينمــا كان؛ حتــى 
ألنهــم يبحثــون عــن احلــق 

للــه تعالــى؛ 
مــن ا

صغيــرة.
ــي بعوضــة  إذا كان ف

 
َ

ل  َ
َّ

اهلل نَّ  }إِ البقــرة: 
ســورة 

مــن   26 اآليــة  تقــول 

ــا{؛ أي: أي نــوع مــن 
 مَّ

ً
ــال

َ
ــِرَب َمث

ْ
ن َيض

َ
ْحِيي أ

َ
َيْســت

ي: أكبــر 
ــا{؛ أ

َ
ه

َ
ْوق

َ
َمــا ف

َ
 ف

ً
ــة

َ
وض

ُ
ى إذا كان }َبع

املثــل؛ حتــ

 العالــم.
ا؛ واللــه

منهــ

حانــا للنــاس، كان 
ا املثــل احلــق الــذي كان امت

وأمــام هــذ

ــه  ــون أن ا يعلم
ــو ــم كان

ــف التســليم؛ ألنه ــن موق ف املؤمن
ــ موق

بيه؛ وذلــك قولــه 
ثــال والتشــ

دركــوا وجــه امل
ربهــم وإن لــم ي

مــن 

ــْم{؛  ِه بِّ  رَّ
ــن ــقُّ ِم ــُه احْلَ ــوَن أَنَّ  َفَيْعلَُم

َن آَمُنــوا
ــا الَِّذيــ َمَّ

تعالــى: }َفأ

ذوا موقــف 
ن فقــد اتخــ

أمــا الفاســقو
فنجحــوا فــي االمتحــان. و

ا 
َ
ــذ

َٰ
 ِبه

ُ َراَد اهللَّ
َ
أ ا 

َ
ـوا: }َمــاذ فقاـل

 املثــل؛ 
اء بهــذا

االســتهز

ــي االمتحــان. {؟ فســقطوا ف
ً

ــال
َ
َمث

وجاء اجلواب:

ــِه  ــه }ِب { الل
ــلُّ ــان؛ }ُيِض ــل لامتح « مث

ــة ن »البعوض
ا

بهــم مــرض، وهــم 
هــم الذيــن فــي قلو

ــًرا{ مــن النــاس، و ِثي
َ
ك

ختــاروا الضــال، }َوَيْهــِدي{ اللــه }ِبــِه 
الفاســقون؛ ألنهــم ا

لهدايــة؛ 
ختــاروا ا

م املؤمنــون؛ ألنهــم ا
ِثيــًرا{ مــن النــاس، وهــ

َ
ك

 العالــم.
واللــه

ــاس  ــى- ال يســتحيي ان يوضــح احلــق للن ــه - تعال فالل

، والذبــاب، 
، والبعــوض

 كالنمــل
صغيــرة؛

مثــال فــي أشــياء 
باأل

ــا. ــوت؛ ونحوه والعنكب

ه العالم.
تنع؛ والل

ْحِيي{؛ أي: ال مي
َ
 َيْست

َ
وقوله: }ل

مهــا الــى حــد 
ـرة فــي حج غـي

والبعوضــة وإن كانــت ص

وتتمثــل 
خلقهــا، 

ظيمــة فــي 
ال أنهــا ع

ض بهــا؛ إ
زاء البعــ

اســته

ــة   القوي
ــا، وحاســة الشــم قلبه

ــا، و فمه
ــا، و عينه

ــي  ــا ف مته
عظ

ديــر املوضعــي«، وجهــاز 
هــاز »التخ

ــا؛ وكذلــك فــي ج
جــدا فيه

ي تبلــغ 
عهــا التــ

 فيهــا؛ فضــا عــن أنوا
ل الــدم ومتييعــه«

»حتليــ

حتذيــرا 
طياتهــا 

حتمــل فــي 
آليــة الكرميــة 

. ولعــل ا
٣٠٠٠ نــوع

شــكال؛ 
بهة، أو إ

ن مغبــة االنحــراف مبجــرد شــ
د منــا مــ

لــكل فــر

 أكثــر الشــبهات واإلشــكاالت.
ومــا

آية وبصيرة

الحق و"البعوضة"

مجــرد  ال  اللــه  تســبيح  اآليــة  تفســير 

تقديــس اســمه؛ لذلــك ُحــذف االســم عنــد 

تســبيحة الركــوع والســجود، او عندمــا 

ــة . ــذه اآلي ــراءة ه ــد ق ــه بع ــبح الل يس

 ل استعانة بغير اهلل

ــى  ــر لعن ــح أكث ــن توضي ــل م * ه
ومفهــوم »التســبيح«؟

- قــال بعضهــم: تنزيــه اســم اللــه 

ــأن يجــرد  ــم ب ــى وتســبيح اســمه يت تعال

القــول عــن ذكــر مــاال يناســب ذكــره مــع 

ذكــر اســمه تعالــى؛ فــا ينبغــي ان يذكــر 

يفعــل  كان  كمــا  اســمه؛  مــع  األنــداد 

املشــركون الذيــن ال يذكــرون اللــه اال مــع 

الشــركاء مــن دونــه، امــا إذا ُذكــر وحــده، 

ــال ســبحانه: ــا ق ــم؛ كم اشــمأزت قلوبه

ْت  }َوإَِذا ُذِكــَر اللَُّ َوْحــَدُه اْشــَمَأزَّ
بِاآْلِخــَرِة  ُيْؤِمنُــوَن  َل  ِذيــَن  الَّ ُقُلــوُب 
ِذيــَن ِمــن ُدونِــِه إَِذا ُهــْم  َوإَِذا ُذِكــَر الَّ
.)45 الزمــر:  )ســورة  وَن{،  َيْســَتْبِشُ
ولكــن؛ يبــدو ان هــذا التفســير ال 

مــع ســائر  الســياق وال  مــع  يتناســب 

البصائــر القرآنيــة حــول اســم اللــه. فــاذا 

ــس  ــه ولي ــة الل ــي كلم ــه يعن كان اســم الل

املســمى وهــو اللــه ســبحانه؛ فمــا معنــى 

ــه  ــِم{؟ أ بالل ِحي ــِن الرَّ ْحَٰ ــِم اللَِّ الرَّ }بِْس
ــه؟ ســبحان  ــمُّ االســتعانة أم بكلمــة الل تت

ـره  اللــه وتعالــى ان تتــم االســتعانة بغـي

أنــى كان.

ــة  ــي اآلي ــى« ف ــة »األعل ــاءت صف وج

الشــريفة للشــهادة علــى ضــرورة تســبيح 

اللــه؛ اذ انــه ربنــا وانــه األعلــى؛ وهــل 

ــى؟ يســبح احــد ســوى الــرب األعل

-------------------
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ــِن{ أي  ي ــْوِم الدِّ ــِك َي ــه }َمالِ ــه، ألن مرضات

ــه يــوم  يــوم اجلــزاء األكبــر، وحــن ميلــك الل

الديــن، ميلــك اجلنــة والنــار وامليــزان واحلكــم 

ــدو أوســع  ــر يب ــو تعبي ــار؛ وه ــة او الن باجلن

وأشــمل وافضــل مصــداق للتعبيــر عــن آيــة 

ــد ال  ــَك ق ــك الن املَِل ــِن{؛ ذل ي ــْوِم الدِّ ــِك َي }َماِل

ميلــك فــي دولتــه اال شــيئا واحــدا فقــط هــو 

احلكــم والســلطة؛ بينمــا اللــه - تعالــى- 

ــه  ــون كل ــى الك ــة عل ــلطة والهيمن ــك الس ميل

ويفعــل مــا يشــاء وهــو علــى كل شــيء قديــر.

 تجليات االستقامة

واذا كان اللــه رب العاملــن، والرحمــِن 

ان  فابــد  الديــِن،  يــوِم  ومالــِك  الرحيــِم، 

نخلــص لــه العبــادة ونتوجــه اليــه فــي كل 

ـرة ونســتعن بــه ونقــول: ـرة وكبـي صغـي

ــَتِعنُي{، أي  ــاَك َنْس ــُد َوإِيَّ ــاَك َنْعُب }إِيَّ
ال  وحــدك  بــك  ونســتعن  وحــدك  نعبــدك 

شــريك لــك، وعندمــا نتعمــق قليــا فــي معنــى 

هــذه اآليــة املباركــة جندهــا تلخــص فلســفة 

ــة. ــورة متين ــانية بص ــة اإلنس احلري

للــه  احلســنى  األســماء  فمادامــت 

حريــة  ضمــان  منهــا  التــي  تعالــى-   -

االنســان؛ اذًا فلنتــرك األصنــام التــي ُتعبــد 

ــه ألنهــا ال تتصــف بشــيء مــن  مــن دون الل

ــات، فــا هــي رب وال رحمــن وال  ــك الصف تل

متلــك جــزاًء وعقابــًا، وحــن نتــرك األصنــام 

الصامتــة )كاحلجــارة( او الناطقــة )كالذيــن 

ُيعَبــدون مــن دون اللــه( آنئــذ نكــون علــى 

الصــراط املســتقيم.

ولكــن ليــس بهــذه الســهولة نســتطيع 

ان نحقــق االســتقامة، الن التخلــص مــن 

وعلــى  للغايــة،  صعبــة  مهمــة  األصنــام 

االنســان ان يضــع أمامــه هدفــًا صعبــًا 

ليحققــه فــي احليــاة هــو االســتقامة.

ــل  ــن اج ــه أن يســعى م ــب علي ــذا يج ل

ـرة، وذلــك عبــر ثــاث  حتقيقــه بجــد ومثاـب

مراحــل:

علــى  التصميــم  األولــى:  املرحلــة 

مة ســتقا ال ا

ــتقامة  ــى االس ــم عل ــون التصمي ــن يك ل

جــادًا إال اذا عــرف االنســان ان فــي احليــاة 

أهدافــه  الــى  بــه  ـؤدي  ـت ال  شــتى  طرقــا 

ــط  ــدًا فق ــًا واح ــاك طريق املنشــودة، وان هن

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 

ــا  ــرا؛ كم ــل بصي ــد الطف ــث يول البصــر، حي

ــب  ــن ســورة هــود تخاط وأن اآليــة 112 م

ــَتِقْم  ــه، }َفاْس ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل النب

عليهــا،  املســلمن  ليحــث  ُأِمــْرَت{  َكــاَم 
ــة  ــا، ولصعوب ــة االســتقامة ومتعلقاته وألهمي

املوضــوع وأهميتــه عنــد النبــي، صلــى اللــه 

ــه: »شــيبتني ســورة هــود«. ــه، لقول ــه وآل علي

وقــد ال تكــون االســتقامة أبديــة، بســبب 

الضغــوط  وأمــواج  الشــهوات  عواصــف 

االجتماعيــة واحلواجــز النفســية، ووســاوس 

الشــيطان، تلعــب بقلــب االنســان كمــا تلعــب 

ــر. ــر بريشــة الطائ األعاصي

اللــه  وهبهــا  التــي  الهدايــة  ونعمــة 

ِذيــَن َأْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم{،  اَط الَّ لأبــرار }ِصَ

االنتفــاع  الــى  طبيعيــا  ـؤدي  ـت التــي  أي: 

ــه، مــن النبيــن والصديقــن  بســائر نعــم الل

أولئــك  وحســن  والصاحلــن  والشــهداء 

نعمــة  االســتقامة  دامــت  فمــا  رفيقــا؛ 

ــه  ــه ان يظــل يقظــا كلمــا أبعدت توهــب، فعلي

عوامــل االنحــراف عــن اخلــط، عــاد اليــه 

بفضــل وعيــه وثقتــه باللــه، وبتصميمــه علــى 

االســتقامة فــي احليــاة حتــى يأتيــه اليقــن.

وعلينــا ان نعــرف ان اللــه - تعالــى- 

ــي أشــخاص  ــتقيم ف ــد الصــراط املس يجس

ــن  ــر املؤمن ــى كأمي ــه تعال ــن الل ــن م منتجب

علــي بــن أبــي طالــب، عليــه الســام، وكونــه، 

القــرآن   - الثقلــن  أحــد  الســام،  عليــه 

الناطــق -، اذ ان اإلميــان ال بــد ان يكــــون 

ــه رصيــد واقعــي لئــا يتحــول الــى أفــكار  ل

ــق. ــة للتطبي ــون قابل ــا ال تك مجــردة، رمب

دواعــي  حتديــد  الثانيــة:  املرحلــة 

ف ا نحــر ال ا

علــى  تســيطر  التــي  الضغوطــات 

االنســان باجتــاه االنحــراف او تضغــط عليــه 

لكــي يختــار بوعــي وعمــد طريــق االنحــراف؛ 

ــن  ــاء والبن ــن النس ــهوات م ــب الش ــل ح مث

الســلطة  وحــب  والتفاخــر  والكماليــات 

وغيــر ذلــك؛ فــان مــن النــاس ينحرفــون عــن 

االســتقامة بشــهواتهم النهــم يستســلمون 

لضغوطاتهــا؛ هــؤالء يغضــب اللــه عليهــم، 

ــل  ــج العق ــور الفطــرة ووه ــم ن ــلب منه ويس

ــك  ــات ال يبصــرون، لذل ــي ظلم ــم ف ــاذا به ف

يركــز املؤمنــون فــي دعائهــم علــى ان تــدوم 

لهــم نعمــة الهدايــة فيكونــوا مســتقيمن.

بــأن  الرجــاء  يقــوم بطلــب  ثــم  ومــن 

}َغــْرِ  عليهــم  املغضــوب  مــن  يكــون  ال 

تعمــدوا  ممــن  َعَلْيِهــْم{  اْلَْغُضــوِب 
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.

ــة: التخلــص مــن عوامــل  ــة الثالث املرحل

االنحــراف:

ــى االنحــراف  ــان ال ــع االنس ــي تدف الت

مثــل  مــن دون وعــي وال تصميــم، وذلــك 

اجلهــل والغفلــة والنســيان، حيــث انهــا مــن 

التــي حتجــب اإلنســان  عوامــل الضالــة 

عــن ســلوكه إلــى طريــق االســتقامة؛ فيجــب 

التخلــص منهــا هــي األخــرى حتــى تتــم 

االســتقامة.

جلهلــه  ينحــرف  مــن  النــاس  ومــن 

بالديــن مــع مــا فيــه مــن ســعادة وخيــر، 

ــدوا  ــن ابتع ــل البعــض مــن الشــبيبة الذي مث

ــارا، وضحــوا  ــا او يس ــه، ميين ــم الل ــن قي ع

مــن اجــل مبــادئ فاســدة تضحيــة صادقــة، 

داعــش  أمثــال  اجلهــاء؛  هــم  هــؤالء 

النهــم  وغيرهــم،  والتكفيريــن  واملتطرفــن 

لــو عرفــوا الديــن الصحيــح علــى حقيقتــه 

ــة؛  ــه القــرآن الكــرمي والســنة النبوي ــا بين كم

ــذه  ــل ه ــن اج ــة م ــن التضحي ــوا ع ــا توان مل

املبــادئ التــي تخالــف الشــارع املقــدس؛ 

فــي  يقعــون  الذيــن  املؤمنــن  مــن  كذلــك 

الذنــوب فــي ظــروف معينــة ثــم يتوبــون مــن 

ــة  قريــب أو مــن بعيــد، هــؤالء تقودهــم الغفل

والنســيان؛ لذلــك يدعــو املؤمنــون الصادقــون 

ان يهديهــم اللــه الــى الصــراط املســتقيم 

ــه  ــي قول ــنَي{؛ ف الِّ ــن }الضَّ ــم م وال يجعله

تعالــى: 

التخلــــص  ان  إذ  الِّــنَي{  الضَّ }َوَل 
ــد  ــون اال بع ــة ال يك ــة الاواعي ــن الضال مــ

التخلــص مــن االنحــراف الواعــي، اذ ان 

ـرا معانــدا  نــور اللــه ال يدخــل قلبــا متكـب

أوقــع  الــذي  االنحــراف،  علــى  مصممــا 

نفســه فيــه.

اإلنســان  يحتــاج  ذلــك  أجــل  فمــن 

ومراجعــة  مــّدة،  كل  حياتــه  جتديــد  إلــى 

ــدة كل  ــدأ صفحــة جدي ــة ليب ــب املاضي احلق

يــوم، فــي االرتبــاط باللــه تعالــى وكتابــه 

ــه األبــرار  ــه املرســل وأهــل بيت املقــدس ونبي

امليامــن؛ ليضمــن االســتقامة التــي يطلبهــا 

فــي صاتــه، ألن الّديــن هــو احليــاة، لــذا 

ــة كتــاب  أصبحــت ســورة الفاحتــة فــي بداي

ــة  ــة لبداي ــة رباني ــي طريق ــم، وه ــه العظي الل

ــكل  ــة ل ــدة وصحيحــة ومتزن ــاة جدي ــح حي فت

مــن أراد أن يعــرف موقعــه مــع اللــه أواًل، 

البصائــر  خــال  مــن  ثانيــا  نفســه  ومــع 

املوجــودة فــي هــذه الســورة العظيمــة.

----------------------------------------
)1( عدة الداعي بن فهد الحلي/ ص123.
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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 

ــب  ــنى، يج ــمائه احلس ــن أس ــم م ــه واس الل

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 

ــه الكبيــرة. ــة مــن آيات ــع آي الواق

وأســماء اللــه كلهــا مظاهــر رحمتــِه، 

ــة  ــن الرحم ــر ع ــا نعب ــعة. كم ــُه واس ورحمت

بـــ  شــيء  كل  وســعت  التــي  الشــاملة 

ْحَــِن{، وإن الرحمــة الدائمــة، التــي لــم  }الرَّ
تــزل وال تــزال ولــن تــزول فــي املســتقبل بـــ 

ِحيــِم{. }الرَّ
وســوف تتجســد رحمــة اللــه الدائمــة 

فــي عالــم اآلخــرة، بجنــات واســعة يختــص 

يرحــم  فهــو  الدنيــا  فــي  املؤمنــون  بهــا 

ــد  ــن؛ والب ــم والكافري ــن منه ــع؛ املؤمن اجلمي

عنــد ذلــك ان تكــون العبــادة والتوجــه اليــه - 

تعالــى - وحــده بإخــاص، فــي كل صغيــرة 

ــا  ــي كل شــيء، كم ــه ف ــرة ونســتعن ب وكبي

فــي احلديــث القدســّي: »يــا موســى، ســلني 

كّل مــا حتتــاج إليــه، حّتــى علــف شــاتك، 

ــك«)1(. ــح عجين ومل

 شكر النعم وتجلياتها في صفات اهلل الحسنى

بصفاتــه  ونذكــره  اللــه  نحمــد  حــن 

ــا  ــه، والتــي تتجســد عملي احلســنى التــي في

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 

ــاء  تخــص االنســان وحــده، اذ ان كل األحي

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 

ــا، وأمــاح االرض،  ــه صّب ــذي يصــب علي ال

والريــاح اللواقــح وغيــر ذلــك؛ فــكل مخلوقاتــه 

ــة. ــه الدائم ــه ورعايت ــة الل ــم بعناي تنع

اللــه  أمــام  خاشــعن  لنقــف  اذًا؛ 

نحــن  بعنايتــه  شــملنا  الــذي  ســبحانه، 

والعالــم الــذي مــن حولنــا }ُتَســبُِّح َلــُه 

ــْبُع َواأْلَْرُض َوَمــن فِيِهــنَّ  ــاَمَواُت السَّ السَّ
ــن لَّ  ِك ــِدِه َوَلٰ ــبُِّح بَِحْم ٍء إِلَّ ُيَس ــن َشْ َوإِن مِّ
َتْفَقُهــوَن َتْســبِيَحُهْم{، )ســورة اإلســراء: 

}اْلَْمــُد للَِِّ َربِّ  بـــ  نلهــج  فحينهــا   ،)44

اْلَعاَلِــنَي{، وهــي الصفــة التــي يجــب أن 
نذكرهــا دائمــا، كمــا جــاء فــي دعــاء كميــل: 

َوَقلْبــي  لَِهَجــًا،  ِبِذْكــِرَك  ِلســاني  »َواْجَعــْل 

ــَك ُمَتيَّمــًا«، فمــن املهــم أن يكــون القلــب  ِبُحبِّ

متيمــا بحــب اللــه عــز وجــل، واللســان دائمــا 

ــا  ــى-؛ فقــد بلغن يكــون لهجــا بذكــره - تعال

بذلــك حــد اخلشــوع لننــال العنايــة اإللهيــة؛ 

فــكل ذلــك مــن أجــل أن يصــل اإلنســان الــى 

ــر  ــب، والذك ــي القل ــي ف ــة احلــب اإلله مرحل

ــن  ــه م ــك، فإن ــإذا كان كذل ــى اللســان، ف عل

ــي  ــور ف ــاك أيضــا ن ــون هن ــي أن يك الطبيع

اجلــوارح؛ وهــو نــور التعبــد والطاعــة؛ ليــس 

ــا  ــا وجوارحن ــي قلوبن ــل ف ــط، ب بألســنتنا فق

وبــكل أحاسيســنا، ألنــه - تعالــى- يســتحق 

أميــر  يقــول  كمــا  عليــه،  والثنــاء  احلمــد 

املؤمنــن، عليــه الســام: »اللهــم انــي مــا 

نــارك وال طمعــًا فــي  عبدتــك خوفــًا مــن 

لذلــك  أهــًا  ألنــك  عبدتــك  ولكنــي  جنتــك 

وابتغــاء مغفرتــك ورحمتــك ورضوانــك«.

اللــه  نحمــد  التــي  األخــرى  والصفــة 

الواســعة  الرحمــة  بهــا؛  ونذكــره  عليهــا 

ــد  ــِم{، بي ِحي ــِن الرَّ ْحَ ــو }الرَّ ــة فه والدائم

ــًا وبــا حكمــة؛ بــل  ــه ليســت عبث ان نعــم الل

انهــا تهــدف إلــى تربيــة االنســان واختبــاره، 

ــى احلســنة او الســيئة. ــه عل ــم جزائ ومــن ث

الواســعة  الــى رحمتــه  إضافــة  فهــو 

والدائمــة، حكيــم ســريع احلســاب شــديد 

العقــاب؛ البــد ان نخشــاه ونتقــي عذابــه 

علــى  احلصــول  اجــل  مــن  بجــد  ونعمــل 
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ــاد عــن األوطــان وحتمــل الســجن  واالبتع

ــات  ــات البيّن ــن اآلي ــم م واالســتهزاء بالرغ

املختلفــة، حتقــق وعــد اللــه ســبحانه بنصــر 

فرعــون  علــى  موســى  ســبحانه،  اللــه، 

وجبروتــه، بعــد أن عــزم فرعــون علــى قتــل 

موســى وبنــي إســرائيل الذيــن اتخــذوا 

اخلــروج مــن مصــر ســبيًا خلاصهــم، 

حيــث أنهكهــم االضطهــاد والقمــع فــي 

لــم يكــن  ظــل احلكــم الفرعونــي الــذي 

قتــل الرجــال واســتحياء النســاء وتســخير 

العاملــن إال بعــض فصــول اجلــور عليهــم.

ــه وخــرج فرعــون  خــرج موســى وقوم

ــى أثرهــم، وجــاوز الــرب ببنــي  ــده عل وجن

إســرائيل البحــر، وأغــرق فرعــون وجنــوده، 

بتلــك احلادثــة العظيمــة حيــاة  فانتهــت 

أعتــى طاغيــة، كمــا انتهــت - أيضــًا - 

حيــاة حضــارٍة فــي أوج قوتهــا وعنفوانهــا.
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وبانتهــاء حيــاة فرعــون، بــدأت فصــوٌل 

جديــدة مــن جهــاد النبــي العظيــم موســى، 

ــم يكــن  ــه الســام، ولكــن هــذه املــرة ل علي

ــار، بــل كان جهــادًا فــي  جهــاده مــع الكّف

قومــه ومــع مــن أنقذهــم باألمــس مــن 

ــه. ــون وطغيان ــروت فرع جب

صحيــٌح أن بنــي إســرائيل أظهــروا 

اإلميــان مبوســى ورســالته، وأعلنــوا اتباعه 

ــه هــارون، عليهمــا الســام، ولكنهــم  وأخي

اإلميــان  مرتبــة  بلغــوا  قــد  يكونــوا  لــم 

ــن  ــم يكونــوا مؤهل ــم ل ــا أنه ــي، كم احلقيق

ــي  ــك شــرع النب ــة صاحلــة، ولذل ــاء أم لبن

موســى، عليــه الســام، مبعونــة أخيــه، 

بحركــة بنــاء األمــة املؤمنــة والصاحلــة بنــاًء 

ــًا. جذري

ب على مراحل
ّ
 مرض التقل

ــه  ــي موســى، علي ــدأ النب ــل أن يب وقب

الســام، بترســيخ أســس اإلميــان، ظهــرت 

ــة  ــى الســطح األمــراض الداخلي ــو عل تطف

أولهــا  كان  إســرائيل والــذي  بنــي  فــي 

كانــوا  باألمــس  فهــم  التقلــب،  مــرض 

يعبــدون اللــه وحــده، إذ أنهــم فــي ســاعات 

العســرة والشــدة ال يجــدون ملجــأ غيــر 

حصــن اللــه ســبحانه، ففــي تلــك الســاعة 

ــن دون  ــداد م ــان األن ــب اإلنس ــض قل يرف

اللــه عزوجــل، حتــى لــو كان قويــًا فــي 

ســلطانه ظاهــرًا كفرعــون، ولكنهــم مــا 

إن جتــاوزوا البحــر حنّــوا إلــى الشــرك 

معانــاة  بذلــك  وبــدأت  ســبحانه،  باللــه 

ــه  ــه الســام، مــع قوم ــم، علي ــي العظي النب

ــداد  ــب« واالرت ــة مــرض »التقل ــي محارب ف

ــض  ــي بع ــا يل ــي م ــع األول. وف ــى املرب إل

احملطــات التــي ذكرهــا القــرآن الكــرمي:
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ــي إســرائيل  ــه ببن ــاوز الل ــد أن ج بع

ــن  ــل أن يلتقطــوا أنفاســهم م ــر، وقب البح

معالــم  ظهــرت  الشــاّقة،  املســيرة  تلــك 

ــى  ــون عل ــًا يعكف املــرض، حــن رأوا أقوام

أصنــاٍم لهــم، يعبدونهــا مــن دون الله، وإذا 

ــم موســى،  ــون نبيه ــي إســرائيل يطالب ببن

ــن  ــًا م ــم إله ــل له ــام، أن يجع ــه الس علي

جنــس آلهتهــم، دون إلتفــاٍت منهــم إلــى 

أن جوهــر حركــة األنبيــاء ومنهــم موســى، 

ــاس مــن  ــه الســام، هــي تخليــص الن علي

ــبحانه؛ حجــرًا  ــه س ــا ســوى الل ــادة م عب

 - كان  بشــرًا  أم   ،- كاألصنــام   - كان 

كفرعــون -. قــال اللــه ســبحانه: 

اْلَبْحــَر  اِئيــَل  إِْسَ بَِبنِــي  }َوَجاَوْزَنــا 
َفَأَتــْوا َعــَى َقــْوٍم َيْعُكُفــوَن َعــَى َأْصنَــاٍم هَلـُـْم 
ــْم  ــاَم هَلُ ــًا َك ــا إهَِل ــل َلنَ ــا ُموَســى اْجَع ــوا َي َقاُل
ــوَن{، )ســورة  َهُل ــْوٌم َتْ ــْم َق ُك ــاَل إِنَّ ــٌة َق آهِلَ

.)1٣8 األعــراف: 

ــي  ــدو أن عــدم رســوخ اإلميــان ف ويب

قلوبهــم والتأثــر القســري واحلنــن للثقافــة 

كانــت  التــي  العوامــل  هــي  الفرعونيــة، 

ــول املرجــع  ــا يق وراء هــذا النكــوص، وكم

املدرســي: »إن قــوم موســى، عليــه الســام، 

عاشــوا ردحــًا طويــًا مــن الزمــن وهــم 

الــذل واخلضــوع واالستســام  يعانــون 

الطاغوتيــة  السياســة  لآخريــن، وكانــت 

ــذه  ــم ه ــي فرضــت عليه ــي الت ــون ه لفرع

 - حــال  أي  علــى   - ولكنهــم  احلالــة، 

ــه  ــم الل ــا نفســيا؛ فحــن أنقذه ــروا به تأث

ــة  ــيطرة عالق ــك الس ــار تل ــت آث ــا بقي غيبي

علــى ممارســة  يقــدروا  بنفوســهم، ولــم 

حريتهــم واحلضــور فــي ســاحات احليــاة، 

واتخــاذ القــرارات املناســبة فيهــا اعتمــادا 

ــم  ــى حالته ــك حنــوا إل ــى أنفســهم، لذل عل

الســابقة«.)2(

ــة، راح  ــل مطالبتهــم الباطل وفــي مقاب

يشــرح  الســام،  عليــه  موســى،  النبــي 

ــا،  ــم به ــًا مــن جهله ــق انطاق ــم احلقائ له

ــل كل شــيء،  ــم، أواًل وقب ــث صــّرح له حي

بأنهــم قــوٌم يجهلــون؛ ومــا وقوعهــم فــي 

ــة  ــم إال جلهلهــم بحقيق هــذا اخلطــأ العظي

ــبحانه. ــه س ــم لل ــدم معرفته ــان وع اإلمي

وبعــد هــذه الصعقــة القويــة، بــّن لهــم 

النبــي، عليــه الســام، بطــان عمــل هــؤالء 

وعــدم اســتمراريته، فبنيــان القــوم العقــدي 

والثقافــي قائــٌم علــى شــفا جــرٍف هــاٍر، 

قــال اللــه ســبحانه: 

ٌ َمــا ُهــْم فِيــِه َوَباطِــٌل  }إِنَّ َهــُؤلِء ُمَتــرَّ
ــوَن{، )ســورة األعــراف:  ــوا َيْعَمُل ــا َكاُن َم

.)1٣9

عليــه  موســى،  النبــي  ـِف  يكـت ولــم 

أمــر  إليــه  يــؤول  مــا  ببيــان  الســام، 

املشــركن؛ بــل راح يذّكرهــم باللــه ســبحانه 

الــذي فّضلهــم علــى العاملــن وأنقذهــم مــن 

ــًة  ــزدادوا معرف ــه، لي ــون وطغيان ــور فرع ج

ـره، قــال  وإميانــًا باللــه الــذي ال رب غـي

تعالــى: 

ــَو  ــًا َوُه ــْم إهَِل ــْرَ اللَِّ َأْبِغيُك ــاَل َأَغ }ق
َلُكــْم َعــَى اْلَعاَلِــنَي * َوإِْذ َأنَجْينَاُكــْم  َفضَّ
ِمــْن آِل فِْرَعــْوَن َيُســوُموَنُكْم ُســوَء اْلَعــَذاِب 
ــاَءُكْم َوِف  ــَتْحُيوَن نَِس ــْم َوَيْس ــوَن َأْبنَاَءُك ُيَقتُِّل
ــْم َعظِيــٌم{، )ســورة  ُك ــْن َربِّ ــالٌء ِم ــْم َب َذلُِك

)141-14٠ األعــراف: 
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أمــر اللــه نبيــه بالصعــود إلــى الطــور 

بعشــرة  يومــًا وأمتهــا  ثاثــن  ملناجاتــه 

ــه  ــه مــع كليمــه، علي ــم ميقــات الل ــام؛ فت أي

الســام، أربعــن يومــًا، وهــي ليســت باملدة 

الطويلــة نســبيًا، إال أنهــا كانــت كافيــة 

ــادي -  ــراغ القي ــن الف الســتغال املنحرف

لوجــود هــارون، عليــه الســام - والضعــف 

املعرفــي واخلــواء الثقافــي لبنــي إســرائيل، 

إلعــادة األمــة إلــى الشــرك باللــه ســبحانه، 

مــن خــال صناعــة عجــٍل مــن ذهــب، وعــّده 

إلــه موســى وهــارون، تعالــى اللــه عــن ذلــك 

علــوًا كبيــرًا.
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ــْرًا  ــْم ِش ــْن َكاَن َقْبَلُك ــنََن َم ــنَّ َس »َلَتتَّبُِع
ــوا  ــْو َدَخُل ــى َل ــِذَراٍع َحتَّ ــًا بِ ــْرٍ َوِذَراع بِِش
ــوَل  ــا َرُس ــا َي ــْم ُقْلنَ ــبٍّ َلَتبِْعُتُموُه ــَر َض ُجْح

ــْن«)1( ــاَل َفَم ــاَرى َق ــوَد َوالنََّص اللَِّ اْلَيُه
بهــذه اجلملــة الصاعقــة نّبــه النبــي 

مبــا  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى  األكــرم، 

مــن  اإلســامية  األمــة  فــي  ســيجري 

علــى األمم  مــّرت  ابتــاءات وامتحانــات 

الســابقة؛ كبنــي إســرائيل فــي زمــن النبــي 

موســى، عليــه الســام، أو بعــد مجــيء 

النبــي عيســى ابــن مــرمي، عليهمــا الســام، 

ــي  ومــا تكــرار القــرآن الكــرمي لقصــة النب

موســى مــع فرعــون مــن جهــة، ومــع قومــه 

ــن ســبعن  ــر م ــي أكث ــة أخــرى ف ــن جه م

مــورد إال لبيــان أهميــة هــذه احلــوادث 

يكــرر  كيــا  بهــا  االعتبــار  وضــرورة 

املســلمون األخطــاء ذاتهــا فيبتلــوا بنتائــج 

ســيئة.
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مختلفــة  موجــات  باملــرء  تعصــف 

ذات اليمــن وذات الشــمال، وهــو مطالــٌب 

ـٍف واضــح إزاءهــا، أمــا أن  باتخــاذ موـق

فــا  املوجــة،  تقلــب  مــع  متقلبــًا  يكــون 

يرجــى منــه خيــر قــط؛ بــل ال يكــون املــرء 

مؤمنــًا حتــى ميّحــص ويبتلــى، ذلــك ألن 

مجــرد ادعــاء اإلميــان أمــٌر يقــدر عليــه كل 

فــرد.

ــب« قــد يعــم املجتمــع كلــه  وداء »التقلّ

ــع  ــمال م ــن وذات الش فيتحــرك ذات اليم

ــة وميســى  ــح بثقاف ــن، فيصب ــق الناعق نع

ــًا  ــح مؤمن ــه يصب ــع أخــرى، ورمبــا رأيت م

املســاء  عنــد  يحلقهــا  ولكنــه  ملتحيــًا 

ــا  ــن«، ورمب ــة ضــد »املتدين ــاب الكف النق

عليــه  للرأســمالية، ولكنــه ال متــر  طّبــل 

األيــام حتــى يصــدح بلعنهــا.

مرضــًا  »التقلّــب«  مــرض  وليــس 

ــائعة  ــن األمــراض الش ــو م ــل ه ــادرًا، ب ن

فــي األمم علــى اختافهــم فــي الزمــان 

ــول  ــس مرضــًا مجه ــه لي ــا أن ــكان، كم وامل

واألعــراض. األســباب 
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بعــض  بعــد جهــاٍد عظيــم، متّثلــت 

فصولــه فــي الهجــرة خوفــًا مــن القتــل، 
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إعمار البالد وأحياؤه في عصر ظهور 
اإلمام المهدي - عجل الله فرجه -

ــاء  ــع دع ــن مقاط ــة م ــع جمل ــداد الســابقة م ــي األع ــا ف كن

ــا املقــام فــي  ــه، حتــى وصــل بن العهــد، بحســب تسلســل فقرات

ــاَدَك،  ــِه ِعب ــِي ِب ْح
َ
ــالَدَك، َوا ــِه ِب ــُهمَّ ِب ـ

ّ
ــِر الل ــع: »َواْعُم املقط

َبْحــِر 
ْ
َبــرِّ َوال

ْ
ســاُد ِفــي ال

َ
ف

ْ
َهــَر ال

َ
 ]ظ

ُّ
َحــق

ْ
ــَك ال

ُ
ْول

َ
ــَت َوق

ْ
ل

ُ
ــَك ق

َّ
ِان

َ
ف

ــاِس[«.
ّ
ــِدي الن ْي

َ
ــَبْت ا َس

َ
ِبمــا ك

العبارتــان فــي هــذا املقطــع، الــذي اســتعارهما اإلمــام 

ــه الســام، - وهــو صاحــب الدعــاء - فــي هــذا  الصــادق، علي

ــارئ أن  ــى الق ــب عل ــة، يج ــكات متنوع ــان ون ــان مع ــاء لبي الدع

ــا. ــن معناه يتب

ـــُهمَّ ِبــِه ِبــالَدَك« التــي يتوســل القــارئ 
ّ
األول: »َواْعُمــِر الل

فيهــا باللــه - تعالــى- بــأن يعمــر بــاده بظهــور اإلمــام املهــدي، 

عليــه الســام؛ ولكــن ملــاذا قــال الدعــاء واعمــر اللهــم بــه بــادك 

ولــم يقــل بادنــا مثــًا؟

واألرض  الســماوات  مبــدع  تعالــى-   - للــه  البــاد  إن 

ْرِض{، )ســورة الشــورى: 
َ ْ
ــَماَواِت َواأل ــُك السَّ

ْ
ِ ُمل

َّ ِّ
ومالكهــا }هلل

49(؛ ولكــن اســتخدام عبــارة أرضنــا وبادنــا 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.

ــا بظهــور  ــان يعمــر بادن ــى- ب ــه - تعال ــا توســلنا بالل فإن

االمــام املهــدي، عليــه الســام؛ ولكــن نتســاءل هــل هــو اإلعمــار 

املــادي املتمثــل فــي إحيــاء االرض زراعيــًا او صناعيــًا مثــا؟ أو 

ــام.. وغيرهــا؟  إعمــار اجلانــب الروحــي: كاملســاجد ودور األيت

او كا األمريــن؟

حتمــًا إعمــار اجلانــب الروحــي هــو املرجــح؛ كمــا تكفلــت 

ْحــِي ِبــِه ِعبــاَدَك(، واإلحيــاء الروحــي 
َ
العبــارة التاليــة )َوا

يرتبــط بســلوك الشــخصية وليــس باملظهــر احلضــاري او املــادي 

ــأرض. ل

ــا  ــى االرض مب ــالد( ال ينســحب عل ــح )الب وان مصطل

هــي ارض بــل بالكيــان االجتماعــي املتمثــل فــي ارض 

وبشــر ومبــادئ حتكــم ذلــك، حينئــذ فــان اجلانبــن املــادي 

ــك. ــى ذل والروحــي ينســحبان عل

ظهــور  يعجــل  ان  تعالــى  باللــه  التوســل  فــإن  حينئــذ 

اإلمــام املهــدي، عليــه الســام، حتــى تعمــر بادنــا بــه، بفــرض 

مشــروعيته، وخاصــة ان االحاديــث الــواردة عــن النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم وســائر املعصومــن، عليهــم الســام، 

ــه، عجــل  ــأرض بقيادت ــة اإلســامين ل ــى خاف ــا تشــير ال طامل

ــر  ــا تغي ــة ســوف يطــرأ عليه ــة املادي ــه، أي: ان البيئ ــه فرج الل

ــى  ــاس عل ــات الن ــباع حلاج ــد اإلش ــى ح ــز، إل ــي متمي اجتماع

نحــو ال إحبــاط خالــه، وهــذا فيمــا يرتبــط بإعمــار البــاد؛ 

ــور  ــل ظه ــه لتعجي ــي دعائ ــرة ف ــذه الفق ــى ه ــارئ إل ــير الق يش

اإلمــام صاحــب الزمــان للمشــاركة فــي احلركــة اإلصاحيــة 

للمجتمعــات.

فلنتأمــل طويــًا حتــى نــدرك ســريعًا بــان املجتمعــات القريبــة 

مــن عصــر الظهــور تبلــغ قمــة االنحــراف فــي ســلوكها، ولســنا 

ـواردة عــن  بحاجــة الــى االستشــهاد بعشــرات النصــوص اـل

املعصومــن، عليهــم الســام، بالنســبة الــى شــرحها للمجتمعــات 

ــًا،  املنحرفــة التــي طبعهــا اجلــور، بحيــث اصبــح املنكــر معروف

ــه  ــه، علي ــت قول ــي أعقب ــل ان الفقــرة الت ــس.. ب ــس بالعك والعك

ســاُد ِفــي 
َ

ف
ْ
َهــَر ال

َ
الســام: )واحــي بــه عبــادك( قالــت: }ظ

َبْحــِر ِبمــا...{، حيــث ان التفســير لهــذه اآليــة الكرميــة 
ْ
ــرِّ َوال َب

ْ
ال

يقــرر بــأن ظهــور القحــط وظهــور اجلفــاف بالنســبة الــى البــر 

والبحــر إمنــا هــو بســبب معاصــي النــاس، وهــذا يعنــي ان 

ــغ ابعــد مــداه. االنحــراف بل

ــق  ــا يطل ــة حينم ــات املنحرف ــل هــذه املجتمع ــان مث ــك ف لذل

عليهــا مصطلــح )المــوت( يكــون التعبيــر بذلــك متجانســًا مــع 

طبيعــة االنحــراف الــذي يطبعهــا.. مــن هذا توســل االمــام، عليه 

ــات  ــى( املجتمع ــي )موت ــان يحي ــى- ب ــه - تعال الســام، بالل

ــن يضطلعــون او يســاندون  ــاده الصاحلــن الذي مــن خــال عب

االمــام املهــدي، عجــل اللــه فرجــه، فــي ثورتــه اإلصاحيــة، بذلــك 

ــر  ــذا تظه ــت جــورًا، وبه ــا ملئ ــي االرض بعدم ــدل ف ينتشــر الع

حيــاة جديــدة، حيــث ان عبــارة )واحــي بــه عبــادك( تشــير 

الــى )إحيــاء( احليــاة اجلديــدة للمجتمعــات فــي عصــر 

الظهــور، فيحيــا العبــاد حيــاة طيبــة حقــة، هــي التــي 

ــاده الصاحلــن. ــه - ســبحانه - لعب أرادهــا الل

 ماجد الصفار
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وبالفعــل؛ هــرع بنــو إســرائيل لعبادتــه 

والســجود لــه، رغــم نهــي هــارون وتنديــده، 

وكان ســجودهم للعجــل بســبب أنهــم: »ال 

ــن  ــم م ــي نفوســهم بالرغ ــدا ف ــون عبي يزال

ــة  ــوا بحاج ــؤالء كان ــر. ه ــم الظاه حترره

ــهم  ــرر نفوس ــة حت ــة قوي ــورة ثقافي ــى ث إل

ــذل واخلنــوع«.)٣( مــن ال

َواَعْدَنــا  }َوإِْذ  ســبحانه:  اللــه  قــال 

ــَل  ــْم اْلِعْج ْذُت َ ــمَّ اتَّ ــًة ُث ــنَي َلْيَل ــى َأْرَبِع ُموَس
ِمــْن َبْعــِدِه َوَأْنُتــْم َظالُِــوَن* ُثــمَّ َعَفْوَنــا 
ُكــْم َتْشــُكُروَن *  َعنُْكــْم ِمــْن َبْعــِد َذلـِـَك َلَعلَّ
َوإِْذ آَتْينَــا ُموَســى اْلِكَتــاَب َواْلُفْرَقــاَن َلَعلَُّكْم 

َتَْتــُدوَن{، )ســورة البقــرة: 51-5٣(.
وجــود  تعنــي  العجــل  عبــادة  إن 

ـؤدي  خلــٍل فــي أصــل العقيــدة الــذي ـي

يضــاف  وحــن  الثقافــي،  اخلــواء  إلــى 

ــة  ــا والنظــرة اخلاطئ ــار بالدني ــه االنبه إلي

مــا  بأيســر  األمم  هــاك  يكــون  إليهــا 

ــي  يكــون، وظهــر الفســاد العقــدي فــي بن

إســرائيل فــي أكثــر مــن موقــف؛ مثــل: 

طلبهــم لأصنــام - كمــا مــّر- ومثــل عبــادة 

العجــل، ومثــل طلبهــم مــن النبــي موســى، 

عليــه الســام، أن يريهــم اللــه جهــرًة.

الكــرمي  القــرآن  عالــج  هنــا؛  ومــن 

معادلــة االنحــراف فــي هــذه اآليــات، حيــث 

ــاب  ــم الكت ــو عليه ــأن يتل ــه ب ــه نبي ــر الل أم

وفيــه الــرؤى العقديــة الثابتــة والفرقــان 

الــذي حــوى علــى البصائــر التفصيليــة 

للحيــاة، كل ذلــك لهدايتهــم.

املــادة  إلــى  اخلاطئــة  النظــرة  أمــا 

فــي  راســخة  بقيــت  فقــد  واســتحبابها 

األمــر  أحتــاج  ولذلــك  البعــض؛  نفــوس 

إلــى عمليــة التطهيــر التامــة، يقــول املرجــع 

املدرســي: »ولكــن انتهــاء عبــادة املــال، مــن 

ِقَبــل أكثــر األمــة، لــم يــدل علــى انتهــاء دور 

الثــروة فــي تهديــد حتــرر األمــة اجتماعّيًــا، 

إذ كانــت هنــاك طبقــة قــد أشــربت قلوبهــم 

بحــب العجــل. وكانــت األمــة بحاجــة إلــى 

عمليــة تطهيــر، لتصفيــة العناصــر اخلبيثــة 

منهــا«)4( }َوإِْذ َقــاَل ُموَســى لَِقْوِمــِه َيــا َقــْوِم 

ــَل  ــْم اْلِعْج َاِذُك ــُكْم بِاتِّ ــْم َأنُفَس ــْم َظَلْمُت ُك إِنَّ
َفُتوُبــوا إَِل َباِرِئُكــْم َفاْقُتُلــوا َأنُفَســُكْم َذلُِكــْم 
ــُه  َخــْرٌ َلُكــْم ِعنـْـَد َباِرِئُكــْم َفَتــاَب َعَلْيُكــْم إِنَّ
ــُم{، )ســورة البقــرة:  ِحي اُب الرَّ ــوَّ ــَو التَّ ُه

.)54
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الرجــال  أقــوى  ـّز  يـه املــادة  بريــق 

بســاح  يتســلحوا  لــم  مــا  واعتاهــم 

ـرة، والتــي تعنــي مســؤولية املــال  البصـي

وكونــه مجــرد وســيلة الكتســاب اآلخــرة 

ــا إمــرار املعــاش والتوســعة  ــي منه - والت

علــى العيــال -، أمــا مــن ينظــر إلــى املــال 

ــة فتــراه تضعــف قدمــاه أمــام  نظــرة ذاتي

األوراق اخلضــراء واحلمــراء، ويتلعثــم فــي 

ــه الصكــوك  ــول احلــق حــن تعــرض علي ق

يتراجــع  وقــد  ـرة،  كبـي مببالــغ  املوقعــة 

ــي أظهرهــا  ــه الت الشــخص عــن كل مبادئ

طيلــة حياتــه إذا مــا ُمّحــص فــي امتحــان 

ــادة. امل

هــذه  بقيــت  إســرائيل  بنــي  وفــي 

املشــكلة فــي نفــوس البعــض حيــث لــم 

علــى  والزينــة  املــال  متنــوا  أن  يلبثــوا 

اإلميــان باللــه واليــوم اآلخــر الــذي كان 

رصيدهــم األســاس فــي احليــاة. لنســتمع 

إلــى القــرآن الكــرمي وهــو يحكــي قصــة 

أبنــاء  بعــض  علــى  جــرى  قــارون ومــا 

شــاهدوا  حــن  اإلســرائيلي  املجتمــع 

موكــب مفــاحت زينتــه، قــال اللــه ســبحانه: 

ــى   ــى  َفَبغ ــْوِم ُموس ــْن َق ــاُروَن كاَن ِم }إِنَّ ق
ــُه  ــوِز مــا إِنَّ َمفاِتَ ــَن اْلُكنُ ــاُه ِم ــْم َوآَتْين َعَلْيِه
َلــُه  إِْذ قــاَل  ِة  اْلُقــوَّ ُأوِل  بِاْلُعْصَبــِة  َلَتنُــوُأ 
َقْوُمــُه ل َتْفــَرْح إِنَّ اللََّ ل ُيِــبُّ اْلَفِرحــنَي{، 

.)78  -76 القصــص:  )ســورة 

بغــى الرجــل بســبب مــا آتــاه اللــه مــن 

الكنــوز؛ ولكــن كانــت هنــاك فئــة مؤمنــة لــم 

ــي  ــك ال يعن ــك، إال أن ذل ــدع مبــا ميل تنخ

عــدم وجــود مــن يتأثــر بتلــك املظاهــر. 

ــِه  ــى  َقْوِم ــَرَج َع ــه ســبحانه: }َفَخ قــال الل

ْنيــا  ذيــَن ُيريــُدوَن اْلَيــاَة الدُّ ف  زينَتِــِه قــاَل الَّ
ــُه  ــاُروُن إِنَّ ــا ُأوِتَ ق ــَل م ــا ِمْث ــَت َلن ــا َلْي ي
ــوا  ــَن ُأوُت ذي ــاَل الَّ ــٍم * َوق ــظٍّ َعظي ــُذو َح َل
ــَن  ــْن آَم ــْرٌ لَِ ــواُب اللَِّ َخ ــْم َث ــَم َوْيَلُك اْلِعْل
ــُروَن  ابِ ــا إِلَّ الصَّ اه ــًا َو ل ُيَلقَّ ــَل صاِل َوَعِم
* َفَخَســْفنا بِــِه َوبِــداِرِه اأْلَْرَض َفــام كاَن 
ــا  ــْن ُدوِن اللَِّ َوم ــُه ِم وَن ــٍة َينُْصُ ــْن فَِئ ــُه ِم َل
ــَن اُلنَْتِصيــَن{، )ســورة القصــص:  كاَن ِم

.)81-79

االبتــاء  ســحب  تقشــّعت  فلمــا   

اللــه بقــارون ومــا ميلــك مــن  وخســف 

أخــرى،  مــّرًة  ـرددون  املـت انتبــه  زينــة، 

وعــادوا إلــى رشــدهم، قــال اللــه ســبحانه:

َمكاَنــُه  ـْوا  َتَنَـّ الَّذيــَن  }َوَأْصَبــَح 
ْزَق  بِاأْلَْمــِس َيُقوُلــوَن َوْيــَكَأنَّ اللََّ َيْبُســُط الــرِّ
لَِــْن َيشــاُء ِمــْن ِعبــاِدِه َو َيْقــِدُر َلــْو ل َأْن َمــنَّ 
اللَُّ َعَلْينــا َلََســَف بِنــا َوْيَكَأنَّــُه ل ُيْفِلــُح 
.)82 القصــص:  )ســورة  اْلكافِــُروَن{، 

-5-

واقعنا اليوم!

وواقــع مجتمعاتنــا اليــوم ليــس بعيــدًا 

إســرائيل  بنــو  يعانيــه  كان  عمــا  جــدًا 

مــن حــاالت التقلــب، تلــك التــي نتجــت 

ــي  ــد املعرف ــم الرصي بســبب عــدم امتاكه

بالثقافــة  تســلحهم  وعــدم  الصحيــح، 

النقيــة، مضافــًا إلــى غلبــة الشــهوات علــى 

ــل. ــور العق ن

وهــذه العوامــل ذاتهــا التــي جتعــل 

فئامــًا مــن أبنــاء املجتمعــات اإلســامية 

تنقلــب علــى عقبهــا فــي ســاعات اإلمتحــان 

ثابــت  ـٍف  موـق اختيــار  فــي  وتفشــل 

وصحيــح.

فبعــد أن تخلــص الشــعب العراقــي 

- مثــًا- مــن جبــروت صــدام وظلمــه، 

ــة، جنــد أن  ــاق احلري ــه آف وانفتحــت أمام

الصــراط  عــن  انحــرف  منهــم  البعــض 

القــومي. 

إمــا بكفــره بالديــن ومبــا جــاء بــه 

عقديــة  مذاهــب  بانتحالــه  أو  الوحــي، 

الشــمال. أو  اليمــن  ذات  منحرفــة 

وال ميكــن الوقــوف أمــام هــذا املــرض 

ومعاجلتــه بصــورة صحيحــة إال بالعمــل 

مبــا قــام بــه األنبيــاء مثــل النبــي موســى، 

ــاء الصــرح  ــادة بن ــن إع ــه الســام، م علي

العقــدي والــذي يعنــي - فــي مــا يعنيــه - 

تصحيــح الثقافــة، وتصحيــح الرؤيــة جتــاه 

ــاة وحوادثهــا. احلي

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

)1( بحار األنوار/ ج28/ ص 30

)2( من هدى القرآن / ج3/ ص 105

)3( بحار األنوار/ ج28/ ص 30

)4( من هدى القرآن/ ج 1/ ص 185.
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احلقيقيــة لتقدمهــا ونهضتهــا، وهــو كتــاب 

اللــه، وقيــادة أهــل البيــت، عليهــم الســام، 

وهــو مــا جعلهــا تعيــش فــي ظــل تيــه 

ــك  ــت تل ــذ أن ضيع ــًا، من ــل دام قرون طوي

األمــة قيادتهــا الربانيــة بعــد وفــاة الرســول 

ــه. ــه وآل ــه علي ــى الل األعظــم، صل

ــًا: األمــة اليــوم أحــوج مــا تكــون  ثالث

ــي  ــدي، والتخلّ ــر مســارها التقلي ــى تغيي ال

ــا ســطره الســابقون، وتــرك التعصــب  عم

واالختــاف حــول أهــم قضيــة دينيــة وهــي 

القيــادة التــي بهــا ترتقــي األمــة وتضمــن 

الطريــق الــذي ال تيــه فيــه وال انحــراف.

ان  ميكــن  الصحيــح  املســار  ان 

نســتلهمه مــن اآليــة الكرميــة: }اْهِدَنــا 

اَط اْلُْســَتِقيَم{، )ســورة الفتحــة: 6(،  َ الــصِّ
ــم  ــذي يســأل املســلمون ربه فالصــراط ال

يوميــًا فــي كل صــاة أن يهديهــم إليــه، 

مرهــوٌن عنــد اللــه بتعريــف عملــي محــدده 

يرتبــط بصنــف معــن هــم الذيــن أنعــم اللــه 

ِذيــَن َأْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم  اَط الَّ عليهــم، }ِصَ

الِّــنَي{،  َغــْرِ اْلَْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َوَل الضَّ
)ســورة الفاحتــة: 7(، فلنســأل أنفســنا 

حقــًا، مــن هــم الذيــن أنعــم اللــه عليهــم؟!

ــأن  ــك ب ــا ذل ــه علين ــد اختصــر الل ولق

أوضــح مــن هــم الذيــن أنعــم اللــه عليهــم، 

ولكــن ربــط الهدايــة واملعّيــة معهــم بــأن 

ــال  ــه ورســوله، فق ــًا لل ــد مطيع ــون العب يك

ــبحانه: س

ــَك  ِئ ــوَل َفُأوَلٰ ُس ــِع اللََّ َوالرَّ ــن ُيطِ }َوَم
ــنَي  ــَن النَّبِيِّ ــم مِّ ــَم اللَُّ َعَلْيِه ــَن َأْنَع ِذي ــَع الَّ َم
ــنَي  اِلِ َوالصَّ ــَهَداِء  َوالشُّ يِقــنَي  دِّ َوالصِّ
ِئــَك َرفِيًقــا{، )ســورة النســاء:  َوَحُســَن ُأوَلٰ
69(، وقــد اســتفاضت اآليــات واألحاديــث 

ــت،  ــل البي ــادة أه ــى قي ــة عل ــة الدال النبوي

طاعتهــم  وضــرورة  الســام،  عليهــم 

وواليتهــم.

رابعــًا: إن البدايــة الصحيحــة لتغييــر 

وضــع األمــة وخروجهــا مــن التيــه الطويــل 

والدامــي هــو باتبــاع األمــة إلرشــادات 

اللــه ورســوله كامــًا، وفــي مقدمتهــا أن 

تتوحــد حــول القــرآن وأهــل البيــت، عليهــم 

ــة  ــي حال ــن وتنه ــه املت ــل الل ــام، حب الس

التفــرق والتمــزق القاتــل، وهــذا تغييــر 

األمــة  لوضــع  ضــروري  ولكنــه  صعــب 

وإعــادة صياغــة واقعهــا مــن جديــد، أمــا 

مــن  األمــة مبعجــزة  لتغييــر  ننتظــر  أن 

ــق،  ــن يتحق ــتحيل، ول ــك مس ــماء، فذل الس

كمــا ال يتحقــق أي تقــدم بســبب انفصــال 

ــة. ــا الرباني ــن قيادته ــة ع ــم األم معظ

ــا  ــط تقدمه ــامية يرتب ــة اإلس إن األم

مبــدى متســكها القــوي بالقيــادة الشــرعية 

التــي ارتضاهــا اللــه لهــا، وبقــدر هــذا 

إن  التقــدم.  يكــون  والتمســك  االرتبــاط 

ــى  ــى ضــرورة الســير عل القــرآن حــث عل

ــي  ــة الت ــادات الشــرعية الرباني خطــى القي

العلــم  مــن  متقدمــة  مواصفــات  متتلــك 

والتقــوى والســلوك املتقــدم.
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واقــع أمتنــا اإلســامية؛ ومنــذ قــرون 

ــور  ــت بن ــى اآلن، ال يناســب أمــة ُحظي وال

خــال  فمــن  العظيــم؛  وفضلــه  القــرآن 

التأمــل الفاحــص فــي وضــع األمــة، جنــد 

أنهــا تعانــي مــن تخلــف شــديد، وضيــاع، 

ســيطرة  بســبب  وبطــش  واســتبداد، 

احلــكام الطغــاة فــي الكثيــر مــن بــاد 

املســلمن، فبســبب اســتبدادهم باحلكــم 

وســوء إداراتهــم، تضاعفــت أزمــات األمــة 

وتعقــدت اكثــر.

ذلــك  كل  وقــع  ِلــم  تســاءلنا؛  فهــل 

ــٍة  ُأمَّ }َخــْرَ  بقــاء  ســبب  ومــا  علينــا؟ 

ــاِس{، )ســورة آل عمــران:  ــْت لِلنَّ ُأْخِرَج
ـّرة  امـل 11٠(، فــي ظــل هــذه األوضــاع 

طــوال قــرون عــّدة، وهــي متلــك ذلــك النــور 

الربانــي؟!

ــا  ــن!؟، حاش ــي الدي ــكال ف ــل اإلش ه

ــه وارتضــاه؟ بــل وأوضــح؛  ــه، وقــد أكمل لل

أن بااللتــزام بــه وبطاعــة القيــادة الربانيــة 

ــق. ــا األمــة وتنطل حُتي

لنتبحــر فــي فهــم طبيعــة وعمــق أزمــة 

أمتنــا، ومــن ذلــك؛

مــن  الكثيــر  مشــكلة  إن  أواًل: 

احلــكام والنخــب امللتفــة حولهــم، أنهــم 

والتزمــوا  اإلســام  شــعارات  رفعــوا 

ببعــض تعاليمــه التــي تناســب وضعهــم 

ــل  ــر، ومث ــض اآلخ ــوا البع ــم، وترك وهواه

هــذا التبعيــض ال يحقــق لأمــة صاحهــا 

ـركات  ـب علــى  وحصولهــا  وانطاقتهــا 

اإلســام، وقــد أوضــح اللــه - تعالــى- ذلك 

فــي كتابــه الكــرمي، بــأن التطبيــق غيــر 

الكامــل للقــرآن ال يحقــق ألصحابــه إال 

ــر  ــو تعبي ــا، وه ــاة الدني ــي احلي اخلــزي ف

ــي  ــة ف ــاة األم ــع حي ــز لواق مختصــر ومرك

أكثــر مراحــل وجودهــا، فهــي ال تعيــش عــّز 

اإلســام وعظيــم حضارته، بــل كان اجلزاء 

التخلــف واالنحطــاط  }اخِلــْزي{ أي  هــو 

املعيــب، وقــد قــال تعالــى: }َأَفُتْؤِمنُــوَن 

بَِبْعــِض اْلِكَتــاِب َوَتْكُفــُروَن بَِبْعــٍض َفــاَم 
ــْزٌي  ــْم إِلَّ ِخ ــَك ِمنُك لِ ــُل َذٰ ــن َيْفَع ــَزاُء َم َج
وَن إَِلٰ  ــَردُّ ــِة ُي ــْوَم اْلِقَياَم ــا َوَي ْنَي ــاِة الدُّ ِف اْلََي
َأَشــدِّ اْلَعــَذاِب{، )ســورة البقــرة: 85(؛ 
ــي  ــدًا ف ــة ج ــة وواقعي ــن صارم ــه قوان فلل

ــن العامــة فــي  ــا الدي ــاة، فعطاي هــذه احلي

ــا، ال تتواجــد إال حــن  ــاة الدني ــذه احلي ه

ومتكامــل  ســليم  تطبيــق  هنــاك  يكــون 

للديــن، أمــا التطبيــق التجزيئــي وبحســب 

األهــواء والرغبــات، فهــو رٌد علــى اللــه، بــل 

ــد. ــام للعبي ــك بظ ــا رب ــه، وم وشــرك ب

نبيــه  حــّذر  ربنــا،  اللــه  إن  ثانيــًا: 

األعظــم محمــدًا، صلــى اللــه عليــه وآلــه - 

مــن بــاب التعليــم ألمتــه - إن أدنــى تهــاون 

فــي طاعــة اللــه بطاعــة غيــره والركــون الــى 

طلباتهــم، يكــون وبالــه عظيمــًا علــى النبــي 

فــي الدنيــا واآلخــرة، قــال تعالــى: }َوَلــْوَل 

ــْيًئا  ــْم َش ــُن إَِلْيِه ــدتَّ َتْرَك ــْد ِك ــاَك َلَق َأن َثبَّْتنَ
اْلََيــاِة  ِضْعــَف  ََذْقنَــاَك  ألَّ إًِذا   * َقِليــاًل 
ــا  ــَك َعَلْينَ ــُد َل ــمَّ َل َتِ ــاَمِت ُث ــَف اْلَ َوِضْع
َنِصــًرا{، )ســورة اإلســراء: 75-74(.

الصــارم  القانــون  ذلــك  كان  فــإن 

وأفضلهــم،  اخللــق  أعظــم  بــه  ُيعامــل 

ــط، وال  ــه األكــرم فق ــى نبي ــك عل ــون ذل أيك

يكــون علــى أتباعــه؟! بــل فــي عقيدتنــا، 

أن هــذا التحذيــر موجــه لأمــة بالدرجــة 

ــى  ــه حت ــى، وإن ال أحــد يســتثنى من األول

ولــو كان مبرتبــة الرســول األعظــم.

احلقيقــة  لنواجــه  تامــة؛  وبصراحــة 

نتهــرب منهــا. تــام، وال  بوضــوح 

الــذي  واخلــزي  األمــة  تخلــف  إن 

ـزال، بســبب تضييــع  تعرضــت لــه، وال ـت

أكثــر األمــة لقرآنهــا الكــرمي، وقيادتهــا 

املعصومــة الطاهــرة املتمثلــة فــي أهــل 

البيــت، عليهــم الســام، وهــم االمتــداد 

ــى  ــي املصطف ــد النب ــه بع ــه الل ــذي جعل ال

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 

بالعوامــل  الصحيــح  متســكها  وعــدم 

اضاءات تدبرية

 إن األمة 
اإلسالمية يرتبط 
تقدمها بمدى 

تمسكها القوي 
بالقيادة الشرعية 

التي ارتضاها اهلل 
لها، وبقدر هذا 

الرتباط والتمسك 
يكون التقدم

ALHODAMAG.COM

 السيد جعفر العلوي

ِذيــَن َكَفــُروا إَِل َجَهنَّــَم ُزَمــًرا َحتَّــى إَِذا َجاُءوَهــا  }َوِســيَق الَّ
ُفتَِحــْت َأْبَواُبَــا{، )ســورة الزمــر: 71(.

ـِة ُزَمــًرا َحتَّــى إَِذا  ُــْم إَِل اجْلَنَـّ َقــْوا َربَّ ِذيــَن اتَّ }َوِســيَق الَّ
َجاُءوَهــا َوُفتَِحــْت َأْبَواُبَــا{، )ســورة الزمــر: 7٣( ملــاذا وصــف 
القــرآن الكــرمي دخــول الكفــار إلــى النــار }َحتَّــى إَِذا َجاُءوَهــا ُفتَِحــْت 

َأْبَواُبَــا{، ودخــول املؤمنــن إلــى اجلنــة }َحتَّــى إَِذا َجاُءوَهــا َوُفتَِحــْت 
ــا{، مــن خــال دخــول حــرف )الــواو( فــي اآليــة الثانيــة؛ نبــن  َأْبَواُبَ

ــكات: ــك فــي عــدة ن ذل

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 

ــع. ــوا بالهل ــم فيصاب ــي وجوهه ــار ف ــوب الن ــح أب ــون تفت يذهب

أمــا فــي حــال املؤمنــن، فاجلنــة أبوابهــا مفتوحــة علــى الــدوام؛ ألن 

مــن عــادة الكــرمي أن يفتــح بابــه ملــن يريــد أن يكرمهــم قبــل أن يصلــوا 

ــَواُب{،  ُــُم اأْلَْب َفتََّحــًة هلَّ ــْدٍن مُّ ــاِت َع إلــى بيتــه، كمــا فــي قولــه: }َجنَّ

ــي  ــى آخــر ف ــا مــن مــكان إل ــون فيه ــا يتنقل )ســورة ص: 5٠(، وأهله

يســر وســرور وهــم فــي طريقهــم إليهــا يرونهــا مــن بعيــد فيســعدون 

ويســّرون باجلــزاء والنعيــم الــذي ينتظرهــم، وكأن اللــه - تعالــى- 

يريــد أن يعّجــل لهــم شــعورهم بالرضــا والســعادة بجزائهــم 

الــذي يســتحقونه. 

الثانيــة: وأمــا مــن الناحيــة البيانيــة أن جــواب الشــرط 

فــي حــال جهنــم )ِإَذا َجاُءوَهــا( مذكــور وهــو: )ُفِتَحــْت َأبَْواُبــَه(.

قــال فــي اآليــة األولــى }َحتَّــى إَِذا َجاُؤوَهــا ُفتَِحــْت 

ــا{، نعــم جاؤوهــا؛ فعنــد املجــيء تفتــح، فصــار ُفِتحــت  َأْبَواُبَ
ــم يــأِت بجــواب الشــرط؛  جــواب )إذا(. وأمــا فــي حــال اجلنــة ل

ــا  ــا{، مل ــْت َأْبَواُبَ ــا َوُفتَِح ــى إَِذا َجاُؤوَه ــدرًا }َحتَّ ــه مق ــل جعل ب

حصــل لهــم مــن النعيــم واملنزلــة والدرجــة الرفيعــة، شــيء ال يوصــف 

ــدر. وال يق

الثالثــة: »الــواو«؛ فــي اآليــة الثانيــة للحــال، واجلملــة حاليــة بتقديــر 

ــدم  ــك بتق ــا، وُيشــعر ذل ــم أبوابه ــت له ــد فتح ــا وق ــد«، أي: جاءوه »ق

الفتــح، كأن خزنــة اجلنــات فتحــوا أبوابهــا ووقفــوا منتظريــن لهــم.

فــإن قيــل؛ أهــل النــار أيضــًا فتحــت لهــم أبوابهــا، فــي غيــر وجــود 

حــرف الــواو، فمــا الفــرق؟

ــا،  ــا فيه ــد دخــول أهله ــح إال عن ــم ال تفت ــواب جهن ــرق؛ أن أب الف

فأمــا أبــواب اجلنــة ففتحهــا يكــون متقدمــًا علــى وصولهــم إليهــا بدليــل 

ُــُم األبــواب{، )ســورة ص: 5٠(. َفتََّحــًة هلَّ قولــه }جنــات َعــْدٍن مُّ

الرابعــة: إن هــذه الــواو )واو الثمانيــة( دخلــت فــي أبــواب اجلنــة 

لكونهــا ثمانيــة وأبــواب النــار ســبعة فلــم تدخلهــا الــواو.

ــوا  ــال ادخل ــم وال يق ــواب جهن ــوا أب ــال ادخل ــاذا يق ــة: مل اخلامس

ــم؟ جهن

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.

ْبَواُبَها(
َ
 أ

ْ
ِتَحت

ُ
ْبَواُبَها( وبي�ن )َوف

َ
 أ

ْ
ِتَحت

ُ
الفرق بي�ن )ف

 محمد رضا الطرفي

لماذا تخلفنا كأمة؟
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فــي غمــرة اليــأس اخلانــق مــن التغييــر احلقيقــي فــي 

بادنــا 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 

ــب الشــهيد  ــد واك ــدم، فق ــة والتق ــل نحــو احلري ــم والطوي املظل

النمــر النهضــة اجلماهيريــة فــي البــاد العربيــة ضــد األنظمــة 

ــن روح  ــح ع ــذي تفت ــوري ال ــع الث ــت الربي ــة، فكان الديكتاتوري

رســالية مقدامــة تضــخ وعيــًا باملســؤولية وإقدامــا شــجاعًا 

ــة والكرامــة االنســانية. خلــوض النــزال مــع اعــداء احلري

فعندمــا كان يصــدح باحلــق بلســان شــجاع متســلحًا بـــ 

ــة تتعــرض بشــكل او  ــت الشــعوب العربي ــة«، كان ــر الكلم »زئي

بآخــر، حملــاوالت إخمــاد الثــورات او ســرقة مكتســباتها او 

االلتفــاف عليهــا، وبكلمــة؛ إلخمــاد صــوت الرفــض واملطالبــات 

ــو  ــه بشــدة، وه ــذر من ــا كان يح ــذا م ــي، وه ــر احلقيق بالتغيي

مــا حصــل فيمــا بعــد، فقــد ســرقت معظــم االنتفاضــات 

ــر  ــه اجلماهي ــزف في ــام دم تن ــى حم ــت ال ــة، وحتول اجلماهيري

ــا  ــي، فيم ــر احلقيق ــن عــزم للتغيي ــا م ــى لديه ــا تبق ــا وم قواه

مت اختطــاف القيــادة فــي البحريــن، لتبقــى اجلماهيــر وحيــدة 

فــي الســاحة، ولــذا كان القائــد الوحيــد الــذي يســترخص دمــه 

إلذكاء روح املقاومــة ونشــر الوعــي، مخترقــًا احلواجــز النفســية 

ــع  ــد برف ــر أح ــى ال يفك ــا احلــكام للشــعوب، حت ــي صنعه الت

ــم وانحــرف. ــا ظل ــى صــوت احلاكــم، مهم ــه عل صوت

ــذا  ــي ذكــرى ه ــدى، ألن حتي ــة اله ــدا مبجل ــا ح ــذا م وه

ــي  ــات الت ــض الصفح ــي بع ــد، ف ــر املجاه ــذ والثائ ــد الف القائ

ــن  ــر م ــه الشــهيد النم ــا قدم ــض احلــق مل ــي ببع ــو ان تف نرج

ـرأس بقضايانــا  تضحيــات مــن أجــل ان نبقــى مرفوعــي اـل

العادلــة ومــا نحملــه مــن فكــر أصيــل اثبــت فــي الســاحة - كما 

أثبــت مــن قبــل- انــه العــاج األجنــع ألزمــات االمــة ومعاناتهــا.

ملف خاصملف خاص

الشهيد 
النمر ومفتاح 

االنتصار

سالح اإلشاعة لقتل إرادة 

التغيير لدى الجماهير

ســنة اللــه فــي هــذه األرض بعــد بعثــة  محمد الحسيني

النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه اقتضــت 

أن تتقلــص مفاهيــم وســلوكيات وأفــكار 

واألعمــال اجلاهليــة، قبــل البعثــة كانــت 

النــاس منغمســة فــي الشــرك، فــي الظلــم، 

ــه  ــنة الل ــة ُس ــد البعث ــتعباد، وبع ــي االس ف

الشــرك  مفــردات  تتهــاوى  أن  اقتضــت 

ــردات  ــك مف ــوى األخــرى، وكذل ــدًة تل واح

االســتبداد. 

ــة  ــت الكعب ــام، كان ــن األي ــوم م ــي ي ف

املشــرفة محاطــة باألصنــام، واليــوم؛ ال 

وجــود لأصنــام، إمنــا توحيــد للــه، اجلانب 

اآلخــر؛ جانــب الظلــم واالســتبداد، كذلــك 

ظلــم  هنــاك  كان  الرســول  بعثــة  قبــل 

واســتعباد، واســتبداد، كمــا هــي ســنة 

والشــرك  يتســع،  التوحيــد  فــي  اللــه 

العــدل  اللــه فــي  يتقلــص، كذلــك ســنة 

ــم يتقلــص،  ــم؛ فالعــدل يتســع والظل والظل

تتســع. يتقلــص واحلريــة  واالســتعباد 

تقلــص  نشــاهد  هــذا  يومنــا  فــي   

رقعــة  واتســاع  االســتعباد،  وانكمــاش 

ــى  ــاج إل ــألة ال حتت ــة ســريعًا؛ املس احلري

تأمــل وتفكيــر، وهــذه ســنة، وال ميكــن 

ــوراء فتعــود  ــى ال إعــادة عقــارب الزمــن إل

اجلاهليــة، ويعود االســتبداد و االســتعباد. 

ــه  ــّنة الل ــان س ــخ، ف ــي التاري ــا ف وكم

ــة ومســتمرة مــع الزمــن،  ــى- جاري - تعال

فأيــن امللــوك والزعمــاء والرؤســاء؟ طواهــم  

اجلماهيــر  إرادة  وجتاوزتهــم  الزمــن 

الغاضبــة.

لــن  قادمــة  ســنوات  عشــر  خــال 

وايضــًا  مطلقــة وجــودًا،  مللكّيــات  جتــد 

انظمــة اســتبدادية، وهــذه ســنة اللــه، ألن 

الشــعوب لديهــا اســتعداد للتغييــر، للــم 

يعــد املــوت يخيــف النــاس، وال االعتقــال، 

ــذي  ــو ال ــال ه ــوم االعتق ــس؛ الي ــل العك ب

يغــذي احلــراك فــي كل العالــم، والقتــل 

هــو الــذي يبعــث علــى الصمــود والتحــدي 

االســتبدادية لانظمــة 

نحمــد اللــه علــى أن حراكنــا رســالي، 

والعدالــة واحلريــة،  الكرامــة  أجــل  مــن 

الــذل  ننقــص  }َننقُُصَهــا{،  العــدل  هــذا 

والهــوان، ننقــص الظلــم، ننقــص العبوديــة 

فلــن  اللــه؛  ســنة  وهــذه  واالســتعباد، 

يســتطيع أحــد أن يوقــف حــراٌك مــن أجــل 

كرامــة اإلنســان، ومــن أجــل العدالــة، ومــن 

ــة. ــل احلري أج

إليقــاف  الطغــاة  يســتخدمه  ومــا   

احلــراك؛ إذا كان باألمــس نافعــًا، فهــو 

ــاس  ــون الن ــم يعتقل ــع، انه ــر ناف اليــوم غي

تخــرج  حراكهــم،  ويوقفــوا  ليخيفوهــم، 

فتعتقــل  مطالــب؛  ولديهــا  التظاهــرات 

ينشــغل  حتــى  املتظاهريــن،  الســلطة 

النــاس بإطــاق ســراح املعتقلــن وينســون 

مطالبهــم. 

أمــا اليــوم؛ فــإذا يعتقلــون النــاس 

ــن  ــكت ع ــن نس ــوى، ل ــم أق ــون مطالبه تك

ــا  ــن مطالبن ــد م ــا نزي ــاس؛ كم ــال الن اعتق

عندمــا  باألمــس  أكثــر،  عليهــا  ــُر  ونُصِّ

يقتلــون النــاس، كان البعــض يتخــوف مــن 

قســوة الســلطة ودمويتهــا، وهــذا مــا كان 

يبتغيــه الطغــاة، أمــا اليــوم إذا يقتلــون 

ـزدادون اســتعدادًا للتضحيــة. النــاس ـي

وعندمــا وجــدوا أن ال فائــدة مــن وراء 

االعتقــاالت واالعدامــات، يحاولــون اللعــب 

ــي  ــارة اإلشــاعات الت بأســلحة قدميــة؛ بإث

و وبواجهــات  ـرات  دوائــر مخاـب تنتجهــا 

ــددة. متع

ولكــن؛ لــن يوقــف هــذا احلــراك، وأنــا 

أمتنــى أن يكــون دمــي ممــا يوقــد شــجرة 

ــام  ــة، وإذا النظ ــة واحلري ــة والعدال الكرام

فأهــًا  دمــي،  وســفك  باعتقالــي  يفكــر 

وســهًا، نتمناهــا منــذ زمــن؛ ولــدّي عقيــدة 

راســخة أن اعتقالــي أو قتلــي ســيضاعف 

احلــراك حركــًة، وســيوقد شــجرة الكرامــة 

ــا. ــذا مطلبن ــر وه ــة أكث ــة واحلري والعدال

ياقيــه  مــا  أخبــار  تصلنــا  حينمــا 

أو  البحريــن  فــي  االبطــال  املعتقلــون 

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 

ــْوَكِة  ــْرَ َذاِت الشَّ وَن َأنَّ َغ ــَودُّ الشــوكة؛ }َوَت

ــه  ــال: 7(، ان ــْم{، )ســورة األنف ــوُن َلُك َتُك
طريــق املواجهــة واالعتقــال، والتعذيــب، 

والقتــل؛ فنحــن حاضــرون لــه ومســتعدون، 

أمــا هــم؛ فليــس لديهــم ســوى لغــة العنــف 

والــدم.

ــن اشــاعاتهم  ــون االســتفادة م يحاول

االرواح،  فــي  للخســارة  نتعــرض  بأننــا 

نحــول  أننــا  اطمئنــان  عندكــم  وليكــن 

اخلســائر إلــى مكاســب، حتــى وإن كان 

مــن هــذه اخلســائر الشــيخ منــر! ومــن 

هــو الشــيخ منــر؟! انــه يذهــب فتأتينــا 

كرامــة، ونعمــة؛ شــيخ منــر يعتقــل فنــزداد 

الرســالي  احلــراك  فــرض  لقــد  حريــة، 

مــن  نوعــًا  واســتعاد  جديــدًا،  واقعــًا 

ــا  ــة، ، اســترد م ــة واحلري ــة والعدال الكرام

ال ُيســتعطى علــى بــاب قصــور املَلــك.

ال  واحلريــة  والعدالــة  الكرامــة  إن 

لذلــك  أخــذًا،  تؤخــذ  إمنــا  تســتجدى؛ 

نأخذهــا أخــذًا؛ ونضحــي بدمائنــا، وبــكل 

شــيء مــن أجــل أن نعيــش كرمــاء، ال قيمــة 

للدنيــا مــن دون كرامــة.

---------------------
* مقتبس من خطبة للشهيد الشيخ نمر النمر

 آية اهلل المجاهد الشيخ نمر باقر النمر*
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 مقدمة
  

عــن مفتوحــة وصرخــة عاليــة، كان 

يوجههــا الشــهيد آيــة اللــه الشــيخ منــر 

باقــر النمــر، بوجــه األنظمــة اجلائــرة، وفــي 

ــس  ــي نف ــا النظــام الســعودي، وف مقدمته

الوقــت، كان قلبــه يخفــق علــى مصيــر 

شــعبه وأمتــه ومــا ينتظرهــا مــن مســتقبل 

ــه  ــكان من ــة، ف ــل األوضــاع الراهن ــي ظ ف

ــالية  ــة الرس ــة احلــق؛ الكلم الصــدح بكلم

مبــا تعنيــه مــن حيــاة وتقــدم وعيــش كــرمي، 

ــذا ارتأينــا اختيــار هــذه الومضــات مــن  ل

اجلمعــة،  صــاة  فــي  الشــهيد  خطــب 

ومناســبات أخــرى. لتعميــم الفائــدة.

 كيف نعارض الحاكم الظالم؟

فــي  فــي حراكنــا  العــام  املنهــج   -

مقارعــة الظلــم والســلطات الظاملــة، يعتمــد 

علــى زئيــر الكلمــة، بينمــا منهــج الســلطات 

وعلــى  الرصــاص،  أزيــز  علــى  يعتمــد 

الترهيــب والتنكيــل والقتــل والســجن.

ــن ســاح  ــة أقــوى م إن ســاح الكلم

الرصــاص، ونحــن بــن خيــارات: إمــا أن 

نقــاوم أزيــز الرصــاص بأزيــز الرصــاص 

ومــن ثــم ســُنغلب، واخليــار اآلخــر؛ أن 

الســلطة تواجهنــا بزئيــر الكلمــة؛ وهــي 

أن  ذلــك، وال ميكــن  فــي  مّنــا  أضعــف 

تتحمــل زئيــر كلمتنــا، ولــو واجهتنــا بزئيــر 

الكلمــة ســننتصر.

* مســتعدون أن ندفــع أكبــر ضريبــة 
زئيــر  ســاح  علــى  الثبــات  أجــل  مــن 

الكلمــة مهمــا كانــت التضحيــات، فالثمــرة 

األخيــرة لنــا، واالنتصــار لنــا، والغلبــة لنــا 

ــم. ــة ســتتغلب القي ــر الكلم ــا بزئي ألنن

* لــو بــدر مــن الشــعوب أخطــاء نحــن 
ال نبررهــا وال نقبلهــا، لكــن ال يحــق بــل 

ـرًا للســلطة  ال يجــوز لنــا أن نعطــي تبرـي

وذلــك  الضعيــف  ذلــك  مــن  لانتقــام 

املســتضعف.

ــازل  ــة وال نتن ــق محفوظ ــة احل * كلم
ــة يســتخدمها  ــا مطي ــن ال جنعله ــا لك عنه

ـوم، يعنــي ال يجــوز  الظالــم لقمــع املظـل

لنــا أن جنعــل ظهــور املظلومــن مكشــوفة، 

أولئــك  ظهــور  عــن  الغطــاء  ونكشــف 

اخطــأوا. وإن  املظلومــن 

 روح المقاومة

- أوصــي الشــباب أن يحافظــوا علــى 

ــذا  ــم، وه ــدم انفعاله ــم النفســي، وع ثباته

احلمــاس يوجهونــه بالكلمــة، وال ينفعــل 

ــز الرصــاص، ألّن  ــع أزي ــل م أحــٌد ويتفاع

هــذا يضرنــا أكثــر ممــا ينفعنــا، والســبب 

ــن يســتعملها. ــس ســبب م الســلطة ولي

ووســيلة  وســيلة  ألــف  هنــاك   *
نســتطيع أن نربــي فينــا روح الرفــض، 

اســتعداد  الكرامــة،  روح  العــزة،  روح 

التضحيــة، حتمــل آالم التعذيــب، حتمــل 

تعذيــب احلرمــان ومــا شــابه، هــذه الــروح 

ــا. ــر به ــا وننتص ــي منلكه ــوة الت ــي الق ه

 المجتمع ودوره في اإلصالح

- اإلنســان الكــرمي واملجتمــع الكــرمي 

العدالــة  متنــي  حــدود  عنــد  يتوقــف  ال 

باملطالبــة  يكتفــي  واحلريــة واألمــن، وال 

ــْن ســلبها منــه،  بهــا، وال يســتجديها مِمَّ

وإمنــا يســعى ويجاهــد ويضحــي لتحقيقها 

وينتزعهــا انتزاعــًا، ألن العدالــة واحلريــة 

ــلبها  ــا زال يس ــلبها وم ــوق س ــن حق واألم

الطغــاة، ولــم وال ولــن يعطوهــا للمهــن 

بالتناصــر  تســترد  وإمنــا  اجلبــان،  أو 

املتناصــرون. ويأخذهــا 

باللــه  آمنــوا  النــاس  أن  لــو   *
والعقــل والعلــم والســعي، ومنظومــة القيــم 

احلــق،  حتــت  تنضــوي  التــي  الفضلــى 

وأقامــوا العــدل باحلــق؛ الرتفــع الظلــم 

واجلــور، وحتقــق األمــن العــام والشــامل؛ 

ــن العقــل البشــري مــن اســتخراج  كِّ ممــا مُيَ

ــاش  ــوز الســماء، وع ــرات األرض، وكن خي

جميــع  فــي  والرفاهيــة  الســعة  حيــاة 

واألبعــاد. املجــاالت 

 - النــاس حــن لــم يؤمنــوا مبنظومــة 

احلــق؛ بــدءًا مــن اإلميــان باللــه والرســول 

بالعقــل  باإلميــان  مــرورًا  والرســالة؛ 

والعلــم واملعرفــة؛ ختامــًا باإلميــان بالعــدل 

بقيــم  بــوا  والســعي واجلــزاء؛ وإمنــا كذَّ

ــلَّت  ــن، فُش ــدم األم ــوا، فانع الســماء فَظلَم

ينتــج  الــذي  العجــز  فــكان  القــدرات، 

التخلــف.

لتحقيــق  النــاس  يتحــرك  * حينمــا 
مــا  أو  اجتماعــي  أو  سياســي  مطلــب 

بــدل  املســتبدة  الســلطة  تقــوم  شــابه 

ــروعة أو  ــاس املش ــب الن ــتجابة ملطال االس

ال أقــل دراســتها ومناقشــتها مــع أهــل 

الشــأن، تقــوم بــدل ذلــك باعتقــال النــاس 

بإطــاق  للمطالبــة  النــاس  يتوجــه  لكــي 

عــن  بهــا  وينشــغلوا  املعتقلــن  ســراح 

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 

ــى الســاطن فينطــق بلســانهم ويتبنــى  إل

رؤيتهــم ومواقفهــم، وليــس دوره 

الســاطن  رســول  يكــون  أن 

إلــى املجتمــع فينطــق بلســان 

لســمومهم  ويــروج  الطغــاة 

وشــيطنتهم.

* دائمــًا مــــــــــــا ُيتَّهــم 
املصلــــــــــحون الصــــادقون، 

املخلصــــــــــون  واملجاهــدون 

مــن قبـــــل الظلمــة وأعوانهــم 

واملتمصلحــــــــــن واملتحزبــن 

واجلهلــة بتفتيــت الوحــدة، وشــق الصــف، 

املجتمــع،  ومتزيــق  اجلماعــة،  وتفكيــك 

وتفريــق  الطائفــة،  قــرار  ومصــادرة 

ــم  ــام ومزاع ــاءات وأوه ع ــا ادِّ ــة، وكله األم

يتشــدقون بهــا، وال وجــود لهــا إال فــي 

أالعيــب وخــداع الزعامــات الفاشــلة، وفــي 

املتحزبــن. مصالــح 

مــن  لغيــري  الطريــق  ســأَعبِّد   *
قيــادة  زمــام  يرتقــوا  لكــي  املخلصــن 

تشــاركوني  أن  منكــم  فأرجــو  املؤمنــن 

القيــادة  بتخليــة  الطريــق  تعبيــد  فــي 

ألهلهــا املخلصــن الذيــن عجنــت كلماتهــم 

منكــم  يأخــذ  وال  بالتقــوى؛  وأفعالهــم 

العــزة  تأخذكــم  وال  رشــدكم،  الغــرور 

وتواضعــوا  هداكــم،  فتضيعــوا  باإلثــم 

للحــق وأهلــه، وســلموا القيــادة ألهلهــا 

. ملخلصــن ا

 التضليل الفكري ومعوقات بناء األمة

وتزويــر  الفكــري،  التضليــل   *
وبلبلــة  املفاهيــم،  وتشــويش  احلقائــق، 

عليــه  بقتــل احلســن،  ينتــه  لــم  الــرؤى 

الســام، ألن القضيــة أكبــر مــن ذلــك، ألن 

التزويــر والتشــويش والتجهيــل والتضليــل 

والبلبلــة فلســفُة حكــٍم للطواغيــت حيــث 

ــلطهم  ــم تس ــًا لدعائ ــا منهج ــذون منه يتخ

وبغيهــم، وال يتحقــق الطغيــان والبغــي إال 

بهــذه الفلســفة التشويشــية التــي كانــت 

ســاح كل الطواغيــت وأذيالهــم ملواجهــة 

زالــت  مــا  وهــي  وحوارييهــم،  الرســل 

ولــن تــزال ســاح كل الطواغيــت ملواجهــة 

املســتضعفن، واملصلحــن  املضطهديــن 

ــد  ــن بع ــن املخلص ــن، واملجاهدي الصادق

احلســن، عليــه الســام.

ضحيــة  يكونــون  قــد  املؤمنــون   *
اإلمــام  أدخــل  لــذا  ـرة،  اجلاـئ القوانــن 

ولــم  الســجن  الســام،  عليــه  الكاظــم 

قيــد  يتراجــع  ولــم  أمنلــة  قيــد  يتنــازل 

شــعرة التــي هــي أدق مــن الســيف؛ لــوع 

تلــو  تعذيــب  أدمــي جســده؛  بالســياط، 

ــك نحــن  ــدًا، لذل ــي صام ــه بق ــب، لكن تعذي

ــه  ــم مــن اإلمــام الكاظــم علي ــد أن نتعل الب

احليــاة. الســام 

* ال يوجــد نظريــة هيبــة الدولــة؛ هــذه 
ــي  ــم، فهــي الت ــة للقي ــة، الهيب فكــرة جاهلي

ــم  ــك قي ــت هنال ــإذا كان ــي األمــن؛ ف تعطين

أمتكــن  ال  بأمــن؛  أعيــش  فأنــا  حاكمــة 

عــن رأيــي وأتهــم ومصيــري  أعبــر  أن 

اإلعــدام؟! أو ٣٠ ســنة ســجن؟!

* النظــام السياســي املســتوحى مــن 
األصيــل  اإلســامي  السياســي  الفكــر 

كصبغــة  والعدالــة  احلــق  علــى  يرتكــز 

واألنظمــة  التشــريعات  لــكل  وإطــاٍر 

ــة  ــم كصبغ ــى التقــوى والعل ــح، وعل واللوائ

ـوالة لــه، وعلــى  وخصــاٍل للحاكــم وكل اـل

الواليــة للحاكــم العــادل، واحلريــة للمحكــوم 

الرشــيد، والشــورى مــع الفقهــاء الذيــن 

أهــل  مــن  والواقــع  الوحــي  يفقهــون 

ـرة القرآنيــة  االســتنباط أصحــاب البصـي

الذيــن يتميــزون بالــرؤى الثاقبــة واملواقــف 

ــة  ــة واحلري ــى الوالي ــز عل ــيدة، فيرتك الرش

والشــورى كنظــام ونهــج. نريــد أن نعيــش 

ــدًا؛  ــة وال أح ــان؛ ال نخــاف دول ــن وأم بأم

بــل نخــاف اللــه فقــط.. واخلــوف مــن غيــر 

ــن. ــدم األم ــي ع ــه يعن الل

إذا كان احلــكام ال يريــدون 

أســاس  علــى  دولهــم  بنــاء 

فنحــن  والرضــوان،  التقــوى 

ــا، وشــخصياتنا،  ــي كياناتن نبن

أســاس  علــى  مجتمعنــا  و 

نبنــي  والرضــوان،  التقــوى 

مســــــــاجدنا، نبنـــي كــــــــل 

ــى  ــاعية عل املؤسســات االجتمــ

التقــوى. أســاس 

ملف خاصملف خاص

ومضات 
رسالية 

لإلصالح 
والبناء 

والتقدم

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

 إعداد: فاروق عبداهلل
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ـران؛  لــكل عالــم ديــن جناحــان كبـي

خلــق يرتفــع بــه بــن النــاس، وعبوديــة 

ــا  ــور حديثن ــه، مح ــام خالق ــا أم ــل به يتذل

ــيخ  ــهيد الش ــه الش ــة الل ــول آي ــب ح ينص

منــر باقــر النمــر، حــول بعــدي؛ العبوديــة 

لــه  اجلليــل  العالــم  فهــذا  واخللــق، 

ــورًا  ــا محف فيوضــات ســنّية ال يــزال وقعه

أن  يجــب  شــهادة  الذاكــرة، وهــي  فــي 

ــاق  ــا بإحق ــخ يطالبن ــا؛ فالتاري نصــدح به

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، 

الفقــري لإلنســان  العمــود  فلــو أصيــب 

بــدن  علــى  ـره  أـث ســيترك  مــا،  بعلّــة 

االنســان بأكملــه، واذا كانــت اإلصابــة 

شــديدة، تــؤدي بصاحبهــا الــى االنهيــار، 

وكــذا احلــال؛ عمــود اخليمــة، فالشــيخ 

فهــي  الصــاة،  بوصلتــه  كانــت  النمــر، 

األس األســاس فــي كل حياتــه، كثيــرًا مــا 

ــَن  ِذي ــرارا : }الَّ ــردد م ــا وي ــد به كان يؤك

ــاَلَة{،  الصَّ َأَقاُمــوا  اأْلَْرِض  ِف  نَّاُهــْم  كَّ مَّ إِن 
كان  مــا  ـرًا  وكثـي  ،)41 احلــج:  )ســورة 

يــردد: )وقــرة عينــي الصــاة(، كثيــرًا مــا 

ـردد: )الصــاة قربــان كل تقــي(،  كان ـي

وتطــول األوســمة التــي يجســر بهــا طريــق 

الصــاة، ولهــذا كان يحمــل ســيف الوقــت 

إذا حضــرت الصــاة )رفعــت اجللســة(، 

وإذا أقبلــت أقبــل عليهــا وألقــى كل شــيء 

وراءه.

نبــع  وهــي  حياتــه،  تــاج  كانــت 

جتــري فــي عروقــه، أول احلاضريــن لهــا، 

وال يتعجــب إن حــّل نســر فــي محــراب 

الصــاة، ال يشــغله عنهــا أي شــاغل، فهــي 

األوكســجن الــذي بهــا يتنفــس ومــا عداها 

املــوت، كان يســعى إلقامتهــا ويجــر أقدامه 

مــن أقصــى املدينــة جــرًا فهــو املقبــل علــى 

الكــرمي شــديد الســخاء، أقــام اجلماعــة 

وعبــد  مغّيبــة،  كانــت  التــي  واجلمعــة 

املســجد جلميــع  فــي  للصــاة  الطريــق 

ــة  ــّنة النبوي ــرأة للس ــذب امل ــض، وج الفرائ

حتــى حتيــي بيــوت اللــه بالعبــادة كمــا 

ــد اإلســام األول،  ــي مه ــح ف كان الصحي

وانتشــر العبــق فــي كل األرجــاء.

 عروج وعرفان

مــن كان مــن املقربــن مــن الشــيخ 

الشــهيد يــدرك طهــارة قلبــه وتألــق روحــه، 

ــة  ــي، وآه ــاة يغل ــل مناج ــه مرج ــدرك أن ُي

دمــع تســح، وتتنفــس باخلشــوع والدمــوع 

املمتزجــن باخلشــية، عيونــه تفضــح ســره، 

ـره،  وشــغاف قلبــه يســتر مكنــون ضمـي

ـرًا مــا ردد مقاطــع التوبــة املســتل  فكثـي

مــن مناجــاة االمــام زيــن العابديــن، عليــه 

الســام، - رغــم تقربــه مــن خالقــه - كان 

ــذي َفَتْحــَت  يكثــر مــن قــول: »إهِلــي َأْنــَت الَّ

التَّْوَبــَة،  ْيَتُه  َســمَّ َعْفــِوَك  إَل  َباَبــًا  لِِعبــاِدَك 
َفُقْلــَت: ُتوُبــوا إَل اللَِّ َتْوَبــًة َنُصوَحــًا، َفــام 
ُعــْذُر َمــْن َأْغَفــَل ُدُخــوَل اْلبــاِب َبْعــَد َفْتِحــِه«.
الدعــاء  مــع  حليفــه  االســتئناس 

واملناجــاة، إنهــا احملبــة احلقيقيــة للخالــق، 

يتحــدث عــن حــاوة ليدركها ســائر الناس، 

فهــو الــذي يشــير إلــى طعــم شــيء آخــر 

ــه  يعرف

الطريــق،  إلــى  والواصــل  العــارف 

ويستشــهد مــرارًا بأقــوال االمام الســجاد، 

عليــه الســام، ومــا خــط فــي زبــور آل 

محمــد )الصحيفــة الســجادية(: »إهِلــي َمــْن 

ــَك  ــراَم ِمنْ ــَك، َف ــالَوَة َمَبَّتِ ــِذي َذاَق َح َذا الَّ
ــِذي َأنِــَس بُِقْربِــَك، َفاْبَتَغــى  َبــَدلً؟ َوَمــْن َذا الَّ

ــَولً؟«. ــَك ِح َعنْ

ر
ّ

ر والتذك
ّ

 التفك

عــرف عــن الشــيخ أنــه ال يحمــل بــن 

ــوف  ــو املأل ــا ه ــًا مل ــه مســبحة، خاف أنامل

ــم، ســألناه - ذات  ــات أهــل العل ــن طبق ب

مــرة - فســبقت ابتســامته أقوالــه، ثــم 

صــرف اإلجابــة إلــى أبــي ذر الغفــاري 

ــًا  )ذو اللهجــة الصادقــة(، متســائًا وطالب

منــا اإلجابــة: مــا كانــت عبــادة أبــي ذر؟، 

ــه  ــز رأس ــر(، فه ــاه مباشــرة: )التفّك أجبن

التفكــر  علــى  يحثنــا  القــرآن  موافقــًا، 

والتذكــر، ثــم انطلــق يتحــدث حــول أهميــة 

التفكــر، وإذا أردنــا الدقــة ســنقول: إنــه 

ــر -  ــيئا آخ ــبحة ش ــدل املس ــتعاض ب اس

أكثــر قداســة وهيبــة - وهــو القــرآن الــذي 

ال ينفــك عــن بدنــه، فكثيــرًا مــا يقــرأ منــه 

ــه،  ــث ب ــح احلدي ــا يفتت ــرًا م ــا، وكثي أمامن

وكثيــرًا مــا يســتلهم منــه، بــل كل أحاديثــه 

ــه يســتقي. فّســر القــرآن مــرارًا، وكان  من

مشــعله التفّكــر فــي اآليــات الكرميــة، فّســر 

القــرآن مــرارًا وكان التدبــر والتذكــر ُجــّل 

ــن  ــش ع ــل الفكــرة، ويفت ــا يشــغله، يطي م

اآليــة التــي فيهــا ســر العــاج، يغــرف 

مــن منابــع القــرآن، ويتأمــل فــي الســماء، 

ويحــث اآلخريــن علــى النظــر، نظــر العبــرة 

ــن قصــص  ــا كثيــرًا م ــل لن ــاظ، ينق واالتع

املتفكــر  بعيــون  ويحدثنــا  املاضــن، 

واملتأمــل فــي العواقــب التــي يبنــي عليهــا 

ــه لتســتحق  ــن فم ــًا ودررًا خرجــت م حكم

ــب. ــوان الذه عن

 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، 

ـرة ذاتيــة  وإمنــا وليــد مجاهــدة ومصاـب

طويلــة، فهــو مخالــف للعــادات اخلاطئــة 

ــت العــادة  ــإذا كان ــكل إرادة وإصــرار، ف ب

ســهر الليالــي وإضاعــة صــاة الفجــر، 

»ســامرًا  اجلماهيــر:  فــي  يصــرخ  فهــو 

تهجــرون«، فينــام مــع الديكــة ويصحــو 

قبلهــم، ليوقــد مصابيــح الليــل بالعبــادة 

ــم يشــق طريقــه نحــو محــراب املســجد،  ث

ــو  ــه أكبــر«، والنــاس يعل ليرفــع كلمــة: »الل

ــخير!! ــم صــوت الش منه

ــام  ــي أي ــاج ف ــن احلج كان يطــوف ب

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 

نفســه،  تربيــة  حســاب  علــى  يتلــذذ  أن 

ــه ذات مــرة أطــال ســخطه حــول  حتــى أن

)املثلجــات( التــي كان ينشــغل بهــا بعــض 

احلجــاج، وكان يكــرر: هــل جئنــا مــن 

أجــل أكل )البوظــة(؟!

الئــم،  لومــة  اللــه  فــي  تأخــذه  ال 

صلــدًا  كان  أولوياتــه،  مــن  فاملجاهــدة 

ــد  ــس الزاه ــس لب ــه، يلب ــع نفس ــيًا م قاس

املوقــن بــزوال النعــم، يواســي الفقــراء فــي 

ــد  ــم، فتولّ ــش مثله ــس، ويعي ــأكل، وامللب امل

مــن هــذه املجاهــدة ليــٌث هزبــٌر ال نظيــر لــه 

فــي زمــن املترفــن وطــاب الراحــة.

 ورع وتقوى

كانــت تصلــه الكثيــر مــن األمــوال، 

ــه شــيئًا،  ــه ال تكلف ــا، حيات ــأكل منه ــا ي ف

ــه، ويتقطــع شســع  ــى بدن ــى عل الثــوب ُيبل

نعلــه، وحتثــه النفــس علــى لبــس اجلديــد، 

فيمعــن فــي إذاللهــا، ولســان حالــه : )لعــل 

فــي  منهجــه  اليمامــة...(،  أو  باحلجــاز 

ــع أن  ــام: »أأطم ــه الس ــي، علي ــق عل طري

يقــال أميــر املؤمنــن، وال أشــاركهم فــي 

مــكاره الدهــر، وأكــون أســوًة لهــم فــي 

ليســت  والتقــوى  الــورع  إن  خشــونة«. 

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، 

ــه التقــوى أن يقــف ضــد أكبــر قــوة  وكلفت

فــي زمانــه، ال يبالــي بحتفــه مــا ســلمت لــه 

ــا، ناصــر  ــه عنه ــى ل ــي ال غن عروســته الت

ـوم، ووقــف مــع املطــارد والشــهيد،  املظـل

ونافــح مــن أجــل الشــعوب املضطهــدة، 

أخــرج علمــه فــي يــوم يشــح فيــه اإلخــراج، 

ـزي العلمائــي  أحــرج كل مــن تلّبــس باـل

ــت. ــر الســامة والصم وآث

 تقــواه ليســت للتغنــي بــل هــي طريقــة 

ــو خــرج  ــه، ول يســير عليهــا؛ ديــن يديــن ب

مــن الســجن ألــف مــرة لعــاد إليــه ولســانه: 

)ســورة   ،} إَِلَّ َأَحــبُّ  ــْجُن  السِّ }َربِّ 
للتقــوى  يوســف: ٣٣(، إذا كانــت ثمنــًا 

والــورع، ولــو أفلــت مــن الســيف واملقصلــة 

مــادام حتــت  إليهــا  لهــرول  مــرة  ألــف 

ــورع. ظالهــا تعيــش التقــوى ويترعــرع ال

 سالم وتسليم

 كان الشــيخ الشــهيد يفشــي الســام 

ــى الكبيــر  بشــكل ملفــت للنظــر، يســلم عل

الطبقــات  كل  علــى  ويســلم  والصغيــر، 

فــي  يركــض  بــل  ألوانهــا،  باختــاف 

املبــادرة إلفشــاء الســام، تعــّود النــاس 

للســام  بالذهــاب  العلمــاء  تقديــر  علــى 

ـوب، لكنــه كســر  عليهــم، فهــو ملــك القـل

فــكان هــو  لــه(  يؤتــى  )العالــم  قاعــدة: 

ــه زهــور، رغــم  الفراشــة والنــاس مــن حول

انــه يعتقــد أن العلمــاء ملــوك علــى امللــوك، 

ــادم  ــي خ ــم الربان ــد أن العال ــه يعتق إال أن

للنــاس ال أميــر ينتظــر منهــم التبجيــل 

ــد التســليم، كثيــرًا  ــى صعي والتكــرمي. وعل

مــا كان يتحــدث عــن إبراهيــم النبــي، عليــه 

ــه، وأن  ــق لل ــليمه املطل ــن تس ــام، وع الس

املؤمــن احلقيقــي ينبغــي لــه أن يتحلّــى 

ــى-  ــه - تعال ــليم لل ــة الرضــا والتس بصف

حتــى كان فــي املواقــف الصعبــة صبــورًا 

فيمــا  بــأن اخليــر  وقــورًا جلــدًا موقنــًا 

ــه. ــه ل ــاره الل اخت

ملف خاصملف خاص

من يطالع حياة العلماء 
يكتشف مناجم ذهبية 

 معرفية غاية في 
ً
وكنوزا

األهمية

الشهيد النمر
 آية األخالق والعرفان

 جواد قاسم
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مجتمعمجتمع

عــن  عبــارة  هــي  الطفــل  تربيــة  إن 

التعامــل  فــي  مهــارة  تتطلــب  صناعــة 

الطفــل  احتياجــات  معرفــة  فــي  ـرة  وخـب

ــًا بشــخصية ســوية ال تعانــي  ليخــرج قالب

مــن تراكمــات وغرائــز مكبوتــة غير مشــبعة 

تنعكــس علــى الشــخصية.

وعندمــا يكبــر هــذا الطفــل فالكثيــر 

ممــن جتدهــم فــي كبرهــم ممــن يلجــأ 

أو  ـرة  املتكـب العدوانيــة  الشــخصية  إلــى 

عقــدة  مــن  يعانــون  ممــن  االنطوائيــن 

اســتحقار لذاتهــم هــم فــي األعــم األغلــب 

ــة  ــة؛ فالتربي ــم بصــورة خاطئ متــت تربيته

باملعنــى األعــم عبــارة عــن تنميــة القابليــات 

فيهــا،  الفضائــل  وغــرس  الطفــل  عنــد 

الدخيلــة  الســيئة  الصفــات  وإخمــاد 

ــة  ــد كورق ــل يول ــى شــخصيته ألن الطف عل

معرفــة  علــى  نحــرص  ولهــذا  بيضــاء، 

التربيــة الســليمة لننتــج شــخصيات خاليــة 

ــك عــن طريــق  ــة، وذل مــن ترســبات الطفول

ــة  ــة الصحيحــة وكيفي ــة أدوات التربي معرف

اســتخدامها.

تتمثــل  األدوات  هــذه  مــن  وواحــدة 

هــذا  وتوظيــف  الطفــل  مشــاعر  بفهــم 

الفهــم فــي بنــاء شــخصيته عــن طريــق 

إشــباع اجلانــب العاطفــي واإلنســاني لديه 

ــور  ــام باألم ــات واالهتم ــال االلتف ــن خ م

التاليــة:

أواًل: احلب والرحمة

ـزة احلــب هــي صفــة وهبنــا  إن غرـي

فطــري  بشــكل  إياهــا  تعالــى-   - اللــه 

ألبنائنــا  ـزة  الغرـي هــذه  توجيــه  وينبغــي 

بالشــكل الصحيــح وذلــك عندمــا يكــون 

هــذا احلــب ظاهــرًا بســلوك جتاههــم يعبــر 

نتوقــع أن  فإننــا ال  تقديرهــم، وإال  عــن 

ال يحــب أب أو أم ابنهمــا ولكــن هنــاك 

ــن  ــاء م ــض اآلب ــد بع ــًا عن ــًا مغلوط مفهوم

باخلــوف  أمامهــم  هيبتــه  فــرض  خــال 

ويكبــت مــا فــي داخلــه مــن حــب لهــم فــي 

ــه -  ــن لتربيت ــم مطيع ــه جلعله ــة من محاول

بحســب نظــره اخلاطــئ طبعــًا - فــي حــن 

نــرى أهــل البيــت، عليهــم الســام، ركــزوا 

ــم، ألن  ــرام له ــار احلــب واالحت ــى إظه عل

ــاء  ــة لآب ــة حقيقي ــارًا وهيب ــل وق ــك يجع ذل

تــزول عكــس مفهــوم  أبنائهــم ال  بنظــر 

الوقــار الوهمــي النــاجت عــن اخلــوف، فقــد 

ورد عــن رســولنا الكــرمي، صلــى اللــه عليــه 

ــه وســلم، أنــه قــال: »أحّبــوا الصبيــان  وآل

وارحموهــم، ...«، وعــن أميــر املؤمنــن، 

عليــه الســام، قــال: »ِليتــأسَّ صغيركــم 

بكبيركــم، وليــرأْف كبيركــم بصغيركــم، وال 

ــام  ــال اإلم ــة«، وق ــاة اجلاهلي ــوا كجف تكون

الصــادق، عليــه الســام: »إّن اللــه ليرحــم 

ــده«. ــه لول ــل لشــدة حّب الرج

وينبغــي إظهــار ذلــك احلــب مــن خــال 

الســلوك مثــل تقبيلهــم؛ فقــد جــاء فــي 

احلديــث الشــريف عــن اإلمــام علــي، عليــه 

الســام: »مــن قّبـــل ولــده كان لــه حســنة، 

حــه اللــه يــوم القيامــة«؛  حــه، فَرّ ومــن فَرّ

فــإذا شــعر األطفــال بحــب اآلبــاء لهــم كان 

مطيعــًا لهمــا، كمــا يقــال: »إن احملــبَّ ملــن 

ــُع«. أحــب مطي

ثانيًا: إكرامه واحترامه

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــول الل ــال رس ق

ــه وســلم: »أكرمــوا أوالدكــم وأحســنوا  وآل

آدابهــم«، فقــد قــّدم 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 

الفــرد  شــخصية  فــي  كبيــر  أثــر  لــه 

ــل اعتــزازًا بنفســه،  ــب الرذائ ــه يتجن جتعل

قــال اإلمــام علــي، عليــه الســام: »مــن 

كرمــت عليــه نفســه هانــت عليــه شــهوته«، 

معنــى  حديثــة  دراســات  أثبتــت  وقــد 

ــرد ذا الشــخصية  ــأن الف ــث ب ــذا احلدي ه

احمُلتَرمــة 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 

ــان«. ــاء باحلرم ــة، واحلي ــة باخليب الهيب

ثالثًا: احلوار معه

عامــًا  الطفــل  مــع  احلــوار  يتمثــل 

مؤثــرًا 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 قــّدم األمــر 

البنــه عــن طريــق التحــاور معــه حــن قــال: 

»يــا بنــّي إّنــي أرى فــي املنــام أّنــي أذبحــك، 

دور  يبــرز  وهنــا  تــرى«.  مــاذا  فانظــر 

ــار  ــي آلث ــى احلقيق ــر واملعن ــة لأوام الطاع

ــه مــن  ــه الســام، البن ــم، علي ــة ابراهي تربي

خــال جــواب اســماعيل، عليــه الســام، 

حــن قــال: 

ُتْؤَمــُر  َمــا  اْفَعــْل  َأَبــِت  َيــا  }َقــاَل 
ابِِريــَن{،  الصَّ ِمــَن  اللَُّ  َشــاَء  إِن  َســَتِجُدِن 

.)1٠2 الصافــات:  )ســورة 

مــع  احلــوار  أن  علــى  يــدل  وهــذا 

األبنــاء وأخــذ رأيهــم يشــعرهم بقيمــة عنــد 

أبويهــم ويجعلهــم يطيعونهــم عــن طيــب 

نفــس.

رابعًا: الوفاء بالوعد

إن الوفــاء بالوعــد للطفــل ضــروري 

ــه  ــه أن ــن خال ــل يشــعر م جــدًا، ألن الطف

ـرة عنــد والديــه، وإذا مــا  ذو أهميــة كبـي

وعــده والــداه بشــيء فإنــه يرتقــب ذلــك 

الشــيء بشــغف، ألن الوفــاء بذلــك ســوف 

يزيــد مــن ثقتــه بنفســه، لذلــك قــال النبــي، 

ــه وســلم: »إذا واعــد  ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ــس  ــى العك ــز«، وعل ــه فلينج ــم صبيَّ أحدك

صلــى  األكــرم،  النـبـّي  فــإن  ذلــك  مــن 

ــة  ــن عاقب ــه وســلم، حــّذر م ــه وآل ــه علي الل

ألّن  األطفــال؛ وذلــك  فــي وعــد  اخُللْــف 

ــاس  ــى أس ــه عل ــى والدي ــر إل ــل ينظ الطف

أّنهمــا ســبب رزقــه ومصــدره، وهــي نظــرة 

ــإذا  ــل، ف ــس الطف ــي نف ــر ف ــد كبي ــا ُبع له

أخلــف الوالــدان وعدهمــا، فــإّن نكســة 

بحجــم نظــرة الطفــل الســلبية ســتكون فــي 

ــد  ــاء بالوع ــا أن الوف ــم بعده ــه، فنفه كيان

عــن  بوالديهــم  ثقتهــم  يقــوي  لأطفــال 

ــذا  ــم، وه ــاء بوعده ــم والوف ــق صدقه طري

ممــا يجعلهــم طائعــن ألبويهــم ال يعانــون 

مــن انتكاســات فــي شــخصيتهم الناجتــة 

ــد. ــاء بالوع ــدم الوف ــن ع م

خامسًا: جتّنب التمايز

الذكــور  تفضيــل  اإلســام  ورفــض 

علــى اإلنــاث مــن مبــدأ حتقيــر األنثــى 

النـبـّي،  فعــن  وجودهــا،  مــن  والتشــاؤم 

ــن كان  ــه وســلم: »م ــه وآل ــه علي ــى الل صل

لــه أنثــى، فلــم يئدهــا ولــم ُيِهْنهــا، ولــم 

ــر ولــده عليهــا أدخلــه اللــه اجلّنــة«، بــل  يُْؤثِّ

ــًا  ــى أحيان ــدمي األنث ــى تق ــدًا عل جنــد تأكي

مــن مشــاعر  ملــا حتملــه  أواًل  كتقبيلهــا 

جياشــة منــذ صغرهــا فــا بــد مــن مراعــاة 

تلمــس  لــم  إن  البنــت ألنهــا  ذلــك عنــد 

احلــب والتقديــر مــن األبويــن ســتلجأ فيمــا 

ــل  ــكام اجلمي ــمعها ال ــن يس ــى م ــد إل بع

ويشــعرها بالتقديــر مــن أصحــاب النفــوس 

الضعيفــة ممــا يهــدد كيــان عفتهــا.

سادسًا: التشجيع والثناء

التشــجيع: وهــو صفــة نفســية أيضــًا 

الطفــل،  قابليــات  تطويــر  فــي  تســهم 

بأنــه  يشــعر  أن  يريــد  ككيــان  فالطفــل 

ــم شــيئًا  ــإذا تعلّ ــة بــن األفــراد ف ــه مكان ل

تشــجيعه  إلــى  نبــادر  أن  علينــا  مفيــدًا 

ــه كثنــاء  ومدحــه وال بــأس بتقــدمي هديــة ل

معنــوي لــه، والتــي لهــا األثــر الكبيــر فــي 

شــخصية الطفــل، وتقــدمي لــه الهدايــا مــع 

ــدة مــن  ــة ســنة جدي ــة كل ســنة وبداي نهاي

ــا ســبق  ــر عم ــد كب ــه ق عمــره ليشــعر بأن

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، 

ــأن اخلــوف  ــاع ب ــاء االجتم ــد علم ــد أك وق

الطفــل  لتأديــب  تربويــة  وســيلة  ليــس 

وتعليمــه الصفــات احلســنة، وقــد يحصــل 

أحيانــا مــن أحــد األبويــن تصــرف بغضــب 

مــع االبــن غيــر مقصــود أو ضربــه، فهنــا 

ــى االعتــذار مــن الطفــل  ــه أن يلجــأ إل علي

بعــد أن يهــدأ وال بــأس أن يقــدم لــه هديــة 

بعدهــا فــي محاولــة إليصــال رســالة بأنــه 

مــا زال محبوبــًا وإن أي تصــرف بغضــب 

تكــون  ال  أن  علــى  بقصــد  ليــس  معــه 

صفــة الغضــب والضــرب هــي الســائدة 

ــه ال  ــى تــرك هــذا األســلوب ألن وإال فاألول

ــه  ــر املؤمنــن، علي يجــدي نفعــًا، وقــال أمي

ــع الغضــب«. الســام: »ال أدب م

ال  ســبق  مــا  كل  فــإن  شــك  وبــا 

ــه  ــر اإلســام ب ــذي أم ــر ال ــم إال بالصب يت

وخاصــة علــى مــا ياقيــه الوالــدان مــن 

الســبع  الســنن  فــي  الطفــل، ال ســيَّما 

األولــى التــي يصــدر فيهــا عــن الطفــل مــا 

يرهــق الوالديــن، ويشــغل بالهمــا، فكثيــرًا 

ــد ميــرض،  ــا ق ــرًا م ــي، وكثي ــد يبك ــا ق م

وكذلــك يتطلــب الصبــر مــع عــدم الغضــب 

ــزاج  ــب امل ــع تقل ــم م ــرك ضربه ــم وت عليه

للوالديــن أحيانــًا بســبب ظــروف مــا.

وبقــي أن نلتفــت أيضــًا إلــى أن ال 

ــدة  ــة الزائ ــى احلماي ــب إل ــذا احل ــود ه يق

للطفــل وعــدم إعطائــه فرصــة االعتمــاد 

علــى نفســه ونعمــل كل مــا يريــده بالنيابــة 

عندمــا  اتكاليــة  شــخصية  فيكــون  عنــه 

يكبــر ال يؤمــن بقوتــه الذاتيــة وال يتخــذ 

قــرارًا لوحــده وليــس لــه ثقــة بنفســه تؤهلــه 

ــه. ــى نفس ــاد عل ــى االعتم إل

فــا  مــا  أمــر  فــي  مــا فشــل  وإذا 

يســتطيع النهــوض؛ لــذا ينبغــي أن يكــون 

احلــب متزنــًا نســتخدمه فــي إيقــاظ الُنبــل 

ــد  ــل »كل شــيء يزي ــه كمــا قي وســقيها ألن

ــب ضــده«. ــده ينقل ــن ح ع
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مجتمعمجتمع

احليــاة جتــري مــن خــال العاقــة 

مــع اآلخــر، ومــن هنــا فــإن وجــود كلٍّ 

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 

العاقــة علــى أســاس ســليم.

وفــي قبالهــا تأتــي القيــم املضــادة، أو 

كمــا فــي تعبيــر احلديــث الشــريف »جنــود 

اخلطــر  تشــكل  التــي  وهــي  اجلهــل«، 

احلقيقــي.

فلــو تأملنــا املجتمعــات التــي آلــت إلــى 

ــا كان  ــا ســنجد أن انهياره ــار؛ فإن االنهي

بأحــد أمريــن:

ــى  ــة عل ــن املصلح األول: الصــراع ب

املــدى القصيــر واملصالــح العليــا علــى 

املــدى البعيــد، والــذي يقــع - فــي الغالــب 

- بــن القــوى صانعــة القــرار وبــن ســائر 

جيــد  هــو  مــا  يكــون  حيــث  املجتمــع، 

بالنســبة للنخبــة علــى املــدى القصيــر هــو 

ســيئ بالنســبة للمجتمــع ككل.

الثانــي: وهــو مــا يهمنــا فــي هــذا 

بالقيــم  التمســك  صــراع  وهــو  املقــال، 

والقيــم املضــادة أو الــا قيــم؛ أنــه يصعــب 

ــه اخلصــوص أن  ــى وج ــع عل ــى املجتم عل

يتخــذ قــرارات جيــدة عندمــا يكــون هنــاك 

ــم. ــي القي صــراع ف

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 

ــة، ترتبــط  ــة واقعي فحســب، بــل هــي قضي

ــا مــن  ــاء املجتمعــات البشــرية وصونه ببق

االنهيــار مــن جهــة، وتنظيــم بقائهــا علــى 

أســس ســليمة مــن جهــة أخــرى.

ً
 قيمة الثقة مثاال

إذا أردنــا أن نأخــذ مثــااًل فــي مــا 

يرتبــط بقيمــة مــن القيــم ومــا يحــدث مــن 

ــا نضــرب  ــال، فإن ــذا املج ــي ه فوضــى ف

ــا  ــد من ــإن كل واح ــة، ف ــة الثق ــااًل بقيم مث

رمبــا يتذكــر حينمــا كنــا نود اإلســتقال في 

التنقــل مــن مــكان ملــكان عبــر احلافــات أو 

ــب أن  ــا: يج ــوا لن ــة، قال ــيارات العام الس

ــي أن  ــا ينبغ ــل وإمن ــع كل ناق ــب م ال نرك

ــات أو  ــة كاحلاف ــات املوثوق نتحــرى املركب

ــة. ســيارات األجــرة العام

وهــذا أمــر طبيعــي جــدًا، فالثقــة فــي 

أي حتــرك تعــد األســاس، فالثقة وإن كانت 

مفهومــا غامضــا، إال أننــا ال نــزال نعتمــد 

فنحــن  فــي حياتنــا لاســتمرار؛  عليهــا 

نبنــي حياتنــا علــى الثقــة، وإذا مــا تأملنــا 

نســتخدمها  الكلمــة  هــذه  أن  فســنجد 

كثيــرًا فــي كل أعمالنــا حتــى أننــا رمبــا ال 

نشــتري أبســط حوائجنــا ممــن ال نثــق بــه.

التكنلوجيــا  أن  الغريــب  ولكــن 

ــى  ــًا عل ــة رأس ــذه القيم ــت ه ــة قلب احلديث

عقــب؛ فمايــن النــاس يوميــًا يتنقلــون 

ــر  ــع ســائقي الســيارات غي ــم م ــي العال ف

املعروفــن لديهــم والذيــن ال تنطبــق عليهــم 

أيــة معاييــر الثقــة املعتــادة، وذلــك عبــر 

املختلفــة. الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات 

آليــات  تصنــُع  التكنولوجيــا  وكأن 

مجهولــن،  بأشــخاص  للثقــة  جديــدة 

وكذلــك الشــركات واألفــكار واملنتوجــات 

وحتــى األخبــار واملعلومــات؛ فمــاذا يحــدُث 

حقــًا؟ هــل هــي - كمــا يســميها البعــض - 

قفــزة الثقــة، عندمــا يختــار النــاس مخاطــر 

القيــام بعمــل شــيء جديــد أو مختلــف عــن 

ــا؟! أم  ــام به ــادوا القي ــي اعت ــة الت الطريق

ــة؟! ــى الثق ــا قفــزة عل أنه

 الوتيرة تتسارع

ـرة متســارعة جنــد بــن اليــوم  وبوتـي

واآلخــر تفاقــم أزمــة فوضــى القيــم أو 

الســلوك  فــي  بفوضــى  عنــه  يعبــر  مــا 

املجتمعــات  تعيشــه  الــذي  اإلجتماعــي 

ســرعة  هــو  جــدًا  واملخيــف  البشــرية؛ 

ــة  ــال الثق ــي مث ــب. فف ــذا التحــول الغري ه

ذاتهــا جنــد أن البشــرية - وعلــى مــدى 

ــي  ــة ف ــي الثق ــت تبن ســنوات طــوال - كان

ــي  ــة والت ــة الضيق ــات احمللي ــار العاق إط

كانــت تتســم بالتماســك؛ فــكان البشــر 

يعيشــون فــي مجتمعــات صغيــرة؛ ويبنــون 

الثقــة فــي ذلــك اإلطــار؛ فــإذا أراد أحدهــم 

لــن  ـراض مــال مثــًا؛ فإنــه ســوف  اقـت

ــي  ــة الت ــرة الضيق ــذه الدائ ــن ه ــرج م يخ

الديــن؛  يســدد  لــم  وإذا  فيهــا.  يعيــش 

ــص مــن  ــه متمل ــع ســيعرف أن ــإن اجلمي ف

الدفــع، وستســوء ســمعته بــن النــاس، 

ــه  ــاس التعامــل مع ــي ســيرفض الن وبالتال

فــي املســتقبل. وبتعبيــر آخــر؛ فــإن الثقــة 

ــد  ــة وتعتم ــا - محلي ــي معظمه ــت - ف كان

علــى املســاءلة.

فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، 

دخلــت املجتمعــات فــي مرحلــة جديــدة؛ 

وحتــول  املــدن،  إلــى  النــاس  فانتقــال 

ــة  ــى شــركات عاملي الشــركات الصغيــرة ال

األنظمــة  فــي  الكبيــر  ـرة، والتحــول  كبـي

بــدأ  وغيرهــا،  واالئتمانيــة  املصرفيــة 

مفهــوم الثقــة يتغيــر عنــد النــاس، وبــدؤوا 

ــراد؛  ــن األف ــر م ــة أكث ــي األنظم ــون ف يثق

ــة  ــود القانوني ــى العق ــاد عل ــار االعتم فص

املقابــل؛  وفــي  و..؛  والتأمــن  والتنظيــم 

قلــت الثقــة فــي اآلخريــن، وهــي التــي 

بالثقــة املؤسســية. البعــض  ســماها 

وأمــا اليــوم، فكمــا أشــرنا، األمــر بــدا 

مختلفــًا متامــًا؛ فأصبحــت ثقــة النــاس 

باملعلومــات التــي يحصلــون عليهــا مــن 

ممــا  بكثيــر  أكثــر  ـ  مثــًا  ـ  الفيســبوك 

يتعلمونــه مــن الوالديــن أو األقربــن!

الكــم الهائــل مــن املعلومــات املتاحقــة 

ال  التــي  األّخــاذة  املمولــة  واإلعانــات 

ـ أن  ـ لكثرتهــا وســرعتها  للفــرد  ميكــن 

هــي  التحليــل والنقــاش،  يدخلهــا حيــز 

التــي صــارت تبنــي ثقــة النــاس، أو بتعبيــر 

آخ تقفــز علــى ثقتهــم، أو كمــا يعبــر عنهــا 

الثقــة، وميكنــك  تتســلق  النفــس  علمــاء 

أخــذ منــاذج كثيــرة فــي هــذا املجــال منهــا 

البيانــات  قواعــد  ظهــور  فــي  التســارع 

.»Bit coin« املوزعــة كالعملــة الرقميــة

ــة؛ ألن الفوضــى  ــذه مجــرد البداي وه

تقنيــة؛  ليســت  جتــري  التــي  احلقيقــة 

الثابتــة  القيــم  فــي  حتــول  هــي  بــل 

النــاس  فــي فطــرة  اللــه  أودعهــا  التــي 

بغيرهــا. واســتبدالها 

 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 

ــر  ــة، التغيي ــة الزراعي ــة الترب ــة، قنبل املوقوت

املناخــي، الغــزو االســتعماري، مشــاكل 

ـوث، اإلرهــاب، التصحــر املهجــرون  التـل

واملهاجــرون و.. والنتيجــة ســتأخذ أحــد 

ــكلن: ش

إمــا أن نتمكــن مــن إبطــال مفعــول 

املجتمعــات  بنــاء  بإعــادة  القنابــل  تلــك 

البشــرية وفقــًا للقيــم األخاقيــة الســامية، 

اإلجــراء  اتخذنــا  قــد  ســنكون  وبذلــك 

العاجــي الســليم؛ وإال فإنهــا ســتنفجر 

ــة وســنجد أنفســنا مجبريــن علــى  ال محال

حتمــل تبعاتهــا، أعنــي: احلــرب، املــرض، 

املجاعــة و.. املشــاكل الكبــرى التــي تواجــه 

املجتمعــات البشــرية اليــوم ليســت - علــى 

الســيطرة؛  مجــال  خــارج   - اإلطــاق 

ــاك جســم  ــو كان هن ــا ل ــر كم ــس األم فلي

فضائــي علــى وشــك االرتطــام بــاألرض 

ــل. ــردة فع ــه ب ــام جتاه ــا القي وال ميكنن

كل  فــإن  متامــًا؛  العكــس  علــى 

ــا اليــوم  ــي تواجهن ــدات الكبــرى الت التهدي

}َظَهــَر  فقــد  بهــا،  تســببنا  التــي  هــي 

ــِدي  ــَبْت َأْي ــاَم َكَس ــِر بِ ــَرِّ َواْلَبْح ــاُد ِف اْل اْلَفَس
لكــن  4٠(؛  الــروم:  )ســورة  ـاِس{،  النَـّ

الــذي جعــل لنــا االختيــار فــي ذلــك جعــل 

االختيــار لنــا فــي حلهــا أيضــًا، وهــذا 

يعنــي اننــا منتلــك القــوة للتعامــل مــع تلــك 

املشــكات.

إن حيــاة النــاس مليئــٌة باجلــروح وهــم 

يســيرون فــي هــذا احلقــل مــن األلغــام 

ــا  ــكل واحــدة منه ــن ل ــي ميك ــة والت املوقوت

أن تهــدد حياتهــم، وذلــك أن كل شــيٍء 

كاملــال  قيــم  الــا  حــول  يــدور  أصبــح 

تكــون  بــداًل مــن أن  والســلطة وغيرهــا 

القيــم هــي املتحكمــة فــي ســلوكنا.

ــن يســمون بالـــ  ألســنا ناحــظ أن م

الذيــن  هــم  مجتمعنــا  فــي  »محترمــن« 

ويلبســون  الفارهــة  الســيارات  يركبــون 

ـزة؟! املمـي الثيــاب 

بــه  يحضــون  الــذي  ـرام  االحـت إن 

ليــس احترامــًا إلنســانيتهم وال للقيــم التــي 

يحملونهــا وال حتــى لإلجنــازات العلميــة 

ــا  ــا للبشــرية، وإمن ــي قدموه ــة الت والعملي

ـرام للمــادة التــي تتحكــم بهــم  هــو احـت

وجتعلهــم فــي حبائلهــا.

اللــه - تعالــى-  إال أن مــن فضــل 

علينــا وجــود مــن يختــارون الطريــق اآلخــر 

بــأن ينهــون عــن الفســاد فــي األرض وهــم 

ــه عــن  ــن بيمنهــم وبجهدهــم يدفــع الل الذي

ــْوَل  النــاس البــاء، وقــد قــال تعالــى: }َفَل

َكاَن ِمــَن اْلُقــُروِن ِمــن َقْبِلُكــْم ُأوُلــو َبِقيَّــٍة 
َّــْن  َينَْهــْوَن َعــِن اْلَفَســاِد ِف اأْلَْرِض إِلَّ َقِليــاًل مِّ
ِذيــَن َظَلُمــوا َمــا ُأْتِرُفــوا  َبــَع الَّ َأنَجْينـَـا ِمنُْهــْم َواتَّ
ــَك لُِيْهِلــَك  فِيــِه َوَكاُنــوا ُمِْرِمــنَي * َوَمــا َكاَن َربُّ
اْلُقــَرٰى بُِظْلــٍم َوَأْهُلَهــا ُمْصِلُحــوَن{، )ســورة 

هــود: 116- 117(.

ــر إال أن شــخصًا  ــا كب ــر مهم فاخلط

ــر  ــد يكفــي لتغيي واحــدًا مــن املصلحــن ق

الواقــع، وهــذا الشــخص قــد يكــون أنــت!

آخــر،  »أنــت«  هنالــك  ســيكون  ثــم 

ــع  ــم يتحــول اجلمي ــن ث ــر، وم ــت« آخ و«أن

ــة  ــى »نحــن« ليقــوم هــؤالء بإيقــاف عجل إل

ــا،  ــى نصابه ــور إل ــادة األم ــار، وإع االنهي

أو  أنــه ال ميكــن ألي نظــام  وال يخفــى 

شــخص أن يلغــي قــدرة اإلنســان علــى 

ــى  ــم عل ــاس القي ــار، وســيختار الن االختي

الــا قيــم ألنــه الطريــق الــذي يجدونــه 

مطابقــا لفطرتهــم؛ تلــك الفطــرة التــي فطــر 

البــاري النــاس عليهــا، وهــو هــذا الطريــق 

األســمى لتعلقــه بقيــم الســماء وفيــه جنــاة 

ــا وآخــرة. ــان؛ دني اإلنس

 سيختار الناس 

القيم على الال قيم 

ألنه الطريق الذي 

يجدونه مطابقا 

لفطرتهم

 الفوضى التي تجري 

ليست تقنية؛ بل هي 

تحول في القيم الثابتة 

التي أودعها اهلل في 

فطرة الناس واستبدالها 

بغيرها
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من يواجه مخاطر فوضى 
السلوك االجتماعي؟

 مرتضى محمد كاظم
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مجتمعمجتمع

يقصــد بالعــرف العشــائري الســن 

قبــل  مــن  وضعــت  التــي  العشــائرية 

العشــائر،  رؤســاء  مشــرعيها، وتناقلهــا 

ســاري  عشــائري  كقانــون  وأصبحــت 

أن يحيــد  أحــد  املفعــول، ال ميكــن ألي 

ــائري  ــون العش ــذا القان ــا أن ه ــه؛ علم عن

غيــر مــدون كمــادة قانونيــة.

مجموعــة  هــو  العشــائري  العــرف 

العــادات والتقاليــد، إضافــًة إلــى آليــات 

العمــل املعتمــدة فــي إصــاح ذات البــن؛ 

ــه الــدور اإليجابــي والكبيــر الــذي  الــذي ل

ــا. ــي حياتن ــر ف ال ينك

 ما هي العشيرة؟

ــان العــرف  ــم ب ــا أن نعل ــد لن إذن، الب

عصــر  فــي  موجــودًا  كان  العشــائري 

ــل  ــت القبائ ــث كان ــام؛ حي ــل اإلس ــا قب م

ــنائن  ــق س ــم وف ــرب حتك ــرة الع ــي جزي ف

رؤســاء  قبــل  مــن  وضعــت  عشــائرية 

القبائــل.

النظــام  أن  أحــد  علــى  يخفــى  وال 

هــو  حتديــدًا،  العــراق  فــي  العشــائري 

ــاء العشــائر  نظــام اجتماعــي؛ حــرص ابن

بــه  ـزام  وااللـت ـره  وتطوـي تنظيمــه  علــى 

ــر  ــه عب ــي تناقلت ــال الت ــب األجي ــر تعاق عب

الســنن.

عنــد  الصــورة  تكتمــل  ولكــي 

نعــرف  أن  لنــا  البــد  الكــرمي،  القــارئ 

معنــى العشــيرة التــي يحكمهــا العــرف 

العشــائري؛ فالعشــيرة هــي عبــارة عــن 

ينتســبون  األشــخاص  مــن  مجموعــة 

جميعهــم إلــى جــد واحــد ويشــكلون كيانــًا 

ــًا فــي مــا  ــًا وسياســيًا واجتماعي اقتصادي

بهــم. البيئــة احمليطــة  بينهــم وبــن 

ويعــود أصــل كلمــة العشــيرة إلــى 

العشــرة، ويقصــد بهــا )آل البيــت الواحــد( 

مــن  الواحــد  البيــت  هــذا  يشــمل  مبــا 

ــاء وأجــداد وتفرعاتهــم النســبية  ــاء وآب أبن

املعروفــة، ويأتــي هــذا املعنــى واضحــًا 

ــَرَتَك  ــِذْر َعِش ــى-: }َوَأن ــه - تعال ــي قول ف

 ،)214 الشــعراء:  )ســورة  اأْلَْقَربِــنَي{، 
جنــد بــأن اللــه - تعالــى- أمــر النبــي 

محمــدًا، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي بدايــة 

الدعــوة اإلســامية، أن يقــوم بدعــوة أبنــاء 

ــي  ــة الســرية - أي بن ــي املرحل عشــيرته ف

ــا  ــى م ــل عل ــذا دلي ــدًا -، وه هاشــم حتدي

التمســك  أهميــة  مــن  الشــرع  إليــه  آل 

بالعشــيرة مــن أجــل تاحــم املجتمعــات 

ــا. ــا بينه ــي م ف

هنــا نتوصــل إلــى حقيقــة ان العشــيرة 

هــي مؤسســة اجتماعيــة ميثــل أفرادهــا 

لهــذه املؤسســة حيــث جتمعهــم  النــواة 

وحــدة النســب والــدم وأواصــر أخــرى، 

وعــادة يتــرأس كل عشــيرة شــيخ مــن أبناء 

أصــول مؤسســيها، وتعتبــر العشــائر فــي 

العــراق رمــزًا للكــرم والشــجاعة واحلكمــة 

ــزام. وااللت

 القيم واألعراف العشائري

بالقيــم  زاخــرة  العربيــة  والعشــائر 

النبيلــة واألخــاق الكرميــة، ولهــا دوٌر مهــم 

فــي تثبيــت القيــم واألعــراف منــذ أن كانــت 

هــذه العشــائر تقــود املجتمــع حيــث كان ال 

وجــود للدولــة بشــكلها احلالــي املتكامــل.

قانــون  هــو  العشــائري  العــرف  إن 

حقــب  فــي  النــاس  وضعــه  عشــائري 

مختلفــة، مثلمــا أشــدنا بهــذا القانــون؛ 

فإننــا نؤكــد أن بعــض الســنائن العشــائرية 

ــل  ــن قب ــة مســتمرة م ــى مراجع بحاجــة إل

ــا  ــائر خاصــة عندم ــيوخ العش اإلخــوة ش

القانــون  مــع  الســنائن  هــذه  تتعــارض 

ــن اإلســام والرســالة  الســماوي، وهــو دي

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 حرامــًا أو يحــرم 

حــااًل. وميكــن بــل يجــب االتفــاق علــى 

تبديلــه إلــى مــا يرضــي اللــه ورســوله. أمــا 

ــون نقضــه  ــًا للشــريعة فيك إذا كان مخالف

ــه:  ــي نهايت ــون ف ــا يقول ــس كم ــًا. ولي واجب

أن فيــه غرميــة اللــه ورســوله؛ إذ كيــف إن 

ــم  ــان تعالي ــان بعصي ــه ورســوله يرضي الل

التعاليــم  تعيــن  وميكــن  هــذا،  الديــن. 

الشــرعية بالرجــوع إلــى الفقــه والفقهــاء«.

البــاري عــز وجــل  ألجــل ذلــك، أن 

ــو  ــع إســامي، أن ندع ــا، كمجتم ــد من يري

باملعــروف، وننهــى  اخليــر، ونأمــر  إلــى 

عــن املنكــر، وأن نكــون ســدًا منيعــًا بوجــه 

الباطــل مهمــا كان مصــدره وتوجهاتــه، 

ــى:  ــه تعال ــااًل لقول وأن نســاند احلــق امتث

اْلَــْرِ  إَِل  َيْدُعــوَن  ــٌة  ُأمَّ نُكــْم  مِّ }َوْلَتُكــن 
َوَيْأُمــُروَن بِاْلَْعــُروِف َوَينَْهــْوَن َعــِن اْلُنَكــِر 
آل  )ســورة  اْلُْفِلُحــوَن{،  ُهــُم  ِئــَك  َوُأوَلٰ
ال  التــي  األمــة  إن  أي   ،)1٠4 عمــران: 

تخالــف الشــرع اإلســامي تكــون أمــة 

ومهمــا  واآلخــرة،  الدنيــا  فــي  ـزة  فاـئ

ــا  ــي وضعه ــا بالســواني الت ــن اعتزازن يك

األجــداد؛ لــم ولــن تكــون بديــًا عــن حكــم 

اخلالــق العظيــم اخلبيــر بالنــاس والعــارف 

ومفاســدهم. مبصاحلهــم 

 تقويم األعراف العشائرية المخالفة

مــن اجــل ذلــك؛ ندعــو إلــى تقــومي 

العشــائرية  واألعــراف  الســن  هــذه 

مــن  والبــد  املقــدس،  للشــرع  املخالفــة 

بــن جميــع األطــراف  اجلهــد املشــترك 

والتقاليــد  العــادات  مــن  للتخلــص 

واألعــراف والظواهــر الســلبية اســتنادًا 

إلــى الشــريعة املقدســة، وذلــك مــن خــال 

االســتعانة باملرجعيــة الرشــيدة، وإقامــة 

ذلــك. فــي  تثقيفيــة  حمــات 

وهــي دعــوة صادقــة إلــى ســادات 

والقبائــل  العشــائر  ورؤســاء  املجتمــع 

نصــب  اللــه  مخافــة  وضعــوا  الذيــن 

أعينهــم، وتفانــوا فــي خدمــة عشــائرهم 

ومجتمعهــم مبــا يرضــي اللــه عــز وجــل أن 

ــة بعــض الســواني  ــة عالي يراجعــوا وبجدي

ــي  ــي ال ترض ــائرية الت ــات العش واملمارس

اللــه جــل جالــه، والتــي تســبب األذى 

والظلــم لآخريــن، وبخــاف ذلــك ســيطول 

}َوِقُفوُهــْم  اللــه تعالــى:  وقوفهــم أمــام 

وَن{،  ــاَصُ ــْم َل َتنَ ــا َلُك ــُئوُلوَن * َم ْس ــم مَّ ُ إِنَّ
.)25-24 الصافــات:  )ســورة 

لذلــك يجــب علــى العشــائر وشــيوخها 

الكــرام أن يكونــوا حمــاة للديــن والقيــم 

ــدس،  ــا الشــرع املق ــي أراده ــة الت األصيل

ــُم  ــَك ُه ِئ ــَزَل اللَُّ َفُأوَلٰ ــاَم َأن ــم بِ ْ َيُْك ــن لَّ }َوَم
اْلَكافِــُروَن{، )ســورة املائــدة: 44(، وأن 
ــي فيهــا غضــب  ــذوا بعــض الســن الت ينب

اللــه وظلــم العبــاد، والتــي وضعــت مــن 

ـرة  غاـب حقــب زمنيــة  فــي  النــاس  قبــل 

ومظلمــة، وأن يكــون احلكــم للــه وحــده.

 العشائر العربية 

زاخرة بالقيم النبيلة 

واألخالق الكريمة، 

 مهم 
ً
ولها دورا

في تثبيت القيم 

واألعراف

ALHODAMAG.COM

 الشيخ يحيى الطرفي

العرف 
العشائري 

والشرع 
المقدس

ــو الكبيــر فــي مواجهــة مشــكلة نفســية تداهمــه مــن 
كمــا ه

ــذب  ــة بالك ألزم
ــل ا ــن حبائ ــص م ــي يســعى للتخل ــع اخلارج الواق

ــا تعصــف  ًا، عندم
ــر ايضــ ــل الصغي ــان الطف ــة، ف حلقيق

ــاء ا وإخف

ــه -  ب، ملعرفت
ــذ ــن يجــد ملجــأ ســوى الك ــه ل ــذه، فان

ــة كه ــه أزم ب

بالفطــرة - أن الصــدق لــن ينســجم مــع أجــواء األزمــة وحالــة 

ــي. ــه االجتماع ــي محيط ــر ف التوت

ــة العجــز  مــن هــذه املشــاكل النفســية مــا ناحظــه فــي حال

ــص مــن  ــكاب العمــل اخلطــأ، او للتخل ــة ارت حال
والفشــل، او فــي 

حملببــة، فيكــون الكــذب حبــل اخلــاص 
يلــة وغيــر ا

األوامــر الثق

ضــًا علمــاء 
شــكلة، بيــد أن علمــاء األخــاق، واي

واالســتراحة مــن امل

االجتمــاع، يؤكــدون أن جتاهــل هــذه احلالــة وتــرك الطفــل مــع هــذا 

ــد  ــاة عن حلي
ــي ا ــج ف ــى منه ــار ال ــي حتــول هــذا اخلي ــار، يعن خلي

ا

الكبــر، وفــي مرحلــة الشــباب وفــي أجــواء الدراســة، ثــم فــي مرحلــة 

 وأبــًا، ثــم دخولــه فــي كيــان املجتمــع، 
 عندمــا يكــون زوجــًا

الرجولــة

ــة وغيرهــا. حلكومي
ي الدوائــر ا

ســواًء؛ فــي الســوق، أو فــ

ــة لــدى األطفــال،  ــا الســبب وراء ظهــور هــذه احلال اذا عرفن

ــة  ــار اجلدي ــر االعتب ــذ بنظ ــع األخ ــول م ــي احلل ــث ف ــا البح ميكنن

مــن األبويــن واحلــرص علــى مكافحــة الكــذب فــي جميــع مراحــل 

ليــة عــّدة باإلمــكان التوّســل 
ة أبنائهــم. هنالــك خطــوات عم

حيــا

ه العــادة، بــل وغــرس صفــة 
بهــا ملســاعدة الطفــل علــى جتنــب هــذ

الصــدق فــي نفســه:

ــكاب  ــن ارت ــذر م ــم - احل ــل غيره ــن - قب ــى األبوي أوالً: عل

ــد إطــاق الوعــود  ــه، وعن ع
ــل م ــن التعام ــدءًا؛ م ب، ب

ــذ جريــرة الك

يتهــرب منــه بواســطة  كبيــر 
ال الطفــل أن  ، فعندمــا يجــد 

اليــه

 ويتعلمــه فــي مراحــل 
بــع عليــه ويستحســنه

الكــذب، عندهــا يتط

ريــة مبكــرة.
عم

ثانيــًا: اســتيعاب اخلطــأ واملشــكلة التــي يتســبب بهــا الطفــل 

ــم  ــن كســر او حتطي ــه م ا ارتكب
ــ ــه ان م ل وتفهيم

ــ ــت، ب ــا كان مهم

هــاز او أثــاث فــي البيــت، امنــا هــو خطــأ ميكــن 
او تعطيــل ج

ــع  ــي الواق ــا ف م، بينم
ــكا ــذا رمبــا ســهٌل يســير بال إصاحــه، وه

ب الكبــار، 
ـو العملــي، رمبــا يعــد مــن أصعــب االمــور علــى قـل

ن او عزيــز 
ســيما اذا كان املعطــوب او اخللــل فــي شــيء ثمــ

ال

لديهــم داخــل البيــت او خارجــه، ولكــن؛ علينــا ان نعــرف أن البنــاء 

هــم بكثيــر مــن األثــاث داخــل البيــت، او 
النفســي والروحــي للطفــل أ

ســيارة الفارهــة، فاألمــر يتعلــق بشــخصية الطفــل مســتقبًا 
حتــى ال

ــي املجتمــع. ًا كبيــرًا وعضــوًا ف
ــا يكــون رجــ عندم

ــة،  ــاء احلقيق ــذب وإخف ــًا أن الك ــل منطقي ــم الطف ــًا: تفهي
ثالث

ته ويبعــده عــن العقــاب، ال عاجــًا وال آجــًا، بدليــل 
لــن يحــل مشــكل

اســتنكار األبويــن قــول الكــذب علــى الطفــل، وإضافــة خطــأ علــى 

ب ورد الفعــل العنيــف، وعلــى املــدى 
آخــر، ثــم تضاعــف العقــا

البعيــد، ســيكون الطفــل شــريكًا فــي تخريــب أدوات وأجهــزة، رمبــا 

يكــون هــو قبــل غيــره مــن املتضرريــن.

ن قــام بعمــل خاطــئ بخــاف مــا قيــل لــه، فــان 
حتــى وإ

ل او القيــام 
قيقــة بعــدم متكنــه مــن إتقــان العمــ

الصــدق وقــول احل

ــي  ــى صــواب ف ــل اخلطــأ ال ــه مــن حتوي ــه بشــكل خاطــئ، ميكن ب

ــة. ــاوالت قادم ــي مح ــات ف ــق النجاح ــتقبل وحتقي املس

ــة دوٌر  ــة والروحي عنوي
ــة امل ن للتعبئ

ــا ــذا، ف ــب كل ه ــى جان ال

بعــاد الكــذب عــن نفســية 
كبيــر فــي تعزيــز صفــة الصــدق وإ

ل، متمثلــة فــي الترغيــب بالثــواب اإللهــي، والتحذيــر اخلفيــف 
الطفــ

مــن العقــاب وســخط اللــه - تعالــى- بحبــس الــرزق والرحمــة 

ــك. ــر ذل - وغي
ــًا -مث

كيف نعلم أبناءنا الصدق؟ حبيب موسى علي
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ســّنة اللــه فــي احليــاة الدنيــا تقتضــي 

أن تكــون فيهــا العــداوة بــن أبنــاء البشــر: 

ــرة:  ــُدّو{، )ســورة البق ــٍض َع ــْم لَِبْع }َبْعُضُك
}َوَلــْوَل  املُدافعــة:  فيهــا  تكــون  وأن   ،)٣6

َفَســَدِت  ـاَس َبْعَضُهــم بَِبْعــٍض لَّ َدْفــُع اللَِّ النَـّ
ــون  اأْلَْرُض{، )ســورة البقــرة: 251(، وأن يك
ــاء  ــا ويســفك الدم ــي األرض مــن يفســد فيه ف

ــوا  حلكمــٍة يعلمهــا اللــه - جــّل جالــه -: }َقاُل

ــاَء  َم ــا َوَيْســِفُك الدِّ ــا َمــن ُيْفِســُد فِيَه ــُل فِيَه َع َأَتْ
ــاَل إِنِّ  ــَك َق ُس َل ــدِّ ــِدَك َوُنَق َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْم
َأْعَلــُم َمــا َل َتْعَلُمــوَن{، )ســورة البقــرة: ٣٠(.
ــص  إن ظاهــرة العــداوات، ال ســبيل للتخلّ

 - األعــداء  الســترضاء  طريــق  وال  منهــا، 

املصلحــون  حــاذر  مهمــا   - اجلملــة  علــى 

مــن األخطــاء، ومهمــا اختــاروا فــي ســبيل 

إصاحهــم الطريــق األكثــر رفقــًا ولينــًا، فهــم لن 

ينجــوا مــن ردود الفعــل العنيفــة مــن أعدائهــم، 

الســيما وأنهــم يشــعرون بخطــر هــذا اإلصــاح 

يهــدد وجودهــم، يكفيــك جرمــًا عنــد املفســدين 

ــد  ــًا عن ــك جرم ــح! ويكفي ــٌح أو مصل ــك صال أن

ــة! ــل األمان ــن أه ــك م ــة، أن ــل اخليان أه

العــداوات  جميــع  أن  يعنــي  ال  وهــذا 

املفســدين  تشــبث  بســبب  هــي  للمصلحــن 

يفقــد  أن  أحيانــًا  يحــدث  بــل  بفســادهم، 

ــح  ــدى االنســان املصل ــه ل اإلصــاح مصداقيت

الــذي يدعــو اآلخريــن الــى اإلصــاح ويســتثني 

نفســه مــن هــذه الدعــوة، فــا ينبغــي للمصلــح 

أن يســتدّل بعــداوة املصلحــن لــه، علــى صحــة 

مــا يذهــب اليــه فــي دعوتــه اإلصاحيــة، حتــى 

التضحيــات التــي يقدمهــا البعــض فــي طريــق 

اإلصــاح، ليســت دليــًا علــى صحــة املوقــف، 

كمــا أن الســامة ليســت دليــًا علــى صحــة 

الطريــق، إمنــا املعيــار فــي النيــة اخلالصــة 

للــه - تعالــى- فقــد جاهــد وضّحــى وأنفــق 

التاريــخ  فــي  ســبقونا  ممــن  الكثيــر  وبــذل 

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: 

ْخَواِنِــْم َوَقَعــُدوا َلــْو  ِذيــَن َقاُلــوا إِلِ }الَّ
ــاْدَرُءوا َعــْن َأنُفِســُكُم  ــوا ُقــْل َف ــا َمــا ُقتُِل َأَطاُعوَن
آل  )ســورة  َصاِدِقــنَي{،  ُكنُتــْم  إِن  اْلَــْوَت 

)168 عمــران: 

ثــم ان أعــداء املصلحــن علــى أنــواع؛ 

أو  يتخفــى  وال  لعداوتــه،  املعلــن  فمنهــم 

يتــوارى، وهــؤالء أقــل خطــرًا مــن قــوم آخريــن 

يعيشــون بــن ظهرانــي املؤمنــن، ويتكلمــون 

ووالئهــم،  بحبهــم  ويتظاهــرون  بلســانهم، 

فــي  ويســعون  العــداوة،  يضمــرون  ولكنهــم 

املجتمــع فســادًا، ويتربصــون بهــم الدوائــر، 

ــال الصاحلــة  ورمبــا اتخــذوا املســاجد واألعم

غطــاء يســتر كيدهــم وتدبيرهــم، كمــا فعلــوا في 

مســجد ضــرار، فــي عهــد رســول اللــه ، صلــى 

ــه، التــي نزلــت فيهــا آيــة كرميــة  ــه عليــه وآل الل

ُتعــد درســًا بالــغ احلكمــة فــي مــن يريــد متريــر 

ــات »مشــرعنة«،  ــر الفت ــدة عب ــاريعه املفس مش

وكمــا حصــل فــي عهــد االمــام علــي، ومــن 

الســام،  عليهمــا  احلســن،  االمــام  بعــده؛ 

وكيــف أن شــريحة مــن األمــة، آنــذاك، قاتلــت 

أهــل البيــت، عليهــم الســام، بشــعارات دينيــة.

ــى أن بينهــم  ــاه ال ــى املصلحــن االنتب وعل

يســمع  محايــدًا  جمهــورًا  أعدائهــم،  وبــن 

املصلحــن  بقــول  اقتنــع  ورمبــا  للطرفــن، 

ــارة أخــرى،  ــم ت ــة أعدائه ــع مبقال ــارة؛ واقتن ت

ــن  ــدي ب ــة والتح ــون املنافس ــؤالء تك ــى ه وعل

الطائفتــن، وعلــى املصلــح أال يصيبــه اإلحباط، 

اذا رأى لبعــض مقــاالت األعــداء آذانــًا صاغيــة 

فــي صفــوف الشــريحة احملايــدة فــي املجتمــع 

الذيــن لــم يحســموا موقفهــم، أو رأى بعــض 

الصاحلــن يســمع بعــض كامهــم، ويتأثــر بــه، 

ففــي افضــل املجتمعــات هنــاك آذان طيبــة، 

تســمع وتتأثــر بأصــوات الفتنــة والنفــاق، قــال 

ُعوَن هَلُــْم{، )ســورة  تعالــى: }َوفِيُكــْم َســامَّ

التوبــة: 47(، لــذا ينبغــي حينئــذ مزيــد مــن 

العمــل واملنافســة واإلقنــاع والتأثيــر، وعــدم 

هــؤالء  علــى  األحــكام  بإصــدار  التســّرع 

املتأثريــن او التحذيــر مــن ضياعهــم.

وممــا يســاعد علــى منــو العــداوات وزيــادة 

األعــداء؛ خــوف البعــض مــن أي تغييــر او 

ــى-:  ــه - تعال ــال الل ــا ق إصــاح، كم

ــْف  ــَك ُنَتَخطَّ ــَدٰى َمَع ــِع اهْلُ تَّبِ ــوا إِن نَّ }َوَقاُل
ــا{، )ســورة القصــص: 57(. ــْن َأْرِضنَ ِم

ــى  ــن حــال ال ــال م ــر واالنتق ــم ان التغيي ث

ــل  ــاج، فالطف ــن خــوف وإزع ــو م ــر، ال يخل آخ

يتــرك بطــن أمــه الضيــق واملظلــم، ويقبــل الــى 

ـراه يصــرخ بالبــكاء، لــذا  رحــاب احليــاة، فـن

فاإلصــاح بحاجــة الــى نفــوس كبيــرة تصمــد 

أمــام هــذه املخــاوف، وتتجــرد للحقائــق وتصبر 

ــدٍر  ــاج لق ــاقه، ويحت ــق ومش ــول الطري ــى ط عل

مــن التــدرج املطمئــن أن التحــول والتغييــر 

ــر وأفضــل. ــا هــو خي ســيكون مل

الســماوية  للرســل  األعــداء  أشــد  ومــن 

»الِعنــاد«،  التاريــخ؛  مــر  علــى  وللمصلحــن 

جميــع  فــي  جتســدت  نفســية  حالــة  وهــي 

ــاء واملرســلون  ــا االنبي ــر عليه ــي م ــوام الت األق

بُِعــوا َمــا َأنــَزَل  عبــر التاريــخ؛ }َوإَِذا ِقيــَل هَلـُـُم اتَّ

ــا{،  ــِه آَباَءَن ــا َعَلْي ــا َوَجْدَن ــُع َم ــْل َنتَّبِ ــوا َب اللَُّ َقاُل
.)21 لقمــان:  )ســورة 

إن العنــاد واإلصــرار علــى شــيء يصّيــره 

ــا ويتخذهــا  ــا صاحبه ــة يتمســك به ــادة ثابت ع

منهجــًا فــي حياتــه، واحيانــًا يكــون التخلّــي 

عــن عــادة معينــة، أشــبه باملســتحيل، ومحاربــة 

العــادات بشــكل عــام، عمليــة غيــر ممكنــة بــل 

العــادات  املســتهدفة؛  إمنــا  مطلوبــة،  وغيــر 

الســيئة، الن العنــاد واإلصــرار علــى شــيء، ال 

ــد  ــا يحم ــًا، إمن ــذم مطلق ــًا، وال ُي ــد مطلق يحم

ــى حــق  اذا كان عــن وعــي وبصيــرة، وكان عل

وديــن، وُيــذم اذا كان عــن تقليــد أعمــى، وكان 

ــر الصــراط املســتقيم. ــى غي عل

ــر  ــن التغيي ــًا م ــات خوف ــر الطبق ــن اكث وم

ــن  ــة، واملســتفيدة م ــة املترف واإلصــاح؛ الطبق

ــر  ــه، وأي تغيي قوانــن املجتمــع وشــكله وعادات

ــا. ــا ونعيمه ــد يفقدهــا بعــض ترفه ــه ق في

ـره مــن  املجتمــع  االســامي ميتــاز عــن غـي

املجتمعــات فــي العالــم بانــه يصلــح نفســه بنفســه، 

وفــق  والوســط،  النموذجــي  املجتمــع  كان  ولــذا 

َتُكوُنــوا  ــًة َوَســًطا لِّ التعبيــر القرآنــي؛ }َجَعْلنَاُكــْم ُأمَّ

ــاِس...{، )ســورة البقــرة: 14٣(،  ــَى النَّ ــَهَداَء َع ُش
وقــد حــدد اإلســام آليــات عــّدة لتحقيــق هــذا 

ــن  ــد م ــخ، العدي ــي التاري ــرى ف ــا ن اإلصــاح، بينم

ــاوز  ــم يتج ــا ل ــًا، فعمره ــدم طوي ــم ت ــات ل املجتمع

ــي نحــو  ــد التنازل ــدأ الع ــم يب ــن ث ــرن، وم نصــف ق

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 تعّطــل كليتــه 

ــد  ــة تبع ــة تصفي ــع بعملي ــا ميــر دم ــل، ف عــن العم

عنــه الســموم، لذلــك ال يســتطيع هــذا االنســان ان 

يعيــش طويــًا، 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 

ــه، ومــن هــذه األنظمــة: ــه وســامته ودميومت حيويت

أواًل: نظام التعليم

بالقــدر الــذي أكــد اإلســام علــى طلــب العلــم، 

دعــا ايضــًا العلمــاء ألن يتحملــوا مســؤوليتهم فــي 

نشــر العلــم واألخــاق، ذلــك أن العلــم حيــاٌة القلوب، 

وهــو الــذي يجــدد دم املجتمــع ويضعــه دائمــًا علــى 

ســكة التطــور والتقــدم فــي املجــاالت كافــة.

ثانيًا: نظام التذكير

ينســيه  االنســان  علــى  الزمــن  تقــادم  ان 

معلوماتــه، فيخفــت فــي قلبــه نــور املعرفــة، ويكــون 

معارفــه  لتنشــيط  التذكيــر  الــى  ماســة  بحاجــة 

وإيحائهــا مــن جديــد،  وقــد كان رســول اللــه ، 

ــظ  ــه، يســتخدم اســلوب الوع ــه وآل ــه علي ــى الل صل

حتــى مــع كبــار أصحابــه، وفــي طليعتهــم؛ االمــام 

علــي، عليــه الســام، وأبــي ذر وعمــار وغيرهــم، 

لهــم  عّرفهــا  قــد  بأمــور كان  أن يحدثهــم  علمــًا 

ســابقًا.

ثالثــًا: نظــام األمــر باملعــروف والنهــي عــن 

املنكــر

بضــرورة  فطــري  لإلنســان شــعور  أن  مبــا 

ــاول  ــو يح ــه، فه ــن ب ــاس احمليط ــع الن ــق م التواف

ــن، او يتحــدث  ــم ملبــس اآلخري ان يلبــس مبــا يائ

باللغــة التــي يتحدثــون بهــا، ويقــوم بأعمــال يراهــا 

النــاس صحيحــة، واإلســام يثيــر هــذا احـلـّس، 

ويوجهــه باجتــاه تطبيــق القيــم الســماوية.

وقــد مّنــى النبــي األكــرم علــى احـلـّس فــي 

املجتمــع االســامي االول ليكــون رادعــًا لبعــض 

الســماوية. واألحــكام  للقيــم  املعارضــن 

مثــااًل علــى ذلــك؛ أن ثاثــة مــن أصحــاب النبــي 

تخلفــوا عــن اجلهــاد فــي غــزوة تبــوك، فغضــب 

عليهــم النبــي األكــرم، كمــا فعــل الشــيء نفســه 

وبلغــت  أحــد،  يكلمهــم  فلــم  األصحــاب،  ســائر 

بيوتهــم،  فــي  وأهلهــم  زوجاتهــم  الــى  املقاطعــة 

ــا  ــد بلغن ــي، وســألنه: ق ــى النب ــاءت نســائهم ال فج

ــال رســول  ــا، أفنعتزلهــم؟ فق ــى أزواجن ســخطك عل

اللــه: »ال تعتزلنهــم، ولكــن؛ ال يقربونكــن«.

ــَى  ــة بحــق هــؤالء؛ }َوَع ــة قرآني ــت آي ــد نزل وق

ــُم  ــْت َعَلْيِه ــٰى إَِذا َضاَق ــوا َحتَّ ُف ــَن ُخلِّ ِذي ــِة الَّ الثَّاَلَث
َأنُفُســُهْم  َعَلْيِهــْم  َوَضاَقــْت  َرُحَبــْت  بِــاَم  اأْلَْرُض 
ـوا َأن لَّ َمْلَجــَأ ِمــَن اللَِّ إِلَّ إَِلْيــِه ُثــمَّ َتــاَب  َوَظنُـّ
هــؤالء  اكتشــف  الطريقــة  وبهــذه  َعَلْيِهــْم...{، 
خطأهــم فعــادوا الــى رشــدهم، فاملجتمــع احلــي 

واليقــظ علــى قيمــه وأحكامــه، ال يــدع أحــدًا، مهمــا 

كان، ينحــرف عــن الطريــق، او يفعــل مــا يريــد.

كيف 
يتعامل 

المصلحون 
مع الفساد 

والمفسدين؟

المجتمع يصلح نفسه بنفسه
 محمود عبد علي

 يسمع للطرفين، 
ً
 محايدا

ً
على المصلحين االنتباه الى أن بينهم وبين أعدائهم، جمهورا

وربما اقتنع بقول المصلحين تارة؛ واقتنع بمقالة أعدائهم تارة أخرى

 أحمد الشرع
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

منــذ وضعت البشــرية أقدامهــا على أعتاب 

القــرن العشــرين، ظهــرت احلاجــة الــى املفاهيم 

االخاقيــة لتكــون املعيــار واحلكــم الفاصــل فــي 

ــدت  ــى أســئلة حائــرة ول ــة عل ــات واإلجاب األزم

ــم  ــي عال ــل التطــورات الســريعة ف ــًا بفع طبيعي

االقتصــاد والسياســة، فقــد كانــت القفــزات 

الصناعيــة والتقنيــة فــي العالــم، وحتديــدًا فــي 

الغــرب، تاحقهــا قفــزات فــي الفكــر السياســي 

ــدة،  ــتعمارية اجلدي ــدة االس ــي العقي وايضــًا ف

التــي ظهــرت فــي احلــرب العامليــة األولــى، 

ــة، ومــا أعقبهــا مــن  ــة الثاني ثــم احلــرب العاملي

ــدة ورســم ملامــح  ــات جدي افــرازات واصطفاف

جديــدة للعالــم.

فــي  للتفكيــر بجّديــة  العالــم  ومــا دفــع 

األمــر؛ حجــم اخلســائر املهولــة التــي تكبدتهــا 

البشــرية مــن احلربــن العامليتــن، حيــث تشــير 

العامليــة  احلــرب  أن  اإلحصائيــات  بعــض 

الثانيــة لوحدهــا حصــدت أرواح حوالــي 7٠ 

ــرق  ــا والش ــيا واورب ــي روس ــان ف ــون إنس ملي

األقصــى ومناطــق أخــرى طالتهــا نيــران هــذه 

احلــرب الضــروس.

القيــم  لتقنــن  العالــم  دفــع  مــا  وهــذا 

والفضائــل واملبــادئ فــي إطــار دولــي، لتكــون 

حكمــًا ومرجعــًا فــي إدارة احليــاة، وأنيطــت 

ــل؛ األمم  ــة مث ــى منظمــات دولي هــذه املهمــة ال

املتحــدة، ومنظمــة العفــو الدوليــة، الــى جانــب 

األمم  مــن  املتفرعــة  واجلمعيــات  الهيئــات 

املتحــدة التــي تعنــى بشــؤون اإلغاثــة والتنميــة 

اســتعارة  ومتــت  وغيرهــا،  النزاعــات  وحــل 

ـراث الفكــري للغــرب مثــل؛  مفاهيــم مــن الـت

حقــوق االنســان، الــذي حتــول الــى إعــان 

ــة املنبثقــة مــن  ــة الفردي عاملــي، او فكــرة احلري

ــم التــي  ــي، وغيرهــا مــن املفاهي الفكــر الليبرال

أولدتهــا الثــورة الفرنســية.

ـوال  ـل لينجــح  يكــن  لــم  هــذا  أن  بيــد 

ينعكــس  التــي  واألمم  الشــعوب  إســهامات 

عليهــا جنــاح او فشــل هــذه املفاهيــم، وفــي 

مقدمــة هــذه اإلســهامات؛ اإلســهامات العلميــة 

والفكريــة.

الشــعوب  دور  يظهــر  حتديــدًا  وهنــا 

احلضــاري،  تراثهــا  فــي  الغنيــة  االســامية 

ولكنهــا مبتليــة بواقــع مريــر علــى األصعــدة 

كافــة، نظــرًا لضمــور النتــاج الفكــري والثقافــي 

ــرة  ــة فت ــهدته طيل ــذي ش ــق ال ــبات العمي والس

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 

ــة واملعاصــرة؟ ــن أخاقيــات األصال تكم

وهكــذا دفعــت هــذه األســئلة أمواجــًا مــن 

املســتويات  جميــع  فــي  اآلراء واالجتهــادات 

الــروح،  وجتديــد  واآلليــات،  البنــى  لتطويــر 

وصــواًل ألصــول القيــم املطبقــة علــى عصرهــا 

نهضــة وتقدمــًا، وهنــا بــدا البحــث مــرة أخــرى 

عــن فلســفة األخــاق أمــرًا ال منــاص منــه، 

وبقعــة البــد مــن ســبر غورهــا بــكل جهــد 

ــن. ممك

ـرة  ومبراجعــة ســريعة ألدبيــات تلــك الفـت

ــا إن  ــث فيه ــاق احلدي ــى اليــوم ســنرى آف وحت

لــم يكــن فــي صلــب موضــوع فلســفة األخــاق، 

فانــه يحــوم حولهــا متهيــدًا واســتعدادًا للوغــول 

واملعاصــرة،  األصالــة  بحــوث  فنــرى  فيهــا، 

ــد،  ــات القــراءة والتجدي ــر، وآلي والثابــت واملتغي

ــي وغيــره. ــر الدين ــر مناهــج التفكي وتطوي

العالــم  فــي  النهضــة  نســيج  وضمــن 

أركانهــا  أحــد  التشــيع  يعــد  االســامي، 

جهــد  ـزال  ـي لــه وال  كان  الــذي  االساســية، 

وأهمهــا  املســتويات  مختلــف  علــى  مذكــور 

العلمــي.  - الثقافــي   - الفكــري  املســتوى 

وعمــوم  األخــاق  فلســفة  مجــال  وفــي 

البحــث األخاقــي، ينــدر او ال يــكاد يذكــر، 

ــد  ــي الشــيعي ومســاهماته عن التــراث األخاق

ــود االســامية  ــن اجله ــم او تثم ــدد او تقيي تع

فــي هــذا االطــار، ويرجــع ذلــك: أواًل: الــى 

ــة. ــع الفكــري لأم ــن الواق ــه ع ــه او تغييب غياب

ثانيًا: قصور الرؤى في اكتشافه.

 التشّيع، التمّيز والتغييب

الثقافــي  املســتوى  علــى  التشــيع  يعــد 

الوســط  فــي  ـزًا  متمـي كيانــًا  االجتماعــي،   -

االســامي؛ وذلــك ملــا يتضمنــه فــي أبعــاده 

ـره،  ـزه عــن غـي املتنوعــة مــن خصائــص متـي

يســتند  التــي  الفكريــة  املرجعيــة  فرضتهــا 

اليهــا، والظــروف التاريخيــة التــي واجههــا، 

او  تتنافــس  كانــت  التــي  األطــراف  ونوعيــة 

الواقــع اخلارجــي. فــي  تتصــارع معــه 

والغفلــة عــن حقيقــة هــذا التمّيــز وواقعيتــه 

جعــل، ويجعــل التعاطــي مــع هــذا الكيــان يتجــه 

الــى مســارات خاطئــة، ويصــل باملتعاطــن الــى 

انطباعــات ونتائــج غيــر صحيحــة، ممــا يهمــش 

كيانــًا مهمــًا 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 

هــو  املوضــوع،  ألصــل  يخــدم وميهــد  مبــا 

اإلشــارة إجمــااًل لعــدة جوانــب مــن التميــز 

ــيع: ــه التش ــى ب ــذي يحظ ال

1- مصادر الفكر:

ـره  بــه التشــيع عــن غـي أول مــا يتميــز 

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 متّيــز عنهــم 

ــي  ــم الســام، الت ــت، عليه ــل البي ــة أه مبرجعي

أفاضــت عليــه مــن املعــارف الشــيء الكثيــر 

ـره، فعلــى  ممــا جعلتــه فعــًا يتميــز عــن غـي

مســتوى التدويــن الروائــي الــذي ُيعــد مــن 

اهــم املصــادر التــي يســتقي منهــا املســلم 

معارفــه نــرى ان التشــيع متيــز علــى مســتوى 

للروايــة مــن عدمــه،  الــرواة، وكيفيــة قبولــه 

وكميــة الروايــات عــددًا، وســعتها موضوعــًا، 

وتواصلهــا تاريخــًا، ناهيــك عــن نوعيتهــا علــى 

املســتوى املعرفــي- الفكــري، كل ذلــك انعكــس 

علــى العقــل الشــيعي فــي رؤيتــه للقــرآن الكــرمي 

والعقــل )نظريــة املعرفــة(، والتاريــخ؛ ســواًء منــه 

مــا قبــل اإلســام كتاريــخ االنبيــاء، او التاريــخ 

االســامي، وحتديــدًا ســيرة النبــي األكــرم، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، وبكلمــة مختصــرة: 

رجــوع التشــيع ألهــل البيــت، عليهــم الســام، 

ــة مكنهــم مــن صياغــة فلســفة  ــة فكري كمرجعي

للحيــاة تتميــز عــن بقيــة فلســفات  مختلفــة 

ــرق األخــرى. الف

2- املجتمع الشيعي:

كان ملجمــوع الظــروف الذاتيــة واملوضوعية 

ــت بالتشــيع ككيــان اجتماعــي دخــٌل  التــي حّف

فــي متيــزه عــن غيــره، فعلــى املســتوى الذاتــي 

أدى متيزهــم فــي املرجعيــة الفكريــة الــى صبــغ 

واقعهــم االجتماعــي بصبغــة خاصــة، وذلــك 

للعاقــة الوثيقــة بــن الفكــر والســلوك، فصــارت 

وســلوكياتهم  وأعرافهــم  آدابهــم  للشــيعة 

ــة. ــاة االجتماعي اخلاصــة جتــاه عمــوم احلي

امــا علــى املســتوى املوضوعــي، فقــد كان 

السياســي   - االجتماعــي  الصــراع  لواقــع 

الــذي خاضــه التشــيع فــي وجــه احلــكام، أثــره 

العميــق فــي صياغــة واقعــه االجتماعــي، فبدأت 

ــى  ــة ال ــه ظاهــرة الهجــرات اجلماعي ــي داخل ف

مناطــق نائيــة عــن مراكــز املــدن الرئيســية، 

مناطــق  فــي  تواجــدًا شــيعيًا  ذلــك  وفــرض 

معينــة دون أخــرى، كمــا انعكــس علــى طبيعــة 

ــي  ــى أســاليبهم ف ــوا التشــيع، وعل ــن دخل الذي

ــة  ــة دائم ــل ماحق ــي ظ ــة ف ــاة االجتماعي احلي

مــن احلــكام، وكذلــك علــى نظــام املؤسســة 

الدينيــة ومحوريتهــا.

التشــيع  اآلخــر،  معرفــة  إشــكالية   -٣

مثــااًل:

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 

ــدًا  ــم والتفاهــم، عم ــة كبــرى لســوء الفه ضحي

أو مــن غيــر عمــد، فنســبة املنســوب اليــه مــن 

األحــوال  أحســن  فــي  تتجــاوز  ال  الصحــة 

األربعــن فــي املائــة مــن حقيقــة واقعــه، ولهــذا 

ــة. ــر أســبابه ومســبباته التاريخي األم

هــذا  الفهــم  ســوء  فــإن  ولأســف 

انســحب ايضــًا الــى الباحثــن خــارج االطــار 

االســامي، مــن املستشــرقن وغيرهــم، والذيــن 

هــم ايضــًا وقعــوا فــي منزلــق »معرفــة اآلخــر« 

مــن قبــل خصومــه، او منافســيه، ولأســف 

الدراســات اجلــادة واملنصفــة فــي هــذا  ان 

النــدرة،  درجــة  الــى  جــدًا  قليلــة  املضمــار 

ناهيــك عــن محدوديــة املجــاالت التــي اهتــم بها 

الدارســون، فعلــى الصعيــد االســامي نــرى ان 

اخلافــات املذهبيــة هــي التــي تهيمــن علــى 

اهتمــام الدارســن والباحثــن؛ فمــن مســألة 

ــات  ــائل صف ــرورًا مبس ــة، وم ــة واخلاف اإلمام

الكــرمي،  القــرآن  بتحريــف  اإلمــام، وانتهــاًء 

ومــا أشــبه ذلــك، امــا املستشــرقون فدراســتهم 

للتشــيع جــاءت متأخــرة عــن دراســتهم للفكــر 

الســّني، ولــم يبــدأ االهتمــام عندهــم بالشــيعة 

املاضــي، وكانــت  القــرن  منتصــف  فــي  إال 

مجــاالت االهتمــام محــدودة، وبلغــت أوجهــا 

ــران. ــي اي ــورة االســامية ف ــد انتصــار الث بع

التــي  التشــيع مظلوميتــه  عــاش  وبهــذا 

التاريخــي  مســاره  فــي  بهــا  نــادى  طاملــا 

لكنهــا هــذه املــرة ليســت مظلوميــة سياســية - 

فكريــة«. بــل »مظلوميــة  اجتماعيــة، 

 أفضل الطرق للتعرف على الفكر الشيعي

هــذه النقــاط الثــاث تفــرض علــى الباحــث 

جتنــب  يحــاول  ان  الشــيعي  الفكــر  فــي 

الطمــوح  ضــرورة  يعنــي  ممــا  ســلبياتها، 

للوصــول الــى فهــم حقيقــي للتشــيع »بذاتــه 

اآلتــي: يتطلــب  ولذاتــه«، وهــذا 

الفكــر  مصــادر  علــى  التعــرف  أواًل: 

الشــيعي عــن كثــب، والتعّمــق فيــه، أو كمــا 

ــون  ــد ارك ــري، محم ــب اجلزائ ــه الكات ــر عن عب

ذات مــرة، بـــ »التموضــع« داخــل الفكــر، وهــذه 

العمليــة ليســت بالهينــة، بــل تتطلــب املامــة 

جيــدة وخبــرة متمرســة فــي تــراث هــذا الفكــر 

املتعــددة. بجوانبــه 

ثانيــًا: اذا كانــت الدراســة معنيــة بجوانــب 

لــه  شــيء  او  االجتماعيــة  باحليــاة  ترتبــط 

عاقــة باملمارســة االجتماعيــة التــي يصعــب 

ــة او  ــق النصــوص املكتوب اكتشــافها عــن طري

تشــكل النصــوص املكتوبــة فيــه مؤشــرات ال 

ــب  ــر، وتقلي ــي اكث ــن التأن ــد م ــا الب ــر، هن أكث

املســألة علــى عــدة وجــوه، ومحاولــة االســتعانة 

هــي  كمــا  الظاهــرة  ترصــد  بآليــات  أكثــر 

فــي الواقــع، ال كمــا يحلــو للناقــد والباحــث 

تفســيرها.

ــى التشــيع مــن  ــب التعــرف عل ــًا: جتن ثالث

مــن  البــد  بــل  خــال خصومــه ومنافســيه، 

ــل كل شــيء مــع النصــوص  التعاطــي أواًل وقب

ولتكــن  علمائــه،  وكام  لتراثــه،  االساســية 

مطالعــة آراء اخلصــوم مرحلــة ثانيــة، حتــى 

نتجنــب الوقــوع فــي تداخــل السياســي فــي 

الفكــري.

-------------------
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

النكســات التــي منيــت بهــا األمــة منــذ 

ذاتيــة  عوامــل  بســبب  الزمــن  مــن  قــرون 

وأخــرى خارجيــة، منهــا االســتعمار والغــزو 

بالشــريحة  دفــع  العجــز،  ومنهــا  الثقافــي 

توّســل  الــى  األمــة  فــي  والواعيــة  املثقفــة 

الطــرق للخــاص مــن افــرازات هــذه النكســة 

التــي أخــذت أبعــادًا ثقافيــة وفكريــة، كمــا 

أخــذت أبعــادًا سياســية واقتصاديــة، ومــن 

أبــرز الطــرق؛ احلداثــة فــي الرؤيــة والفهــم 

للديــن والتاريــخ والفكــر، متأثريــن مبــا توصــل 

ــان،  ــن منجــزات مشــهودة للعي ــه الغــرب م الي

وحســبوها مــن احلضــارة التــي ابتعــدوا عنهــا 

ــي  ــان واملآســي الت ــف واحلرم ــة التخل وكان علّ

شــعوبهم. تعيشــها 

بــداًل مــن أن  املعرفــي، -  هــذا اجلهــد 

ينهــض باألمــة ومــا متتلــك مــن إرث حضــاري 

عظيــم، متمثــًا فــي قيــم ومبــادئ وأحــكام 

وأثبتــت  اإلســام،  قواعدهــا  وضــع  ونظــم 

جناحهــا فــي جتــارب تاريخيــة عــّدة -، انحــرف 

فــي مســيرته باألمــة ليتجــه نحــو احلداثــة فــي 

ــو  كل شــيء مســتغنيًا عــن هــذا اإلرث، كمــا ل

أن األمــة عبــارة عــن جهــاز حاســوب متــت 

إعــادة برمجتــه مــن جديــد، او كمــا ُيســمى فــي 

علــم احلاســوب »فورمــات«، لتبــدأ مــن الصفــر 

ــة. ــب احلضــارة الغربي ــق برك ــا تلتح علّه

وقــد كتــب الكثيــر مــن العلمــاء والباحثــن 

ــي  ــل ف ــذا االنحــراف او الفش ــباب ه ــي أس ف

ــن مســتنقع  ــة م ــي لأم ــاذ احلقيق ــة اإلنق عملي

التخلــف، وفــي هــذه الســطور نناقــش القضيــة 

ــم،  ــة القي ــى صناع ــن عل ــدرة الدي ــة ق ــن زاوي م

ومــن ثــم الفاعليــة ومواكبــة الزمــن والتطــورات 

فــي احليــاة.

 ثالث مقدمات

ــي  ــل الدخــول ف ــه قب ــد من ــد الب ــة متهي ثم

صلــب املوضــوع:

األولــى: االنســان كائــن ثقافــي؛ منفــرد 

بالثقافــة النفــراده بالوعــي واإلرادة، وتتحكــم 

رؤاه املعرفيــة بســلوكياته وموازنــة حاجياتــه 

ــن أن تطــورات  ــم م ــه. وبالرغ ــه وأهداف ودوافع

تقودهــا  ال  فهــي  للســن  خاضعــة  احليــاة 

احلتميــات. نعــم؛ الظواهــر االجتماعيــة تخضــع 

متعــددة  واســعة  الســن؛  أن  بيــد  للســن، 

للفاعليــة  رحبــًا  مجــاال  تفســح  ومتداخلــة، 

اإلراديــة مبــا يعنــي؛ أن االهتمــام بالثقافــة 

وفاعليتــه؛  االنســان  مبحوريــة  إميــان  هــو 

ــث  ــاز ومشــترك بشــري؛ فاحلدي ــة امتي فالثقاف

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، 

وجتّنــب  النــاس،  بــن  واإلصــاح  والوفــاء، 

ــي -  ــن تعن ــي ح ــة، ف ــات الرذيل ــائر الصف س

فــي مفهومهــا الباطــن - اخللفيــات الروحيــة 

ــع  ــًا- ناب ــدق - مث ــة؛ فالص ــاق الفاضل لأخ

مــن االســتقامة فــي النفــس، واإلصــاح نــاجت 

عــن رؤيــة صافيــة الــى احليــاة، والوفــاء منبثــق 

أمــا  االنســان.  لــدى  نفســية  شــجاعة  مــن 

الكــذب والنميمــة والتهمــة والغيبــة، فإنهــا نابعــة 

ــات نفســية، وتشــوش واضطــراب  ــن انحراف م

ــاة. ــي احلي ــدان البصيــرة ف ــة وفق الرؤي

واســع  مفهــوم  ولأخــاق  الثالثــة: 

»تقليــدي«؛  ضيــق  وآخــر  »حضــاري«، 

ــة -  ــة تتجــاوز التقليدي ــات احلضاري فاألخاقي

ــان،  ــة والبهت ــة والنميم ــل الغيب ــن مث ــي ع النه

ــا  ــع أهميته ــدق م ــد والص ــل الزه ــر مبث واألم

والتقــدم  بالعمــل  مرتبطــة  أخــاق  الــى   -

)اجلــد واالجتهــاد واحليويــة والطمــوح والتطلــع 

بالزمــن(. واالهتمــام  واإلتقــان 

ومــن خــال هــذه املســائل الثــاث يتضــح 

لدينــا أمــران: أولهمــا قابليــة أن يكــون الديــن 

مؤسســًا لقيــم الفاعليــة، والثانــي أن ســبر هــذه 

ــة الفلســفية  ــة يكمــن فــي مراجعــة للرؤي القابلي

للحيــاة التــي يؤسســها ديــن مــا أو ثقافــة مــا. 

ــم االجتمــاع األملانــي  ويجــدر التوقــف مــع عال

ــر وكان  ــذا اإلم ــاول ه ــذي تن ــر ال ــس فيب ماك

احلداثــة  فهــم  فــي  ملحــوظ  تأثيــر  لنظراتــه 

ــا. ــر له والتنظي

 ماكس فيبر وعلم االجتماع الديني

ــة  ــب املعادل ــة قل ــر نظري ــس فيب ــدم ماك ق

علــى النظريــة املاركســية بأطروحتــه القائمــة 

التــي حتــدد  هــي  الثقافيــة  القيــم  أن  علــى 

ــس  ــاط االقتصــادي، ولي ــتوى النش ــوع ومس ن

االقتصــاد هــو احملــرك، كمــا تصــور ماركــس، 

فيــرى )فيبــر( ان الرأســمالية - وإن كانــت 

هــي التــي خلقــت الثــروة واقتصــاد الســوق 

- فقــد كان ذلــك بفضــل القيــم الثقافيــة التــي 

القيــم ذاتهــا  البروتســتانتية، وهــي  خلقتهــا 

التــي أسســت العقانيــة االقتصاديــة واحلداثــة 

الدميقراطيــة.

وقد صاغ فيبر سؤااًل رئيسًا:

كيــف أدت بعــض العقائــد الدينيــة الــى 

ظهــور عقليــة اقتصاديــة؟

باإلمــكان تلّمــس اإلجابــة بــن ثنايــا هــذه 

النظريــة:

- الفعــل االجتماعــي )الســلوك: الفعــل، 

أو االمتنــاع عنــه( هــو املوضــوع األســاس 

لعلــم االجتمــاع عنــد ماكــس فيبــر، والفعــل 

املعنــى  يرتبــط  عندمــا  اجتماعيــًا  يصبــح 

ــل بواســطة الفــرد  ــذا الفع ــي له ــي املعط الذات

بســلوك األفــراد اآلخريــن ويكــون موجهــًا نحــو 

ســلوكهم.

الظواهــر  او  االجتماعــي  الســلوك   -

االجتماعيــة تفهــم علــى مســتوين؛ االول: ان 

نفهــم الفعــل االجتماعــي علــى مســتوى املعنــى 

لأفــراد انفســهم، والثانــي: ان نفهــم الفعــل 

بــن  اجلمعــي  املســتوى  علــى  االجتماعــي 

األفــراد. جماعــات 

- فهــم الفعــل البشــري يتصل بفهــم دوافع 

الفــرد ونوايــاه واهتماماتــه واملعانــي الذاتيــة 

التــي يعطيهــا ألفعالــه، والتــي لــم تكمــن خلــف 

ــر  ــن النظ ــد م ــها الب ــة نفس ــلوكه، وبالطريق س

الــى النوايــا والدوافــع واألســباب واالهتمامــات 

التــي تكمــن وراء ســلوك اجلماعــة التــي يعتبــر 

ــم  ــن فه ــد م ــه الب ــا؛ أي ان ــرد عضــوًا فيه الف

الفعــل االجتماعــي علــى املســتوى اجلمعــي 

ومــن وجهــة نظــر الفــرد كعضــو فــي جماعــة.

ان نقطــة االنطــاق فــي دراســات فيبــر 

ــم اجتــاه  ــو فه ــي ه ــاع الدين ــم االجتم ــن عل ع

ــدى  ــه، لســبر م ــل للوجــود بأكمل تصــور الفاع

تأثيــر التصــورات الدينيــة عــن العالــم والوجــود 

ــات.  ــة املجتمع ــي الســلوك االقتصــادي لكاف ف

ويبــدو ان فيبــر - فــي دراســته لتأثيــر األخــاق 

ــد  ــمالية - كان يري ــى الرأس ــتانتية عل البروتس

ــن: ــد قضيت ان يؤك

)يشــمل  األفــراد  ســلوك  ان  األولــى: 

االقتصــادي( ُيفهــم فــي إطــار تصورهــم العــام 

للوجــود، مثــل املعتقــدات الدينيــة.

هــي  الدينيــة  التصــورات  ان  الثانيــة: 

بالفعــل إحــدى محــددات الســلوك االقتصــادي، 

ــذا  ــر ه ــن أســباب تغي ــد م ــي تع ــّم فه ــن ث وم

الســلوك.

علــى أن فيبــر لــم يعالــج اجلوانــب املختلفــة 

للديــن بوصفــه ظاهــرة اجتماعيــة؛ بــل اكتفــى 

للديــن،  االقتصاديــة  األخاقيــات  بدراســة 

ويقصــد منهــا مــا يؤكــد عليــه الديــن مــن قيــم 

ــة. اقتصادي

هــذه العقانيــة احلديثــة - يــرى فيبــر- 

اختصــت بهــا حضــارة الغــرب؛ فالعلــم مبعنــاه 

احلديــث، غربــي األصــل والتطــور، وايضــًا 

الغــرب  أرســى  كمــا  الوضعــي،  القانــون 

ــتورها  ــة بدس ــة العصري ــم الدول ــث دعائ احلدي

تديرهــا  دولــة  املجــردة،  املكتــوب وقوانينهــا 

احلديــث. مبعناهــا  بيروقراطيــة 

للحضــارات  فيبــر  ماكــس  دراســة  ان 

وال  أنــه؛  ليثبــت  بهــا  قــام  إمنــا  الشــرقية 

ــة - أو  ــة احلديث ــت العقاني ــا عرف ــدة منه واح

احلداثــة العقانيــة - التــي أسســت الرأســمالية 

احلديثــة  مبناهجــه  والعلــم  والدميقراطيــة 

املؤسســة علــى التجربــة العلميــة والصياغــة 

الرياضيــة.

اليهوديــة،  احلضــارات  درس  فقــد 

والهنديــة  )الكونفوشيوســية(،  والصينيــة 

ــم إال عرضــًا  ــم يهت ــة(، ول )الهندوســية والبوذي

قدرة الدين على صناعة القيم 
والحاجة الى حداثة جديدة

 عباس أنور دالل*

سالمة النّص الديني، مع جملة من السنة الشريفة 
القطعية، كافية في توليد المصلحون في المجتمعات
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ــي ظــل  ــور ف ــة الن ــد الشــيخ مغني أبصــر الفقي

بالتكالــب  تعصــف  كانــت  عســيرة  مخاضــات 

االســتعماري علــى الوطــن اإلســامي؛ ففــي خضــم 

هــذه األجــواء، ولــد الفقيــد فــي قريــة )طيردبــا( مــن 

جبــل عامــل، قضــاء )صــور( بلبنــان عــام 1٣22هـــ 

ـ املوافــق لعــام 19٠4م.

 خطوات نحو المجد والخلود

وبــذا  السادســة  يتــم  أن  قبــل  أمــه  ماتــت 

أحــس الفتــى بألــم اليتــم، وفاجعــة افتقــاد احلنــان، 

خاصــة حنــان األم، ومــن ثــم هاجــر مــع والــده إلــى 

ــم  النجــف األشــرف، وبقــي فيهــا أربــع ســنن، تعلّ

خالهــا القــراءة والكتابــة واحلســاب ومبــادئ النحــو 

وغيرهــا.

توفــي والــده بعــد عودتــه مــن النجــف وهــو فــي 

ــه بالهمــوم  العاشــرة مــن عمــره، فقســا الزمــن علي

واآلالم التــي ال ترحــم؛ فاصبــح شــابا يافعــًا يتجــول 

فــي شــوارع لبنــان بائعــًا للحلــوى والكتــب، عندهــا 

اتخــذ قــرارًا خطيــرًا للســفر إلــى النجــف األشــرف 

الــذي غّيــر مجــرى حياتــه.

ــال وال جــواز الســفر،  ــك امل ــم يكــن ميل وهــو ل

وكاد أن يقــع فــي قبضــة الســلطات لتعيــده مــن 

ــى. ــث أت حي

ـوم  جاهــد فــي النجــف األشــرف لطلــب العـل

اإلســامية فــي معاهدهــا العريقــة، فمكــث أحــد 

عشــر عامــًا، أكمــل فيهــا الدراســات العليــا، وعلــى 

ــاء. ــاء والفقه ــذة العلم ــد جهاب ي

عــاد إلــى بلــده يحمــل اإلميــان فــي القلــب 

ــم فــي اليــد، ليدافــع بهــا  ــم فــي العقــل، والقل والعل

ــي  ــث ف ــى مك ــه، حت ــه وحضارت ــن اإلســام وقيم ع

ــي  ــذه يعط ــه ه ــي رحات ــا(، وكان ف ــه )طيردب قريت

ــه وتفســير القــرآن ومناقــب أهــل  دورســا فــي الفق

ــام. ــم الس ــت، عليه البي

دخــل ســلك  فــي ســعيه حتــى  ثــم واصــل 

القضــاء الشــرعي فعــّن قاضيًا شــرعيًا فــي بيروت، 

ثــم مستشــارًا للمحكمــة الشــرعية اجلعفريــة العليــا 

ــة. ــا بالوكال فرئيســًا له

 من مواقفه المشرفة

حقيقــة  تعكــس  مواقــف  الفقيــد  للشــيخ 

اللــه  فــي  تأخــذه  ال  أنــه  قبيــل  مــن  إنســانيته، 

لومــة الئــم فــي إحقــاق احلــق، مــن خــال رئاســته 

عرضــت علــى احملكمــة قضيــة تهــم ألحــد النافذيــن، 

ــه،  ــب في ــا يرغ ــم مب ــه أن يحك ــذ علي ــرض الناف فع

وفــي مقابــل ذلــك يجعلــه رئيســا أصيــا، فأعــرض 

ــذ  ــم باحلــق ممــا أغضــب الناف ــه، وحك الشــيخ عن

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 

ــد  ــرن العشــرين، وق ــن الق ــي م ــي النصــف الثان ف

تــرك العامــة الفقيــد ثــروة علميــة وفكريــة ضخمــة، 

متثلــت فــي نتــاج غزيــر، تنــاول فيــه شــتى مناحــي 

ــت  ــاق واســع بلغ ــى نط ــي انتشــرت عل ــة الت املعرف

61 كتابــًا. 

ــي كتبهــا خــال ســني  ــاالت الت عــدا آالف املق

حياتــه املليئــة بالعطــاء واإلثــراء، وشــملت؛ العقائــد، 

والتفســير، واملنطــق، والفلســفة، والفقــه، واألصــول، 

ــر  ــا الفك ــت، وقضاي ــل البي ــل أه والســيرة، وفضائ

املعاصــر. 

ــي الســاحة  ــه واشــتهر ف ــا ذاع صيت ــا م ومنه

العلميــة والثقافيــة مثــل؛ فقــه اإلمــام الصــادق، عليــه 

ــتة  ــى س ــم عل ــدات، مقس ــة مجل ــي ثاث الســام، ف

ــاغله  ــم مش ــن أه ــرمي م ــرآن الك ــام، وكان الق أقس

قــّدم  حيــث  حياتــه،  مــن  األخيــر  القســم  فــي 

إســهامن جديديــن همــا: 

ســبعة،  مجلــدات  فــي  الكاشــف  التفســير 

ــد واحــد مرفــق بالنــص  والتفســير املبــن فــي مجل

القرآنــي.

الــى جانــب تفســيره الرائــع لنهــج الباغــة )فــي 

ظــال نهــج الباغــة(، فــي أربعــة مجلــدات.

19محــرم  فــي  مغنيــة  جــواد  محمــد  توفــي 

ــن  ــة، ودف ــة قوي ــة قلبي ــد تعرضــه لنوب 14٠٠هـــ بع

فــي إحــدى غــرف حــرم اإلمــام أميــر املؤمنــن، 

عليــه الســام، وقــد صلـّـى عليــه الســيد أبــو القاســم 

اخلوئــي - قــدس ســره -.

 إعداد: مصطفى الطرفي

من يتيم يبيع الحلوى إلى قاضي وفقيه ومفّسر ومفكر
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ثقافة رسالية

باإلســام وباحلضــارة اليابانيــة، وقــد أوصلتــه 

ــدة؛  ــة واح ــى نتيج ــذه ال ــعة ه ــته الواس دراس

أنــه ال يوجــد واحــدة مــن هــذه احلضــارات قــد 

تضمنــت فيمــا ميكــن أن تكــون خاقــة للعقانية 

االقتصاديــة التــي أسســت الرأســمالية.

 الدين يقّدس العمل واالجتهاد

النظــرة  هــو  هنــا  الغــرض  ان  وحيــث 

عنــد  نتوقــف  االنتفــاع،  بغــرض  اإليجابيــة 

املاحظــات: بعــض 

أواًل: أصالة االنسان

ــة املاركســية هــو احلــق،  ان عكــس املعادل

ومضامــن اآليــات القرآنيــة فــي هــذا واضحــة، 

مثــل:

آُه  رَّ َأن   * َلَيْطَغــٰى  نَســاَن  اإْلِ إِنَّ  }َكالَّ 
ـرة  اْســَتْغنَٰى{، )ســورة العلــق: 6-7(، والعـب
املســتفادة ان التغييــر الثقافــي هــو مدخــل 

لذلــك  التخطيــط  ويغنــي  للتنميــة،  أســاس 

املجتمعــات أن متــر بتجــارب مجتمعــات أخــرى 

فالدراســة  التبــدالت؛  حتــدث  حتــى  قاســية 

األلــم  مخــاض  البشــرية  تقــي  للتجــارب 

اخلاطئــة. والتجــارب 

ثانيًا: اخللط بن الدين والتحريف

فيبــر،  اليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  ان 

صحيحــة مــن جهــة، وخاطئــة مــن جهــة أخــرى. 

إن عــدم التمييــز بــن الديــن والتحريــف جعلــه 

ينســب آثــام التخلــف للديــن نفســه، ولناحــظ:

أ - الريــب فــي أن هنــاك بعــض املعوقــات 

فــي بعــض الديانــات؛ ولكننــا عندمــا نعــود الــى 

جــذور هــذه الديانــات جنــد انهــا - فــي األغلــب 

األفــكار  وان  املعوقــات،  تلــك  مــن  نقيــة   -

املنحرفــة حتولــت الــى جــزء مــن تلــك الديانــات 

بفعــل مــرور الزمــن، وهــذه الظاهــرة ال تقتصــر 

علــى  ايضــًا  تنســحب  بــل  الديانــات،  الــى 

املذاهــب الفلســفية التــي يعتقــد بهــا البعــض.

ب - اننــا اذا راجعنــا أخاقيــات االجتهــاد 

والتعــاون  واحليويــة  والتحــرك  والســعي 

الديــن،  فــي  وغيرهــا  والعقانيــة  والتنظيــم 

فــي  اإلشــكالية  ان   - بوضــوح   - ســنجد 

إال. ليــس  التحريــف 

اللهــو  إال حتــرمي  الفاعليــة  يعــزز  فهــل 

وتقديــس العمــل وجعلــه مــن درجــات اجلهــاد؟

وكذلــك احلــال فــي حتــرمي اإلســام اللهــو 

االنســان  طاقــات  ميـتـّص  الــذي  والباطــل 

ويهدرهــا. 

محاربــة  إال  اإلنتاجيــة  يعــزز  فهــل 

ــزز روح  ــل يع ــد؟ وه ــس الزه اإلســراف وتكري

والتــوكل؟ الرســالية  إال  التقــدم 

ثالثًا: االنفتاح الناقد وتعرية التحريف

ويتأســس »النقــد - التمييــز« علــى أســاس 

ــة  ــى الثقافي ــاوز البن ــي تتج ــل الت ــة العق أصال

للبيئــة؛ فيســتطيع االنســان مــن داخــل أرحــام 

تلــك الثقافــات املتحجــرة ان يتجاوزهــا، وهكــذا 

يتولــد املصلحــون فــي املجتمعــات، كمــا ان 

الديــن«  »فــي  الداخليــة  اإلصــاح  شــروط 

ــارة موجــزة: ــك؛ وبعب تســمح بذل

- ســامة النــّص الدينــي »القــرآن الكــرمي«، 

مــع جملــة وافــرة مــن الســنة الشــريفة القطعيــة 

املجتمــع  وبشــروط  جميعــًا  املســلمن  عنــد 

ــوع املذاهــب. العلمــي الشــامل لتن

)املشــترك  الفطــري  العقــل  كفايــة   -

البنــاء  لتكويــن  العربيــة  واللغــة  البشــري( 

األســاس للمعرفــة الدينيــة، والــذي هــو منطلــق 

العلمــي. املجتمــع  فــي  املعرفيــة  املتواليــات 

نعــم؛ تبقــى شــروط متعلقــة باجلماعــة، 

ومــن أهمهــا: التدافــع العلمــي- االجتهــاد، 

املعاصــرة. واالنفتــاح- 

التجربــة  مــن  االســتفادة  أن  وواضــح 

ــم  ــا ال يفســر حــن يت ــل معه البشــرية والتفاع

متييــز الديــن، ويتــم االنفتــاح بعقانيــة نقديــة.

ـرك  ـت الديــن  ألن  ليــس  الضيــر  ونفــي 

للفاعليــة  مســاحة  اإللهيــة  احلكمــة  حســب 

ــا مــلء الثقــة  اإلنســانية فحســب؛ بــل ألن لدين

بهــذا الديــن، وإمنــا يكشــف االنفتــاح قصورنــا 

البشــري وتقصيرنــا ممــا يضطرنــا لدميومــة 

املراجعــة والنقــد. 

وال يخفــى أن التهــاون فــي النقــد ســيراكم 

ــن؛  ــب للدي ــم املجان ــن الفه ــًا م ــًا أكوام تدريجي

بــل ميكــن الصيــرورة الــى ان مــن عوامــل نفــي 

التحريــف هــو االنفتــاح حيــث يكشــف العيــوب 

ــن  ــا م ــي عصــر م ــة ف ــور األســئلة احليوي ويبل

ــاح والفشــل  ــال النج ــن خ ــة وم ــال املقارن خ

فــي التعاطــي مــع املســتجدات.

وبهــذا نصــل الــى أننــا بحاجــة الــى حداثة 

اخلاطــئ  الفهــم  تســتهدف  آخــر  نــوع  مــن 

للديــن، وتزيــل عنــه آثــار التزييــف والتحريــف، 

بحيــث حتافــظ األمــة علــى تراثهــا احلضــاري 

العظيــم، وتوجــه جهودهــا العلميــة والفكريــة 

لبعــث احليــاة فــي هــذا التــراث وعــدم اســتبداله 

ــرر كان. ــن حتــت أي مب بتــراث اآلخري

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

* مقتبس من كتاب: سنوات الشتاء، 

لمؤلفه؛ العالمة السيد جعفر حسين.

 لقيم الفاعلية، وهذه 
ً
الدين له القابلية أن يكون مؤسسا

القابلية تكمن في مراجعة للرؤية الفلسفية للحياة
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ثقافة رساليةثقافة رسالية

الفســاد  عــن  احلديــث  يجــري  عندمــا 

املالــي فــي أي بلــد، يتبــادر الــى األذهــان 

فــورًا؛ الرشــوة، واالختــاس، ومــا أشــبهها 

ــة،  ــر الدول ــي دوائ ــة ف ــن مفــردات اللصوصي م

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 

ــة؟ ــه، رغــم النتائــج الكارثي كهــذه ومبــلء ارادت

 النظرة الخاطئة الى المال

لإلنســان قوتــان تتجاذبانــه؛ قــوة الطبيعــة، 

القوتــن  إحــدى  تقــوده  وقــد  القيــم،  وقــوة 

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 

ــازات واملناصــب السياســية  ــارات واالمتي العق

ومــا أشــبه ذلــك.

ــع،  ــى االنســان واملجتم ــب عل ــا تغل وعندم

إحــدى القوتــن، فإنهــا تطبــع بذلــك صفاتــه 

العامــة وطريقــة حياتــه وحتــى طريقــة تفكيــره، 

ومــن الســهل ماحظــة املجتمــع الــذي يســيّره 

ــي  ــه؟ ف ــون طبيعت ــف تك ــّيد، كي ــك والتس التمل

ــذي  ــع ال ــة املجتم ــون طبيع ــف تك ــل؛ كي املقاب

ــانية؟ ــة واإلنس ــم األخاقي ــى القي ــم ال يحتك

وطيلــة قــرون مــن الزمــن حــاول املفكــرون 

والثائــرون إيجــاد الطريــق إلنقــاذ البشــرية مــن 

مســاوئ االعتمــاد علــى قــوة الطبيعــة، فكانــت 

ــا لوضــع حــد  ــى اإلقطــاع فــي اورب ــورة عل الث

الســتغال الفاحــن، وحتديــد ســلطة األثريــاء 

ــص  ــي تخلّ ــأة ف ــد أن املفاج ــع، بي ــي املجتم ف

البشــرية مــن صنــم اإلقطــاع ومواجهــة صنــم 

ــم املاركســية  ــم وهــو؛ صن ــد يفــرض عليه جدي

ــة  ــك اقتصــاد الدول واالشــتراكية، مجســدًا بذل

ــل النظــام  ــكل شــيء، فــي مقاب واســتبدادها ب

الرأســمالي الــذي يعطــي لانســان احلريــة فــي 

كل شــيء.

وإذن؛ لــم حتصــل البشــرية علــى صياغــة 

معقولــة للعاقــة بــن االنســان والقــوة الطبيعيــة 

اجلامحــة، فقــد بقيــت الثــروة والقــدرات املاديــة 

عامــل أزمــة ومشــكلة، وليــس وســيلة للســعادة، 

إمنــا تغّيــرت الوجــوه التــي متثــل هــذه القــوة، 

فمــن يــد اإلقطــاع والرأســمالية الــى يــد الدولــة 

ومؤسســاتها، ومــن ثــّم فــان هــذه القــوة بقيــت 

ــاء  ــه العلم ــد نب ــان، وق ــر االنس ــم مبصي تتحك

خضــوع  فــي  املشــكلة  اســاس  أن  الــى 

ــذه  ــى ه ــع ايضــًا، ال ــه واملجتم ــان نفس االنس

القــوة مــن خــال االبتعــاد عــن القيــم، وعندمــا 

تــذوب القيــم األخاقيــة واإلنســانية فــي بوتقــة 

ــك  ــن ميتل ــن الســؤال عم ــدوى م ــروة، ال ج الث

هــذه الثــروة ويتســلط علــى النــاس فرمبــا جنــد 

هــذا التســلط متمثــًا فــي الســوق وشــريحة 

ــن،  ــي املهني ــًا ف ــده متمث ــا جن ــار، ورمب التج

ممــن يعــّول عليهــم فــي املجتمــع، مثــل شــريحة 

ــذا فضــًا  ــن، ه ــاء واملهندســن واحملام األطب

ــن  ــع م ــم افــراد املجتم ــه معظ ــي من ــا يعان عم

ــة. ــر الدول الفســاد فــي دوائ

هــؤالء  مــن  أي واحــد  الــى  أتينــا  واذا 

ــم  ــادة، ونســتفهم منه ــوة امل ــى ق ــن عل املتعكزي

ســبب اســتغالهم هــذه القــوة املتاحــة لهــم فــي 

إرهــاق النــاس وتعريــض حياتهــم للضغوطــات 

واالســتفزازات الرهيبــة، يأتيــك التبريــر؛ بأننــا 

وهــي  والشــاقة  الصعبــة  مهنتنــا  منــارس 

تتطلــب األجــور، بــل وتتطلــب التقديــر مــن 

لــدن املواطــن واملراجــع، وكل مــا نحصــل عليــه 

ــر املوظــف  ــا! ورمبــا يكــون هــذا تبري هــو حقن

فــي مؤسســات الدولــة، بأنــه إمنــا يعمــل علــى 

ــاس! ــور الن تســهيل أم

 خطوات عملية لصياغة الحل

هــذا  فــي  نشــهدها  التــي  االجــراءات 

البلــد او ذاك، الســيما فــي العــراق، تســتهدف 

ــن معاجلــة املشــكلة  ــز ع ــي، تعج الفســاد املال

ــًا، إمنــا تامــس املظاهــر، فتطــرد هــذا،  جذري

أحكامــًا  تصــدر  حتــى  او  ذاك،  وتفضــح 

بالســجن والغرامــة، وهــي رمبــا تكــون رادعــة، 

بنفــس  اساســًا  املرتبطــة  القضيــة  أن  بيــد 

االنســان بحاجــة الــى ضمانــات للحــل النهائــي 

ــي: ــا يل ــر مب ــذا يتيّس ــذري، وه واجل

أواًل: التوزيع العادل للثروة

تكثــر املطالبــات فــي هــذا االجتــاه فــي 

نــوع  الــى  حتولــت  حتــى  عــّدة،  مناســبات 

او  سياســية  جهــات  ترفعــه  الشــعار  مــن 

منظمــات وجمعيــات، ومبــا أن املســألة لهــا 

ــدى  ــل إح ــا االقتصــادي الواضــح، ومتث بعده

واجلماهيــر،  القيــادة  بــن  العاقــة  مامــح 

فــان إيجــاد مصاديــق عمليــة لهــا يعتمــد علــى 

منهجــن؛ االول: منهــج الشــريعة االســامية، 

لــدى  املتبــع  السياســي  املنهــج  والثانــي: 

األنظمــة احلاكمــة، فــاألول: يدعــو الــى اعتمــاد 

ــيلة  ــا الوس ــى أنه ــزكاة عل ــس وال ــون اخلم قان

بينمــا  للثــروة.  العــادل  للتوزيــع  الفضلــى 

»الضريبــة«  الــى  ذهــب  الوضعــي  القانــون 

علــى اإلنتــاج والتملــك وأمــور أخــرى، وقــد 

ــا  ــي م ــة الت ــون وهــذه النظري ــت هــذا القان أثب

تــزال دول العالــم متشــبثة بهــا، فشــلها الذريــع 

فــي حتقيــق املطلــوب، بدليــل اســتمرار وجــود 

ـرة  الفقـي الشــريحة  بــن  ـرة  الكبـي الفاصلــة 

والشــريحة الغنيــة، واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، 

ــكان،  ــي كل م ــاء ف ــي أن نعــرف أن األغني يكف

ــاظ  ــي للحف ــى التهــّرب الضريب ــدرة عل ــم الق له

علــى ثروتهــم، فيمــا يعجــز الفقــراء عــن ذلــك، 

وهــم بالــكاد يحصلــون علــى لقمــة عيشــهم.

ثانيًا: الكّف عن احتكار األرض

هــذا  األرض،  مشــكلة  اإلســام  يعالــج 

ــان،  ــاة االنس ــي حي ــام ف ــس واله ــورد الرئي امل

ــي  ــا«، وف ــن عّمره ــون: »األرض مل ــًا لقان تطبيق

الوقــت احلاضــر فــان الدولــة فــي كل مــكان هي 

ــي شــخصية  ــة األرض، وه ــر ملكي ــي حتتك الت

غيــر محــددة او واضحــة، فرمبــا تتجســد فــي 

ملــك، او رئيــس جمهوريــة، او حــزب حاكــم، او 

ــي  ــو احلــال ف ــا ه ــددة، كم رمبــا أحــزاب متع

العــراق.

ثالثًا: محاربة االحتكار

الســلع  فــان  اإلســام،  نظــر  فــي 

الغــذاء والــدواء والوقــود،  مثــل  الضروريــة، 

متثــل مــواد مشــتركة املنافــع بــن النــاس، فــا 

ــادة  ــى؛ ان كل م يحــق ألحــد احتكارهــا، مبعن

تكــون ذات حاجــة اجتماعيــة شــاملة، يكــون 

ــن  ــة ع ــي رواي ــاء ف ــا شــركاء، وج ــاس فيه الن

ــاس  ــه: »الن ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل رســول الل

شــركاء فــي ثــاث: النــار، واملــاء، والــكاء«.

رابعًا: ضبط التجارة اخلارجية

ــى  ــاه ال ــة االنتب ــى املســؤولن فــي الدول عل

ــن  ــاس م ــات الن ــار حاج ــتغال التج ــدم اس ع

الســلع الضروريــة املســتوردة مــن اخلــارج، 

عجــز  مــع  بشــعًا  االســتغال  هــذا  ويكــون 

بعــض احلكومــات عــن توفيــر الســلع الضرورية 

ــة. ــة والدوائي ــواد الغذائي ــيما امل ــاس، الس للن

خامسًا: فصل العلم عن الثروة

ــة  ــات االســامية الفاعل ــن الضمان وهــو م

الثــروة ال تتمكــن  فــي هــذا املجــال، إذ ان 

ــم،  ــاس إال حتــت غطــاء العل مــن اســتغال الن

وعــن طريــق العلمــاء، فالعلمــاء الراكعــون علــى 

يبيعــون  والذيــن  والتجــار،  األثريــاء  أبــواب 

علمهــم بثمــن بخــس، كانــوا دائمــًا الســبب فــي 

انتشــار الفســاد املالــي، وحتــول األثريــاء الــى 

ــع. ــي املجتم قــوة متجبــرة ف

ســــــــــادسًا: رفـــــــع املســـــــتوى العلمي 

واالقتصــادي للنــاس

أن  التاريخيــة  الناحيــة  مــن  ثبــت 

وايضــًا  والثقافــي  العلمــي  املســتوى  تدنــي 

االقتصــادي ألفــراد املجتمــع هــو الــذي ميّكــن 

اســتغال  علــى  والقــدرة  الثــروة  اصحــاب 

ــة،  ــه األمي ــذي تنتشــر في ــع ال ــاس، فاملجتم الن

وينحســر فيــه الوعــي االقتصــادي والسياســي، 

يكــون مــادة دســمة للمســتغلن، لــذا جــاءت 

ــن املعصــوم  ــدة م ــوات املؤك ــات والدع التوصي

التجــارب  واكتســاب  التعلّــم  ضــرورة  علــى 

واخلبــرات فــي املجــاالت كافــة، وممــا جــاء فــي 

الشــريفة:  االحاديــث 

»العــارف بأمــور زمانــه ال تهجــم عليــه 

اللوابــس«.

ــوق كل  ــم ف ــب العل ــل طل إن االســام يجع

ــك بالوعــي،  ــرن ذل ــات، ويشــترط أن يقت الواجب

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، 

القــوى  وطبيعــة  زمانــه،  أهــل  معرفــة  مــن 

والتيــارات احلاكمــة فــي احليــاة، أي ان تكــون 

علومــه فــي املجــاالت التــي تامــس الواقــع 

االقتصــاد واالجتمــاع  مثــل؛  يعيشــه  الــذي 

ـوم  العـل جانــب  الــى  والسياســة،  والقانــون 

الطبيعيــة ذات الصلــة بحيــاة االنســان.

وممــا مــّر، يتضــح لنــا أن ظاهــرة الفســاد 

يضــرب  بفيــروس  تكــون  مــا  أشــبه  املالــي 

حتّصــن  فكلمــا  للمناعــة،  الفاقــد  اجلســد 

قــوة،  وعناصــر  مضــادة  بعوامــل  املجتمــع 

ــوف  ــرة والوق ــذه الظاه ــة ه ــن مقاوم ــن م متك

بقــوة امامهــا فــي كل االوقــات.

ومــا نشــهده مــن افــرازات ســيئة لهــذه 

العجــز  حالــة  بســبب  هــي  إمنــا  الظاهــرة، 

ــى  ــاس، وال أدّل عل ــا الن ــي ميــر به املريــرة الت

ذلــك؛ الوضــع الــذي يعيشــه الشــعب العراقــي، 

بــن عديــد الشــعوب املغلــوب علــى أمرهــا فــي 

ظــل سياســات متعثــرة وأنظمــة حكــم بعــُد لــم 

تهتــِد الــى الطريــق الصحيــح إلدارة شــؤون 

النــاس بالشــكل الــذي يضمــن احليــاة الطيبــة 

ــاكل. ــات واملش ــن االزم ــدة ع البعي

فــي  اإلســام  هــدف  فــان  وبكلمــة؛ 

احليــاة االجتماعيــة؛ أن يجعــل املــال خاضعــًا 

لإلنســان، وليــس حاكمــًا عليــه، وان يجعــل 

ــا  ــا فيه ــًا مل ــاة ال تابع ــخرًا للحي ــان مس االنس

مــن متــاع زائــل، وهــذا الهــدف العــام، يحققــه 

االســام عبــر مجموعــة ضخمــة مــن التعليمــات 

والوصايــا  االجتماعيــة  واألحــكام  التربويــة، 

األخاقيــة.

كيف يعالج اإلسالم الفساد المالي؟
 سالم الخياط

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



أسطرالب

الموت

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

ــْوَم  َك اْلَي ــَرُ ــاَءَك َفَب ــَك ِغَط ــْفنَا َعن لإلنســان العــادي رؤيتهــا، }َفَكَش

ــٌد{، )ســورة ق: 22(. َحِدي

ــر  ــى الكاف ــن، وصعــب عل ــل للمؤم ــر جمي ــم أّن املــوت أم  هــل تعل

ــوت؟  ــا امل ــه الســام صــف لن ــام الصــادق علي ــل لإلم ــا قي ــد، كم املعان

ــه، وينقطــع  ــس بطيب ــح يشــمه، فينع ــب ري ــن كأطي ــال: »املــوت للمؤم فق

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

تناول التفاح عند الصباح

 هــل تعلــم أن مــن أجــل االســتيقاظ نشــيطًا فــي الصبــاح يفضــل 

معظــم النــاس فنجانــًا مــن القهــوة علــى تفاحــة طريــة، وذلــك الحتوائــه 

علــى قــدر مهــم مــن مــادة الكافيــن املنشــطة، ولكــن مــا يجهلــه الكثيــرون 

هــو أن العكــس صحيــح، فــي احلقيقــة هــذه الفاكهــة فيهــا الكثيــر 

ــم  ــطة احلج ــة متوس ــة، فتفاح ــة املهم ــد الغذائي ــن الفوائ م

ــن  ــة لإلنســان م ــن احلاجــة اليومي ــي 12% م ــي حوال تلب

األليــاف و1٠% مــن فيتامــن C وحتتــوي كذلــك علــى 

بعــض املعــادن كالكالســيوم والبوتاســيوم واملنغنيــز.

أسرار جسم اإلنسان

ــي جســم  ــدة ف ــن األعضــاء الوحي ــف واألذن م ــم أّن األن ــل تعل  ه

اإلنســان الّتــي ال تتوّقــف عــن النمــّو طــوال 

ــاة. احلي

ــان  ــم أّن القفــص الّصــدري لإلنسـ  هــل تعل

ــه إاّل  ــة )ال إل ــاده يشــّكل كلم ــد احّت عن

الله( باألضلع.

 هل تعلم أن األذن اليسرى تكون أقل سمعًا من األذن اليمنى.

 هل تعلم أّن جسم اإلنسان يحتوي على ٣2 بليون خلّية.

 هــل تعلــم أّن شــبكّية العــن حتتــوي علــى نحــو 1٣5 مليــون خلّيــة 

حســّية مســؤولة عــن التقــاط الّصــور ومتييــز األلــوان.

أسرار بعض المخلوقات

 هــل تعلــم أّن فــوق ظهــر البعوضــة تعيــش حشــرة صغيــرة ال تــرى 

ــًة  ــا َبُعوَض ــًا مَّ َب َمَث ــْرِ ــَتْحيِي َأن َي بالعــن املجــردة، }إِنَّ اللََّ َل َيْس

َفــَا َفْوَقَهــا{، )ســورة البقــرة: 26(

 هــل تعلــم أّن اجلمــل ليــس لــه مــرارة، ومــن عجيــب أمــر اجلمــل ان 

كل احليوانــات لهــا مــرارة إال االبــل ولذلــك يكثــر صبرهــا.

 هل تعلم أّنه إذا دخلت منلة في أذن الفيل ميوت.

معلومات عامة

ــن  ــة املصرّي ــد الفراعن ــم أّن األســبوع عن  هــل تعل

ــام. يتكــّون مــن 1٠ أي

ــن  ــه الســام، أّول م ــم أّن إســرافيل، علي ــل تعل  ه

ــى. ــي األعل ــال ســبحان رّب ق

 هــل تعلــم أّن ممحــاة قلــم الرصــاص اخترعــت بعــد 22٠ 

ســنة ِمــن 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.

 الشيخ حيدر العامري
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 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 
الثــور ألنــه أخطــأ، ويّدعــي أن هــذا الســلوك هــو مــن 

ــب؟ ــاب التأدي ب
ــرعية،  ــر الش ــن األط ــب ضم ــون التأدي ــي أن يك ج: ينبغ
ــور  ــذه األم ــتم، ألن ه ــب والش ــح أو الس ــح التجري ــا يص ف
ــية،  ــج عكس ــى نتائ ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــرعًا، وه ــة ش مرفوض
حياتــه  وفــي  بــل  فقــط  االبــن  طفولــة  فــي  ليــس 

المســتقبلية.
اتباعهــا  يجــب  التــي  الحــدود  هــي  مــا  س: 
للتعامــل مــع الوالديــن، وخاصــة إذا لــم يكونــا مــن 

اإلســامية؟ بالتعاليــم  الملتزميــن 
ج: اآليــات القرآنيــة تحــدد بوضــوح قواعــد التعامــل 

مــع الوالديــن، وهــي باختصــار:
َشــْيًئا  بِــِه  ُكــوْا  ُتْشِ َولَ  اللَّ  }َواْعُبــُدوْا  لهمــا:  اإلحســان   

.)36 النســاء:  )ســورة  إِْحَســاًنا{،  َوبِاْلَوالَِدْيــِن 
َفِلْلَوالَِدْيــِن  َخــْرٍ  ــْن  مِّ َأنَفْقُتــم  َمــا  }ُقــْل  لهمــا:  اإلنفــاق   

.)215 البقــرة:  )ســورة  َواألَْقَربِــنَي{، 
شــكرهما علــى أتعابهمــا: }َأِن اْشــُكْر ِل َولَِوالَِدْيــَك إَِلَّ 

اْلَِصــُر{، )ســورة لقمــان: 14(.
ــوُم  ــْوَم َيُق ــنَي َي ــْر ِل َولَِوالِــَديَّ َولِْلُمْؤِمنِ ــا اْغِف نَ الدعــاء لهمــا: }َربَّ

ــم: 41(. ــورة إبراهي ــاُب{، )س َس اْلِ
عــدم الخضــوع ألفكارهمــا إذا كانــا بعيديــن عــن 
ِب  َك  ُتــْشِ َأن  َعــى  َجاَهــَداَك  }َوإِن  الصحيــح:  اإللهــي  الخــط 
ــا{،  ــا َمْعُروًف ْنَي ــاَم ِف الدُّ ــاَم َوَصاِحْبُه ــاَل ُتطِْعُه ــٌم َف ــِه ِعْل ــَك بِ ــَس َل ــا َلْي َم

.)15 لقمــان:  )ســورة 

 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؟
مــن  الكفايــة  قــدر  األبنــاء  نفقــة  فــي  الواجــب  ج: 
الحــال  ماحظــة  مــع  والمســكن  والكســوة  الغــذاء 

والشــأن والزمــان والمــكان ، أمــا المســاواة بيــن األوالد 
ــع األوالد  ــل م ــى األب أن يتعام ــن عل ــًا، ولك ــس واجب فلي

بمــا ال يثيــر الحــزازات فيمــا بينهــم.

 الحديث العادي مع الرجال

س: هــل يجــوز للمــرأة الحديــث بواســطة الهاتــف 
مــع الرجــال ألمــور العمــل أو الديــن؟

ج: ال بأس بالحديث في األمور العادية.

 تبادل السباب والشتائم

س: كنــُت فــي بيــت زوجــي وكانــت أم زوجــي 
أقابلهــا  وكنــُت  وتؤذينــي،  وتشــتمني  تســبني 
بالمثــل، واآلن انتقلــت الــى رحمتــه تعالــى. فمــاذا 

أفعــل؟
ج: ورد فــي الحديــث الشــريف: النهــي عــن الشــتم 
ان  وعليــك  فســوق.  المؤمــن  وُســباب  والســباب 

لهــا. تســتغفري  وان  تعالــى،  اهلل  تســتغفري 

 طلبة الجامعات

س: نحــن مجموعــة مــن طــاب الجامعــة، وكمــا 
هــو معــروف ان تعليمنــا مختلــط ونريــد ان نســألكم 

عــن عــدة أمــور:
حالــة  فــي  الجنســين  بيــن  التحــدث  ماحكــم   -1
ــي او  ــوع دين ــول موض ــن ح ــود آخري ــدم وج ــود او ع وج
ــك  ــزاح والضح ــة الم ــي قضي ــك ف ــي وكذل ــام او دراس ع

مــع الحفــاظ علــى حــدود األدب؟
ــه  ــامح في ــتاذ يتس ــش اذا كان األس ــبة للغ 2- وبالنس

هــل يجــوز؟
ــز اذا لــم يكــن  ج: 1- التحــدث مــع الجنــس اآلخــر جائ
فيــه إثــارة الفتنــة والريبــة. والتحــدث الفــردي فــي مــكان 
فــي  للوقــوع  ســببا  يكــون  قــد  أحــد  عليــه  يطلــع  ال 
الحــرام ولذلــك فقــد نهــى الشــرع عنــه. إضافــة إلــى أن 

ــرعا. ــا ش ــي عنهم ــة منه ــع األجنبي ــزاح م ــك والم الضح
نتائــج  تغييــر  الــى  يرجــع  بمــا  الغــش  يجــوز  ال   -2

التدليــس. مســتوى  الــى  يرقــى  و  الدراســة 

 شرعية أموال الطبخ للثواب

للثــواب  أنــاس  طبــخ  اذا  عليكــم  الســام  س: 
ووزعــت الطعــام وكان مصــدر أموالهــم مشــكوكًا 

بــه اذا حــال او حــرام هــل يجــوز األكل منهــم؟
ج: يجوز
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أدبأدب

قصص 
قصرية

مجهول
أحــد أرصفــة  علــى  ميتــًا  عليــه  عثــروا 

ــن مشــفى  ــه م ــوا بجثت ــة؛ فتنّقل ــة املتمدن املدين

إلــى مشــفى ومــن ســفارة إلــى ســفارة ومــن بلد 

إلــى بلــد، استفســروا عنــه فــي دوائــر األحــوال 

املدنيــة، ودققــوا فــي الســجات واألوليــات، 

ــدران  ــات وج ــف واملج ــوره الصح ــأوا بص م

األزقــة والشــوارع .. أعلنــوا عنــه فــي اإلذاعــات 

ــفرة. ــا واملش ــة منه ــات؛ املجاني والفضائي

فلــم تنقــذه املشــافي وال الســفارات وال 

البلــدان وال وســائل اإلعــام .. مــا عليهــم - 

حينــذاك - اال ان يودعــوه عنــد جمعيــة حقــوق 

االنســان بحكــم االختصــاص للبــتِّ فــي امــره 

ــه  ــارت ب ــد احت ــد انهــا - هــي األخــرى - ق بي

ـزاع  وعجــزت عــن حتديــد عائديتــه، وبعــد ـن

ــت  ــن أعلن ــر ح ــا األخي ــذت قراره ــدل اتخ وج

القيــام بتشــريحه وإيداعــه فــي ثاجــة التاريــخ 

ــة..! ــة ورد صناعي ــع باق ــا م ــة له التابع

أبشع سفاح
أعلــن عــن مســابقة دوليــة الختيــار ابشــع 

ســفاح فــي الوجــود. ووفقــا لشــروط املســابقة، 

تقــدم املئــات مــن الســفاحن الذيــن لهــم بــاع 

مســتصحبن  املنظــم  اإلجــرام  فــي  طويــل 

ازهــق  مــن  فمنهــم  الثبوتيــة؛  املستمســكات 

ســفك  مــن  اثنــن، ومنهــم  او  إنســان  روح 

ــث  ــر، والثال دمــاء عشــرين مــن النســاء أو اكث

قــد بقــر بطــن والديــه، وآخــر قــد خنــق زوجتــه 

مــن  العشــرات  ذبــح  مــن  ومنهــم  واألوالد، 

مــن  ومنهــم  والرضــع،  والصبيــان  الشــّبان 

ذبــح شــعوبًا مبجــازر تلــو مجــازر .. ومنهــم .. 

ومنهــم.. وعنــد اإلعــان عــن نتائــج املســابقة، 

ــكاب  ــن ال ــًا م ــل كلب ــذي قت ــابق ال ــاز املتس ف

املســعورة.

استنكار
لقــد شــجب واســتنكر بشــدة،! وبشــدة 

شــديدة جــدًا تفجــرت حنجرتــه وهــو يعلــن 

حزنــه واســفه علــى مــا طــار هنــا مــن أشــاء 

ومــا ســقط هنــاك مــن رؤوس وضمائــر وحيــاء 

لتســجيل  األنبــاء  وكاالت  عليــه  فتكالبــت   ..

ســبقها الصحفــي ولتشــهد نهايــة شــعب.

ترميم
ــادي،  ــم امل ــة العال ــي هاوي ــذ ســقوطه ف من

لــم يــزل فــي غيبوبتــه، محطــم الــرأس والقلــب 

ــاء العصــر  ــار أطب ــا اســتطاع كب ــروح، وم وال

ــد  ــى صحــوِه، وق ــه ال ــاذه وإرجاع ــث إنق احلدي

اقتــرح أحدهــم إمكانيــة ترميمــه وإصــاح مــا 

ميكــن إصاحــه عــن طريــق معاجلتــه بأســاليب 

بعــض  بتلقينــه  وذلــك  وروحانيــة  نفســانية 

املفــردات ذات الــدالالت واملعانــي اإلنســانية 

العميقــة والتــي تثيــر املشــاعر واألحاســيس 

ــة. النبيل

مت إجــراء بعــض الفحوصــات الســريعة 

عليــه وتهيئــة املســتلزمات الضروريــة واألجــواء 

مبراقبــة  األطبــاء  احــد  وبــدأ  املائمــة، 

ــات: ــأول الكلم ــض ب ــن املري ــر، وتلق الكومبيوت

- حب

ــض لســمو  ــدت اســتجابة املري ــًا ب تدريجي

علــى حتريــك أحاسيســه؛  الكلمــة وتأثيرهــا 

بشــكل  تعمــل  القلــب  دقــات  أخــذت  حيــث 

طبيعــي كمــا أشــار اليهــا الكومبيوتــر، ثــم 

الطبيــب.. تابــع 

- وردة

ـرًا  تاثـي ببــطء  املريــض  عيــون  رمشــت 

ــب.. ــورود؛ فاســتمر الطبي ــوان ال ــة وعنف ببهج

- نهر

ــاد  ــك شــفاهه، وبإجه ــام املريــض بتحري ق

برغبــة  أحاسيســه  يطلــق  ان  حــاول  كبيــر 

عارمــة..

- سأرحل من النهر..

اعقب الطبيب قائًا:

- ماء .. ماء..

توالى الطبيب بالكلمات مرددًا..

- سماء .. سماء .. سماء ..

فتــح املريــض عينيــه، وبــدأ ينظــر نحــو 

األعلــى بشــوق ولهفــة. حتمــس الطبيــب للنتائــج 

ــه.. ــق؛ فكــرر علي ــي تتحق ــة الت االيجابي

- حرية .. حرية .. حرية ..

ــزل  ــم ي ابتســم املريــض بنشــوة عارمــة ول

نظــره شــاخصا الــى األعلــى حتــى اســعفه 

الطبيــب متقّطعــة..

- دي .. مقـ .. را .. طّية .. !

عندهــا اضطــرب الكومبيوتــر، وأصابــت 

األطبــاء حالــة مــن التوتــر وهــم يراقبــون دقــات 

عينيــه  املريــض  اغمــض  املضطربــة..  قلبــه 

ــة. ــه الطويل ــي غيبوبت ــًا ف غارق

انقراض
بعبثيتــه  طافحــًا  وبــدا  املــكان،  اختنــق 

ماءمتــه  باســتحالة  تنبــئ  التــي  وغرائبيتــه 

التــي  الكريهــة  الروائــح  فأنــواع  للعيــش؛ 

تكتســح الهــواء تــكاد ان متــّزق انفــه الــذي لــم 

يشــم رائحــة الطيبــة والــدفء منــذ فتــرة طويلــة.

أصنــاف مــن احليوانــات مــن بنــي جنســه 

وتطوقــه  عاملــه  الــى  تتســلل  حولــه،  حتــوم 

بســلوكياتها وأصواتهــا احلــادة وهــي لــم تــزل 

تتناســل بشــكل غيــر طبيعــي وبأعــداد غيــر 

ــم  ــخة لتتراك ــا املتفس ــرك فضاته ــة فتت متوقع

عفنــًا ودنســًا، تختلــط رائحــة الدمــاء التــي لــم 

تنقطــع مــع رائحــة القمامــات ورائحــة البــارود 

الــذي لّوثنــا، وتســبب فــي انتشــار أمــراض 

حيوانيــة عصريــة مزمنــة؛ بيــد انــه اختلــف 

ــا  ــًا واجلده ــا نوع ــًا أفضله ــه حيوان ــا كون عنه

ــه  ــن أصول ــا ع ــات ورثته ــة لصف ــرًا وحكم صب

وهــي تؤهلــه الن يكــون فــي وضــع فكــرة التمــرد 

اكثــر بهجــة  الــى حديقــة أخــرى  والهــروب 

واطمئنانــا.

التــي  الهائجــة  األصــوات  تتصاعــد 

لــم تهــدأ فــي هــذا الليــل املهيــأ لانفجــار؛ 

فتكســر ســكونه حيوانــات تتصــارع وتتشــاجر 

شــجارًا ال يطفئــه هدنــة يبــدو أنهــا َتعــد العــدة 

لالتفــاف عليــه متراقصــة علــى إيقــاع طفلتهــا 

الدمويــة عنــد ضفــاف جراحاتــه.

مــا هــذا الــذي يحــدث حولــه مــن »فنتازيــا« 

الــدم ولعبــة العبــث فــي الكائنــات احليــة وامليتة؟

تلــك  وفزعــا  ســوءًا  حالتــه  يزيــد  ومــا 

ببهجتهــا  امللونــة  املذبوحــة،  البريــة  الطيــور 

وهــي تّســاقط أمامــه تلــك، وحتتــرق بســبب 

ـزا  كأنفلوـن العصريــة  األوبئــة  مــن  الكثيــر 

البشــر! وجنــون  احلــروب! 

كل شــيء يتغيــر بســرعة، وقد حــدث الكثير 

ــن  ــع م ــات والطبائ ــادل الصف ــات تب ــن عملي م

احليوانــات، حتــى األليفــة منهــا ببركــة تقنيــات 

العصــر احلديــث املتطــورة رمبــا بســبب تبــدل 

ــه، او بســبب اجلــوع  طبيعــة املــكان واضطراب

واخلــوف والصــراع احملتــدم مــن اجــل البقــاء 

حتــى وكأنهــا حيوانــات ال تشــبه جنســها مثلمــا 

هــو اآلن حيــوان ال يشــبه حالــه وال يعــرف مــا 

ســيؤول عليــه امــره وهــو يشــيخ!

ما الذي ميكن فعله أزاء كل ما يحدث؟

وهــل عليــه ان يرفــع يافطــة يعلــن فيهــا عن 

مظلوميتــه واضطهــاده مــن قبــل احليوانــات 

األخــرى ليوصــل صوتــه الــى اقصــى ضمائــر 

املدافعــن عــن حقــوق احليــوان؛ فيســمعون 

أنــن جراحاتــه وهــي تقــول: )رفقــًا بنــا .. 

ــا العيــش  ــا .. نحــن ننقــرض ومــن حقن انقذون

ــات(. ــائر احليوان بســام أســوة بس

ــم  ــأزق شــائك بالرغ ــي م ــًا - ف ــه - حق ان

ــرزوه عــن  ــه حيــوان؛ ايضــًا ولكنهــم اف مــن ان

ـوا حقوقــه فــي  األصنــاف األخــرى، وجتاهـل

الرفــق والعنايــة لعــدم شــموله ببنــود لوائحهــم 

ــًا. ــًا ناطق ــه حيوان كون

أرض سكني�ة
اشــرق البشــر علــى عينيــه وتألقــت فرصــة 

مــا بعدهــا فرصــة عندمــا ملــح اســمه بــن زحــام 

ــم املعلنة. القوائ

فبعــد جهــد جهيــد وعمــر مديــد، اســتطاع 

فــي  ســكنية  ارض  قطعــة  علــى  احلصــول 

الضواحــي ليــؤوي عائلتــه، فذهــب مــع املهندس 

التدقيــق  وبعــد  حدودهــا،  لتثبيــت  املســاح 

والتمحيــص واخــذ القياســات الازمــة والتنقــل 

مــا بــن الركــن ومــا بــن موقــع ســتراتيجي 

ــي، اكتشــف  ــام أو فرع ــق ع ــرب طري ــر ق وآخ

ان قطعتــه واقعــة ضمــن حــدود مقبــرة املدينــة 

ــًا. .. ســقط ميت

 كفاح وتوت
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ضمــن سلســلة »بيــان فــي فقــه القــرآن«، عــن 

دار احملجــة البيضــاء، صــدر العنــوان اجلديــد 

حــول ســورتي »اجلاثيــة« و«األحقــاف«، وهــي 

القــرآن  فــي  التدّبــر  دروس  ـرات  تقرـي ضمــن 

ــي الســيد محمــد  الكــرمي لســماحة املرجــع الدين

ــيد  ــماحة الس ــه؛ س ــا جنل ــي، أعّده ــي املدرس تق

ســجاد املدرســي.

فــي هــذا االصــدار اجلديــد تتحــدث الســورة 

األولــى عــن عاقبــة الكفــر فــي اآلخــرة، بينمــا 

ــي  ــر ف ــة الكف ــن عاق ــة ع ــورة الثاني ــا الس حتدثن

ــا. الدني

شــّمر الســيد ســجاد املدرســي عــن ســاعديه 

ــذه  ــي ه ــل ف ــد ســاعيًا ومســتأنفًا العم ــن جدي م

السلســلة، إذ اســتهّل منهــج هــذا الكتــاب بإطــاره 

العــام للســورتن مبينــًا محــور كل منهمــا.

وذكــر ســماحته بــأن ســورة اجلاثيــة تتمحــور 

فــي تعريــف كتــاب اللــه ســبحانه مــن خــال 

ــع اإلنســان  ــي متن ــات الت إزاحــة احلجــب والعقب

مــن القــرآن الكــرمي وفهــم آياتــه، مبينــًا أمنــا 

تذكــره ســورة اجلاثيــة مــن أن آيــات الكتــاب هــي 

شــفاء ملــا فــي الصــدور بشــرط إميــان اإلنســان 

بالقــرآن الكــرمي هــو وحــي مــن اللــه تعالــى، فضا 

عــن املعــارف والعلــوم األخــرى مستشــهدًا باآليــة 

ــى 
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ــن  ــي القســم اآلخــر م ــم عــرج ســماحته ف ث

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 مــن 

جهــة كيفيــة اســتقبال اإلنســان للقــرآن الكــرمي.

وعقــب ســماحته مــن أن هــذه الســورة تبــن 

عظمــة القــرآن وفضلــه علــى اإلنســان؛ كونــه كام 

ــه  ــكام كفضــل الل ــائر ال ــى س ــه عل ــه، وفضل الل

علــى خلقــه، وال ميكــن للقلــب امليــت أن يســتقبل 

هــذا الــكام، ألن القــرآن الكــرمي ال ميســه إال 

ــرون. املطه

ــة  ــر والغفل ــب امللــوث بالكب ــأن القل ــال ب ــم ق ث

واحلســد يبقــى محجوبــًا عــن كام اللــه ســبحانه، 

كســر  خــال  مــن  القلــب  تطهيــر  مــن  فابــد 

آياتــه  مــن  اإلنســان  يســتفيد  لكــي  احلجــب؛ 

الكرميــة.

ــة  ــة الصعب ــماحته املعادل ــن س ــم يب ــن ث وم

والدقيقــة بــن الهــدى والهــوى، مبينــًا بــأن الهــوى 

االعتقــاد مبــا تشــتهيه األنفــس، بينمــا تأمرنــا 

الهــدى بــكل مــا هــو ثابــت وفــي البّديــة العمــل بــه.

فــي  ســماحته  اليــه  أشــار  مــا  ـرا  وأخـي

دور األنبيــاء فــي بنــاء اإلنســان، ومــا يليهــم 

مــن األوصيــاء والعلمــاء فــي أن يأخــذوا بيــده 

تكامــل  إن  إذ  املرقــاة،  تلــو  مرقــاة  ـوه  ويحمـل

ــو  ــة والســهلة، فه ــة الهين ــس بالقضي اإلنســان لي

ــات  ــل صعوب ــاة وحتم ــر واألن ــى الصب ــة إل بحاج

الطريــق ومــن هنــا يخاطــب الــرب ســبحانه نبيــه 

اْصِبــْر 
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مــن أن صبــر األنبيــاء عظيــم إال أن صبــر أولــي 

العــزم منهــم كان أعظــم وأكبــر.  

 عرض: محمد رضا الطرفي

قراءة في كتاب

"بيان في فقه القرآن"
َنِن  ِدَراَسٌة ُقْرآِنيٌة َتْعَتِمُد اْستْنَباط السُّ

كِر الَحكِيِم اإللِهَيِة ِمْن آَياِت الذِّ

)سورة الجاثية وسورة األحقاف(

الدعايات االنتخابية الكاذبة مرة أخرى

بأقال مكم

عجيــب أمــر هــؤالء الساســة الذيــن يظهــرون هــذه االيــام 

لكســب تأييــد النــاس مــع قــرب موعــد االنتخابــات، واألعجــب؛ 

ســكوت النــاس الذيــن ياحظــون حتــركات هــؤالء، هنــا وهنــاك فــي 

ــبات، وال  ــي املناس ــكنية وف ــاء الس ــن االحي ــس، ب ــل واملجال احملاف

ــة الســنوات املاضيــة التــي اعقبــت  يعترضــون علــى اختفائهــم طيل

اســتامهم 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 

)الطّســات( فالســيارات احلديثــة التــي ثمنهــا خــارج العــراق بــآالف 

ــاء،  ــى التــراب واحلصــى واحلفــر، أمــا الكهرب ــدوالرات تســير عل ال

فــان النــاس نســوا كونــه أزمــة، فحتــى وإن لــم يحــل الــى أبــد 

اآلبديــن، لــن يشــعر أحــد بشــيء.

نعــم؛ احلكومــة تفكــر مبــا هــو فــي مصلحتهــا، والترويــج 

ــد  ــاء وحتدي ــى الكهرب ــدة عل ــة وفــرض اســعار جدي ملشــروع اجلباي

االســتهاك وغيرهــا مــن االجــراءات، وهــي مشــكورة فــي ذلــك، 

النهــا اجــراءات تصــب فــي مصلحــة املواطــن فــي نهايــة املطــاف. 

احلكومــة،  اجــراءات  دائمــًا  ننتظــر  ان  يعنــي  هــل  ولكــن؛ 

وحتــركات الساســة الســتغال االزمــات واملشــاكل املزمنــة فــي 

العــراق؟

أثارنــي حديــث ســائق تكســي وهــو يســير فــي احــدى الطــرق 

ــتهدف  ــب ان تس ــاج يج ــأن تظاهــرات االحتج ــرة، ب ــة الوع الترابي

املســؤولن احلكوميــن، فهــم فاســدون وال تنفــع معهــم التظاهــرات، 

اجلماهيــر  تســتهدف  ان  يجــب  اجلماهيريــة  التظاهــرات  إمنــا 

نفســها! فهــي التــي تتحمــل مســؤولية بقــاء هــؤالء فــي 

الســلطة، ثــم تكــرار انتخابهــم واســتمرارهم فــي نهــب 

ــه. ــب مبقدرات ــوت الشــعب والتاع ق

ــر  ــادة نظ ــى إع ــة ال ــة بحاج ــول: ان القضي وأق

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 

ــى أمــره«، او عاجــز، وغيرهــا مــن التعبيــرات الســلبية  »مغلــوب عل

اخلاطئــة، فهــذه احلالــة الســلبية هــي التــي جتــرئ الطامحــن 

للســلطة واملناصــب ألن يكــرروا دعاياتهــم الكاذبــة بــكل وقاحــة 

النهــم يجــدوا النــاس طائعــة ومستســلمة.

ــح« و«االكفــأ«  واذا نســمع مبــن يتحــدث عــن انتخــاب »األصل

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 خالهــا 

الــى جهــاز احلكــم ثانيــة.

ــذا فــان البدايــة مــن النــاس انفســهم، فهــم الذيــن يجــب ان  ل

ــروا انفســهم وطريقــة تفكيرهــم، قبــل ان يفكــروا بهــذا او ذاك  يغي

ممــن يرشــح نفســه، او يبــدأ هــذه االيــام لكســب اجلماهيــر، وهــذا 

مــا يســمى بـــ »إحيــاء الثقــة بالنفــس« والقــدرة علــى تغييــر الواقــع 

ــر او ذاك  ــر او ذاك املدي ــى يــد هــذا الوزي بشــكل ذاتــي، وليــس عل

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: 

ــروا  ــى يغ ــوم حت ــا بق ــر م }إن الل ل يغ
مــا بأنفســهم{. صــدق اللــه العلــي 

ــم. العظي

 فيصل هادي



ال لـ"المنظومة السلبية"

القلـــم  اســـتراحة 

ال للتشاؤم و السلبية؛

نعم للتفاؤل واإليجابية

 ليــس األمــر جديــدا؛ ولكننــا نحتــاج إلــى جتديــده باســتمرار، 

ونحتــاج إلــى تذّكــره وتذكيــره باســتمرار.

ــا أن  ــر؛ وم ــا، أو أكث ــن، أو ثاث ــردا، أو اثن ــي ف ــا أن تلتق م

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؛

ــع أدوارك وأطــوارك؛  ــة فــي جمي ــي إيجابي وأنــِت، أيضــا، كون

ســواء كنــت أختــا، زوجــة، أمــا، جــدة.

ومنطلــق اإليجابيــة يكــون مــن التفكيــر حتــى يصبــح »منظومــة 

ــع نفســه أوال،  ــل اإلنســان م ــى تعام ــا عل ــس آثاره ــة« تنعك فكري

ثــم مــع اآلخريــن مــن حولــه علــى مختلــف مســافات قربهــم منــه و 

بعدهــم عنــه.

ولعل قائًا يقول:

هنــاك مبــررات حقيقيــة مــن واقــع حياتنــا اليوميــة تدفــع، 

بقــوة، باجتــاه املنظومــة املقابلــة؛ وهــي »املنظومــة الســلبية«.

ــذه  ــع ه ــل م ــى التعام ــت عل ــك إذا عزم ــم؛ ولكن واجلــواب: نع

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 ثاثــًا 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 مّنــا. ففيهــا - وحتديــدا 

فــي مجلــس واليهــا املزعــوم عبيــد اللــه بــن زيــاد - وقفــت احلــوراء 

زينــب، ســام اللــه عليهــا، شــامخة فــي وجــه هــذا الطاغيــة، 

ــر  ــى ســؤاله االســتفزازي املثي ــا عل وأطلقــت - فــي ســياق جوابه

- مقولتهــا املدويــة.

فقــد ســألها )مســتفزا إياهــا(: كيــف رأيــت صنــع اللــه بأخيــك 

وأهــل بيتــك؟

قالــت: »والل مــا رأيــت إل مجيــال، وهــؤلء قــوم كتــب الل 

ــك  ــيجمع الل بين ــم، وس ــرزوا إل مضاجعه ــل؛ ف ــم القت عليه
ــر  ــج )أي: الظف ــن الفل ــر ل ــم؛ فانظ ــاج، وتاص ــم؛ فتح وبينه

والنــص(؛ يومئــذ. ثكلتــك أمــك يــا ابــن مرجانــة«.
لــم ترفــع، ســام اللــه عليهــا، شــعارا، ولــم تلــق مقطوعــة 

أدبيــة؛ بــل رســمت »منهــج عمــل« لتلــك األجيــال، ولنــا، ولأجيــال 

ــة. القادم
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