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قبــل ان يســمع املشــاركون فــي مؤمتــر الكويــت الدولــي
إلعــادة اإلعمــار فــي العــراق الــذي عقــد مؤخــر ًا ،املعطيــات
األخيــرة علــى الســاحة العراقيــة وحاجتــه الــى اإلعمــار
والبنــاء ،البــد انهــم يســتذكرون فــور ًا األرقــام املهولــة التــي
أنفقــت خــال الســنوات املاضيــة ،ورمبــا تصــل الــى ترليــون
دوالر (الــف مليــار) ،علــى إعــادة بنــاء العــراق ،ولكــن مــا يــزال
يعيــش التخلــف واحلرمــان ،يضــاف اليــه حديثــ ًا؛ الدمــار
الواســع فــي حــرب مفروضــة حتــت عنــوان «احلــرب علــى
داعــش».
بعــد ســتة اشــهر فقــط مــن انهيــار النظــام
الصدامــي ،وفــي ظــل إدارة مدنية لقــوات االحتالل
األميركــي فــي العــراق ،رعــى األميركيــون مؤمتــر
مدريــد للمانحــن ،حتــت شــعار إعــادة إعمــار
العــراق ،مبشــاركة  73دولــة ،وعشــرين منظمــة
دوليــة ،وقــد تعهــد املشــاركون آنــذاك بتقــدمي
33مليــار دوالر إلعمــار العــراق ،ولــم ينصــرم
عــام  ،2003حتــى أقيــم مؤمتــر مماثــل فــي طوكيو
وهنــاك تعهــد املشــاركون بتقــدمي حوالــي 14مليــار
دوالر لنفــس الغــرض ،هــذا فضـ ًا عــن وعــود أميركيــة
ودوليــة مبنــح العــراق (احلكومــة العراقيــة) مليــارات أخــرى.
ولكــن؛ مشــكلة العــراق ليســت فــي األمــوال ،فهــو بلــد
غنــي ،كمــا أفصــح عــن ذلــك وزيــر اخلارجيــة الكويتــي فــي
افتتــاح مؤمتــر الكويــت ،بــل و» ان دول املنطقــة عاشــت علــى
خيــرات العــراق ،فالعــراق بلــد غنــي بــكل قطاعاتــه ،»...امنــا
املشــكلة فــي العقليــة التــي تســتفيد مــن هــذا الغنــى الوافــر،
فهــل مــن املعقــول ان نبحــث عــن مبــرر جلــذب االســتثمارات
واإلســهامات إلعــادة بلدنــا ،كأن يكــون ،الدمــار الــذي
ســببه صــدام ،ثــم نأتــي الــى الدمــار الــذي ســببه داعــش؟!
فهــل كنــا ننتظــر احتــال داعــش ملــدن الرمــادي والفلوجــة
واملوصــل وغيرهــا ،ثــم تدمرهــا حتــى نســتنفر جهودنــا وندعــو
العالــم الــى إعــادة بنــاء هــذه املــدن؟ وهــل كانــت هــذه املــدن
عامــرة بالصناعــة والزراعــة والطــرق واملواصــات ،حتــى جــاء
اإلرهــاب ودمرهــا ،طبعـ ًا؛ األمــر ينســحب علــى مناطق الوســط

واجلنــوب ايضـ ًا؟ بــل العكــس أكدتــه الوقائــع واأليــام ،مــن أن
البطالــة وتدافــع أصحــاب الشــهادات اجلامعيــة وأصحــاب
العقــول املبدعــة علــى أســواق العمــل التجــاري بحثـ ًا عــن لقمــة
العيــش ،هــو الــذي أســهم فــي إنعــاش اإلرهــاب الطائفــي
والتكفيــري ،وتســبب فــي كل هــذه الويــات واملآســي.
البعــض وصــف مؤمتــر الكويــت هــذا ،بانــه نــوع مــن
«االســتجداء» ،ورمبــا ال يكــون الوصــف دقيقــ ًا ،بيــد أن
األخطــر مــن اســتقطاب األمــوال؛ اســتقطاب العقــول واألفكار
لتحقيــق مــا يتحــدث عنــه املســؤولون العراقيــون مــن إعــادة
بنــاء العــراق ،وكان األجــدر باحلكومــة العراقيــة ،وبشــخص
الدكتــور حيــدر العبــادي عقــد مؤمتــر موســع يســتقطب
العقــول العراقيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم ،ممــن
يدينــون بالــوالء واحلــب لوطنهــم األم ،مــن
املختصــن فــي شــؤون التجــارة والصناعــة
والتخطيــط واإلدارة والبناء وغيرها ،لالســتفادة
مــن أفكارهــم وجتاربهــم والبــدء بعمليــة
انتقــال العــراق مــن حالــة احلرمــان والتخلــف
الــى مصــاف الدولــة الناميــة واملتطــورة ،حتــى
وإن اســتغرق ذلــك ســنوات ،ولــو كانــت الطبقــة
السياســية التــي طاملــا نثــرت الوعــود بعــراق مزدهــر
بعــد تاريــخ  ،2003-4-9قــد بــدأت بهــذا املشــروع
مــن تلــك األيــام ،لكانــت اليــوم ،وبعــد خمســة عشــر عامـ ًا،
قــد بلغــت بالعــراق الــى مراتــب يعتــد بهــا ،ولــم يكــن العــراق
اليــوم مثق ـ ًا بخســائر ماديــة وتضحيــات جســام مــن خيــرة
أبنائــه كان يفتــرض ان يأخــذوا مكانهــم فــي مشــاريع التنميــة
والتطــور حلاجــة البلــد الــى األيــدي املخلصــة واألمينــة.
ان الــذي يبنــي العــراق ،ليــس املــال فقــط ،وإمنــا العقــل
أو ًال؛ كمــا اتبــع هــذه احلكمــة عديــد الــدول الناميــة التــي
نهضــت مــن انقــاض احلــروب والتخلــف لتصــل اليــوم الــى
مصــاف الــدول املتقدمــة ،مثــل كوريــا اجلنوبيــة والصــن
والهنــد ،فهــؤالء وغيرهــم ،لــم تكــن لديهــم املليــارات وال خيــرات
العــراق التــي طاملــا يغبطوننــا عليهــا ،بــل هــي دول فقيــرة
باألســاس ،امنــا انطلقــوا مــن ذواتهــم اخل ّيــرة ونواياهــم
املخلصــة وجهودهــم وتضحياتهــم مــن اجــل تقــدم وتطــور
بلدهــم.
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ُ ّ
المرجع المدرسي يدعو لنهضة شاملة للتخلص من موروث الديكتاتورية

ال تقدم لبلد يحتاج اآلخرين في أبسط أموره
أكــد املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه  ،-أن
الشــعب العراقــي بإمكانــه العبــور فــوق تيــار
األزمــات عبــر جســر التطــور الكبيــر ،بعــد
التــوكل علــى اللــه  -تعالــى -وقــال« :إن شــعب ًا
جتــاوز محــن الدكتاتوريــة واحلــروب املدمــرة
ـري بــه أن يتجــاوز اليــوم أزماتــه السياســية
حلـ ٌّ
واإلقتصاديــة بعــزم راســخ».
البيروقراطية ،عش الفساد الكبير

دعا النتخاب األكفأ واألصدق وعدم االنخداع بالشعارات والمظاهر

ُ ّ
المرجع المدرسي :قلع جذور اإلرهاب بالفكر
المعتدل وتحسين معيشة الناس

أثنــى ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي -
دام ظلــه  -علــى بطــوالت القــوات املســلحة
واحلشــد الشــعبي فــي مالحقــة فلــول
التكفيريــن فــي شــرقي طــوز خرماتــو وجبــال
حمريــن وقــال« :إن الغفلــة عــن تنامــي
املتشــددين تكلّــف شــعبنا الكثيــر».
ودعــا ســماحته فــي بيانــه األســبوعي
فــي التاســع مــن شــباط اجلــاري ،إلــى
اقتــاع جــذور اإلرهــاب مــن البــاد قائــ ًا:
«علينــا أن نســعى جاهديــن إلقتــاع جــذور
اإلرهــاب مــن بالدنــا أو ًال:
بالتوعيــة بالفكــر الدينــي املعتــدل لكــي
ينبــذوا كل لــون مــن ألــوان التشــدد أ ّنــى كان
مصــدره.
وثاني ًا:
بتحســن ظــروف املعيشــة ألبناء الشــعب
عبــر خطــة شــاملة وطموحــة للنهضــة بالبــاد
إقتصاديـ ًا وإجتماعيـ ًا وثقافيـ ًا».
وأضــاف ســماحته« :إن النهضــة
مســؤولية كل واحــد مــن أبنــاء الشــعب طاملــا
هــي وســيلة إرتقــاء اجلميــع وســعادتهم
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بــإذن اللــه تعالــى ولكــن وضــع اخلطــة لذلــك
وإدارتهــا إمنــا هــي مــن مســؤولية الدولــة».
وفــي ســياق احلديــث عــن االنتخابــات
البرملانيــة املقبلــة قــال ســماحته« :إن البرملــان
هــو بيــت أســرتنا العراقيــة الواحــدة وعلينــا
أن نختــار لــه األكثــر إخالص ـ ًا وكفــاءة».
وفــي ذات الســياق وجــه ســماحته مــن
يــرى فــي نفســه الكفــاءة إلــى التصــدي
لهــذه املهمــة قائ ـ ًا« :إن علــى كل مــن يجــد
نفســه صاحلــا ملثــل هــذه املهمــة العظيمــة
أن ال يتوانــى للتصــدي لهــا مخلصــ ًا لوجــه
اللــه ســبحانه وتعالــى وخلدمــة الوطــن .ومــن
املؤســف مــا نــراه مــن عــزوف البعــض عــن
أداء هــذا الواجــب لبعــض اإلعتبــارات التــي
قــد تكــون صحيحــة ولكنّهــا ليســت كافيــة
وغيــر مبرئــة للذمــة».
وكان ســماحته قــد دعــا فــي بيــان
صــادر عــن مكتبــه مطلــع العــام احلالــي
 ،2018إلــى «تطويــر النظــام السياســي
فــي العــراق» ،وحــذر مــن «ضيــاع» فرصــة
املشــاركة فــي االنتخابــات املقبلــة .وقــال:
«إننــا ندعــو الشــعب العراقــي إلــى تطويــر
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نظامهــم السياســي لكــي يصبــح األفضــل
واألمثــل بــن أنظمــة احلكــم فــي املنطقــة».
وأضــاف «إن اللــه ســبحانه أنعــم عليكــم
بالوعــي واحلريــة والتمســك بالقيــم وعليكــم
أن تســتثمروا كل ذلــك فــي ســبيل إصــاح
اوضاعكــم وترميــم مــا فســد مــن النظــام
بســبب اإلرهــاب والفســاد وقلــة اخلبــرة،
واليــوم امامكــم فرصــة االنتخابــات التــي
لــو ضاعــت قــد ال تعــوض ،فعلينــا أن نبحــث
عــن األفضــل مــن حيــث الكفــاءة والنزاهــة وال
ننخــدع بالشــعارات واملظاهــر وال نسترســل
مــع املصالــح العاجلــة» .وتابــع ســماحته:
«إن مســؤولية العلمــاء وأولــي البصائــر
واألحــزاب واملنظمــات وكل الهيئــات تتمثــل
فــي أن يبحثــوا جديـ ًا عــن االكفــأ واالصــدق
مــن الرجــال والنســاء ويشــجعوهم علــى
دخــول حلبــة االنتخابــات ثــم يقومــوا بدعمهــم
والوقــوف معهــم ومــن ثــم االســتمرار فــي
التعــاون معهــم بالنصيحــة والتســديد
والتأييــد حتــى يختــاروا الــوزارة الصاحلــة
لقيــادة البــاد نحــو األمــن والتنميــة والعدالــة
االجتماعيــة».

وفــي جانــب كلمتــه االســبوعية مبكتبــه فــي
كربــاء املقدســة ،فــي الثانــي عشــر مــن شــهر
كانــون الثانــي املاضــي ،أوضــح ســماحته:
«إننــا بحاجــة الــى التخلــص مــن مواريــث
الديكتاتوريــة وأبرزهــا البيروقراطيــة واألنظمــة
الباليــة الســائدة فيهــا» ،واشــار ســماحته الــى
أن البيروقراطيــة «هــي عــش الفســاد الكبيــر».
واضاف سماحته:
«وفــي ســبيل التخلــص مــن إرث التخلــف،
علــى الشــعب واملســؤولني أن يقومــوا بنهضــة
ثقافيــة وأخالقيــة للتخلــص مــن ثقافــة الكســل
والفشــل وتباطــؤ األداء فــي مختلــف احلقــول»،
وأضــاف« :ينبغــي جعــل النظــام السياســي
واإلداري للبــاد بحيــث يكــون منســجم ًا مــع
روح الدســتور الــذي أقــره أبنــاء العــراق ومــن
ثــم حتويــل الكثيــر مــن اخلدمــات واملســؤوليات

الــى القطــاع اخلــاص».
وفــي هــذا الســياق قــال ســماحته« :ال
حضــارة وال تقــدم لشــعب يحتــاج الــى اآلخرين
فــي أبســط أمــوره ،ففــي العــراق إمكانــات
هائلــة فــي قطاعــات الزراعــة والصناعــة وعلــى
الدولــة تشــجيع القطــاع اخلــاص عبــر توفيــر
مســتلزمات التمويــل وتســهيالت تخصيــص
األراضــي وغيرهــا مــن أجــل أن يقــوم النــاس
بدورهــم فــي الدفــع بعجلــة اإلقتصــاد».
ودعــا ســماحته املســؤولني إلــى «إنشــاء
شــركات مشــتركة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص وتشــجيع مــن يشــاء التفــرغ للقطــاع
اخلــاص مــن الدولــة ،لكــي تتــم عمليــة نقــل
ثقــل املســؤولية اليهــم وبصــورة انســيابية ومــن
دون اإلضــرار بهــم» .وفــي الســياق نفســه قــال
ســماحته:
«إن التحــول إلــى اإلدارة الرقميــة
واحلكومــة اإللكترونيــة ميكــن أن يســهل عمليــة
اإلشــراف ومنــع إنتشــار الفســاد كمــا أنــه
يرفــع عــن كاهــل النــاس مشــاكل مراجعــة
الدوائــر».
وختــم ســماحته باحلديــث عــن اإلنتخابــات
املقبلــة وأزمــة اإلقليــم بالقــول« :إننــا نتطلــع
إلــى اإلســراع بتســوية األمــور بــن العاصمــة
واإلقليــم اســتعداد ًا لالنتخابــات املقبلــة».

مرحبا بالحوار بين بغداد واإلقليم

ُ ّ
المرجع المدرسي :نعم لتغليب لغة الحوار في صراعات المنطقة
رحــب ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام
ظلــه  -باحلــوار القائــم بــن بغــداد واإلقليــم
وأشــاد بالتوافقــات األوليــة فــي القضايــا
العالقــة وقــال« :إنّــا نأمــل أن يكــون العــراق
مثـ ًا إلتخــاذ ســبل احلــوار بــدل التحاكــم إلــى
الســاح» .ودعــا ســماحته فــي بيــان صــادر
عــن مكتبــه فــي كربــاء املقدســة فــي الثانــي
مــن شــهر شــباط اجلــاري ،احلكومــة التركيــة
إلــى أقصــى درجــات اليقظــة «لتفويــت الفرصــة
علــى مــن يريــد لبلداننــا الدخــول فــي معــارك ال
ناقــة لنــا فيهــا وال جمــل» ،وقــال« :إن هنــاك

أبــد ًا ســبل الســام التــي تقيــم العــدل عبــر
احلــوار البنــاء».
وفــي ذات الســياق ناشــد ســماحته
املتقاتلــن فــي اليمــن ـ خصوصــ ًا اجلنــوب ـ
إلــى إعتمــاد لغــة احلــوار وليــس لغــة الســاح
قائــ ًا« :إن مســتقبل اليمــن وإزدهــاره إمنــا
هــو رهــن صناديــق اإلقتــراع وليــس أزيــز
الرصــاص ودوي املدافــع والصواريــخ».
واوضــح املرجــع املُد ّرســي« :إن اجلميــع
فــي العالــم يبحثــون عــن مصاحلهــم ولعــل
البعــض منهــم يتحــرك شــوق ًا إلــى بيــع أســلحته

القدميــة لتحديــث ترســانته حتــى لــو كان ذلــك
علــى حســاب إفتعــال املشــاكل ،وعلــى حســاب
عشــرة ماليــن مينــي يتضــورون جوعـ ًا ،وأكثــر
منهــم فــي ســوريا يعيشــون اآلالم».
وختــم البيــان بدعــوة جميــع القــوى
واالطــراف فــي البلــدان اإلســامية إلــى
ضــرورة اليقظــة وصــرف اجلهــود فــي ســبيل
إســعاد الشــعوب وقــال« :وإمنــا نحــن فــي
بالدنــا يجــب أن نحــب أنفســنا وأوطاننــا
ونتفاهــم فيمــا بيننــا ونصــرف اجلهــود فــي
ســبيل إســعاد الشــعوب».
ﺷﺒﺎط | 2018

5

المرجع و األمة

المرجع و األمة

داعيا الكتل
والمرشحين الى التزام
االخالق والروح الدينية
والوطنية

ُ ّ
المرجع المدرسي:
االنتخابات امتحان
عسير للشعب
العراقي

ُ َ
دعا البشرية لتكامل الحضارات والشعوب لتجاوز عقد الماضي

ُ ّ
المرجع المدرسي لوفد من األزهر :اظهروا للعالم
سماحة اإلسالم والمشتركات الجامعة لألمة
اســتقبل املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 ،مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة مطلــع شــهرشــباط اجلــاري ،وفــد ًا مــن األزهــر الشــريف.
وفــي جانــب مــن حديثــه مــع الوفــد أكــد
ســماحته خــال اللقــاء علــى ضــرورة إظهــار
ســماحة اإلســام للعالــم كلــه ،كمــا أكــد علــى
ضــرورة «التركيــز علــى املشــتركات اجلامعــة
ألبنــاء الطوائــف اإلســامية كاإلميــان باللــه
وبرســوله وبكتابــه ،والصــاة إلــى القبلــة
املشــرفة وســائر املشــتركات التــي تشــكل
ح ّيــز ًا كبيــر ًا مــن معتقــدات املذاهــب املختلفــة».
وأشــاد ســماحته بالشــعب املصــري
وحبهــم العميــق للنبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليه
وآلــه ،وأهــل بيتــه ،عليهــم الســام ،ومتســكهم
بالقــرآن الكــرمي ،مؤكــد ًا علــى أن العالــم
ـاج إلــى تعاليــم القــرآن الكــرمي ،وســيأتي
محتـ ٌ
يــو ٌم يحكــم القــرآن العالــم كلــه ملــا فيــه مــن قيــم
ربانيــة وعلــوم ومعــارف وأحــكام ،كمــا أشــاد
بالــدور التاريخــي الكبيــر للشــعب املصــري فــي
نهضــة األمتــن العربيــة واإلســامية واصفــ ًا
األزهــر الشــريف ،بانــه أحــد جناحــي الشــعب
املصــري بجانــب اجلنــاح اآلخــر الــذي يشـ ّكله
اجليــش الوطنــي هنــاك.
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وبــدوره أشــاد الوفــد الزائــر مبكانــة
املرجعيــة الدينيــة الشــيعية ودورهــا فــي توحيــد
صفــوف األمــة اإلســامية وحمايتهــا مــن
األخطــار.
وكان ســماحة املرجــع املُد ّرســي قــد دعــا،
البشــرية الســتقبال العــام اجلديــد بتجــاوز ُعقَد
املاضــي واإلنطــاق ملواجهــة احلــروب والفــن.
جــاء ذلــك فــي بيــان ســابق،هنأ فيــه العالــم
بالعــام امليــادي اجلديــد وقــال« :إننــا ندعــو
اللــه أن ينــزل بركاتــه علــى أهــل االرض ويطفئ
نــار الفــن واحلــروب ويوفــق اجلميــع إلــى أن
يســلكوا ســبل الســام ليعــ ّم األمــن والتقــدم
والرفــاه أرجــاء املعمــورة».
وأضــاف« :إننــا ندعــو أنفســنا والبشــرية
الــى جتــاوز عقــد املاضــي واإلنطــاق فــي
رحــاب املصالــح املشــتركة ،وأن يســعى
اجلميــع مــن أجــل تكامــل الشــعوب وتعاونهــم
فــي ســبيل احلفــاظ علــى األرض ومواجهــة
املخاطــر البيئيــة واإلحتبــاس احلــراري الــذي
يهــدد احليــاة عليهــا».
ودعــا ســماحته حكمــاء العالــم واملســؤولني
إلــى محاربــة حــاالت الكراهيــة والتشــدد وقــال:
«إننــا نتمنــى أن يســتيقظ ضميــر حكمــاء

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

األرض واملســؤولني فيهــا كــي يســتقبلوا احليــاة
ببصيــرة الهيــة تســتوعب اجلميــع ،كمــا قــال
أميــر املؤمنــن عليــه الســام ،عــن النــاس فــي
ــم
وصيتــه الشــهيرة ملالــك األشــترَ ...« :فإِ َّنُ ْ
ِ
ِصنْ َف ِ
ــك ِف الدِّ ِ ِ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ــر
يــن َوإ َّمــا نَظ ٌ
الَ ْل ِ
ــك ِف ْ
َل َ
ــق».
وأضــاف ســماحته« :إننــا نأســف ملــا
يعانيــه البعــض مــن عقــدة احلــروب الصليبيــة
فنــراه إذا أصابــت أمريــكا عاصفــة هوجــاء
تشــ ّمت بهــا ،وفــي املقابــل جنــد مــن يصــب
الزيــت علــى حــرب اليمــن وال يأبــه مبــا جــرى
مــآس مهولــة».
ويجــري فيهــا مــن ٍ
وجــدد ســماحته الدعــوة الــى تكامــل
احلضــارات قائـ ًا« :علينــا أن نســعى مــن أجــل
تكامــل احلضــارات التــي تســتمد قيمهــا مــن
األنبيــاء ورســاالت الســماء ونخــص بالذكــر
نبــي اللــه عيســى بــن مــرمي عليــه الســام ونبينا
األكــرم محمــد املصطفــى صلــى اللــه عليــه
وآلــه» .وختــم ســماحته بقولــه« :دعنــا نــودع
الــى اإلبــد مقولــة :الشــرق شــرق والغــرب غــرب
ولــن يلتقيــا ،ونقــول كمــا قــال ربنــاُ { :قـ ْـل يــا
ــة س ٍ
ِ ٍ
ــل ا ْل ِك ِ
َأ ْه َ
ــواء َب ْينَنــا
تــاب تَعا َل ْ
ــوا إِىل كَل َم َ
ُــم}( ،ســورة آل عمــران.)64 :
َو َب ْينَك ْ

أشــاد ســماحة املرجــع املدرســي ،بتحديــد
املوعــد الدســتوري لإلنتخابــات املقبلــة وقــال:
«إن صناديــق اإلقتــراع ُأم الدميقراطيــة ،وإن
أي تهــاون فيهــا ينــذر بعــودة الديكتاتوريــة أو
إشــاعة الفوضــى».
وفــي جانــب مــن كلمتــه االســبوعية نهايــة
شــهر كانــون الثانــي املنصــرم ،أكــد ســماحته
علــى «ضــرورة اإلهتمــام باملناطــق املتضــررة
مــن احلــرب ضــد اإلرهــاب ،ولكــي ال يضيــع
حــق أحــد فــي اإلدالء بصوتــه ،فنحــن بحاجــة

إلــى كل صــوت» .ودعــا ســماحته الشــعب
العراقــي بــأن يكــون «أكثــر جد ّيــة بشــأن
اإلنتخابــات ســواء فــي املشــاركة الواعيــة
والف ّعالــة أو بحســن اإلنتخــاب أو مبراقبــة
املســؤولني قبــل وبعــد وأثنــاء عمليــة اإلنتخاب».
وقــال ســماحته« :إن اإلنتخابــات جتعــل كل
فــرد م ّنــا أمــام مســؤولياته عــن بلــده ،وإن ذلــك
إلمتحــان عســير ،ولعــل ذلــك مــن مصاديــق
قولــه ســبحانه:
ْ
[إن َأ ْح َســنت ُْم َأ ْح َســنت ُْم ِلَن ُف ِســك ُْم َوإِنْ

َأ َس ْ
ــأت ُْم َف َل َهــا]».
كمــا أكــد ســماحته علــى ضــرورة «التــزام
الكتــل السياســية الــروح الدينيــة والوطنيــة،
والتق ّيــد باألخــاق احلســنة ،ســواء فــي اإلعــام
أو فــي كل كلمــة تصــدر منهــم جتــاه أنفســهم
أو اآلخريــن لتكــون املناســبة شــريفة ،وليكــون
برنامــج اجلميــع فــي هــذه اإلنتخابــات قولــه
ســبحانه:
الــر ِ
ِ
ْ
ُ
ات َأ ْيــ َن َمــا َتكُونُــوا
وا
ق
َب
ت
ــ
اس
َ
[ َف ْ
َْ
ِ
ي ْ ِ
َّ
ُــم اللـــ ُه َجي ًعــا]».
َ
ــأت بِك ُ

ّ
ُ ّ
المرجع المدرسي :ال حل ألزماتنا إال بخارطة
طريق واضحة وجامعة وليس بحلول جانبية
دعــا ســماحة املرجــع املدرســي ،الشــعب
العراقــي والنخبــة الرائــدة فيــه مــن علمــاء ديــن
وقــادة سياســيني ،ومختصــن ،بــأن يخططــوا
لتكــون اإلنتخابــات القادمــة فرصــة ذهبيــة
للتطــور احلضــاري العظيــم الــذي ينتظــره
اجلميــع وقــال:
ً
«إننــا الزلنــا وســنبقى طويــا ـ ومــع
األســف ـ ضمــن الــدول الناميــة والزالــت
املشــاكل اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة علــى
كاهلنــا املثقــل ،ومــن دون نهضــة حضاريــة
يشــترك فيهــا كل أبنــاء األمــة فــإن احللــول
اجلانبيــة لــن تنفعنــا بشــي ًء كثيــر ًا».

وأضــاف ســماحته فــي بيانــه األســبوعي
الصــادر عــن مكتبــه فــي كربــاء املقدســة فــي
التاســع عشــر مــن كانــون الثانــي املاضــي:
«إننــي أطلــب مــن علمــاء هــذا البلــد والقــادة
ورؤســاء األحــزاب أن ال يصرفــوا طاقاتهــم
الثمينــة فــي املناكفــات ،وفــي حشــر النــاس
البســطاء حولهــم مــن دون برامــج واضحــة
للســير قدمـ ًا بالبــاد نحــو املســتقبل الزاهــر».
وجــدد ســماحته الدعــوة إلــى رســم خارطة
طريــق للخــروج مــن الوضــع القائــم قائ ًال:
«إن اليــأس مــن جنــود ابليــس ،وإن
اإلغــراق فــي التمنيــات الشــائقة هــي مــن عــادة

الكســالى ،فعلينــا أن نرســم خارطــة طريــق
واضحــة ونقدمهــا للشــعب ليعــرف كل واحــد
مــن أبنائــه كيــف يســاهم فــي تطويــر بلــده وحل
مشــاكله ومشــاكل اآلخريــن» .وحــذر مــن أن
«عــدم وجــود مثــل هــذه اخلطــة ســيكون ســبب ًا
فــي أن يــدور العــراق طويـ ًا فــي حلقــات مفرغة
ودوامــة مــن األزمــات املتجــددة».
كمــا أشــاد ســماحته بالتقــدم فــي ملــف
العالقــة مــع اإلقليــم وقــال" :إننــا نأمــل أن
نتســارع فــي حــل كل القضايــا العالقــة فــي
هــذا امللــف لكــي يتفــرغ اجلميــع ملرحلــة التنمية
الشــاملة".
ﺷﺒﺎط | 2018
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بصائــر

بصائــر
القــرآن؟ فــي الغالــب والشــائع عندمــا يكــون
لديــك وقــت فــراغ ،بينمــا جتعــل أفضــل
االوقــات ألمــور أخــرى.
بــاء :فيمــا يرتبــط بالنــاس احمليطــن
بنــا ،والســيما االطفــال فــي محيــط
االســرة ،ثــم فــي ريــاض االطفــال واملــدارس
االبتدائيــة ،يجــب علينــا أن نبــدأ بتربيــة
اجليــل الناشــئ منــذ الطفولــة املبكــرة.
وفــي ذلــك يقــول أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،فــي وصيتــه لالمــام احلســن ،عليــه
الســام:
«وانّــا قلــب احلــدث كاألرض اخلاليــة
مــا ُألقــي فيهــا مــن ٍ
يشء قبلتــه.
فبادرتــك بــاالَدب قبــل أن يقســو قلبك،
َ
رأيــك مــن
ويشــتغل ل ُّبــك ،لتســتقبل بجــدِّ
االَمــر مــا قــد كفــاك أهــل التجــارب بغيتــه
وجتربتــه».

العراق بلد الفرص العظيمة للتطور والنمو
من فوائد
الديمقراطية
والحرية والدستور
الموجود ،ـ لو
طبقناه  -ممكن
تحويلها الى
فرصة إلصالح
أخطائنا ،فنحن
كبشر خطاؤون،
لنجعل كل
دورة انتخابية
تكون أفضل من
سابقتها
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إعداد :بشير عباس

إلــى متــى تــدور البشــرية فــي حلقــة
مفرغــة وال تخــرج مــن أزمــة إ ّال وتدخــل
فــي أخــرى؟ ومــا هــو احلــل؟ وكيــف ميكننــا
ان جنــد احللــول اجلذريــة ألنفســنا ولعامــة
البشــر؟
نحــن حــن نتحــدث اليــوم عــن اوضــاع
العــراق ،والبــاد علــى أبــواب االنتخابــات،
وهنالــك املزيــد مــن السياســيني واألحــزاب
يتنافســون علــى الكراســي ،فمــاذا عليهــم
أن يفعلــوا وماهــي مســؤوليتهم؟ ومــاذا علــى
الشــعب ومــا مســؤوليته؟ وكيــف يختــار
مســؤوليه؟
يقــول ربنــا  -تعالــى -فــي ســورة
االعــراف{ :وهــو ا َّل ِ
ــذي ُي ْر ِس ُ
ــاح
الر َي َ
َ ُ َ
ــل ِّ

ــن يــدَ ي ر ْحَتِ ِ
ــت
ــه َحتَّــى إِ َذا َأ َق َّل ْ
ــرا َب ْ َ َ ْ َ
ُب ْ ً
ـت َف َأنزَ ْلنَــا بِــهِ
ـد ميـ ٍ
ســحابا ثِ َقــاالً س ـ ْقنَاه لِب َلـ ٍ
َّ ِّ
ُ َ
َ َ ً
ُ
ـه ِمــن ك ُِّل ال َّثمــر ِ
ا َْلــاء َف َأ ْخرجنَــا بِـ ِ
ات ك ََذلِـ َ
ـك
َ ْ
َ َ
ُخ ِ
َّــر َ
ن ْ
ون * َوا ْل َب َلــدُ
ُــم ت ََذك ُ
ــر ُج ا َْل ْوتَــى َل َع َّلك ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
يـ ُـر ُج َن َبا ُتـ ُه بِــإِ ْذن َر ِّبــه َوا َّلــذي َخ ُبـ َ
ـ
ي
ط
ـث
ـب َ ْ
ال ِّ ُ
ف اآليــاتِ
ِ
ِ
ِ
ْــر ُج إالَّ نَكــدً ا ك ََذل َ
ُــر ُ َ
الَ َي ُ
ــك ن َ ِّ
| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

ِ
ـو ٍم َي ْش ـك ُُر َ
ون}( ،ســورة األعــراف-57 :
ل َقـ ْ
.)58
بالتدبــر فــي اآليتــن الكرميتــن يتبــن
أن األســاس هــو ان يكــون البلــد طيبــا،
وأن يكــون االنســان طيبـ ًا ايضـ ًا ،واذا كان
كذلــك فــا يخــرج مــن الطيــب ا ّال الطيــب،
فاملــواد التــي فــي األرض  -مث ـ ًا -تخــرج
مــع النبــات ،فــا ميكــن أن تكــون األرض
خبيثــة ونباتهــا طيبــ ًا والعكــس كذلــك،
وهكــذا؛ فــان أســاس انحــراف االنســان،
عبــادة غيــر اللــه.
ومبــا أن معرفــة اللــه رأس كل علــم و
كل حكمــة وكل طيــب ،فــان االنســان حينمــا
ينحــرف عــن هــذه احلقيقــة العظمــى ،لــن
جتــد لــه وليــ ًا وال نصيــرا ،وال جتــد عنــده
نفحــة مــن الصــاح واإلصــاح.
أعرف ربك!

إن اإلصــاح يبــدأ مــن معرفــة الــرب
 تعالــى -والقلــب حــن يعــرف ربــه يكــونطيب ـ ًا ،وكمــا االرض الطيبــة التــي تســتقبل
املطــر فتخــرج نباتهــا ،يكــون القلــب مهيئــا
ومســتعدا لتلقــي الغيــث اإللهــي ،وهــو هنــا

يتمثــل بالقــرآن الكــرمي وســيرة وكلمــات أهل
البيــت ،عليــه الســام ،والنصائــح والعبــر،
أمــا القلــب اخلبيــث فأنــه يصيــر كقلــب
عمــر ابــن ســعد واصحابــه فــي كربــاء ،ال
تنفعهــم نصيحــة الناصحــن ،وال ينفعهــم
حتــى وجــود ونصائــح حجــة اللــه علــى
األرض؛ اإلمــام احلســن ،عليــه الســام.
ســؤالنا :مــاذا نعمــل لكــي يصبــح
القلــب طيبــا؟ والبلــد طيبــا؟ بــل كيــف
نصــل الــى هــذا الطيــب فــي أنفســنا وفــي
مجتمعنــا ؟
او ًال :بالنســبة الــى أنفســنا كأشــخاص
فالطريــق واضــح وهــو:
ألــف :ان تفتــح قلبــك ملواعــظ الــرب،
مــن خــال قــراءة القــرآن والتدبــر فــي
آياتــه ،وايضــ ًا؛ قــراءة الروايــات بدرايــة،
فهــذه بدايــة الطريــق الصحيــح ،وال طريــق
آخــر غيــره.
وهــذا ال يتحقــق بصــورة ســطحية،
إمنــا بحاجــة الــى التعامــل بعمــق مــع
االمــور ،منهــا.
جتــاوز الــذات واألنانيــات والكِ بــر،
لننتبــه ـ مثــا ـ فــي أي وقــت يقــرأ أحدنــا

ولألســف؛ فــإن مجتمعنــا غافــل
عــن وجــود تدفــق وغــزو ثقافــي مســتمر
ومتصــل ،فاليهتــم بالطفــل بشــكل جــدي
وصحيــح ،ونحــن نعتقــد ان مجــرد ان نلعــب
مــع الطفــل ونطعمــه فهــذا هــو املطلــوب
فقــط ،وال نعمــل علــى حتصينــه مبكــرا
بتربيتــه تربيــة قرآنيــة ،علــى الكرامــة وعلــى
االدب ،وتغذيــة عقلــه وروحــه إميانيـ ًا بقــراءة
وحفــظ القــرآن الكــرمي وكلمــات أهــل البيــت،
عليهــم الســام.
ولالســف؛ نالحــظ أن الديــن يــكاد
ينفصــل عــن قيمــه بســبب أحاديــث وكلمــات
بعــض العلمــاء واخلطبــاء واملؤلفــن.
فهــم يتحدثــون عــن كل شــيء تقريبــ ًا
وال يتحدثــون عــن اللــه  -تعالــى ،-وال عــن
الــدار اآلخــرة ،وال عــن التقــوى واالســتقامة،
بينمــا تــراه يتكلــم عــن السياســة واالقتصاد
واالجتمــاع وبكلمــات ومصطلحــات غريبــة
وبعيــدة عــن ثقافــة ولغــة القــرآن وأهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،يجــب ان جنعــل
لغتنــا وثقافتنــا قرآنيــة ،ونســتفيد مــن
روايــات أئمتنــا ،عليهــم الســام ،ومــن
نهــج البالغــة ،ومــن أدعيتهــم وكلماتهــم
ومناظراتهــم ،عليهــم الســام.
صياغة القوانين ومستقبل العراق

ثاني ـ ًا :نأتــي الــى املرحلــة التاليــة فيمــا
يخــص املجتمــع والبلــد ،وهــي مرحلــة
صياغــة القوانــن والتشــريعات والسياســة
التــي تقــود البــاد.

وهنــا أقــول للمســؤولني فــي العــراق،
وهــم علــى أبــواب االنتخابــات البرملانيــة
واحملليــة:
أو ًال :انتــم كقــادة ومســؤولني فــي هــذا
البلــد ،أرســموا خريطــة عمــل للنــاس ،ومــا
هــو املطلــوب لنهضــة وبنــاء هــذا البلــد.
العــراق يصنــف اقتصاديــ ًا بانــه بلــد
«نامــي» ،وهــي كلمــة ّ
ملطفــة ومخففــة مــن
«متخلــف» املعيبــة واجلارحــة.
ألن كل عالمــات البلــد املتخلــف او
النامــي موجــودة لدينــا ،فــي كل شــيء
تقريبــ ًا ترانــا أمــا واضعــن يــد ًا علــى
االخــرى.
او منــد هــذه للشــرق واالخــرى للغــرب،
نعطيهــم النفــط ــــ وهــو ثــروة األجيــال
القادمــة ــــ ونشــتري كل مــا نريــد ،ثــم
نفتخــر اننــا نبيــع نفطــ ًا أكثــر مــن العــام
املاضــي!
واكثــر مــن ذلــك نقول :ـ افتراضــا ـ اننا
ال نتكلــم هنــا عــن الفســاد اإلداري واملالــي،
والهــدر الكبيــر لألمــوال ،علــى األقــل نتكلــم
عــن املــال املُعلــن الــذي تتصرفــون بــه
حاليــ ًا ،كيــف وايــن ومبــاذا تصرفتــم بــه؟
والــى متــى هــذا التخبــط والهــدر والضيــاع
فــي أمــوال الشــعب؟
تعالــوا فكــروا فــي تنميــة البلــد بشــكل
متكامــل ،صحيــ ًا ،وتعليميــ ًا ،واقتصاديــ ًا،
وايض ـ ًا؛ تنميــة االنســان فكري ـ ًا وثقافي ـ ًا.
ايها املسؤولون في العراق:
ارســموا خارطــة كاملــة ومحكمــة
للتقــدم والنهضــة ،وبذلــك لــن نشــهد
تطــاول البعــض علــى أمــوال النــاس ،والــكل
يســتفيد ،وينعــم اللــه  -تعالــى -عليــه
بالــرزق احلــال الواســع ،فــا مشــكلة
حقيقيــة وأساســية فــي هــذا البلــد ،وفــي
هــذا قــال لــي خبيــر املانــي:
«ال أدري ملــاذا يكــون فــي العــراق
فقــراء فــي حــن أينمــا تضــع يــدك علــى
بقعــة منــه جتــد فيهــا إمــا نفطــا او ســواه
مــن املعــادن والثــروات ،او اآلثــار ،فضــا
عــن كونــه واحــدا مــن بــن مناطــق قليلــة فــي
العالــم تعــد مــن أفضــل املناطــق إشــراق ًا
بالشــمس.
أيها االخوة:

نحــن لســنا بحاجــة لهــذه العــداوات
والتناحــر بــن هــذا احلــزب وذاك ،وهــذه

الشــخصية وتلــك ،ولدخولكــم املســتمر بــن
آونــة واخــرى فــي مناكفــات سياســية عقيمــة
الطائــل مــن ورائهــا ســوى الضــرر وتأخيــر
بنــاء ونهــوض البلــد ،نعــم قــد تقومــون
بتحالفــات انتخابيــة وسياســية ،فهــذا جيــد
شــرط ان تكــون مــن اجــل خدمــة املجتمــع،
وتطبيــق البرامــج التــي تطــرح مــن هــذا
الطــرف وذاك.
وهنــا ايضــا نصيحتــي للشــعب :اذا
دعــاك شــخص او حــزب او كتلــة لتأييــده
والتصويــت لــه ،وحتــى إن كان مــن
ســتصوت لــه انســان ًا جيــد ًا ،فــا بــأس،
ولكــن انتبــه واعــرف مــا هــو برنامجــه؟
ومــاذا يريــد أن يفعــل لهــذا الشــعب والبلــد؟
وكيــف يريــد أن يخلصــه مــن املشــاكل
االقتصاديــة ،او املخاطــر اإلرهابيــة ،مث ـ ًا؟
إن مــن فوائــد الدميقراطيــة واحلريــة
والدســتور املوجــود ،ـ لــو طبقنــاه  -حتويلها
الــى فرصــة إلصــاح أخطائنــا ،فنحــن
كبشــر خطــاؤون ،لنجعــل كل دورة انتخابيــة
تكــون أفضــل مــن ســابقتها ،وتأتــي برجــال
أفضــل مــن الســابقني كفــاءة و إخالصــا،
ومعهــم برامجهــم ،وهــذه البرامــج تتظافــر
فــي البرملــان لتصبــح برنامجــ ًا واضحــ ًا
وجدي ـ ًا ومتكام ـ ًا ونافع ـ ًا ،فأيــن نحــن مــن
ذلــك؟
نحــن يجــب ان نســتنير ببصائــر اآليات
الكرميــة ،فربنــا يبــن لنــا بأنــه ســبحانه،
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وفــرص التقــدم متاحــة ،فاللــه تعالــى يســوق
الســحاب املمطــر لبلــد ميــت فينــزل بــه
املــاء ويخــرج بــه مــن كل الثمــرات ،ولكــن
كيــف يكــون حالنــا اذا كانــت ارضنــا فــي
تصحــر مســتمر ومتســع ،وهــذا االنســان
او ذاك غيــر مســتعد أن يذهــب الســتصالح
الصحــراء؟ رمبــا يكــون مســتعدا ليكــون
ع ّتــا ًال (عربــة لنقــل البضائــع) ويعمــل بهــا،
ولكنــه ال يذهــب ليــزرع االرض ،ورمبــا
يكــون معــذورا حــن يجــد مــاال يحصــى مــن
القوانــن اجلائــرة واخلاطئــة تقــف امامــه،
وتعرقــل قيامــه بــأي اصــاح وعمــل منتــج
مفيــد لــه ولبلــده ،وعليــه؛ البــد مــن إلغــاء
او تعديــل واصــاح هــذه املنظومــة مــن
القوانــن الباليــة ،فالقوانــن يجــب ان تُصلــح
وتشــجع الصناعــة والزراعــة والتجــارة،
وغيــر ذلــك مــن القطاعــات.
ﺷﺒﺎط | 2018

اإلصالح يبدأ
من معرفة
الرب ،والقلب
حين يعرف ربه
ً
يكون طيبا ،كما
االرض الطيبة
التي تستقبل
المطر فتخرج
نباتها ،يكون
القلب مهيئا
ومستعدا لتلقي
الغيث اإللهي
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األخبار

برعاية تجمع الرحمة الرسالي في كربالء المقدسة

دورات ثقافية وتنموية لطلبة المدارس
والجامعات خالل العطلة الربيعية
كربالء المقدسة :حسين االميري

كمــا فــي كل عــام ،لــم متــر العطلــة
الربيعيــة لنهايــة النصــف األول مــن العــام
الدراســي مــن دون أن تكــون هنالــك برامــج
توفــر لطلبــة املــدارس االســتفادة مــن العطلــة
واســتثمارها مبــا ينفعهــم ثقافي ـ ًا ومعرفي ـ ًا.
وقــد أخــذ شــباب جتمــع الرحمــة
الرســالي ،علــى عاتقــه كل عــام ،هــذه املهمــة،
باذلــن كل جهودهــم وطاقاتهــم مــن أجــل
إقامــة وتنظيــم الــدورات الســنوية والتــي هــي
عبــارة عــن دورات دينيــة وثقافيــة وتنمويــة
تهــدف إلــى اكتشــاف طاقــات ومواهــب
الشــباب وتوجيههــم مــن أجــل االســتفادة
منهــا ،وايض ـ ًا تهــدف إلــى صقــل مواهبهــم
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األخبار
وقدراتهــم ليكونــوا قــدوات ناجحــة يســعون
فــي بنــاء مجتمعهــم.
الــى جانــب ذلــك؛ ينظــر جتمــع الرحمــة
الرســالي الــى الهــدف األســاس مــن
هــذه الــدورات وهــو ربــط الشــباب بالديــن
واملســاجد وجعلهــم علــى الطريــق الــذي
يوصلهــم إلــى رضــا اللــه  -تعالــى -والقــرب
منــه ،وردم الفجــوة التــي يســعى أعداؤنــا
ايجادهــا ليفصلــوا شــبابنا عــن دينهــم وعــن
أصالتهــم.
ومــن هــذا املنطلــق ينظــم شــباب
التجمــع هــذه الــدورات ســنويا فــي العطلــة
الربيعيــة ،وفــي مناطــق عــدة مــن محافظــة
كربــاء املقدســة ،فقــد أقيمــت فــي هــذا العــام
دورات «بالقــرآن نرتقــي» ،وقــد شــملت ك ًال
مــن طــاب اإلعداديــة واملتوســطة ،حيــث
نظمــت كشــافة الرحمــة دوراتهــا لطلبــة
املتوســطة وفــي عــدة فــروع لهــا فــي مســاجد
كربــاء املقدســة ،حيــث ان املركــز األســاس
واملنطلــق لهــذه الــدورات هــو مــن جامــع أهــل

البيــت ،فــي حــي العامــل.
وأمــا الــدورات األخــرى فقــد أقيمــت فــي
املســاجد التاليــة:
 -1مســجد أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،فــي حــي الغديــر.
 -2مســجد ضيــاء الديــن ،فــي حــي
االنتفاضــة الثانيــة.
 -3مســجد شــريفة ،عليهــا الســام ،فــي
حــي اليرمــوك.
 -4مســجد االمــام علــي الهــادي ،عليــه
الســام ،فــي حــي األمــن الداخلــي.
 -5مســجد فاطمــة الزهــراء ،عليهــا
الســام ،فــي حــي العســكري.
 -6حســينية فاطمــة الزهــراء ،عليهــا
الســام ،فــي حــي املعملجــي.
 -7حســينية االمــام احلســن ،عليــه
الســام ،فــي ناحيــة احلــر.
شــملت هــذه الــدورات طلبــة املتوســطة
وطلبــة اإلعداديــة ،وأيض ـ ًا طلبــة اجلامعــات.
ومــن أهــم الــدروس التــي أعطيــت فــي

هــذه الــدورات؛ دروس فــي التدبــر فــي
القــرآن الكــرمي ،وفــي الفقــه ،وفــي العقائــد،
واألخــاق ،والثقافــة ،الــى جانــب دروس
تنمويــة مثــل؛ دروس فــي فنــون التعامــل
وفنــون النجــاح وأيضــا دروس التنميــة ولكــن
ليــس كمــا هــو معهــود مــن التنميــة البشــرية
وإمنــا هــذه املــرة التنميــة وفــق آيــات القــرآن
وروايــات أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام.
مــن جهتــه أقــام مركــز التنميــة القرآنيــة
دورتــه حتــت عنــوان «أفــا يتفكــرون» ،لطلبــة
اجلامعــات وقــد شــارك فيــه ثلّــة طيبــة مــن
الطلبــة ،وكانــت جميــع هــذه الــدورات حتــت
إشــراف شــباب جتمــع الرحمــة الرســالي،
وبجميــع اصنافهــم؛ مــن رجــال ديــن وطــاب
حــوزة وطــاب جامعــات ومثقفــن ،وقد ســعى
اجلميــع باذلــن كل طاقاتهــم وأمكانياتهــم
إلجنــاح تلــك الــدورات.
وفــي ختــام أعمــال الــدورات أقــام جامــع
أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،مهرجانـ ًا رائعـ ًا
لتكــرمي املشــاركني واملتفوقــن.

ّ
مبرة الرحمة لرعاية االيتام في كربالء المقدسة
انطالقـ ًا مــن واجبهــا الديني واإلنســاني،
بــادر جتمــع الرحمــة الرســالي إلنشــاء
مشــروع جديــد يســتجيب حلاجــة اجتماعيــة
ملحــة ،أال وهــي وجــود االعــداد الكبيــرة مــن
ّ
االيتــام فــي العــراق ،وهــم ثمــرة َمــنْ ضحــى
مــن اجــل الدفــاع عــن الديــن والوطــن.
وبجهــود ثلّــة مــن شــباب كربــاء
املقدســة الذيــن بذلــوا جهودهــم وأموالهــم و
وقتهــم خلدمــة هــذه الشــريحة املســتحقة لــكل
التبجيــل واإلجــال ،انطالقـ ًا مــن وصيــة امير
املؤمنــن ،عليــه الســام...« ،اللــه اللــه فــي
االيتــام» .وقــد حتــدث لـــ «الهــدى» ســماحة
الســيد مهــدي األعرجــي املشــرف العــام
علــى جتمــع الرحمــة ،عــن هــذا املشــروع،
مبينــ ًا أهميتــه لشــريحة االطفــال والشــباب

ممــن يفقتــدون نعمــة األبــوة ،فيكــون «املــكان
لتربيــة األيتــام وتوجيههــم ووضعهــم فــي جــو
خــاص يســد جميــع احتياجاتهــم ،ويشــمل
اجلانــب الدينــي والترفيهــي ايض ـ ًا ،فاليتيــم
فــي مجتمعنــا اآلن يشــكون التهميــش ،ورمبا
يواجــه فــي اكثــر األحيــان عــدم التوجيــه
والرعايــة مــن املقربــن ،وقــد ملســنا ذلــك خالل
تعاملنــا مــع بعضهــم ،ورأينــا ان بعضهــم
يقضــون أوقاتهــم باأللعــاب االلكترونيــة،
والبعــض اآلخــر فــي املقاهــي ،إنهــا جرميــة
بحــق اإلنســانية ،أن يلجــأ الطفــل الــذي لــم
يبلــغ احللــم الــى أماكــن اللهــو واللغــو ،وهــي
املقاهــي ،ومــن ث ـ ّم تراهــم إمــا فاشــلني فــي
الدراســة او تاركــن لهــا».
واضــاف ســماحة الســيد األعرجــي عــن

نشــاط املب ـ ّرة فــي كربــاء املقدســة ،مقدم ـ ًا
احصائيــة لعــدد األيتــام فــي قطــاع واحــد
مــن قطاعــات حــي العســكري حيــث يتــرواح
عددهــم مــن  50الــى  60يتيمــ ًا ،وأكــد
الســيد األعرجــي علــى ضــرورة ان يكــون فــي
كل قطــاع «مبــرة» تســتوعب األيتــام وتعمــل
علــى تربيهــم ،حتــى ال يقــع العــبء علــى مبـ ّرة
واحــدة».
أمــا مــا تقدمــه مبــ ّرة الرحمــة لأليتــام،
فاضــاف ســماحته بــان املشــروع «يشــمل
ك ًال مــن كفالــة اليتيــم وتوفيــر احتياجاتــه
املاديــة واملعنويــة ،الــى جانــب االهتمــام
بتربيتــه وتوجيهــه وتعليمــه وايضــا توفيــر
دروس التقويــة اخلاصــة باملــواد الدراســية
ملســاعدته علــى التفــوق والنجــاح».
ﺷﺒﺎط | 2018
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معهد القرآن الكريم اإللكتروني ودورة {رجال التغيير}
ضمــن ســعيها لنشــر الوعــي وتعميــق
الثقافــة األصيلــة بــن طلبــة اجلامعــة ،وإقامــة
جســور العالقــة مــع احلــوزة العلميــة ،اقــام
معهــد القــرآن الكــرمي االلكترونــي دورتــه
الســنوية حتــت عنــوان« :رجــال التغييــر» فــي
جامــع أبــي الفضــل العبــاس ،عليــه الســام،
بكربــاء املقدســة.
تضمنــت الــدورة خــال فتــرة اخلمــس
ســاعات مــن مدتهــا ،عــدة فقــرات وبرامــج،
كانــت كمــا يلــي:
 -1التنميــة البشــرية ،وحاضــر فيــه
االســتاذ املبــدع؛ أرشــد الشــمري الــذي تنــاول
أهميــه اإللقــاء ،وكيــف يتــم؟ ومــا الفــرق بــن
اإللقــاء اجلــذاب وغيــر اجلــذاب؟.
 -2التدبــر فــي القــرآن الكــرمي ،وحاضــر
ســماحة الشــيخ حســن الكربالئــي ،الــذي
بـ ّـن العديــد مــن األطروحــات القرآنيــة ،وبــن
فيهــا ضــرورة التدبــر ،وملــاذا التد ّبــر؟ وكيفيــة
التدبــر؟ وبــن االجابــه علــى ســؤال:
هــل ميكــن فهــم القــرآن الكــرمي مــن دون
التدبــر فيــه؟
 -3النــدوة الثقافيــة ،التــي كانــت حتــت
عنــوان« :ســؤال وجــواب» ،والتــي اســتضاف
فيهــا معهــد القــرآن الكــرمي ،قطبــا احلــوزة
العلميــة ،جنلــي املرجــع الدينــي ســماحة آيــة
اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي -
دام ظلــه  -ك ًال مــن؛ ســماحة الســيد محســن
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املدرســي ،وســماحة الســيد صــادق املدرســي.
 -4مجالــس النــور ،وهــي محاضــرة
لســماحة الســيد مرتضــى املدرســي.
 -5ورش العمــل ،وتضمنــت تبيــن آليــات
التغييــر وكيفيتهــا بطريقــة عمليــة وواقعيــة.
وقــد شــارك فــي الــدورة عــدد كبيــر
مــن طلبــة اجلامعــات ،جــاؤوا مــن مختلــف

محافظــات الوســط واجلنــوب.
وفــي ختــام الــدورة ،أجــري اســتبيان ملــدى
النجــاح واملالحظــات علــى الــدورة وبرامجهــا،
فكانــت النتيجــة مــن الطلبــة املشــاركني؛ جيــد
جــد ًا وممتــاز ،وقــد دعــا الطلبــة تكــرار هــذه
التجربــة الناجحــة فــي ســائر احملافظــات التــي
يقيمــون فيهــا.

إعالن
يعلـــن معــــهد القـــــرآن الكريم

االلكتروني عن فتح باب التسجيل في

المعهد االلكتروني لدارسة العلوم الديني�ة
للعام القادم.

ولمن يرغب بحجز مقعد درايس في المعهد
يمكنه االتصال على األرقام التالية:

07723902398
07819759918

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

"جيل االنتصار" في دورة معهد القرآن الكريم التأهيلي
أقــام معهــد القــرآن الكــرمي التأهيلــي
دورتــه التثقيفيــة اجلديــدة حتــت عنــوان« :جيــل
االنتصــار» شــارك فيــه عــدد كبيــر مــن طلبــة
االعداديــة فــي محافظــة كربــاء املقدســة،
وقــد أقيمــت الــدورة فــي جامــع ابــي الفضــل
العبــاس ،عليــه الســام ،وملــدة ثالثــة ايــام.
تضمنــت الــدورة العديــد مــن الفقــرات
والبرامــج التــي نالــت اعجــاب الطلبــة
وتفاعلهــم ،وكانــت كمــا يلــي:
 -1الثقافــة االســامية ،وتضمــن فــي
اليــوم األول تســاؤ ًال؛ عمــا هــي الثقافــة؟ ومــن
أيــن نأخذهــا؟ وفــي اليــوم الثانــي ،محاضــرة
عــن كيفيــة معرفــة الثقافــة الصحيحــة ،وفــي
اليــوم الثالــث؛ مصــادر الثقافــة االســامية
الصحيحــة.
 -2درس فــي التدبــر فــي القــرآن الكــرمي،
حيــث تضمــن فــي األيــام الثــاث مواضيــع
عــدة متثلــت فــي أهميــة التدبــر ،وضرورتــه.
 -3أمــا درس التنميــة البشــرية ،فقــد
متيــز عــن باقــي الــدروس ،حيــث تضمــن فــي
اليــوم األول والثانــي؛ أســاليب النجــاح وطرقــه،
وحتديــد الهــدف ،حيــث القــى اعجــاب وتفاعــل
الطلبــة مــن خــال التماريــن العمليــة ،وفــي
اليــوم الثالــث؛ طريــق حتقيــق الهــدف وعــدم
االستســام ،واملثابــرة للنجــاح فــي األهــداف.
 -4فقــرة املناقشــة املفتوحــة التــي
تضمنــت تســاؤوالت طرحــت علــى املجاميــع
املختلفــة حيــث تشــاركت اآلراء فــي األجابــة

عنهــا.
وقــد اســتضافت الــدورة خــال االيــام
الثــاث ،اصحــاب الســماحة والفضيلــة مــن
اســاتذة احلــوزة العلميــة ،وهــم :ســماحة
الســيد صــادق املدرســي ،فــي اليــوم األول،
فــي محاضــرة حــول العقائــد التســامية،
وفــي اليــوم الثانــي كانــت الكلمــة لســماحة
الســيد محســن املدرســي ،فــي درس لــه حــول
األخــاق ،متحدثــ ًا عــن ضــرورة األخــاق
وكونهــا عامــل بنــاء للشــخصية الصحيحــة
والناجحــة ،وفــي اليــوم الثالــث ،كانــت الكلمــة
لســماحة الشــيخ أبراهيــم األشــتري ،متحدث ـ ًا

عــن الفقــه األســامي ،و ضــرورة تعلّــم الفقــه
واالحــكام الدينيــة ،وقــد أنهــى ســماحة الشــيخ
محاضرتــه بفقــرة األســئلة واألجوبــة التــي
القــت استحســان الطلبــة وتفاعلهــم.
ولــم تتقيــد الــدورة بصالــة احملاضــرات
والــدروس ،وإمنــا خرجــت بالطلبــة املشــاركني
الــى فنــاء املســجد في فقــرة ترفيهيــة ورياضية،
حيــث أقيمــت مباريــات و ّديــة لكــرة القــدم بــن
الطلبــة ،كمــا تضمــن برنامــج الــدورة زيــارة
املتنــزه العــام فــي مدينــة ســيد األوصيــاء
للزائريــن ،وذلــك فــي اليــوم الثانــي والثالــث
(األخيــر) مــن الــدورة.
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العراق واالستحقاق االنتخابي
هل تنتصر الجماهير بتغيير الوجوه الفاسدة؟

تدخــل أراضينــا وتســتوطنها ،وساســة العهــد
اجلديــد بــن رافــض لهــذا الواقــع ،وبني ســاكت
متفــرج ،ليــس مــن منطلــق العقيــدة واالنتمــاء،
وامنــا لتحقيــق املصلحــة الشــخصية التــي
ولــدت لنــا حالــة مــن االنســاخ االخالقــي -
باملعنــى العــام -فــي جميــع جوانــب احليــاة،
وحتديــد ًا فــي ميــدان السياســة واحلكــم ،ومــن
ث ـ ّم ظهــور الفســاد.
وفــي ظــل هــذا املنهــج ،ســار العــراق
فــي الطريــق املظلــم ،ومــا يــزال نحــو املجهــول،
يقــوده «مســؤولون» ّ
تلطخــت أيديهــم بالفســاد
املالــي االداري ،ليتــدرج العــراق علــى قائمــة
البلــدان األكثــر فســادا فــي العالــم ،بــن املرتبــة
العاشــرة ومرتبــة نيــل شــرف تصــدره لهــذه
القائمــة؛ فحــل اخلــراب فــي كل مفاصــل الدولــة
واملجتمــع واألفــراد علــى حــد ســواء.
ويظهــر لــكل ذي لــب ،بــل ولــكل إنســان
بســيط ان هــذا اخلــراب ممنهــج ومــدروس
تقــف ورائــه مصالــح سياســية لبعــض رجــال
احلكــم ،للقضــاء علــى كل مصــادر اإلنتــاج فــي
الداخــل؛ ولتحويــل الوجهــة الــى االســتيراد،
ومــن ثــم ســرقة كل مقــدرات العــراق النفطيــة
واملاليــة حتــت ذريعــة االســتيراد عبــر مــزاد
العملــة ،لذلــك نــرى ان املليــارات تخــرج فــي
مــزاد العملــة بــدون معرفــة الوجهــة النهائيــة لها
رغــم ان الوجهــة املعلنــة لهــا هــو االســتيراد.
أحزاب السلطة وموقفها من خراب البلد

الشيخ فارس الجبوري

ال يخفــى علــى احــد ان العراقيــن ،ومــع
ســقوط الدكتاتوريــة املقيتــة كانــوا قــد تنفســوا
الصعــداء ،ولــم يحدوهــم األمــل فحســب ،بــل
ان رؤيتهــم للمســتقبل الزاهــر كانــت كرؤيــة
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الشــمس فــي رابعــة النهــار ،فقــد طــوى مرحلــة
تصديــر النفــط مبــا قيمتــه  2مليــار دوالر كل
ســتة اشــهر لشــراء األساســيات ،وايضــا كل
أشــكال احلصــار وقراراتــه اجلائــرة ،وأهــم مــن
كل هــذا حكــم الدكتاتوريــة الفرديــة ،آمـ ًا فــي
قــدوم حكــم الدميقراطيــة ،واحلــكام الصاحلــن،
ممــن يجعلــون ثــروات البــاد فــي خدمــة هــذا
الشــعب املظلــوم ،وسيســهرون علــى راحتــه
ويرفعــون مظلمتــه.
ً
المستقبل الزاهر يتحول خرابا

ومتــر األيــام والســنني ،ويشــاهد
العراقيــون ان البنــى التحتيــة التــي بنيــت فــي

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

أزمــان ســابقة تتــآكل وتنهــار يومــا بعــد يــوم،
رغــم تخصيــص املليــارات مــن الــدوالرات لهــا،
فقــد تــآكل مــا بقــي مــن مــدارس ،وانهــارت
املؤسســة االمنيــة والعســكرية ،واصيبــت
املؤسســة التعليميــة والصحيــة بتص ّدعــات
خطيــرة ،نظــر ًا لالرتبــاك فــي املنهــج وطريقــة
العمــل ،كمــا أصيبــت الزراعــة والصناعــة
بنــوع مــن الشــلل ،فعطلــت املصانــع ،وصرنــا
نســتورد معظــم األطعمــة ،وايض ـ ًا الكثيــر مــن
الســلع االســتهالكية بعــد ان كنــا نصدرهــا،
وعلــى أثــر هــذه الفوضــى اجتاحــت بلدنــا فلــول
اإلرهــاب والتكفيــر ،واســتباحت ســيادتنا دول
اجلــوار بــكل األشــكال حتــى صــارت اجليــوش

إن أســباب اخلــراب وان تعــددت ،فــان
الفســاد اإلداري الــذي ارتكبــه عــدد غيــر
مــن النــواب والــوزراء واملــدراء ،هــو الســبب
األســاس؛ وقــد شــكلوا الظهيــر املســاند
للفاســدين ،واملفارقــة فــي االمــر؛ أن الساســة
بأجمعهــم ُيق ـ ّرون أن ســبب خــراب البلــد هــو

فســاد الســلطة ،ويصرحــون بذلــك ويتشــدقون
بــه ،بيــد اننــا نشــهد أن األحــزاب املتنفــذة هــي
مــن حتمــي الفاســدين فيهــا ،واصبــح فضحهــم
يشــكل أوراق ابتــزاز ضــد بعضهــم البعــض،
مــن جهــة ،كمــا ان تبرئتهــم هــي ورقــة مقايضــة
حلمايــة الفاســدين فيهــا مــن جهــة أخــرى.
ولــم تتمكــن هــذه االحــزاب مــن حتقيــق مــا
تريــد ،إال بعــد أن اســتحوذها علــى كل مفاصل
الدولــة وأنشــطتها التجاريــة واالقتصاديــة
واملاليــة ،وســيطرتها علــى املصــارف التجاريــة
التــي تقــوم بشــراء العملــة مــن البنــك املركــزي،
مــرورا باملنافــذ احلدوديــة والكمــارك ،وعروج ـ ًا
علــى العقــود النفطيــة ،وكلنــا يعلــم كيــف ُتــال
املشــاريع العمرانيــة واخلدميــة؟ وكــم هــي
املبالــغ اخلياليــة املخصــص لهــا؟ وكــم هــو عدد
الوهمــي منهــا؟ وكــم هــي املبالــغ الهائلــة التــي
صرفــت عبث ـ ًا علــى الكهربــاء ،وحجــم الفســاد
واملليــارات املســروقة فــي وزارة التجــارة ،التــي
كان املواطــن العراقــي يحصــل منهــا علــى
الغــذاء قبــل ســقوط الطاغيــة ،افضــل مــن
اليــوم بكثيــر ،رغــم أن واردات البلــد آنــذاك،
كانــت محــدودة بـــ ( )4مليــار دوالر ســنويا وفق
مذكــرة التفاهــم مــع األمم املتحــدة.
إن الســبب فــي هــذا الفســاد هــو تغلغــل
أحــزاب الســلطة فــي كل مفاصــل الدولــة،
وال ســبيل لإلصــاح بوجــود هــذه األحــزاب
فــي الســلطة ،حتــى ان مهزلــة االســتجوابات
التــي يقــوم بهــا البرملــان امنــا تثيــر الســخرية
والعجــب فــي وقــت واحــد؛ فترانــا نتعجــب
مــن حجــم املبالــغ املســروقة مــن قبــل كثيــر
مــن مســؤولي الدولــة وفــي النهايــة نــرى
هــذا املســؤول او ذاك يعــود الــى مكتبــه بعــد
االســتجواب او االســتدعاء ،أو يغــادر البلــد
عائــد ًا الــى البــاد التــي جــاء منهــا فــي اوربــا

او اميــركا ،وكأن شــيئا لــم يكــن!
الجماهير تطارد الساسة المفسدين

وهكــذا؛ وملــا كانــت كل مآســينا ،وكل
هــذا الدمــار واخلــراب الــذي حــل بهــذا البلــد،
تقــف ورائــه جهــات سياســية متنفــذة غطــت
علــى أعمــال النهــب والســلب مبــا لــم يشــهد
لــه العالــم مثيــا ،وملــا كانــت هــذه اجلهــات
متغلغلــة فــي كل مفاصــل الدولــة ،ولكــي
نوقــف هــذا اخلــراب؛ صــار لزامــا علينــا ان
نقــوم باســتئصال املفســدين مــن كل مفاصــل
الدولــة ،ســوا ًء كانــوا فــي الســلطة التنفيذيــة
أو فــي القضــاء ،او فــي املؤسســة العســكرية
واالمنيــة ،وفــي املؤسســة االقتصاديــة ،واال
فــان خــراب هــذا البلــد سيســتمر ،وبطفــرات
متســارعة الــى احلــد الــذي يصعــب ان نوقــف
هــذا اخلــراب فيمــا بعــد.
ومــا يجــب احلــذر منــه فــي مســيرة
التطهيــر هــذه ،قــدرة الفاســدين علــى التل ـ ّون
واالندمــاج مــع االجــواء إلبعــاد التهــم
والشــبهات عنهــم ،لــذا نراهــم ،ومــع اقتــراب
موعــد االنتخابــات البرملانيــة ،يغيــرون أســماء
قوائمهــم االنتخابيــة ،ويرفعــون شــعارات
جديــدة دون أن يحققــوا شــيئا يذكــر مــن
شــعارات الــدورات الســابقة.
ان تغيــر األســماء ماهــو اال دليــل صــارخ
علــى فشــلهم الســابق؛ فيختفــون حتــت
املســميات اجلديــدة ،انهــم يســتغلون كل
الظــروف ،وكل الفــرص املتاحــة إلعــادة تســويق
انفســهم ،مــن جديــد حتــت الفتــات جديــدة،
ويتالعبــون مبصائــر النــاس ،وحتــى يســتغلون
جــراح النــاس ،ومآســيهم ويســتغلونها لتغييــر
الوانهــم ،وإعــادة تســويق انفســهم ،علــى أنهــم
هــم مــن يزيــل هــذه املآســي ويحقــق للنــاس

حري بكل إنسان ان يكون أهال لتحمل مسؤولية
استئصال غدد الفساد من جهة ،واغتنامه حق تغيير
واقعه ،وصنع مستقبل افضل من جهة أخرى
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موضوع الغالف
ّ
تبني التغيير هدفا ضروريا في هذه الدورة،
وتحمل مسؤولية بناء التكتل الوطني من اآلن
للدورة القادمة

مــا يريــدون.
االختيار السليم هو سبيل التغيير

ان زمــن االنقالبــات العســكرية كوســيلة
للتغييــر ،قــد ولّــى ،وال وســيلة اليــوم إال
االنتخــاب الصحيــح.
وهــي وســيلة مالئمــة ال تكلــف االنســان
جهــد ًا يذكــر وال مشــقة وال دمــاء ،وهــي
الوســيلة الســلمية الســتئصال غــدد الفســاد
فــي الدولــة ،وبالرغــم مــن بســاطتها فهــي أمانــة
ثقيلــة فــي عنــق الناخــب.
فعليهــا يتوقــف صالــح البلــد واإلنســانية
واألجيــال القادمــة ،فحــري بــكل إنســان ان
يكــون أهــا لتحمــل هــذه املســؤولية مــن جهــة،
وأهــا الن يغتنــم هــذا احلــق فــي تغييــر واقعــه،
وصنــع مســتقبل افضــل لــه وال بنائــه.
اننــا اليــوم مطالبــون باالختيــار الســليم
عبــر االنتخابــات ،وال مجــال لتجريــب املجــرب
وإعــادة انتخــاب هــذه الوجــوه الكاحلــة التــي
عاثــت فــي االرض فســادا ،ودمــرت هــذا البــاد
والعبــاد.
فـــ «املؤمــن ال ُيلــدغ مــن ُجحــر مرتــن»،
فاليــوم مطالبــون بضــرورة االختيــار الســليم
بانتخــاب القــادر علــى حتمــل املســؤولية،
باملقابــل؛ أن يصــون املرشــح األمانــة التــي
قبــل حملهــا ،وح ّملــه النــاس إياهــا.
ّ
المسؤولية التي تخلى عنها الجميع

ولعــل قائــل يقــول :وهــل يوجــد اختيــار
ســليم فــي القوائــم التــي ســبق وان جربناهــم
وخبرناهــم؟
واحلــق؛ ان هــذا الــكالم دقيــق وصحيــح
جــدا ،فهــذا هــو تقصيــر اجلميــع ،فبالرغــم مــن
اننــا نعانــي مــن فســاد الشــريحة احلاكمــة منــذ
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ســنني ،وبالرغــم مــن انــه ليــس فينــا مــن لــم
تقصــم ظهــره ســرقاتهم التــي أحالــت بلدنــا
خرابــا ،ورغــم اننــا نعــرف اخلــاص وهــو فــي
إيجــاد تكتــل جديــد يكــون بديـ ًا عــن االحــزاب
املوجــودة ،يكــون مدعومــا مــن كل اخل ّيريــن
فــي هــذا البلــد ،وان نتوجــه جميعــا النتخابــه
ومســاندته ،إال ان اجلميــع تخلفــوا ولــم يبادروا
الــى بنــاء هــذا التكتــل اجلديــد ،وكــم كنــت آمــل
ان تكــون املرجعيــة الدينيــة ســباقة باملســاعدة
فــي إيجــاد هــذا التكتــل ،كذلــك األمــر بالنســبة
الــى باقــي اخليريــن فــي هــذا البلــد مــن
الواجهــات االجتماعيــة البــارزة اخل ّيــرة التــي
لــم تتلــوث بالفســاد ،وكذلــك الشــريحة املثقفــة،
بيــد أن املؤســف تخلــف جميــع هــؤالء عــن
حتمــل هــذه املســؤولية .فضيعنــا علــى انفســنا
اربــع ســنوات جديــدة كان ميكــن ان تكــون
بدايــة اســتئصال األحــزاب الفاســدة.
إذن؛ فمــا العمــل ومــا هــو االختيــار
الســليم فــي انتخابــات  ،2018ونحــن ال
جنــد تكتــا وطنيــا معروفــا نســتطيع وصــف
انتخابــه بانــه االختيــار الســليم؟!
التغيير هدف انتخابات 2018

ومــا دمنــا ال نســتطيع وصــف اختيارنــا
إلحــدى القوائــم بانهــا االختيــار الســليم ،ألننــا
لــم نــن قائمــة تنطبــق عليهــا هــذه املعاييــر
واملواصفــات ،واذا ســقط هــدف االختيــار
الســليم لتقصيرنــا فــي بنــاء التكتــل الوطنــي
الــذي يكــون أهــا لالختيــار؛ فــان التغييــر بحــد
ذاتــه ســيكون هــدف انتخابــات العــام ،2018
بغــض النظــر عمــن هــو اجلديــد؟
وهل هو صالح أم فاسد؟
وان كان الواجــب علينــا اختيــار األفضــل
بــن الكيانــات اجلديــدة ،وان لــم يوجــد

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

األفضــل فينبغــي علينــا انتخــاب األقــل فســادا.
فبــكل األحــوال لــن يكــون بنفــس درجــة فســاد
الساســة املوجوديــن ،فالتغييــر بحــد ذاتــه وان
كان وســيلة فــي العــادة؛ فانــه ســيكون هدفنــا
فــي هــذه االنتخابــات؛ ألنــه ســيعطي درســا
بليغــا للساســة احلالــن واجلــدد  -علــى حــد
ســواء  -مفــاده :ان مــن ُيفســد ويســرق وال
يقــدم شــيئ ًا ،فــان مصيــره الــى مزبلــة التاريــخ
ال محالــة ،وخــارج الســاحة السياســية ،أو ًال؛
ثــم بعــد خروجــه منهــا ســيطاله القانــون ثانيـ ًا.
اننــا اليــوم بأمــس احلاجــة الــى ان
نُلقــن الفاســدين هــذا الــدرس البليــغ ،وهــذه
العقوبــة؛ ليكونــوا عبــرة ملــن يأتــي بعدهــم.
كمــا ان التغييــر لهــؤالء الفاســدين لــه أهميــة
عمليــة بالغــة فــي القضــاء علــى فســادهم؛ فهــم
متغلغلــون فــي كل مفاصــل الدولــة ،وال ميكــن
اســتئصالهم اال عــن طريــق إزالــة الغطــاء
السياســي والقانونــي فــي البرملــان (احلصانــة
البرملانيــة) ،فالبرملــان هــو بوابــة التغييــر.
فــاذا كان االختيــار الســليم هــو ســبيل
اســتئصال الغــدة الســرطانية ألحــزاب الســلطة
الفاســدة فــي أجهــزة احلكــم ،فــان التغييــر فــي
انتخــاب  2018هــو ســبيل إيقــاف متددهــا.
فاملطلــوب منــا اآلن هــو تبنــي التغييــر
هدفــا ضروريــا فــي هــذه الــدورة ،وحتمــل
مســؤولية بنــاء التكتــل الوطنــي مــن اآلن
للــدورة القادمــة ،ودعــم كال مــن هــذا التغييــر
وذلــك التكتــل الوطنــي املنظــور للقضــاء علــى
الفاســدين ،وهــذا بــدورة ســينعكس علــى بنــاء
حكومــة كفــاءات أمينــة تأخــذ بالبلــد الــى بــر
األمــان ،ومــن ثــم تقــدمي الدعــم الكافــي لهــا
الســتئصال شــبكات فســاد األحــزاب املتغلغلــة
فــي كل مفاصــل الدولــة اإلداريــة والتجاريــة
واالقتصاديــة.

نقطة ضوء

ً
كيف تكون الحرية طريقا النتخاب األصلح؟
أنور عزالدين

وعدتنــا الدميقراطيــة بانتخــاب النائــب او الرئيــس مبطلــق
احلريــة ،حيــث يأتــي املواطــن ويدلــي بصوتــه فــي صناديــق االقتــراع
دون خــوف او تهديــد مــن أحــد ،ليكــون هــو ،مــع بقيــة افــراد
املجتمــع واالمــة ،هــم مــن يشــكلون النظــام السياســي وينتخبــون
الطبقــة احلاكمــة التــي تتولــى ادارة الدولــة مبــلء ارادتهــم.
بيــد أن جتــارب الشــعوب تكشــف عــدم كفايــة احلريــة لوحدهــا،
كمفهــوم وتطبيــق عملــي فــي انتخــاب األصلــح ،فالشــعب االملانــي
مثـ ًا -انتخــب احلــزب االشــتراكي القومــي بزعامــة أدولــف هتلــر،وذلــك فــي ثالثينيــات القــرن املاضــي ،وســار خلفــه طائعـ ًا مجيبـ ًا ملــا
يأمــره حتــى وإن كانــت النتيجــة إزهــاق أرواح حوالــي ســبعني مليون
انســان فــي احلــرب العامليــة الثانيــة ،واســتمرت هــذه التجربــة الــى
يومنــا هــذا عندمــا نــرى أن شــعوب ًا غربيــة تختــار نوابـ ًا ورؤســاء لهــا
بعيــد ًا عــن احلســابات االخالقيــة والقيميــة ،امنــا تعبيــر ًا عــن ذواتهــم
ومصاحلهــم ،كمــا حصــل فــي بلــدان اوربيــة صعــد فيهــا نــواب مــن
االحــزاب املتطرفــة والعنصريــة الــى البرملــان ،وفــي الواليــات املتحــدة
شــهدنا كيــف أن الشــعب االميركــي ينتخــب شــخص ًا مثــل دونالــد
ترامــب.
وهــذا يعنــي أن املشــكلة ليســت فــي حريــة االنتخــاب ،وامنــا
فــي املعاييــر ،لــذا دعــا علماؤنــا ،وفــي مقدمتهــم ســماحة املرجــع
الدينــي الســيد محمــد تقــي املدرســي ،الــذي كتــب وافــر ًا عــن مســألة
القيــادة وطبيعــة العالقــة مــع املجتمــع واالمــة ،الــى حــل مشــكلتني
اســاس امــام التطبيــق الصحيــح حلريــة االنتخــاب ،قبــل التفكيــر
بإجنــاح العمليــة الدميقراطيــة؛ االولــى :نفســية ،وتتعلــق باالخــاق
والســلوك ،فمــن يريــد انتخــاب نائــب للبرملــان ،عليــه أو ًال التحقــق مــن
االرادة الصلبــة ،واالســتقامة ،واخللــق الرفيــع لهــذا النائــب او ذاك،
وال يعطــي صوتــه لشــخص مســتعد ألن يبيــع قيمــه ومبادئــه مقابــل
حفنــة مــن االمــوال واالمتيــازات.
أمــا املشــكلة الثانيــة :فهــي التخلــف وســطحية الوعــي والتضليــل
الــذي يصــاب بــه البعــض ،وحــل هــذه املشــكلة يكــون عبــر طريقــن
يبينهمــا ســماحة املرجــع املدرســي فــي كتابــه «القيــادة السياســية
فــي املجتمــع االســامي»؛ االول :بوضــع حـ ٍـد فاصــل بــن مفهومــي؛

االختيــار ،واالنتخــاب ،فــاالول يعنــي ان تختــار ما تشــاء مــن الطعام
واللبــاس ووســيلة النقــل واالتصــال وغيــر ذلــك ،كمــا تشــاء ،بيــد أن
الوضــع يختلــف متامـ ًا اذا كنــت مصابـ ًا بعلّــة مــا وأوصــاك الطبيــب
بعــدم تنــاول أطعمــة معينــة ،فانــك عندمــا جتلــس علــى مائــدة فيهــا
مختلــف اصنــاف الطعــام ،ســتقوم ،وبشــكل تلقائــي بانتخــاب الطبق
الــذي ال يتعــارض مــع صحتــك ،وال يزيــدك آالمـ ًا وســقم ًا.
وإذن؛ فــان حريــة االنتخــاب ،ال تعنــي اختيــار النــاس مــن يرونــه
موافق ـ ًا ملصاحلهــم ،وامنــا يكــون وفــق معاييــر قيميــة تضمــن لهــم
االســتقرار واالمــان ،ليــس فــي حاضرهــم ،مــن خــال بعــض الوعــود
املعســولة والهدايــا الرخيصــة ،وامنــا علــى املــدى البعيــد ايضــ ًا،
وهــو األهــم.
أمــا الطريــق الثانــي :فهــو رفــع مســتوى الوعــي والثقافــة فــي
املجتمــع ليكــون الناخــب ذو بصيــرة نافــذة ،يعــرف مــن ينتخــب؟
ومــاذا يريــد مــن هــذا املرشــح اذا فــاز فــي االنتخابــات؟ وهــذه مهمــة
يتقاســمها العلمــاء واخلطبــاء واملثقفــون بنشــر الوعــي فــي املجتمــع،
وايضــ ًا؛ اجلماهيــر نفســها ،فهــي ايضــ ًا مطالبــة باإلســهام فــي
حتقيــق االنتخــاب الصحيــح ،ألنهــا  -بالنتيجــة  -متثــل اجلــدار
االخيــر للطامحــن للحكــم واملناصــب ،ولهــا كلمــة الفصــل فــي
العمليــة االنتخابيــة.
ومــن أولــى مهمــام اجلماهيــر ،مــا يشــير اليهــا ســماحة املرجــع
املدرســي؛ التــزام اجلماهيــر احليطــة واحلــذر إزاء وســائل االعــام،
وفــي مقدمتهــا القنــوات الفضائيــة ،وايضـ ًا؛ مواقع االنترنت ووســائل
التواصــل االجتماعــي التــي حتولــت اليــوم الــى «سوشــيال ميديــا»،
أي االعــام اجلماهيــري ،مبعنــى أن اجلماهيــر ،بصغيرهــا وكبيرهــا،
بشــباها وفتياتهــا ،يســاهمون فــي صنــع االخبــار والتقاريــر
وينشــرون الصــور واملقاطــع واملعلومــات ،فيمــا ي ـغ ّ
ـض البعــض طرفــه
عــن مــدى مصداقيــة هــذه املعلومــات واالخبــار التــي ينشــرها فــي
كروبــات ومواقــع وصفحــات ذات انتشــار واســع.
وطاملــا دعانــا االســام الــى حســن االســتماع واختيــار االكثــر
صدقيــة وأمانــة ،وقــد جــاءت آيــات وروايــات عـ ّدة بهــذا اخلصــوص،
منهــا؛ حديــث النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه« :مــن أصغــى
الــى ناطــق فقــد عبــده ،فــان كان الناطــق عــن اللــه فقــد عبــد اللــه،
وإن كان الناطــق عــن ابليــس فقــد عبــد ابليــس».

حوارات حول القرآن الكرمي
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حوار حول سورة األىلع  -القسم الثاين
(من اآلية الثانية إىل اآلية الرابعة)

كل شيء من خلق اهلل يصبح مادة لخلق

تمهيد

جديد أو ما ينفع الخلق الجديد

في العدد الماضي ،اقتصر الحوار حول اآلية األولى من هذه السورة.
وفي هذا العدد نكمل الحوار ،ونسأل عن المراد من {تسوية األرض}

في اآلية الثانية.

تسوية الخلق

إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي
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* مــاذا أراد بالتســوية يف اآليــة
الكريمــة؟
 مــا الــذي يدعونــا الــى تســبيح اللــهوتقديســه؟
حينمــا يرفــع االنســان عــن عينيــه
غشــاوة الغفلــة ،وعــن إرادتــه حجــب
اجلحــود ،وينظــر الــى مــا حولــه فــي
أبعــاد الكائنــات ،ويســتمع الــى همســاتها،

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

ويندمــج مــع إيقاعــات تســبيحها ،ويلتقــط
إشــارات حركتهــا؛ هنالــك ينتقــل الــى آفــاق
معرفــة ربــه؛ فــا يتمالــك اال ان يســبح
بحمــد ربــه.
انــه يــرى ســماء حفيظــة حتيــط بــه،
وأرضــا وديعــة حتملــه وتتذلــل لــه ،وكائنــات
نباتيــة وحياتيــة تنشــط بــن أرجــاء االرض
وآفــاق الســماء؛ كل منهــا ُخلِــق بصــورة
مختلفــة عــن نظيراتهــا؛ ولكنهــا  -جميعــا
 -تتناغــم وكأنهــا فرقــة انشــودة؛ مــن أبعــد

جنمــة الــى أصغــر ذرة ،مــن أضخم شــجرة
الــى أصغــر نبتــة ،مــن احلــوت حتــى أصغر
ســمكة ،مــن الفيــل حتــى أنعــم حشــرة ،مــن
العقــاب حتــى البعوضــة؛ كلهــا وكلهــا قــد
ُخلقــت بدقــة متناهيــة.
هــل ســمعت نبــأ الــذرة التــي ال
تــرى ،وكيــف بنــى اللــه فــي عاملهــا الكبيــر
الصغيــر مملكــة عظيمــة؟ لــو قســتها
باملجــرة التــي ال نســتطيع ان نتخيــل
عظمتهــا لرأيناهمــا قــد ُخلقتــا جميعــا بقدر
عظيــم مــن الدقــة والتنســيق؛ ولكــن املجــرة
هــي  -فــي الواقــع  -مجموعــة عظيمــة مــن
الــذرات ،وهــي ذات احلقيقــة تتجلــى مــرة
فــي شــكل ذرة ومــرة فــي صــورة مجــرة..
ومــا بــن الــذرة واملجــرة ماليــن املاليــن
مــن املخلوقــات املتنوعــة ،قــد خلقهــا اللــه
خلقــا ســويا فــي ذاتهــا ،وقــدر لــكل واحــد
منهــا هدفــا ومســيرة ،وهداهــا الــى هدفهــا

ومســيرتها ،وكذلــك قــال ربنــا العزيــز:
{ا َّل ِ
ــو ٰى}.
ــذي َخ َل َ
ــق َف َس َّ
اخللــق قــد يكــون مبعنــى اإلنشــاء او
الصنــع بعــد اإلنشــاء ،وتســويته مبعنــى
تكميلــه حتــى ال يحتــاج الــى شــيء لتحقيــق
مــا خلــق لــه اال وقــد أعطــاه ،وال جتــد
ثغــرة فــي خلــق اللــه تعالــى وال فطــورا،
وال نقصــا؛ كبيــرا او صغيــرا؛ وذلــك قولــه:
ــو ٰى}.
{ َف َس َّ
لكل خلق هدف

* كثــرة هــي خملوقــات اهلل؛ تلــك
التــي نراهــا وتلــك التــي ال نراهــا ،فهــل
مــن معرفــة هــدف بعضهــا؛ ولــو عــى
ســبيل املثــال؟
 لقــد قــدر اللــه لكــــل خلــق مــنالكائنــات ،جمــادا او نباتــا او حيوانــا او
إنســانا ،هدفــا ألزمــه بــه ،وجعلــه يســعى

اليــه ،وحــدد لــكل هــدف وســيلة ،ولــكل
غايــة ســبيال ،وهــدى كل شــيء إلــى مــا
قــدر لــه {وا َّل ِ
ــذي َقــدَّ َر َف َهــدَ ى}.
َ
أمــا اجلمــادات ،فقــد هداها مبــا أوجد
فيهــا مــن قــوة وإمكانيــة ،ومبــا أوجــد فيمــا
حولهــا مــن ضغــوط؛ مثــا :لعــل التفاحــة
ال حتــس ملــاذا خلقــت؟ وال تهتــدي بذاتهــا
الــى هدفهــا املتمثــل فــي إغنــاء جســد
االنســان مبــا يحتاجــه مــن فيتامــن وروحــه
مبــا تتطلــع اليــه مــن جمــال وروعــة؛ ولكــن
اللــه جعــل فــي التفاحــة هــذه اخلصائــص،
وجعــــل فـــي االنســان حاجــة اليهــا؛ فجعل
ســعي االنســان اليهــا مبثابــة ســعيها اليــه؛
علــى اننــا ال منلــك معرفــة مبــا فــي واقــع
التفاحــة او أي جمــاد او نبــات او حيــوان
مــن حتســس.
ولكــي تــزداد معرفتنــا باللــه وتســبيحنا
لــه ،ننقــل  -فــي مــا يلــي  -مقاطــع مــن
ﺷﺒﺎط | 2018

الخلية الواحدة "مدرسة توحيدية" إذا
أصبح اإلنسان تلميذا فيها

كتــاب «العلــم يدعــو لإلميــان» الــذي
ينقــل إلينــا الكاتــب األمريكــي «كريســي
موريســون» رئيــس أكادمييــة العلــوم
بنيويــورك فيــه بعــض آيــات اللــه فــي
الطبيعــة :ان الطيــور لهــا غريــزة العــودة
الــى املوطــن؛ فعصفــور الهــزاز الــذي
عشــش ببابــك يهاجــر جنوبــا فــي اخلريــف؛
ولكنــه يعــود الــى عشــه القــدمي فــي الربيــع
التالــي.
«وفــي شــهر ســبتمبر تطيــر أســراب
مــن معظــم طيورنــا (فــي أمريــكا) الــى
اجلنــوب ،وقــد تقطــع فــي الغالــب نحــو
ألــف ميــل فــوق البحــار ،ولكنهــا ال تضــل
طريقهــا.
«والنحلــة جتــد خليتهــا مهمــا طمســت
الريــح فــي هبوبهــا علــى األعشــاب
واألشــجار ،كل ذلــك دليــل ُيــرى وال بــد ان
للحشــرات الدقيقــة عيونــا ميكروســكوبية
(مكبــرة) ال نــدري مبلغهــا مــن األحــكام،
وان للصقــور بصــرا تلســكوبيا (مقربــا)».
ويضيــف« :ان العامــات مــن النحــل
تصنــع حجــرات مختلفــة األحجــام فــي
املشــط الــذي يســتخدم فــي التربيــة ،وتعــد
احلجــرات الصغيــرة للعمــال ،واألكبــر منهــا
لليعاســيب (ذكــور النحــل) ،وتعــد غرفــة
خاصــة للملــكات احلوامــل .والنحلــة امللكــة
تضــع بيضــا غيــر مخصــب فــي اخلاليــا
املخصصــة للذكــور ،وبيضــا مخصبــا
فــي احلجــرات املعــدة للعامــات اإلنــاث
وامللــكات املنتظــرات والعامــات الالئــي
هــن إنــاث معــدالت بعــد ان انتظــرن
طويــا مجــيء اجليــل اجلديــد تهيــأن
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ايضــا إلعــداد الغــذاء للنحــل الصغيــر
مبضــغ العســل واللقــح ومقدمــات هضمــه،
ثــم ينقطعــن عــن عمليــة املضــغ ومقدمــات
الهضــم عنــد مرحلــة معينــة مــن تطــور
الذكــور واإلنــاث ،وال يغذيــن ســوى العســل
واللقــح ،واإلنــاث الالئــي يعاجلــن علــى هــذا
()1
الشــكل يصبحــن عامــات».
مــن الــذي قــدر للنحــل أمــره وهــداه
اليــه؟ ومــن الــذي علــم الطيــور رزقهــا
ومســراها ،وهــدى كل حــي الــى مــا
يصلحــه ومــا قــدر لــه؟ أليــس اللــه؟
فســبحان ربــي األعلــى.
دعنــا نســتمع الــى قصــة لعنكبــوت
مائــي :يقــول الكاتــب املذكــور :ان إحــدى
العناكــب املائيــة تصنــع لنفســها عشــا
علــى شــكل منطــاد (بالــون) مــن خيــوط
بيــت العنكبــوت ،وتعلقــه بشــيء مــا حتــت
املــاء ،ثــم متســك براعــة فقاعــة هــواء فــي
شــعر حتــت جســمها ،وحتملهــا الــى املــاء
ثــم تطلقهــا حتــت العــش ،ثــم تكــرر هــذه
العمليــة حتــى ينتفــخ العــش ،وعندئــذ تلــد
صغارهــا ،وتربيهــا آمنــة عليهــا مــن هبــوب
الهــواء .فهاهنــا جنــد طريقــة النســج مبــا
يشــمله مــن هندســة وتركيــب ومالحــة
جويــة».
وهكــذا يقــدر اللــه لهــذا احليــوان
او ذاك النبــات مــا يصلحــه ثــم يهديــه
اليــه؛ فســبحان ربنــا األعلــى ،ولكــن ذلــك
ال يختــص باحليــوان املتكامــل او النبــات
التــام بــل حتــى اخلاليــا هداهــا اللــه ملــا
قــدرت لــه بطريقــة غريبــة ،يقــول املؤلــف:
«كل خليــة تنتــج فــي أي مخلــوق حــي يجــب

ان تكيــف نفســها لتكــون فــي موقعهــا
املناســب ،والــذي قــدرت لــه ،مثــا ،ان
تكــون جــزء ًا مــن اللحــم ،او ان تضحــي
بنفســها كجــزء مــن اجللــد الــذي ال يلبــث
حتــى يبلــى ،وعليهــا ان تصنــع مينــاء
األســنان ،وان تنتــج الســائل الشــفاف فــي
العــن ،او ان تدخــل فــي تكويــن األنــف او
األذن .ثــم علــى كل خليــة ان تكيــف نفســها
مــن حيــث الشــكل وكل خاصيــة أخــرى
الزمــة لتأديــة مهمتهــا ،ومــن العســير ان
نتصــور ان خليـــــة مــا هــي ذات يــد مينــى
او يســرى؛ ولكــن احــدى اخلاليــا تصبــح
جــزء ًا مــن األذن اليمنــى ،بينمــا األخــرى
تصبــح جــزء ًا مــن األذن اليســرى ،وان
مئــات اآلالف مــن اخلاليــا تبــدو كأنهــا
مدفوعــة الن تفعــل الشــيء الصــواب فــي
()2
الوقــت الصــواب وفــي املــكان الصــواب».
وهكــذا اخلليــة الواحــدة تصلــح ان
تكــون «مدرســة توحيديــة» شــريطة ان
تصبــح أنــت تلميــذا فيهــا؛ فهــل أنــت
مســتعد ؟
الدورات الحياتية

* مــاذا أراد بقولــه تعــاىل{ :وا َّلـ ِ
ـذي
َ
ــر َج ا َْل ْرعَــى}؟ هــل أراد ،مثــا،
َأ ْخ َ
الــدورات احلياتيــة؟
 إن هــذه القــدرة الهائلــة التــيتتجلــى فــي الكائنــات ليســت قــدرة ذاتيــة
فيهــا؛ بــل هــي مــن عنــد ربهــا ،وهكــذا
تعيــش كلهــا دورة حياتيــة معينــة ال تلبــث
ان تســاق نحــو الفنــاء حســب تقديــر ربهــا،
وان فــي ذلــك آليــة علــى ان مــا بهــا مــن

قــدرة و قــوة وحــول وطــول فهــي مــن عنــد
اللــه ،وان مــا فيهــا مــن نقــص وعجــز وحــد
وقيــد لشــاهد علــى تعالــي بارئهــا منهــا،
وانــه قــدوس ســبحانه بــا نقــص وال عجــز
وال حــد وال قيــد.
ويضــرب القــرآن لنــا مثــا ظاهــرا
لهــذه الــدورة احلياتيــة الســريعة ،ويقــول:
{وا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ا َْل ْرعَى}.
َ
فلقــد كانــت األرض حبلــى باملــواد
التــي جعلهــا اللــه باملــاء وأشــعة الشــمس
نباتــا؛ فــاذا بأدميهــا يخضــر بالعصــف
والريحــان ،ولكــن كــم يــدوم ذلــك؟ ليــس إال
أيامــا معــدودة.
سواد الموت

* ماهــو الربــط والعالقــة بــن

حالــة اإلنســان وحالــة الــزرع؛ حيــث
ــوى}
قــال تعــاىلَ { :ف َج َع َلــ ُه ُغ َثــا ًء َأ ْح َ
ـوى}؟
وكيــف نفهــم معنــى { ُغ َثــا ًء َأ ْحـ َ
 بعــد أيــام تتحول األرض الى بســاطأصفــر ،وتتراكــم أوراق الشــجر وبقايــا
احلصــاد الــى غــذاء لألحيــاء بعــد املواســم.
وإذا بقيــت املراعــي هكــذا وتراكمــت عليهــا
طبقــات مــن التــراب؛ أصبحــت فحمــا
حجريــا تنتفــع منــه األجيــال القادمــة .ال
شــيء مــن خلــق اللــه يذهــب باطــا؛ انــه
يصبــح مــادة خللــق جديــد؛ او مــا ينفــع
اخللــق اجلديــد.
وأما عن قوله تعالى:
ــوى}؛ فقالــوا:
{ َف َج َع َلــ ُه ُغ َثــا ًء َأ ْح َ
أصــل كلمــة «الغثــاء» زبــد الســيل ومــا
يتجمــع فــي اطــراف امليــاه مــن بقايــا

النبــات والقمــاش .ويقــال للبقــل واحلشــيش
إذا حتطــم ويبــس .أمــا «األحــوى» فانــه
األســود ،وإذا تراكــم النبــات واشــتد
اخضــراره ،تــراءى كأنــه ســواد ،ومــن هنــا
ســميت أرض العــراق بــــ «أرض الســواد».
مــا هــذه القــدرة التــي تقلــب األرض
كيــف تشــاء؛ فحينــا تســتخرج نباتهــا،
وآخــر تدعهــا بلقعــا تتجمــع حولهــا الغثــاء
األحــوى؟ وكمــا الــدورة النباتيــة الســريعة؛
كذلــك دورة احليــاة عنــد االنســان؛ انهــا
تــدور بســرعة؛ فــاذا باخضــرار احليــاة
تتحــول الــى ســواد املــوت ،وهكــذا اآلخــرة
هــي خيــر مــن األولــى ملــن بصــر وعقــل.
------------------ .1في ظالل القرآن ،ج،6ص.3885
 .2في ظالل القرآن،ج،6ص.3887
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية

جــاء فــي تفســير مــن هــدى القــرآن
للســيد املرجــع املدرســي« :ولكــن بنــو
إســرائيل كانــوا كأكثــر األمم حــن يهبــط
عليهــم العــذاب مــن ربهــم ،يجــأرون إلــى
اللــه ويعــودون إلــى قيمهــم وتعاليــم دينهــم.
ومــا أن يرفــع عنهــم العــذاب حتــى يعــودوا
إلــى ســابق عاداتهــم [ ُثــم تَو َّلي ُتــم ِمـن بعـ ِ
ـد
َّ َ ْ ْ ْ َ ْ

األنبياء وتجارب اإلصالح مع األمم ""2

بنو إسرائيل وتبرير االنسالخ عن أحكام هللا
والنســيان واخلطــأ ،فرمبــا أمكــن
التســامح فيهــا ،ولكنهــا قــد تكــون بســبب
عــدم املبــاالة بأهميــة القضايــا ،ومــن ثــم
عــدم االكتــراث باآلمــر والقائــد.
-2-
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فــي املعــارك ،وخصوصــ ًا إذا كان
تــوان
القتــال فــي أوجــه ،لــن ُيغتفــر أي
ٍ
فــي االمتثــال لألوامــر الصــادرة مــن
قــادة اجليــش ،حتــى وإن كان املخالــف
مــن الضبــاط الكبــار ،حيــث يــؤدي عــدم
االمتثــال بصاحبــه ،إلــى محكمة عســكرية،
وأحــكام تكــون أهونهــا الســجن.
تــرى؛ ملــاذا يكــون هــذا مصيــر
املتوانــي فــي االمتثــال لألوامــر العســكرية؟
ببســاطة؛ ألن فــي ذلــك إضعافــ ًا
للجيــش ،ورمبــا خســار ًة للمعركــة كلهــا،
وفيــه أيضـ ًا فتــح بــاب التمــرد والفوضــى،
وفيــه أيضــ ًا مــا فيــه مــن محاذيــر.
ويصــدق ذات األمــر علــى مــن يتهــاون
فــي االلتــزام بقوانــن الدولــة ،والقــرارات
التــي تصدرهــا احلكومــة ،او حتــى
القــرارات التــي تصدرهــا الشــركات او
املؤسســات اإلنتاجيــة او املهنيــة ،فليــس
اإلعفــاء مــن املنصــب ســوى أيســر
للمقصــر ،أليــس
العقوبــات املتوجهــة
ّ
كذلــك؟
وتــزداد العقوبــات شــد ًة إذا صاحــب
املخالفــة حالــة التهــاون والالمبــاالة،
ألن املخالفــة قــد تكــون بســبب الغفلــة

وإذا صدقــت هــذه احلالــة علــى
أوامــر البشــر بعضهــم جتــاه البعــض
اآلخــر ،فهــي أصــدق إذا ظهــرت فــي املــرء
جتــاه أوامــر اللــه ســبحانه ،ألن األوامــر
اإللهيــة مضافـ ًا إلــى أهميــة اآلمــر ومقامــه
الرفيــع ،كونــه اخلالــق والــرازق واحمليــي
واملميــت لهــذا العبــد الذليــل ،مضافـ ًا إلــى
ذلــك؛ فهــي تهــدف النفــع لإلنســان ذاتــه،
فتركــه لألوامــر اإللهيــة إفســا ٌد وعصيــان،
بينمــا مخالفتــه لألوامــر البشــرية قــد
تكــون مجــرد عصيــان ليــس إال.
ويــزداد العصيــان قبحـ ًا حــن يتصــف
بالالمبــاالة العامــة جتــاه أوامــر الشــرع،
ـرج للمــرء مــن إطــار الطاعــة للــه
ألنــه مخـ ٌ
ســبحانه ،فتــارك الصــاة قــد يتركهــا
طلبــ ًا للراحــة وإتباعــ ًا للشــهوة ،وقــد
يكــون انطالقــا مــن عــدم اكتراثــه مبجمــل
الشــريعة ،فحينئــذ يدخــل اســمه فــي
عنــوان الفاســقني ورمبــا الكافريــن.
وبازديــاد أعــداد هــؤالء النفــر مــن
النــاس فــي املجتمــع يبــدأ وبــاء امليوعــة
بالتفشــي فــي أوســاط النــاس ،فتــرى
بعضهــم يهــ ّون العصيــان علــى اآلخــر
ويشــجعه علــى تــرك االمتثــال والطاعــة،
بــل ويســعى لالســتهزاء مــن تعاليــم
الشــريعة بغيــة حمــل النــاس علــى ا ُ
جلــرأة
علــى تركهــا ،وبعبــارة أخــرى؛ يتواصــى
أبنــاء املجتمــع علــى هــذه احلالــة كــي
ال يحــس املريــض مبرضــه ،وال يوخــزه
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ضميــره بذلــك.
نعــم قــد ال يخالــف البعــض األوامــر
ـكل صريــح لكيــا يخــرج مــن
اإللهيــة بشـ ٍ
دائــرة اإلميــان والتديــن ،فيقــوم بــد ًال عــن
ذلــك بتحريــف الشــرائع أو حتريفهــا عــن
روحهــا ،حيــث يضمــن بذلــك ظاهــر الديــن
مــع مصاحلــه فــي الواقــع.

ــوال َف ْض ُ
َذلِ َ
حتُــ ُه
ُــم َو َر ْ َ
ــك َف َل ْ
ــل اللَِّ َع َل ْيك ْ
الَ ِ ِ
ُــم ِمــ ْن ْ
اسيــ َن]( ،ســورة البقــرة:
َلكُنت ْ
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بنــو إســرائيل ،وبعــد أن زال شــبح
اخلــوف عــن قلوبهــم بإغــراق اللــه ســبحانه
لعدوهــم فرعــون بتلــك الطريقــة اإلعجازيــة،
طالبــوا نبيهــم أو ًال بــأن يجعــل لهــم إله ـ ًا
كمــا لآلخريــن آلهــة حجريــة أو بشــرية
يعبدونهــا ،وقــد جابــه النبــي موســى عليــه
الســام ذلــك مبــا ذكرنــا ســابق ًا.
ومبــرور الزمــن وظهــور الرخــاء
ٌ
مــرض جديــد ينتشــر
فــي العيــش ،بــدأ
فــي هــؤالء القــوم ،وهــو تناســي القيــم
وضحــى الكثيــر منهــم
التــي آمنــوا بهــا
ّ
فــي ســبيل ترســيخها ،ومــن ثــم امليوعــة
فــي الشــرع والالمبــاالة بأحكامــه ،ذلــك
املــرض الــذي كان منشــؤه األســاس
ضيــاع البوصلــة فــي املســيرة احلضاريــة،
وحــب الدنيــا والركــون إليهــا ،وقســوة
القلــب.
ويــروي لنــا القــرآن الكــرمي صــور ًا
طفحــت علــى الســطح مــن ذلــك الــداء
االجتماعــي القاتــل ،ظهــرت فــي حــوادث
مختلفــة نذكــر أبرزهــا:
 -1الطور ،وع ٌد ُ
وخلْف
أكثــر مــن آيــة فــي القــرآن الكــرمي
حتدثنــا عــن حادثــة رفــع الطــور ( ،)1حيــث
رفــع اللــه ســبحانه اجلبــل فــوق رؤوســهم
لينــزل عليهــم العــذاب بســبب إتباعهــم

للشــهوات وتضييعهــم لتعاليــم الســماء،
ولكنهــم طلبــوا املهلــة فأخــذ اللــه ســبحانه
منهــم امليثــاق  -الــذي يعنــي عقــد ًا مؤ ّك ـ ًد
بيمــن وعهــد( )2والــذي يكــون مــع املجتمــع
غالبـ ًا -فرفــع اللــه ســبحانه عنهــم العذاب،
قــال اللــه ســبحانه:

ِ
ـم
َ
ـم َو َر َف ْعنَــا َف ْو َق ُكـ ُ
{وإِ ْذ َأ َخ ْذ َنــا مي َثا َق ُكـ ْ
ٍ
ِ
ــور ُخ ُ
ُــروا
ــذوا َمــا آ َت ْينَاكُــم ب ُق َّ
ــوة َوا ْذك ُ
ال ُّط َ
ِ
ِ
ـم َت َّت ُقـ َ
ـون}( ،ســورة البقــرة:
َمــا فيــه َل َع َّل ُكـ ْ

 ،)63واألخــذ بالتعاليــم بالقــوة وذكــر مــا
فــي الكتــاب الــذي أنزلــه اللــه إليهــم يعنــي

النهــي عــن امليوعــة فــي تلقــي التعاليــم أو
تطبيقهــا ،والقــوة فــي اآليــة تعنــي القــوة
الظاهريــة والباطنيــة ،فقــد روي عــن
إســحاق بــن عمــار قــال ســألت أبــا عبــد
اللــه الصــادق ،عليــه الســام ،عــن قــول
اللــه:
ٍ
ِ
[خ ُ
« ُ
ــوة] أ قــوة
ُــم ب ُق َّ
ــذوا مــا آ َت ْيناك ْ
فــي األبــدان أم قــوة فــي القلــوب؟ قــال
عليــه الســام :فيهمــا جميعــا»(.)3
لكــن هــل التزمــوا مبــا عاهــدوا اللــه
عليــه؟

 ،)64ولكــن اللــه ال يهمــل اإلنســان إلــى
األبــد فقــد يأخــذه بشــدة وهــو غافــل»(.)4
وبالتأمــل فــي اآليــة نســتفيد ممــا آل
إليــه أمــر املجتمــع اإلســرائيلي حينئــذ،
حيــث كان تول ّيهــم عــن امليثــاق عامــ ًا -
بحســب ظاهــر اآليــة  -والــذي يعنــي
وجــود االســتعداد النفســي للمخالفــة
الصريحــة ،أو الضمنيــة ،لتعاليــم اللــه
ســبحانه مهمــا ســنحت الفرصــة ،وقــد
ظهــر التهــاون مــع الكثيــر مــن القيــم
واألحــكام فــي مناســبات عــدة منهــا قصــة
الســبت.
 -2السبت ،اعتدا ٌء وعقوبة
حلكمــة خافيــة علــى املجتمــع
ٍ
اإلســرائيلي ،ابتالهــم اللــه بحكـ ٍـم صــارم،
حيــث حـ ّرم عليهــم االصطيــاد يــوم الســبت
مــن كل أســبوع ،مــع إباحتهــا ســائر
أيــام األســبوع ،فهــل كان احلكــم بســبب
اختالفهــم فــي الســبت؟ أو لتنظيــم شــؤون
حياتهــم؟ أو لكــي يتفرغــوا فــي الســبت
للعبــادة؟ رمبــا يكــون كل ذلــك صحيح ـ ًا،
ولكــن املهــم أنهــم ألزمــوا بهــذا األمــر
الصعــب ،وكانــوا قــد أمــروا باألخــذ
بتعاليــم الــرب بقــوة.
وممــا زاد صعوبــة هــذا االمتحــان ،أن
اللــه ســبحانه جعــل األســماك تظهــر يــوم
الســبت أكثــر مــن األيــام األخــرى ،فهــل
صبــروا فــي هــذا االختبــار الصعــب؟
الطمــع واجلشــع إلــى املزيــد مــن
الثــروة دفــع الرتــكاب للعصيــان واصطيــاد
الســمك ،رغــم أن نهــي اللــه ســبحانه كان
ميثــل ســد ًا أمامهــم ،ثــم إن مخالفــة أمــر
ﺷﺒﺎط | 2018

لحكمة خافية
ٍ

على المجتمع
اإلسرائيلي،
بحكم
ابتالهم اهلل
ٍ
ّ
صارم ،حيث حرم
عليهم االصطياد
يوم السبت من
كل أسبوع ،مع
إباحتها سائر أيام
األسبوع
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اضاءات تدبرية
اللــه تعنــي مخالفــة امليثــاق واخلــروج عــن
الديــن ،فاختــاروا  -بزعمهــم  -طريقــ ًا
وســط ًا ،كان فــي الواقــع موافقــ ًا مــع
طمعهــم وشــهواتهم ،حيــث كانــوا يحفــرون
حفــر ًا تدخلهــا األســماك يــوم الســبت
فــا تســتطيع اخلــروج منهــا إلــى عــرض
البحــر ،فيأخذونهــا فــي اليــوم التالــي ،أو
يلقــون شــباكهم يــوم الســبت ويرفعوهــا
فــي يــوم األحــد.
وكانــت هــذه احليلــة ســبب ًا لنــزول
العــذاب عليهــم ،حيــث قــال اللــه ســبحانه:

ِ
ُــم ا َّلذيــ َن ا ْعتَــدَ ْوا
َ
{و َل َقــدْ عَل ْمت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــر َد ًة
ُــم ف َّ
منْك ْ
ــم كُونُــوا ق َ
الســ ْبت َف ُق ْلنــا َل ُ ْ
ِ
خاســئنيَ }( ،ســورة البقــرة.)65 :

مرض
الالمباالة بأوامر
اهلل سبحانه
والميوعة في
تطبيق شرائعه،
ً
الذي هو ناشئا
من ضعف
اإليمان باهلل من
جهة ،والركون
إلى شهوات
النفس من جهة
أخرى
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بلــى؛ لــم يكــن كل أهــل القريــة علــى
علــم مبــا يجــري ،فقــد كانــت هنــاك بقيــة
مؤمنــة لــم ترتكــب املعصيــة ،فحملــوا
رايــة اإلصــاح بصــورة مســتمرة ،كمــا
جمــع ال يرتكبــون املعصيــة،
كان هنــاك
ٌ
ولكنهــم فــي نفــس الوقــت يعيشــون حالــة
الالمبــاالة فيمــا يرتبــط بالقضيــة ،بــل
ويحاولــون تثبيــط املصلحــن عــن حتملهــم
املســؤولية ،وعــن ذلــك قــال اللــه ســبحانه:

َــن ا ْل َقري ِ
َــت
ــة ا َّلتــي كان ْ
{و ْســ َئ ْل ُه ْم ع ِ ْ َ
َ
ون ِف الســب ِ
ِ
ت إ ْذِ
ِ
ِ
حــاض َة ا ْل َب ْحــر إ ْذ َي ْعــدُ َ
َّ ْ
َ
ِ
ت َْأ ِ
ـو َم
ـم
شع ـ ًا َو َيـ ْ
ـم َيـ ْ
حيتانُـ ْ
ُ
تيهـ ْ
ـو َم َس ـ ْبت ِه ْم ُ َّ
ُون ال ت َْأ ِ
ال َي ْســبِت َ
ــم كَذلِ َ
ــم بِــا
ــك َن ْب ُل ُ
وه ْ
تيه ْ
ِ
كانُــوا َي ْف ُســ ُق َ
ــم
ون * َوإِ ْذ قا َل ْ
ــت ُأ َّمــ ٌة من ُْه ْ
ِ
َ
ِل َ ت َِع ُظ َ
ــم
ــم أ ْو ُم َع ِّذ ُ ُب ْ
ــون َق ْومــ ًا اللَُّ ُم ْهلك ُُه ْ
ِ
ُــم
عَذابــ ًا َشــديد ًا قا ُلــوا َم ْعــذ َر ًة إِىل َر ِّبك ْ
ـون * َف َلــا نَســوا مــا ُذ ِّكــروا بِـ ِ
ـم َي َّت ُقـ َ
ـه
ُ
َّ ُ
َو َل َع َّل ُهـ ْ
ِ
ِ
َ
الســوء َوأ َخ ْذ َنــا
َأن َْج ْينَــا ا َّلذي ـ َن َين َْهـ ْ
ـو َن َعــن ُّ
ٍ
ٍ
ئيــس بِــا كانُــوا
ــذاب َب
ا َّلذيــ َن َظ َل ُمــوا بِ َع
َي ْف ُس ـ ُق َ
ـوا َع ـ ْن مــا ُنُــوا َعنْ ـ ُه
ون * َف َلـ َّـا َع َتـ ْ
ِ
ِ
ـم كُو ُنــوا قـ َـر َد ًة خاســئنيَ }( ،ســورة
ُق ْلنــا َلُـ ْ

األعــراف.)166 -163 :
 -3القرية ،استهزا ٌء بتعاليم الله
أتــاح اللــه ســبحانه لبنــي إســرائيل
قريــ ًة فــي الشــام باســم (أريحــا)
ليســكنوها ويأكلــوا منهــا شــريطة أن
يلتزمــوا بالتعاليــم املفروضــة عليهــم

ويســتغفروا اللــه ســبحانه ،ولكنهــم لــم
يلتزمــوا مبــا أمــروا ،بــل اســتهزأوا
بتعاليــم اللــه ســبحانه ،قــال  -تعالــى:-

قيــل َلــم اســ ُكنُوا ِ
هــذ ِه ا ْل َق ْر َيــ َة
َ
{وإِ ْذ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
َو ُك ُلــوا منْهــا َح ْي ُ
ــث شــ ْئت ُْم َو ُقو ُلــوا ح َّطــ ٌة
ِ
ُــم
بــاب ُس َّ
َوا ْد ُخ ُلــوا ا ْل َ
ــر َلك ْ
ــجد ًا َنغْف ْ
ِ
ِ
ُــم َســنَزيدُ ا ُْل ْحســننيَ * َف َبــدَّ َل
َخطيئاتك ْ
ِ
ـر ا َّلــذي قيـ َـل
ـم َقـ ْ
ا َّلذيـ َن َظ َل ُمــوا من ُْهـ ْ
ـوالً َغـ ْ َ
َلــم َف َأرســ ْلنا ع َلي ِهــم ِرجــز ًا ِمــن الس ِ
ــاء
َ ْ ْ ْ
َ َّ
ُ ْ ْ َ
ِ
بِــا كانُــوا َي ْظل ُم َ
ــون}( ،ســورة األعــراف:

.)162 -161
وقــد روي أنهــم بدلــوا القــول (حطــة)
الــذي يعنــي طلــب حـ ّ
ـط الذنــوب ،وراحــوا
يقولــون (حنطــة) اســتخفافا بتعاليــم الــرب
ســبحانه.
وكان ذلــك أحــد مظاهــر تبديلهــم
للقــول الــذي بــه اســتحقوا الرجــز مــن
الســماء.
يقــول املرجــع املدرســي  -دام ظلــه :-
«وبعــد أن هبطــوا القريــة التــي هيأهــا اللّــه
لهــم ،فســدت أخالقهــم ،فبــدل أن يشــكروا
اللّــه علــى النعــم التــي وفرهــا لهــم ،وبــدل
أن يســتغفروه  -ســبحانه  -بخضــوع
وقنــوت حتــى يتكاملــوا عــن طريــق التعــرف
علــى نقــاط ضعفهــم وأســباب تخلفهــم،
وبــدل أن يتخــذوا اإلحســان أداة لتنميــة
عالقاتهــم االجتماعيــة وتزكيــة نفوســهم،
بــدل ك ّل ذلــك ممــا أمرهــم بــه اللّــه غ ّيــروا
وكفــروا بأنعــم اللّــه.
واســتكثروا مــن اللــذات ولــم ينتبهــوا
لنواقصهــم ،األمــر الــذي أ ّدى بهــم إلــى
انتهــاء مدنيتهــم.
-4-

كل تلــك االنحرافــات الســلوكية كانــت
ـذور فاســدة فــي قلــب املجتمــع،
مظاهــر جلـ ٍ
الــذي كان يتجســد فــي ضعــف اإلميــان
باللــه ســبحانه الــذي يــؤدي بهــم إلــى
الالمبــاالة بأوامــره ونواهيــه ،ومــن ثــم
عــدم اإللتــزام باملواثيــق ،وقــد جمعــت اآليــة
التاليــة كل تلكــم احلــوادث فــي ســياق

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

احلديــث عــن انحرافــات بنــي إســرائيل:

ِ
ــم
َ
ــور بِميثاق ِه ْ
ــم ال ُّط َ
{و َر َف ْعنــا َف ْو َق ُه ُ
ــجد ًا َو ُق ْلنــا
بــاب ُس َّ
ــم ا ْد ُخ ُلــوا ا ْل َ
َو ُق ْلنــا َل ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ــم
الســ ْبت َوأ َخ ْذنــا من ُْه ْ
ــم ال َت ْعــدُ وا ف َّ
َل ُ ْ
ميثاقــ ًا غَليظــ ًا}( ،ســورة النســاء.)154 :

وواقــع األمــة اإلســامية ليس ببعيد عن
واقــع بنــي إســرائيل ،فاملجتمــع اإلســامي
أبتلــي مبثــل هــذا الوهــن والالمبــاالة فــي
تطبيــق تعاليــم الديــن ،حتــى صــارت أوامــر
الــرب أهــون مــن قوانــن املــرور! وباتــت
امليوعــة ،األصــل فــي حيــاة بعــض الشــعوب
ال اإللتــزام بالديــن ،وصــارت احليــل
واإللتفافــات حول الشــرائع ســريع ًة وســهلة،
حتــى بــات الديــن ال يشــكل عنــد البعــض
ـروف فــي الهويــة ،أو قشــور خاوية.
ســوى حـ ٍ
وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،تــرى
البنــوك واملصــارف متتــص جهــود الشــعوب
عبــر القــروض الربويــة ،وهــي تســمي الربــا
«فوائــد اقتصاديــة» مــن دون أيــة حريجة ،أو
يــأكل التجــار الربــا عبــر بعــض الصفقــات
التجاريــة الصوريــة ،وكذلــك جتــد التهــاون
فــي اإللتــزام بتعاليــم الشــرع إذا خالفــت
املصلحــة أو الشــهوة ،وقــد تتحــول أحــكام
اللــه عنــد البعــض إلــى قشــور ال لبــاب
فيهــا ،فتكــون الصــاة حــركات رياضيــة
دومنــا ذكـ ٍـر للــه ،أو احلــج نزهــة للميســورين
دون روح ،أو الصــوم مناســبة لتــذوق املزيــد
مــن األطعمــة دون حتســس بجــوع الفقــراء،
أو احلجــاب مجــرد زينــة ال ســتر .إن ذلــك
كلــه وغيــره يعــد أعــراض ملــرض الالمبــاالة
بأوامــر اللــه ســبحانه وامليوعــة فــي تطبيــق
شــرائعه ،األمــر الــذي هــو ناشــئ ًا مــن
ضعــف اإلميــان بالــرب ومعرفتــه مــن جهــة،
والركــون إلــى شــهوات النفــس مــن جهــة
أخــرى.
-----------------------------------( .)1في سورة البقرة :اآلية  ،63واآلية  /93وفي سورة
األعراف :اآلية  171وغيرها من اآليات.
( .)2أنظر :المفردات في غريب القرآن /ص .853
( .)3كتاب التفسير (للعياشي) /ج /1ص .45
( .)4من هدى القرآن /ج /1ص .190

تأمالت يف دعاء العهد
التوسل بالله تعالى لظهوره "عجل الله فرجه"
ماجد الصفار

نتابــع مــا قدمنــاه فــي احللقــات التســعة املاضيــة ،مــن
شــرح فقــرات دعــاء العهــد؛ ومــا كان مــن الفقــرات الســابقة
للعــدد املاضــي فــي فقــرة (إعمــار البــاد وأحيــاؤه فــي عصــر
ظهــور اإلمــام املهــدي) ،ثــم يتسلســل الدعــاء فــي التوســل باللــه
 تعالــى -بــأن يظهــر لنــا وليــه ،عليــه الســام ،فــي املقطــعالــذي يقــول:
َ َ ْ
ّ ُ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ْ ُ َ ّ
ـت ن ِبيــك المســمى
«فاظ ِهـ ِـر اللهــم لنــا و ِليــك وابــن ِبنـ ِ
ْ َ َ َ
ّ
َ َّ
َ ْ
َ ُ
ْ
حتــى ال َيظفــر ِبشـ ْ
ـل ِال
ـ
باط
ال
ـن
ـ
م
ء
ـي
ـولك
ِ
ـم رسـ ِ
ِباسـ ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ُ َ ُ َّ ْ َ َّ َ ُ َ ِّ َ ُ
مزقــه ،وي ِحــق الحــق ويحققــه».

جنــد مــن خــال االطــاع علــى مقطــع الدعــاء املذكــور؛ انــه
يتنــاول جملــة مــن النــكات الدالليــة للتوســل بتعجيــل الظهــور،
مــع أن هــذه الــدالالت ال تتحــدث عــن تفاصيــل الظهــور بقــدر
مــا تتحــدث عــن هويــة االمــام املنتظــر ،عليــه الســام ،والتركيــز
علــى نســبه ،وفــق نــكات خاصــة.
إن مقطــع الدعــاء أطلــق ســمة جديــدة علــى االمــام احلجــة
َ َ ْ
املنتظــر ،عليــه الســام ،وهــي( :الولـ ّ
ـي) حيــث قــال« :فاظ ِهـ ِـر
ّ ُ َّ َ
َ َّ َ
اللهــم لنــا و ِليــك» ،هــذا أوال؛ وثانيــ ًا :أطلــق صاحــب هــذا
الدعــاء  -اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام  -ســمة ن ََســبية عليــه،
وهــي:
َ ْ َ ْ
َ ِّ َ
ً
«وابــن ِبنـ ِـت ن ِبيــك» ،وثالث ـا :اطلــق ســمة ن ََســبية أخــرى
َ
َ ُ
ْ ُ َ ّ
ْ
ــولك».
ــم رس ِ
هــي «المســمى ِباس ِ
اآلن نحــن أمــام ثــاث ســمات ،واالســم املشــترك بينهمــا؛
محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،عندهــا يتعــن علينــا ان نعــرض
لهــذه الســمات ومــا حتويهــا مــن نــكات دالليــة:
الســمة األولــى :الولــي؛ وال نحتــاج الــى تســليط األضــواء
عليهــا ،كــون الولــي ،هــو مــن يتولــى إمامــة العصــر مــن
األمــر الصــادر عــن اللــه  -تعالــى -وهــو امــر مفــروغ منــه
مــا دمنــا نؤمــن أن اللــه  -تعالــى -ختــم رســاالت الســماء

مبحمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،وجعــل االمــام عليـ ًا ،عليــه
الســام ،وليــ ًا مــن بعــده ،وان األئمــة ،عليهــم الســام ،تولــوا
اإلمامــة متسلســلة ،وخامتهــم اإلمــام املهــدي ،عليــه الســام.
وأمــا الســمتان األخريــان؛ العبــارة القائلــة بأنــه ،عليــه
ْ َ ْ
َ ِّ َ
ــت ن ِبيــك» ،أي؛ انــه ابــن فاطمــة الزهــراء،
الســام« ،ابــن ِبن ِ
عليهــا الســام ،بنــت النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم،
َ
َ ُ
ُ َ ّ
ْ
ـولك»،
ـم رسـ ِ
والعبــارة األخــرى القائلــة بانــه« ،مســمى ِباسـ ِ
أي مســمى باســم جــده رســول اللــه.
نســتخلص مــن ذلــك ،مــن ان فاطمــة الزهــراء ،عليهــا
الســام ،تظــل مذكــرة قــارئ الدعــاء كونهــا أحــد األربعــة عشــر
املعصومــن ،ووالــدة الألئمــة ،عليهــم الســام ،وهــم خلفــاء
النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وهــذا بحــد ذاتــه داللــة مهمــة
فــي الدعــاء.
وأمــا بالنســبة الــى العبــارة القائلــة بأنــه ،عليــه الســام،
َ
َ ُ
ُ َ ّ
ْ
ــولك» أي مســمى باســم رســول اللــه،
ــم رس ِ
«مســمى ِباس ِ
فمــا املــراد مــن هــذه الفقــرة؟
إن االشــتراك االســمي بــن اســم النبــي األكــرم ،وبــن اســم
االمــام املهــدي ،لــه داللتــه املهمــة جــد ًا ،فهــو ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،خــامت االنبيــاء ،واإلمــام املهــدي ،عليــه الســام ،خــامت
األئمــة ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى؛ أن النبــي األكــرم
أول املعصومــن ،واإلمــام املهــدي آخرهــم ،ومــن جهــة ثالثــة؛ أن
النبــي األكــرم ،جــاء فــي بيئــة ال ديــن لهــا ،منحرفــة وســيأتي
االمــام  -عجــل اللــه فرجــه  -فــي بيئــة منحرفــة ايض ـ ًا ،وهــي
بيئــة آخــر الزمــن.
إذ ًا؛ هنــاك طابــع مشــترك بــن االســمني يتعلــق بالثــورة
اإلصالحيــة لهــذه األمــة ،مــع مالحظــة الفــارق بطبيعــة احلــال
بــن رســالة النبــوة ورســالة اإلمامــة ،حيث تعــد الثانيــة ،امتداد ًا
لرســالة النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،غيــر منفصلــة عنهــا ،أي:
يظــل االمــام املهــدي ،عليــه الســام ،آخــر خلفــاء الرســول،
صلــى اللــه عليــه وآلــه؛ لكــي نــدرك هــذا الوجــه مــن توســل
الدعــاء باللــه  -تعالــى -بــأن يعجــل لنــا ظهــور وليــه.

اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية
طعــام اإلســحار ،وكذلــك األمــر بالنســبة
إلــى النباتيــن الذيــن ال يأكلــون اللحــوم؛
فإنــه ليــس هنــاك فــرق بينهــم وبــن غيرهــم
فــي النشــاط واحليويــة.

الطغيان
في
النعمة
من أسباب
زوالها

سلبيات كثرة المأكل والمشرب

طغــوا وجتبــروا الــى ح ـ ّد ان جلبــوا علــى
انفســهم ســخط اخلالــق.
كفران النعمة

إن اآليــة الكرميــة تأتــي فــي ســياق
احلديــث عــن بنــي إســرائيل ،حيــث يقــول
 -تعالــى -فــي اآليــة الســابقة:

على اإلنسان أن
يمتلك إرادة قوية
للتحكم في
شهواته وملذاته،
أمام الطعام
والشراب
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الشيخ ماجد الطرفي

ِ
ِ
ـم َوال
{ ُك ُلــوا مــن َط ِّي َبــات َمــا َرزَ ْقنَا ُكـ ْ
ِ
َت ْطغَــوا فِ ِ
يــه َف َيح َّ
ُــم غ ََضبِــي َو َمــن
ْ
ــل َع َل ْيك ْ
ِ
َ ِ
ـوى}( ،ســورة
يلـ ْـل َع َل ْيــه غ ََضبِــي َف َقــدْ َهـ َ
ْ

طــه)81 :
تهتــم الشــريعة اإلســامية فــي
قضيــة الطعــام والشــراب الــذي يلبــي
حاجــة اإلنســان البدنيــة ،وقــد أنعــم اللــه
 تعالــى -علــى العبــاد مبــا ال يعــد واليحصــى مــن أنــواع الطعــام والشــراب،
ممــا أوجــب علــى العبــاد شــكر هــذه النعــم
واســتعمالها فيمــا يرضــي اللــه  -تعالى،-
فــإن أقوامـ ًا مــن النــاس لــم يشــكروا هــذه
النعــم مــن طيبــات الطعــام والشــراب؛ بــل

ِ
ِ
س ِائ َ
نج ْينَاكُــم
يــل َقــدْ َأ َ
{ َيــا َبنــي إ ْ َ
ِ
ــب ال ُّط ِ
ــور
ُــم َجان َ
ُــم َو َواعَدْ نَاك ْ
ِّمــ ْن عَدُ ِّوك ْ
َ
ْ
َ
ُ
الس ـ ْل َوى}،
و
ن
ـ
ل
ا
ـم
ـ
ك
ي
ل
ع
ـا
ـ
َّ َ َّ
األَ ْي َم ـ َن َونَزَّ ْلنَ َ ْ ُ

(ســورة طــه ،)80 :فالطغيــان  -بحســب
الظاهــر -هــو فــي األكل مــن الطيبــات،
وذلــك بكفــران النعمــة ،وعــدم شــكر النعمــة
والكفــر بهــا بعــد التمتــع بالطيــب من االكل
ـى َلــن
وسـ ٰ
والشــرب كمــا قالــواَ ...{ :يــا ُم َ

احـ ٍ
ـى َطعــا ٍم و ِ
ـد َفــا ْد ُع َلنَــا َر َّبـ َ
ـك
ـر َعـ َ ٰ َ َ
ن َّْصـ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ُي ِ
ِ
َ
ــت ْال ْر ُض مــن َب ْقل َهــا
ْــر ْج َلنَــا مَّــا تُنب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــها َو َب َصل َهــا،}...
َوق َّثائ َهــا َو ُفوم َهــا َوعَدَ س َ

(ســورة البقــرة ،)61 :فإنهــم كفــروا بنعــم
اللــه  -تعالــى -التــي أنزلهــا مــن طيبــات
اجلنــة.
مــن املقدمــات نحــو الكفــر بالنعمــة
التــي يجــب ان نتجنبهــا؛ األكل الزائــد

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

واإلســراف والتبذيــر فــي الطعــام الــذي
يحصــل هــذه األيــام ،الســيما فــي مجالــس
الفــواحت وحفــات األعــراس ،والــذي علــى
أثرهــا ُيرمــى باقــي الطعــام فــي حاويــات
النفايــات ،تصــور ًا منهــم أن هــذا نــوع
مــن كــرم الضيافــة متمثــ ًا فــي تقــدمي
األضاحــي باعــداد كبيــرة لتقــدمي حلومهــا
الوفيــرة أمــام احلضــور ،وأحيانــ ًا يكــون
الذبــح تكرميــ ًا لرجــل مهــم دون غيــره،
حتــى وصلــت إلــى مرحلــة التباهــي
والتفاخــر ،فأصبحــت ظاهــرة ســيئة ،بــل
ونقمــة علــى شــريحة كبيــرة فــي املجتمــع،
حيــث بــات علــى اجلميــع االلتــزام بهــذه
االعمــال وإال فــان صاحــب املناســبة
يتعــرض للتجريــح والتقريــع واللــوم القاتــل!
علــى الرغــم مــن أن حاجــة اإلنســان
للطعــام أقــل بكثيــر مما نتصور ،والشــاهد
علــى ذلــك ،أن بعــض النــاس فــي شــهر
رمضــان املبــارك رمبــا يغلبهــم النــوم وال
يتمكنــون مــن تنــاول طعــام اإلســحار ،بيــد
أن املالحــظ أنهــم بكامــل نشــاطهم فــي
يــوم الصــوم ،وال فــرق بــن نشــاطهم فــي
شــهر رمضــان وبــن غيرهــم ممــن تناولــوا

ليــس هنــاك مــن يقــول بحرمــة تنــاول
الكثيــر مــن الطعــام ،ورب العاملــن ،هــو
أكــرم األكرمــن ،ويــوم القيامــة ال ُيحاســب
اإلنســان الــذي أكل رغيفــن ،او تنــاول
أطباقــ ًا متنوعــة مــن الطعــام ،بيــد ان
النظــام االجتماعــي واملنهــج الصحــي
الــذي بينــه لنــا أهــل البيــت ،عليهــم
الســامُ ،يحذرانــا مــن مغبــة اإلصابــة
بحــاالت مرضيــة للنفــس والبــدن بســبب
اإلكثــار مــن الطعــام والشــراب ،نذكــر
منهــا:
أو ًال :سلب احلكمة
ورد فــي روايــات أهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،إشــارة إلــى أن الفطنــة قرينــة
للجــوع ،كمــا روي عــن النبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه« :نــور احلكمــة اجلــوع»؛
أي إن اإلنســان احلكيــم هــو اإلنســان
الــذي يســتوعب األمــور كمــا ينبغــي ،وعــن
اإلمــام علــي ،عليــه الســام« :ال فطنــة
مــع بطنــة»؛ والفطنــة حالــة مــن النباهــة
والــذكاء ،والبطنــة ،تعنــي األكل الكثيــر.
وإذن؛ فهــذه املزيــة العقليــة مرتبطــة
بعــدم األكل الكثيــر ،ومــن املمكــن أن
نوجــه القضيــة علميــ ًا ،فاإلنســان عندمــا
يــأكل ،مــن الطبيعــي أن قســم ًا مــن دمــه
 الــذي هــو طاقــة البــدن  -يتوجــه إلــىاجلهــاز الهضمــي ومــن ثــم ينصــرف عــن
جهــاز التفكيــر ،الــذي بــدوره يحتــاج إلــى
الــدورة الدمويــة النشــطة ،ولهــذا عندمــا
يــأكل اإلنســان يحــس بشــيء مــن الفتــور
والكســل ،وعــدم املزاجيــة لقــراءة كتــاب
بشــكل متــأنٍّ ومتعمــق.
ثاني ًا :موت القلب
قــال النبــي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه« :ال متيتــوا القلــوب بكثــرة الطعــام
والــرابّ ،
وإن القلــوب متــوت كالــزروع
إذا كثــر عليــه املــاء»؛ بــل ال يــراد بالقلــب

هنــا حتمـ ًا املــخ والتفكيــر أو القلــب الــذي
فــي الــدورة الدمويــة ،وإمنــا القلــب الــذي
هــو روح اإلنســان؛ والشــاهد علــى ذلــك
حالــة اإلنســان فــي شــهر رمضــان املبــارك

عنــد اإلفطــار ،روي عــن اإلمــام الصــادق،

عليــه الســام« :للصائــم فرحتــان :فرحــ ٌة
عنــد اإلفطــار ،وفرح ـ ٌة عنــد لقــاء اهلل عــزّ
وجـ ّـل»؛ أي إن هــذا اإلنســان يعيــش حالة

مــن حــاالت االرتيــاح والســكينة النفســية،
فحالــة الصائــم عنــد اإلفطــار حالــة
متميــزة؛ ألن هــذا اجلــوع الــذي كان معــه
فــي النهــار ،أعطــاه شــيئ ًا مــن الشــفافية
والنــور فــي القلــب.
ثالث ًا :كثرة النوم
إن الــذي يــأكل كثيــر ًا يــزداد نومــه،
واجتمــاع كثــرة األكل مــع كثــرة النــوم
جتلــب املضــرة ،فقــد ورد عــن اإلمــام
علــي ،عليــه الســام« :كثــرة األكل والنــوم،
يفســدان النفــس ،وجيلبــان املــرة».
صحيــح أن ُك ّتــاب الســيئات ال يكتبون
عليــه شــيئ ًا؛ ولكــن فــي نفــس الوقــت هــذا
إنســان ذهــب وقتــه هــدر ًا ،ويــوم القيامــة
يؤتــى بهــذه الســاعات الفارغــة ،فينــدم
عليهــا.
رابع ًا :عمى القلب
إن الــكالم ليــس فــي احلــرام فقــط،
إمنــا الــكالم فــي الطعــام احلــال؛ عــن
ِ
ــئ
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام« :إ َذا ُمل َ

الب ْطــن ِمــن ا ُملب ِ ِ
ــب ع ِ
َــن
ــي ال َق ْل ُ
َ َ
َ ُ
ــاح؛ عَم َ
الصـا َِح» ،هــذه الروايــة مــن املناســب أن
َّ

نكتبهــا فــي منازلنــا ،فــي غرفــة الطعــام،
لعلهــا تقيدنــا ،فــإذا كانــت هــذه نتيجــة مــن
مــأ بطنــه مــن املبــاح؛ فكيــف إذا امتــأ
باحلــرام؟!.
التوازن في المأكل والمشرب

إن العــاج يكمــن فــي التأمــل فيمــا
ورد عــن املعصومــن ،عليهــم الســام،
فــي أن املؤمــن يجــب أن يــأكل فــي ثلــث
بطنــه ،كمــا فــي قولهــم ،عليهــم الســام،
لــث ل َطع ِام ِ
ــهَ ،و ُث ٌ
املشــهورَ ..« :ف ُث ٌ
لــث
َ
لــث لنَ َف ِس ِ
لشابِ ِ
ــهَ ،و ُث ٌ
ــه  ،»..وهــذا قيــاس
ََ
ســهل ميكــن تطبيقــه ،كمــا هــو املتعــارف
فــي آداب الطعــام ،أن يقــوم عــن الطعــام
وهــو يشــتهيه ،بحيــث لــو جــيء لــه بطعــام
شــهي ،ال يشــعر بالغثيــان عنــد شــم
رائحتــه ،كمــا قــال اإلمــام علــي ،عليــه
الســام ،إنّ فــي القــرآن آليـ ًة جتمــع الطــب
اش ُبــو ْا َوالَ ت ْ ِ
ُس ُفــو ْا}،
كلــهُ { :ك ُلــو ْا َو ْ َ
(ســورة األعــراف.)31 :
اضافــة الــى ذلــك فــان كثــرة األكل

يؤثــر أيضــ ًا علــى صحــة اإلنســان،
وســامة بدنــه ،ممــا يســتدعي التــوازن
فــي املــأكل واملشــرب ،كمــا يشــير أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،إلــى أن قلــة
الطعــام فيــه كــرم للنفــس وأدوم للصحــة؛
فــإن احلميــة هــي خيــر عــاج ،كمــا ذكــر
عــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام:
«احلميــة رأس الــدواء ،واملعــدة بيــت الداء،
تعــود».
وعــود بدنــ ًا مــا ّ
ّ
لــذا يجــب علــى اإلنســان أن ميتلــك
إرادة قويــة للتحكــم فــي شــهواته وملذاتــه،
أمــام الطعــام والشــراب ،كمــا فــي ميــل
البعــض عنــد األكل الــى مــلء البطــن مبــا
وجــد مــن ألــوان الطعــام والشــراب علــى
املائــدة مــن دون أن تتحكــم بــه إرادتــه،
فــإن مــلء البطــن ليــس فقــط غيــر مفيــد
بــل فيــه الكثيــر مــن األضــرار علــى جميــع
أعضــاء جســم األنســان ،علم ـ ًا أن هنــاك
عــدد ًا مــن اآلداب والســن التــي وجــه
إليهــا املعصومــون ،عليهــم الســام ،ممكــن
اعتمادهــا كقواعــد صحيــة ،كمــا جــاء فــي
كتــاب االخــاق والســيرة ،ولعــل أبرزهــا
«مــكارم األخــاق» للشــيخ الطبرســي،
وهــو أحــد كبــار علماؤنــا ،الــى جانــب
مــا ذكــره املراجــع والفقهــاء فــي كتبهــم
الفقهيــة ،منهــا :عندمــا يكــون أمــا مائــدة
الطعــام ،يجــب األكل ممــا يليــه ،أو ال
تــأكل مــا قــد عرفــت مضرتــه ،وال تُؤثــر
هــواك علــى راحــة بدنــك ،وغيــر ذلــك مــن
كالمهــم ،عليهــم الســام.
وهنــاك قــول مشــهور للنبــي محمــد،
صلــى اللــه عليــه وآلــه« :نحــن قــوم ال
نــأكل حتــى نجــوع وإذا أكلنــا ال نشــبع»،
أي إن اإلنســان عنــد االنتهــاء مــن الطعــام
يجــب أن يقــوم عــن املائــدة وهــو راغــب لــه.
مــن هنــا فــان تفعيــل اإلرادة بهــدف
االعتــدال فــي األكل والشــرب ،هــو
باحلقيقــة ،حتقيــق مصلحــة االنســان
نفســه ،وضمــان ســامته فــي احليــاة
مبــا يجعلــه ســعيد ًا وهانئــ ًا بعيــد ًا عــن
أي نــوع مــن اآلالم واملنغّصــات مــا
يتســبب بضغــوط نفســية وبدنيــة علــى
نفســه وأســرته بــل وحتــى املجتمــع ،إذ
ان احلــاالت املرضيــة التــي نراهــا اليــوم،
تنعكــس ســلب ًا بشــكل أو بآخــر ،ليــس
علــى األســرة فقــط ،وإمنــا علــى االفــراد
احمليطــن ايضــ ًا.
ﺷﺒﺎط | 2018

تفعيل اإلرادة
بهدف االعتدال
في األكل
والشرب ،هو
بالحقيقة تحقيق
مصلحة االنسان
نفسه ،وضمان
سالمته
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مستقبل الطالب بين
مسؤولية األسرة
ودور المدرسة

عبد الرزاق محمد

إن الوالدين يجب
أن يكونوا أكثر
ً
إحساسا بالمسؤولية
تجاه المسيرة
التعليمية ألبنائهم

مــا هــو دور اآلبــاء فــي مســيرة
تعليــم أبنائهــم؟ وهــل يعــرف اآلبــاء أنهــم
مســؤولون أيض ـ ًا بنفــس مقــدار مســؤولية
املعلــم  -أو أكثــر -جتــاه تعليــم أبنائهــم؟
ومــا هــو املســتوى املطلــوب الهتمــام اآلباء
بالتحصيــل الدراســي ألبنائهــم؟
منــذ أن أصبــح التعليــم فــي بالدنــا
إلزاميــ ًا تقلّــص اهتمــام اآلبــاء مبتابعــة
تعليــم أبنائهــم ،واســتمر األمــر رغــم
تراجــع هــذا اإللــزام فــي بالدنــا وفــي
العــراق حتديــد ًا ،فقــد بقــي االعتقــاد
ســائد ًا بــأن املؤسســة التعليميــة فــي
الدولــة ،مــن املدرســة االبتدائيــة وحتــى
اجلامعــة ،هــي املســؤولية عــن توفيــر
األجــواء التعليميــة الالزمــة مــن مبانــي
وكادر تدريســي وأثــاث وخدمــات صحيــة
وغيرهــا ،وهــو أمــر ال يختلــف عليــه اثنــان،
كــون الدولــة هــي التــي تتصــرف وحدهــا
باملــوارد املاليــة ،ومــا يســمى بالثــروة
الوطنيــة ،وليــس جهــة أخــرى ،بيــد أن
هــذا شــيء ،ومســألة االرتقــاء باملســتوى
العلمــي للطالــب مــن الصغــر وحتــى الكبــر
أمــر آخــر ،فــإذا كان الطالــب كســو ًال أو
مهمــ ًا فــي دراســته ،لســبب أو آلخــر،
كيــف يتحمــل املعلــم واملدرســة مســؤولية
الرســوب والفشــل فــي االمتحانــات؟
من يفكر أكثر بمستقبل الطالب؟
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إن التوقــف عنــد الــرأي القائــل
باملســؤولية املنفــردة للمعلــم وللمدرســة فــي
أجنــاح العمليــة التعليميــة ،يفاقــم مشــاكل

الطالــب ويجعلــه أمــام حتديــات ال يعــرف
كيــف يتعامــل معهــا ،لنفتــرض وجــود
املعلــم الناجــح فــي أداء مســؤوليته ،فانــه
ســيفيد الطــاب األذكيــاء مــن ذوي الدوافع
اجلاهــزة للتعليــم مــن ذكاء وعوامــل
اجتماعيــة ،فمــن يكــون ملــن حرمــوا مــن
كل ذلــك؟
وهنــا احلديــث حتديــد ًا عــن املراحــل
االبتدائيــة ،فالفتــرة الراهنــة تختلــف عمــا
ســبق ،عندمــا كان معظــم اآلبــاء يعانــون
األميــة ،بينمــا كان املســتوى التدريســي
فــي مراتــب عاليــة ،ومثالنــا األبــرز؛
العــراق ،حيــث تخــرج عــدد كبيــر مــن
األطبــاء واملهندســن مــن بيــوت لــم تكــن
مــن أهــل العلــم واملعرفــة إال الشــيء
القليــل ،أمــا فــي الوقــت احلاضــر ،فــان
التطــور الثقافــي وزوال األميــة بشــكل
واســع ،ترافــق مــع انتكاســة اقتصاديــة
ك ّبلــت اآلبــاء املتعلمــن عــن أي دور إزاء
أبنائهــم.
نعــم؛ هنالــك قصــور ملحــوظ فــي
بعــض املعلمــن مــع التالميــذ الصغــار،
وتنصــل واضــح فــي بعــض األحيــان عــن
ّ
املبســطة والتــي
الدراســية
املــادة
تبيــن
ّ
تعــد البنيــة التحتيــة للطالــب ،مثــل القــراءة
واإلمــاء والرياضيــات والعلــوم ،بيــد أن
املســؤولية تبقــى علــى األســرة فــي تقويــة
معنويــات الطالــب بــأن ال ينتظــر دائمـ ًا مــا
يقدمــه املعلــم ،إمنــا يجــد ويجتهــد بنفســه
فــي احلفــظ واالســتيعاب والفهــم ،ورمبــا
هــذا االندفــاع هــو الــذي يح ّفــز املعلــم
علــى بــذل املزيــد ،كمــا يدفــع املعلــم اآلخــر
علــى أداء واجبــه بأحســن مــا يكــون أمــام

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

هكــذا تالميــذ.
إن همــوم العمــل واالنشــغال
باســتحصال لقمــة العيــش لــن يكــون
مبــرر ًا إلهمــال التالميــذ الصغــار ،فكمــا
يفكــر األب بحاضــر أســرته ومــا يجــب
ان يوفــره لهــم فــي يومهــم ،عليــه أن يفكــر
ايض ـ ًا مبســتقبلهم ،فقــد ُيصــاب التلميــذ
فــي فتــرة مــن الفتــرات بالكســل واإلهمــال
وتتملكــه الرغبــة فــي التهـ ّرب مــن املدرســة،
وهنــا يتوجــب علــى األب أن يتدخــل إلقناع
ابنــه بضــرورة إكمــال الشــوط الدراســي،
وزرع حــب العلــم والتعليــم فــي نفســه،
ثــم تبيــن أهميتــه فــي حياتــه الشــخصية
واملجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
تفعيل مجلس اآلباء والمعلمين

ومــع التســاهل الــذي نالحظــه مــن
قبــل بعــض اآلبــاء أو ًال والهيئــات التعليميــة
ثانيــ ًا جتــاه مــا يتعلمــه التالميــذ فــي
مراحلهــم األولــى ،جنــد إســقاطاته الســيئة
فــي املراحــل املتقدمــة ومــع االقتــراب مــن
عتبــة اجلامعــة ،فاملتخــرج مــن اجلامعــة،
حتــى وإن لــم تكــن اللغــة العربيــة
اختصاصــه ،إال ان مــن غيــر املعقــول أن
يكتــب كلمــات علــى الــورق مــع أخطــاء
إمالئيــة فظيعــة يفتــرض ان يقــع فيهــا
تلميــذ االبتدائيــة.
إن الســقطات العلميــة مــن اخلريجــن،
تعبــر عــن قطيعــة لفتــرة طويلــة بــن
اآلبــاء والــكادر التعليمــي والتدريســي،
رغــم وجــود مجلــس اآلبــاء واملعلمــن
فــي املــدارس االبتدائيــة ،وهــذا املجلــس
يتــم إنشــاؤه وانتخــاب أعضائــه خــال

اجتمــاع أوليــاء األمــور فــي املدرســة،
بيــد أن هــذا االجتمــاع ال يتكــرر خــال
الســنة الدراســية ،ومــن املالحــظ ايضــ ًا
عــدم اســتدعاء بعــض اإلدارات ألوليــاء
األمــور لــدى حصــول مشــكلة فــي مســتواه
التعليمــي ،وهــذا مــا يشــكو منــه الكثيــر
مــن اآلبــاء حيــث يعــدون هــذا نوع ـ ًا مــن
تكريــس هــذه القطيعــة ،رغــم اهتمامهــم
مبســتويات أبنائهــم ومحاولــة متابعــة
دروســهم وفروضهــم البيتيــة.
فكمــا أن املســؤولية ملقــاة علــى
عاتــق األســرة فــي إعــداد األجــواء
املناســبة للتعليــم ومســاعدة التلميــذ علــى
االســتيعاب وتقويــة معنوياتــه ،فــان علــى
املعلــم  -حتديــد ًا -فــي املدرســة االبتدائيــة

التواصــل مــع األب وتزويــد التلميــذ بــن
فتــرة وأخــرى مبالحظــات مرســلة الــى
ولــي األمــر كــي تُفهــم أســر التالميــذ أن
املدرســة تقــوم مبزيــد مــن االهتمــام او
حتــى مراجعــة املدرســة لالستفســار عــن
ســبب تراجــع املســتوى التعليمــي او وجــود
صعوبــات فــي االســتيعاب للمســاعدة علــى
حــل املشــكلة إن كانــت ثمــة عوامــل أســرية
او غيرهــا ،فاملعلــم واملدرســة معنيــان
باألمــر ضمــن جــدران املدرســة وخــال
فتــرة معينــة فقــط ،بينمــا اإلشــراف
األســري واألبــوي لــه ســعة أكثــر ،فهنالــك
العوامــل األســرية واالجتماعيــة وحتــى
األصدقــاء فــي احمللّــة ،ومــن ث ـ ّم العامــل
املســتجد حديثــ ًا؛ متمثــ ًا باأللعــاب

اإللكترونيــة مــن خــال الهواتــف النقالــة
واألجهــزة اللوحيــة وغيرهــا ،الــى جانــب
الشاشــة الصغيــرة ،الضيفــة القدميــة
للعائلــة!
إن وجــود عوامــل مؤثــرة ومتشــابكة
فــي احليــاة تؤثــر علــى مســيرة التعليــم
مــن املراحــل االبتدائيــة وحتــى اجلامعــة،
تفــرض علــى األســرة بشــكل عــام،
واألبويــن بشــكل خــاص بــذل املزيــد
مــن االهتمــام والرعايــة بشــأن تعليــم
أبنائهــم ،ليــس فقــط فيمــا يتعلــق باحلفــظ
واالســتيعاب والفهــم ،وإمنــا فــي اجلانــب
املعنــوي الــذي ال يقــل أهميــة ،ألنــه يوفــر
احلوافــز والدوافــع للطالــب باملضــي قدمـ ًا
فــي طلــب العلــم مهمــا كانــت الظــروف.
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مجتمع

مجتمع
أمان ـ ًا مــن الفتــرة الالحقــة التــي تشــكلت
بهــا أجهــزة الدولــة؛ حيــث كثــر فيهــا القتــل
علــى الهويــة وانفــاب الوضــع األمنــي
بشــكل كبيــر ،وارتفــع معــدل اجلرميــة
املنظمــة بشــكل ملحــوظ فــي عمــوم مناطــق
العــراق.
اننــا هنــا ال ندعــو ان حتــل العشــائر
محــــــــل الدولــة وأجهزتهــا الرســـــــمية
املختصــة ،التــي تضطلــع بــدور مهــم،
ووظائــف محــددة ملنــع اجلرميــة وحفــظ
أمــن املجتمــع ،وإمنــا نعتقــد بوجــوب ان
تكــون العشــائر عام ـ ًا مســاعد ًا وســاند ًا
للدولــة فــي بســط األمــن ،وفــرض هيبــة
القانــون؛ حيــث ان األمــن ميثــل أولويــة
وضــرورة قصـــــوى لرفـــــاهية وتقــدم

الشــعوب ،وعليــه يجــب ان يكــون ألبنــاء
العشــائر دور ريــادي فــي إشــاعة روح
التســامح بــن النــاس مــع تأكيدنــا علــى
اخلصــال الفاضلــة التــي يتمتــع بهــا أبنــاء
العشــائر مــن إصــاح ذات البــن ،وجنــدة
امللهــوف ،وحـــــماية الدخيــل ،ونصــرة
احلــق ،وإغاثــة الضعيــف ،وردع املجــرم،
ومحاربــة الفســاد.
إن إشــــاعة هــــذه املبــــادئ هــــي
مســؤولية شــرعية واجتماعيــة وعرفيــة
وقانونيــة واجبــة علــى عمــــــوم ابنــاء
العشــائر.
وأخيــر ًا؛ يجــب النظــر إلــى العشــائر
كونهــا مؤسســة حيويــة قابلــة للتطــور
ومواكبــة املرحلــة وتقــدمي االفضــل

للمجتمــع العراقــي فــي كافــة االصعــدة؛
السياســية منهــا واالقتصاديــة واالمنيــة.
ومــا العالقــة الوثيقــة بــن املؤسســة
العشــائرية وبــن املرجعيــة الرشــيدة ،إال
دليــل علــى اله ّمــة والعزميــة املوجــودة
إلعــادة بنــاء هــذه املنظومــة االجتماعيــة
التــي حتتــاج الــى املزيــد مــن أعــادة النظــر
فــي بعــض أعرافهــا التــي تتعــارض مــع
الشــرع املقــدس ،ومــن ثـ ّم؛ تعزيــز نظامهــا
الداخلــي بــا يجعلهــا ذات دور فاعــل
ومســتدام ،وهــو مــا يؤهلهــا لإلســهام فــي
بنــاء الدولــة العراقيــة احلديثــة وإســناد
مؤسســاتها األمنيــة ولتكــون عنصــر
إيجابــي فــي دعــم الســلم األهلــي والتقــدم
االجتماعــي.

العشائر وأمن المجتمع العراقي

يجب ان تكون
ً
العشائر عامال
ً
ً
مساعدا وساندا
للدولة في بسط
األمن ،وفرض
هيبة القانون؛
حيث ان األمن
يمثل أولوية
وضرورة قصوى
لرفاهية وتقدم
الشعوب
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يتميــز املجتمــع العراقــي بأنــه مجتمــع
عشــائري؛ وقــد متكنــت العشــائر مــن
خــال مواقفهــا الوطنيــة املميــزة أن تلعــب
دور ًا وطنيــ ًا بــارز ًا يشــار إليــه بالبنــان،
ضــد التحديــات التــي تواجــه العــراق،
ومنهــا؛ حفــظ األمــن ونبــذ الطائفيــة
ودميومــة اســتقرار البــاد؛ حيــث تُعــد
العشــيرة فــي العــراق هــي الكيــان األكثــر
حضــور ًا مــن باقــي الكيانــات والشــرائح
فــي املجتمــع العراقــي.
ومــن خــال مــا تقــدم نــرى بوضــوح،
أن العشــائر متــارس دور ًا مفصليـ ًا ومهمـ ًا
جــد ًا فــي اســتتباب األمــن ومكافحــة
اإلرهــاب ،ومصــداق قولنــا؛ الــدور البــارز
واإليجابــي الــذي لعبتــه العشــائر فــي
تلبيــة نــداء املرجعيــة الرشــيدة فــي اجلهــاد
الكفائــي حملاربــة اإلرهــاب التكفيــري
الــذي عــاث فــي األرض فســاد ًا ،حيث كان

لعمــداء الســادة وأمــراء القبائــل وشــيوخ
العشــائر توجيــه مباشــر ألبنــاء عشــائرهم
فــي االلتحــاق بصفــوف املتطوعــن
للجهــات األمنيــة بكافــة صفوفهــا ،ومنهــا
حشــدنا املقــدس.
وكذلــك كان للعشــائر دور مهــم فــي
حفــظ النســيج االجتماعــي ألبنــاء الشــعب
العراقــي؛ ســاعدها فــي ذلــك انتمــاء
ابنــاء العشــيرة الواحــدة لهــذا املذهــب أو
ذاك فــي آن واحــد .واليــوم يتضــح لــكل
متابــع لشــؤون املجتمــع العراقــي ،أن
العشــائر هــي أقــرب شــريحة اجتماعيــة
إلــى املرجعيــة الرشــيدة ،علــى اختــاف
احلقــب الزمنيــة التــي مــرت بالعــراق ؛
حيــث كانــت العشــائر ســباقة فــي تنفيــذ
فتــاوى وتوجيهــات املرجعيــة ،ابتــداء مــن
ثــورة العشــرين ضــد االســتعمار ومــرور ًا
مبواجهــة األنظمــة الفاســدة اجلائــرة التــي
تعاقبــت علــى حكــم العــراق ،وختامــ ًا
بفتــوى اجلهــاد الكفائــي ،إميانــ ًا منهــا
بــأن املرجعيــة الرشــيدة هــي خيمــة األمــان
للعراقيــن كافــة.
إن معيــار األمــن االجتماعــي يســتند
الــى قولــه تعالــى{ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا
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 ،)82وفــي حديــث عــن الرســول األعظــم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه« :ال يدخــل اجلنــة
مــن ال يأمــن جــاره مــن بوائقــه».
إن األمــن هــو اإلحســاس بالطمأنينــة
والشــعور بالســلم واالســتقرار ،وهــو عــاد ًة
مــا يكــون مقيــاس تقــدم الشــعوب؛ ولذلــك
يؤكــد املختصــون علــى أهميــة توفيــر
األمــن لعمــوم النــاس لتســتمر احليــاة
بكافــة مجاالتهــا ،حيــث ان العمــل ال ميكن
ان يثمــر واحلضــارة ال تزدهــر والبلــدان ال
تتقــدم والرفاهيــة ال تعــم فــي ظــل غيــاب
األمــن ،ومتــى مــا توفــر األمــن لإلنســان،
تفــرغ ذلــك اإلنســان إلــى اإلبــداع الفكــري
والعلمــي؛ وذلــك ألن األمــن لــه تأثيــر كبيــر
فــي ترويــض النفــس البشــرية ودفعهــا
نحــو التنميــة فــي كافــة مجــاالت احليــاة.
ومــا زلنــا نعتقــد ونؤمــن أن العشــائر
العراقيــة هــي صمــام األمــان فــي عمليــة
حفــظ األمــن وال ننســى دورهــا املميــز
مــا بعــد عــام 2003م عنــد غيــاب كامــل
ألجهــزة الدولــة ،ومنهــا األجهــزة األمنيــة
والرقابيــة بشــكل عــام ،حيــث كانــت
العشــيرة بأعرافهــا وقوانينهــا ،هــي
احلاكمــة فــي تلــك الفتــرة احلرجــة؛ وأعنــي
ان أغلــب مشــاكل املجتمــع كانــت ُتــل
عــن طريــق العشــائر ،والتــي أمســكت
بزمــام األمــور بــكل حــزم ،االمــر الــذي
و ّفــر قــدر ًا كبيــر ًا مــن األمــن واالســتقرار
للمجتمــع ،وأصبحــت تلــك الفتــرة أكثــر

خطوة ذكية واحدة لحل المشاكل االجتماعية
اعداد :زكي الناصر *

شــكا رجـ ٌـل مــن أصحــاب أميــر املؤمنني،
عليــه الســام ،مــن ســوء أخــاق زوجاتــه ومــا
يعانيــه منهــنّ  ،فقــام اإلمــام خطيبــ ًا وقــال:
« ...فداروهــنّ علــى كل حــال ،وأحســنوا لهــن
املقــال ،لعلهــن ُيحســنّ الفعــال»
يفكــر البعــض أحيانــ ًا مبنطــق احلــق
والباطــل ،وبذلــك يبغــي حــ ًا للمشــاكل
االجتماعيــة ،ســوا ًء داخــل األســرة ،او مــع
اجليــران او مــع االصدقــاء وســائر افــراد
املجتمــع ،فــاذا كان علــى حــق ،يجــب علــى
الطــرف املقابــل االعتــراف بكونــه علــى باطــل،
وعليــه البــد أن يأخــذ حقــه منــه ،مهمــا كلــف
االمــر ،بيــد أن النبــي األكــرم ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،يعلمنــا قانونـ ًا آخــر ًا أكثــر صحــة
وســامة لنــا ،وهــو القانــون الــذي أشــار إليــه
بقولــه« :الصلــح ســيد األحــكام».
رأي فقهي
أحــد مراجــع الديــن الكبــار لــه ٌ
جميــل ومميــز ،بــأن «البعــض يتصــورون أن
مــن جملــة العقــود فــي املعامــات مثــل عقــود
البيــع واإلجــارة والهبــة ،عندنــا عقــد الصلــح،
وهــذا غيــر صحيــح مــن الناحيــة الفقهيــة،
فالصلــح قانــون مقابــل لبقيــة العقــود ،ويعني؛
ال عقــد ،يعنــي مــر ًة يقــول الشــريكان نحــن
نقعــد ونــرى كيــف نحــل القضايــا التجاريــة
بيننــا وكــم حقــك وكــم حقــي؟ ومــرة نقــول:

ــي بقضيــة حقــي وحقــك ،نصــف
أنــا ال عل ّ
املــال لــك ونصفــه لــي ،فهــذا ليــس بعقــد بــل
هــو ضــد العقــد» ،وإذن ،فــان هــذا القانــون
فــوق ذلــك القانــون ،طبع ـ ًا بشــرط أال يــؤدي
إلــى حتليــل حــرام أو حتــرمي حــال.
ان مواجهــة املشــاكل واالزمــات
االجتماعيــة بحاجــة الــى اســاليب مغايــرة
حلالــة التــأزم والتشــنج التــي تتســم بهــا
املشــكلة اساسـ ًا ،فالكثيــر م ّنــا يواجــه مظاهر
خاطئــة او اعمــا ًال مشــينة ومنكــرة ،وهــي مــن
الناحيــة الدينيــة واالخالقيــة متثــل زيغ ـ ًا عــن
احلــق والفضيلــة ،ولكــن؛ حالــة االســتنفار
الشــديد للــرد علــى هــذا الزيــغ ،يتســبب فــي
معظــم احلــاالت  -إن لــم نقــل جميعهــا -الــى
زيــغ أشـ ّد واندفــاع نحــو مزيــد مــن االخطــاء
وتعقيــد اكثــر للمشــاكل.
ينقــل أحــد العلمــاء أن رج ـ ًا كبيــر ًا فــي
الســن شــاهد شــاب ًا فــي نهــار شــهر رمضــان
يدخــن الســيجارة أمــام املــارة وبشــكل
ســافر ،وفــي احــدى املــزارات الدينيــة ،وهــو
مــن االعمــال املنكــرة وميثــل هتــك ًا حلرمــة
شــهر رمضــان ،يقــول العالــم وكان يعــرف
ذلــك الشــاب ،ويعــرف حتللــه الدينــي :اقتــرب
الرجــل الكبيــر فــي الســنّ وهــو متأثــر مــن
هــذا املنظــر وقــال لــه بغضــب :أال تخجــل...؟!
فقــال لــه ذلــك الرجــل :كال ال أخجــل! ثــم قــال
لــه :ألســت بصائــم؟ فأجابــه :كال لســت

بصائــم! ثــم قــال لــه :ألســت مبســلم؟ أجابــه:
كال لســت مبســلم! فقــال لــه إذن :مــا هــي
ديانتــك؟ قــال:
أنــا يهــودي! فقــال لــه :وملــاذا جئــت الــى
هــذا املــكان؟ فقــال :ألتفــرج فقــط! وهكــذا؛
توقــف الرجــل الكبيــر فــي الســنّ عــن الــكالم
وذهــب الــى حــال ســبيله يائس ـ ًا ،يقــول ذلــك
العالــم :أتيــت الــى ذلــك الشــاب وقلــت لــه:
أنــا أعــرف أن الرجــل الكبيــر فــي الســن أثــار
فيــك حالــة الغضــب مبنطقــه ،وأنــا اعــرف
أنــك مؤمــن وال أقــول ال تدخــن ،ولعلــك معــذور
فــي عملــك ،ولكــن أقــول :إحترام ـ ًا لصاحــب
هــذا املشــهد ،إمتنــع عــن التدخــن علنــ ًا،
يقــول :مبجــرد أن قلــت لــه هــذا الــكالم أخــذ
الســيجارة وأطفأهــا و رماهــا بعيــد ًا.
ان اللجــوء الســريع واملنفعــل نحــو
العنــف ملواجهــة الظواهــر الســيئة مــن شــأنه
خلــق املزيــد مــن الظواهــر الســيئة ودفــع
املخطئــن الــى ارتــكاب املزيــد مــن االخطــاء،
ليــس ح ّبـ ًا فيهــا واميانـ ًا منهــم مبــا يفعلــون،
بــل رمبــا بعلــم منهــم بقبحهــا ،ولكــن؛ مــن
منطلــق العنــاد ورد الفعــل وإثبــات الوجــود
فــي ســاحة املواجهــة التــي يخلقهــا البعــض
ظنــ ًا منهــم أنهــم يحســنون صنعــا.
------------------* مقتبــس مــن محاضــرة لســماحة آيــة اهلل
الســيد محمــد رضــا الشــيرازي  -رحمــه اهلل -
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مجتمع

مجتمع
انطباعــ ًا داخــل االبــن بأنــه ممنــوع مــن
هــذا األمــر نتيجــة لتســلط آبائــه فقــط،
وجتــده يعمــل ذلــك ســر ًا فــي الدخــول الــى
مواقــع التواصــل فــي خلــوة مــن أهلــه ،أو
مــع أصدقائــه ،أو فــي املقاهــي وغيرهــا
مــن األماكــن ،ألن «كل ممنــوع مرغــوب»
خاصــة وهــو يجــد أن الكثيــر مــن أبنــاء
جلدتــه وأقرانــه ممــن يتعاملــون مــع هــذه
التقنيــة بــدون مانــع أو يســتخدمونه
بصــورة منضبطــة ،فتتولــد فــي ذهنــه
صــورة غيــر إيجابيــة عــن موانــع والديــه،
ونصائحهــم غيــر املفهومــة ،فيندفــع نحــو
التحــرر مــن تلــك النصائــح واملوانــع حاملــا
تســنح لــه الفرصــة أو يســتقل بحياتــه،
فتــراه يفتــرق بتفكيــره اختالفـ ًا كبيــر ًا عمــا
ورثــه مــن أبويــه.

اآلباء ومخاوفهم على
منهج التربية من األنترنت

هل تقنية االتصال
سبب النحراف
أبنائنا؟

الطريق الثالث

ضياء العيداني

استسالم اآلباء
يضع األبناء لقمة
سائغة للخضوع
إلى مجموعة من
المفاهيم واألفكار
والرؤى الخاطئة
والتي تنتشر في
شبكة اإلنترنت
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شــهد العالــم منــذ النصــف الثانــي من
القــرن العشــرين امليــادي وإلــى القــرن
احلالــي  -احلــادي والعشــرين  -قفــزات
علميــة وتقنيــة كبيــرة ،بلغــت ذروتهــا بتطور
تقنيــات وأســاليب االتصــال املختلفــة،
وهــو مــا دخــل فــي مجــاالت ع ـ ّدة أفــادت
فــي احلقــول املدنيــة وايضــ ًا العســكرية،
مــن اإلجنــازات التقنيــة الهائلــة وخاصــة
عنــد انطــاق شــبكة املعلومــات الدوليــة
(األنترنــت) للخدمــة املدنيــة بعــد أن كانــت
فــي أول تصميمهــا فــي األصــل لألغــراض
العســكرية ،ممــا أدى إلــى حــدوث تغيــرات
كبيــرة فــي كل املياديــن االجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا  ..وهــي
فــي تطــور مســتمر ،حتــى أصبــح العالــم
فــي متنــاول أي فــرد يســتطيع عــن طريــق
الهاتــف الذكــي أن يتجــول فــي أماكــن لــم
تصــل إليهــا قدمــاه بخيرهــا وشــرها.

ورافــق هــذا التطــور إيجابيــات
تتمثــل بـــاحلصول علــى املعلومــة بأســرع
وقــت ممكــن ،والســهولة فــي البحــث
وتطويــر الــذات فكريــ ًا واجتماعيــ ًا مــن
خــال االســتخدام الصحيــح للتواصــل
مــع األهــل واألصدقــاء وغيرهــا كثيــر،
فضـ ًا عــن الفوائــد األخــرى فــي املجــاالت
الباقيــة.
ولكــن ال تخلــو هــذه التقنيــة
مــن ســلبيات أشــار إليهــا كثيــر مــن
الدراســات وأثبتهــا الواقــع تتمثــل فــي
تصفــح املواقــع اإلباحيــة وإقامــة العالقــات
بــن اجلنســن ،وتبــادل الصــور غيــر
الالئقــة وانتشــار األفــكار املعاديــة للديــن،
ودعــوة الشــباب إلــى عــدم االلتــزام بالقيــم
الدينيــة والتقاليــد االجتماعيــة ،واالنطــاق
نحــو التحــرر والعمــل مبــا يلبــي الرغبــات
النفســية ،حتــى وإن كانــت النتيجــة؛
ارتــكاب اجلرائــم وانتهــاك األعــراض
وحقــوق وحريــات اآلخريــن ،وحتــى
االبتــزاز والتشــهير للحصــول علــى املنافــع
املاليــة حتــت التهديــد بفضــح بعــض
األســرار مــن خــال اختــراق احلســابات
اإللكترونيــة.
أين يقف اآلباء أمام األنترنت؟

وقــف اآلبــاء مقابــل هــذه التقنيــة علــى
عــدة مســافات؛ فمنهــم مــن تســمع عويلــه
وتضجــره بســبب هــذه التقنيــة وأخــذ
ّ

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

يصفهــا بأنهــا أصبحــت هــي رب األســرة
للبيــت ،وال فائــدة مــن وجــود األب ،وال
ملنهجــه التربــوي ،وكأنــه يستســلم لألمــر
الواقــع ،ويتــرك هــذا القــادم اجلديــد
(األنترنــت) يقيــم عالقــة وثيقــة الــى أبعــد
احلــدود مــع األبنــاء واألســرة ،و بــدون
قيــد أو شــرط! فيمــا جنــد اآلخــر علــى
النقيــض منــه؛ أخــذ مينــع أبنــاءه قســر ًا
مــن اســتخدام هــذه التقنيــة حتــى فــي
عمــر الشــباب والنضــوج الذهنــي ،دون
توفيــر قناعــات مبــررة لهــذا املنــع أو بديـ ًا
عنهــا.
وكال األمريــن غيــر صحيــح بطبيعــة
احلــال ،فاستســام اآلبــاء يضــع األبنــاء
لقمــة ســائغة للخضــوع إلــى مجموعــة
مــن املفاهيــم واألفــكار والــرؤى اخلاطئــة
التــي تنتشــر فــي شــبكة اإلنترنــت وعلــى
مختلــف تطبيقــات التواصــل االجتماعــي،
الــى درجــة أن يجــد االبــن نفســه عنصــر ًا
غريب ـ ًا فــي األســرة التــي تربــت علــى قيــم
ومفاهيــم أخــرى ،ومــن ثــ ّم؛ ســتحصل
الفجــوة الواســعة بــن األب وابنــه ،وبــن
واألم وابنتهــا مــن حيــث التوجــه واألفــكار
والســلوك ،وســيكون هــذا االبــن ســاخط ًا
علــى مفاهيــم آبائــه غيــر منقــاد لهــا
رب
وســتكون هــذه التقنيــة بالفعــل هــي ّ
األســرة بالنســبة لألبنــاء.
وأمــا املفهــوم اآلخــر الــذي يتمثــل
فــي املنــع بشــكل كلــي ،فإنــه يخلــق

يواجــه اآلبــاء فــي هــذه املرحلــة مــن
الزمــن حتديــ ًا كبيــر ًا فــي ظــل التطــور
الســريع لوســائل االتصــال ،ممــا يحتــاج
معــه إلــى فهــم الواقــع الــذي نعيشــه
ومعرفــة ســلبيات هــذه التقنيــة والعمــل
علــى توجيــه األبنــاء نحــو مــا هــو إيجابــي
لعمــل درع يجعلهــم أكثــر أمانــ ًا فــي
التعامــل معهــا ،وأكبــر هــذه التحديــات؛
تربيــة األبنــاء ،ومــا يتعلــق بــه منهــج
وآليــات صحيحــة ينبغــي أخذهــا بنظــر
االعتبــار:
 -1تكويــن عالقــة ناجحــة بــن األبوين
واالبــن عــن طريــق التعامــل الصحيــح مــع
االبــن لكــي يشــعر بــأن األبويــن همــا
مصــدرا األمــان لــه وينطبــع ذلــك بالعقــل
الباطــن لــه بحيــث تكــون صــورة إيجابيــة
عــن والديــه بــأن مــا يقوالنــه حــق وصــدق
وهمــا األعــرف مبصلحتــه ،وهــذا اجلهــد
ينبغــي تكثيفــه مــع االبــن مبختلــف مراحلــه
العمريــة ،فيتولــد جســر مــن الثقــة بــن
اآلبــاء واألبنــاء.
 -2غــرس املفاهيــم والقيــم عــن طريــق
إرســالها إليــه بصــورة غيــر مباشــرة عــن
طريــق ســلوك اآلبــاء ومــا يســيرون عليــه
مــن مبــادئ ينعكــس تطبيقهــا علــى
األبنــاء ،وبالطريقــة املباشــرة أيضــ ًا عــن
طريــق احلــوار معــه وإقناعــه بهــذه القيــم،
بعــد تعريفــه عليهــا.
 -3توضيــح مخاطــر اإلدمــان علــى
األنترنــت ،والتنبيــه علــى عــدم االســتخدام

اخلاطــئ لتقنيــة االتصــال ،وهــذه النقطــة
مهمــة وحساســة خاصــة مــع األطفــال
فــي ســنيهم الســبع الثانيــة فنراعــي
وقــت قضائــه مــع األلعــاب والتطبيقــات،
والــذي مــن املفتــرض أن يكــون قليــ ًا
جــد ًا وال يتجــاوز الســاعة يوميــ ًا حفاظــ ًا
علــى صحتــه وخاصــة؛ صحــة البصــر،
وحتــى نفســح املجــال أمــام غريــزة اللعــب
الهــادف ،كمــا نراعــي خطــورة دخولــه
املواقــع غيــر األخالقيــة بقصــد أو بدونــه،
وعلــى حــن غفلــة منّــا ،حيــث يكــون
البحــث والوصــول اليهــا بدافــع الفضــول
ـب االطــاع ،بــل يكــون حتــت إشــراف
وحـ ّ
الوالديــن مائــة باملائــة ،وكلمــا تقــدم فــي
عمــره ،زاد فــي وقــت اســتخدام التقنيــة
فــي األمــور املفيــدة ،مــن تنميــة مواهبــه،
واكتســاب املعــارف والتجــارب ،وهــذه
املتابعــة الو ّديــة جتعــل يشــعر بتف ّهــم اآلبــاء
ملــا يفكــرون بــه ،حتــى يصلــوا الــى مرحلــة
عمريــة يكــون بإمكانهــم اســتخدام تقنيــة
االتصــال لوحدهــم مــع كســبهم الثقــة
العاليــة مــن اآلبــاء.
 -4إثــارة الــوازع النفســي فــي داخــل
الطفــل ،وتنميــة روح الرقابــة الداخليــة
فيــه ،فقــد ألهمنــا اللــه  -تعالــى -فــي
داخــل كل إنســان رقيبــ ًا مــن نفســه
عليــه وهــو الضميــر ،وكل إنســان يولــد
ــي وعلــى اآلبــاء اإلبقــاء
بضميــر حي ّ
ــس
علــى حيــاة هــذا الضميــر ،وتنميــة ح ّ
اليقظــة فيــه ،عــن طريــق إثــارة احلوافــز
املعنويــة مثــل؛ الثــواب ،وايضــ ًا؛ إثــارة
احملاذيــر مــن العقــاب والنتائــج الســيئة،
فالطفــل الــذي ُيثــاب علــى العمــل احلســن
ويعاقــب باحلرمــان مــن بعــض األشــياء
واألمــور احملببــة لديــه ،يتكــون لديــه مــا
ميكــن تســميته بـــ «لــوم الضميــر » عنــد
ارتكابــه أي خطــأ فــي املنــزل أو الشــارع
التوســل
أو املدرســة ،ممــا يغنينــا عــن
ّ
بالعنــف والعقــاب اجلســدي ،كمــا ينبغــي
أن يكــون لــوم الضميــر ليــس مبفهــوم جلــد
الــذات الــذي يــؤدي إلــى مشــاكل نفســية
بــل باملقــدار الــذي يبعــده عــن اخلطــأ.
إن الضميــر املــودع فــي نفــوس
أبنائنــا ينمــو ويبقــى ح ّيــا طريـ ًا باعترافنــا
دائم ـ ًا بــأي خطــأ يصــدر م ّنــا بحقــه ،أو
بخطــأ يصــدر إزاء أي شــيء يحصــل
أمامــه ،وعــدم املكابــرة واالســتعالء،
الســيما اذا انتقدونــا علــى أعمــال تخالــف

مــا ينصحــون بــه ،فينبغــي احتــرام هــذا
الــرأي وع ـ ّده مثــل رأي القاضــي واحلكــم
الــذي ال يقبــل أي مخالفــة لقانــون
الضميــر ،والعالــم عنــده إمــا أبيــض أو
أســود.
 -5تقويــة شــخصيته وذلــك باحترامــه
وحبــه ،ليكــون محبــ ًا لنفســه ولآلخريــن،
ومحترم ـ ًا لنفســه ولآلخريــن ،ممــا ميكنــه
مــن تنميــة ثقتــه بنفســه ،فيكــون ذا
شــخصية ســوية معتدلــة خاليــة مــن
التعقيــدات والتراكمــات املكبوتــة فــي
داخلــه ،والتــي تنعكــس علــى ســلوكه
بالســلب ،وإعطائــه الشــعور بالكرامــة
ال الــذل أمــام اآلخريــن ،فعندمــا يجــد
خطــأ ،يكــون لــه القــدرة علــى قــول «ال»،
ال أن ينشــأ علــى مبــدأ الـــ «نعــم» حتــى
علــى حســاب نفســه وعلــى حســاب الديــن
والقيــم.
قــال أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام:
«مــن كرمــت عليــه نفســه هانــت عليــه
شــهوته» ،ونــرى أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،قــد جعــل مفاهيــم تُطبــق علــى
مصاديــق عــدة منهــا مــا قالــه البنــه اإلمــام
احلســن ،عليــه الســام ،يوصيــه فيهــا:
«أكــرم نفســك عــن كل دنيــة ،وإن ســاقتك
إليهــا الرغائــب ،فإنــك لــن تعتــاض مبــا
تبــذل مــن نفســك عوضـ ًا» ،فعندمــا يكــون
ذا شــخصية قويــة يتنــزه عــن الدنيــة.
ومــن هنــا يجــدر بنــا اإلشــارة إلــى
نقطــة مهمــة تكــون نتيجــة ملــا أوضحنــا
فيــه املطلــب أعــاه ،وهــي أن تقنيــة
االتصــال املتــاح فــي كل مــكان ،ليــس هــي
الســبب الرئيــس فــي انحــراف األفــراد
واملجتمعــات ،وإن كانــت عامــ ًا مســاعد ًا
لالنحــراف ،بــل املشــكلة تكمــن فــي عــدم
حتصــن األبنــاء فكريــ ًا وعــدم إعدادهــم
نفســي ًا بشــخصية ناضجــة قويــة تترفــع
عــن االنحــراف ،وعــدم إعــداد شــخصية،
رقيبهــا الضميــر الذاتــي.
لذلــك علــى جميــع اآلبــاء االلتفــات
إلــى ذلــك وســقي املفاهيــم األصيلــة
مبــاء الــود وبالطرائــق الصحيحــة للتربيــة
ال التســلط باملنــع وال تركــه علــى هــواه
عندهــا سـتُقطف ثمــار الــورع عنــد األبنــاء
وتنزههــم عــن الرذائــل ،وســيكونون أكثــر
حفظـ ًا مــن غيرهــم بالتعامــل مــع تطــورات
العصــر مــع احلفــاظ علــى أساســيات
القيــم واملبــادئ.
ﺷﺒﺎط | 2018

يجب على اآلباء
ً
تحصين أبنائها فكريا
ً
وإعدادهم نفسيا
لتكوين شخصية
ناضجة قوية تترفع
عن االنحراف ،رقيبها
الضمير الذاتي
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يرى المجاهدون في سبيل اهلل أن ضريبة الجهاد المجتمعية ،مهما عال ثمن
التضحيات فيها ،أهون بكثير من ضريبة الركون والتقاعس عن مجابهة الظالمين

الجهاد المجتمعي
وتحديات ما قبل االنتصار

السيد جعفر العلوي

يصطبــغ الصــراع الصحيــح فــي عاملنــا
اليــوم بــن احلــق وبــن الباطــل ،بــن طغــاة
األرض وبــن املؤمنــن املســتضعفني؛ ففــي
دائــرة احلــق يتحــرك املجاهــدون املؤمنــون
باعتبارهــم يتحملــون مســؤولية التغييــر
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اإليجابــي ويقــودون حركتــه لصنــع واقــع عــادل
وصالــح جديــد فــي مجتمعاتهــم ،وفــي دائــرة
الباطــل يتحــرك الطغــاة؛ ســوا ٌء كانــوا حكام ـ ًا
أو مــن يعاونهــم ويســير فــي مخططاتهــم،
يتحركــون لبقــاء وتثبيــت األوضــاع الظاملــة
والســيئة فــي املجتمعــات ،إذ ميــارس الطغــاة
سياســات البطــش والتنكيل وســرقة املــال العام
ونشــر الفســاد األخالقــي واإلداري والبيئــي
والدخــول فــي احلــروب التــي تفتــك بالشــعوب
املظلومــة و ُيقتــل فيهــا عشــرات اآلالف مــن
األبريــاء .ويتحــرك املؤمنــون املجاهــدون
ببصائــر النــور اإللهــي الــذي يقذفــه اللــه هدايــة
فــي قلوبهــم ،وقــد جــاء فــي قــول اللــه تعالــى:

ِ
ِ
ِ
ـم ُس ـ ُب َلنَا َوإِ َّن
{وا َّلذي ـ َن َج َ
َ
اهــدُ وا فينَــا َلن َْهد َين َُّهـ ْ

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

ـع ا ُْل ْح ِســنِنيَ }( ،ســورة العنكبــوت.)69 :
اللََّ َلـ َ
والواقــع ان الذيــن يختطــون درب اجلهــاد هــم
صفــوة أوليــاء اللــه ،ألنهــم اختــاروا صفــوة
العمــل الصالــح الــذي ال يقــوم بــه عــادة إال
اخلاصــة ممــن وفقهــم اللــه وحتلّــوا بالعزميــة
والتــوكل والصبــر ،وهــو درب أســماه اللــه -
تعالــى( -ذات الشــوكة) فــي ســورة األنفــال.
وهــذا قــول أميــر املؤمنــن وقائــد املجاهديــن
علــي ،عليــه الســام ،بشــأن اجلهــاد وأهلــه:
«إنّ اجلهــاد بــاب مــن أبــواب اجلنّــة فتحــه
خلاصــة أوليائــهِ» .وجهــاد املؤمنــن فــي
اللــه
ّ
زمننــا هــو أعــم مــن القتــال ،بــل يشــمل احلــرب
النفســية ضــد املعاديــن واإلعــام اجلهــادي
املتنــوع والضغــوط السياســية والدبلوماســية

وقــد يلجــأ املؤمنــون الــى القتــال إذا فــرض
عليهــم.
إال أن درب اجلهــاد فــي العديــد مــن
مجتمعاتنــا ،وباألخــص فــي الــدول التــي
تخضــع حلكــم الطغــاة ال يحظــى عــادة بتوافــق
مجتمعــي عــام حتــى فــي داخــل املجتمعــات
املؤمنــة ،وذلــك ألن الفاتــورة العامــة التــي
يدفعهــا املجتمــع العــام بســببه تكــون عــادة
ثقيلــة وتتطلــب صبــر ًا وعزمـ ًا قويــن ال تتواجــد
اال لــدى الطليعــة املتقدمــة مــن املؤمنــن .وعــادة
يتعــرض املجاهــدون فــي مثــل تلــك البلــدان
لضغطــن:
األول ،مــن الســلطات الطاغوتيــة،
فتواجــه املجاهديــن بشــتى صنــوف التنكيــل
مــن القتــل والســجن والتعذيــب واملطــارد؛
كمــا تقــوم بتعبئــة اإلعــام احمللــي والدولــي
ضدهــم وتصنفهــم بأنهــم إرهابيــون مــن أجــل
تشــويه حركتهــم كــي يبتعــد النــاس والعالــم
عنهــم ،وعــادة يجــد هــذا التشــويه صــدى فــي
اإلعــام الدولــي اخلاضــع للــدول املســتكبرة
فــي العالــم ،وتلــك الــدول فــي الغالــب تعمــل
ضمــن حتالفــات مــع كل طغــاة العالــم ،كمــا
يتــم اســتخدام كل اآلليــات السياســية العامليــة
إلدانــة أولئــك املجاهديــن.
ً
ً
الثانــي ،مــن اجلاهلــن؛ دينـا وفهمـا لســن
اللــه فــي احليــاة ومجريــات الواقــع ،وهــم
ينتمــون للمجتمــع اإلميانــي وعــادة يكونــون مــن
بعــض علمــاء الديــن املنكســرين والطامعــن
ومعهــم غالبـ ًا بعــض املثقفــن والتجــار ولكنهــم
يؤثــرون مصاحلهــم الشــخصية أو العشــائرية
َأو احلزبيــة علــى مصالــح الشــعب أو األمــة.
فتكــون لهــؤالء أجندتهــم ورؤيتهــم اخلاصــة
والتــي يع ّبــرون عنهــا زور ًا بـ»املصلحــة العامــة»
ويســوقون لهــا مفــردات دينيــة مــن نفــس

عقيــدة املجتمــع املؤمــن ،وعــادة مــا تكــون تلــك
الرؤيــة مهادنــة للطغــاة وتدعــو للمســاملة معهــم
بــل والتعــاون معهــم بذرائــع مختلفــة وينســاق
وراء هــؤالء  -فــي الغالــب  -جــزء مــن املجتمــع
اإلميانــي ممــن تأثــر بفكرهــم ومظاهرهــم
العامــة .فنــرى هــؤالء اجلاهلــن يدخلــون فــي
مشــاريع الطغــاة وميتدحونهــم ويتملقــون لهــم
ويعلنــون الــوالء لهــم رغــم أن ذلــك منهــي عنــه
شــرع ًا.
وإذا كان الطغــاة عــدو ًا معلنــ ًا للمجتمــع
اإلميانــي بفكــره وإعالمــه وســلوكياته وإرهابــه
الواســع ،فــإن هــذا الصنــف مــن اجلاهلــن
علــى العكــس ال يعلنــون عداوتهــم لذلــك
املجتمــع بــل يعلنــون الشــفقة عليــه ويتأملــون
ملصائبــه وآالمــه التــي يحدثهــا الطغــاة ،ولكــن
يعــزون ســبب تلــك املصائــب للمجاهديــن
الذيــن فــي نظرهــم ،يقــودون املجتمــع للتهلكــة
ويدفعــون بالطغــاة لعقــاب املجتمــع ككل .وتلــك
مغالطــة ورؤيــة كاذبــة ،فالطغــاة حتــى قبــل
حتــرك املجاهديــن ومطالبتهــم بالتغييــر ،عــادة
ُيعاملــون املجتمعــات اإلميانيــة بشــكل إرهابــي
وفوقــي ويســرقون املــال العــام وال يخضعــون
ملنطــق احلــق والعدالــة بــل يســتأثرون بــكل
مقــدرات الشــعوب ،ويقــودون املجتمــع بجهــل
وعنــاد وتخبــط ودون مشــورة العقــاء نحــو
األزمــات واحلــروب.
هنــا االمتحــان الصعــب الــذي متــر بــه
املجتمعــات املؤمنــة فــي الســابق واحلاضــر،
فــإن كانــت تُقــاد مــن قبــل أصحــاب البصائــر
كأنبيــاء اللــه أو األئمــة األطهــار أو العلمــاء
الربانيــن ،فــا خــوف علــى مســار تلــك
املجتمعــات ألن هــؤالء املتبصريــن بالهــدى
الربانــي قــادرون علــى إعــداد املجتمعــات
ملواجهــة املخاطــر والتحديــات ،أمــا إن كانــت

املجتمعــات تُقــاد مــن قبــل علمــاء طامعــن
أو خانعــن ويؤثــرون الســامة علــى مواجهــة
الطغــاة ويبــررون ذلــك بالتقيــة مــرة وباملصلحــة
مــرة أخــرى ،وبألــف تبريــر وتبريــر ،فتلــك
املجتمعــات فــي خطــر حقيقــي وتعيــش ردح ـ ًا
مــن الزمــن فــي األزمــات والظلــم الشــديد.
رؤية قرآنية

يحدثنــا القــرآن ،عــن عــدم تقبــل بعــض
املســلمني قضيــة القتــال فــي ســبيل اللــه ،وذلــك
فــي آيــات مــن ســورة األنفــال تبــدأ بقولــه:

ــك ِمــن َب ْيتِ َ
ــك َر ُّب َ
َــا َأ ْخ َر َج َ
ــق َوإِ َّن
ال ِّ
ــك بِ ْ َ
{ك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ِري ًقــا ِّمــ َن ا ُْلؤْ منــنَ َلكَار ُه َ
ياد ُلون َ
َــك
ــون * ُ َ
ون إِ َل ا َْلــو ِ
ـن ك ََأ َّنـ َـا ُي َســا ُق َ
ت
الـ ِّ
ـق َب ْعدَ َمــا َت َبـ َّ َ
ْ
ِف ْ َ

ـم َين ُظـ ُـر َ
ون}( ،ســورة أنفــال ،)6-5 :إال أن
َو ُهـ ْ
عزميــة الرســول وخيــرة صحابتــه فــي املضــي
علــى اجلهــاد أحدثــت النصــر وغيــرت مســار
التاريــخ.
ونالحــظ اليــوم ،أنــه بعــد كل ضربــة
شــديدة وموجعــة يوجههــا الطغــاة للمجتمــع
املؤمــن حــن يطالــب باحلقــوق ،ويســقط فيهــا
شــهداء وجرحــى وأســرى يعتقلهــم الطغــاة
وحتــدث أزمــات معيشــية بســبب حالــة الصراع
املســتمرة ،ينقســم املجتمــع إلــى موقفــن:
االول :الموقف االنكساري

وهــو موقــف ضعــاف اإلميــان ،ممــن
تهمهــم مصاحلهــم الشــخصية والعائليــة أو
احلزبيــة فقــط .حيــث يتمكــن الشــيطان مــن
اختــراق أنفســهم وصفوفهــم ،فيبــدؤون بالتبــرم
وإبــداء اجلــزع وتوجيــه اللــوم واالتهامــات
للمؤمنــن املجاهديــن ،بــل يتوجــه بعضهــم
حتــى جلبهــة العــدو ويدخلــون فــي مشــاريعه،
وهــو مــا عبــر عنــه موقــف الضعــف واالنكســار
ﺷﺒﺎط | 2018
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ثقافة رسالية

إن اهلل  -تعالى -قد وعد عباده الصالحين بالنصر شريطة أن ينصروا دينه وقيمه
ويطيعوه ويتحركوا في مجابهة أعدائهم الطغاة

حكم اإلضرار باآلخرين
س :هــل يجــب علــى صاحــب الــدار الــذي يريــد ان
يخــرج محـ ً
ا مــن داره اخــذ اإلذن مــن بقيــة الجيــران؟

ِ
ــم
فــي اآليــة التاليــةَ :
هت ُْه ْ
{و َطائ َفــ ٌة َقــدْ َأ َ َّ
اه ِليــةِ
ال ِ
ـر ْ
ـه ْم َي ُظنُّـ َ
الَـ ِّ
ـق َظـ َّن ْ َ َّ
َأن ُف ُسـ ُ
ـون بِــاللَِّ َغـ ْ َ
ِ ِ
ِ
َي ُقو ُلـ َ
ش ٍء ُقـ ْـل إِ َّن
ـون َهــل َّلنَــا م ـ َن ْالَ ْمــر مــن َ ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ـون ف أن ُفســهم َّمــا َل ُي ْبــدُ َ
ي ُفـ َ
ون
ْالَ ْمـ َـر ُك َّل ـ ُه لَِّ ُ ْ
ِ
ِ
ـو ك َ
ـك َي ُقو ُلـ َ
َلـ َ
ش ٌء َّمــا
ـون َلـ ْ
َان َلنَــا م ـ َن ْالَ ْمــر َ ْ
ِ
ِ
ِ
ــرزَ
ُقت ْلنَــا َه ُ
اهنَــا ُقــل َّل ْ
ُــم َل َ َ
ُــم ف ُب ُيوتك ْ
ــو كُنت ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ــم ا ْل َقت ُ
ــم
ا َّلذيــ َن كُت َ
ْــل إِ َ ٰل َم َضاجع ِه ْ
ــب َع َل ْي ِه ُ
ور ُكـ ِ
ِ ِ
ـص َمــا ِف
ـم َول ُي َم ِّحـ َ
ـي اللَُّ َمــا ِف ُصدُ ِ ْ
َول َي ْب َتـ َ
ُق ُلوبِ ُكــم واللَُّ ع َِليــم بِـ َ ِ
الصــدُ ِ
ور}( ،ســورة
ـذات ُّ
ْ َ
ٌ

آل عمــران .)154 :ويخاطبــون املجاهديــن
ل ْخ َو ِ ِ
وعوائــل الشــهداء{ :ا َّل ِذيــ َن َقا ُلــوا ِ ِ
ــم
ان ْ

ــو َأ َطاعُونَــا َمــا ُقتِ ُلــوا ُق ْ
ــل َفــا ْد َر ُءوا
َو َق َعــدُ وا َل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُــم َصادقــنَ }،
عَــ ْن َأ ْن ُفســك ُُم ا َْل ْ
ــو َت إ ْن ُكنْت ْ

(ســورة آل عمــران.)168 :

الثاني :الموقف الرسالي

وهــو موقــف الثبــات والتحــدي واإلصــرار
علــى مواصلــة درب العمــل اجلهــادي ،هــو مــا
ِ
ـي
عبــرت عنــه اآليــة الكرميــةَ :
{وك ََأ ِّي ـ ْن م ـ ْن نَبِـ ٍّ

ِ
َقا َتـ َـل معـه ِربيـ َ ِ
ـم
َ َ ُ ِّ ُّ
ابـ ْ
ـر َفـ َـا َو َهنُــوا َلــا َأ َص َ ُ
ـون كَثـ ٌ
ِف َســبِ ِ
اس ـ َتكَانُوا َواللَُّ
يل اللَِّ َو َمــا َض ُع ُفــوا َو َمــا ْ
ِ
الصابِ ِريـ َن}( ،ســورة آل عمــران.)146 ،
ـب َّ
ُيـ ُّ

وقــال اإلمــام علــي ،عليــه الســام ،أن األزمــات
واحملــن التــي واجهــت الرســول واملؤمنــن
الرســاليني معــه زادتهــم قــوة واســتمرار ًا،
ــك إالَّ إِيمنــ ًا وتَس ِ
بقولــهَ « :مــا َي ِزيدُ نَــا ذلِ َ
ــليامً،
َ ْ
َ

ـر ًا َعــى َم َضـ ِ
َو ُم ِض ّيـ ًا َعـ َ
ـض االْ َلِ،
ـى ال َّل َقـ ِمَ ،و َصـ ْ
و ِجــدّ ًا َعــى ِجهـ ِ
ـاد ا ْل َعــدُ ِّو».
َ
َ

إن حــدوث األزمــات وجتــرع الغصــص،
أمــر طبيعــي فــي ظــل وجــود حكــم الطاغــوت
الــذي يقــود املجتمــع دومــ ًا نحــو األزمــات
واملواجهــات واحلــروب ،حتــى مــع عــدم حتمــل
املؤمنــن مســؤولياتهم ،فســيف الطاغــوت
وقســوته وفســاده أمــر مســتمر .فطوبــى
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للصابريــن العاملــن ،وطوبــى ملــن ال تبدلــه
األيــام واحملــن ،ففــي تبــدل األحــوال علــم
جواهــر الرجــال.
تجربتان من الواقع المعاصر

يــرى املجاهــدون فــي ســبيل اللــه أن
ضريبــة اجلهــاد املجتمعيــة ،مهمــا عــا ثمــن
التضحيــات فيهــا ،أهــون بكثيــر مــن ضريبــة
الركــون والتقاعــس عــن مجابهــة الظاملــن
والتــي تكــون اخلســائر فيهــا عاليــة جــد ًا.
فقــد تعــرض الشــعب اإليرانــي فــي النصــف
الثانــي مــن القــرن املاضــي المتحــان الظلــم
الشــديد بســبب طغيــان وفســاد البهلــوي األول
والثانــي العميلــن لبريطانيــا ثــم ألميــركا،
إال أن وجــود العلمــاء املجاهديــن فــي إيــران
أمثــال؛ الســيد حســن مــدرس ،والســيد أبــو
القاســم الكاشــاني ،ثــم اإلمــام اخلمينــي ،كان
ســبب ًا فــي يقظــة الشــعب االيرانــي وانتفاضتــه
العارمــة ضــد الشــاه .وكان البــد مــن تضحيات
وقرابــن مــن الشــهداء قدمهــا الشــعب اإليراني
بطيــب خاطــر ووعــي تــام فــكان النصــر حليفــه
وأقــام دولــة قويــة مســتقلة ،ومنــذ عقــود
وهــو يحيــا بعــز وتقــدم كبيريــن فــي مختلــف
الســاحات العلميــة والسياســية واجلهاديــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
والتجربــة الثانيــة؛ مــا قــام بــه الشــعب
العراقــي بعــد نهوضــه العــام فــي مواجهــة
إرهــاب واحتــال «داعــش» ،فــاذا نظرنــا الــى
التضحيــات الكبيــرة التــي قدمهــا املجاهــدون
مــن احلشــد الشــعبي والقــوات األمنيــة ،جنــد
أنهــا قليلــة ،مقارنــة بالنتائــج احملتملــة لســيطرة
عناصــر داعــش علــى العاصمــة بغــداد
وســائر املــدن فــي الوســط واجلنــوب ،ومــاذا
ســيكون مصيــر العلمــاء واألخيــار واألعــراض

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

واملقدســات؟ وحينهــا يكــون علــى الشــعب
العراقــي دفــع ضريبــة باهظــه ال تقــدر بثمــن
مــن اخلســائر البشــرية واملاديــة واملعنويــة،
بينمــا جنــد اليــوم أن العــراق ميلــك ،بعــد
مجابهــة داعــش وطــرده مــن التــراب العراقــي،
قــراره الوطنــي ،واســتقالله وحريتــه ،وأصبــح
املجاهــدون العراقيــون يشــكلون قــوة عســكرية
كبيــرة ُيحســب لهــا ألــف حســاب فــي معــادالت
املنطقــة كلهــا ،وســتأتي غنائــم هــذا اجلهــاد
فــي مختلــف أوضــاع العــراق تباعــ ًا ،ومــا
نشــهده اليــوم هــو القســط األول منهــا ،كمــا
قــال اللــه  -تعالــى:-

ِ
ِ
ونَــا
َ
ــر ًة ت َْأ ُخ ُذ َ
ُــم اللَُّ َمغَان َ
{وعَدَ ك ُ
ــم كَث َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ـم
ـم َٰهــذه َو َكـ َّ
ـف أ ْيــد َي النَّــاس َعنْ ُكـ ْ
َف َع َّجـ َـل َل ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َولِ َتك َ
صا ًطــا
ُــون آ َيــ ًة ل ْل ُمؤْ منــنَ َو َ ْيد َيك ْ
ُــم َ
ُم ْســت َِق ًيم}( ،ســورة الفتــح.)20 :

إن اللــه  -تعالــى -قــد وعــد عبــاده
الصاحلــن بالنصــر شــريطة أن ينصــروا
دينــه وقيمــه ويطيعــوه ويتحركــوا فــي مجابهــة
أعدائهــم الطغــاة ويتســلحوا بالصبــر ،وال
يخضعــوا ملنطــق ولــوم اجلاهلــن ،حيــث قــال
ِ
ِ
ـروا
جــل اســمه{ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َن آ َمنُــوا إن تَنـ ُ ُ
ُــم} ،وهــي اآليــة
ُــم َو ُي َث ِّب ْ
ــت َأ ْقدَ ا َمك ْ
نصك ْ
اللََّ َي ُ ْ
الســابعة مــن ســورة محمــد ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،وهــي الســورة التــي تعطــي دروســ ًا
وســنن ًا هامــة فــي الصــراع ومجابهــة الطغــاة
والتنبــه للجاهلــن الذيــن يبخلــون بتقــدمي أدنــى
جهــاد فــي النفــس واملــال .ومــن هنــا؛ فــإن
علــى املؤمنــن املجاهديــن أن يكونــوا فــي أعلــى
درجــات اليقــن والثقــة بوعــد اللــه  -تعالــى-
لهــم والــذي كــرره فــي العديــد مــن اآليــات
ِ
ـر ُر ُسـ َلنَا َوا َّل ِذيـ َن
كقولــه  -تعالــى{ :-إ َّنــا َلنَنـ ُ ُ
آمنُــوا ِف ْ ِ
ـها ُد}،
ـو َم َي ُقــو ُم ْالَ ْشـ َ
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َو َيـ ْ
َ
َ
(ســورة غافــر.)51 :

ج :إن كان يضــر بالجــار بســبب تزاحــم النــاس ومــا

كــذا.
س :لــو كان النــذر مشــروطًا وحصــل الشــرط
قبــل إنشــاء النــذر وال يعلــم بــه النــاذر ثــم علــم بــه
إنشــائه ،فهــل ينعقــد النــذر؟
بعــد
ِ
ج :ال ينعقد النذر.

أشــبه فاألحــوط أخــذ األذن.

أبو مراية

س :هــل يجــوز للجيــران منــع صاحــب الــدار مــن

س :هــل يجــوز اللجــوء الــى مــا يعــرف بــه (أبــو

إنشــاء محــل مــن داره؟
ج :إن كان يضر بهم يجوز لهم منعه.

مرايــة) لمعرفــة الســارق مث ـ ً
ا او امــره ان لــم يعــرف

س :ماحكــم مــن وضــع بلوكــة فــي وســط

تترتــب عليــه مفســدة كالقتــل والطــاق ،وماحكــم

الشــارع ورفــض رفعــه مــن الشــارع ،علمــً انهــا
تؤثــر علــى الشــارع وســير حركــة الســيارات فــي
ا لمنطقــة ؟

قــراءة الكــف والفنجــان ومــا شــابه ذلــك؟
ج :تحــرم الكهانــة وهــي عبــارة عــن اإلخبــار عمــا
مضــى او يأتــي بزعــم انــه يأخذهــا عــن الجــان.

ج :ال يجــوز الحــاق الضــرر بالمــارة والبــد مــن مراعــاة

أحكام األسرة

أحــكام الطــرق والمرافــق العامــة.

النذر

س :امــرأة متزوِّ جــة تجلــس لــأكل علــى مائــدة
تضــم إخــوان زوجهــا أيضــً ،ويأكلــون جميعــً فــي

س :هل يصح نذر الزوجة مع منع الزوج لها؟

طبــق كبيــر واحــد علــى الطريقــة العربيــة ،فمــا

ج :ال يصح.

حكــم ذلــك؟

س :ماذا يعني نذر الزجر؟

ج :مــع إمكانيــة مراعــاة األحــكام الشــرعية فــي

ج :وهــو مــا علــق علــى فعــل حــرام أو مكــروه زجــرًا

مســألة الحجــاب والعالقــة بيــن الجنســين ،فــا بــأس.

للنفــس عــن ارتكابهمــا ،مثــل أن يقــول :إن تعمــدت

ولكــن االحتيــاط حســن ّ
ألن الجلــوس علــى مائــدة واحدة

الكــذب أو بلــت فــي المــاء فل ّلــه علــي كــذا ،أو علــى تــرك

مــع غيــر المحــارم قــد يكــون مــن مزالــق الشــيطان.

واجــب أو مســتحب زجــرًا لهــا عــن تركهمــا ،مثــل أن
يقــول :إن تركــت فريضــة أو نافلــة الليــل فل ّلــه علــي كــذا.
س :ماذا يعني نذر التبرع؟
ج :وهــو مــا كان مطلقــً ولــم يعلــق علــى شــيء:
علــي أن أصــوم غــدًا.
كأن يقــول :هلل
َّ
س :ماذا يعني نذر المجازاة؟
ج :هــو نــذر البــر ،وهــو مــا علــق علــى أمــر ،إمــا شــكرًا
لنعمــة دنيويــة أو أخرويــة كأن يقــول إن رزقــت ولــدًا وان
ـي كــذا ،وإمــا اســتدفعًا
وفقــت لزيــارة بيــت اهلل فل ّلــه علـ َّ
لبليــة ،كأن يقــول :ان شــفى اهلل مريضــي فل ّلــه علــي

س :هــل يجــوز التجســس مــن قبــل الزوجــة علــى
الــزوج وبالعكس؟
ج :ال يجوز

تقبيل أيدي الناس
س :ماهــو حكــم مــن يقبــل ايــدي النــاس
(البســطاء -المعمميــن  -المراجــع) وهــل التقبيــل
مســتحب أم حــرام؟
ج :اذا أريــد بــه تعظيــم الديــن او بــر الوالديــن او
ماشــابه فهــو مســتحب.
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية
ان تكــون القيــم هــي احلاضــرة لفــرز صــدى
التاريــخ ومتوجــات احلاضــر ،وان كان هنالــك
عمــل لبنــاء حضــارة إنســانية البــد ان تبنــي
بدايــة؛ املنظومــة القيميــة.
فالبــد اذا ان نتأمــل فــي ذواتنــا املســتلبة،
ووعينــا املغيــب ،لعلنــا نتلمــس اخلطــى فــي
غياهــب الليــل األليــل ،فنتقــرب عندهــا مــن
رســول اللــه واهــل بيتــه الطاهريــن ،عليهــم
الســام ،فنبصــر بهداهــم معــارف القــرآن،
وحينهــا البــد مــن بدايــة ،ولكــي ال تكــون
البدايــة مــن النهايــة ،البــد ان نبحــث عــن اصــل
املشــكلة وجــذر التخلــف.

القراءة
الشمولية
للدين
والتطلع
للخروج من
السبات
الحضاري
حسين محمد علي

لــم تبــرح االمــة االســامية تــراوح فــي
ســباتها العميــق ،الــذي هيمــن عليهــا قرونــ ًا
متماديــة ،نتيجــة تراكمــات تاريخيــة وعوامــل
معاصــرة ،فبــن ثقــل املاضــي وآهــات
احلاضــر ،نتجــت ثقافــات يائســة ،جعلــت األمــة
تتعــرج فــي خطــى متعبــة ،فبغيــاب الرؤيــة
الواضحــة فــي إدارة التحديــات الراهنــة،
مــع ضغــط خطــوط املرحلــة ،أصيبــت األمــة
بنكســات خطيــرة امتــدت الــى منظومتهــا
القيميــة ،فتحولــت القيــم احلضاريــة الــى
كلمــات تســتهلك فــي اخلطــاب اإلعالمــي لتنقــل
رســالة خاطئــة فــي تكريــس املفاهيــم الســلبية
مثــل؛ اليــأس والتشــكيك بــكل شــيء.
ّ
اتجاهات فكرية محيرة لألمة

ممــا يكشــف عــن اخلطــأ املنهجــي الــذي
وقعــت فيــه بعــض املــدارس الفكريــة ،التــي
شــكلت القواعــد الثقافيــة يفتــرض ان تنطلــق
منهــا األمــة فــي صياغــة ســلوكها وتفكيرهــا،
فســربت الــى أدمغــة األمــة تباينــا ثقافيــا حادا،
عندمــا حاولــت التعــرف علــى قيــم االنســان
بنظــم جتهــل حقيقــة االنســان اساســ ًا ،فقــد
اتخــذت بعــض املــدارس القيــم فقــط لســد
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احلاجــة حتــى وان كانــت ترتكــز علــى مقاييــس
نفعيــة ،فيمــا اتخــذت مــدارس أخــرى القيــم،
رؤيــة فرديــة يبلورهــا االنســان بطموحاتــه
الذاتيــة ،وحصــرت املدرســة االجتماعيــة القيــم
الثقافيــة فــي الرؤيــة اجلماعيــة ،حتــى وان أقرت
رؤى
حريــات ال أخالقيــة ،وجنحــت مــدارس الى ً
ارجتاليــة تتحكــم فيهــا الظــروف املرحليــة
وهكــذا ...تشــتت فكــري وتبايــن معرفــي فــي
محــاوالت يائســة لدراســة احلالــة الثقافيــة
لالنســان.
وعندمــا تســربت تلــك النظــم الفكريــة

الجذر الفكري ألي
توجه حضاري يبدأ
بالتكوين المعرفي
ّ
ويمر بالقيم ومن
ثم الثقافة لينتهي
عند حركة األمم

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

الــى املســلمني وأصبحــت جــزء ًا مــن تكوينهــم
املعرفــي ،تباينــت الــرؤى الثقافيــة ،وتباينــت
بذلــك توجهاتهــم احلضاريــة ،الن النتــاج
احلركــي لالمــة هــو الــوالدة الشــرعية للمنظومــة
الثقافيــة ،كمــا ان الثقافــة بدورهــا هــي
جتليــات منظومــة القيــم عنــد االنســان ،فبــن
رؤى ثقافيــة
قيــم الــذات ،وقيــم اللــه ،تتشــكل ً
مــن محوريــة االنســان علــى نفســه ،او ذوبانــه
فــي قيــم اللــه ،فيرتســم بذلــك تاريــخ املاضــي
وســلوك احلاضــر.
ومبــا ان القيــم هــي خلفيــة الثقافــة ،فــان
النظــرة املعرفيــة هــي خلفيــة القيــم ،فــان كانــت
املعرفــة نابعــة مــن احلــق ،تتشــكل وفــق ذلــك
قيــم احلــق ،وان كانــت املعرفــة دائــرة مــع
الهــوى ،تكــون القيــم نتاجــا لنفــس الهــوى؛
فاجلــذر الفكــري ألي توجــه حضــاري يبــدأ
بالتكويــن املعرفــي وميــ ّر بالقيــم ومــن ثــم
الثقافــة لينتهــي عنــد حركــة األمم.
فــان كانــت هنــاك مناهــج تربويــة لصياغــة
األمــة ،البــد ان تســعى ملعرفــة العالقــة
اجلوهريــة بــن الثقافــة والســلوك ،وبــن القيــم
والثقافــة ،وبــن املعتقــد املعرفــي والقيــم؛
فاملعاجلــة الســلوكية البــد ان يســبقها معاجلــة
ثقافيــة  -قيميــة  -اعتقاديــة ،وان كانــت هنالــك
مناهــج لرســم توجهــات األمم وحتدياتهــا البــد

لــم يكــن اإلســام يومــا هــو املشــكلة ،وإمنا
الوعــي بــه هــو املشــكلة ،فــكان مــن الضــروري
تأســيس منهــج نســتوعب بــه اإلســام بــكل
أهدافــه؛ الدنيويــة واألخرويــة ،والبــد مــن قــراءة
جديــدة للقــرآن الكــرمي واحلديــث الشــريف،
تتكــئ علــى معاييــر واضحــة تكــون مبثابــة
تأصيــل منهجــي فــي التعامــل مــع النــص
الدينــي فــي كل املياديــن ،ورغــم أن مصيبتنــا
فــي ســلوكنا احلضــاري ،إال ان جــذر الســلوك
هــو الثقافــة التــي ترجــع بدورهــا الــى القيــم
واملعرفــة ،ولعــل هــذا املبحــث يجــد مخرجــا
مــن بــن آليــات الفهــم املتعــددة ،فالهــدف كان
معاجلــة ثقافيــة أوال ،إال ان املشــكلة تكمــن فــي
اجلــذور املعرفيــة.
وال اقصــد هنــا التأصيــل لهــذا املنهــج،
وإمنــا مقدمــة ملعرفــة قيمــة تلــك اآلليــة ،مــع
بيــان ثالثــة نقــاط أساســية متثــل مرتكــزات
لفهــم اخلطــاب الشــرعي ،وهــي؛ أصالــة
الفكــرة ،وشــمولية الفكــرة ،ونهضويــة الفكــرة.
امــا األصالــة فتعنــي االرتــكاز الفكــري
علــى جــذور معرفيــة رصينــة ،متثــل القاعــدة
واملنطلــق فــي اســتلهام الوعــي احلضــاري مــن
النــص الدينــي املتمثــل فــي القــرآن واحاديــث
املعصومــن ،بعيــدا عــن التشــريق والتغريــب
فــي اســتيراد أمنــاط فكريــة ومناهــج معرفيــة،
ممــا يعنــي عــدم حتميــل النــص بالفكــر
املســبق ،وإمنــا أثــارة العقــل بالنــص وإنارتــه
ببصائــر الوحــي ،فاألصالــة هــي املرتكــز الــذي
يجــب االلتفــات اليــه فــي عمليــة الفهــم الدينــي.
امــا الشــمولية فهــي نتيجــة القــراءة
املتكاملــة للنــص الشــامل ،فبصائــر الوحــي
رؤى نافــذة تختــرق كل ظلمــات الواقــع فــي
كل أبعــاد احليــاة مــن الســلوك الشــخصي الــى
النظــم االجتماعيــة والسياســية والقانونيــة،

كمــا تعنــي الشــمولية؛ الصبغــة املتكاملــة
لفهــم الطــرح الدينــي لإلســام ،التــي متثــل
ذلــك االنســجام بــن كل أبوابــه ،فتتشــكل تلــك
الصبغــة مــن الهيكليــة القيميــة املنعكســة مــن
ســن اللــه ،وأســمائه التــي هــي أرضيــة النــص
الدينــي ،كمــا تعنــي الشــمولية؛ التخصــص
الفكــري للقيــادة واملرجعيــة الدينيــة ،ألنهــا
متثــل اعلــى الهــرم فــي الفهــم الشــامل.
أمــا النهضويــة فهــي؛ احملــور الثالــث الذي
تكتمــل بــه معياريــة القــراءة النصيــة ،فأصالــة
الفكــر وشــموليته تخلــق حالــة مــن احلركــة فــي
الفكــر الســاعي الــى االرتبــاط بالواقــع ،وهــو
نتيجــة طبيعيــة للخطــاب القرآنــي الــذي دعانــا
ـم َلِــا ُ ْي ِييك ُْم}( ،ســورة
الــى احليــاة {إِ َذا َدعَا ُكـ ْ
األنفــال ،)24 :فحالــة اجلمــود نتــاج للجمــود
املعرفــي النــاجت عــن القــراءات املبتــورة.
فحصانــة األمــة فــي ارتباطهــا بالقــرآن
واهــل البيــت ،عليهــم الســام ،وبالفهــم
العميــق ملــراد اللــه فــي كل األبعــاد ،وحتمــل
أعبــاء الرســالة والنهــوض بهــا لتكــون حضــارة
القــرآن هــي التــي تقــارع احلضــارات ،كمــا
ينبغــي لالمــة ان تلتــف حــول العلمــاء احملرزيــن
لتلــك الشــروط ،الثالثــة مــن األصالــة والشــمول
والنهضــة حينهــا يكــون اخلــاص.
نســتعرض هنــا بعــض النظريــات التــي
حاولــت النهــوض فــي قــراءة عرضيــة تكشــف
مــن خاللهــا املعالــم املنهجيــة لتلــك الــرؤى،
فنســتخلص منهــا صيغــة مثلــى وأطروحــة
متكاملــة ،تكــون دليلنــا فــي حتمــل أعبــاء
مســؤوليتنا التاريخيــة.
محــاوالت املفكريــن هــي عديــدة بتعــدد
التوجهــات الثقافيــة ،واملناهــج الفكريــة ،ولــكل
منهــم خصائــص معينــة تشــكل مالمــح رؤاهــم
احلضاريــة.
ومــن بــن هــؤالء املفكريــن ســماحة املرجــع
الدينــي الســيد محمــد تقــي املدرســي ـ دام ظله
ـ الــذي حــاول بلــورة ثقافــة رســالية تســتمد
عوامــل النهــوض مــن قــوة اإلســام ،فكانــت
ثقافــة ناضجــة تتناســب مــع املرحلــة ،وتتجــاوز
هــذا الســبات ملواجهــة التحــدي احلضــاري
الــذي نعيشــه ،وباإلمــكان بلــورة بعــض
اإلضــاءات مــن فكــر املرجــع املدرســي فــي
هــذا املجــال:
1ـ هنالــك اجتــاه يــرى ان اجلمــود الفكــري
ال ميكــن جتــاوزه إال بالســير علــى خطــى
احلضــارة الغربيــة ،لكــي يتــاح لنــا املجــال
فــي اللحــاق بركبهــم ،ويدعــي هــذا االجتــاه ان
الفكــر الدينــي هــو ســبب اجلمــود والتخلــف،

ويتنكــر لــكل عمــل حركــي إســامي ،وقــد كان
لهــذا االجتــاه دوره املؤثــر فــي تاريــخ املســلمني
وحاضرهــم ،بعــد ان تشــكلت معظــم األنظمــة
السياســية فــي البــاد االســامية وفــق هــذا
املنظــار ،منــذ محمــد علــي باشــا فــي مصــر،
ومصطفــى أتاتــورك فــي تركيــا ،مــرورا مبعظــم
األنظمــة احلاليــة.
2ـ ثمــة نظــرة ثانيــة علــى النقيــض متامــا،
تــرى ان احلــل يكمــن فــي الرجــوع الــى
التاريــخ ،وتقديســه ونقلــه الــى واقعنــا املعاصــر
بــكل تفاصيلــه ،فــا صــاح إال مبــا صلــح بــه
«الســلف الصالــح» لهــذه األمــة ،ويصــف هــذا
االجتــاه كل جديــد مــن معطيــات احلضــارة
احلديثــة ،بالبدعــة احملرمــة! ورغــم ان هــذا
التيــار تخللتــه اجتاهــات منفتحــة حاولــت
التعاطــي مــع الواقــع ،إال انهــا هــي األخــرى
لــم تســتطع اخلــروج مــن محنــة التاريــخ،
واملتتبــع لكتابــات الصحــوة االســامية فــي
مصــر يالحــظ ذلــك جيــدا.
ومــن اهــم األخطــاء املنهجيــة لهــذا
االجتــاه؛ النظــرة القدســية للتاريــخ ،وهــذا
مــا ينافــي طبيعــة البشــر وطبيعــة التاريــخ
نفســه ،الن التاريــخ هــو نتــاج إليقــاع حركــة
البشــر ،وصــور شــكلتها رؤى متباينــة وثقافــات
متعــددة ،وفــق ظــروف ومقتضيــات فرضتهــا
املرحلــة ،فيكــون اخلطــأ نتاجــ ًا طبيعيــ ًا لتلــك
احلركــة.
3ـ ونظريــة ثالثــة تــرى بــان الطريــق
األجــدى هــو األخــذ بأصالــة القيــم وثوابــت
الديــن ،واالنفتــاح علــى الواقــع والتعاطــي
معــه علــى ضــوء الثوابــت القيميــة ،بخلــق
حركــة حضاريــة وبنــاء متــدن إســامي وفــق
تلــك الثوابــت ،وبذلــك فقــط ميكننــا ان نصنــف
مســيرة املجتمعــات بانهــا مســيرة وفــق الرؤيــة
الدينيــة ،كمــا ميكــن ان نصــف النتــاج الثقافــي
بانــه نتــاج إســامي مئــة باملئــة ،فقــد صنــف
هــذا االجتــاه النظــام االســامي الــى خــط
ثابــت وخــط متغيــر ،فالثابــت هــو املرتكــزات
القيميــة التــي ال تتغيــر بتغيــر الزمــان ،وإمنــا
يتغيــر بهــا الزمــان ،واجلانــب املتغيــر هــو
مــا يتعلــق بالوســائل واملواضيــع املتجــددة
احلادثــة ،فحركــة الفكــر عنــد هــذا االجتــاه هــي
ربــط الفــروع املســتحدثة باألصــول الثابتــة،
ممــا جعلتــه فــي حاجــة الــى نوعــن مــن
املناهــج ،مناهــج تؤصــل تلــك القيــم وتشــكل
فــي مــا بينهــا منظومــة هرميــة مترابطــة،
ومناهــج تبحــث عــن املتغيــرات فــي محاولــة
ربطهــا بالنظــام الهرمــي للقيــم.
ﺷﺒﺎط | 2018
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من يحمل راية اإلصالح في المجتمع؟
أحمد الشرع

ميثــل اإلصــاح قيمــة عاليــة فــي املجتمــع
يتشــ ّرف بهــا اجلميــع ويدعــي تبنيهــا البــ ّر
والفاجــر ،كمــا يتمنــاه الصالــح والفاســد،
وهــذا فرعــون؛ ذلــك الطاغيــة الــذي واجــه
رســالة الســماء ،ادعــى أمــام النــاس حرصــه
علــى اإلصــاح وخوفــه مــن اإلفســاد{ :إِ ِّن

ِ
ـم َأ ْو َأن ُي ْظ ِهـ َـر ِف ْالَ ْر ِ
ض
َأ َخـ ُ
ـاف َأن ُي َبــدِّ َل دينَ ُكـ ْ
ا ْل َف َســا َد}( ،ســورة غافــر ،)26 :وفــي آيــة
ـم إِ َّل َمــا َأ َر ٰى
أخــرى ي ّدعــي لقومــهَ { :مــا ُأ ِري ُكـ ْ
ِ
ِ
الر َشــاد}( ،ســورة
ُــم إِ َّل َســبِ َيل َّ
َو َمــا َأ ْهديك ْ

غافــر ،)29 :مبــا يدلــل علــى أن اإلصــاح
بإمكانــه ان يكــون شــعار ًا يتسـتّر بهــا الطغــاة
واملفســدون ملواجهــة املصلحــن احلقيقيــن.
لــذا جنــد املفســدين فــي كل زمــان ومــكان،
رغــم إفســادهم ،إال انهــم يظلــون متشــبثني
بهــذه القيمــة الشــريفة (اإلصــاح) حتــى ال
ِ
ـم َل ُت ْف ِســدُ وا
يتهمــوا باإلفســادَ :
{وإِ َذا قيـ َـل َلُـ ْ
ِ
ِف ْالَ ْر ِ
َ
َّــا ن َْحــ ُن ُم ْصل ُحــون}،
ض َقا ُلــوا إِن َ
(ســورة البقــرة ،)11 :مبــا يؤكــد أن املطالبــة
باإلصــاح لوحــده ال يكفــي ،فثمــة فرقــان
ظاهــر بــن اإلصــاح واإلفســاد مهمــا بالــغ
صاحــب الدعــوى ،ولذلــك جــاء الــرد الربانــي
ــم ا ُْل ْف ِســدُ َ
ون َو َٰل ِكــن
ــم ُه ُ
احلاســمَ { :أ َل إِ َّنُ ْ
َّل َي ْشــ ُع ُر َ
ون}( ،ســورة البقــرة ،)12 :وهــذا
الفرقــان بــن اإلفســاد واإلصــاح أودعــه الله -
تعالــى -فــي فطــرة اخللــق وأنزلــه وحيـ ًا يهــدي
بــه النــاس ،ومييــز بــه احلــق والباطــل ،فمــن
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ـي فانــه مفسـ ٌد ال محالــة،
تولّــى عــن هــذا الوحـ ّ
مبعنــى؛ أن معيــار اإلصــاح هــو الوحــي
واملعصــوم الــذي يأتيــه ال الباطــل مــن بــن
يديــه وال مــن خلفــه ،فــأي حتــرك وافــق رســالة
الســماء ،وســيرة املعصومــن ،عليهــم الســام،
والقيــادة الربانيــة مــن علمــاء الديــن األبــرار،
فهــو فــي طريــق اإلصــاح ،ومــا خالفــه يكــون
ـم َأن
إفســاد ًا الريــبَ { :ف َهـ ْـل ع ََس ـ ْيت ُْم إِن ت ََو َّل ْي ُتـ ْ
ُت ْف ِســدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ُــم}،
ض َو ُت َق ِّط ُعــوا َأ ْر َحا َمك ْ
(ســورة محمــد ،)22 :فالقــرآن الكــرمي يجعــل
الفســاد نتيجــة حتميــة لإلعــراض عــن الوحــي.
إن الرغبــة فــي اإلصــاح ومناهضــة

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

إن اإلصالح،
كمفهوم،
والمصلحين
كتطبيق عملي
على االرض،
من شأنه ضمان
استمرار الرحمة
اإللهية والنعيم
في الدنيا

الفســاد حتمــل طاقــة نفســية عجيبــة ،تشــبه
الطاقــة التــي تدفــع االنســان اجلائــع للبحــث
عــن الطعــام ،او حتملــه بحثــ ًا عــن عــاج
ملرضــه ،فحــن تواطــأ قــوم موســى لقتــل نبيهــم،
عليــه الســام ،وهــو مــن مصاديــق اإلفســاد،
حتركــت طاقــة اإلصــاح املودعــة فــي نفــس
ذلــك الرجــل الــذي جــاء مــن { َأ ْقــى ا َْل ِدين ِ
َــة
َ
َي ْســ َع ٰى} لينقــذ حيــاة نبــي اللــه موســى:

{إِ َّن ا َْل َ َ ِ
ــك لِ َي ْق ُت ُل َ
ــر َ
ــوك َف ْ
ون بِ َ
ــر ْج إِ ِّن
اخ ُ
ــأ َي ْأ َت ُ
ِ
ِ
َل َ
ــك ِمــ َن النَّاصحــنَ }( ،ســورة القصــص،

 ،)20وهــذه الكلمــة تســتحق كل ذلــك اجلهــد،
لــذا ذكــره اللــه  -تعالــى -فــي كتابــه املجيــد
علــى ســبيل الثنــاء واملــدح ،الن اللــه يحــب
املبــادرة والــروح اإليجابيــة نحــو عمــل اخليــر
واإلصــاح{ :وجــاء رجـ ٌـل م ـن َأ ْقصــا ا َْل ِدينَـ ِ
ـة
ِّ ْ َ
َ َ َ َ ُ
َي ْســ َع ٰى}( ،ســورة القصــص ،)20 :وتشــبه
هــذه االلتفاتــة واإلشــادة القرآنيــة باملوقــف
اإلصالحــي ،مبــا جــاء فــي القــرآن الكــرمي عــن
ذلــك الرجــل العظيــم واملصلــح الفــ ّذ؛ يحيــى
النجــار ،وقــد أفــرد اللــه  -تعالــى -ســورة
خاصــة لهــذا الرجــل وهــي؛ ســورة يــس،
حتكــي لنــا قصــة الرســل الثالثــة مــع قومهــم،
{و َجــا َء
وكيــف أنهــم كذبوهــم ورامــوا قتلهــمَ :

ِم ـن َأ ْقصىــا ا َْل ِدينَـ ِ
ـة َر ُجـ ٌـل َي ْس ـ َع ٰى َقـ َ
ـو ِم
ـال َيــا َقـ ْ
ْ َ
اتَّبِعــوا ا ُْلرس ِ
ــلنيَ }( ،ســورة يــس ،)20 :وكان
ُ
ْ َ

مــن خبــره ومآلــه مــا كان ،حيــث ضحــى بروحه
مــن أجــل رســالة اإلصــاح فــي مجتمعــه.
وهنــا الســؤال يطــرح نفســه عــن شــخصية
املصلــح ،هــل بالضــرورة ان يكــون شــخص ًا

واحــد ًا ،أو «رج ـ ًا» كمــا مـ ّر آنف ـ ًا؟
يؤكــد علماؤنــا علــى أن املجتمــع اإلميانــي
ميثــل شــخصية اعتباريــة هــو اآلخــر تقــع
عليــه مســؤولية حمــل رايــة اإلصــاح ،وأن
يــدع فيــروس الفســاد ينتشــر ويســتفحل فــي
أوســاط الشــباب والنســاء وحتــى األطفــال،
ٌ
مثــال علــى ذلــك؛ النزاعــات التــي حتصــل
فــي املجتمــع ،يجــب التدخــل اإليجابــي ل ـف ّ
ـض
النــزاع مــن منطلــق نشــر الرحمــة واإلصــاح
والتســامح ،ورمبــا يصــل التدخــل اإليجابــي
الــى حـ ّد مواجهــة الفســاد واملفســدين بالقــوة،
كمــا أمرنــا اللــه  -تعالــى -بــأن نقاتــل البغــاة
واملنحرفــن ،وهــو مــن عالئــم املجتمــع احليــوي
واملســؤول واحلريــص علــى دوام اإلصــاح
فــي حياتــه ،قــال تعالــى{ :وإِن َط ِائ َفت ِ
َــان ِمــ َن
َ

ِِ
ِ
َــت
ــا َفــإِن َبغ ْ
ا ُْلؤْ منــنَ ا ْق َت َت ُلــوا َف َأ ْصل ُحــوا َب ْين َُه َ
ِ
ِ
ِ
اهــا ع َ
َــى األخــرى َف َقات ُلــوا ا َّلتــي َت ْبغــي
إِ ْحدَ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ـى تَفــي َء إ َ ٰل أ ْمــر اللَِّ}( ،ســورة احلجــرات:
َح َّتـ ٰ

.)9

إن مفهــوم «الفــيء الــى أمــر اللــه» ال
يحــدده إال رجــال ربانيــون وعلمــاء متبحــرون،
ولــذا فــان املجتمــع الفاعــل واملصلــح لــن جتــد
يتيم ـ ًا ال كفالــة ،وال شــيخ ًا مس ـ ّن ًا بــا رعايــة،
ولــن جتــد دمعــة حزينــة إال ولهــا يــد حانيــة
تتلمــس أوجاعهــا ،ومتســح أحزانهــا ،كمــا أن
فــي هــذا املجتمــع لــن جتــد للشــيطان وأهوائــه
ومنزلقاتــه مكانـ ًا وال شــخص ًا مطيعـ ًا ،الن مــا
يحدثــه مــن فســاد وفتنــة ،ينبــري لــه رجــال
أشــداء مصلحــون ،يواجهــون اإلفســاد بــكل
الطــرق املناســبة.

ولكــن؛ اذا خــا املجتمــع مــن املصلحــن،
واســتب ّدت بهــم الغفلــة والشــهوة واصبــح
الفســاد بــا مقاومــة ،فانــه يســتوجب العقوبــة
اإللهيــة التــي تعــم الفاســدين والصاحلــن
فــي نفــس الوقــت ،الن الصــاح الــذي ال
يقــوى علــى نشــره لــن يكــون لوجــوده فائــدة
لدفــع البــاء والعقوبــة اإللهيــة ،وهــذه احلقيقــة
والس ـنّة يبينهــا لنــا ربنــا فــي اآليــة املباركــة:

{و َمــا ك َ
ـك لِ ُي ْه ِلـ َ
َان َر ُّبـ َ
ـك ا ْل ُقـ َـر ٰى بِ ُظ ْلـ ٍم َو َأ ْه ُل َهــا
َ
ُم ْص ِل ُح َ
ــون}( ،ســورة هــود.)117 ،

وإذن؛ فـــــــان اإلصـــــاح ،كمفهــوم،
واملصلحــن كتطبيــق عملــي علــى االرض،
مــن شــأنه ضمــان اســتمرار الرحمــة اإللهيــة
والنعيــم فــي الدنيــا ،وفــي اآلخــرة رضــوان مــن
اللــه أكبــر ،لــو كانــوا يعقلــون.

اإلصالح ضرورة وطنية
صادق الحسيني

قبــل كل شــيء النظــر إلــى اإلصــاح ،ال مــن
حيــث هــو دعــوة آتيــة مــن اخلــارج ،وال مــن حيــث
هــو شــعار بــادرت إلــى رفعــه قــوى داخليــة ،بــل
هــو مــن حيــث احلاجــة؛ فــإذا حددنــا احلاجــة
التــي تبــرر جعــل اإلصــاح مطلب ـ ًا فــي العــراق؛
أمكــن حينئــذ حتديــد األهــداف منــه ،ثــم تعيــن
الوســائل القيمــة لتحقيــق هــذه األهــداف.
فــإن املشــكلة األساســية فــي العــراق تكمــن
فــي انحــراف العمليــة السياســية فــي العــراق
مــن حيــث بنيــة النظــام السياســي ،واخللــل
القائــم فــي بنيــة النظــام ،الــذي أدى إلــى تدهــور
األوضــاع وســاعد علــى تعميــق األزمــات بــد ًال
مــن حلهــا.
فقــد بــات مــن الضــروري العمــل علــى
إجــراء عمليــة إصــاح شــامل فــي بنيــة النظــام
ـروف
السياســي العراقــي ،والــذي ُأســس فــي ظـ ٍ
اســتثنائية ،يشــوبها الكثيــر مــن األخطــاء
ٍ
وعالمــات االســتفهام؛ لذلــك البــد مــن اســتمرار
عمليــة اإلصــاح للمجتمــع الــذي بطبيعتــه
يكتســب ســمة التغييــر الــدوري فــي مختلــف
الفتــرات الزمنيــة.

لكــن هنــا كيــف ميكــن أن نفهــم اإلصــاح،
وفــي هــذا اإلطــار يرتبــط معنــى اإلصــاح فــي
القــرآن الكــرمي بإزالــة مــا شــاب العالقــات بــن
النــاس مــن شــوائب ،فــأن اللــه  -ســبحانه
وتعالــى -قــد جعــل حجتــه بالغــة علــى العالــم،
كمــا عبــر عنهــا القــرآن الكــرمي علــى لســان
النبــي شــعيب عليــه الســام ،بقولــه  -تعالــى:-
{إِ ْن ُأ ِريــدُ إِ َّل ْ ِ
ال ْص َ
اســ َت َط ْع ُت،}..
ــا َح َمــا ْ
(ســورة هــود ،)88 :وكذلــك قولــه  -تعالــى-
{ َفا َّت ُقــوا اللََّ و َأص ِلحــوا َذ َ ِ
ُــم،}..
َ ْ ُ
ات َب ْينك ْ
(ســورة األنفــال.)1 :
إذ يحــدد القــرآن الكــرمي منهجيــة حتقيــق
ِ
ـر َمــا
اإلصــاح بقولــه  -تعالــى{ :-إ َّن اللََّ َل ُي َغـ ِّ ُ
ـروا َمــا بِ َأن ُف ِسـ ِ
ـه ْم( ،}..ســورة
بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتـ ٰ
ـى ُي َغـ ِّ ُ
الرعــد ،)11 :وتقــوم هــذه املنهجيــة علــى مبدأيــن
وهمــا .1 :تغييــر البنــى التحتيــة للمجتمــع
كشــرط لتغييــر العالقــات الفوقيــة .2 .التكامــل
بــن الفــرد ومؤسســات الدولــة لتحقيــق النجــاح
فــي العمليــة التغييريــة.
ان عمليــة اإلصــاح متــر بثــاث مراحــل
مهمــة:
أو ًال :مرحلــة احلــوار مــن اجــل إبــداء وطــرح
البدائــل الصحيحــة.

ثانيــ ًا :مرحلــة الدخــول فــي عمليــة تغييــر
األنظمــة الســلبية.
ثالثــ ًا :مرحلــة إعــادة بنــاء املؤسســات
السياســية والدميقراطيــة والدســتورية ،مــن خالل
نقــد األفــكار الســائدة لألوضــاع السياســية،
واالجتماعيــة ،والتقاليــد البائــدة واألعــراف
املتحجــرة التــي اتبعهــا النــاس دون دليل شــرعي،
إضافـ ًة إلــى طــرح بدائــل فكريــة مناســبة ،ال أن
يكــون مجــرد نقــد لألوضــاع الســائدة ،ومــن ثــم
القيــام بتأصيــل إســامي ألفــكار جديــدة ،علــى
أن تكــون املصلحــة اإلســامية هــي األســاس فــي
تبريــر هــذا اإلصــاح.
لــذا ندعــو إلــى مشــاركة الشــعب فــي
صنــع القــرار وإدارة شــؤون البــاد وتأســيس
نظــام مينــح األمــة دورهــا احلقيقــي مبــا يوفــر
التقــدم واالســتقرار ،وأن يقــوم جوهــر اإلصــاح
السياســي بإقامــة الدولــة علــى أســاس الدولــة
الصاحلــة أو ًال؛ وحتديثهــا ثانيــ ًا ،أمــا الدولــة
الصاحلــة ،فهــي دولــة قائمــة علــى أســاس
املشــاركة الشــعبية وشــرعية التمثيــل ،أنهــا
الدولــة القانونيــة التــي حتقــق فــي ظلهــا املســاواة
أمــام القانــون ،كمــا إنهــا دولــة حديثــة تقــوم علــى
أســاس العلــم والثقافــة.
ﺷﺒﺎط | 2018
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

على المؤمن ان ال يقتنع بما حصل عليه من معلومات في معرفة
اإلمام الحسين ،عليه السالم ،بل البد من طلب المزيد في معرفته

فــي ديــن اللــه أفواجــا! علم ـ ًا أن املاليــن مــن
البشــر ،ومنــذ استشــهاد االمــام احلســن،
عليــه الســام ،دخلــوا اإلســام واهتــدوا الــى
نهــج أهــل البيــت ،عليهــم الســام ،مــن خــال
معرفتهــم حقيقــة االمــام ،ومــا ينطــوي عليــه
مــن قيــم ومبــادئ إنســانية وأخالقيــة.
معرفة اإلمام واجبة على الجميع

لنكن مع الحسين عليه السالم من خالل معرفته
ماجد ياسين

حينمــا تكــون فــي حــرم احلســن ،عليــه
الســام ،وبــن يديــه ،ال شــك وال ريــب نــدرك
بــأن احلســن ،عليــه الســام ،مــن آياتــه
الكبــرى ،التــي أخبــر عنهــا رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،فــي كالم اللــه املكتــوب علــى
ســاق العــرش «إن احلســن مصبــاح الهــدى
وســفينة النجــاة» ،فهــل عرفنــاه حــق معرفتــه؟
تبقــى حاجتنــا الــى معرفــة ســيد الشــهداء
مــا دمنــا نواجــه نفاقـ ًا أمويـ ًا ،ودج ًال شــريحي ًا،
وخيانت ـ ًا كالتــي كانــت عنــد أهــل الكوفــة فــي
ذلــك الوقــت ،مــا دامــت الدنيــا باقيــة فــإن
فــن الشــيطان ووساوســه قائمــة ،كمــا هــو
حــال وعــاظ الســاطني وغيرهــم ،والبعــض
مــن الذيــن يدعــون معرفــة احلســن ،عليــه
الســام ،ويتظاهــرون بالتديــن ،والدجالــن
الذيــن يتحدثــون باســمه ،عليــه الســام،
واجلبــان الــذي ينطــوي حتــت لوائــه ،وهنــاك
مــن ينطــوي مــع زمــرة مــن قــال« :مــا لنــا
والدخــول بــن الســاطني» ،وهنــاك مــن يتخــذ
منبــر احلســن ،عليــه الســام ،للوصــول إلــى
مآربــه الشــخصية ،وهنــاك مــن يتخــذ نصــرة
احلســن كســلم ليصعــد بــه علــى أكتــاف
البســطاء مــن النــاس ،وهنــاك مــن اتخــذ املنبــر
كوســيلة ملعاشــه؛ والــذي لــم يقــم إال علــى
دمــاء ســيد الشــهداء؛ إذ إن هــؤالء لــو كانــوا
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يعرفــون احلســن ونهجــه املبــارك ملــا كان هــذا
وضعهــم.
لــذا علــى الذيــن يريــدون أن يعــوا فكــر
احلســن ،عليــه الســام ،ويدعــوا لنهضتــه
املباركــة ،فعليهــم أن يعرفــوه حــق معرفتــه؛ كمــا
فــي روايــة وردت عــن معرفــة مــن ندعــو إليــه،
فــي قــوم قالــوا لإلمــام الصــادق ،عليــه الســام:
«ندعــو فــا ُيســتجاب لنــا؟ قــال ،عليــه الســام:
«ألنّكــم تدعــون مــن ال تعرفونــه».
كيف نعرف الحسين ،عليه السالم

فمــن أجــل ذلــك يقــول رســول اللــه ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،عــن إحــدى حقــوق معرفــة
احلســن ،عليــه الســام« :مــن أحــب أن ينظــر
إلــى أحــب أهــل األرض إلــى أهــل الســماء
فلينظــر إلــى هــذا املجتــاز ،إشــارة إلــى
احلســن ،عليــه الســام».
ال شــك وال ريــب أن أهــل الســماء منزهــون
ومطهــرون مــن كل دنــس ،فــا يصــدر منهــم
إال مــا هــو مرضــي للــه عــز وجــل ،وقــد عرفــوا
احلســن ،عليــه الســام ،حــق معرفتــه ،وعرفــوا
قــدره ،وشــأنه ،ومكانتــه ،لذلــك أحبــوه؛ فهــل
عرفنــا نحــن قــدره ومكانتــه؟
ــر ًة
ح
ــا
ي
{
الكــرمي:
وجــاء فــي كتابــه
َ َ َْ
َعـ َ ِ ِ
ـاد مــا َي ْأتِ ِيهــم مــن رسـ ٍ
ـول إِ َّل كَا ُنــوا
ِّ َّ ُ
ـى ا ْلع َبـ َ
بِـ ِ
ـه َي ْس ـت َْه ِزئ َ
ُون}( ،ســورة يــس ،)30 :يؤســفنا

بــأن هــذا هــو حــال البعــض ،حيــث يكفــرون

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

بالنعــم التــي أنعــم اللــه بهــا عليهــم ،وأهديــت
لهــم ،ملثــل هــذه الشــخصية املقدســة التــي
رســمت بجهادهــا ودمهــا الزكــي الطاهــر خــط
الرســالة التــي حتــدت الطغــاة واملســتكبرين
فــي األرض ،واملتســلطني علــى النــاس
زور ًا وعدوانــ ًا ،واملترفــن املســتغلني جلهــود
املســتضعفني.
فليكــن فــي احلســبان بــأن هنــاك مــن
نصــر ديــن احلــق وثبــت قواعــده مــن جديــد
بتضحياتــه التــي أعطــى فيهــا للــه كل شــيء
فأعطــاه اللــه  -تعالــى -كل شــيء؛ فهــل مــن
املعــروف والعقــل واإلنصــاف أن ال نســأل
عنــه؟! أ َو ال نعرفــه؟! أ َو ال نشــكره علــى مــا
هيــأه لنــا؟!
علمـ ًا أن غانــدي اســتطاع ان يحــرر الهند
مــن االســتعمار مــن خــال معرفتــه للحســن،
عليــه الســام ،فــي قولــه« :أنــا هندوســي
الــوالدة ،وقــد صادفــت بحياتــي بعــض الشــيعة
وتناقشــت معهــم ،واكتشــفت بعــض عظمــة
احلســن ممــا ســمعته منهــم ،فقــرأت عنــه،
فرأيــت أن علــى الهنــد إذا أرادت النصــر علــى
العــدو أن تقتــدي باحلســن».
فحــري بنــا نحــن املســلمني مبعرفــة
احلســن ،عليــه الســام ،وتعريــف شــخصيته
ونهجــه املقــدس ألنفســنا أو ًال ،ثــم للعالــم
ثانيــا ،وإليصــال صوتــه وفكــره وكلماتــه،
حينئــذ؛ لرأينــا كيــف ســيدخل أهــل العالــم

قــال االمــام الصــادق ،عليــه الســام« :مــن
أتــى احلســن عارفــا بحقــه كتبــه اللــه فــي
اعلــى عليــن» ،وعــن زرارة قــال :قلــت البــي
جعفــر ،عليــه الســام :أخبرنــي عــن معرفــة
االمــام منكــم واجبــة علــى جميــع اخللــق؟
قــال ،عليــه الســام« :إن اللــه عزوجــل بعث
محمــدا ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،إلــى النــاس
أجمعــن ،رســوال وحجــة للــه علــى جميــع خلقــه
فــي أرضــه ،فمــن آمــن باللــه ومبحمــد رســول
اللــه واتبعــه وصدقــه فــإن معرفــة االمــام منــا
واجبــة عليــه ،ومــن لــم يؤمــن باللــه وبرســوله
ولــم يتبعــه ولــم يصدقــه ولــم يعــرف حقهمــا
فكيــف يجــب عليــه معرفــة االمــام وهــو ال يؤمــن
باللــه ورســوله ويعــرف حقهمــا؟!
قــال :قلــت :فمــا تقــول فيمــن يؤمــن باللــه
ورســوله ويصــدق رســوله فــي جميــع مــا أنــزل
اللــه ،هــل يجــب علــى أولئــك حــق معرفتكــم؟
قــال ،عليــه الســام :نعــم أليــس هــؤالء يعرفــون
فالنــا وفالنــا ،قلــت :بلــى ،قــال ،عليــه الســام:
أتــرى أن اللــه هــو الــذي أوقــع فــي قلوبهــم
معرفــة هــؤالء؟ واللــه مــا أوقــع ذلــك فــي قلوبهــم
إال الشــيطان ،ال واللــه مــا ألهــم املؤمنــن حقنــا
إال اللــه عزوجــل».
فإن الذي يجب أن يدور في أذهاننا:
األ ّول :املقارنــة بــن احلســن ،عليــه
الســام ،واجل ّنــة مبــا فيهــا ،إنّ معنــى ذلــك ان
ك ّل رائحــة طيبــة فــي اجل ّنــة ليســت إال نفحــة
مــن نفحــات احلســن ،عليــه الســام.
الثانــي :إن احلســن ،عليــه الســام ،غايــة
فــي اخللــق ألنّ اجلنّــة يدخلهــا العابــد للــه
والعبــادة غــرض اخللــق ،فلــوال احلســن ،عليــه
الســام ،لــم تكــن ج ّنــة ولــوال اجلنــة لــم تكــن
عبــادة ولــوال العبــادة لــم ُيخلــق العالَــم.

الثالــث :انّ احلســن ،عليــه الســام،
أشــرف واعظــم مــن اجل ّنــة ألنّهــا خلقــت مــن
نــوره فهــي فرعــه املنبثــق منــه.
فلكــي تكــون معرفتنــا حــق معرفتــه ،عليــه
الســام ،يجــب ان تتوفــر شــروط أساســية،
مــن املمكــن ان نســتفيدها مــن خــال الكثيــر
مــن النصــوص املباركــة ،بــأن للحســن ،عليــه
الســام ،حقــن علــى النــاس كافــة:
األول (احلــق العــام) :بوصفــه إمامــ ًا
معصومـ ًا ومــن خلفــاء الرســول األعظــم ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،ومــن أولــي األمــر اإللهــي ،فلــه
عليهــم حــق الطاعــة واإلتبــاع والوفــاء بعهــد
زيارتــه ،وغيــر ذلــك مــن احلقــوق املذكــورة
فــي الكتــب العقائديــة ،لإلمــام وولــي األمــر
املعصــوم علــى األمــة .هــذا هــو احلــق العــام
لســيد الشــهداء ،عليــه الســام ،علــى األمــة.
أمــا احلــق الثانــي ،فهــو (احلــق اخلــاص):
املنبثــق مــن خصوصيــة مــا قــام بــه ،عليــه
الســام ،مــن أجــل األمــة فــي واقعــة عاشــوراء
امللحميــة ،والــذي خصــه اللــه  -تعالــى -فــي أن
الشــفاء فــي تربتــه ،واســتجابة الدعــاء حتــت
قبتــه وغيــر ذلــك.
وهــذا يعنــي أن للحســن ،عليــه الســام،
حــق احليــاة املعنويــة علــى النــاس الــى يــوم
القيامــة؛ ألن احليــاة املعنويــة الكرميــة إمنــا
تتحقــق فــي ظــل معرفــة الديــن احلــق والعمــل
بــه والــذي يتجلــى فــي شــخصه املبــارك،
وهــذا مــا حفظــه لنــا ســيد الشــهداء مبلحمتــه
التضحويــة اخلالــدة.
إذن فمــن عــرف احلســن ،عليــه الســام،
وأقــ ّر بحقــه ،بــكال قســميه العــام واخلــاص
حصــل علــى األثــر الــذي ذكــره اإلمــام الرضــا،
عليــه الســام ،لــه وهــو أن يكــون مــن محدثــي
اللــه عزوجــل فــوق عرشــه.
تربية الجيل الحسيني

فــإذا أردنــا أن نبنــي مجتمعــ ًا حســيني
املنهــج ،عارفـ ًا بــه ،عليــه الســام ،حــق معرفــة،
وماضيــ ًا علــى مســيرته ،ليتحــدى الظلــم،
ويقــارع اإلرهــاب ،ويقــاوم االســتبداد ،متحديـ ًا
كل املؤامــرات والدســائس اإلســتعمارية ،فليــس

لدينــا ســبيل إلــى ذلــك غيــر أن ننشــئ جي ـ ًا
حســيني ًا واعيـ ًا عارفـ ًا بحــق احلســن بــن علــي
بــن أبــي طالــب ،عليهــم الســام ،متســلح ًا
بالثقافــة احلســينية ،مســتلهم ًا منهــا العبــر،
كونهــا ثقافــة نابعــة مــن ثقافــة القــرآن الكــرمي،
ومســتوحاة مــن ســيرة جــده وأبيــه ،صلــوات
اللــه عليهــم أجمعــن ،والتــي هــي جتســيد
حــي فــي تضمنهــا لنهــج ،اجلهــاد ،والرســالة،
واحليــاة.
بعــد هــذا كلــه ،لنعــود إلــى املربــع األول
وننطلــق منــه ثانيــ ًة ،ونعيــد حســاباتنا مــن
جديــد ،لكــي نســتطيع أن نربــي أجيــا ًال
وأطفــا ًل علــى الــرؤى والبصائــر القرآنيــة؛ علــى
نهــج النبــي األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
وأهــل بيتــه ،عليهــم الســام ،ومــا رســموه لنــا
مــن خطــوط عريضــة حلــل جميــع املشــكالت
العالقــة.
فالبــد لنــا أن ننهــض نهضــة قرآنيــة
حســينية حقيقيــة ،ترتقــي إلــى واقــع احليــاة
املعيشــية ،فعندمــا نخطــو كل خطــوة فــي
احليــاة يجــب أن نضــع أمامنــا نهــج احلســن،
عليــه الســام ،والــذي يجــب أن نتخــذه محــورا
حلركتنــا جنبـ ًا إلــى جنــب مــع القــرآن الكــرمي،
كوننــا كمســلمني أو ًال ،وكمؤمنــن رســاليني
ثاني ـ ًا ،لنتخــذ احلســن ،عليــه الســام ،أســوة
وقــدوة ،بذلــك نســتطيع ان نبنــي مجتمعــ ًا
محمــدي الوجــود حســيني البقــاء.
وخالصــة ذلــك ،علــى املؤمــن ان ال يقتنــع
مبــا حصــل عليــه مــن معلومــات فــي معرفــة
اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،بــل البــد مــن
طلــب املزيــد فــي معرفتــه ،الن معرفتــه ،عليــه
الســام ،مقدمــة ملعرفــة اللــه ورســوله؛ كمــا
روى الشــيخ الطوســي فــي كتــاب مصبــاح
املتهجــد دعــاء فــي غيبــة القائــم مــن آل محمــد،
صلــى اللــه عليهــم أجمعــن« :اللهــم عرفنــي
نفســك فإنــك إن لــم تعرفنــي نفســك لــم أعــرف
رســولك ،اللهــم عرفنــي رســولك فإنــك إن لــم
تعرفنــي رســولك لــم أعــرف حجتــك ،اللهــم
عرفنــي حجتــك فإنــك إن لــم تعرفنــي حجتــك
ضللــت عــن دينــي ،اللهــم ال متتنــي ميتــة
جاهليــة وال تــزغ قلبــي بعــد إذ هديتنــي».
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مناسبات

مناسبات

إن فاطمة؛ على جاللتها وعظمتها ،بل هي أعظم
أهل األرض ،ولكنها كانت مطيعة تمام الطاعة ألمير
المؤمنين ،عليه السالم

فاطمة
الزهراء
ومعيار
االختيار
الصحيح
مرتضى محمد كاظم

ملــاذا نــرى أن البعــض يرتقــي واآلخــر
يتســافل؟
ملــاذا نــرى أن أحدهــم ينجــح واآلخــر
يفشــل ؟
ملــاذا نــرى أن بعــض النســاء بالرغــم مــن
قربهــا املــادي مــن رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،تصبــح عــدوة للــه ،بينمــا نــرى
الصديقــة الزهــراء ،ســام اللــه عليهــا ،فــي هذا
املــكان العلــي ،حيــث تصبــح احملــور فــي هــذا
الديــن ،فعــن ســلمان الفارســي أنهــا ،عليهــا
الســام ،جــاءت إلــى رســول اللــه ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،فــي مرضــه الــذي توفــي فيــه ،فلمــا
رأت مــا برســول اللــه مــن املــرض واجلهــد
اســتعبرت وبكــت حتــى ســالت دموعهــا علــى
خديهــا ،فضمهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه
وآلــه وقــال« :يــا بنَيـ ُة إِ َّنــا َأهـ ُـل بيـ ٍ
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ي ْط ُلبونَــه ِف ِخدْ م ِ
ــة الســ ْل َط ِ
ان َف َ
ــا َ ِيدُ ونَــ ُه».
َ ُ ُ
ُّ
َ
ِ
الثالــث« :و َضعـ ُ ِ
ـم
َ ْ
ـت ا ْلغنَــى ِف ا ْل َقنَا َعــة َو ُهـ ْ
َي ْط ُل ُبو َنـ ُه ِف َك ْثــر ِة ا َْلـ ِ
ـال َفـ َـا َ ِيدُ و َنـ ُه».
َ
ــخ ِ
ــاي ِف َس َ
ط
الرابــعَ « :و َو َض ْع ُ
ــت ِر َض َ
ــم َي ْط ُل ُبونَــ ُه ِف ِر َضــا النَّ ْف ِ
النَّ ْف ِ
ــس َف َ
ــا
ــس َو ُه ْ
َ ِيدُ ونَــ ُه».
النَّــةِ
اخلامــسَ « :و َو َض ْع ُ
الر َ
احــ َة ِف ْ َ
ــت َّ
ِ
ونَــا ِف الدُّ ْن َيــا َف َ
ونَــا».
ــم َي ْط ُل ُب َ
َو ُه ْ
ــا َيدُ َ

ـة ا َّلـ ِ
ْالُمـ ِ
ـذي َي ْمـ َ ُ
ـأ ْالَ ْر َض ِق ْســط ًا َو َعــدْ ًل َكـ َـا
َّ
ْ
ُ
ً
ــور ًا».
ج
و
ا
ــ
ل
ظ
َــت
ُم ِلئ
ْ
َ َ ْ

فاطمــة ،ســام اللــه عليهــا ،هــي احملــور،
وهــي التــي لوالهــا ملــا خلــق اللــه مــن لــواله ملــا
خلــق األفــاك.
ُ
حسن االختيار أعظم نعم اهلل

ال ريــب أن مــن أعظــم نعــم اللــه  -تعالــى-
هــي نعمــة احلريــة ،واالختيــار ،حتــى أن هــذا
املخلــوق الضعيــف املهــن ،الــذي خلــق مــن
نطفــة مهينــة ،يخاصــم رب العبــاد ،يقــول -
ــر ْ ِ
نس ُ
ــان َأنَّــا َخ َل ْقنَــا ُه ِمــن
ال َ
تعالــىَ { :-أ َو َل ْ َي َ
ٍ
ِ
ِ
ـم ُّمبــنٌ}( ،ســورة يــس:
ُّن ْط َفــة َفــإِ َذا ُهـ َ
ـو َخصيـ ٌ
 ،)77حتــى وصــل بــه األمــر إلــى أن ينكــر
خالقــه ورازقــه بــل أنكــر معــاده بعــد مماتــه:
ِ
َــي َخ ْل َقــ ُه َق َ
ض َب َلنَــا َم َث ً
ــال َمــن
َ
ــا َون َ
{و َ َ
ِ
ِ
ِ
يــم}( ،ســورة يــس:
ُْ
ــي َرم ٌ
ي ِيــي ا ْلع َظــا َم َوه َ

.)78
فاإلنســان يبلــغ الكمــال بحســن اختيــاره،
ومــن هنــا فإنــه  -تعالــى -أنــذر ّ
وبشــر،
وبعــث الرســل وتواتــر الكتــب بــل وأرســل
معهــم امليــزان وأنــزل احلديــد ،وأخــذ النــاس
بالبأســاء والضــراء ،لكــي يتض ّرعــوا وتتكامــل
وتتحســن أخالقهــم
رؤيتهــم ،وينمــو علمهــم
ّ
فــا يكــون تكامــل اإلنســان ورقيــه إال بســعيه
واختيــاره الصحيــح.

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

كل واحــد منــا يختــار فــي حياتــه أمــور ًا
كثيــرة ،فهــو يختــار طعامــه وثيابــه وســكنه،
وأصدقــاءه وزوجتــه بــل ويختــار طريقــة عيشــه
ومــا يــدرس ومــا يــرى ومــا يســمع.
يريــد أن يــدرس َويختــار الفــرع الــذي
متيــل اليــه نفســه ،ويجــد فيــه مواهبــه وقدراتــه،
أو يريــد أن يتــزوج ،فيختــار الزوجــة التــي
تناســبه ،أو يريــد أن يســافر ،فيختــار املــكان
والوســيلة املفضلــة لديــه.
ولكــن مــا هــو مــاك االختيــار الصحيــح؟
ألن املشــكلة أن الكثيــر مــن البشــر يختــار
الطريــق اخلاطــئ ،قــال  -تعالــىُ { :-ق ْ
ــل

َهـ ْـل ُننَ ِّب ُئ ُكــم بِ ْالَ ْخ َ ِ
سيـ َن َأ ْعـ َـا ًل * ا َّل ِذيـ َن َضـ َّـل
ســعيهم ِف ْ ِ
ي َســ ُب َ
ــم
ــم َ ْ
ون َأ َّنُ ْ
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َو ُه ْ
َ
َ ُُْ ْ
ي ِســن َ
ُون ُصنْ ًعــا}( ،ســورة الكهــف-103 :
ُْ

.)104

الخطأ في المعايير

مشــكلة النــاس فــي اختيــار املعاييــر ،فــإن
خطــأ املعيــار يــؤدي بهــم إلــى ســوء االختيــار،
وقبــل أن أبــن هــذه املعاييــر اخلاطئــة ال بــأس
بنقــل حديــث قدســي ،يبــن لنــا كيــف أن
الكثيــر مــن النــاس يخطــئ الطريــق مبعيــاره
اخلطــأ يقــول احلديــث« :إِ َّن اللََّ َعــزَّ َو َجـ َّـل َي ُقـ ُ
ـول
ٍ
ونَــا ِف
َو َض ْعـ ُ
ـت َخ َْس ـ ًة ِف َخ َْســة َوالنَّـ ُ
ـاس َي ْط ُل ُب َ
َخْسـ ٍ
ِ
َ
ي
ـا
ـ
ـة َف
ونَــا».
دُ
َ
َ
َ

هــل رأيــت أحــد ًا غيــر مبتلــى فــي هــذه
الدنيــا ،فــي خطبــة ألميــر املؤمنــن ،عليــه
الســامَ « :د ٌار بِا ْل َبـ َ
ـا ِء َم ْ ُفو َفـ ٌة َوبِا ْل َغــدْ ِر َم ْع ُرو َفـ ٌة
َل تَــدُ و ُم َأ ْح َو ُالَــا َو َل َي ْســ َل ُم نُزَّ ُالــا».
ومــن هنــا فــإن اإلنســان كثيــر ًا مــا يخطــئ
فــي املعاييــر ،فلــو ســألته بعــد حــن هــل تعــود
إلــى مــا فعلــت لــو عــاد بــك الزمــن؟ يقــول كال،
هــل تتــزوج هــذه املــرأة التــي تزوجتهــا مث ـ ًا،
يقــول كال .راجعــوا احملاكــم لتجــدوا شــاهد
صــدق علــى مــا أقــول ،لكــن األمــر بالنســبة
للدنيــا هــن ،ألنهــا فانيــة ،إال أن املشــكلة
الكبيــرة فــي االختيــار الــذي يرجــع إلــى ديــن
اإلنســان ومصيــره فــي اآلخــرة.
معايير الناس في االختيار

هنالــك معاييــر أربــع هــي محــور أغلــب
اختيــارات البشــر ،وهــي التــي يجمعهــا قــول
اللــه  -تعالــىَ { :-بـ ْـل تُؤْ ثِـ ُـر َ
ال َيــا َة الدُّ ْن َيــا}،
ون ْ َ
(ســورة األعلــى.)16:
األول :املصالح

ِ
َّــاس َمــن َي ُق ُ
ــول َر َّبنَــا آتِنَــا ِف
{ َف ِمــ َن الن
ِ
ــر ِة ِمــ ْن َخ َ
ــا ٍق}،
الدُّ ْن َيــا َو َمــا َلــ ُه ِف ْالخ َ

(ســورة البقــرة ،)200 :فهــو ال يختــار شــيئا
خالفــ ًا ملصاحلــه ،وإمنــا مصاحلــه هــي التــي
تدفعــه لالنتخــاب.
الثاني :اخلوف
فالبعــض جبــان ،ينهــزم ســريع ًا ،أو يختــار
عنــد اخلــوف ،فــإذا كان املرشــح أمامــه؛ علــي
بــن أبــي طالــب ،ال يبايعــه ،ولكــن إذا كان

احلجــاج ،جنــده مســتعد ًا للبيعــة!
يقــول أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،فــي
ــة ،منِ ُ ِ
ــل ا ْلكُو َف ِ
خطبــة لــهَ « :يــا َأ ْه َ
ُــم
يــت منْك ْ
ُ

ــا ٍ
ث َوا ْثنَت ْ ِ
بِ َث َ
ْــم َذ ُوو
ــاعٍَ ،و ُبك ٌ
ــم َذ ُوو َأ ْس َ
َــن ُص ٌّ
ــارَ ،ل َأ ْحــرار ِصــدْ قٍ
ٍ
َ
ــي َذ ُوو أ ْب َص
َ ُ
ك ََلمٍَ ،وع ُْم ٌ
ِ
ان ثِ َق ٍ
ِ
ِ
َ
ــة ِعنْــدَ ا ْل َب َ
ــو ُ
ْ
ــا ِء.
خ
إ
ل
و
َ
عنْــدَ ال ِّل َقــاء َ
ت َِرب ْ ِ
ُــم َيــا َأ ْشــ َبا َه ْ ِ
البِ ِ
َــاب َعن َْهــا
ــل غ َ
َ
ــت َأ ْيديك ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــت مــ ْن َجان ٍ
َّ
ُ
ــت مــ ْن
ل
ك
ــا
َات
ع
ــب َت َف َّر َق ْ
ــا ُج َع ْ
ُ
َ
ُر َ
ٍ
َجانِــب َ
ــر».
آخ َ

الثالث :العصبيات
إن الكثيــر مــن القــرارات التــي يتخذهــا
النــاس ،تتخــذ علــى أســاس العصبيــات
واحلميــات والقبليــات ،فــا يختــار الشــخص
وفــق معيــار القيــم بــل يختــاره ألنــه مــن قبيلتــه
او عشــيرته أو قرابتــه.
الرابع :التلون بلون اجلمع
يريــد البعــض أن يكــون مــع األكثريــة مــن
النــاس ،وإن كانــوا علــى باطــل ،فحــن كانــت
فاطمــة الزهــراء ســام اللــه عليهــا ،تطــرق
بــاب دارهــم واحــد ًا واحــد ًا ،كانــوا يقولــون:
لقــد مضــت بيعتنــا! علمـ ًا أنهــم ســمعوا حديــث
نبيهــم الكــرمي فــي حتذيــره مــن مغبــة الوقــوع
فــي التل ـ ّون مــع الكثــرة علــى حســاب احلــق،
فــي وصيتــه املشــهورة لعمــار أن «يــا عمــار!
اذا رأيــت عليـ ًا قــد ســلك واديـ ًا وســلك النــاس
واديــ ًا آخــر فاســلك مــع علــي ودع النــاس،
فانــه لــن يدلــك علــى ردى ،ولــن يخرجــك مــن
هــدى».
الزهراء واالختيار الصحيح

أمــا االختيــار الصحيــح مبــا يفيــد الديــن
والدنيــا ،هــو أن نتخــذ ســمتهم ،ففــي احلديــث
ِ
ـم َفا ْلزَ ُمــوا
الشــريف« :ا ْن ُظـ ُـروا َأ ْهـ َـل َب ْيــت نَبِ ِّي ُكـ ْ

ُــم ِمــ ْن
ــمت َُه ْم َواتَّبِ ُعــوا َأ َث َر ُه ْ
َس ْ
ــم َف َلــ ْن ُي ِْر ُجوك ْ
ِ
ِ
ِ
ُــم ف َر ًدى َفــإ ْن َل َبــدُ وا
ُهــدً ى َو َلــ ْن ُيعيدُ وك ْ
ِ
ِ
َ
ُ
وه ْم
ق
ــب
َس
ت
ل
و
ــوا
ض
ان
ُ
ُ
َ ْ
َفا ْل ُبــدُ وا َوإ ْن َنَ ُضــوا َف ْ َ
ِ
ِ
َ
ــم َفت َْهلكُــوا».
ــروا َعن ُْه ْ
َفتَض ُّلــوا َو َل َتتَأ َّخ ُ

إن فاطمــة؛ وهــي علــى جاللتهــا وعظمتهــا،
وهــي التــي قــال عنهــا النبــي ،صلــى اللــه عليــه
وآله:

«ولــو كان احلســن شــخصا لــكان فاطمــة،
بــل هــي أعظــمّ ،
إن فاطمــة ابنتــي خــر أهــل
األرض عنــرا ورشفــا وكرمــا» ،لكنهــا

مطيعــة متــام الطاعــة ألميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،فحينمــا شــكت ألميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام ،قائلــةَ « :يــا ا ْبــ َن َأ ِب َطالِ ٍ
ــب َع َل ْي َ
ــك

النِ ِ
الس َ
ــنَ ،و َق َعــدْ َت
ــم َل َة ْ َ
ــا ُم ْاشــت ََم ْل َت َش ْ
َّ
ــت َق ِ
حجــر َة ال َّظنِ
ادمــ َة ْالَ ْجــدَ لِ،
ِ
َ
ض
ق
ن
،
ــن
َ
َ
ْ
َ
ُ ْ َ
يــش ْالَعْــزَ ِلَ ،ه َ
َــك ِر ُ
َف َخان َ
ــذا ا ْبــ ُن َأ ِب ُق َحا َفــ َة
ِ
ــر
َــيَ ،ل َقــدْ َأ ْج َه َ
َي ْبتَــزُّ ِن نَحي َلــ َة َأ ِب َو ُب ْلغَــ َة ا ْبن َّ
ِف ِخ َص ِامــيَ ،و َأ ْل َف ْيتُــ ُه َأ َلــدَّ ِف ك ََل ِمــيَ ،حتَّــى
ِ
ِ
ــر ُة َو ْص َل َهــا،
َص َهــاَ ،وا ُْل َهاج َ
َح َب َســتْني َق ْي َلــ ٌة ن ْ َ
ون َطر َفهــاَ ،ف َ ِ
ِ
ــع
ــا َداف َ
ال َمعَــ ُة ُد ِ ْ َ
َوغ ََّضــت ْ َ
ِ
ِ
ِ
ـت كَاظ َم ـ ًةَ ،و ُعــدْ ُت َراغ َم ـ ًة،
ـعَ ،خ َر ْجـ ُ
َو َل َمانـ َ
ـت حــدَّ َك ،ا ْف َتسـ ِ
ـت
ض ْعـ َ
ـو َم َأ َض ْعـ َ َ
ـت َخــدَّ َك َيـ ْ
ََ
َأ ْ َ
ِ
ـت َقائـ ً
ِّ
ـا،
ابَ ،مــا َك َف ْفـ َ
ت ْشـ َ
ـر َ
الذ َئـ ُ
ـت الـ ُّ َ
ـاب َوا ْف َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ــت َباط ً
ــت
ــار ِلَ ،ل ْيتَنــي م ُّ
َو َل أ ْغنَ ْي َ
ــاَ ،و َل خ َي َ
ون زَ َّلتِــي ،ع َِذ ِ
َق ْب َ
ــل َهنِيئَتِــيَ ،و ُد َ
يــري اللَُّ ِمن َ
ْــك
ِ
ِ
ع ِ
ٍ
ِ
ِ
ْــك َحاميــ ًاَ ،و ْي َ
َاديــ ًاَ ،ومن َ
ــا َي ف ك ُِّل َشــارق،
ِ
اي إِ َل
ــات ا ْل َع َمــدُ َ ،و َو َهن 
َم َ
َــت ا ْل َع ُضــدُ َ ،شــك َْو َ
ِ
َ
َ
ــو ًة
ــم أن َ
ْــت أ َشــدُّ ُق َّ
َأ ِبَ ،وعَــدْ َو َ
اي إ َل َر ِّب ،ال َّل ُه َّ
ِ
ــو ًلَ ،و َأ َحــدُّ َب ْأســ ًا َو َتنْك ً
يــا».
َو َح ْ
َ
ْ
ُ
س َ
ــا ُمَ « :ل
َفقَــا َل أمِ يــ ُر الؤْمِ نِــ َ
نَ ،علَ ْيــ ِه ال َّ
ــل َع َلي ِ
ــك ،ا ْل َو ْي ُ
ــل لِ َشــانِ ِئ ِكَ ،نْنِ ِهــي عَــ ْن
َو ْي َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ــا
ــوةَ ،و َبق َّيــ َة النُّ ُب َّ
الص ْف َ
َو ْجــدك َيــا ا ْبنَــ َة َّ
ــوةَ ،ف َ
ِ
ِ
ــأ ُت َم ْقــدُ ِ
ــت عَــ ْن دينــيَ ،و َل َأ ْخ َط ْ
وري،
َو َن ْي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفــإِ ْن ُكنْــت تُريدي ـ َن ا ْل ُب ْل َغ ـ َةَ ،فرزْ ُقــك َم ْض ُمـ ٌ
ـون،
ــون ،ومــا ُأ ِعــدَّ َل ِ
ِ ِ
ــك َأ ْف َض ُ
ــل ِمَّــا
َوكَفي ُلــك َم ْأ ُم ٌ َ َ
ِ
ِ
ـتَ « :ح ْســبِ َي
احت َِســبِي اللََّ»َ .فقَالَـ ْ
ـع َعنْــكَ ،ف ْ
ُقطـ َ
َت» .وبعــد ذلــك لــم يتكلــم أميــر
اللََُّ ..و َأ ْم َســك ْ

املؤمنــن ،عليــه الســام ،بشــيء ممــا حــدث
لهــا قــط ،وإمنــا بقيــت فــي ذلــك احلــال بضلــع
مكســور وطفــل مســقط فــي أحشــائها ،ناحلــة
اجلســم ،باكيــة العــن ،حتى استشــهدت ســام
اللــه عليهــا فــي هــذا الســبيل.
ولعــل هــذا مــن أهــم الــدروس الــذي
نتعلمــه مــن الصديقــة الزهــراء ،بــأن ال يكــون
إنتخابنــا وفــق املعاييــر اخلاطئــة بــل ينبغــي أن
جنعــل ألنفســنا معاييــر واضحــة مبنيــة علــى
أســاس القيــم اإللهيــة.
ﺷﺒﺎط | 2018
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مناسبات

مناسبات

ال بد أن يكون القرآن الكريم والعترة الطاهرة ،عليهم
السالم ،كاملين ،وإال لما أمرنا الرسول األعظم ،صلى اهلل
عليه وآله ،بالتمسك بهما

شعاع من نورها الزاهر
جواد السيد سجاد الرضوي

يتعلــق شــهرا جمــادى األولــى والثانيــة
بالصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء ،عليهــا
الســام؛ كذكــرى ميــاد ،وذكــرى استشــهاد.
وبــن ميالدهــا املبــارك واستشــهادها
الفاجعــة ،حيــاة قوامهــا ثمانيــة عشــر عامــا
فقــط ،هــي ،فــي اصطالحنــا :عمــر الــورود؛ إن
جــاز إطالقــه فــي املقــام.
وفــي هــذه العجالــة؛ نحــاول أن نقتبــس
بعضــا مــن نورهــا الزاهــر.
أوال :فاطمة ..محور «الكساء»

إن أعلــى مســتوى اجتمــاع يعقــد هــو
«اجتمــاع قمــة» ،والــذي يعنــي اجتمــاع رؤســاء
دول العالــم؛ كلهــم ،أو بعضهــم ،أو حتــى اثنــن
منهــم.
ولكــن؛ هنــاك اجتمــاع فريــد مــن نوعــه
عقــد ملــرة واحــدة فقــط؛ ضــم كال مــن :الرســول
األعظــم ،وعليــا ،وفاطمــة ،واحلســن ،واحلســن
 ،عليهــم الصــاة والســام ،وانضــم إليهــم،
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الحقــا ،جبرائيــل ،عليــه الســام ،بطلــب منــه،
وبــإذن مــن اللــه  -تعالــى ،-ومــن رســوله،
صلــى اللــه عليــه وآلــه .فكيــف نصــف مثــل هــذا
االجتمــاع؟ أ نصفــه بأنــه« :اجتمــاع كونــي»؟
أم نصفــه بأنــه« :اجتمــاع ملكوتــي»؟ أنــا ال
أعــرف اجلــواب.
أمــا تفاصيــل مــا جرى فــي ذلــك االجتماع
املبــارك؛ فقــد روتهــا لنــا فاطمــة الزهــراء،
عليهــا الســام ،عبــر الصحابــي اجلليــل جابــر
بــن عبــد اللــه األنصــاري ،رضــوان اللــه عليــه،
فــي مــا عــرف بـــ «حديــث الكســاء» الشــريف.
إن اجتماع «الكساء» حديث ،وحدث.
أمــا «احلديــث» فهــو النــص املبــارك
املوجــود بــن أيدينــا ،والــذي نقــرؤه فــي
مجالســنا ومحافلنــا باســتمرار؛ واحلمــد للــه.
وأمــا «احلــدث» فهــو مــا جــرى فــي ذلــك
االجتمــاع املبــارك حتــت الكســاء.
إن ذلــك االجتمــاع املبــارك اقتصــر علــى
الرســول األعظــم ،وعلــي ،وفاطمــة ،واحلســن،
واحلســن ،عليهــم الصــاة والســام ،الذيــن
عرفــوا بـــ «أصحــاب الكســاء» ،وقــد وصفهــم

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

الرســول األعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
بأنهــم هــم «أهــل بيتــه ،وخاصتــه ،وحامتــه»
دون غيرهــم مــن نســائه ،وباقــي أقربائــه.
وأثنــاء انعقــاد ذلــك االجتمــاع املبــارك،
أخبــر اللــه  -تعالــى -مالئكتــه وســكان
ســماواته بأنــه« :مــا خلــق ســماء مبنيــة ،وال
أرضــا مدحيــة ،وال قمــرا منيــرا ،وال شمســا
مضيئــة ،وال فلــكا يــدور ،وال بحــرا يجــري ،وال
فلــكا تســري إال فــي محبــة هــؤالء اخلمســة
الذيــن هــم حتــت الكســاء».
وفــي ذلــك االجتمــاع املبــارك ،أنــزل اللــه
َّــا ُي ِريــدُ اللَُّ
 -تعالــى -اآليــة الكرميــة{ :إِن َ

لِي ْذ ِهــب عَن ُكــم الرجــس َأهـ َـل ا ْلبيـ ِ
ـت َو ُي َط ِّه َرك ُْم
ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
َ
ُ
ِ
ً
ْ
َتطهــرا}( ،ســورة األحــزاب ،)33 :وذلــك عــن

طريــق جبرائيــل ،عليــه الســام ،الــذي حظــي
بشــرف االنضمــام إلــى ذلــك االجتمــاع املبــارك
ببركــة أهــل البيــت ،عليــه الســام.
وفــي ذلــك االجتمــاع املبــارك ،أيضــا،
أقســم الرســول األعظــم ،صلــى اللــه عليــه وآله،
وهــو الصــادق املصــدق ،بــأن الرحمــة اإللهيــة
مقرونــة بواليــة أهــل بيتــه ،عليهــم الســام،

عندمــا قــال جوابــا علــى ســؤال أميــر املؤمنــن،
عليــه الســام« :والــذي بعثنــي باحلــق نبيــا،
واصطفانــي بالرســالة جنيــا ،مــا ذكــر خبرنــا
هــذا فــي محفــل مــن محافــل أهــل األرض وفيــه
جمــع مــن شــيعتنا ومحبينــا إال ونزلــت عليهــم
الرحمــة ،وحفــت بهــم املالئكــة ،واســتغفرت لهــم
إلــى أن يتفرقــوا».
وفــي ذلــك االجتمــاع ،كذلــك ،أقســم
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام ،وهــو الصــادق؛
أيضــا ،بــأن الفــوز والســعادة فــي الداريــن
ألهــل البيــت ،عليهــم الســام ،ولشــيعتهم
عندمــا قــال« :إذن واللــه فزنــا وفــاز شــيعتنا
وســعدوا فــي الدنيــا واآلخــرة ورب الكعبــة»؛
قالهــا مرتــن.
وال شــك أن الرســول األعظــم ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،كان محــور ذلــك االجتمــاع املبــارك،
بصفتــه خــامت األنبيــاء واملرســلني ،وأشــرف
اخللــق أجمعــن.
ولكــن؛ عندمــا أراد اللــه  -تعالــى -أن
ُيعــ ّرف أصحــاب الكســاء ،عليهــم الســام،
جلبرائيــل ،عليــه الســام ،لــم يقــل؛ مثــا :هــم:
محمــد ،وصهــره ،وابنتــه ،وســبطاه .ولــم يقــل:
هــم :علــي ،وابــن عمــه ،وزوجتــه ،وولــداه؛ بــل
قــال« :هــم :فاطمــة ،وأبوهــا ،وبعلهــا ،وبنوهــا».
فالصديقــة الطاهــرة ،عليهــا الســام،
بنــص هــذا احلديــث الشــريف ،هــي محــور
أصحــاب الكســاء ،وأصحــاب الكســاء ،بنــص
قــول اللــه الــوارد فــي ســياق حديــث الكســاء،
محــور هــذا الوجــود.
األسوة العليا
ثانيا :فاطمةٍ ..

كل فــرد علــى هــذه البســيطة ،رجــا كان
أو امــرأة ،يحتــاج إلــى األســوة فــي حياتــه؛
بــل ويبحــث عنهــا ،مــن حيــث يعلــم أو ال يعلــم.
وحتــى الــذي ال يؤمــن باألســوة؛ فــإن «الــا
أســوة» أســوته ،وهــذا بحــث جدلــي ال نريــد
اخلــوض فيــه اآلن.

ويأمرنــا اللــه  -تعالــى ،-فــي صريــح
كتابــه الكــرمي ،بالتأســي برســوله الكــرمي،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فيقــول:

َان َلكُــم ِف رس ِ
{ َّل َقــدْ ك َ
ــو ٌة
ــول اللَِّ ُأ ْس َ
َ ُ
ْ
.)21
َح َســنَ ٌة}( ،ســورة األحــزاب:
ٍ

ويأمرنــا الرســول الكــرمي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،فــي صريــح حديثــه الشــريف ،بالتمســك
بالقــرآن الكــرمي ،وبالعتــرة الطاهــرة ،عليهــم
الســام ،فيقــول« :إنــي تــارك فيكــم الثقلــن:
كتــاب اللــه ،وعترتــي أهــل بيتــي؛ مــا إن
متســكتم بهمــا لــن تضلــوا بعــدي أبــدا «(.)1
وال بــد أن يكــون الرســول األعظــم ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،كامــا؛ وإال ملــا أمرنــا اللــه
بالتأســي بــه.
وال بــد أن يكــون القــرآن الكــرمي والعتــرة
الطاهــرة ،عليهــم الســام ،كاملــن ،أيضــا؛ وإال
ملــا أمرنــا الرســول األعظــم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،بالتمســك بهمــا.
وال شــك أن «كمــال» القــرآن الكــرمي،
و»كمــال» الرســول األعظــم وعترتــه الطاهــرة
واضحــة وبينــة.
ومــن «كمــال» العتــرة الطاهــرة ،عليهــم
الســام ،أنهــم ،كجدهــم الرســول األعظــم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،أســوات فــي أعلــى
مراتبهــا.
والصديقــة الطاهــرة ،عليهــا الســام،
ليســت مســتثناة مــن هــذه القاعــدة؛ فهــي
األســوة العليــا ليســت للنســاء فحســب؛ بــل
وللرجــال أيضــا.
ثالثا :فاطمة ..أمنية «الرساليات»

ال شــك أن كل إمــرأة مؤمنــة رســالية
تســأل اللــه عزوجــل أن يحشــرها مــع فاطمــة
الزهــراء ،عليهــا الســام.
واحلشــر معهــا ،عليهــا الســام ،يتحقــق،
بالضــرورة ،باإلتيــان ببعــض الســلوكيات،
واالمتنــاع عــن ســلوكيات أخــرى فــي هــذه

احليــاة.
ويرســم الرســول األعظــم ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،لنســاء األمــة «خارطــة الطريــق» للوصــول
إلــى هــذا الهــدف العظيــم الــذي ال ميكــن أن
ُتلَ ّقاهــا إال ذات حــظ عظيــم.
فقــد ورد عنــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،أنــه
قــال« :ثــاث مــن النســاء يرفــع اللــه عنهــن
عــذاب القبــر ،ويكــون محشــرهن مــع فاطمــة
بنــت محمــد :امــرأة صبــرت علــى ســوء خلــق
زوجهــا .وامــرأة صبــرت علــى غَيــ َرة زوجهــا.
وامــرأة وهبــت صداقهــا لزوجهــا» (.)2
ــي الســتقرار احليــاة
هــذا درس عمل ٌ
الزوجيــة والعائليــة واالجتماعيــة وحتــى
ا لصحيــة .
فكــم هــي القضايــا وامللفــات واإلضبــارات
التــي تعــج بهــا مكاتــب احملامــن والقضــاة،
ومعظمهــا بســبب عــدم صبــر الزوجــة علــى
ســوء خلــق زوجهــا ،وعــدم صبرهــا علــى غيرته.
إنــه أمــر صعــب ،ولكنــه ممكــن ،ومــن ثــم
فإنــه ال يرقــى إلــى مســتوى «اإلشــكالية».
فكــم امــرأة مؤمنــة رســالية تُقــرر  -مــن
اآلن؛ وبعــد أن اطلعــت علــى هــذا احلديــث
النبــوي الشــريف  -أن تبنــي عالقتهــا مــع
زوجهــا علــى أســاس الصبــر علــى ســوء خلقــه،
وعلــى غيرتــه ،وأن تتــوج هــذا الســلوك اجلديــد
بــأن تهــب صداقهــا لزوجهــا لقــاء رفــع عــذاب
القبــر عنهــا ،وحشــرها مــع الصديقــة الطاهرة،
عليهــا الســام؛ بضمــان مــن الرســول األعظــم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،الــذي هــو ضمــان مــن
اللــه  -تعالــى-؛ ألنــه ال ينطــق عــن الهــوى ،إن
هــو إال وحــي يوحــى.
-------------- .1الكافي ،كمال الدين ،أمالي المفيد،

أمالي الطوسي ،عيون أخبار الرضا ،عليه
السالم ،غيبة النعماني ،بصائر الدرجات؛
وغيرها.
 .2وسائل الشيعة ،ج ،21ص.285
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مناسبات

مناسبات

إن ما نستخلصه من سيرة حياة الصديقة الطاهرة؛ اكتشاف
المرأة والفتاة للمعايير الصحيحة للقدوة الحسنة ،ومن
تكون هذه القدوة؟

الصديقة الزهراء تكشف الحقائق
هل تجد المرأة قدوتها الحقيقية للسعادة في الحياة؟
سليم عبد الخالق

«اعرف احلق تعرف أهله».
احلديــث عــن ذكــرى استشــهاد الصديقــة
الطاهــرة فاطمــة الزهــراء ،عليهــا الســام،
يثيــر فــي النفــوس مشــاعر احلــزن واألســى،
ويســتدعي مواقــف الشــجب واالســتنكار علــى
كل مــن ظلــم الزهــراء ،وأســاء اليهــا واغتصــب
حقهــا ،وهــذا بــدوره يســتدعي احلديــث ايضـ ًا
مــن البعــض عــن ســبب إثــارة هــذه القضيــة
التــي يصفونهــا بـــ «التاريخيــة» وأن أبطالهــا
مضــوا الــى دار ح ّقهــم ،فأهــل احلــق والفضيلــة
الــى اجلنــة ،وأهــل الباطــل والرذيلــة الــى النــار؟
أال يجــدر بنــا البحــث فــي مشــاكلنا املعاصــرة
وأزماتنــا الراهنــة ،الســيما علــى الصعيــد
االجتماعــي واالقتصــادي؟
املطالبــة األخيــرة علــى حــق ،اذ البــد ان
نبحــث عــن حلــول ألزماتنــا احلاليــة ،وأن تكــون
رؤيتنــا دقيقــة وشــمولية للواقــع ،حتــى تكــون
احللــول واقعيــة وناجعــة ايض ـ ًا ،ولكــن؛ كيــف
نصــل الــى احللــول ،ونحــن بعــ ُد لــم نحــدد
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أســباب املــرض ومنشــأ املشــكلة؟ أم هــل
نكتفــي بالتنظيــر والتحليــل والوعــود ،وكل مــا
مــن شــأنه تكريــس الواقــع الســيئ وتغييــب دور
العقــل فــي الوصــول الــى احلقائــق؟!
جــاء فــي نهــج البالغــة ،كلمــة ألميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،يقــول فيهــا« :واعلمــوا
أنكــم لــن تعرفــوا الرشــد حتــى تعرفــوا
الــذي تركــه»( ،)1فاملشــكلة التــي تواجــه األمــة
حاليــ ًا؛ االلتبــاس احلاصــل فــي هويــة أهــل
احلــق واحلقيقــة ،ومــن يكونــون؟ ومــا هــي
مواصفاتهــم؟
مــن حيــث الظاهــر فــي الســاحة
االجتماعيــة والسياســية ،أن كل شــيء علــى
مــا يــرام ،وأن اإلســام هــو الــذي يســود،
والقــرآن الكــرمي ،املصــدر الــذي يدعــي اجلميــع
االعتمــاد عليــه ،بــل نســمع ونــرى مــن ي ّدعــي
تطبيقــه للشــريعة واألحــكام االســامية ،وحتــى
املنهــج والفكــر ،بيــد ان العبــرة فــي التطبيــق
العملــي علــى االرض ،وإال فــان معاويــة الــذي
كان يأمــر بشــتم أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام،
يــؤم النــاس فــي الصــاة ،ويعــد نفســه أميــر ًا

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

للمؤمنــن ،كمــا فعــل ســائر احلــكام األمويــن
والعباســيني ومــن جــاء مــن بعدهــم ،وقــد
أشــار االمــام ،عليــه الســام ،فــي خطبتــه
الــى الكتــاب (القــرآن الكــرمي) بــأن؛ «...
لــن تأخــذوا مبيثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا
متســكوا بــه حتــى تعرفــوا
الــذي نقضــه ولــن ّ
الــذي نبــذه ،فالتمســوا ذلــك مــن عنــد أهلــه،
فإنهــم عيــش العلــم ومــوت اجلهــل» .فالــذي
يتخلّــى عــن القــرآن الكــرمي فــي فكــره ومنهجــه
وســلوكه ،وايضــ ًا عــن ســيرة أهــل البيــت،
عليهــم الســام ،قطع ـ ًا؛ لــن يكــون الــى جانــب
احلــق واحلقيقــة ،مهمــا حــاول تق ّمــص الرشــاد
والفضيلــة واملبــادئ احل ّقــة.
وعنــد هــذه النقطــة املفصليــة توقفــت
الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء ،عليهــا
الســام ،عندمــا كشــفت كل احلقائق للمســلمني
آنــذاك ولألجيــال الــى يــوم القيامــة ،وأن طريــق
احلــق ليــس الــذي اتبعــوه ،ومــن أيــدوه ونصبوه
علــى انفســهم وعلــى دينهــم ومصائرهــم ،إمنــا
ميثــل الباطــل ،ألنــه نبــذ كتــاب اللــه وســنة نبيه،
وفــي نفــس الوقــت بينــت مكانــة أميــر املؤمنــن

وأحقيتــه فــي خالفــة رســول اللــه .ويــروي لنــا
التاريــخ اجلــواب الغريــب واملمجــوج ممــن خرج
للزهــراء ،عليهــا الســام ،فــي تلــك الســاعات
العصيبــة وهــي جتــوب شــوارع املدينــة
تســتحث املســلمني بعــدم التخلّــي عــن أميــر
املؤمنــن ،فقــال أحدهــم« :يــا بنــت رســول اللــه!
لــو لــم يتأخــر ابــن عمــك  -مضمــون الروايــة -
وجــاء فــي الوقــت املناســب ألمرنــاه عليهــا!!»...
وهــم يعلمــون أنــه كان مشــغو ًال بتجهيــز النبــي
األكــرم ،اســتعداد ًا لتشــييعه ومواراتــه الثــرى،
فيمــا كان اآلخــرون مشــغولني باالســتعداد
لالنقــاب واالســتيالء علــى احلكــم.
كشف القدوات المزيفة

إن الصديقــة الطاهــرة ،قامــت بــدور غايــة
فــي االهميــة علــى الصعيــد الفكــري والعقــدي،
فهــي أحكمــت الربــط بــن احلــق والرشــد
(املعرفــة) ،ومشــكلة أهــل املدينــة آنــذاك ،وهــو
املجتمــع املتشــكل مــن املهاجريــن واألنصــار،
وكانــوا الــى ســاعات معــدودة بجــوار النبــي
األكــرم ،وخــامت االنبيــاء واملرســلني ،يســمعون
كالمــه ويلتزمــون مبــا يقــول ويفعــل ،أنهــم
ســقطوا فــي الفجــوة الســحيقة بــن احلــق
وبــن الرشــد ،فعــدم متكنهــم مــن املعرفــة
الصحيحــة ،جعلهــم ،ليــس فقــط يجهلــون
أئمتهــم ومنــار طريقهــم ،وإمنــا يتخــذون مــن
أئمــة الباطــل قــدوات وإلهامــ ًا لهــم.
ان االســم الالمــع و»الصحابــي الكبيــر»
الــذي عــاش مــع النبــي ،يعطينــا خط ـ ًا نســير
عليــه ،فيجــب أن نعــرف هــل هــو مــن أئمــة
الضــال أم ال؟ أو مــن األئمــة الذيــن يهــدون
إلــى النــار أم الــى اجلنــة؟ فــإذا عرفنــا انــه مــن
أئمــة الضــال ســنبتعد عنــه وعــن خطــه ،وال
نعتــد بكالمــه وال ألي موقــف صــدر عنــه.
والقضيــة لــم تنتــه عنــد احلقبــة التــي
أعقبــت رحلــة النبــي األكــرم الــى جــوار ربــه،
بــل املشــكلة واألزمــة العقديــة والفكريــة قائمــة
حتــى اليــوم ،ومســتمرة الــى أجــل غيــر معلــوم،
فمــا يــزال هنالــك مــن يقتــدي بأولئــك الذيــن

كانــوا يتحينــون الفــرص لتغييــر االحــكام
واملبــادئ مبــا تشــتهي انفســهم ،بــل كانــت
نواياهــم تبــن مــن ثنايــا كالمهــم مــع النبــي
ومواقفهــم معــه فــي غيــر مناســبة يســجلها
ٌ
ومثــال علــى ذلــك؛ كاتــب معاصــر
التاريــخ.
يتحــدث عــن «حالــة اجلمــود فــي الديــن» وأننــا
«يجــب أن نكــون فــي حالــة انطــاق ،وأن
منلــك شــجاعة الــر ّواد األوائــل !»...وأن أولئــك
«الــر ّواد» متكنــوا مــن االســتغناء عــن القــرآن
الكــرمي ،ونحــن ايضــا بإمكاننــا فعــل ذلــك!
ويضيــف الكاتــب :إن أبــا بكــر ألغــى آيــة
ــات
الصدَ َق ُ
َّــا َّ
املؤلّفــة قلوبهــم ،ونصهــا{ :إِن َ
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بهــا النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ثــم جــاء أبــو
بكــر ،وبــكل شــجاعة شــطب هــذه اآليــة ،وألغــى
ســهم املؤلفــة قلوبهــم ،والســبب؛ اختــاف
الظــروف ،أو «تطورهــا»! حيــث كان االســام
ضعيفــ ًا ويحتــاج ألن يعطــي للمؤلّفــة قلوبهــم
مئــة بعيــر  -مث ـ ًا -حتــى يكســبهم مــن جهــة
الكفــر الــى اإلميــان ،أمــا اليــوم ،فــان االســام
ـوي وليــس بحاجــة الــى كســب هــؤالء!
قـ ّ
ورمبــا يأتــي حاكــم مســلم يت ّبــع الــر ّواد
فــي شــجاعتهم ويقــول إن آيــة { َيــا َأ ُّ َيــا
ِ
ِ
ِ
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(ســورة البقــرة ،)183 :ترتبــط بذلــك الظــرف
االجتماعــي ،وأن الصيــام يؤثــر علــى معــدالت
اإلنتــاج! فيلغــي الصيــام ،وهــو مــا حصــل فع ًال
فــي إحــدى البــاد االســامية عندمــا أصــدرت
قــرار ًا رســمي ًا مبنــع الصيــام ملــن يعمــل فــي
املنشــآت اإلنتاجيــة واملصانــع ،تطبيقــ ًا ملبــدأ
الشــجاعة فــي تطبيــق االحــكام والشــريعة.
هل تكون القدوة للمرأة طول الزمن؟!

ســؤال غريــب فيمــا يتعلــق بالصديقــة
الزهــراء ،عليهــا الســام ،فمــن املؤكــد أننــا
نريــد كذلــك ،ونعمــل فــي هــذا الطريــق ،بيــد
أن التاريــخ قلمــا ينقــل لنــا حادثــة او موقفــا

لهــا ،عليــه الســام ،مــع نســاء عصرهــا
ميكــن أن نعــده مــن الســيرة املطهــرة ،كونهــا
العنصــر األنثــوي الوحيــد بــن املعصومــن،
ولــو أن التاريــخ لــم ينصــف أهــل البيــت،
عليهــم الســام ،مطلقــ ًا ،مبــن فيهــم النبــي
األكــرم ،وســائر األئمــة املعصومــن ،فيمــا
ســجل هــذا التاريــخ مرغمــ ًا ،تلــك اخلطبــة
العصمــاء أمــام قــوى الباطــل واالنحــراف ،الــى
جانــب مواقــف إنســانية وأخالقيــة مــع بعــض
شــرائح املجتمــع ،والســبب أن املــرأة فــي
صــدر االســام كانــت مصونــة وبعيــدة عــن
الفــن التــي نشــهدها اليــوم ،بينمــا الرجــل كان
وضعــه مختلفــ ًا متامــ ًا.
ولكن؛ ماذا عن اليوم ،وحتى املستقبل؟
املســألة ال تتحــدد بظاهــر حيــاة الصديقــة
الزهــراء ،ومــا كانــت ترتديــه مــن مالبــس؟ ومــا
هــي املــواد الغذائيــة الداخلــة فــي مطبخهــا؟
وكيــف كان بيتهــا وأثاثهــا وغيــر ذلــك...؟
فمــن املنطقــي األخــذ بعــن االعتبــار التطــور
احلاصــل فــي حيــاة االنســان ،واحتياجاتــه،
وايضــ ًا التطــور احلاصــل فــي الوســائل
وطريقــة التفكيــر ،هــذا وذاك ،يدعونــا ألن ال
نأخــذ االمــور بحرفيتهــا ،وإمنــا نتأمــل املفاهيم
لنســتخلص الــدروس والعبــر.
وأهــم مــا نســتخلصه مــن ســيرة حيــاة
الصديقــة الطاهــرة؛ اكتشــاف املــرأة والفتــاة
للمعاييــر الصحيحــة للقــدوة احلســنة ،ومــن
تكــون هــذه القــدوة؟
إن تق ّمــص الفضيلــة واألخــاق وكل
مفاهيــم احلــق ،ليــس مقتصــر ًا علــى الرجــال،
إمنــا النســاء يشــتركن فــي هــذا املســعى ،فهــنّ
لســن بعيــدات عــن ســاحة الســباق للظهــور
والنفــوذ والتأثيــر علــى اآلخريــن.
يكفــي أن نقــرأ بــن ســطور احاديــث
مــن يدعــن الفــن (الفنانــات  -املمثــات) او
اإلعالميــات ،وحتــى مصممــات األزيــاء ،الــى
جانــب شــريحة ال بــأس بهــا مــن األكادمييــات
مــن أهــل الفكــر والثقافــة ،جنــد أنهــنّ يدعــن
مســاعدة بنــات حــواء علــى حتقيــق الســعادة
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التــي يحلمــن بهــا فــي احليــاة ،وينصحــن
بــأول خطــوة فــي هــذا الطريــق؛ التحــرر مــن
كل مــا يشــعرهن بالتقييــد ،ســواء كان هــذا
القيــد متمثــ ًا باحليــاء ،او احلكــم الدينــي،
او األعــراف االجتماعيــة ،او حتــى التركيبــة
الفســيولوجية لهــا ،وبكلمــة؛ التحــدي ثــم
التحــدي! لــكل األطــر مهمــا كانــت مفيــدة
ومتطابقــة مــع احلالــة اإلنســانية لبنــات حــواء.
وملــن يســأل  -أو تســأل  -عــن كيفيــة
وصــول هــذه الرمــوز ،رغــم الظاهــر املائــع
واملتحــرر وحتــى اخلليــع ،الــى قلوب بنــات حواء
فــي بالدنــا االســامية ،حتــى بــات التقليــد فــي

املالبــس وتســريحات الشــعر وحتــى الســلوك
االجتماعــي ،هــو ســيد املوقــف؟ ببســاطة؛ انــه
التشـ ّبه باحلــق ومغازلــة غرائــز ونزعــات األنثــى
فــي حــب الظهــور والتأثيــر علــى اآلخريــن
حتــت شــعار «حقــوق املــرأة»
فمــا هــي االمتيــازات التــي لــم تعطهــا
الصديقــة الزهــراء ،ســام اللــه عليهــا ،للمــرأة؟!
ومــا هــي اخلطــوات الســريعة نحــو
الســعادة التــي لــم تضئهــا الزهــراء ،عليهــا
الســام ،لبنــات حــواء؟!
التم ّيــز فــي املجتمــع ،انطالقـ ًا مــن العالقــة
مــع اجليــران ،ومــع ســائر أفــراد املجتمــع،

مــن خــال األخــاق احلميــدة وااللتفاتــات
اإلنســانية ،والعفــة واحلجــاب ،هــو مــا ميكــن
ان نعــده مــن االمتيــازات التــي متنحهــا
الزهــراء ،عليهــا لســام ،للمــرأة ،أمــا الســعادة
احلقيقيــة ،فهــي تبــدأ مــن األســرة ،هــذا
املجتمــع الصغيــر ،حيــث نشــأة الفتــاة فــي
ظــل تكــرمي أبيهــا رســول اللــه ،ثــم االنتقــال
الــى بيــت الزوجيــة حيــث احلــب واالحتــرام
الــذي كان يغدقــه عليهــا أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام.
--------------( .)1الخطبة رقم.147 :

حيدر إسماعيل

األطهــار ،عليهــم الســام ،بــأكل الشــلغم
ألنــه «يسـ ّ
ـخن الكليتــن» ،كمــا جــاء فــي كتــاب
«مــكارم األخــاق».

الزهراء عليها السالم
هــل تعلــم بــأن الزهــراء ،عليهــا الســام ،عندمــا أســقطت ابنهــا
احملســن اســتغاثت بخادمتهــا فضــة رغــم وجــود أميــر املؤمنني فــي الدار؛
ألنهــا تعلــم بأنهــا لــو اســتغاثت بــه وهــو موصــى ســيلبي اســتغاثتها؟
هــل تعلــم بــأن فاطمــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،تأتــي يــوم القيامــة

لــذا أنصحكــم بعــدم اإلكثــار مــن تنــاول تلــك
مشــروبات حفاظــ ًا علــى أبدانكــم؟
هــل تعلــم أن النــوم مبكــر ًا ،واالســتيقاظ مبكــر ًا يزيــد مــن عمــر
اإلنســان؟
هــل تعلــم أن تنــاول حبــة برتقــال واحــدة؛ تكفــي للقضــاء علــى
اجلراثيــم وامليكروبــات داخــل أجســادنا؟

وفــي يديهــا كفــا أبــي الفضــل العبــاس وهــي تبكــي وتطلــب مــن رب

أشعة الشمس

العبــاد أن ينتقــم ممــن قطــع هذيــن الكفــن؟

ٌ
عباد مكرمون
مرتضى محمد كاظم

حينمــا يســتعرض ربنــا ســبحانه من خالل
القــرآن الكــرمي واقعـ ًا معينـ ًا أو قصــة تاريخيــة
إمنــا يريــد ان يذكرنــا بعبرتهــا ،ولعــل العبــرة
مــن آيــات النــور فــي ســورة النــور هــي منــع
النــاس دون أن يخ ّيلــوا ألنفســهم بــأن النبــي
وأهــل بيتــه لهــم ذاتيــة ،أو كونهــم آلهــة صغــار ًا
 والعيــاذ باللــه  -فهــم بدورهــم يســبحون اللــهاكثــر مــن غيرهــم ،واذا كان اجلهــل والغفلــة
أمريــن طبيعيــن فــي اإلنســان ،فــإن اللــه؛ بعــد
اإلشــارة الــى عظمــة هــذه البيــوت وأوحديتهــا
فــي التاريــخ ،يعطــف عليهــا بقولــه املجيــدِ :
{ف

ــوت َأ ِذ َن اللَُّ َأن تُر َفــع وي ْذك ِ
بي ٍ
ــم ُه
َــر ف َ
ْ َ َُ
ُُ
اس ُ
يهــا ْ
َ
ُيســ ِّب ُح َلــ ُه فِ َيهــا بِا ْل ُغــدُ ِّو َو ْال َص ِ
ــال * ِر َجــالٌ
َ
َّل ُت ْل ِه ِيهــم ِ
ـع َعــن ِذ ْكـ ِ
ـر اللَِّ َوإِ َقــا ِم
ـ
ت
َ
ـار ٌة َو َل َب ْيـ ٌ
َ
ْ
ــا ِة وإِيت ِ
َــاء الــزَّ ك ِ
َاة َيَا ُف َ
ــب
الص َ َ
َّ
ــون َي ْو ًمــا َت َت َق َّل ُ
فِ ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ــار}( ،ســورة النــور:
ص
ب
ال
و
ــوب
ل
ق
ل
ا
يــه
َ
ْ
َ
ُ
ُ
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ان املعادلــة ثابتــة كل الثبــات؛ فكمــا
أن اإلنســان ينــام باطمئنــان بالــغ اذا مــا
كان بيتــه خاليــ ًا ممــا يثيــر طمــع الســراق ،
او انــه ال يطبــق لــه جفــن إذا كان فــي بيتــه
األمــوال الطائلــة .كذلــك كلمــا تضاعفــت
رحمــة اللــه علــى اإلنســان ،كلمــا خشــي مــن
فقدانهــا او التفريــط بهــا اكثـــر .والن رحمــة
اللــه قــد جتلــت فــي النبــي وأهــل بيتــه عليهــم
الســام ،فخشــيتهم مــن اللــه اكثــر ،النهــم ،مــع
ثقتهــم باللــه ،بيــد أن معرفتهــم باللــه أكبــر،
ولذلــك تكــون خشــيتهم منــه اكثــر ،يقــول
اللــه  -تعالــى{ :-إِنَّــا َي َْشــى اللََّ ِمــن ِعب ِ
ــاد ِه
ْ َ
َ
ا ْل ُع َل َمــآ ُء}( ،ســورة فاطــر.)28 :
نبينــا؛ هــو نبــي الرحمــة ،وأميرنــا قســيم
اجلنــة والنــار ،وســيدة نســاء العاملــن شــفيعة
األمــة ،بيــد أن هــؤالء الصفــوة املكرمني يخافون
يومــ ًا تتقلــب فيــه القلــوب واألبصــار ،خوفــ ًا
يدفــع بهــم الــى الطاعــة املطلقــة ،واالبتعــاد عــن
الذنــوب .وهــذا اإلحســاس باخلــوف والعصمــة

املتك ّرســة لديهــم ،هــو األمــر املتناســب متام ـ ًا
مــع مــا ســيجزيهم اللــه مــن حســن الثــواب ومــا
ســيزيدهم مــن رزقــه غيــر النافــذ ابــد ًا.
امــا الذيــن ال نــور لهــم ،فــا ميكــن ان
يكــون لهــم مــن احلــظ شــيئ ًا ،قــال اللــه -
ِ
َــر ٍ
اب
تعالــىَ :-
{وا َّلذيــ َن َك َف ُ
ــروا َأع َْم ُل ُ ْ
ــم ك َ َ

ِ ٍ
ــآن َمــا ًء َحت ٰ ِ
ي َســ ُب ُه ال َّظ ْم ُ
بِقي َعــة َ ْ
َّــى إ َذا َجــا َء ُه َل ْ
ِ
ِ
َِ
يــدْ ُه َشـ ْيئًا َو َو َجــدَ اللََّ عنــدَ ُه َف َو َّفــا ُه ح َســا َب ُه َواللَُّ
ــاب * َأو َك ُظ ُلــا ٍ
سيــع ِْ
ت ِف َب ْح ٍ
ال َس ِ
ــي
ْ
َ ِ ُ
ل ٍّ
ــر ُّ ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
ـح ٌ
ـو ٌج ِّمــن َف ْوقه َسـ َ
ـو ٌج ِّمــن َف ْوقــه َمـ ْ
َيغ َْشــا ُه َمـ ْ
ـو َق َب ْعـ ٍ
ـض إِ َذا َأ ْخـ َـر َج َيــدَ ُه ل َْ
َ
ُظ ُلـ َـا ٌت َب ْع ُض َهــا فـ ْ
ي َعـ ِ
ـورا َفـ َـا َل ـ ُه
َي َكــدْ َي َر َاهــا َو َمــن َّل ْ َ ْ
ـل اللَُّ َل ـ ُه ُنـ ً
ِمــن ن ٍ
ُّــور}( ،ســورة النــور ،)40-39 :وفــي

ذلــك إشــارة واضحــة الــى أهميــة انتباه املســلم
وضــرورة محاولتــه احلصــول علــى النــور مــن
مصــدره احلقيقــي والصحيــح ،وهــو مدرســة
أهــل البيــت عليهــم الســام .ولــذة احلصــول
علــى النــور مــا بعدهــا لــذة وال أروع منهــا ،اذ
هــي منتهــى الرغبــات وغايــة الغايــات.

هــل تعلــم بــان فاطمــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،أخفــي قبرهــا
لتبقــى ظالمتهــا إلــى قيــام الســاعة؟
هــل تعلــم بــأن اإلمــام عل ّيـ ًا ،عليــه الســام ،متنــى املــوت حينمــا قــام
بدفــن الصديقــة الزهــراء ،عليهــا الســام ،فقال:
نفســي علــى زفراتهــا محبوســة * * * يــا ليتهــا خرجــت مــع
ِ
الزفــرات؟
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وقــت الظهيــرة فتكــون أشــعة الشــمس ضــارة للغايــة؛ فهــي تتفاعــل مــع
طبقــة امليالنــن فــي البشــرة وتكســبها لون ـ ًا داكن ـ ًا ،كمــا أنهــا حتتــوي
علــى األشــعة فــوق البنفســجية ،التــي تصيــب اإلنســان باألمــراض
املســرطنة إن تعــرض لهــا بشــكل مباشــر؟

اإلنسان وخلق هللا تعالى
هــل تعلــم أن قرنيــة العــن فــي جســم اإلنســان ،اجلــزء الوحيــد
الــذي ال يصلــه الــدم أبــد ًا؟
هــل تعلــم أن كميــة احلــرارة املنبعثــة مــن جســم اإلنســان العــادي
فــي اليــوم الواحــد ،تكفــي لتســخني أربعــن لتــر ًا مــن املــاء لدرجــة
الغليــان؟
هــل تعلــم أن الــدم يقطــع فــي جســم اإلنســان ،مبــا
يعــادل مســافة تســعة كيلومتــرات يوميــ ًا فــي الشــرايني

طائر النعامة
النّعامــة أســرع مــن احلصــان ،وذكــر النّعامــة ميكنــه أن يــزأر مثــل
األسود؟
هــل تعلــم أنّ النعامــة زوجــة مخلصــه فإ ّنــه إذا مــات زوجهــا بقيــت
حزينــة عليــه الــى أن متــوت؟
هــل تعلــم أنّ النعامــة تعيــش مــدة  75عامــ ًا وتبقــى
قــادرة علــى التكاثــر حتــى فــي عمرهــا اخلمســن؟

معلومات عامة

واألوردة؟

احلصــان يســتطيع أن يبقــى واقف ـ ًا علــى أقدامــه

هــل تعلــم أن أثنــاء العطــس ،تتوقــف جميــع أجهــزة
اجلســم عــن العمــل مبــا فيهــا القلــب؟
هــل تعلــم أن طــول األوعيــة الدمويــة فــي جســم
اإلنســان حوالــي ســتمائة ألــف كيلومتــر؟
هــل تعلــم أن الكليــة تغســل نفســها ســت ًّا وثالثــن مــرة فــي اليــوم
الــذي يتنــاول فيــه اإلنســان املشــروبات الغازيــة؟ ولــذا نصحنــا أئمتنــا

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٩ﻫـ

هــل تعلــم أن أشــعة الشــمس صباح ـ ًا تكــون غنيــة بالفيتامينــات،
التــي تقــوي اجلســم ،خصوص ـ ًا فيتامــن( )Dالــذي يقــوي العظــام؟ أمــا

عــدة أشــهر دون احلاجــة لالســتلقاء؟
جنــن احلــوت ينمــو داخــل رحــم األم حتــى يبلــغ طولــه
ثلــث طولها؟
هــل تعلــم ان اللــه  -تعالــى -خلقنــا لنعبــده لكــي يدخلنــا اجلنــة،

ـس إِ َّل لِ َي ْع ُبــدُ ِ
ـت ِْ
ـن َو ْ ِ
ون}( ،ســورة الذاريــات)56 :؟
{و َمــا َخ َل ْقـ ُ
النـ َ
الـ َّ
َ

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح ،وهو نموذج ثنائي البعد للقبة الساموية ،وهو يظهر كيف تبدو السامء يف مكان حمدد عند وقت حمدد.
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كــــان الـنَّـبِ
َ
ـــــي َيـراهـا
َمــــ ْن ِمـثـ ُلـهـا،
ُّ
ِ
ِ
ِ
ــم الـدُّ جـى
ـي نـخـلــــ ُة األَضواءَ ،يـبـتَـس ُ
ه َ
ِ
نـت
هـي
ـمـذ َد ْ
حـلـم مـزرعـة الـجــــيا ِع َف ُ
ُ
ِ
ت ِ
َـبـــــوح بِ
ـضـوئـها
َـلـدُ الـ َقـصـائــــدَ إذ ت
ُ

ـسـيــــ َن َيـدَ اها
ُأ ّمــــ ًا لــــ ُه ،تَـرعــــى ُ
الـح َ
ُ
ـديــــث ِضـيـاها
ـلـمـتَــــ ُه َح
ـو َش َّ
َل ْ
ــــق ُظ َ
َ
لآلن َيـسـقــــــــــي ُأ َّمــــ ًة نَـهـــــــــراها
ِ
الـقـصـائــــد لـم ي ِ
ـص ْ
ــــل إ ّياها
صــــف
َو
ُ
َ
ف ِعـنـدَ مــــا نَــــلقاها
كـبــــرى) ،لِـنَــــر َأ َ
حـمــــدَ آيــــ ًة َفـتَــــاها
َجــــا َء ْت ألَ َ
قال مـحـمــــدٌ  :لــــم نَـكـت ِ
َـم ْ
ــــلَ ،فـدَ عاها
َ ُ َّ َّ
ِ
َــــو ِّس ً
ال لِـيـــــَـــراها
مـــــــــن ر ِّبــــه ُمـت َ

ِ
الـحـيا َءَ ،قـصـيـدتـي
َحـرفـي ُي
ـشـاركُـنــــي َ
كـانــــت ،آللـئ مــــن يـغــــوص لِ ِ
ـس ِّـرها
ُ
َّ
َ َ
ِ
نـور ِ
ـئ
ــــم تُـض ْ
يـن ،لـكـ ْنَ ،ل ْ
فـتـعـانَـقــــا َ
ِ
ــــت عـلـى تـقــــوى األَ
مـيـر ًة
َحـ َّل
ْ
مـيــــر َأ َ
ِ
ٍ
حـمــــة
اللقاء بِ َـر
ــــرأوا الـمــــو َّد َة فــــي
َق َ
َ
ـلــــيل نُـبـو َء ٍة
ــــر بــــدا ِمـنـهــــا َس
َش َ
ـج ٌ
صــــار ِحـكايـ ًة
الـمـظـلـو ُم
ُ
َ
وحـسـيـنُـهــــا َ
َــــب َخـ َّب َ
َ
ــــأ ْت مـرآتَــــها
وكــــذاك زيـن
ُ
ٍ
سالـة
ـعــــض ِر
الـزهــــرا ُء َب
ُ
هـذي هــــي َّ
َــــم ظِـ َّلـها
حـتّــــى إذا مــــا الـدَّ
هــــر َأيـت َ
ُ
ِ
ـفـوها
َأ َسـفــــي عـلـى َّ
َّــــر َص َ
الـزهـراء عـك َ
َـكـهـ ٌة ِّمــــ ْن ِع ِ
ـطر ِه
ـصــــ ُن طــــه ن َ
هـي ُغ ْ
َ

ُ
ُـحــــاول ،ال تُـجـيــــدُ َحــــياها
َعـ َبـثــــ ًا ت
ولِــــذا َأمـيــــر الـم ِ
ـؤمـنـيــــ َن َأتاهـــا
َ
ُ
ُ
ِ
َـمــــ َ
أ بـالـ َعـفـــــــــافُ ،قــــراها
إال لـت ْ
خـلــــق اهللِ فــــي تَـقــــواها
فـاحـتــــار
ُ
َ
َ
ــــر بـالـنَّــــدى َمـعــــناها
فـأت
ْ
ـس ُ
َــــت تُــ َف ِّ
ِ
ِِ
ِ
اح َش َ
ـذ َاهـا
الـمـخـبــــوءَ ،ف َ
مــــ ْن ُجــــوده َ
الـزهــــراء عـنـــــــــد َلــــ َظاها
ـوابــــ ُة َّ
َب ّ
ِ
َت ُ
احلسيــــــــن خـطاهــــا
بخطى
متســـك ْ
َو ّ
ب ِ
ٍ
نــــب كَـمــــا َأوحاهـا
ـقـ َيــــت بــــا َذ
َ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ظــــل والـدهــــا وســــور حــــاها
مــــن
ِ
ف َر َّبـــا و َأباهــــا
لـيــــس
َمــــن
يـعــــر ُ
َ

(الـبــــنات َأمانَـ ٌة
ـمـنــــا
ُ
َجــــا َء ْت تُــ َعـ ِّل ُ
ـــاف ِع َبادةٌ)
ـمـنــــا (ال َع َف
ُ
جــــا َء ْت تُــ َعـ ِّل ُ
ِ
ِ
ُ
ـمــــل اهللِ،
َـم َش
ت
َ
َـحــــت الـكـســــاء الـت َّ
ُ
ْـحـ ًة
ـبـرائـيل
ـلــــت َو ِج
َد َخ
ْ
يـطـلــــب ُمـن َ
ُ
ِ
َفــــرأى م ِ
َـجـمـها
ــــوف ،لِـن
ـالئـكَــــ ًة تَـ َط
ُ
َ َ
ِ
بِ ِ
ـك َأ َ
ــر ْت مـن َفـمـي
عـذ ُب الـكَـلــــات َف َّ
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ـســــ َعاها
تَـسـعــــى َو
بــــار َك َر ُّبـهــــا َم ْ
َ
َأنَــــذا ُأ َفــت ُ
ِّــــش َعـ َّلـنــــي َألــــ َقاها

َ
ســــول اهللِ مـــــــــن آذاهــــــــا
آذى َر

ِ
كــــل ِ
ُّ
ِ
حـداد
ثـيــــاب
نـضــــت
ــــراح
الـج
ْ
َ
ِ
ِ
صــــوت ُجـرحــــك فــي دمي
زهــــرا ُء هـذا
ُ
الـمــــدى فـوضعـتُــــه
جــــرح
آثـرتُــــه
َ
َ
ِ
جـاهبت
ـمــــا
أسـ ّلــــي
ْ
َ
َعـ ِّلــــي َ
الــــروح م َّ
ـلـوهـا
حـتــــى اسـتـطـابـتــــه
ســــحاب ُس ِّ
َ
الــــدموع قــــواف ً
ال
تـطــــوي بـأضـالعــــي
َ
ٍ
أورقـت
اسـتـرحــــت إلـى صــــاة
حـتــــى
ْ
ُ
ِ
فـوجلــــت فــــي أنـفـاسـهــــا ُمـتَـ َبـتِّــــ ً
ا
ُ
ِ
ــمــ ًا
الـصـوت
ُ
ُ
يـنـضـح فـي فـمـي ُمـتَـلـ ْعــث َ
ِ
ـسـتـصـغـر ًا
أهـطـع قـامـتــــي ُم
فـجـثــــوت
ُ
ْ
ُ
ِ
وحـمـلــــت أرحــــا َم الـقــــرون رهـيــــن ًة
ُ
آثــــر بـلغـ ًة
الـقـلــــب
أعـطـيـتُـهــــم مــــا
ُ
َ
ــــج أزمنــــ ًا
ـؤج ُ
ووصـلـتُـهــــا دمـعــــ ًا ُي ِّ
ِ
ِ
ِ
صــــفاتا
لـديــــك مــــن الـوالء
نـبــــذت
ْ
ِ
شـمــــوس دموعهـا
نـضـبــــت
أفـكـ ّلـمــــا
ْ
ُ
ٍ
َ
َّـمـا)*
فـاطـمـة ..وحـسـ ُب
بـيــــت
يـا
َ
ــــك (إن َ
بـيــــت تُـرتِّـ ُلــــه الـسـمــــا ُء لـتـنـحـنــــي
ٌ
أنـفــــاس الـطوى
تـديــــر َر َحــــا ُه
بـيــــت
ٌ
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
نـورهــــا
الــــمالئك
بـيــــت تـنـاجـيــــه
ٌ
َ
ِ
ِ
زهــــرا ُء لــــم يــــرقأ بـجــــرحك نـز ُفــــه
ِ
ِ
سـوادهـا
نــــار
األحــــزان
تـخـبــــو مــــع
ُ
ِ
ِ
ـمــــي فــــي دفـيــــنك لوعــــ ًة
زهــــرا ُء ُض ِّ
ِ
ِ
ضـمـي فــــي دفـيـنــــك حـسـر ًة
زهــــرا ُء
ِّ
ِ
ِ
ـصـ ًة
زهــــرا ُء ُض ِّمــــي فــــي دفـيــــنك ُغ َّ
كــــل ِ
ِّ
ِ
ــــراح بـنــــ
الـج
وضـعــــي عـلــــى
ِ
ِ
الـمــــدار يـبـ ّثـه
ــــك فــــي
اسـم
زهــــرا ُء
ُ
يـسـتـفـيــــض قداســــ ًة
قـصـيــــر
عـمــــر
ُ
ٌ
ٌ

ِ
ــــواد
نـســــيج َس
ائـتـلـفــــت
وجـراحــــك
ْ
َ
ُ
ُيـغـلــــي بـأعـمـاقــــي دمـــا َء مــــدادي
ــــراح ت ِ
ِ
َ
ِ
َـعــــ ّل ًة لـفــــؤادي
الـج
فــــوق
ِ
ِ
ـــــــاد
سـطـــــــــوة األ َّيــــا ِم واألو َغ
ِمــــ ْن
الـصــــدى لـمرادي
نـفـســــي
ُ
فـأطـلـقــــت َّ
بـقـلـــــــــب صــــــادِ
ٍ
وأجــــوب أزمانــــ ًا
ُ
ِ
األحـشــــاء بـاإليقــــادِ
فـــــــــي ظـلمــــةِ
ُ
ُ
الـواغــــــل الـمـتـمـادي
حـيــــث
ووقـفـت
ُ
ِ
َ
بـاإلرعــاد
والـخـطــــو ِمـنِّــــي تـــــــــا َه
ـمــــت الـ ُبـكــــا َء قـيـادي
نـفـســــي وسـ ّل
ُ
الـقـصــــد بـالـ ُقـصـادِ
ِ
َّ
كــــل
وجـعـلــــت
ُ
َّ
ونـزعــــت أســــراري مــــن األغــــادِ
ُ
ِ
ِ
ِ
لـألجــــداد
األحــــــفــــاد
بـتـــــــــرادف
ِ
بــــتالد
طــــارف
وانـســــاب فـيــــــهــــا
ٌ
َ
ذكـــــــــراك بــــاإلمدادِ
ِ
نــــدَّ ْت لـهــــا
بـهـمـســـــــــة األورادِ
ِ
تـفــــوح
ـهــــر ًا
ُ
ُط ْ
ِ
باألوتـــاد
فـقـــــــــر ْت مـنـــــــــه
أرض
ٌ
َّ
الـغــــيث فــــي اآلمـــادِ
َ
ونــــدا ُه ُيـزجــــي
ويـحــــل مـنـهـا الــــروح فـــــي األجـسادِ
ُّ
َ
ِ
األكـباد
الـنــــار فــــي
والـدمــــع ُيـذكــــي
ُ
َ
بـغـيــــر رمادِ
ِ
ِ
ُ
لـظــــى
والـحــــزن فـيــــك
ً
عـــــــــت بِــــبوادِ
ِ
أشــــا ُء آلـــــــــك ُو ِّز
ْ
َ
رأس تـعــــــالــــى بـالـقـنــــا املـــــــــيادِ
َّ
ٌ
طـفــــل فــــــي لــــظى األصــــــفادِ
ٍ
َّات
أن ُ
ِ
ـــــــاتِ ِ
ٍ
ِ
وبــالد
أصائـل
بـلـفـح
ـك الـثـكـلـى
ِ
شـــــداد
دفـــــــــن
جــــرح يـص ِّعــــدُ ه
َ
ٌ
أحـنــــت لــــه األعـــــــــار بـاإلشهــــادِ
ْ
ُ

ُ
َ ْ َ ْ
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ
ك َت ْطه ً
ل ال َب ْيت َو ُي َط ِّه َر ْ
ه
أ
س
*(إمنا) إشارة إىل اآلية الكرمية( :إنا يريد الل ليذ ِهب عنكم الرج
ريا)
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
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ما مثلها يف الناس

إىل الصديقة الشهيةد فاطمة الزهراء ،صلوات اهلل عليها

أحمد الخيال

ٍ
ِ
ذكرهـــا
مـــا مث ُلهـــا يف
النـــاس عـــال ُ
ٍ
ِ
حممـــد
النبـــي
جـــر والدهـــا
مـــن ِح
ِّ
ِ
املختـــار مهجتُـــه التـــي
هـــي بضعـــ ُة
الكـــرار ِ
ِ
ٍ
مؤمـــن
أول
هـــي زوجـــــــ ُة
بخلق ِ
ِ
هـــي أ ُّم مـــن َ
ـــه الــــ
الدهـــور
زان
َ
َّ
خـــط الشـــهاد َة مصحفـــ ًا
هـــي أ ُّم مـــن
ِ
ٍ
مـــــــن ِ
بالنبـــوة ك ُّرمـــوا
بيـــت
آل
هلـــم
النبـــي فيـــا
غـــدروا هبـــا بعـــد
ْ
ِّ
هلل نشــــــــكو مـــــــن مظـــاملِ ِ
قومهـــا
الزكـــي ومـــا دروا
الضلـــع
كـــروا هلـــا
َ
ّ
ِ
ِ
أمورهـــم
والة
ســـلبوا اخلالفـــــــ َة مـــن
ِ
ِ
البيـــت ،ظنّـــوا أهنـــم
بأهـــل
مكـــروا

ومهـــوا ،فـــذي الزهـــراء قبلـــ ُة أم ٍ
ـــة
ّ
ُ
ُ
ســـار عنهـــا ظاملـــ ًا
وانظـــر إىل مـــــــن
َ
ْ
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ِ
ربهـــــــا
وعال عـــى رغـــ ِم الشـــدائد ص ُ

رضعـــت مكار َمـــ ُه ُ
رسهـــــــا
فخ ِّل َ
ْ
ـــق ُّ
أمرهـــــــا؟
قد حـــار فيهـــا ظـــاملٌ ..مـــا ُ

ُ
وأمريهـــــــا
الفضائـــل ك ُّلهـــا
فلـــــــه
ُ
بكرهـــــــا
ــــحس ُن الذي منـــه املـــكار ُم ُ

كفرهـــــــا
ولـــوى أميـــ َة إذ متـــادى
ُ
ٍ
مـــن ِ
ٍ
طهرهـــــــا
بيـــت
آل
طاهـــر  ،ذا ُ
ٍ
ِ
غدرهـــــــا
عصبـــة
مـــن
للنـــار أذكـــى ُ
نارهـــــــا
البيت
حرقـــوا عليهـــا
َ
ُ
تلهـــب ُ
ِ
ِ
ُ
كرسهـــــــا
يـــرخ يف
لـــآن
الضامئـــر ُ
ٍ
كفرهـــــــا
مـــن زمـــرة كفـــروا وغـــاىل ُ
َ
رشهـــــــا
ينـــأون بالدنيـــا وينـــأى
ُّ

فكرهـــا
ـــب
منهـــاج
ٍّ
حـــــــق ال يغ ّي ُ
ُ
ُ
ٍ
َ
مكرهـــا
حـــاط
ظلمـــة قـــد
يف
فيهـــم ُ
ْ

ِ
ِ
مطلع
القلـــب
اجلهـــة األشـــهى مـــن
عىل
ُ
ٍ
هيــــــــدر املـــا َء باكيـــ ًا
حنـــن
وهنـــر
ُ

ٍ
َ
َ
طـــال ومل ْ يكـــ ْن
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بأقال مكم
ً
االيمان وحب الخير في القلب وفي العمل ايضا

الحوزات العلمية

الطالبة  :هدى محمد علي

بين قيم التراث
وتحديات المستقبل

عرض :محمد رضا الطرفي

صــدر مؤخــر ًا عــن دار محبــي احلســن ،عليــه
الســام ،كتــاب؛ احلــوزات العلميــة بــن قيــم التــراث
وحتديــات املســتقبل ،ملؤلفــه ســماحة املرجــع الدينــي
آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي،
وهــو يحمــل فــي طياتــه خالصــة فكريــة عميقــة
لســماحته نابعــة عــن التجربــة الواســعة فــي ميــدان
العلــم ،والعطــاء ،والتطــور لواقــع احلــوزة العلميــة
لقيــادة املســتقبل بجــدارة ،واحتــوى الكتــاب علــى
مواضيــع عــدة لتطويــر احلــوزة العلميــة.
ابتــدأ ســماحته فــي بيــان عــدة مــن التحديــات
التــي مــرت بهــا احلــوزات العلميــة؛ عــن طريــق
مجموعــة مــن التســاؤالت التــي طرحهــا املؤلــف،
منهــا :ســبب تخلــف هــذه األمــة ،بينمــا كانــت خيــر
أمــة ،تأمــر باملعــروف وتنهــى عــن املنكــر ،مــن خــال
مرورهــا بعــدة حتديــات.
ثــم أشــار ســماحته إلــى ضــرورة التطــور
املنضبــط واملتــوازن للتمكــن مــن وعــي هــذه األمــة
مــن خــال دراســة العقبــات التــي تكمــن أمــام هــذا
الوعــي ،منهــا :كيفيــة اجتنــاب الطاغــوت ،وســبل
مواجهــة آليــات التخلــف مــن خــال اإلنابــة إلــى

اللــه ســبحانه ،مــع اإلســتماع إلــى جميــع األقــوال
مهمــا تكــن.
إضافــة إلــى مــا ذكــر ســماحته عــن عوامــل
التــي ســاهمت فــي تطويــر احلــوزة العلميــة،
فأشــار إلــى فتــح بــاب االجتهــاد ،والتالحــم بــن
علمــاء احلــوزات العلميــة ،مــع بقــاء احلــوزة العلميــة
مســتقلة عــن الدولــة لتحظــى بالتطــور املســتمر.
ومــن ثــم ذكــر ســماحته أســباب التباطــؤ
فــي حركــة التطــور ،منهــا تســارع وتيــرة التطــور
والتقــدم فــي املجتمعــات البشــرية بحيــث ال
تســتطيع احلــوزة العلميــة أن تواكــب هــذا التطــور،
إضافـ ًة إلــى األســباب التــي جعلــت احلــوزة العلميــة
تتأخــر لقيامهــا بواجبهــا فــي مواجهــة الطغــاة.
ومــن بعــد ذلــك عــرج ســماحة املؤلــف علــى
اإللتــزام بالوحــي اإللهــي واالســتضاءة بنــوره
مــن خــال ربــط العقــل بالوحــي ملعرفــة الواقــع
املعاشــي ،لكــي ال تلتبــس اللوابــس ،مــن خاللــه يتــم
تغييــر الواقــع املجتمعــي بوعــي األحــكام الشــرعية،
مبينــ ًا ذلــك ،مــن خــال تســاؤل يثيــره ســماحته:
«أيــن مســؤولية العلمــاء التــي يتحــدث عنهــا أئمــة
الهــدى عليهــم الســام؟» ،وأنــه علينــا أال نألــو
جهــد ًا فــي ســبيل توفيــر كل مــا مــن شــأنه إنقــاذ
النــاس ،مــرور ًا بالتأكيــد علــى املســار العلمــي

األصيــل واملواكــب لواقــع التحــدي ،ومناهــج بنــاء
القــادة احلوزويــن وتكامــل احلــوزات مــع العلــوم
احلديثــة ،وبيــان طــي املراحــل ومفاتيــح املعرفــة،
وانتهــاء بأفــق التخصــص واملنهــج الدراســي.
هــذا الكتــاب الصغيــر فــي حجمــة والكبيــر فــي
محتــواه ،ومــا يتضمنــه مــن خلفيــة علميــة ،وافــكار
زاخــرة ،ميثــل نبعــ ًا مــن فكــر ســماحة املرجــع
املدرســي فــي ســبيل تطويــر احلــوزات العلميــة،
إضافــة إلــى مــا بينــه مــن التأكيــد علــى طالــب
العلــم فــي بنــاء نفســه مــن خــال املســارعة وطــي
املراحــل ،وإتقــان املناهــج ،مؤكــد ًا علــى تزكيــة
النفــس بالدرجــة األولــى.
وتطــرق ســماحته الــى أهــم البرامــج التعليميــة
فــي احلــوزات؛ مــن تربيــة الطالــب وتدريبــه علــى
كشــف احلقائــق بنفســه؛ وذلــك عبــر وســائل عــدة
منهــا:
حريــة الــرأي ،واملباحثــة ،والتدبــر فــي آيــات
اللــه تعالــى ،ودرايــة األحاديــث ،والتأمــل فــي كل
حديــث ،ويعــرض علــى كتــاب اللــه تعالــى ،والتحليــل
العلمــي للواقــع السياســي واالجتماعــي بعمــق
وموضوعيــة تامــة ،وأخيــر ًا التركيــز علــى املعاييــر
والقواعــد العامــة واملعاييــر الثابتــة والتــي تكــون
أقــرب الســتنباط األحــكام الشــرعية.

فــي هــذا الوقــت الــذي تشــهد فيــه احليــاة تطــور ًا علميــ ًا
متســارع ًا يحمــل الشــعوب واألمم الــى درجــات عاليــة مــن
الرقــي والتقــدم ،نشــهد ايضــ ًا التغافــل عــن مســائل جوهريــة
تهــم املجتمــع واالمــة بشــكل عــام ،منهــا؛ الفصــل بــن املشــاعر
وبــن الواقــع امللمــوس ،وهــذا مــا نالحظــه فــي احلديــث عــن
اإلميــان والعقيــدة الــذي يقــول البعــض ان مكانــه فــي القلــب،
وال حاجــة الــى إظهــاره الــى الواقــع العملــي ،بينمــا نــراه يســمح
لنفســه بإظهــار مختلــف التصرفــات فــي امللبــس واملــأكل وطريقــة
احلديــث مــع اآلخريــن كيفمــا شــاء ،وال شــأن لآلخريــن بــه ألنــه
قلبــه ســليم ونوايــاه حســنة وطيبــة!
مــن الناحيــة املنطقيــة البــد ان يكــون االميــان القلبــي مقرونـ ًا
بالتطبيــق العملــي ،كمــا أن الفكــرة املبدعــة فــي أدمغــة العلمــاء
لــم تكــن لتفيــد النــاس واالجيــال لــوال ميــدان التطبيــق العملــي،
وهكــذا اإلميــان باللــه  -تعالــى -البــد ان يكــون مقرونـ ًا بالعمــل
الصالــح الــذي يرتضيــه  -تعالــى -ومنــه االلتــزام بالصــاة فــي
أوقاتهــا ،ولعــل أهمهــا صــاة الفجــر وااللتــزام بهــا والتــي تبعــث
باملصلــي شــعور ًا بالرضــى واالطمئنــان علــى نفســه مــن االنــزالق
فــي اآلثــام واملعاصــي ،ويكــون مصــداق اآليــة الكرميــة:
ــن ا ْل َفح َش ِ
ــاء َوا ُْلنك ِ
ــى َع ِ
الص َ
َــر}( ،ســورة
ْ
{إِ َّن َّ
ــا َة َتن َْه ٰ
العنكبــوت ،)45 :بــل وتتــرك هــذه الصــاة أثــر ًا ايجابي ـ ًا عميق ـ ًا
علــى ســلوكه وتصرفاتــه ،ومثــال ذلــك؛ لــو اننــا نفعــل مــا يرضــي
امــام زماننــا احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه ،ونــدوام علــى
قــراءة دعــاء العهــد ،وصــاة ركعتــن هديــة لــه،
عليــه الســام ،والدعــاء املســتمر بتعجيــل الظهــور
والفــرج ،جنــد فــي انفســنا شــعور ًا ال اراديــ ًا

باحلصانــة الذاتيــة مــن االقتــراب مــن االعمــال املنكــرة وقــول
الســوء ،واحلــذر مــن أن يصــدر م ّنــا مــا اليرضــاه امامنــا ،عليــه
الســام.
ان اقتــران االميــان بالعمــل ،واملشــاعر القلبيــة مــع الســلوك،
يبعدنــا عــن الســقوط فــي التناقضــات ،بــل واالخطــر مــن ذلــك؛
اتخــاذ الديــن واالخــاق شــعار ًا وشــك ًال ظاهري ـ ًا فقــط ،فتكــون
صالتنــا  -ال ســمح اللــه -ال تنهــى عــن الفحشــاء واملنكــر،
او ان نؤمــن باللــه وبكتابــه وبالرســول الكــرمي ،ثــم ال نلتــزم
باحلجــاب والعفــة ،وال نلتــزم بالصــدق واألمانــة ،فضــ ًا عــن
اجتمــاع النقائــض محــال وغيــر معقــول اساسـ ًا ،فــا يصـ ّـح ان
يضمــر االنســان فــي قلبــه ثــم يعمــل نقيضــه ،والبعــض يقــول:
«امنــا االعمــال بالنيــات» ،ولكــن؛ ايــن هــي االعمــال حتــى تكــون
الســرائر واالعمــال حســنة أو ســيئة؟ ورمبــا تكــون مجــرد ريــاء
ال أكثــر.
ولــذا علــى االنســان ان ينتبــه الــى مــا حتــدث بــه نفســه،
فانــه إن اعتــاد علــى أمــر مــن الصعــب عليــه تغييــره ،والشــيطان
بــن لنــا ذلــك
يالحقــه أينمــا ذهــب ،وهــو عــدوه األول ،كمــا ّ
القــرآن الكــرمي ،وعداوتــه ظهــرت لنــا مــن أول ســاعات خلــق آدم،
عليــه الســام ،فهــو ال يريــده ان يســلك طريــق الهــدى واحلــق،
فعليــه ان يحــرص أن تكــون اعمالــه متطابقــة مــع نوايــاه احلســنة
ومــا يكنّــه قلبــه مــن إميــان عميــق بــان اللــه  -تعالــى -يــراه
ويرعــاه ايض ـ ًا ،وأنــه مثــاب علــى أي عمــل صالــح بدافــع مــن
اميانــه القلبــي ،كمــا هــو معــرض للمســاءلة ألي عمــل خاطــئ،
مهمــا كان صغيــر ًا ،حتــى وإن كان يحمــل
نوايــا حســنة فــي قلبــه ،فهــذا لــن يكــون
عــذر ًا مقبــو ًال.
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"يو ّلى عليكم"
بقانون االنتخابات ُ
نعمان التميمي

لنتخ ّيــل كيــف ســتكون النتائــج لــو أن آليــات تعيــن كبــار
املســؤولني فــي البــاد؛ الرؤســاء والــوزراء والــوكالء واملستشــارين
واملــدراء ،وايضــ ًا؛ آليــة انتخــاب النــاس ملمثليهــم فــي البرملــان
ومجالــس احملافظــات ،تطــورت لدينــا ومتــت عبــر «املســح
االشــعاعي» ألدمغــة هــؤالء ،أي بـــ» الرنــن املغناطيســي» ملعرفــة
نســبة صدقهــم مــن كذبهــم -مثــ ًا ،!-و اكتشــاف نواياهــم و
التكهــن مبــا ينــوون عملــه عندمــا يجلســون علــى كرســي املنصــب،
ومــدى التزامهــم بوعودهــم وشــعاراتهم وبرامجهــم.
ً
مــاكان خياليــا قبــل بضــع ســنوات ،لــم يعــد مبالغــا مــع
التقــدم العلمــي فــي الســنوات االخيــرة ، ،بحيــث يتــم ادخــال
برامــج وتقنيــات تكنولوجيــة طبيــة ونفســية فــي قوانــن االنتخــاب
والوظائــف الكبــرى ،ملســاعدة النــاس والدولــة علــى تعيــن و
انتخــاب االصــدق واالصلــح.
األمــر يبــدو مثاليــا او ســاخرا ،ولكنــه ليــس كذلــك ،فاليــوم
ومبناســبة قــرب موعــد االنتخابــات ،اتذكــر جيــد ًا كيــف أن علمــاء
مختصــن اعلنــوا فــي أواخــر حزيــران مــن عــام  2010توصلهــم
مــن خــال «املســح اإلشــعاعي» الــى قــراءة مــا يــدور فــي ذهنــك،
بتطويرهــم وســيلة لتفســير صــور العقــل مــن خــال عمليــات املســح
اإلشــعاعي ،وميكنــه أن يتكهــن مبــا ينــوي احدنــا فعلــه ،أفضــل
مــن معرفتــه الشــخصية بنفســه!
وفــي مجلــة علــوم االعصــاب الدوريــة ،قالــت إميلــي فولــك،
وزمــاء لهــا مــن جامعــة فــي لــوس أجنلــس ،إن األشــعة كانــت
أدق مــن أقــوال املتطوعــن مــن الرجــال والنســاء أنفســهم الذيــن
اجريــت التجربــة عليهــم ،وفــي بيــان قــال ماثيــو ليبرمــان ،أســتاذ
علــم النفــس الــذي قــاد الدراســة:

«أنــاس كثيــرون يقولــون او يقــررون فعــل شــيء ثــم ال
يفعلونــه» .ويــا ســبحان اللــه! كأنــه كان ـ واليــزال ــــ يتكلــم عــن
الكتــل والنــواب والساســة فــي العــراق!؟
حســن ًا ،اذا كان ادخــال تقنيــة علميــة كهــذه فــي منظومــة
االنتخــاب مجــرد متنيــات مرفوضــة اساســا مــن السياســيني،
وبعيــدة املنــال ،إال ان حلــم تطبيقهــا ،ولــو ملــرة واحــدة فقــط،
وعلــى ســبيل التجربــة ،ســيحل عقــدة مســتعصية لــدى الكثيــر
منّــا ،وهــي:
هــل حقــا ان النــاس هــي مــن تنتخــب كاذبــن وفاســدين
وفاقديــن للنزاهــة ،او غيــر أكفــاء وغيــر مخلصــن؟ أم ان أكثــر
مــن يتــم انتخابهــم او تعيينهــم فــي املناصــب« ،يفســدون الحقــا»
نتيجــة توليهــم للمنصــب ،ومــا يوفــره لهــم مــن امتيــازات ومغريــات؟
فينقلبــون مبــرور الوقــت علــى مــن وثــق بهــم و أوصلهــم للكرســي،
ويضربــون شــعاراتهم عــرض احلائــط ،وميتهنــون اللعــب علــى
حبــال الكــذب واملكــر والتضليــل ،مزينــن النفســهم أن «هــذه
هــي السياســة ،مجــرد لعبــة ميكيافيليــة» ،حيــث الغايــة تبــرر
الوســيلة ،ولــذا يكــون ــــ علــى ســبيل املثــال ـ مــن الوســائل الفجــة
واملفضوحــة ،ان يقومــوا دومــا بتفصيــل وخياطــة قانــون االنتخــاب
علــى مقاســاتهم وكتلهــم واحزابهــم ،وكأنهــم فــي كل مــرة يخرجــون
الســنتهم للنــاس قائلــن« :تريــد أرنبـ ًا ُخــذ ارنبــا ،تريــد غــزا ًال ُخــذ
أرنبــا»! فشــعارهم فــي قانونهــم ســيئ الصيــت« ،ســانت ليجــو»،
املعــدل ،او «املخربــط» ال فــرق ،هــو :اينمــا وكيفمــا أمطــر او
أجــدب ،فخراجــه عائــد الينــا.
ّ
يــول
يقــول احلديــث الشــريف للنــاس« :كــا تكونــون
عليكــم» ،ومــن وحــي هــذا احلديــث ميكننــي القــول« :كمــا يكــون
قانــون االنتخابــات ُيولّــى عليكــم»! فســكوت اجلماهيــر علــى قانــون
كهــذا ،ورضاهــا بهــا ،يدخــل فــي جملــة « كمــا تكونــون.»...

