ّ
ماذا يريد منا اإلمام المهدي
المنتظر؟  -عجل الله فرجه -
رئيس التحرير

نقــرأ أن األمم والشــعوب علــى مــر التاريــخ تتطلــع الــى
منقــذ يخلصهــا مــن الفقــر والفوضــى والفســاد وســفك الدمــاء
وغيرهــا مــن الكــوارث ،ويتبايــن انتظــار هــذه األمــة عــن تلــك،
فــي ظروفهــا االجتماعيــة والسياســية ،وحجــم مشــكلتها ،لــذا
عندمــا ينفجــر املنتظــرون ،وينطلقــون نحــو تغييــر واقعهــم علــى
أمــل النجــاة ،يكــون الثمــن بحجــم تلــك املشــكلة ،مثـ ًا؛ لــو كان
بلـ ٌد ،ليــس مثــل العــراق فــي موقعــه اجلغرافــي احلســاس،
ولــه فيــه حاكــم ليــس مثــل صــدام ،ولــم يكــن ميتلــك
الثــروات املعدنيــة والنفطيــة والزراعيــة الهائلــة
واملثيــرة لألطمــاع ،لــكان ثمــن عمليــة التغييــر -
العمليــة اجلراحيــة  -أقــل كلفــة بالدمــاء والدمــار
ممــا دفعــه العراقيــون طيلــة الســنوات املاضيــة.
فمــن ديكتاتوريــة الــى أخــرى ،ومــن فوضــى
الــى أخــرى ،ومــن فســاد الــى آخــر ،مــع اختــاف
الظــروف واالشــكال ،والســبب؛ أن الثقــة تُعطــى
لدعــاة االنقــاذ ممــن يظهــرون احلــب لالنســانية،
ويضمــرون املناقــض لــه متامــ ًا ،ولــذا فهــم يقولــون
للشــعوب :عليكــم خــوض احلــروب مهمــا كلّفــت لتحصلــوا
علــى احلريــة والرفاهيــة ،وال يهــم مــا اذا كانــت هــذه احلــروب
تــؤدي الــى اليتــم والتر ّمــل وهــدر الكرامــة وإشــاعة الفوضى ،وكل
مــا مــن شــأنه زيــادة فــي املعانــاة التــي يعيشــونها باالســاس،
بينمــا ثمــة انتظــار ملنقــذ آخــر ميثــل امتــداد للرحمــة اإللهيــة
{و َمــا َأ ْر َســ ْلن َ
حــ ًة
َاك إِ َّل َر ْ َ
النازلــة مــع جــده النبــي االكــرمَ ،
ــن}( ،ســورة األنبيــاء ،)107 :بيــد أن هــذا املنقــد
ِّل ْل َعا َلِ َ
احلقيقــي والعظيــم ،ال يكفيــه الثقــة واإلميــان بــه ،إمنــا يحتــاج
الــى عمــل وسلســلة اختبــارات مســبقة ،وايض ـ ًا إعــداد نفســي
يجعلنــا مبســتوى احلــدث الكبيــر الــذي طاملــا ننتظــره ونتحــدث
عنــه بأنــه ،عجــل اللــه فرجــه« ،ميــأ االرض قســط ًا وعــد ًال كمــا
ُملئــت ظلمــا وجــورا» ،فكيــف يجــب ان نكــون نحــن اليــوم؟
ان تاريخنــا الشــيعي يــروي لنــا مثــان عــن رجلــن كانــا
مــن املقربــن مــن اإلمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه،
وكان غائبــ ًا عنهمــا  -رمبــا يكــون مثــل حالنــا اليــوم  -أحــد

الرجلــن اســمه الشــلمغاني (محمــد بــن علــي بــن أبــي العزاقــر
الشــلمغاني ،املتوفــي ســنة323هـ) ،وكان يحظــى إضافــة الــى
املســتوى العلمــي املرمــوق ،يحظــى بالوجاهــة االجتماعيــة ،ولكــن
مشــكلة بســيطة أوقعتــه فــي االختبــار وهــي؛ احلســد ،وكان
يتوقــع أن يكــون هــو الســفير عــن اإلمــام وليــس احلســن بــن
روح ،فانقلــب علــى عقبيــه ،وحتــول الــى عــدو لإلمــام وللديــن،
فصــدرت بحقــه لعنــة مــن اإلمــام احلجــة ،عجــل اللــه فرجــه،
رغــم مؤلفاتــه وعلميتــه ،بينمــا الرجــل اآلخــر ،وهــو؛ النوبختــي
(ابــو ســهل بــن اســماعيل النوبختــي (311 - 237هـــ)،
كان بنفــس مواصفــات الشــلمغاني ،كمــا كان املرشــح
ألن يكــون ســفير ًا لإلمــام ،ولــم يتحقــق لــه ذلــك،
وعندمــا ُســئل عــن الســبب؟ قــال« :هــم أعلـ ُم ومــا
اختــاروه».
جميعنــا يتفــق علــى احلاجــة للتغييــر
احلقيقــي ،ويشــكك بالساســة فــي الداخــل
والساســة فــي اخلــارج ،ومــا يضمــروه مــن نوايــا
غيــر حســنة لهــم ،كمــا لــو أن البعــض يتوقــع
حتســن نوايــا هــؤالء الساســة ،وتغ ّيــر اخالقهــم نحــو
ّ
الفضيلــة واإلحســان!
ثــم لينطلقــوا فــي مشــاريع عمرانيــة وخدميــة و»نحــن
هــا هنــا قاعــدون»!
ولكــن؛ كيــف تنجــح هــذه املشــاريع وتســتمر؟ ومــا دور
االنســان (الفــرد واملجتمــع) فــي حتكيــم النظــام العــام ،وقيــم
الســماء ،مــن عــدل ومســاواة وتراحــم وتكافــل؟
إن وجــود االزمــات والنكبــات ،مــن االبتــاءات اإللهيــة
لإلنســان ،ولــن تنتهــي الــى يــوم القيامــة ،إمنــا العبــرة فــي
اختبــار التحــدي والصمــود علــى احلــق والقيــم واملبــادئ ،وإال
مــرت علــى أقــوام وأمم مــن قبلنــا بــآالف الســنني ،تعرضــوا
للمحــن والرزايــا علــى أنهــم أهــ ًا بالفــرج والتغييــر نحــو
االحســن ،ولكــن فــي معظــم احلــاالت  -إال مــا نــدر -كان
الفشــل فــي االختبــار مــن نصيبهــم ،والقــرآن الكــرمي يــروي لنــا
فــي عديــد مــن اآليــات الكرميــات كيــف أنهــم دعــوا انبيائهــم
ـم
مبــا يعدونهــم مــن الفــرج وتغييــر احلــال { َف َلـ َّـا ك ََش ـ ْفنَا َعن ُْهـ ْ
ــم َين ُك ُث َ
ا ْل َع َ
ــون}( ،ســورة الزخــرف.)50 :
ــذ َ
اب إِ َذا ُه ْ

المرجع و األمة

المرجع و األمة

ُ ّ
المرجع المدرسي يؤكد
على تجديد ذكرى الشهداء
واالهتمام بعوائلهم:

ُ ّ
المرجع المدرسي
يتقدم موكب
ّ
تشييع العالمة

نتطلع إلى يوم نودع فيه
الكراهية والتخلف وتسود راية
العدل والرفاه

داعي الحق في
كربالء المقدسة
فــي موكــب مهيــب شــارك فيــه عــدد غفيــر
مــن ابنــاء كربــاء املقدســة ،مــن طلبــة احلــوزة
العلميــة واخلطبــاء والعلمــاء وأهالــي املدينــة
املقدســة ،مت تشــييع جثمــان العالمــة الشــيخ
محمــد علــي داعــي احلــق الــى مثــواه األخيــر،
وقــد تقــدم موكــب التشــييع ،ســماحة املرجــع
الدينــي آيــة اللــه العظمــى الســيد محمــد
تقــي املُد ّرســي  -دام ظلــه  ،-باجتــاه حــرم
اإلمــام احلســن ،عليــه الســام ،وبعــد أداء
مراســيم الزيــارة ،أ ّم ســماحة املرجــع املدرســي
املشــيعني ألداء صــاة اجلنــازة.

وكان ســماحة العالمــة داعــي احلــق،
مؤســس مدرســة اإلمــام اجلــواد للعلــوم
الدينيــة ،قــد وافتــه املنيــة يــوم اخلامــس
والعشــرين مــن شــهر آذار املنصــرم.
وقــد أصــدر مكتــب ســماحة املرجــع
املُد ّرســي  -دام ظلــه  -بيانـ ًا نعــى فيــه الفقيــد،
جــاء فيــه:
ببالــغ احلــزن واآلســى تلقينــا نبــأ وفــاة
العا ِلــم اجلليــل ســماحة الع ّالمــة احلجــة الشــيخ
محمــد علــي داعــي احلــق  -رحمــه اللــه -
بعــد عمــر حافــل بالعطــاء فــي ســبيل الديــن

واملذهــب  ،ومســاهمته فــي جتديــد احلــوزة
العلميــة فــي كربــاء املقدســة بعــد ســقوط
النظــام الص ّدامــي.
وإذ نعــزي ذوي الفقيــد الســعيد واســرته
الكرميــة والعلمــاء االعــام وســائر املؤمنــن
بهــذا املصــاب ،نســأل اللــه  -تعالــى -أن
يتغمــد الراحــل بواســع رحمتــه ويحشــره مــع
اوليائــه ،محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم،
وآلــه االطهــار ،عليهــم الســام ،وأن يلهــم اهلــه
ومحبيــه الصبــر والســلوان .والحــول والقــوة ا ّال
باللــه العلــي العظيــم.

اكد أن العراق (يولد من جديد) ودعا للتحرر من (السلبية القاتلة)

ُ ّ
المرجع المدرسي :الحوار الوطني الشامل هو
السبيل لرسم خارطة طريق لمستقبل شعبنا

دعــا ســماحة املرجــع الدينــي آيــة اللــه
العظمــى الســيد محمــد تقــي املُد ّرســي -
دام ظلــه  -الشــعب العراقــي بــكل أطيافــه
للمســاهمة بوضــع خطــة نهضويــة طموحــة،
وقــال:
«إن احلــوار الوطنــي الشــامل ،ومــن كل
بيــت وعلــى قارعــة كل طريــق ،هــو الســبيل
األفضــل لرســم خارطــة الطريــق ملســتقبل زاهر
لشــعبنا الــذي عــاش طويــا مــع املعانــاة».
وقــال فــي بيانــه االســبوعي ،اجلمعــة،
الســادس مــن شــهر نيســان اجلــاري« :علينــا
أن نختــار املناهــج التــي يطرحهــا املرشــحون
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باإلضافــة الــى اختيــار أشــخاصهم ،وانتخــاب
األصلــح منهــم».
وانتقــد ســماحته بشــدة الوســائل
اإلعالميــة التــي تريــد أن تعيــد البــاد إلــى
عهــد الصراعــات الدمويــة ،والتــي تنفــخ فــي
رمــاد الطائفيــة واإلثنيــة والتطــرف؛ وقــال فــي
هــذا الســياق:
«دعنــا نتطلــع جميعـ ًا إلــى احليــاة األفضل
ونســاهم فــي وضــع خطــة للوصــول إليهــا ،وال
نعيــش دوامــة املشــاكل التــي عصفــت بنــا بــل
نتحــرر مــن كل نظــرة ســلبية قاتلــة».
وأضــاف ســماحته« :إن العــراق يولــد مــن

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

جديــد وهــو ينطلــق مــن قيمــه التاريخيــة املُثلــى
ومــن تطلعــه العصــري الســامي».
وأشــار ســماحته إلــى مناســبة ذكــرى
استشــهاد اإلمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم،
عليــه الســام ،حيــث «تتشــح عاصمــة البــاد
بوشــاح اســود لتخليــد ذكــرى إمــام الزهــد
والتقــوى ورمــز العبــادة واجلهــاد الــذي اختــار
ظلــم املطاميــر علــى العيــش برفاهيــة فــي ظــال
الطغــاة» ،واضــاف:
«كــم هــي ســعادتنا جميعــ ًا اذا وجدنــا
مــن يقتــدي بــه مــن قادتنــا السياســيني الــذي
يزهــدون فــي الدنيــا مــن أجــل ســعادة األمــة».

ً
داعيا لشراكة وطنية عليا في
إطار الدستور وحذر من كوارث
تحيق بالمنطقة
ُ ّ
المرجع المدرسي :عالج
ّ
ظالمات شعوبنا بالحوار البناء
لتحقيق العدالة للجميع
دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 ،ك ًال مــن املســؤولني فــي بغــداد وأربيــل إلــى«املزيــد مــن اللقــاءات البنّــاءة بهــدف حتقيــق
أقصــى درجــات اإلندمــاج بــن أبنــاء العــراق
فــي إطــار الدســتور» ،وذلــك «مــن أجــل جتــاوز
ـراكة وطنيــة
آثــار املاضــي الســلبية ،وبنــاء شـ ٍ
عليــا لكــي يصبــح العــراق مثـ ًا يحتــذى بــه فــي
املنطقــة فــي جتــاوز فتنــة الطائفيــة والعرقيــة».
وفــي جانــب مــن احــدى كلماته االســبوعية
أواخــر الشــهر املاضــي ،بحضــور حشــد مــن

قــال ســماحة املرجــع املُد ّرســي -دام ظلــه« :-إننــا نتطلــع إلــى
ذلــك اليــوم الــذي نــودع فيــه الكراهيــة والتخلــف ،ويكــون هــدف كل
واحــد منــا وطنــه العزيــز ،ليعيــش علــى ترابــه يــوم تســود رايــة العــدل
ويخيــم فيــه ظــال الرفــاه ،ويشــترك كل فــرد فــي خيــرات البــاد وبــا
متييــز».
جــاء ذلــك فــي جانــب مــن بيــان لســماحته نهايــة شــهر آذار
املنصــرم ،هنــأ فيــه شــعوب املنطقــة واألكــراد علــى وجــه اخلصــوص
بأعيــاد مطلــع الربيــع ،طالبــا مــن اللــه ســبحانه البركــة فيــه لهم،وجلميع
الشــعوب ،وقــال ســماحته فــي هــذا الســياق:
«مــا أجمــل أن نعيــش جميعــ ًا فــي رحــاب األمــل ،وأن نشــترك
األفــراح».
ُ
وأكــد ســماحته فــي البيــان علــى ضــرورة «اإلهتمــام بأســر
الشــهداء وجتديــد ذكراهــم وعــدم نســيان تضحياتهــم» ،واضــاف« :إن
النظــرة اإليجابيــة إلــى املســتقبل هــو التفــاؤل الــذي أمرنــا بــه الرســول
االكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،حيــث قــال« :تفاءلــوا باخليــر جتــدوه»،
وإننــا فــي ربيــع األمــل نتذكــر الشــهداء الكــرام مــن ابنــاء شــعبنا مــن
احلشــد الشــعبي وقواتنــا املســلحة ،البواســل الذيــن حبــا اللــه بهــم
األمــن والســام ،فمــا أجمــل أن نهتـ َّم بهــم وبأســرهم وجنــدد ذكراهــم».
وختــم ســماحته بالقــول« :إن الســعادة ٌ
كل ال تتجــزأ ،وعلينــا أن
نســعى مــن أجــل ســعادة الشــعب بأجمعــه حتــى تتــم الســعادة لنــا
أيض ـ ًا ،واللــه املســتعان».

اهالــي كربــاء والزائريــن وطلبــة احلــوزات
العلميــة واجلامعــات ،قــال ســماحته:
«نأســف علــى مــا يجــري فــي منطقــة
ـى
عفريــن بســوريا والتــي ك ّنــا والزلنــا فــي غنـ ً
عــن أمثالهــا إذا عدنــا إلــى ق َيــم دينن ـ ًا وإلــى
مصالــح وطننــا».
وأضاف:
«إن العنــف ال يــورث إال عنفــ ًا والســبيل
الوحيــد لتجــاوز ظالمــات شــعوبنا إمنــا هــو
احلــوار البنّــاء مــن أجــل حتقيــق العدالــة

للجميــع ،فــي ظــال قيــم الديــن ومصالــح
الوطــن».
وأشــار ســماحته فــي ختــام حديثــه إلــى
مــا ُيســمع هنــا أو هنــاك فــي عاملنــا اليــوم مــن
قــرع طبــول احلــرب ،وقــال:
«إن علينــا أن جننّــب املنطقــة مــن كل
مــا ميكــن أن يكــون ســبب ًا النــدالع النــزاع
العســكري ،ذلــك ألن املنطقــة أصبحــت اليــوم
وأي شــرارة طارئــة ميكــن أن
برميــل بــارودّ ،
تتســبب فــي كــوارث ال ينجــو منهــا أحــد».
أﻳﺎر | 2018

5

المرجع و األمة

المرجع و األمة

العراق لن يكون حلبة صراع اقليمي
ودولي ويتجه لتعزيز قوة الحشد
الجهادي

ُ ّ
ٌ
شعب يعيش على "المنح" لن
المرجع المدرسي:
ً
يعيش كريما والبديل عن خطة للنهوض وانعاش
االقتصاد العراقي
عـ ّد ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 ،جنــاح مؤمتــر إعــادة إعمــار العــراق الــذيعقــد مؤخــرا فــي الكويــت «دليــ ًا آخــر علــى
جنــاح سياســة العــراق وتقديــرا متناســب ًا ـ
ولــو بصــورة محــدودة ـ لــدور الشــعب العراقــي
وقــواه العســكرية فــي مواجهــة اإلرهــاب» وقــال
ســماحته فــي احــدى كلماتــه االســبوعية،
اواخــر الشــهر املاضــي ،امــام حشــد مــن
احلضــور مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة« :إن
دمــاء الشــهداء الكــرام شــ ّكلت ســور ًا منيعــ ًا
ملكاســب العــراق ودفاعــا عــن شــعوب املنطقــة
جميع ـ ًا ولوالهــا لرأينــا آفــة اإلرهــاب منتشــرة
فــي كل املنطقــة».
وأضــاف ســماحته أن «مخرجــات املؤمتــر
ليســت كافيــة ملــا يحتاجــه العــراق» وإن ذلــك
«ليــس بديــ ًا عــن ضــرورة القيــام بنهضــة
شــاملة لتجــاوز آثــار احلــروب ومــا خلفتــه
مــن دمــار وفوضــى ومــن شــروخ عميقــة فــي
النظــام اإلجتماعــي» .واوضــح ســماحته بهــذا
اخلصــوص« :إن شــعب ًا يعيــش علــى املنــح لــن
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يعيــش كرميــ ًا وعلــى رجــال العــراق الذيــن
يســتعدون اليــوم للقيــام بدورهــم فــي املجالــس
املنتخبــة أن يفكــروا جديــ ًا فــي وضــع خطــة
التطــور الكبيــر وأن يقنعــوا الشــعب ليشــاركهم
فــي حتققهــا» .ودعــا ســماحته الــدول إلــى
املســاهمة فــي إنعــاش إقتصــاد العــراق قائـ ًا:
«إننــا ننتظــر مــن دول العالــم جميعــ ًا ودول
التحالــف علــى وجــه اخلصــوص أن يقومــوا
بدورهــم فــي إنعــاش االقتصــاد العراقــي ّ
وأل
يجعلــوا العــراق ســاحة ملناكفاتهــم السياســية
وصراعاتهــم التــي ال ناقــة لنــا فيهــا وال جمــل».
على المرشحين التحلي
بآداب التنافس الديمقراطي

مــن جانــب آخــر أشــاد ســماحة املرجــع
املُد ّرســي  -دام ظلــه  -باجلــو اإليجابــي الــذي
يســود البــاد قبــل االســتحقاق اإلنتخابــي،
لك ّنــه مت ّنــى مــن املرشــحني املزيــد مــن «التحلــي
بــآداب التنافــس وأخــاق النهــج الدميقراطــي،
كــي ال تترســخ احلواجــز التــي تهــدد وحــدة

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

املجتمــع» .وقــال ســماحته« :إن األمــن والســلم
األهليــن دعامتــان حضاريتــان نشــكر اللــه
الــذي أنعــم بهمــا علينــا بفضلــه ،ومبــا للشــعب
ـال».
مــن قيــم دينيــة ســامية وشــعور وطنــي عـ ٍ
واضــاف ســماحته «إن مــا يجــري حولنــا
وبالــذات فــي ســوريا واليمــن يبعــث بالقلــق
العميــق ألن كل ذلــك يقضــي علــى طموحــات
شــعوبنا بالعيــش الرغيــد وباملســتقبل الزاهــر»،
داعيــا مجلــس األمــن ليقــوم بــدوره فــي «وقــف
هــذه املعــارك العبثيــة والتــي ال ميكــن القضــاء
عليهــا مــن دون حتكيــم العقــل والعدالــة ورعايــة
حقــوق اإلنســان ثــم التحاكــم إلــى اخليــارات
الدميقراطيــة ذات املصداقيــة الدوليــة» .وختــم
ســماحته بالقــول« :إن علــى أبنــاء شــعبنا فــي
العــراق أن يعتبــروا مبــا يجــري هنــا وهنــاك
ومبــا جــرى عليــه بالــذات فــي العقــود األخيــرة
للقــرن املاضــي فيجتنبــوا كل مــا مــن شــأنه
تعكيــر صفــو الســلم األهلــي وعلــى العشــائر
العراقيــة توحيــد صفوفهــا ونبــذ املناكفــات
والقيــام بــدور إيجابــي فــي تنميــة العــراق».

أشــاد ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام
ظلــه  ،-بجهــود املســؤولني الراميــة الــى حتديــث
وتقويــة القــوات املســلحة وقــال« :إن الذئــاب
اجلريحــة أعظــم خطــر ًا وأشــد فتــك ًا» فــي إشــارة
إلــى االرهابيــن املهزومــن.
وأوضــح ســماحته فــي جانــب مــن كلمــة لــه
مبكتبــه فــي كربــاء املقدســة امــام حشــد مــن
االهالــي والوفــود الزائــرة« :إن قــوى الظالم وذوي
األطمــاع التــي دعمــت التكفيــر ال تــزال نشــطة
وتتربــص بنــا الدوائــر» .وفــي هــذا الســياق
حــذر ســماحته مــن األصــوات التــي تدعــو إلــى
تضعيــف دور املقاومــة الوطنيــة املتمثلــة باحلشــد
اجلهــادي قائــا« :ألنهــا تعــرف مــدى دور
احلشــد فــي تطهيــر العــراق مــن رجــس اإلرهــاب
وبالتعــاون مــع ســائر القــوى العســكرية ،لــذا
فإنهــا تســعى ليــل نهــار للنيــل مــن هــذه القــوات
لعلهــا متهــد الطريــق لعــودة اإلرهــاب».
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه قــال ســماحته:
«إن العــراق بفضــل اللــه وبنظامــه الــذي يعتمــد
االنتخابــات احلــرة ،ومبشــاركة اجلميــع،
وبدســتوره ،ميهــد الطريــق لتكــون عالقتــه إيجابية
مــع مختلــف األطــراف اإلقليميــة والدوليــة».
وأضــاف« :ألن مــا يهــم الشــعب العراقــي هــي
قيمــه ومصاحلــه ،فــإن العــراق لــن يكــون حلبــة

صــراع بــن األطــراف الدوليــة واإلقليميــة بــل
يكــون حاضــن التكامــل احلضــاري بــإذن اللــه
وهــي ميــزة بالدنــا كمــا هــو شــرطنا مــع مــن
يريــد التعــاون معنــا».
ّ
على تركيا الكف عن التهديد

وفــي ذات الســياق دعــا ســماحته فــي جانــب
مــن كلمتــه االســبوعية ،مطلــع الشــهر اجلــاري
«القيــادة السياســية فــي اجلــارة املســلمة تركيــا،
إلــى الكــف عــن التهديــد الــذي ال يخــدم حــق
اجلــوار» ،واكــد ســماحته بهــذا اخلصــوص:
«إن الشــعب العراقــي قــادر بــإذن اللــه -
تعالــى -علــى حمايــة بــاده كمــا أنــه يســعى لكــي
ال يصبــح العــراق منطلقــ ًا للعمليــات اإلرهابيــة
ضــد دول اجلــوار».
وتابــع ســماحته بالقــول« :إننــا نتطلّــع ألن
يســود بــاد املســلمني الســام وأن تخمــد نيــران
احلــروب املشــتعلة فــي اليمــن وســوريا ومصــر
وغيرهــا».
واضــاف ســماحته« :ندعــو ربنــا أن
ينــزل علينــا روح احملبــة ويؤلــف بــن قلوبنــا،
لكــي نتجــاوز بإذنــه عقبــات التخلــف ونتغلــب
علــى ركـــــائز الضعــــــف ونحقـــــق تطلعـــــات
الشــعوب».

ُ ّ
المرجع المدرسي يدعو الدول اإلسالمية إلى وضع
إطار استراتيجي للتكامل اإلقتصادي وسوق مشتركة
دعــا ســماحة املرجــع املُد ّرســي  -دام ظلــه
 ،ك ًال مــن العــراق وايــران ودول اســاميةاخــرى كمصــر وتركيــا ودول اخلليــج ،الــى بــذل
اجلهــود لوضــع «إطــار إســتراتيجي للتكامــل
اإلقتصــادي» بــن شــعوب األمــة ،يهــدف إلــى
التنميــة الصناعيــة والزراعيــة املســتدامة،
وبالــذات عبــر القطــاع اخلــاص.
وقــال ســماحته فــي احــد بياناتــه االســبوعية
التــي ينشــرها مكتبــه كل جمعــة فــي كربــاء
املقــدس« :إننــا بحاجــة الــى إرادة قويــة لتجــاوز

كل العقبــات مــن أجــل تكامــل جهــود الشــعوب
اإلســامية وبالــذات فــي دول مجلــس التعــاون
اخلليجــي والعــراق وايــران وتركيــا ومصــر مــن
أجــل تشــكيل منظمــة اقتصاديــة دوليــة علــى
نســق املنظمــات الدوليــة الرائــدة كالســوق
األوربيــة املشــتركة ومنظمــة إيبــك وغيرهمــا».
وفــي ذات الســياق أكــد ســماحته علــى ضــرورة
جتــاوز اخلالفــات قائــ ًا« :إن علينــا أن نفصــل
بــن التنميــة احلضاريــة التــي تنفــع اجلميــع
وبــن اخلالفــات أ ّنــى كان منشــؤها» .وأضــاف:

«إن البدعــة اجلاهليــة التــي انتشــرت كالوبــاء
فــي العالــم باســم املقاطعــة االقتصاديــة ،لــن
تضــر إال الشــرائح الفقيــرة فــي املجتمــع ،وهــي
مخالفــة لســن اللــه فــي األرض ،ولنــداء الضميــر
االنســاني ،وللقانــون الطبيعــي الــذي يدعــو الــى
حــق كل انســان بالعيــش الرغيــد».
وختــم ســماحته حديثــه بالقــول« :إن بلــوغ
القمــم الســامقة تبــدأ بخطــوات وإن أهــداف
األمم تتحقــق كذلــك بخطــوات وقــرارات مرحليــة
متناميــة ،واللــه املســتعان».
أﻳﺎر | 2018
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بصائــر

بصائــر
مســؤولياتها التاريخيــة بالنســبة الــى تلــك
الغافلــة املتجاهلــة التــي حتيــا حياتهــا
ســاذجة متــوج بهــا االمــواج ،وتذ ّرهــا
الريــاح ،كمثــل الفســيلة التــي تنمــو وتكبــر
شــيئا فشــيئا حتــى تصبــح نخلــة فــي
املســتقبل تؤتــي اكلهــا كل حــن بــأذن
ربهــا ،فــي حــن يبقــى العــود اليابــس امليــت
مغروســا فــي االرض حتــى يتــآكل تدريجيــا
ثــم يهــوي.
وعليــه فــان االنســان واألمــة همــا
اللــذان يؤثــران فــي الطبيعــة ،ويصنعــان
منهــا وجــودا حضاريــا جديــدا وراقيــا،
وليــس العكــس ،فالطبيعــة ال ميكــن ان
تكــون حائــ ًا امــام االنســان او األمــة
ذات االرادة القويــة ،أمــا بالنســبة الــى
األمــة امليتــة فــان ظــروف واحــوال الطبيعــة
ومتغيراتهــا ميكــن ان متــوج بهــا ،وتقذفهــا
الــى كل شــاطىء ،ولعــل أجمــل تصويــر
للتبايــن الكبيــر بــن هــذه األمــة وتلــك ،مــا
عرضــه القــرآن الكــرمي فــي بعــض آياتــه
ْــر ُج
{وا ْل َب َلــدُ ال َّط ِّي ُ
اذ يقــول تعالــىَ :
ــب َي ُ

بالسراجين؛
القرآن والعقل،
يمكننا ان
نعمل على
توحيد كيان
األمة ،والمضي
بها في سلم
التطور والتقدم
الحضاري

ALHODAMAG.COM

8

أسباب التخلف وعوامل التقدم
بين ثقافتي التبرير والمسؤولية
إعداد :بشير عباس

البــد مــن وجــود اســباب وعوامــل تــؤدي
باألمــة الــى الشــقاء والتخلــف والتبعيــة ومــا
الــى ذلــك مــن ســلبيات ،وهنــاك عوامــل
واســباب تدفــع األمــة الن تســير نحــو
التطــور والتحــرر حتــت الظــال الوارفــة
للســعادة والكرامــة ،تــرى مــا هــي هــذه
العوامــل واالســباب؟
عندمــا نتلــو بتمعــن وبصيــرة آيــات
الذكــر احلكيــم ،نلمــس انهــا تركــز عــادة
علــى العوامــل واالســباب الذاتيــة للتقــدم
او التخلــف ،وال تتطــرق فــي حديثهــا الــى
االســباب املوضوعيــة إال بنــزر يســير ،تــرى
هــل أن عوامــل تقــدم األمــة تكمــن فــي كــون
ارضهــا خصبــة معطــاءة؟ أم الن االمم

االخــرى وقفــت تؤازرهــا وتعينهــا؟ أم الن
ســعد ُوجــد فــي طالعهــا؟! وعلــى العكــس
ال َ
مــن ذلــك؛ هــل ان اســباب تخلفهــا البتالئهــا
بنقيــض تلــك العوامــل؟
ان عوامــل الســعد والشــقاء هــذه ال
جنــد لهــا ذكــر ًا فــي القــرآن الكــرمي ،فــا
جنــد هنــاك علــى ســبيل املثــال آيــة حتدثنــا
عــن أمــة تخلفــت الن الطغــاة ارادوا لهــا
التخلــف والهزميــة ،او الن ارضهــا فقيــرة
الــى الثــروات الطبيعيــة ،او الن طالعهــا
ســيئ ومشــؤوم ،مثــل هــذه العوامــل
اخلارجيــة نــادرا ماجنــد لهــا ذكــرا فــي
القــرآن الكــرمي ،بــل ان الــذي يؤكــد عليــه
هــو العوامــل الذاتيــة ،ونــورد علــى ســبيل
املثــال بعضــا مــن اآليــات القرآنيــة كشــاهد
علــى ذلــك :يقــول تعالــى{ :إنْ َأ ْح َســن ُت ْم

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

َأ ْح َســن ُت ْم ِلَن ُف ِســ ُك ْم َو ِإنْ َأ َســ ْأ ُ ْ
ت َفلَ َهــا}،
ـر َمــا
(ســورة اإلســراء ،)7 :و{إِ َّن ا َ
للَّ َل ُي َغـ ِّ ُ
ـروا َمــا بِ َأن ُف ِسـ ِ
ـه ْم}( ،ســورة
بِ َقـ ْ
ـو ٍم َح َّتـ ٰ
ـى ُي َغـ ِّ ُ
الرعــد ،)13 :ويقــول تعالــىَ {:و َمــا ُكنَّــا
ــث َر ُس ً
َّــى َن ْب َع َ
ــول}( ،ســورة
ُم َع ِّذبِــنَ َحت ٰ
اإلســراء ، )15 :و{و َأن َّليــس ل ِْ
لنســانِ
ِ
ْ َ
َ
َ
إِ َّل َمــا َس ـ َع ٰى}( ،ســورة النجــم ،)39 :الــى
غيرهــا مــن اآليــات الكرميــة.
فاملســؤولية  -اذن  -محصــورة أو ًال
وأخيــر ًا فــي كيــان األمــة الذاتي نفســه ،وفي
ذات الفــرد الــذي مبجموعــه يتشــكل كيــان
األمــة ،فأنــت ايهــا االنســان املســؤول االول
عــن حياتــك ومصيــرك و وجــودك وهويتــك،
علــى عاتقــي وعاتقــك تقــع املســؤولية االولــى
ومــن بعدهــا تأتــي املســؤوليات االخــرى.
ان مثــل األمــة التــي تعــي وتعيــش

ـه وا َّلـ ِ
ِ ِ
ـذي َخ ُبـ َ
يـ ُـر ُج إِ َّل
ـث َل َ ْ
َن َبا ُت ـ ُه بِــإِ ْذن َر ِّبـ َ
ن َِكــدً ا}( ،ســورة األعــراف .)58 :وفــي
ــف
َــر َك ْي َ
موضــع آخــر يقــول تعالــىَ { :أ َل ْ ت َ
ــا ك َِلمــ ًة َطيبــ ًة ك ََشــجر ٍة َطيبــةٍ
ض َب اللَُّ َم َث ً
َ َ ِّ َ
ِّ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ــا ِء * تُــؤْ ِت
الس
ف
ــا
ُه
ع
ر
ف
و
ــت
اب
ث
ــا
ه
ل
ص
ٌ َ ْ َ
َأ ْ َ
َّ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ــر ُب اللَُّ
ُأ ُك َل َهــا ك َُّل حــن بــإ ْذن َر ِّ َبــا َو َي ْ
ــال لِلن ِ
ون * َو َم َث ُ
ْالَ ْم َث َ
َّــر َ
ــل
ــم َيت ََذك ُ
َّــاس َل َع َّل ُه ْ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
ِ
ِ
ــت مــن
اج ُت َّث ْ
ــج َرة َخبي َثــة ْ
كَل َمــة َخبي َثــة ك ََش َ
ِ
ـو ِق ْالَ ْر ِ
ـت اللَُّ
ض َمــا َلَــا مــن َقـ َـر ٍار * ُي َث ِّبـ ُ
َفـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا
ا َّلذيـ َن آ َمنُــوا با ْل َقـ ْ
ـول ال َّثابــت ف ْ َ
ِ
ِ
َو ِف ْالخـ َـرة}( ،ســورة ابراهيــم.)26-24 :
تبرير التخلف بالضعف

ان املتقاعســن يدأبــون علــى تبريــر
تقاعســهم وخنوعهــم وتخلفهــم بأنهــم خلقــوا
ضعفــاء ،وحاشــى للــه  -تعالــى -ان يظلــم
عبــاده فيجعــل أمــة ضعيفــة وأخــرى قويــة،
ــا ٍم ِّل ْلعبِ ِ
ــك بِ َظ َّ
{و َمــا َر ُّب َ
يــد}( ،ســورة
َ
َ
فصلــت ،)46 :فادعــاء كهــذا يجــر صاحبــه
الــى منزلــق الشــك فــي العدالــة االلهيــة،
وهــذا مــا ال يغفــره اللــه لصاحبــه ،فكيــف
يصــح ان يدعــي احــد العمــى وقــد اعطــي
عينــن يبصــر بهمــا؟! ،فــا ينبغــي ألحــد
ان يبقــى فــي اســر اغاللــه الذاتيــة واللــه
ســبحانه قــد رزقــه العقــل وأتــاح لــه الفرص،
ووفــر لــه االمكانيــات الهائلــة ،وال يحــق لنــا

بعــد ذلــك ان نبــرر اجلمــود والتقاعــس
فينــا باننــا غيــر قادريــن علــى فعــل شــيء،
أو أنــه «كتــب علينــا الضعــف ،ولغيرنــا
التســلط والقــوة والغلبــة» .ورمبــا غــاب عــن
الكثيــر منــا ان املظلــوم او املســتضعف قــد
يعاقبــه اللــه  -ايضـ ًا  -النــه رضــي بالظلــم
واالســتضعاف ،فاللــه ســبحانه ال يرضــى
ولــن يقبــل مــن عبــده الــذي خلقــه فأحســن
خلقــه وتقوميــه ،ان يتمســكن ويســتضعف
نفســه ،ويســكت عــن كل مــا ينــزل بســاحته
مــن ظلــم وجــور وتعــد.
ملــاذا النســتثمر هــذه القــوى الكامنــة
فينــا ،واالمكانيــات والثــروات التــي رزقنــا
بهــا لبنــاء حضارتنــا ووجودنــا ،وقــد جــاء
فــي احلديــث الشــريف مــا مضمونــه ان
االنســان لــو وجــد مــاء وأرض ـ ًا ثــم افتقــر
فعليــه لعنــة اللــه .وهكــذا فــان املســتكبرين
يريــدون لنــا ان نتشــبث بتبريراتنــا الواهيــة
لتخلفنــا وانهزامنــا ،فــي حــن أن القــرآن
يهتــف ان يــا ايهــا النــاس انتــم املســؤولون
عــن حياتكــم ،والبــد مــن ان تبلغــوا االهداف
الســامية بالتــوكل علــى اللــه ،واالعتمــاد
علــى انفســكم وطاقاتكــم .وللوصــول الــى
الهــدف املنشــود والعمــل مــن اجلــه ،البــد
مــن االخــذ بالنقــاط التاليــة:
 -1البــد مــن اســتغالل الفكــر ،واعمــال
العقــل الــذي وهبــه البــاري لعبــده ،ولذلــك
فــان مســؤولية التقصيــر يتحملهــا االنســان
إن هــو لــم يســتثمر طاقــة التدبيــر العقلــي،
فالعقــل اذن؛ هــو املصبــاح الــذي ينيــر لنــا
طريــق العمــل نحــو الرقــي احلضــاري،
والبــد مــن اســتثماره مــا امكــن.
 -2مــن الواجــب اســتثمار كتــاب
اللــه الــذي يقــوم مبهمــة الهدايــة والتوجيــه
وإيضــاح معالــم طريــق العمــل ،فهــو ســراج
ُيضــيء هــذا الطريــق الــى جانــب ســراج
العقــل ،فالبــد مــن التدبــر والتبصــر فــي
هــذا الكتــاب ،وجتســيد تعاليمــه فــي احلياة.
 -2بذينــك الســراجني؛ القــرآن والعقــل،
ميكننــا ان نعمــل علــى توحيــد كيــان
األمــة ،واملضــي بهــا فــي ســلم التطــور
والتقــدم احلضــاري ،فــان امتنــا لــم تتمــزق
ولــم تتفــرق اال حــن اغفلــت دور هذيــن
النوريــن ،وهــذا القــرآن يدعــو النــاس
الــى التمســك بــه والعمــل وفــق توجيهاتــه:

او ُنــوا َعـ َ
او ُنــوا
ـو ٰى َو َل َت َع َ
ـر َوال َّت ْقـ َ
{و َت َع َ
َ
ـى ا ْلـ ِ ِّ
ِ
ِ
ع َ
َــى ْال ْثــ ِم َوا ْل ُعــدْ َوان}( ،ســورة املائــد:

 ،)2و{وا ْعت َِص ُمــوا بِ َح ْب ِ
ــل اللَِّ َجِي ًعــا َو َل
َت َف َّر ُقــوا}( ،ســورة آل عمــران.)103 :

ان تشــتت ابنــاء األمــة ،وتفــرق احزابها
وتنظيماتهــا ،يعنــي توجــه كل مجموعــة
للبحــث عمــن ينصرهــا ،ويشــاطرها رؤاهــا،
فــان لــم جتــد فإنهــا تتجــه  -رمبــا  -الــى
القــوى االجنبيــة ،وهكــذا يتمــزق املجتمــع
املوحــد الــى مجموعــات وطوائــف تتجــه
الــى هــذه القــوة او تلــك حتــى تســقط
فــي شــرك التبعيــة لالجنبــي ،واذا باألمــة
يــؤول مصيرهــا الــى التمــزق والضيــاع
واالنفصاليــة بعــد ان تتكالــب عليهــا القــوى
الطامعــة.
المطلوب  :الشعور بالمسؤولية

وهــل يصــح ان نبــرىء ســاحتنا عمــا
يجــري مــن ويــات ومــآس؟ وملــاذا ننتظــر
مــن يترحــم علينــا بالتغييــر الــذي نطلبــه
ِ
ـر َمــا
واللــه ســبحانه يقــول { :إ َّن اللََّ َل ُي َغـ ِّ ُ
ِ
َــروا َمــا بِ َأن ُفس ِ
ــه ْم}؟
بِ َق ْ
ــو ٍم َحت ٰ
َّــى ُيغ ِّ ُ
ان مشــكلتنا الكبــرى تكمــن فينــا،
واملســوؤلية الكبــرى تقــع علــى عواتقنــا
جميعــا افــرادا وجماعــات ،فليــس مــن
الصحيــح ان جنلــس فــي زاويــة ننتظــر
الفــرج مــن هــذا الرئيــس او ذاك وهــذه
الدولــة او تلــك ،بــل البــد مــن ان نعــرف
دورنــا ،ويعمــل اجلميــع مبســؤولياتهم
ولنوحــد صفوفنــا ونــؤدي دورنــا الفاعــل
ســواء علــى صعيــد العلمــاء ام االفــراد
ام السياســيني واالحــزاب والتنظيمــات،
ولنتجنــب كل مــا يفــرق صفوفنــا ،ويثبــط
هممنــا ،ويعيــق مســيرتنا ،وإال فــان احلــال
ســوف لــن يتغيــر.
وبكلمــة؛ إن أي شــعب؛ ســواء فــي
العــراق ،أم فــي افغانســتان ،أم فــي
لبنــان ،وأي بلــد آخــر البــد أن يعــي هــو؛
أوال وآخــر ًا ،دوره ومســؤوليته فــي حركــة
التغييــر ،وهــذا الوعــي للمســؤولية ،وبنــاء
االرادة القويــة ســوف يعمــان بشــكل غيــر
مباشــر علــى توحيــد الصفــوف ،وشــد االزر.
فلــوال هــذا التنــازع الــذي يقــع بــن صفــوف
ابنــاء األمــة الواحــدة ملــا وجــد االجنبــي
منفــذا يلــج منــه .واللــه  -تعالــى -ال ميكــن
ان يهبنــا القــدرة والســلطة والتمكــن فــي
االرض ونحــن نعيــش هــذه احلالــة مــن
التمــزق والتضــاد فيمــا بــن فصائلنــا
وجماعاتنــا نتيجــة التفكيــر اخلاطــىء.
أﻳﺎر | 2018

ان تشتت
ابناء األمة،
وتفرق احزابها
وتنظيماتها،
يعني توجه كل
مجموعة للبحث
عمن ينصرها،
ويشاطرها
رؤاها ،فان لم
تجد فإنها تتجه
 ربما  -الىالقوى االجنبية
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األخبار

األخبار

كشافة
الرحمة
تروي الظمأ
الثقافي
والفكري
لدى الفتيان
كربالء المقدسة :حسين االميري

قــال اإلمــام احلســن املجتبــى ،عليــه
الســام:
"عليكــم باألحــداث فإنهــم كاألرض اخلاليــة
كلمــا ألقــي فيهــا مــن شــيء قبلتــه"
إن هــذا احلديــث يبــن حقيقــة مهمــة أال
وهــي ان الفتيــان وفــي مراحلهــم العمريــة
احلساســة ،يعيشــون حالــة مــن الفــراغ
الفكــري وهــم فــي هــذه املرحلــة يحاولــون مــلء
هــذا الفــراغ بــأي شــيء ،وبــأي طريقــة ممكنــة،
وبــأي فكــرة تعترضهــم دون ان ينظــروا إلــى
مــدى ســلبيتها او إيجابيتهــا أو صحتهــا مــن
خطئهــا؛ فهــم كمــا يقــول اإلمــام احلســن ،عليــه
الســام ،يتقبلــون أي شــيء ُيعــرض عليهــم.
وفــي مجتمعنــا هــذا الــذي نعيــش فيــه،
تســعى الكثيــر مــن اجلهــات والتيــارات
الثقافيــة تســويق أفكارهــا الدخيلــة والغريبــة
علــى ثقافــة املجتمــع ،إلــى هــؤالء الفتيــان
والبراعــم اجلميلــة لتشــويه افكارهــم وإبعادهــم
عــن جــادة الصــواب.
لــذا تنطلــق كشــافة الرحمــة التابعــة
ملؤسســة الرحمــة اخليــري ،ومــن مســؤوليتها
الدينيــة والرســالية ،بتنظيــم برامــج متكاملــة
لهــذه الفئــة العمريــة فــي مرحلــة املتوســطة،
تتضمــن فعاليــات ونشــاطات مختلفــة الهــدف
منهــا احلفــاظ علــى تعزيــز االميــان فــي
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قلوبهــم ،وترســيخ القيــم الدينيــة واالخالقيــة
فــي نفوســهم.
فــي الوقــت ذاتــه فــان املؤسســة تفكــر
ايضــ ًا باجلانــب التنمــوي لهــذه الشــريحة
اليافعــة ،مــن خــال برامــج تنمويــة لتطويــر
شــخصياتهم ،وتطويــر أفكارهــم وطموحاتهــم،
وكذلــك تهــدف إلــى اكتشــاف مواهبهــم
ومســاعدتهم علــى تطويــر هــذه املواهــب
واالســتفادة منهــا.
ويتطلــع مشــروع الرحمــة اخليــري الــى
تعزيــز عالقــة الفتيــان بتراثهــم الدينــي ،مــن
خــال التوجــه املنهجــي نحــو القــرآن الكــرمي
والتثقيــف عليــه ،عبــر برامــج التــاوة والتدبــر،
وايضـ ًا التعريــف بســيرة النبــي االكــرم ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،وأهــل بيتــه ،عليهــم الســام،
واتخاذهــم قــدوات فــي حياتهــم ،باإلضافــة
الــى ذلــك ،تهيئتهــم ليكونــوا منتظريــن حقيقيــن
ومســتعدين لنصــرة إمامهــم ،صاحــب العصــر
والزمــان  -عجــل اللــه تاعالــى فرجــه .-
كل هــذا مرهــون ببرامــج منتظمــة
ومدروســة تقيمهــا الكشــافة لعــدد كبيــرة مــن
الفتيــان ،و أهمهــا؛ البرنامــج األســبوعي الــذي
يقــام صبــاح كل يــوم جمعــة وفــي عــدة مناطــق
مــن كربــاء ،ومنهــا:
 -1جامــع أهــل البيــت ،عليهــم الســام -
حــي العامــل
 -2مســجد أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

 حــي الغديــر -3مســجد فاطمــة الزهــراء ،عليــه الســام
 حــي العســكري -4مســجد الرســول األعظــم ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه  -حــي اليرمــوك
 -5مســجد علــي الهــادي ،عليــه الســام -
حــي األمــن الداخلــي
 -6حســينية املنتظــر  -عجــل اللــه فرجــه
 حــي العســكري -ناحيــة احلــر -7حســينية فاطمــة الزهــراء ،عليــه
الســام  -حــي املعملجــي
ومن أهم ما يتضمن البرنامج ما يلي:
 -1محفل قرآني
 -2دعاء الندبة ومحاضرة مهدوية
 -3دروس أخالقية وتنموية
 -4العاب كشفية هادفة
 -5سفرات ترفيهية
ومــن برامــج كشــافة الرحمــة أيضــا
احلــوزة املســائية لطلبــة املتوســطة والتــي تكــون
بواقــع أربعــة ايــام فــي األســبوع ومــن أهــم
دروســها:
 -1حفظ وتالوة القرآن الكرمي
 -2العقائد
 -3الفقه
 -4نهج البالغة
 -5األخالق
 -6تنمية املواهب

ّ
في مبرة الرحمة بكربالء المقدسة

حفل تكليف شرعي للفتيات
وبرامج ثقافية وترفيهية لأليتام
تســتمر مبــرة الرحمــة لرعايــة االيتــام
ببرامجهــا املتنوعــة واملميــزة والتــي تهتــم
باليتيــم وتتكفــل بتوفيــر جميــع احتياجاتــه
املاديــة واملعنويــة.
ومــن بــن النشــاطات والفعاليــات؛ وتيمنـ ًا
بذكــرى مولــد أميــر املؤمنــن ،وســيد املتقــن،
علــي بــن أبــي طالــب ،عليــه الســام ،أقامــت
املبــ ّرة بكادرهــا النســوي حفــل التكليــف
الشــرعي للفتيــات اليتيمــات والــذي حمــل
شــعار «أنــا شــيعية فاطميــة ..بحجابــي
أكرمنــي ربــي» ،والــذي يهــدف الــى ترســيخ
مفهــوم احلجــاب والعفــة وأهميتهمــا لــدى
الفتيــات.
وفــي نهايــة االحتفــال كان هنالــك توزيــع
الهدايــا املاليــة علــى الفتيــات احملجبــات،
ومــن مقرهــا الكائــن فــي حــي العامــل
بكربــاء املقدســة ،تواصــل مبــرة الرحمــة
احتضانهــا ملجموعــة مــن االيتــام مــن كال
اجلنســن (الذكــور واألنــاث) وتهتــم بتربيتهــم
وتوجيههــم وتعليمهــم وســد احتياجاتهــم

وتقــدمي الهدايــا املاليــة لهــم ملســاعدتهم علــى
نفقــات البيــت واملدرســة ،إضافــة الــى البرامــج
التــي تقدمهــا لهــم ،وتكــون اســبوعية تشــمل
دروس حفــظ القــرآن الكــرمي ،وتعلــم قراءتــه،
ودروس األخــاق ،ودروس ســيرة أهــل البيــت،
عليهــم الســام ،وقصــص األنبيــاء ،عليــه
الســام ،وكذلــك البرنامــج الترفيهــي والــذي
يفســح املجــال لهــم ملمارســة بعــض االلعــاب
الرياضيــة ،الــى جانــب فقــرات أخــرى مثــل
الرســم وقــراءة األناشــيد وغيرهــا.
وأيضــا هنالــك برنامــج خــاص وفــق جدول
منظــم لتقــدمي دروس التقويــة للمــواد الدراســية
إلغنائهــم عــن املدرســن اخلصوصيــن الذيــن
يفتحــون دورات تقويــة مقابــل مبالــغ ماليــة.
ومــن النشــاطات التــي أقامتهــا مبــرة
الرحمــة فــي الفتــرة األخيــرة إقامــة احتفــال
بذكــرى مولــد أميــر املؤمنــن علــي بــن أبــي
طالــب ،عليــه الســام ،وقــد تضمــن االحتفــال
كلمــة لســماحة الشــيخ عمــاد الفتــاوي تكلــم
فيهــا حــول أخــاق أميــر املؤمنــن وصفاتــه

ودعــا الشــباب االيتــام ان يقتــدوا بأميــر
املؤمنــن ويتعلمــوا مــن أخالقــه وأن يحفظــوا
كالمــه و احاديثــه.
وفــي هــذه املناســبة حتــدث ايضـ ًا ســماحة
الســيد مهــدي األعرجــي عــن املناســبة وتطــرق
إلــى ذكــر بطــوالت وشــجاعة أميــر املؤمنــن،
داعيــ ًا الشــباب إلــى ان يكونــوا شــجعان ًا
كإمامهــم أميــر املؤمنــن ،كمــا أكــد علــى ان
أميــر املؤمنــن ميثــل منهــج الهدايــة ومنهــج
احلــق فمــن يتبــع نهــج أميــر املؤمنــن فقــد اتبــع
احلــق ومــن اقتــدى بــه كان مــن املهتديــن.
واغتنام ـ ًا لفرصــة إظهــار املواهــب شــارك
عــدد مــن الشــباب االيتــام بتقــدمي فقــرات
رائعــة مــن القصائــد واألناشــيد التــي تثنــي
علــى شــخصية أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام.
علمــ ًا أن الــكادر النســوي فــي مبــرة
الرحمــة يواصــل جهــوده اخل ّيــرة بتنظيــم
برنامــج اســبوعي للفتيــات مشــابه ًا ملــا يحظــى
بــه الفتيــان مــن برامــج ثقافيــة وتربويــة
وترفيهيــة.
أﻳﺎر | 2018
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األخبار

األخبار
وهــي ليســت كذلــك؛ كمــا ان املاركســيني
اطلقــوا عليهــا «النظريــة العلميــة» ،فأيــن
نظريتهــم مــن العلــم»؟!
وعـ ّرج ســماحته علــى أن الغربيــن أخــذوا
يلبســون كل شــيء بلبــاس العلمانيــة مــن أجــل
احلصــول علــى املقبوليــة الفكارهــم ومناهجهــم،
كمــا فعــل هتلــر الــذي جــاء بالنظريــة العنصرية
وأقــام عليهــا دولتــه ،وألبســها لبــاس العلمانيــة،
فقامــوا بنشــر كل ذلــك فــي جامعــات بلداننــا
اإلســامية علــى انهــا مناهــج علمية يدرســونها.
وذ ّكــر باخلطــر احملــدق بطلبتنــا مــن
خــال تســويق اســاتذة قــد درســوا فــي
اجلامعــات األمريكيــة والبريطانيــة وغيرهــا،
ولهــم كتــب ومناهــج حتــت مســمى (الكتــب
العلمانيــة) ،بينمــا هــي كتــب احلاديــة تــدرس
فــي اجلامعــات وتأثــر بهــا الكثيــر مــن الطلبــة
فــي البلــدان اإلســامية والســيما فــي العــراق.
وقــال ســماحته« :اعلمــوا ان طريقتهــم
األولــى هــي الدعايــات الكاذبــة ،وتلبيــس
الباطــل لبــاس احلــق ،كمــا قامــوا بإيهــام

ّ
رابطة "فذكر" تستضيف آية اهلل السيد عباس المدرسي

ّ
اإللحاد يتستر خلف العلمانية في جامعاتنا
الهدى /كربالء المقدسة

ضمــن برامجهــا الثقافيــة والتوعويــة،
اســتضافت رابطــة «فذكــر» لطلبــة اجلامعــات
واملعاهــد فــي كربــاء املقدســة ،ســماحة آيــة
اللــه الســيد عبــاس املدرســي ،ليتحــدث اليهــم
عــن أزمــة الفكــر والثقافــة فــي اجلامعــات
العراقيــة بشــكل خــاص ،واجلامعــات فــي
البــاد االســامية بشــكل عــام.
وفــي مســتهل كلمتــه؛ توجــه ســماحة
الســيد عبــاس املدرســي ،الــى الطلبــة
اجلامعيــن احلضــور بانكــم «احلصيلــة املثقفــة
للمجتمــع ،ومــن املفتــرض أن تكونــوا أول مــن
يتلقــى نبــض املســيرة الثقافيــة ،ويتصــدى
للتغييــر نحــو األفضــل فــي األمــة فــي حتملكــم
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للمســؤولية» ،ثــم ذ ّكــر ســماحته «أن تقــدم
املجتمــع وتطــوره يعتمــد علــى النخبــة املثقفــة،
لكــي يكــون مســلح ًا فكريــ ًا وثقافيــ ًا مــن
مخاطــر االســتعمار».
وأوضــح ســماحته« :أن اإلســتعمار انــواع
وأخطرهــا «االســتعمار العلمــي» ،مــن حيــث
تأثيراتــه علــى طلبــة اجلامعــات ،بســبب مــا
تنتجــه هــذه اجلامعــات ،واتباعهــا للمناهــج
االســتعمارية ،وســيطرتها علــى عقــول الطــاب
مــن قريــب ومــن بعيــد».
واشــار ســماحته الــى ســؤال يتعــرض لــه
الغربيــون ،بأنكــم ملــاذا تنفقــون علــى الالجئــن
املبالــغ الكثيــرة؟ ومــاذا حتصلــون باملقابــل؟
وكان جوابهــم« :نحــن ال نريدهــم هــم ،بــل نريــد
اجليــل الثانــي منهــم ،كونــه جيـ ًا فتيـ ًا ومثقفـ ًا

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

يســتوعب كل مــا نريــد منهــم».
ومــن ثــم حــذر الطلبــة اجلامعيــن مــن
برامــج الغربيــن املتكـ ّون مــن أساســن؛ األول:
اإلحلــاد ،وأطلقــوا عليــه اســم العلمانيــة ،وهــو
موقــف فلســفي ،وليــس بعلــم ،وقــال :لقــد كــذب
مــن أطلــق علــى تيــار اإلحلــاد بـــ «العلمانيــة».
ثــم بــن ســماحته؛ كيفيــة انتشــار اإلحلــاد،
وكيــف انهــم وضعــوا املبلغــن لذلــك ،وذكــر أن
الدوائــر اإلســتعمارية أصبحــت تركــز علــى
مقــوالت تنشــرها فــي بالدنــا مــن قبيــل؛
«تســتطيع ان تكــون مؤمنـ ُا متدينـ ًا ،أو ملحــد ًا
ال متدينــ ًا» ،وترجمــوا مقوالتهــم الفلســفية
بعنــوان انهــا مقــوالت علمانيــة ،لكنهــا كاذبــة،
إذ كلهــا كلمــات احلاديــة ،كمــا وأن األحــزاب
التــي تخرجــت منهــم ُســميت بأحــزاب علمانيــة،

الشــعوب املتخلفــة بانهــا تتقــدم الــى قمــة
التحضــر والتقــدم مــن خــال دعاياتهــم
الكاذبــة ،كمــا فعلــوا مــع الشــعب اليهــودي.
وبــن ســماحته مــن أن أصحــاب نشــر
اإلحلــاد لهــم طــرق يســتخدمونها لتمريــر
فكرتهــم ،منهــا اســتخدام األلفــاظ اجلميلــة،
واســتخدام التكــرار ملؤلفــات العلمــاء اليهــود
املاضــن ،لتجديــد أفكارهــم وتســويقها،
باإلضافــة إلــى نشــرهم الفســاد االخالقــي
«دس الســم بالعســل».
باســلوب ّ
أمــا االســاس الثانــي الــذي ارتكــزت
عليــه مخططــات التســويق الفكــري والثقافــي
 يقــول ســماحته  -فهــو الفســاد واإلفســاد؛فهــي ظاهرهــا جميــل مثــل الثعبــان ،ظاهــره
جميــل ولكــن؛ ســمه قاتــل فتــاك ،رمبــا ال يؤثــر
عليــك ،ولكــن؛ يؤثــر علــى احمليطــن بــك ،او
علــى نســلك ،وعلــى تاريخــك ،وعلــى مســتقبلك،
ثــم علــى آخرتــك .ثــم دعــا ســماحته الــى موقــف
شــخصي إزاء الفســاد ،وليــس بالضــرورة ان
يكــون موقف ـ ًا جماعي ـ ًا ،وقــال« :ليكــن الفســاد

منتشــر ًا ،واحلكومــة فاســدة ،فمــن املفترض أن
ال يؤثــر هــذا علــى شــخصيتي كمســلم متد ّيــن،
ولكــن لــو أنــا دخلــت فــي الفســاد فهــذا يؤثــر
بــي ،مثــ ًا؛ لــو كان بجنبــي شــخص مصــاب
بــداء الســرطان فهــل هــذا يؤثــر فــي جســمي؟!
تقــول اآليــة الكرميــة:
ِ
ُــم
{ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا َع َل ْيك ْ
ضكُــم َّمــن َض َّ
ــل إِ َذا
َأن ُف َســك ُْم َل َي ُ ُّ
ُــم}( ،ســورة املائــدة )105 :وبذلــك
ْاهتَدَ ْيت ْ
يجــب ان نتعــرف علــى الثغــرات التــي ينفــذ مــن
خاللهــا اإلحلــاد ،فاجلهــات التــي تقــف خلــف
هــذا الفكــر تســعى الســتغالل شــعوبنا ملآربهــم
ومصاحلهــم اخلاصــة ،لــذا فهــم ال يســمحون
لهــذه الشــعوب بــأن تتقــدم وتتطــور علميــ ًا
وثقافيــ ًا ،لــذا يجــب ان نســتغني عــن الغــرب
بعلومنــا ومعارفنــا حتــى ال نكــون اســراء لهــم».
وفــي ختــام كلمتــه ،فتــح ســماحة الســيد
عبــاس املدرســي بــاب االســئلة علــى الطلبــة
اجلامعيــن احلاضريــن حــول املوضــوع
املطــروح ومســائل فكريــة وثقافيــة اخــرى.

ً
معا لتكون كربالء المقدسة المدينة األجمل في العالم
الهدى /كربالء المقدسة

تشــهد مدينــة كربــاء املقدســة ،نشــاطات
وفعاليــات ثقافيــة وخيريــة مختلفــة ،مــن
قبيــل املنتديــات الفكريــة التــي تنشــر الوعــي
الدينــي وتتص ـ ّدى للتيــارات الفكريــة املنحرفــة،
واملشــاريع االنســانية التــي تعنــى بااليتــام
واالرامــل ،وإنشــاء املستشــفيات واملراكــز
الصحيــة وغيرهــا ،وهــي مــن املنجــزات
احلضاريــة املهمــة ،بيــد أن فقــرة ثقافيــة اخــرى
غائبــة مــن شــأنها ان تكــون مكملــة لهــذه
املنجــزات ،وهــي ثقافــة النظافــة واحلفــاظ علــى
البيئــة ،رغــم االهميــة البالغــة لهــذا اجلانــب
مــن الناحيــة املاديــة (الصحــة البدنيــة) ،ومــن
الناحيــة املعنويــة (الطهــارة واجلمــال).
مــن هــذا املبــدأ انطلقــت ثلّــة مــن طلبــة
احلــوزة العلميــة فــي كربــاء املقدســة مببــادرة
لتأســيس «منظمــة الدفــاع عــن النظافــة والبيئــة
فــي كربــاء املقدســة» حتــت شــعار« :معــ ًا

لتكــون كربــاء املدينــة األجمــل فــي العالــم».
وفــي بيــان نشــر علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،فــان «وظيفــة هــذه املنظمــة.
أو ًال :نشــر الوعــي والتثقيــف فــي هــذا
املجــال.
ثانيــ ًا :االنتقــال الــى اجلانــب العملــي
والتطبيقــي ،وذلــك يكــون باخلطــوات التاليــة:
 -1نصــب لوحــات إعالنيــة تبــن أهميــة
النظافــة واحلفــاظ علــى البيئــة مــن وجهتــي
النظــر االســامية واالنســانية.
 -2عقــد نــدوات ومؤمتــرات تتــداول هــذا
املوضــوع.
 -3إجــراء لقــاءات مــع املســؤولني والدوائر
املعنيــة باألمر.
 -4دعــوة شــريحة الشــباب للتطــوع
واملشــاركة فــي هــذا املشــروع.
 -5دعــوة أهالــي املناطــق الســكنية فــي
املناطــق كافــة للمشــاركة فــي حمــات التنظيف
الشــعبية ،وإقامــة عالقــة تنســيق بينهــم وبــن

الدوائــر احلكوميــة املعنيــة.
ون ـ ّوه البيــان بــأن هــذا املشــروع« ،ليــس
بديــ ًا عــن اجلهــات احلكوميــة املعنيــة بأمــر
النظافــة واحلفــاظ علــى البيئــة ،مثــل البلديــة
ودوائــر الصحــة وغيرهــا ،إمنــا هــو مشــروع
مك ّمــل لهــم ،وهــذا هــو دور منظمــات املجتمــع
املدنــي فــي جميــع انحــاء العالــم».
مــن جانــب آخــر أهــاب البيــان
بالشــخصيات االجتماعيــة والدينيــة بــأن
«يعملــوا علــى تثقيــف النــاس فــي هــذا
االجتــاه ،وايضـ ًا ،الســعي لتغييــر هــذا الواقــع
الســيئ واملــزري فــي هــذه املدينــة املقدســة».
كمــا شــدد البيــان علــى ضــرورة هــذا
املشــروع كونــه ينطلــق مــن مدينــة «هــي معــدن
القداســة والطهــر ،وذلــك النهــا تضــم جثمــان
ســيد الشــهداء االمــام احلســن ،عليــه الســام،
وقــد جــاء فــي الزيــارة :اشــهد أنــك ُطهــر طاهر
مــن ُطهــر طاهــر ،ط ُهــرت وطهــرت بــك البــاد،
وطهــرت أرض أنــت بهــا وطهــر حرمــك».
أﻳﺎر | 2018
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الوحدة تبدأ من ايجاد التكتالت االيمانية التي
تعني؛ ان االنسان المؤمن ال يعيش إال ضمن
وحدة وتجمع

تحقيق الوحدة الحقيقية
في األمة مسؤولية الجميع

الشيخ فارس الجبوري

مــن اخطــر مــا ابتليــت بــه البشــرية؛
الصراعــات فيمــا بينهــا ،علمــ ًا ان اللــه -
ســبحانه وتعالــى  -قــد انــذر بنــي آدم بانهــم
عندمــا يهبطــون الــى االرض ســوف يكــون
بعضهــم لبعــض عــدوا ،وقــد حــدث اول مظهــر
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مــن مظاهــر الصــراع عندمــا قتــل قابيــل أخــاه
هابيــل ،ومنــذ ذلــك احلــن اســتمرت املعــارك
الداميــة حينــ ًا ،والبــاردة أحيانــ ًا أخــرى.
ولــو تعمقنــا فــي األمــر لوجدنــا ان مشــكلة
الصراعــات بــن أبنــاء آدم متثــل أعمــق وأخطر
معضلــة ابتليــت بهــا البشــرية ،ويكفينــا في هذا
املجــال ان نلقــي نظــرة واحــدة علــى ميزانيــات
التســلح فــي هــذا العالــم ،وعلــى احلــروب التــي
تبتلــع جهــود البشــرية ،واالذاعــات والصحــف
ووســائل االعــام االخــرى املوظفــة لهــذه
احلــروب ،لنعــرف مــدى عمــق هــذه املأســاة؛
فمــا حــدث فــي لبنــان والعــراق ومــا يحــدث
اليــوم فــي ســوريا واليمــن وليبيــا ومصــر
وغيرهــا ،لشــاهد علــى ذلــك.
تــرى ملــاذا اختلــف املســلمون؟ ومــا الــذي

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

جعلهــم ينقســمون علــى انفســهم علــى امتــداد
اربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــان؟ وملــاذا بقيــت
قضيــة الوحــدة معلقــة طيلــة هــذه املــدة؟ ومــا
الــذي يجــب ان نفعلــه لكــي نوحــد األمــة؟
اســئلة عديــدة تــدور فــي ذهــن ك ّل منــا،
وتتمحــور مبجملهــا حــول قضيتــن متضادتــن
وهمــا؛ الوحــدة والفرقــة.
لم نحن متفرقون؟!

لعــل اهــم االســباب التــي تقــف وراء
تفرقنــا هــي:
 -1اجلهل وتغ ّيب املنظومة الفكرية:
فالبعــض يفتحــون ثغــرة فــي صــف األمــة
بتصرفــات يزعمــون انهــا ثوريــة ،والبعــض
اآلخــر يفتحــون ثغــرة مــن منطلقــات حزبيــة

او انانيــة ،هــذه هــي مشــكلة املســلمني اليــوم،
فــكل واحــد منــا يعتقــد انــه ميتلــك صحيفــة
بيضــاء عنــد اللــه  -ســبحانه وتعالــى ،-
ويعتقــد بانــه هــو الــذي ميثــل الوحــدة وانــه
هــو احملــور ،فــي حــن ان اآلخريــن منحرفــون
كلهــم؛ فهــو يضفــي بذلــك الشــرعية علــى كل
اعمالــه فــي تغيــب واضــح للمنظومــة الفكريــة
االســامية جهــا وجتاهــا.
لقــد جــاء االســام بفلســفة متكاملــة فــي
كل ابعــاد احليــاة ،وتضمــن منظومــة وحدويــة
كاملــة تتطلــب منــا اظهارهــا بشــكل واضــح
اوال ،ومــن ثــم اتباعهــا ثانيــا؛ لتجــاوز التفرقــة
الــى رحــاب الوحــدة احلقيقيــة.
 -2احلكام وفتنة التفرقة
ان ائمــة الكفرواشــياع الضــال يســعون
مــن أجــل بــث اخلالفــات املذهبيــة ،النهــم
يعلمــون ان وحــدة األمــة االســامية ،االقــوى
واالمضــى مــن بــن اســلحة املســلمني ،ولذلــك
يعملــون ضدهــا عبــر اســتغالل التنــوع العرقــي
والقومــي والدينــي واملذهبــي وغيرهــا مــن اجــل
ان يزرعــوا الفرقــة بــن املســلمني ،وانهــا لفتنــة
عميــاء احرقــت االخضــر واليابــس ،فعلينــا ان
نقاومهــا الن الفتنــة اشــد مــن القتــل؛ فالبــد
ان نخ ّمــد تلــك االصــوات الناشــزة التــي تبــث
هــذه الفتنــة الطائفيــة العميــاء ،مــن هنــا يجــدر
باملســلمني جميعــ ًا ان ينتبهــوا الن هنــاك
مــن يســعى ليــزرع الفــن بيننــا عبــر كلماتــه
وممارســاته اليوميــة ،ولنعلــم ان الفتنــة ال
تصيــن الذيــن ظلمــوا منكــم خاصــة ،وامنــا
تعــم فتأخــذ البــريء بذنــب املجــرم.
 -3طريقــة التعامــل مــع االختــاف فــي
الــراي
مــن اســباب التفــرق ايضــا طبيعــة
التعاطــي مــع االختــاف فــي الــرأي ،ان
االختــاف فــي الــرأي ســيبقى مــادام االختالف
فــي املســتويات لــدى االنســان قائمـ ًا؛ فكمــا ان
اصابــع اليــد الواحــدة ال ميكــن ان تتســاوى
وتتماثــل ،فــان البشــر ايضـ ًا الميكــن ان يولدوا
مبســتوى واحــد مــن العلــم والفهــم والوعــي،

الن التنــوع ميثــل طبيعــة بشــرية .ان املشــكلة
القائمــة اليــوم التكمــن فــي االختــاف ذاتــه،
ولكــن فــي طريقــة التعامــل مــع هــذا االختالف،
االمــر الــذي ادى تلقائي ـ ًا الــى حــدوث التفرقــة
والتفــكك والتناحــر .وعلــى ســبيل املثــال فقــد
جنــد فــي االســرة الواحــدة اختالفــ ًا ،ولكــن
طريقــة التعامــل مــع هــذا االختــاف تتبايــن
مــن اســرة الــى اخــرى؛ فمنهــم مــن يفضــه
بالطــاق ،ومنهــم مــن يفضــه باملشــاجرات،
ومنهــم مــن يحلــه مــن خــال التفــاوض،
وبصــورة عامــة فــان كل اســرة مــن تلــك
االســر حتــل االختــاف بطريقتهــا املفضلــة.
وهكــذا كان حــال البشــرية التــي كانــت كثيــرا
ب لتحــل خالفاتهــا.
ماتتوســل باحلــرو 
 -4القوى السياسية االستكبارية:
ان القــوى السياســية التــي كانــت موجــودة
فــي الســابق ،والتــي تريــد ابقــاء وتكريــس
اخلالفــات ،واملؤمنــة مببــدأ «فــرق تســد» مــا
تــزال موجــودة حتــى اآلن؛ وهــذا مــا ميكــن ان
يفهمــه ،ويلمســه كل فــرد واع ،فاملســتعمرون
اليقولــون للشــعب صراحــة انهــم يريــدون ان
يقودوهــم ،وامنــا يســتخدمون شــتى االســاليب
والوســائل اخلفيــة واهمهــا اثــارة فتنــة التفرقــة
فــي االمــة ،بدعــم هــذا التكتــل علــى ذاك وهــذا
البلــد علــى ذاك وتســليح هــذا علــى ذاك ،
ومــا صفحــة داعــش إال احــد هــذه االســاليب
اخلبيثــة؛ ولذلــك يجــب ان نكــون حذريــن.
 -5اتباع هوى النفس
إن النميمــة واالنانيــات والذاتيــات
والعصبيــات االجتماعيــة والفئويــة واحلســد
والنميمــة وااللتصــاق مبفاتــن الدنيــا كلهــا
نابعــة مــن هــوى النفــس ،وليســت مــن االســام
فــي شــيء ،وتدفــع االنســان الــى ان يســرق
جهــود غيــره؛ فروحــه تدعــوه دومــا الــى العدوان
علــى اآلخريــن ،ولذلــك جنــد ان اكثــر اســباب
التفــرق تنبــع مــن هــذه الطبيعــة البشــرية غيــر
املهذبــة؛ فــكل واحــد يظــن انــه يســتحق اكثــر
ممــا يعطــى لــه ،وهنــا يســتغل الشــيطان هــذه
الثغــرة فــي نفــس االنســان ليوســوس لــه أنــه

مــن املفتــرض ان يحتــل املنزلــة الفالنيــة ،وان
حقــه مهضــوم ،وان اآلخريــن ال يقدرونــه حــق
تقديــره ،فــي حــن ان هــذا التصــور مغلــوط
مــن االســاس ،الن االنســان اليســتطيع ان
يق ّيــم نفســه حســب مــا يشــاء.
خطوات على طريق الوحدة

ان الوحــدة ال ميكــن ان تتحقــق برفــع
شــعاراتها ،وإنشــاء االشــعار ،والقــاء اخلطــب
بشــأنها؛ فالوحــدة هــي حقيقــة البــد مــن ان
نوجدهــا فــي انفســنا ً
أول؛ فهــي بــذرة تنبــت
فــي قلــب االنســان املؤمــن ثــم تنمــو شــيئا
فشــيئا حتــى تصبــح دوحــة وارفــة الظــال
عظيمــة الثمــار؛ فهــي تبــدأ مــن:
 -1االعتصام بحبل الله
يبــن القــرآن الكــرمي أســس الوحــدة
فيقــول:
{وا ْعت َِص ُمــوا بِ َح ْب ِ
ــل اللِّ َجِيعــ ًا َو َل
َ
َت َف َّر ُقــوا}( ،ســورة آل عمــران)103 :؛ فهــل
ان حبــل اللــه هــو القوميــة او العنصريــة او
الديكتاتوريــة ،وهــل يعنــي االقليــم او الدولــة؟
كال بالطبــع ،فاحلبــل االلهــي يعنــي ان اللــه
جــل وعــا -هــو رب كل شــيء ،وهــو ربالســماوات واالرض ،وخالقنــا جميع ـ ًا؛ فعالقــة
اللــه بــي ،وعالقتــه بــك ،هــي عالقــة واحــدة،
النــه هــو الــذي خلقــك وخلقنــي؛ فكلنــا عبــاد
لــه.
 -2طاعة القيادة الربانية
كذلــك فــان طاعــة القيــادة الربانيــة هــي
جــزء مــن االعتصــام بحبــل اللــه ،اذ يقــول
تعالــى:
{ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا َأطِي ُعــوا اللََّ
ول ْالَم ِ ِ
ِ
ــول َو ُأ ِ
الر ُس َ
ُــم
ــر منك ْ
ْ
َو َأطي ُعــوا َّ
ٍ
َفــإِن َتنَازَ ْعت ْ ِ
ــر ُّدو ُه إِ َل اللَِّ
شء َف ُ
ُــم ف َ ْ
َوالرسـ ِ
ـول( ،}...ســورة النســاء)59 :؛ فهنــا
َّ ُ
قــرن اللــه طاعتــه وهــي رمــز الوحــدة ،بطاعــة
رســوله و أولــي االمــر مــن املعصومــن مــن
بعــده ،وان املعصومــن قــد أمرونــا باتبــاع
علمائنــا؛ هــذا االتبــاع ســيوحد االمــة خلــف
أﻳﺎر | 2018
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موضوع الغالف

جاء االسالم بفلسفة متكاملة في كل ابعاد الحياة،
ضمن منظومة وحدوية كاملة تتطلب منا اظهارها
بشكل واضح لتجاوز التفرقة الى رحاب الوحدة الحقيقية

قيــادة ربانيــة واحــدة تتقــي اللــه -تعالــى-
فــي خلقــه ،وتصــون دمــه ومصاحلــه ،وهــذا
مــا وجدنــاه فعــا علــى ارض الواقــع حينمــا
انبــرى علماؤنــا بفتــوى اجلهــاد املقــدس فــي
العــراق ،فصانــوا الدمــاء واالعــراض .واليــوم
مــا احوجنــا التبــاع قيادتنــا الربانيــة اذا مــا
اردنــا وحــدة حقيقيــة لهــذه االمــة!
 -3غرس الوعي والفكر املسؤول
منهجيــة االنســان فــي التفكيــر حتــدد
عــادة -مســتقبله ،ومــن أهــم مــا ينبغــيان يحــدده االنســان فــي حياتــه ،هــو هــذه
املنهجيــة؛ وذلــك الن الفكــر علــى نوعــن؛ نــوع
يدفعــك نحــو حتمــل املســؤولية ،ويرفعــك الــى
مســتوى العطــاء والتصــدي ،والنــوع اآلخــر
مــن الفكــر هــو ذلــك الــذي يكــرس فيــك حالــة
اخلمــول ،ويــزودك بالتبريــرات واالعــذار.
لقــد لذنــا ومنــذ عقــود طويلــة مبنهجيــة
التبريــر التــي كلفتنــا الكثيــر مــن الهزائــم
والنكســات ،والتــي هــي فــي حقيقتهــا منهجيــة
القــاء املســؤولية علــى اآلخريــن والتملــص
منهــا ،فــاذا باملجتمــع مســؤول ،واحلكومــة
مســؤولة ،والتأريــخ مســؤول ،فــكل شــيء
مســؤول ،لكننــي انــا الوحيــد الــذي أعــد نفســي
غيــر مســؤول؛ ان هــذا النــوع مــن التفكيــر
هــو الــذي جعلنــا نصــل الــى هــذا املســتوى
املتــردي.
 -4حتقيق احلرية
مــن املســتحيل ان نحقــق وحــدة بــدون
حريــة ،فنحــن ال ميكــن ان نقــول بوجــود
الوحــدة بــن مجموعــة بشــرية او مجتمــع او
شــعب او شــعوب وهــي ال متتلــك احلريــة وال
تعيشــها فحكــم احلديــد والنــار لالنظمــة الظاملة
قــد يجعــل النــاس يقومــون بــكل نشــاطات
وممارســات الوحــدة اجبــارا ال اختيــارا؛ فهــذه
ليســت وحــدة بــل ان الوحــدة امنــا تكــون مــن
خــال منــح احلريــة للجميــع ،وان يكــون الرابــط
بينهــم هــو الوعــي والثقافــة وارادة الوحــدة ال
االجبــار.
ان الكثيــر مــن الشــعوب تريــد الوحــدة
اال ان كراســي حكامهــا متنــع ذلــك وهــي ال
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متتلــك احلريــة ومســلوبة االرادة فــا حــول لهــا
وال قــوة.
 -5حوار ال جدال ومنافسة ال صراع
ان للحــوار احلضــاري املتمــدن اثــر ًا
عظيمــ ًا فــي تقــارب وجهــات النظــر ،وتفهــم
اآلخــر والقضــاء علــى االختــاف وازالــة ســوء
الفهــم ،وعلــى العكــس مــن ذلــك متامــا يكــون
اثــر اجلــدال ،ان احــد اهــم اســباب تفرقنــا
يكمــن فــي عــدم قدرتنــا علــى ادارة حــوار
ناجــح ،فمــا ان نبــدأ احلــوار حتــى يتحــول
الــى جــدال عقيــم تكــون نتائجــه عكســية
متامــا؛ فالصــراع يولــد الفرقــة واالختــاف امــا
التنافــس والتســابق باخليــرات فهمــا يقدمــان
ويرفعــان شــان االمــة ومنزلتهــا بــن االمم.
التكتالت منطلق الوحدة

الوحــدة تبــدأ مــن ايجــاد التكتــات
االميانيــة التــي تعنــي؛ ان االنســان املؤمــن ال
يعيــش اال ضمــن وحــدة وجتمــع ،كمــا يقــول
االمــام اميــر املؤمنــن ،عليــه الســام« :والزمــوا
الســواد األعظــم فــان يــد اللــه علــى اجلماعــة،
وإياكــم والفرقــة ،فــان الشــا َّذ مــن النــاس
للشــيطان ،كمــا أن «الشــا ّذة من الغنــم للذئب».
أي إذا خرجــت شــاة واحــدة مــن القطيــع،
وانفلتــت فــي الصحــراء ،فانهــا ســتكون طعمــة
ســائغة للذئــب .فعلينــا ان جنتمــع ،علمــ ًا ان
القــرآن الكــرمي يخاطبنــا دائمــا بصيغــة اجلمــع
كقولــه{ :وار َكعــوا مــع ا ْلر ِ
اك ِعــنَ }( ،ســورة
َ ْ ُ َ َ َّ
ِ
البقــرة ،)43 :وقولــهَ { :أآل إِ َّن َأ ْول َيــآ َء اللَِّ لَ
يزَ ُنـ َ
ـون}( ،ســورة
ـو ٌ
َخـ ْ
ـم َ ْ
ـم َو َل ُهـ ْ
ف َع َل ْي ِهـ ْ
ً
يونــس ... )62 :فتــراه يحــرص دائمــا علــى
ان يســتخدم الفاظــ ًا وتعبيــرات مثــل :حــزب،
وجنــد ،وطائفــة؛ وعندمــا تتشــكل لدينــا تكتــات
وجتمعــات وفــرق ،البــد ان يحكمهــا قانــون
للتعــاون والتضامــن ،كمــا يقــول  -تعالــى:-
ُــم ُشــ ُعوب ًا َو َق َب ِآئ َ
ــل لِ َت َع َار ُفــوا}،
َ
{و َج َع ْلنَاك ْ
(احلجــرات.)13 /
وهــذا القانــون ينظــم العالقــة بــن اعضــاء
تلــك التجمعــات والتكتــات ومبزيــد مــن هــذا
العمــل ســوف نســتطيع ان نشــكل الوحــدة.

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

من المسؤول عن الوحدة؟

ترى من املسؤول عن هذه الوحدة؟
هــذه املســؤولية ال تقتصــر علــى العلمــاء
واملثقفــن ،فنحــن جميعــا مســؤولون عــن
حتقيقهــا ،واحملافظــة عليهــا؛ فاللــه -ســبحانه-
{وا ْعت َِص ُمــوا بِ َح ْب ِ
ــل اللِّ
يخاطــب اجلميــعَ :
َجِيعــ ًا َو َل َت َف َّر ُقــوا}( ،ســورة آل عمــران:
 .)103فهــو اليوجــه خطابــه الــى شــخص
معــن ،بــل علــى اجلميــع ان يعتصمــوا بهــذا
احلبــل ،وان يبذلــوا اجلهــود مــن اجــل هــذه
الوحــدة؛ فانــت عندمــا تكــون شــابا تطلــب
العلــم فــي مدرســة او معهــد او جامعــة ،فانــك
تســتطيع ان تســاهم فــي بنــاء كيــان الوحــدة.
امــا واجــب العلمــاء فيتمثــل فــي ان يكونــوا
هــم املبادريــن فــي هــذه املســيرة ،ان عالــم
الديــن يكــون فــي املجتمــع محــورا للوحــدة،
ً
وحبــا لالعتصــام يتمســك بــه اجلميــع ،النــه
متصــل بحبــل اللــه؛ ألنــه مصــداق لآليــة
{وا ْعت َِص ُمــوا.}...
َ
ان وحــدة األمــة االســامية تبــدأ منــي
ومنــك ،فنحــن اللــذان نضــع اللبنــة االولــى لهــا،
ونوحــد معنــا اجلماعــات
نتوحــدّ ،
وانــا وانــت ّ
االخــرى ،ونصبــح كتلــة واحــدة ،وشــيئ ًا فشــيئ ًا
تنتشــر هــذه الوحــدة كالنــور .فالوحــدة ال تأتــي
الينــا مــن بعيــد ،بــل منــا تبــدأ ،والينــا تنتهــي.
فالوحــدة متثــل بنــاء متكامـ ًـا البــد ان نضــع
لبناتــه الواحــدة فــوق االخــرى .برنامــج طويــل
علينــا ان جنهــد انفســنا مــن اجــل تطبيقــه
فهــي تبــدأ مــن االفــراد،
ثــم املجاميــع الصغيــرة حتــى تبلــغ ذروتهــا
علــى نطــاق األمــة االســامية ،وهــذا البنــاء
املتكامــل الميكــن ان يش ـ ّيد مــرة واحــدة ،بــل
بشــكل تدريجــي ،وبعــد ان يجهــد العاملــون
انفســهم فــي وضــع احجــاره ولبناتــه فــوق
بعضهــا*.
---------------

* مقتبــس مــن كتــاب علــى (طريــق الوحــدة)

لســماحة المرجــع الدينــي الســيد محمــد تقــي
المدرســي  -دام ظلــه  /-بتصــرف.

نقطة ضوء

الديكتاتورية وخوفها الدائم
من التماسك االجتماعي
أنور عزالدين

كانــت الشــعوب بحاجــة الــى ســنني طــوال حتــى تعــرف حقيقــة
العالقــة املزيفــة بــن الوحــدة ،كمفهــوم وتطبيــق عملــي ،وبــن االنظمــة
الديكتاتوريــة .وأثبتــت االيــام أن هــذا الشــعار العريــض والب ـ ّراق لــم
يكــن ســوى لباســ ًا يــواري ســوءات الطغــاة واملســتبدين باحلكــم،
ووســيلة إلضفــاء نــوع مــن املصداقيــة علــى املشــروع السياســي الــذي
يحملــه هــذا احلاكــم وذاك.
ثــم أن الوحــدة ،مــن املفاهيــم االنســانية احملببــة الــى النفــوس ،كما
هــي؛ احلريــة ،والعدالــة واملســاواة واإلصــاح وغيرهــا ،وال حاكــم او
نظــام سياســي مهمــا فاحــت رائحــة ديكتاتوريتــه ،لــن يجــرؤ علــى تبنــي
مشــروع للتفرقــة ،إمنــا يحــاول الظهــور بأنــه راعــي الوحــدة و «التالحــم
الوطنــي» داخليـ ًا ،و«التضامــن العربــي» أو «االســامي» خارجيـ ًا.
عقــدت العديــد مــن املؤمتــرات والنــدواتّ ،
ونظــر الكثيــر حــول
املوضــوع طيلــة عقــود مــن الزمــن ،وكان احلديــث يتركــز -عمــد ًا-
علــى الدوائــر البعيــدة ،مثــل البــاد العربيــة او االســامية ،او
احملــاور االقليميــة ،بينمــا يهمــل -عمــد ًا ايضــ ًا -احلديــث عــن
الدائــرة الضيقــة واحملوريــة فــي نظريــة الوحــدة ،إذ املفتــرض أن تبــدأ
باألســرة الصغيــرة ،ومــن ثــم تتوســع الدائــرة الــى شــرائح مختلفــة
مــن املجتمــع ،فيكــون التقــارب ملموس ـ ًا بــن افــراد املجتمــع لتشــكيل
قاعــدة اجتماعيــة متماســكة ،تكــون قــادرة علــى التأثيــر علــى القــرار
االقتصــادي والسياســي.
بيــد أن بعــض الــدول فــي جتاربهــا السياســية البعيــدة عــن
التعدديــة والتــداول الســلمي للســلطة ،فعلــت العكــس متامــ ًا ،كمــا
الحظنــا فــي جتربــة نظــام حــزب البعــث فــي العــراق ،خــال ســني
الســتينات والســبعينات ،فلــم يطمئــن صــدام و اركان حكمــه آنــذاك
علــى مســتقبلهم السياســي للســنوات القادمــة إال بعــد االطمئنــان مــن
تفكيــك أواصــر املجتمــع العراقــي الــذي كان رمبــا يضــرب بــه املثــل،
طيلــة العقــود املاضيــة بــن ســائر البــاد ذات التعــدد االثنــي والطبقــي
وحتــى الثقافــي.
فقــد كان ابــن الشــمال يتجــول فــي اجلنــوب بحرية والعكــس ايض ًا،
رغــم التفــاوت فــي اللغــة ،فضـ ًا عــن التداخــل فــي الســنة الشــيعة بــن

الشــرائح االجتماعيــة االخــرى ،االمــر الــذي أوجــد الطبقــة املتوســطة
بنســبة عاليــة جــد ًا ،فظهــر التجــار و االكادمييــون واملهنيــون وعلمــاء
الديــن وابنــاء العشــائر ،ولــوال االجــراءات العاجلــة لصــدام وحزبــه،
لكانــت موجــة عارمــة مــن التغييــر قــد ه ّبــت فــي العــراق وغيــرت مجــرى
التاريــخ ،فأصبــح املعــارض السياســي جاسوس ـ ًا او عمي ـ ًا لألجنبــي،
والشــاب عضــو ًا فــي اجليــش الشــعبي ،واملــرأة عضــوة فــي جمعيــة
نســوية حزبيــة ،والطالــب أبتكــر لــه مليشــيا «الطالئــع» ،والتاجــر حتــول
الــى ارســتقراطي عليــه اســتحقاقات اشــتراكية ال مفــر منهــا ،وغيرهــا
مــن االجــراءات الســريعة ،ولــكل فئــة برنامجهــا اخلــاص واملؤدلــج وال
عالقــة لــه بالفئــة األخــرى ،ومــا يربطهمــا حبــل واحــد؛ وهــو «الســيد
القائــد».
وهكــذا فعلــت ســائر االنظمــة الديكتاتوريــة فــي بالدنــا ،ورمبــا
استنســخت التجربــة االكبــر لفكــرة «ف ـ ّرق تســد» التــي أوجــدت هــذه
االنظمــة الديكتاتوريــة ضمــن حــدود جغرافيــة مصطنعــة ،ومــا أن
ظهــرت احلقيقــة وعــاد النــاس الــى بعضهــم البعــض ،رأينــا بشــكل
مذهــل كيــف تالشــى احلــكام الذيــن لــم يحلــم أحــد بزوالهــم بالشــكل
الــذي حصــل ،كمــا اخلفافيــش حتــت أشــعة الشــمس.
ويبــدو أنــه لــم ينتــه العمــل بهــذه الفكــرة نهائيــ ًا ،فهــو انتهــى
داخلي ـ ًا ،ولكنــه اســتمر علــى الصعيــد اخلارجــي ،فقــد بــدأت بعــض
الــدول جتربــة «فـ ّرق تســد» خــارج حدودهــا لتحقيــق مصالــح معينــة،
كمــا يحصــل اليــوم فــي العــراق ،وهــذه املــرة ليــس علــى الصعيــد
املجتمعــي ،إمنــا علــى الصعيــد السياســي! بعــد أن بلــغ معارضــوا
األمــس ،القصــور الرئاســية وشــكلوا احلكومــة فــي ظــل نظــام
دميقراطــي وانتخابــات برملانيــة ،بينمــا الدولــة العراقيــة اليــوم تشــكو
قبــل أي شــيء آخــر الــى ضعــف التماســك واالنســجام السياســي
والفوضــى العارمــة فــي مؤسســات الدولــة ،ممــا أولــد غــول الفســاد
الرهيــب املستشــري فــي كل مــكان.
وقــد ثبــت للكثيــر مــن املتابعــن ،بــل حتــى الشــارع العراقي نفســه،
بــأن علّــة اســتمرار هــذا الوضــع الشــاذ فــي العــراق ،هــو اإلبقــاء علــى
فشــل التجربــة الدميقراطيــة فــي العــراق ،او علــى االقــل الســماح لهــا
بالســير برجــل عرجــاء مــع صعوبــات ج ّمــة بــن الســقوط واالســتقامة
واملضــي قدمـ ًا الــى املجهــول.

حوارات حول القرآن الكرمي
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حوار حول سورة األىلع  -القسم الثالث
(من اآلية السادسة إىل اآلية الثامنة)

تمهيد
في العدد الماضي ،توقف بنا الحوار على اآلية الخامسة من سورة األعلى.
وفي هذا العدد نكمل الحوار.

حقيقة العصمة
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* كيــف نفهــم قولــه تعــاىل:
ُك َف َ
{ســنُ ْق ِرئ َ
ــى}؟
َنس ٰ
ــا ت َ
َ
 ال تنفصــل رســاالت اللــه عــنالســياق العــام ملســيرة الكائنــات .انــه اللــه
الــذي تشــهد اخلالئــق بقدســه وعظمتــه؛
يبعــث الينــا رســوال ويحملــه كتابــا وهــدى؛
فيــا ســماء اخشــعي ،ويــا أرض قــري ،ويــا
ايهــا االنســان اســتعد لتلقــي رســالة اللــه
اليــك والتســليم للرســول الكــرمي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه.
َأ َولــــم يأتــك نبــأ «حــراء» حيــث هبـــط
الــروح جبــــرئيل علــى محمــد الصــــادق

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

األمــن ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،فقــال
لــه( :ا ْقــ َر ْأ) وتـــواصلت آيــات اللــــه:
ــك ا َّل ِ
اســ ِم َر ِّب َ
ــق *
ــذي َخ َل َ
ــر ْأ بِ ْ
{ا ْق َ
ِ
ــان مــ ْن َع َل ٍ
ــق ْ ِ
نس َ
ــق}( ،ســورة
َخ َل َ
ال َ
العلــق ،)2-1،هكــذا أقــرأ اللــه نبيــه
قــراءة واضحــة مبينــة؛ فلــم تكــن وســاوس
فــي صــدره ،وال أفــكار ًا بقلبــه ،ولــم تكــن
حقائــق مجــردة يعــرف بعضهــا ويجهــل
الكثيــر .كال؛ انهــا كلمــات واضحــة تلقاهــا
الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ونطــق
بهــا بوضــوح ،وهــذا هــو معنــى إقــراء اللــه
لــه جملــة بجملــة ،وكلمــة بكلمــة ،وحرفــا
بحــرف.
وحــن يكــون املقــرئ هــو اللــه واملتلقــي

مــن اختــاره بعلــم حلمــل رســالته املهيمنــة
علــى كل الرســاالت؛ فــان الرســول ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،ال ينســى بــأذن اللــه؛
ليــس ألنــه يخــرج مــن حــد البشــر الــذي
يجــوز لــه النســيان؛ بــل الن ربــه أبــى ان
ينســى؛ فالضمانــة هنــا مــن عنــد اللــه،
ومــن كان اللــه ضامنــا لــه كيــف ينســى؟!
انهــا حقيقــة «العصمــة» ،كمــا يفهمهــا
أهــل البصائــر ،وهــي ان يقــي اللــه عبــدا
مــن عوامــل االنحــراف ومزالــق الضعــف
ومراكــز الهــوى والشــهوات.
مشيئة اهلل

* ولكــن اهلل  -تعــاىل -اســتثنى
وقــال{ :إِ َّل َمــا َشــا َء اللَُّ}؛ فــاذا يشــاء
اهلل يف املقــام؟
 لكــي ال يزعــم البســطاء مــن النــاسان الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
يصبــح بالرســالة إلهــا أو نصــف إلــه،
لــم َيــ َدع كتــاب اللــه هــذه التذكــرة .فــي
أغلــب مــا حدثنــا عــن رســله الكــرام انــه
ــن نقــاط ضعفهــم التــي يجبرهــا
إمــا َب ّ
اللــه بعصمتــه ،او حالتهــم البشــرية ،أو ان
للــه املشــيئة فــي أمرهــم حتــى عنــد وعــده
إياهــم؛ فــا يقــدر أحــد ان يحتــم عليهــم
أمــرا.

بلــى؛ ان اللــه صــادق الوعــد ،ولــن
يخلــف وعــده أبــدا؛ ولكــن فــرق واســع بــن
ان يكــون كذلــك وان يحتــم عليــه أحــد مــن
خــارج إطــار فضلــه ورحمتــه ومشــيئته
شــيئا.
هكــذا نســتوحي مــن اآليــة الكرميــة
هــذه التذكــرة{ :إِ َّل َمــا َشــا َء اللَُّ}.
كمــا قــال ربنــا ســبحانه فــي قصــة
ــال ا َْل َ ُ ِ
شــعيبَ { :ق َ
ْبوا
اســ َتك َ ُ
ــأ ا َّلذيــ َن ْ
ِمــن َقو ِم ِ
ِ
ــه َلن ُْخر َجن َ
ب
َّــك َيــا ُشــ َع ْي ُ
ْ
ِ
ِ
َ
َ
َوا َّل ِذيــ َن آ َمنُــوا َم َعــك مــن ق ْر َيتنَــا
َأ ْو َل َت ُعــو ُد َّن ِف ِم َّلتِنَــا َق َ
ــو ُكنَّــا
ــال َأ َو َل ْ
ِ
ك ِ ِ
ت ْينَــا َعـ َ
ـى اللَِّ ك َِذ ًبــا إِ ْن
َارهــنَ * َقــد ا ْف َ َ
عُدْ َنــا ِف ِم َّلتِ ُكــم َب ْعــدَ إِ ْذ ن ََّجا َنــا اللَُّ ِمن َْهــا
ِ
َو َمــا َيك ُ
يهــا إِ َّل َأن
ُــون َلنَــا َأن َّن ُعــو َد ف َ
ٍ
ِ
ِ
شء ع ْلـ ًـا
َي َشــا َء اللَُّ َر ُّبنَــا َوسـ َ
ـع َر ُّبنَــا ك َُّل َ ْ
َعـ َ
ـن
ـح َب ْينَنَــا َو َبـ ْ َ
ـى اللَِّ ت ََو َّك ْلنَــا َر َّبنَــا ا ْف َتـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ــر ا ْل َفاتــنَ }،
ال ِّ
ــق َوأ َ
َق ْومنَــا ب ْ َ
نــت َخ ْ ُ
(ســورة األعــراف.)89-88 :
فهــل يشــاء اللــه ان يعــود املؤمنــون
الــى ملــة الكفــر؟ وكمــا قــال ربنــا ســبحانه
{و َأ َّمــا ا َّل ِذيــ َن
فــي أصحــاب اجلنــةَ :
ِ
الن ِ
ِ
ِ
َّــة َخالِ ِديــ َن ف َيهــا َمــا
ُســعدُ وا َففــي ْ َ
ِ
ات َو ْالَ ْر ُض إِ َّل َمــا َشــا َء
السـ َـا َو ُ
َدا َمــت َّ
ْــذ ٍ
َــر َم ُ
َر ُّب َ
وذ}( ،ســورة
ــك َع َطــا ًء غ ْ َ
هــود.)108 :

السر والعلن

* إذن مــا هــي عالقــة علــم اهلل
بالــر والعلــن هبــذا االســتثناء؟ حيــث
ــر َو َمــا
ال ْه َ
ــم ْ َ
يقــول ربنــا{ :إِنَّــ ُه َي ْع َل ُ
ــى}؟
َْ
ي َف ٰ
 اننــا جنــد مثــل هــذه العالقــة فــي آيةاألعــراف فــي قصــة شــعيب إذ انــه قــال:
ِ
ــع َر ُّبنَــا ك َُّل
{إِ َّل َأن َي َشــا َء اللَُّ َر ُّبنَــا َوس َ
َ ٍ ِ
ــا}؛ ذلــك أن مــن بيــده املشــيئة
شء ع ْل ً
ْ
والقــدرة علــى االســتثناء هــو العليــم الــذي
ال ينســى ،وهــو الــذي يحفــظ النبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،مــن النســيان ،حســب
حكمتــه البالغــة.
ولعــل هــذه الكلمــة تتصــل بقولــه
(ســنُ ْق ِرئ َ
ُك)؛ فهــو يقــرئ مــا يشــاء ألنــه
َ
عالــم اجلهــر ومــا يخفــى.
قرآننا هو هو

* لعــل املــراد بــا شــاء اهلل نســيانه
هــو مــا نســخ مــن الكتــاب نصــ ًا
كــا ذهــب إليــه البعــض؛ فــا رأي
ســا حتكم ؟
 لقــد فصــل املفســرون القــول فــيهــذه الكلمــة ،وذهــب بعضهــم مذاهــب
بعيــدة حيــث انــه قــال :ان املــــراد مبا شــاء
أﻳﺎر | 2018

ما يقع على البشر من عذاب ومن
مشاكل فبما كسبت أيديهم

اللــه نســيانه هــو مــا نســخ مــن الكتــاب
نصــا؛ ولكــن اآليــة ال تــدل عليــه ،ولــم يثبــت
تاريخيــا ان فــي القــرآن آيــة منســوخة
(بهــذا املعنــى مــن النســخ)؛ بــل وســياق
آيــات القــرآن وهــذه اآليــة بالــذات ينفــي
ذلــك متامــا؛ ولكــن كيــف؟
أوال :ان اللــه ســبحانه يصــف كتابــه
بأنــه كتــاب عظيــم ،وانــه هــدى للعاملــن،
وانــه نــور مبــن ،وانــه آخــر رســالة إلهيــة
الــى خلقــه؛ فكيــف يســمح ربنــا ملثــل هــذا
الكتــاب ان يتعــرض للــدس ،والتزويــر،
والتحريــف ،والنســيان؟
ثانيــا :إن النبــي ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،آمــن بهــذا الكتــاب ،وآمــن بــه
املؤمنــون ،وآمنــوا جميعــا بهــذه الصفــات
التــي جندهــا فيــه؛ فكيــف تركــوه عرضــة
للنســيان والتحريــف؟ علمــ ًا بانهــم
اصبحــوا بنــاة حضــارة رائــدة؛ فلــم
يتعــرض املســلمون  -كمجمــوع  -حلــرب
إبــادة حتــى ميكــن االفتــراض ان ظــروف
العمــل الســري أنســتهم بعــض مــا فــي
كتابهــم.
ثالثــا :شــاعت القــراءة والكتابــة فــي
عهــد اإلســام االول ،وقــد اهتــم املســلمون
بــكل تفاصيــل تاريخهــم ،وحتــى ببعــض مــا
يهملــه  -عــادة  -ال ُك ّتــاب واملؤرخــون ،وقــد
ر َّغــب القــرآن فــي ذلــك ،وأقســم بالقلــم
ومبــا يســطرون؛ فكيــف ضاعــت عليهــم
كلمــات ربهــم مــع ذلــك االهتمــام الــذي
أولــوه لهــا؟
رابعــا :هنــا القــرآن يقــول للرســول،
ُك َف َ
{ســنُ ْق ِرئ َ
ــا
صلــى اللــه عليــه والــهَ ،
ــى} فأيــة حكمــة كانــت وراء اإلقــراء
َنس ٰ
ت َ
وعــدم النســيان؟ أليســت بقــاء رســالة اللــه
التــي هــي خامتــة رســاالته للعاملــن؟ فكيــف
ميكننــا ان نفتــرض تعــرض هــذه الرســالة
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للتحريــف؟
وإننــي اعتقــد (والــكالم للمرجــع
املدرســي دام ظلــه)  -انطالقــا مــن هــذه
الشــواهد وغيرهــا  -ان القــرآن الــذي
بلغنــا هوالــذي ُأنــزل مــن عنــد اللــه وبهــذا
الترتيــب ،وان الــذي جمعــه هــو شــخص
الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،عبــر
الــذي كان يأمرهــم بــأن يضعــوا اآليــة فــي
موقعهــا مــن الســورة حتــى ولــو نزلــت آيــة
فــي اول البعثــة فــي مكــة واألخــرى فــي
املدينــة وفــي آخــر أيــام حياتــه.
ألننــي ال أتصــور كيــف ميكــن
للرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ان يتــرك
كتــاب ربــه العظيــم بــا ترتيــب وقــد ُأمــر
بإبالغــه للعاملــي؟!
الشريعة اليسرى

ــر َك
* يف قولــه  -تعــاىلَ :-
{و ُن َي ِّ ُ
ِ
ــر ٰى} هــل أراد ،مثــا ،منتهــى
ل ْل ُي ْ َ
درجــات اليــر؟
 كمــا قــدر اللــه لــكل شــيء تقديــرا،وهــداه الــى تقديــره؛ كذلــك قــدر لالنســان
تقديــرا ،وجعــل حلياتــه ســننا ومناهــج
ثــم هــداه اليهمــا ولكــن بصــورة مختلفــة
عــن ســائر األشــياء واألحيــاء؛ فلقــد
زوده بالعقــل ،واســتثار عقلــه بالوحــي،
وح ّملــه اإلرادة واملســؤولية ،حتــى يكتشــف
ببصيــرة عقلــه وهــدى الوحــي أي الســبل
تــؤدي بــه الــى أهدافــه؛ فــان ســار علــى
ســبل الســام ،تيســرت أهدافــه ،وإذا
تنكــب عنهــا ،وقــع فــي حــرج عظيــم.
أرأيــت الــذي يتــرك الطريــق املعبــد
الــــى املتـــاهات الوعــرة ،انــه ال يبلــغ
أهدافــه ،ولــو بلــغ شــيئا منهــا فإمنــا بجهــد
مضاعــف.
ــر َك
يقــول  -تعالــى:-
َ
{و ُن َي ِّ ُ

ِ
ــر ٰى}؛ فلــم يخلــق اللــه االنســان
ل ْل ُي ْ َ
ليعذبــه ،أو ليلهــو ويلعــب بخلقــه ســبحانه،
ولكنــه خلقــه ليرحمــه ،وليتفضــل عليــه مبنــه
وكرامتــه ،كمــا لــم يخلــق حيــا ليعذبــه أو
يلهــو بــه ،وأمــا الــذي يقــع علــى البشــر
مــن عــذاب مــن مشــاكل فبمــا كســبت
أيديهــم .هكــذا فســروا اليســرى بالشــريعة
الســمحاء التــي وفــق اللــه النبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،وأمتــه اليهــا لكــي يعيشــوا
بأمــان وســكينة.
انهــا الشــريعة التــي تبعــث رؤى
وبصائــر االنســان مــن وجدانــه ،وتتناســب
مــع فطرتــه وحاجاتــه ،وتنســجم مــع
الطبيعــة مــن حولــه.
إن ديــن اللــه يختــار بــن مناهــج
املعرفــة ذلــك املنهــج القائــم علــى أســاس
إســتثارة الفطــرة ومخاطبــة الوجــدان دون
لــف ودوران ،و ُي َر ّغــب االنســان للنظــر
بنفســه فــي األشــياء ،ومالمســة احلقائــق
بالســير فــي األرض والتفكــر فــي آثــار
الغابريــن ومراقبــة ظواهــر الطبيعــة.
ويتبــع هــذا املنهــج فــي ســائر مــا
يحتــاج اليــه االنســان مــن معــارف؛ فــي
عقائــده وأحكامــه ،وفــي معاملتــه مــع
اآلخريــن؛ الن االطمئنــان والثقــة والعــرف
وشــهادة العــدول ورأي اخلبــراء هــي
موازيــن التعامــل بــن النــاس ،وهــي إذا
قيســت الــى غيرهــا مــن املناهــج املعقــدة
فــي ســائر األديــان ســهلة وميســرة.
كمــا ان احــكام الديــن فــي املواقيــت
واملكيــال وامليــزان تتصــل باحلالــة الطبيعيــة
لالنســان .أرأيــت كيــف أوجــب الصــاة
قبــل طلــوع الشــمس وبعــد الغــروب وعنــد
دلوكهــا ،وأوجــب الصيــام مــع الهــال
الــذي يشــهده اجلميــع؟
ولــم يهمــل أي حاجــة مــن حوائــج

البشــر؛ فــا َحــ ّرم الــزواج ،وال نهــى عــن
زينــة احليــاة الدنيــا ،وال ضيــع العواطــف،
وال أهمــل تطلعــات الــروح ،وأي شــريعة
ايســر مــن التــي تتناســب وحاجــات
البشــر!

ولعــل هــذا هــو ســر انتشــار االســام
عبــر القــرون بصــورة مطــردة ،وال يــزال
الديــن االســامي هــو االول فــي نســبة
زيــادة عــدد املنتمــن اليــه كل عــام.
وقــد وفــق اللــه رســوله ،صلــى اللــه

عليــه وآلــه ،لتقبــل الوحــي ،ويســره لــه،
ويســر معــارف القــرآن ملــن أراد بتوفيــق
منــه ،ولــوال ان اللــه يســر ذلــك ملــا اســتطاع
العقــل معرفــة كلمــة واحــدة مــن كلمــات
الــرب.

آية وبصيرة
مثنى وثالث ورباع
الكلمــات :مثنــى ،وثــاث (بضــم الثــاء)،
وربــاع (بضــم الــراء) ليســت مرادفــات للكلمــات:
اثنــن ،وثالثــة ،وأربعــة.
فكلمــة «مثنــى» تعنــي اثنــن مكــررا؛ أي:
اثنــان اثنــان .وكلمــة «ثــاث» (بضــم الــراء) تعنــي
ثالثــ ًا مكــررا؛ أي :ثــاث ثــاث .وكلمــة «ربــاع»
(بضــم الــراء) تعنــي اربعــا مكــررا؛ أي :اربــع
اربــع.
فمثــا؛ اذا قــال املعلــم للطــاب :خــذوا مــن
الكتــب اثنــن؛ كان املــراد ان يشــترك جميــع
الطــاب فــي كتابــن فقــط؛ وهــذا غيــر معقــول،
امــا اذا قــال :خــذوا مــن الكتــب مثنــى؛ كان
املــراد ان يشــترك كل واحــد منهــم فــي كتابــن؛
وهــذا معقــول.
وقــد نطــق القــرآن الكــرمي بهــذه الكلمــات
الثــاث فــي آيــة تعــدد الزوجــات ،وهــي اﻵيــة
الثالثــة مــن ســورة النســاء ،وهــي قولــه -
َ َ َ ُ
َ
ُ َ
ِّ َ ِّ َ
ـاء
انكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النسـ ِ
تعالــى{ ُ :-ف ِ
َ َْ ٰ َ َ َ ََُ َ
ـاع}( ،ســورة النســاء)3 :؛ ولــم
مثنــى وثــاث وربـ
يقــل :فانكحــوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء اثنتــن،
وثالثــا ،واربعــا؛ ﻷنــه لــو جــاء بهــذا التعبيــر لــكان
املــراد هــو ان يشــترك جميــع الرجــال فــي الــزواج
مــن امرأتــن ،او مــن ثــاث نســاء ،او مــن اربــع
نســاء؛ وهــذا غيــر معقــول وغيــر ممكــن؛ طبيعــة
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احلــال.
ولــذا قــال( :مثنــى وثــاث وربــاع)؛ فيكــون
تبيــن اﻵيــة الكرميــة:
َ َ َ ُ
َ
ُ َ
ِّ َ
ـاء}
انكحــوا مــا طــاب لكــم} سائر{النسـ ِ
{ف ِ
َ َْ
{مثن ٰ
ــى} أي :اثنتــن اثنتــن
غيــر اليتيمــات
(وثــاث) أي :ثالثــا ثالثــا (وربــاع) أي :اربعــا
اربعــا؛ فيكــون املــراد :يبــاح لــكل رجــل ان يتــزوج
مــن امرأتــن ،ومــن ثــاث نســاء ،ومــن اربــع
نســاء كحــد اعلــى؛ وهــذا معقــول بطبيعــة احلــال،
ومطابــق للشــرع املقــدس.
وعليــه؛ فالــواو فــي اﻵيــة الكرميــة ليســت
علــى حالهــا؛ فليســت واو اجلمــع؛ اذ لــو كانــت
كذلــك ،لــكان املــراد إباحــة اجلمــع فــي الــزواج
بــن تســع نســاء فــي وقــت واحــد؛ وهــذا خــاف
الشــرع املقــدس.
ونظيــر هــذا التعبيــر جنــده فــي اﻵيــة األولــى
مــن ســورة فاطــر فــي وصــف أصنــاف املالئكــة
مــن حيــث عــدد أجنحتهــا؛ ُ وهــي َقولــه  -تعالــى:-

ْ َ َ َ ُ ُ ً
َْ
َ
ْ َ
ــة َّمثن ٰ
ــى
ــة رســا أ ِ
{ج ِ
ــل المل ِئك ِ
ولــي أج ِنح ٍ
اع ِ
َُ
َ
َ
ََُ َ
ــاع} أي :اثنــن اثنــن ،وثالثــة ثالثــة،
وثــاث ورب

وأربعــة اربعــة؛ أي :كل ملــك مــن قســم مــن
املالئكــة لــه جناحــان ،وكل ملــك مــن قســم آخــر
مــن املالئكــة لــه ثالثــة أجنحــة ،وكل ملــك مــن
قســم ثالــث مــن املالئكــة لــه اربعــة أجنحــة.
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اضاءات تدبرية

اضاءات تدبرية
ـهَ .في َقاتِ ُلـ َ ِ
ِ
ـم َ
ون
إِ َّل بِـ ُ
ـمَ ،و ُي َق ِّسـ ُ
ـون بِــه عَدُ َّو ُهـ ْ
ِ
ِ
ـم،
ـم ُ ُ
ـمَ ،و ُيقيـ ُ
بِــه َف ْيئ َُهـ ْ
ـم َو َجَا َعت َُهـ ْ
ج َعت َُهـ ْ
ـم َلُـ ْ
ِ
ِ
ِ
َــع َظ َ
ــم ،)2(»..
َو َي ْمن ُ
ــم مــ ْن َم ْظ ُلوم ِه ْ
ال ُه ْ

فــا يتــرك اللــه ســبحانه احلكيــم النــاس
بــا قيــادةٍ توجههــم نحــو مــا يصلحهــم
وحتذرهــم مــا يهلكهــم ،إذ إقتضــت حكمــة
اللــه ســبحانه  -التــي جتلــت فــي كل
شــيء ّ -أل يــدع اإلنســان  -الــذي جعلــت
فيــه مؤهــات التقــدم احلضــاري  -يعيــش
الهمجيــة دون أن يبعــث إليــه رجــا ًال لهــم
مؤهــات جتعلهــم أه ـ ًا لقيــادة البشــرية.
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تختلف نظرة
الناس إلى
ً
القيادة إختالفا
ً
كبيرا ،فحيث
يرى البعض

األنبياء وتجارب اإلصالح مع األمم ""4

طاعة القيادة الصالحة لتجنب
الفوضى السياسية

القيادة الربانية
موجهة للجهاد
والعمل من
أجل التحرر
والتطوير ،يرى
البعض اآلخر
القيادة أنها تحل
مشاكل الحياة
ً
بدال عنهم

السيد سجاد المدرسي
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بهــذه العبــارة املختصــرة ر ّد أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام ،علــى نظريــات

الفوضــى السياســية التــي كان اخلــوارج
يتبنونهــا ،حيــث أ ّكــد ،عليــه الســام ،علــى
ضــرورة وجــود قيــادةٍ تكــون محــل القطــب
جتمــع بشــري ،إذ
مــن الرحــى فــي أي
ٍ
الفوضــى التــي دعــا إليهــا اولئــك القــوم لــم
تق ـ ّدم للبشــرية ســوى الدمــار والتخلــف.
وهكــذا ،جنــد البشــرية اليــوم لــم
تتفــق علــى شــيء ،كاتفاقهــم علــى ضــرورة
قائــد تكــون لــه كلمــة الفصــل
وجــود
ٍ
فــي اخلالفــات ،ولــه مرجــع العبــاد فــي
املشــاكل ،وعليــه مســؤولية توفيــر األمــن
والرفــاه لهــم ،واحلفــاظ علــى ثغورهــم مــن
اعتــداء املعتديــن .وهــذه املســؤوليات ال
يقــوم بهــا ســوى مــن توفــرت فيــه صفــات
معينــة تؤهلــه للتصــدي لهــذا األمــر الهــام.
ومــن هنــا؛ بــدأت البشــرية بالتنظيــر
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فــي هــذا الشــأن ،حيــث راحــوا يبحثــون
عــن صفــات القائــد ،ودوره فــي األمــة،
ومســؤولية املجتمــع فــي قبالــه ،وقــد
ســبقتهم شــرائع الســماء زمان ـ ًا ومنهجــا،
حيــث لــم تؤكــد الرســاالت اإللهيــة
بضــرورة القيــادة فحســب  -كمــا مــ ّر-
بــل أكــدت علــى أن يكــون القائــد رباني ـ ًا،
ومعنــى ذلــك أن يكــون مؤيــد ًا مــن قبــل
الســماء ،ومــن هنــا جــاء فــي احلديــث
عــن اإلمــام الرضــا ،عليــه الســام ،مب ّينــا
حكمــة القيــادة ودورهــا فــي األمــةَ « :أنَّــا

ِ
ِ
ِ ِ
ــر ِقَ ،و َل ِم َّلــ ًة ِمــ َن
َل نَجــدُ ف ْر َقــ ًة مــ َن ا ْلف َ
َاشــوا إِ َّل بِ َق ِّيـ ٍم َو َر ِئيـ ٍ
ا ْلِ َلـ ِ
ـلَ ،ب ُقــوا َوع ُ
ـسَ ،لِــا
ـم ِمنْـ ُه ِف َأ ْمـ ِ
ـر الدِّ يـ ِ
ـم
ـن َوالدُّ ْن َيــاَ ،ف َلـ ْ
َل ُبــدَّ َلُـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ـق مَّــا
ـرك الَلـ َ
َُ
الكيـم أن َيـ ْ ُ
يــزْ ِف حك َْمــة َ
يع َلــم َأنَّــه َل بــدَّ َلــم ِمنْــه ،و َل ِ
َ
ل
م
ا
ــو
ق
ــم
ُ َ
َْ ُ ُ ُ ُ ْ
َ َ ُ ْ

غيــاب القيــادة ،فوضــى ودمــار،
ويســاويه فــي ذلــك عــدم انصيــاع املجتمــع
للقائــد الربانــي ،فكمــا ال ينتفــع النــاس
بالطبيــب إال باتبــاع تعاليمــه ،وبالعالــم إال
باتبــاع نصحــه ،كــذا ال ميكــن للنــاس أن
ينتفعــوا بالقائــد الصالــح إال إذا إلتفــوا
حولــه وأطاعــوا أمــره.
وتــزداد الضــرورة حــن تكــون القيــادة
السياســية فــي األمــة هــي ذاتهــا القيــادة
الدينيــة ،مبعنــى؛ تكــون الواليــة للنبــي أو
الوصــي أو مــن يســير فــي خطهــم ،حيــث
تصطبــغ القيــادة حينئـ ٍـذ بصبغــة اإلميــان
باللــه ســبحانه ،ومــن ثــ ّم فتــرك القائــد
وحيــد ًا أو عصيــان أوامــره ســيؤدي إلــى
أن ُيغــرم املجتمــع غرامتــن :اوالهمــا؛
عصيــان أوامــر مــن أمــر اللــه ســبحانه
بطاعتــه ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى فســاد
آخرتهــم ،والثانــي؛ فســاد دنياهــم بســبب
الفوضــى.
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كان بنــو إســرائيل ،يعيشــون
حالــة الالقيــادة الصاحلــة خــال حقبــة
االضطهــاد الفرعونــي ،فأنقذهــم اللــه
ســبحانه بالنبــي موســى ،عليــه الســام.
ولكــن لــم تــدم األمــور طوي ـ ًا  -كمــا
ـراض
مـ ّر احلديــث عنــه  -حتــى ابتلــوا بأمـ ٍ
اجتماعيــة عــدة ،أهمهــا عــدم اإلنصيــاع
للقيــادة الربانيــة املتمثلــة بالنبــي موســى،
وأخيــه هــارون ،عليهمــا الســام ،ممــا
منعهــم مــن التقــدم ،بــل وأدى بهــم إلــى

عقوبــات إلهيــة.
وفيمــا يلــي نــورد منــاذج مــن حالــة
إيــذاء القيــادة وعــدم اإلتبــاع لهــا ،يذكرهــا
القــرآن الكــرمي فــي إطــار بيــان قصــص
بنــي إســرائيل.
 :3-1دخــول األرض املقدســة،
وعصيــان القيــادة صراحــة
بعــد خروجهــم مــن مصــر وعبورهــم
البحــر ،أمرهــم اللــه ســبحانه أن يدخلــوا
أرض فلســطني «األرض املقدســة» وإن
كلّــف األمــر قتــال القــوم اجل ّباريــن ،ولكــن
تصورهــم اخلاطــئ عــن األنبيــاء القــادة،
بــأن عليهــم توفيــر كل شــيء لهــم ،وجعلهــم
يعصــون األوامــر اإللهيــة الصريحــة،
فامتنعــوا مــن الدخــول رغــم محاولــة
بعــض احلواريــن إقناعهــم بالطاعــة،
ألنهــم  -كأغلــب النــاس  -يريــدون الديــن
مط ّيــة للوصــول إلــى املصالــح ،أمــا الديــن
الــذي يطالبهــم بالتضحيــة والعمــل فــا،
ومــن هنــا كانــت عاقبــة عصيانهــم أن
ابتالهــم اللــه ســبحانه بالتيــه أربعــن
عام ـ ًا ،مضاف ـ ًا إلــى تبــرؤ النبــي موســى،
عليــه الســام ،منهــم.
قال الله سبحانه:

ــو ِم ا ْد ُخ ُلــوا األَ ْر َض ا ُْل َقدَّ َســ َة
{ َيــا َق ْ
ِ
َ
ُــم َوال ت َْرتَــدُّ وا ع َ
َــى
ا َّلتــي َكت َ
َــب اللَُّ لك ْ
ِ
ِ
َأ ْد َب ِ
ُــم َف َتنْ َقل ُبــوا َخ ِ
اسيــ َن * َقا ُلــوا َيــا
ارك ْ
ِ
ِ
وســى إِ َّن ف َيهــا َق ْومــ ًا َج َّباريــ َن َوإِنَّــا َلــ ْن
ُم َ
ِ
ِ
نَدْ ُخ َل َهــا َح َّتــى َي ُْر ُجــوا من َْهــا َفــإ ْن َي ُْر ُجــوا
ِمنْهــا َفإِنَّــا د ِ
ــال رج ِ
اخ ُل َ
ــان ِمــ ْن
ــون * َق َ َ ُ
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ي
ن
يــ
ذ
ــا ا ْد ُخ ُلــوا
ه
ي
ل
ع
لل
َّ
ُ
ا
ــم
ع
ن
أ
ــون
ف
َا
ا َّل ِ َ َ
َ ْ َ
َْ َ
ُــم
ــم ا ْل َب َ
ــاب َفــإِ َذا َد َخ ْلت ُُمــو ُه َفإِ َّنك ْ
َع َل ْي ِه ْ
ِ
غَالِ ُب َ
ــون َوع َ
ُــم
َــى اللَِّ َفت ََو َّك ُلــوا إ ْن كُنت ْ
ِِ
وســى إِنَّــا َلــ ْن
ُمؤْ منــنَ * َقا ُلــوا َيــا ُم َ
ِ
ـت
ـب َأ ْنـ َ
نَدْ ُخ َل َهــا َأ َبــد ًا َمــا َدا ُمــوا ف َيهــا َفا ْذ َهـ ْ
ـك َف َقاتِــا إِ َّنــا هاهنَــا َق ِ
ون * َقـ َ
اعــدُ َ
َو َر ُّبـ َ
ـال
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َر ِّب إِ ِّن ال أ ْملـ ُ
ـك إ َّل َن ْفــي َوأخــي َفا ْفـ ُـر ْق
اسـ ِ
ـن ا ْل َقــو ِم ا ْل َف ِ
ـقنيَ * َقـ َ
ـال َفإِ َّنَــا
َب ْينَنَــا َو َبـ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ــم َأ ْر َب ِعــنَ َســنَ ًة َيت ُيه َ
ــون ِف
ه
ي
ُم ََّر َمــ ٌة َع َل ْ ْ
ِ
ِ
األَ ْر ِ
ض َفــا َتـ ْـأ َس َعـ َ
ـو ِم ا ْل َفاســقنيَ }،
ـى ا ْل َقـ ْ

(ســورة املائــدة.)26 -21 :
تكــرر منهــم رفــض الطاعــة أكثــر مــن
مــرة  -كمــا يظهــر مــن اآليــات القرآنيــة
 -فمــرة بعــد أمــر موســى لهــم ،ومــرة

بعــد محاولــة بعــض احلواريــن إقناعهــم،
وفــي املــرة الثانيــة اســتخدموا أنواعـ ًا مــن
التأكيــد فــي رفــض دخولهــم بتعبيــرات مثل
«لــن» و «أبــد ًا» و «إنــا ههنــا قاعــدون».
وكانــت النتيجــة أنهــم وصلــوا إلــى
حضيــض الفســق ،فتبــرأ منهــم النبــي
موســى ،عليــه الســام ،وعاقبهــم اللــه
ســبحانه بعقــاب التيــه ،إذ «إن أخطــر
بــاء ينــزل علــى األمــة الالمســؤولة التــي
تلقــي بأعبائهــا علــى كاهــل قيادتهــا
وتتقاعــس عــن العمــل هــو :حرمانهــا مــن
تلــك القيــادة ،حيــث ينفصــل عنهــا قادتهــا
املصلحــون بعــد التأكــد مــن أن ال رجــاء
فــي إصالحهــم».
أمــا اجلــزاء الثانــي« :فهــو البقــاء
فــي التخلــف ألن هــذه األمــة لــم تــرض
بدفــع ضريبــة التقــدم وهــي اجلهــاد ،لذلــك
كان جــزاء بنــي إســرائيل عندمــا تقاعســوا
عــن حــرب اجلباريــن أن بقــوا فــي التيــه،
كمــا أن جــزاء كل أمــة التتبــع قيادتهــا
الرســالية ،هــو بقاؤهــا فــي مســتنقع
الضاللــة والتخلــف حتــى تعــرف أهميــة
القيــادة ،وتعــود إلــى رشــدها»(.)3
 :3-2البقــرة؛ قصــة التهــ ّرب مــن
أوامــر القيــادة
أطــول ســورةٍ فــي القــرآن الكــرمي
ُســم ّيت باســم «البقــرة» لــورود قصــة
البقــرة فيهــا ،فمــا كانــت قصــة البقــرة؟
تلخصــت القصــة فــي محاولــة تهــرب
بنــي إســرائيل عــن تطبيــق أمــر القيــادة
الربانيــة ،املتمثــل بذبــح بقــرة ،دون أن
يذكــر لهــم النبــي  -بأمــر اللــه ســبحانه
 احلكمــة مــن وراء هــذا األمــر ،فصــارالقــوم يتشــبثون بالقشــور والتفاصيــل
دون أن ميتثلــوا لألمــر اإللهــي.
والقــرآن الكــرمي يبــن فصــول هــذه
القصــة بشــيء مــن التفصيــل حيــث قــال
ى لِ َقو ِم ِ
{وإِ ْذ َ
ــه
قــال ُموســ  ْ
اللــه ســبحانهَ :

غياب القيادة،
فوضى ودمار،
ويساويه في
ذلك عدم انصياع
المجتمع للقائد
الرباني

ــر ًة قا ُلــوا َأ
ُــم َأ ْن ت َْذ َب ُحــوا َب َق َ
إِ َّن اللََّ َي ْأ ُم ُرك ْ
َتت ِ
َّخ ُذنــا ُهــزُ و ًا َ
قــال َأعُــو ُذ بِــاللَِّ َأ ْن َأك َ
ُــون
ال ِ
ِمــ َن ْ
اهلــن}( ،ســورة البقــرة :اآليــة

.)67
فاألمــر بالذبــح ليــس مــن عند موســى،
عليــه الســام ،لرغبـ ٍـة خاصــة منــه ،بــل هــو
أﻳﺎر | 2018
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اضاءات تدبرية
أمــر اللــه ســبحانه ،ولكــن بــدل أن ميتثــل
القــوم ألمــر اللــه ،تســاءلوا عــن مــدى جد ّية
األمــر ،وهــل يتخذهــم النبــي عليــه الســام
هــزوا؟!
إن ضعــف إميانهــم بالرســول جعلهــم
يتســاءلوا عــن مــدى جديــة األمــر ،فأجابهم
النبــي موســى ،عليــه الســام ،بأنــه ليــس
هازئــ ًا ،و اســتعاذ باللــه أن يكــون مــن
اجلاهلــن الذيــن ينتهــي بهــم جهلهــم إلــى
االســتهزاء بتعاليــم الســماء.
ثــم قالــوا  -كمــا حكــى القــرآن
الكــرميَ { :-قا ُلــوا ا ْد ُع َلنَــا َر َّب َ
ــن
ــك ُي َب ِّ

ِ
ـال إِ َّن ـ ُه َي ُقـ ُ
ـي َقـ َ
ـول إِ َّنَــا َب َقـ َـر ٌة َّل
َّلنَــا َمــا هـ َ
َفـ ِ
ـو ٌ
ـن َٰذلِــك َفا ْف َع ُلــوا
ان َبـ ْ َ
ـار ٌض َو َل بِ ْكـ ٌـر َعـ َ
ــر َ
ون}( ،ســورة البقــرة.)68 :
َمــا تُؤْ َم ُ

عدم معرفة
الناس بمقام
القيادة
ومسؤولياتهم
تجاهها،
تجعلهم يؤذون
القيادة الربانية
من حيث
يشعرون أو ال
يشعرون

ALHODAMAG.COM

24

«وهنــا بــدأت سلســلة التســاؤالت
التــي اســتهدفت معرفــة خلفيــات احلكــم
وأهدافــه البعيــدة املختلفــة ،قَا ُلــوا ا ْد ُع
ِ
{ َلنَــا َر َّب َ
ــي} هــل
ــك ُي َب ِّ ْ
ــن َلنَــا َمــا ه َ
هــي بقــرة كســائر األبقــار؟ أم هــي بقــرة
معينــة؟ وهنــا شــدد اللــه عليهــم وقــال لهــم
ــال إِنَّــ ُه َي ُق ُ
موســىَ { :ق َ
ــر ٌة ال
ــول إِ َّنَــا َب َق َ
َفـ ِ
ـار ٌض} قــد أكلتهــا الســنون ووأنهكتهــا
ْــر} صغيــرة الســن.
احليــاةَ .
{وال بِك ٌ
إمنــا هــي بــن البكــر والفــارض ممــا عبــر
ـو ٌ
ـن َذلِـ َ
ـك} ،ثــم
ان َبـ ْ َ
عنــه القــرآن بـــ { َعـ َ
شــدد عليهــم بتطبيــق األمــر بحــزم وقــال:
ــر َ
ون}(.)4
{ َفا ْف َع ُلــوا َمــا تُؤْ َم ُ
ـي ،حملــاوالت
وقصــة البقــرة منـ ٌ
ـوذج جلـ ٌ
األمــة للتهــرب مــن األوامــر ومجادلــة
القيــادة بــدل طاعتهــا ،يقــول املرجــع
املدرســي  -دام ظلــه « :-وقصــة البقــرة
تــدل علــى أن بنــي إســرائيل لــم يصبحــوا
آنئــذ كفــارا بالرســالة جملــة واحــدة ،بــل
بالعكــس كانــوا يريــدون تطبيــق تعاليــم
اللــه .بيــد أن التــردد والضعــف كان
واضحــ ًا فــي تصرفاتهــم ممــا يجعلهــم
يؤخــرون تنفيــذ الواجبــات حتــت غطــاء
التشــبث بقشــور التعاليــم .فهــم كانــوا
يتســاءلون عــن لــون البقــرة وطبيعتهــا،
ومقــدار عمرهــا ،وســائر خصائصهــا،
فــي حــن أنهــم تركــوا اجلوهــر وهــو ذبــح
البقــرة ،كذلــك األمــة اإلســامية فــي بعــض
مراحلهــا املتأخــرة مــن تاريخهــا ،كانــت

تتوغــل فــي التفاصيــل وتتــرك روح التعاليم
واألهــداف املتوخــاة مــن ورائهــا»(.)5
 :3-3اتهــام القيــادة للهــروب مــن
الفشــل
تختلــف نظــرة النــاس إلــى القيــادة
اختالفــ ًا كبيــر ًا ،فحيــث يــرى البعــض
القيــادة الربانيــة موجهــة للجهــاد والعمــل
مــن أجــل التحــرر والتطويــر ،يــرى البعــض
اآلخــر القيــادة أنهــا حتــل مشــاكل احليــاة
بــد ًال عنهــم.
وهــذه النظــرة اخلاطئــة ،هــي نظــرة
الكثيريــن إلــى الديــن أيض ـ ًا؛ فــإذا الديــن
ال يحــل مشــاكلهم ،ص ّبــوا عليــه جــام
غضبهــم ،وكفــروا بــه وبقيادتــه كمــا يفعــل
املســلمون اليــوم الذيــن نبــذوا الديــن ألنــه
لــم مينحهــم الرفاهيــة ،بينمــا الســبب فــي
تخلفهــم يقــع عليهــم ،وعلــى تقاعســهم عــن
العمــل الصــادق.
وقــد فعــل مثــل ذلــك بعــض بنــي
إســرائيل حيــث كانــوا يلقــون بالالئمــة
علــى النبــي موســى ،عليــه الســام ،فــي
ســاعات العســرة ،وكأن النبــي موســى،
عليــه الســام ،مســؤول عــن رفاههــم
الدنيــوي ،واحلــال أنــه كان نبي ـ ًا مــن عنــد
ٌ
مســؤول عــن تبليــغ رســالته ليــس
اللــه،
إال ،قــال اللــه ســبحانه عــن لســان بنــي
إســرائيل:

{قا ُلــوا ُأوذينــا ِمــ ْن َق ْب ِ
ــل َأ ْن ت َْأتِ َينــا
و ِمــن بع ِ
ــد مــا ِج ْئتَنــا َ
ُــم
َ ْ َْ
قــال عَســى َر ُّبك ْ
َخ ِل َفك ُْم فِ
ُــم َو َي ْســت ْ
َأ ْن ُ ْي ِل َ
ــك عَدُ َّوك ْ
ْالَ ْر ِ
ــف َت ْع َم ُلــون}( ،ســورة
ــر َك ْي َ
ض َف َينْ ُظ َ

األعــراف.)129 :
إنهــم كانــوا يبحثــون عــن الرخــاء،
ــب
وملــا وجــدوا أن طريــق اإلميــان صع ٌ
صــاروا يعترضــون علــى القيــادة ،ولكــن
النبــي القائــد ذ ّكرهــم بأنهــم يواجهــون
اإلمتحــان ،وليــس عليهــم أن يفقــدوا
إميانهــم بســبب املشــاكل.
حقــ ًا إن عــدم معرفــة النــاس مبقــام
القيــادة ومســؤولياتها ومســؤولياتهم
جتاههــا ،جتعلهــم يــؤذون القيــادة الربانيــة
مــن حيــث يشــعرون أو ال يشــعرون ،األمــر
الــذي قــد يــؤدي إلــى خســرانهم نعمــة
القيــادة الصاحلــة ،قــال اللــه ســبحانه:

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

قــال موســ  ِ ِ ِ
ِ
{وإِ ْذ
ى ل َق ْومــه يــا َق ْ
َ
َ ُ
ــو ِم ل َ
َ
ُ
َ
ي َو َقــدْ َت ْعل ُم َ
ــون أ ِّن َر ُســول اللَِّ
تُؤْ ُذونَنــ 
َ
ُ
ُ
َ
ــم َواللَُّ
وب
ل
ق
لل
َّ
ُ
ا
غ
زا
أ
ُــوا
غ
زا
ــا
َُ ْ
ُــم َف َل َّ
إِ َل ْيك ْ
ِ
ِ
ــو َم ا ْلفاســقني}( ،ســورة
ال َ ْيــدي ا ْل َق ْ

الصــف.)5 :
ُ
 :3-4أزمة القيادة املتبعة
لــم تكــن األمــة اإلســامية بدع ـ ًا مــن
األمم الســابقة ،فهــي األخــرى عايشــت
قيــادات ربانيــة؛ بــدء مــن النبــي األعظــم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ومــرور ًا بأوصيائــه
املعصومــن وإنتهــاء ًا بالعلمــاء العــدول
املتصديــن ،ولكــن لــم يكــن تعامــل االمــة
 فــي أغلــب األحيــان  -تعام ـ ًا يتصــفبالصــواب ،فرمبــا خالفــوا أوامــر النبــي أو
الوصــي ،عليهــم الســام ،مباشــر ًة أو مــن
خــال التهــرب عــن الطاعــة عبــر التشــبث
بالقشــور ،أو إيذائهــا عبــر إلقــاء الالئمــة
عليهــا فــي املصاعــب .ويبــدو أن خطــوات
النبــي موســى ،عليــه الســام ،كانــت
ج ّبــارة فــي معاجلــة هــذا املــرض اخلطيــر
فــي املجتمــع ،كمــا أن آيــات القــرآن
ونصــوص الروايــات أشــارت إلــى تلكــم
املعاجلــات أيضــ ًا ،حيــث حتتــاج األمــة
فــي عالقتهــا بقيادتهــا أن:
 -1تتعــرف علــى قادتهــا ومقامهــم
عنــد اللــه ســبحانه ،كــي يســهل عليهــم
طاعتهــا.
 -2تتربــى علــى الطاعــة التعبديــة
ألوامــر اللــه ســبحانه والتســليم لهــا،
للتــد ّرج علــى التســليم ألوامــر النبــي وأهــل
بيتــه والفقهــاء العــدول ،فكمــا أخفــى
اللــه ســبحانه احلكمــة مــن ذبــح البقــرة،
أخفــى حكمــة الكثيــر مــن أوامــره لألمــة
اإلســامية.
 -3معرفــة األمــة مســؤوليتها فــي
احليــاة ،كيــا تتوقــع مــن القيــادة أكثــر
مــن مســؤوليتها ومــن ثــم تلقــي بالالئمــة
عليهــا.
-----------------------------------( )1نهج البالغة :ص .82
( )2بحار األنوار :ج ،23ص .31
( )3من هدى القرآن :ج :2ص .214
( )4من هدى القرآن :ج،1ص .193
( )5نفس المصدر السابق.

تأمالت يف دعاء العهد

انتصار قوى الحق والعدالة والسالم
ماجد الصفار

َ َ ْ
مــا زلنــا فــي دعــاء العهــد ،وبالــذات فــي فقــرة« :فاظ ِهـ ِـر
ّ ُ َّ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
َ ِّ َ ْ ُ َ ّ
ْ
ــم
ــت ن ِبيــك المســمى ِباس ِ
اللهــم لنــا و ِليــك وابــن ِبن ِ
َ
َ ُ
ــولك» التــي ذكــرت ســابق ًا ،مــن أنهــا تشــير إلــى ثــورة
رس ِ

إصالحيــة يقودهــا اإلمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه ،والتــي
تنبــع مــن الرســالة النبويــة ،وامتــداد ًا لهــا.
َّ
حتــى وصــل بنــا املقــام إلــى تتمــة الفقــرة الســابقة« :حتــى
ْ َ َ َ
ّ َ َّ َ ُ َ ُ َّ ْ َ َّ
َ ْ
ال َيظفــر ِبش ْ
ــل ِال مزقــه ،وي ِحــق الحــق
ــيء ِمــن ال ِ
باط ِ
َ ُ َ ِّ َ ُ
ويحققــه»؛ مــن خــال توســلنا باللــه  -تعالــى -ليظهــر لنــا

وليــه حتــى ميــزق الباطــل ويحــق احلــق ويحققــه ،ومــا فيــه مــن
النــكات.
ّ َ َّ َ ُ
النكتــة األولــى فــي العبــارة االســتعارية ( ِال مزقــه) ،أي:
متزيــق الباطــل ،قــد تبــدو واضحــة مــن حيــث اســتخدام هــذا
التعبيــر الــذي يشــير إلــى حركــة اإلمــام اإلصالحيــة؛ علم ـ ًا أن
(التمزيــق) هــو لقطعــة قمــاش مثــا او لورقــة! امــر عــادي ،ولكــن
جــاءت هــذه االســتعارة لظاهــرة الباطــل؛ فمــاذا يكمــن وراء
ذلــك؟
إن الباطــل فــي بعــض املجتمعــات التــي تصــل إلــى مســتوى
التحريــف لواقــع اإلســام؛ مــن قبيــل مســألة (حتريــر املــرأة)
مثـ ًا ،أو مــا نــراه ونســمعه مــن أعــداء مذهــب احلــق ،وفــي مثــل
هــذه املظاهــر جســدت احلضــور الفعلــي فــي أذهــان الكثيــر
مــن املســلمني ،وهــو أمــر مجســد ملفهــوم الباطــل.
لذلــك فــإن إزاحــة مشــروع كهــذا يحتــاج إلــى عمليــة
خاصــة تتناســب مــع اخليــوط التــي نســجتها األيــادي املنحرفة،
ومــا كتبهــا املنحرفــون مــن مبــادئ باطلــة؛ مــن اجــل ذلــك جاءت
املطالبــة بتمزيــق الباطــل؛ علمـ ًا ان هــذه الورقــة أو ذلــك النســيج
همــا ســطور باطلــة أو خيــوط واهيــة ،فــإن عمليــة كشــف
زيفهــا هــو متزيقهــا ،وهــذا مــا عبــر عنــه اإلمــام الصــادق،
ْ َ َ َ
َّ
َ ْ
حتــى ال َيظفــر ِبشـ ْ
ـل
ـ
باط
ال
ـن
ـ
م
ء
ـي
عليــه الســام( :
ِ
ِ
ِ

ّ َ َّ َ ُ

ِال مزقــه) ،والتــي ترتبــط بالعبــارة املتوســلة باللــه  -تعالــى-
بــان يتيــح لإلمــام ،عجــل اللــه فرجــه ،لتمزيــق الباطــل.
ولكــن مــاذا عــن العبــارة األخــرى املتممــة لســابقتها وهــي
َ ُ َّ ْ َ َّ َ ُ َ ِّ َ ُ
قولــه ،عليــه الســام( :وي ِحــق الحــق ويحققــه)؟ وهــو اجلــزء
األخيــر مــن فقــرة الدعــاء املتوســل باللــه  -تعالــى -بــأن يجعلــه،
عجــل اللــه فرجــه ،ممزقـ ًا للباطــل ومحقــا للحــق.
فــإن هــذه العبــارة فيهــا ثــاث دالالت ،تتحــدث عــن (الحــق،
والمحــق ،والمحقــق)؛ أمــا احلــق فهــو مــا يقابــل الباطــل،
وأمــا (المحــق ،والمحقــق) ،فــإن فيهمــا توســل الدعــاء بــأن
يحــق االمــام ،عجــل اللــه فرجــه احلــق ،ومعنــى يحــق( ،يجعلــه
ً
واجبــا يدركــه اآلخــرون) .ومعنــى يحققــه ،أي :يجعــل احلــق
متحققـ ًا نافــذ املفعــول علــى األرض؛ تبعـ ًا لوعــد اللــه  -تعالــى-
بــأن يــورث االرض لعبــاده الصاحلــن.
وهنــا نتســاءل :مــا هــو املســوغ بــأن يطلــب الدعــاء بــأن
يحــق االمــام  -عجــل اللــه فرجــه  -احلــق ويحققــه ،ثــم ميــزق
الباطــل ،فــإن احلــق يأخــذ مكانــه؛ فلمــاذا اذ ًا إحقاقــه وحتققــه؟
إن املجتمعــات املنحرفــة طيلــة عهــود التاريــخ عندمــا
تعاملــت مــع النظــم الفكريــة؛ سياســي ًا واقتصاديـ ًا واجتماعيـ ًا..
الــخ ،مــن خــال الفئــات املنحرفــة املنعزلــة عــن مبــادئ الســماء،
واالنعــزال عــن الســماء؛ تــارة يتجســد فــي املبــادئ العلمانيــة،
وأخــرى فــي االنحــراف عــن الثقلــن ،فهــذا يحتــاج إلــى تخطيــط
جديــد للمبــادئ التــي سيرســمها اإلمــام املهــدي  -عجــل اللــه
فرجــه  -فــي حركتــه اإلصالحيــة فــي ضــوء مــا أمرنــا القــرآن
الكــرمي بــه وهــو :طاعــة اللــه ورســوله ،وأولــى األمــر مــن بعــده،
صلــى اللــه عليهــم أجمعــن.
ولذلــك جــاءت العبــارة (ويحــق الحــق) تعبيــر ًا عــن اجلانب
االول ،أي :جعلــه واجب ـ ًا مــن الزاويــة املعرفيــة ،وجــاءت كلمــة
(ويحققــه) :تعبيــر ًا عــن اجلانــب اآلخــر ،أي :جعلــه متحققــا
نافــذ املفعــول ،وهــو مــا يتحقــق فعــا مــع ظهــور االمــام
املهــدي ،عليــه الســام.
انتظرونا في مقطع جديد إن شاء الله  -تعالى.-

اضاءات تدبرية

حينما يكون
ً
الظن سيئا،
سينتج عن ذلك،
تقييم اآلخرين
على قول أو
فعل أو ما شابه؛
فيرتبون عليه

حسن التعامل مع اآلخرين
من خالل سورة الحجرات
ماجد ياسين

األثر وتطلق
االتهامات
والشتائم ،من
غير تحقق أو تبين
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اضاءات تدبرية

القــرآن الكــرمي فــي الكثيــر مــن
الســور يبحــث فــي مســألة إنســانية عامــة
تســهم فــي تقويــة األواصــر اإلجتماعيــة
بــن النــاس ،التــي علــى أساســها تبنــى
األمــة اإلســامية املثاليــة.
إن ســورة احلجــرات تعالــج لنــا هــذا
األمــر فــي كيفيــة التــأدب فــي تعامــل
النــاس مــع بعضهــم البعــض ،والتعايــش
الســلمي مــع اآلخريــن؛ وهــي مــن الســور
التــي يجــب أن نتدارســها جيــد ًا ،ســورة
مليئــة بــاآلداب اإلســامية.
هنــاك مــن املنفــرات التــي تســبب

النفــور بــن النــاس ،ومــن هــذه املنفــرات
مــرض ســوء الظــن والغيبــة ،وبســببها
يكــون صاحبهــا غيــر مرغــوب فيــه ويســبب
ضــرر ًا لآلخريــن ،فــي نفــس الوقــت ،وهــي
مــن املســائل التــي حــذر منهــا رب العــزة
فــي ســورة احلجــرات:

ِ
اجتَنِ ُبــوا
{ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيــ َن آ َمنُــوا ْ
ِ
ــم
ــرا ِّمــ َن ال َّظــ ِّن إِ َّن َب ْع َ
ــض ال َّظــ ِّن إِ ْث ٌ
كَث ً
َو َل َ َت َّس ُســوا َو َل َي ْغتَــب َّب ْع ُضكُــم َب ْع ًضــا
ــأك َُل َلــم َأ ِخ ِ
ِ
ُــم َأن َي ْ
يــه
َأ ُي ُّ
ْ َ
ــب َأ َحدُ ك ْ
اب
َــو ٌ
َم ْيتًــا َفك َِر ْهت ُُمــو ُه َوا َّت ُقــوا اللََّ إِ َّن اللََّ ت َّ
ِ
يــم}( ،ســورة احلجــرات،)12 :
َّرح ٌ

والــذي ركــزت فيهــا اآليــة املباركــة علــى
حتذيــر املؤمنــن خاصـ ًة ،فيمــا لــو اصيــب
بهــذه األمــراض؛ قــد ال يســبب لــه نفــور ًا

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

مــع النــاس فحســب بــل يبعــده عــن اللــه
 تعالــى  -فيكــون فــي صــف املنافقــن،لــذا احلــذر مــن ارتــكاب مثــل هــذه املوانــع
التــي متنــع مــن حــدوث املقتضــي باملانــع.
طبيعــة البعــض مــن املؤمنــن التفكيــر
فــي العاملــن الدنيــوي واألخــروي ،وهــذا
هــو خــاف مــا يريــده رب العــزة ،مــن أن
الدنيــا هــي دار فنــاء وفــي نفــس الوقــت
وســيلة للوصــول لآلخــرة؛ مــن خــال
إيجــاد ســبب الوصــول لآلخــرة (طاعــة
اللــه) ،ورفــع املانــع (ارتــكاب الذنــوب)،
لكــي يصــل إلــى املرحلــة التكامليــة فــي
العبــادة ،كمــا يذكــر دعــاء كميــل «اللهــم
اغفــر لــي الذنــوب التــي تهتــك العصــم،
اللهــم اغفــر لــي الذنــوب التــي تنــزل

النقــم ،اللهــم اغفــر لــي الذنــوب التــي تغيــر
النعــم ،اللهــم اغفــر لــي الذنــوب التــي
حتبــس الدعــاء ،اللهــم اغفــر لــي الذنــوب
التــي تنــزل البــاء»..؛ التــي بدورهــا تؤثــر
فــي ســلوك اإلنســان وتبعــده عــن الوصــول
ملرضــات اللــه  -تعالــى -شــيئا فشــيئ ًا.
التحذيــرات التــي ذكرتهــا اآليــة
املباركــة أعــاه تعــ ّد مــن الذنــوب التــي
تكــون مبثابــة املانــع مــن الوصــول الــى
املرحلــة التكامليــة للعبــادة؛ والتــي ذكــر
فيهــا ثالثــة موانــع؛ والتــي بــدأت فيهــا
بـــ { َيــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذي ـ َن آ َمنُــوا} ،يســتحب أن
تكــون هنــاك اســتجابة؛ ولــو فــي قلوبنــا
(لبيــك اللهــم لبيــك) ،مث ـ ًا حينمــا ينــادي
الــزوج يــا فالنــة فتســتجيب الزوجــة قبــل
أن تعــرف مــاذا يريــد منهــا ،وهــذه هــي
صفــة للزوجــة املثاليــة ،لــذا يريــد منــا رب
العــزة التلبيــة عنــد النــداء.
ِ
{اجتَن ُبــوا
ومــن ثــم ذكــر املانــع األول ْ
ِ
ـرا ِّم ـ َن ال َّظ ـ ِّن} ،ملــاذا عبــر بـــ (كثيــراً
كَثـ ً
مــن الظــن) ولــم يقــل جميــع الظــن؟
اجلــواب علــى ذلــك؛ ألنــه بعــض الظنــون
جيــدة ،كمــا لــو ظن اإلنســان بأخيــه خير ًا؛
هــذا أيضـ ًا ظــن ،ولكنــه حســن ،وكــذا مــن
حضــر لصــاة اجلماعــة ظنــوا بــه خيــر ًا،
وهــذا اإلنســان لــوال أنــه قريــب مــن اللــه
عــز وجــل ملــا وفــق لصــاة اجلماعــة ،وهــي
عالمــة مــن عالمــات اإلميــان وهكــذا.
إذ ًا؛ حينمــا يكــون الظــن حســن ًا
فهــو جيــد ومطلــوب ،ولكــن لــو كان الظــن
ســيئ ًا ،ســينتج عــن ذلــك ،تقييــم اآلخريــن
علــى قــول أو فعــل أو مــا يســمعه عنهــم أو
مــا يشــاهده فــي التلفــاز أو فــي الفيســبوك
مــن أقــوال أو أخبــار أو فيديــو معــن؛
فيرتبــون عليــه األثــر وتطلــق االتهامــات
والشــتائم والتعليقــات املشــينة ،مــن غيــر
أن يتحقــق أو يتبــن؛ هــل هــو صحيــح
أم ال؟! {إِن جاءكُــم َف ِ
ــق بِنَ َبــإٍ َف َت َب َّينُــوا
اس ٌ
َ َ ْ
َأن ت ُِصيبــوا َقومــا بِجها َل ٍ
ــة}( ،ســورة
َ َ
ُ
ْ ً
احلجــرات ،)6 :وهــذا هــو مــن مصاديــق
ســوء الظــن ،الــذي هــو بعيــد كل البعــد
عــن األخــاق اإلســامية والــذي يســبب
نفــور ًا بــن النــاس ،كمــا يقــول اإلمــام

علــي ،عليــه الســام« :أيهــا النــاس..
مــن عــرف مــن أخيــه وثيقــة فــي ديــن،
وســداد طريــق؛ فــا يســمعن فيــه أقاويــل
الرجــال ..أمــا إنــه قــد يرمــي الرامــي،
وتخطــئ الســهام ،ويحيــل الــكالم ..وباطــل
ذلــك يبــور ،واللــه ســميع وشــهيد ..أمــا
إنــه ليــس بــن الباطــل واحلــق إال أربــع
أصابــع ،وجمــع أصابعــه ووضعهــا بــن
أذنــه وعينــه ،ثــم قــال :الباطــل أن تقــول:
ســمعت ،واحلــق أن تقــول :رأيــت ،»..أي
ليــس معنــى ذلــك أن النــاس كلهــم فســقة،
ولكــن عندمــا يســمع مــن أخيــه كلمــة
ســيئة فيرتــب عليهــا األثــر املعــن؛ عــن
رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه:
«امحــل أخــاك املؤمــن عــى ســبعني
حممــ ً
ا مــن اخلــر» ،والســبب يفســره لنــا
أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام:
ِ
« َل َت ُظنَّــن بِك َِلم ٍ
ــت مــ ْن
ــة َخ َر َج ْ
َّ
َ
ْــت َ ِ
الَ ْ ِ
تــدُ َلَــا ِف ْ
َأ ِخ َ
ــر
يــك ُســوء ًاَ ،و َأن َ
ُمْت ََم ً
ــا» ،وعــن جعفــر الصــادق ،عليــه

الســام:
«إذا بلغــك عــن أخيــك الــيء

عــذرا واحــدً ا إىل
تنكــره ،فالتمــس لــه
ً
عــذرا ..فــإن أصبتــه ،وإال قــل:
ســبعني
ً
عــذرا ال أعرفــه» ،فيجــب علينــا
لعــل لــه
ً

اجتنــاب الظنــون املوجبــة لإلثــم.
بعــض األحيــان أن الظنــون والشــكوك
والهواجــس قــد ال تأتــي باختيار اإلنســان،
كمــا لــو رأيــت أحــد ًا علــى هيئــة احلــرام،
يقطــع بــأن هــذا ارتكــب احلــرام ،أو رأيتــه
يذهــب إلــى املــكان الفالنــي مــع شــلة
الفســاد ،فممكــن أن نقــول لــه :رح ـ َم اللــه
مــن جــب الغيبــة عــن نفســه ،شــاهده أن
الظــن فــي هــذه احلالــة تأتــي قهــرا ،فلــو
إنســان يــرى مؤمنـ ًا مــع أفســق الفاســقني
فمــن الطبيعــي يأتــي الظــن تلقائي ـ ًا.
ولكــن لنــا تعليــق علــى ذلــك ،مــن أنه ال
يصــح احلكــم علــى فــان بالفســق مبجــرد
رأينــاه ميشــي مــع فاســق ،إذ ًا الظــن
يأتــي قهــر ًا ،فاملطلــوب منــك أن ال ترتــب
األثــر علــى ذلــك ،بــأن حتتقــره أو تتكلــم
عنــه بــكالم غيــر الئــق أو تقــول فــان كــذا
وكــذا ،فترتيــب اآلثــار علــى الظــن ،هــو

املنهــي عنــه شــرعا فــي اآليــة املباركــة.
واملانــع الثانــي فــي اآليــة املباركــة
{و َل َ َت َّس ُســوا} ،وهــي قضيــة ملفتــة
َ
للنظــر -وكل القــرآن قضايــاه ملفتــة
للنظــر -لــك ســيئة جتــر الســيئة األخــرى،
فلــو ظــن بأحــد ســوء ًا ،قــد يراقبــه أو
يتجســس عليــه أم ينصــب لــه كامــرات
خفيــة ،أي يتتبــع عيوبــه ،أو يوصــي أحــد ًا
أن يراقــب فــان ليعــرف مــاذا عمــل فــي
خلواتــه ،ليراقــب عيوبــه ،فهــذا يســمى
جتسســ ًا .
يــا أيهــا اإلنســان الــذي تتجســس
علــى اآلخريــن لــو أراد اللــه أن يكشــف
عيوبــك لفعــل ،كمــا روي عــن أميــر
املؤمنــن ،عليــه الســام:
«لــو تكاشــفتم مــا تدافنتــم» ،أي
لــو علــم النــاس عيــوب فــان امليــت ملــا
دفنــوه وتركــوه فــي العــراء ،لــذا فــإن ســوء
الظــن يجــر إلــى التجســس ،والتجســس
يــؤدي إلــى الغيبــة ،وهــو املانــع الثالــث،
{و َل َي ْغتَــب َّب ْع ُضكُــم َب ْع ًضــا} ،بعــد أن
َ
جتســس وعلــم عيوبــه ،يذكــر هــذا العيــب
الــذي اطلــع عليــه ،لتصبــح عنــد ذلــك غيبــة
ومــا أدراك مــا الغيبــة؟!
هنــاك نقطــة تفــرق فيهــا احلــال عــن
احلــرام ،التجســس والتحســس ،إن يعقوب
النبــي ،عليــه الســام ،حينمــا يقــول:

ِ
ــي ا ْذ َه ُبــوا َفت ََح َّس ُســوا ِمــن
{ َيــا َبن َّ
ــف و َأ ِخ ِ
يــه َو َل َت ْي َأ ُســوا( ،}..ســورة
وس َ َ
ُي ُ

يوســف ،)87 :أي اطلبــوا خبــره (خبــر
اخليــر) فهــذا هــو حتســس ،والــذي
يبحــث عــن أخبــار الشــر فهــذا جتســس،
واإلنســان فــي غنــى عــن التجســس.
ومــن بعــد ذلــك تعــرج اآليــة املباركــة
علــى مــدى حرمــة ســوء الظــن والغيبــة
والتجســس ومــدى كراهيتهــا واشــمئزازها
كمــن يــأكل امليتــة:

اإلبتعاد عن
الذنوب التي هي
بمثابة المانع من
التكاملية العبادية
لإلنسان اتجاه
الخالق  -تعالى -

يــب َأحدُ ُكــم َأن يـ ْـأك َُل َلــم َأ ِخيـ ِ
ِ
ـه
ْ َ
{ َأ ُ ُّ َ
ْ َ
َم ْيتًــا َفك َِر ْهت ُُمــو ُه} ،فإنــه  -تعالــى -كمــا

يحــرم أكل امليتــة ،مــن أنــك يــا أيهــا
اإلنســان كمــا لــو رأيــت جيفــة مليــت فــا
تطاوعــك نفســك ألكلهــا كــذا ســوء الظــن
والغيبــة والتجســس.
أﻳﺎر | 2018
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مجتمع

مجتمع
ولــذا ميكــن تصنيــف الزراعــة الــى
ثالثــة اصنــاف:
األول :الزراعــة املتقدمــة ذات
االســاليب االنتاجيــة احلديثــة والعصريــة.
الثانــي :الزراعــة الناميــة ،هــي
الزراعــة التــي حتــاول اخلــروج مــن
اســاليب الزراعــة املتخلفــة الــى اســاليب
الزراعــة احلديثــة.
الثالــث :الزراعــة املتخلفــة؛ وهــي
الزراعــة التقليديــة التــي تســتخدم
االســاليب الزراعيــة القدميــة والبدائيــة
غيــر املتطــورة ،واملســتخدمة لدينــا فــي
العــراق بنســبة كبيــرة جــد ًا.
وألهميــة الزراعــة فــي حيــاة النــاس،
فقــد حثنــا البــارئ عزوجــل ،فــي القــرآن
الكــرمي علــى زراعــة االرض وإحيائهــا:

الزراعة في العراق وغياب
فرص النمو والتطور

تستخدم الزراعة
كعامل اساس

الشيخ يحيى الطرفي

ومهم في مكافحة
الفقر النها من
أقوى الوسائل التي
تستطيع من خاللها
تعزيز الرفاه وتوفير
الغذاء
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مــن أهــم مــا متيــز بــه العــراق؛
شــهرته فــي مجــال الزراعــة ،وقــد ُســمي
قدميـ ًا بـــ «أرض الســواد» ،لكثرة أشــجاره
وامتــداد اراضيــه الزراعيــة التــي تنتــج
محاصيــل مختلفــة.
وقــد لعبــت الزراعــة قدميــ ًا ،دور ًا
مهمـ ًا فــي دفــع االنســان العراقــي لتغييــر
اســلوب حياتــه مــن التنقــل الدائــم ،أي
حيــاة الصيــد والرعــي ،الــى االســتقرار
والســكن قــرب االراضــي التــي قــام
بزراعتهــا ،وبذلــك تكونــت القــرى الزراعيــة
التــي حتولــت الحقــ ًا الــى مــدن كبيــرة.
إن وجــود نهــري؛ دجلــة والفــرات

واختراقهمــا االراضــي العراقيــة مــن
الشــمال الــى اجلنــوب ،و ّفــر ثــروة مائيــة
هائلــة ،ســاعدت كثيــر ًا علــى اســتصالح
اراضيــه وجعلهــا صاحلــة للزراعــة.
ورغــم وجــود النهريــن العظيمــن،
واالراضــي الصاحلــة للزراعــة فــي مناطــق
واســعة مــن العراق ،بيــد أن قطاع الزراعة
مــا يــزال يعيــش وضعــ ًا مترديــ ًا جــد ًا
يوجــب علــى اجلهــات احلكوميــة انتشــاله
مــن واقعــه البائــس واملــزري ،وأن تســرع
فــي حتديــد االســباب ومعاجلــة نقــاط
اخللــل التــي أدت الــى تدهــور الزراعــة
فــي عمــوم البــاد ،وأن تعــي احلكومــة
أن األمــن الغذائــي هــو جــزء مــن األمــن
الوطنــي ،وعليــه يجــب ان يكــون االهتمــام
بالزراعــة ضــرورة قصــوى الهميتهــا فــي
حيــاة املجتمــع العراقــي.
نحــن نأمــل ان تكــون فــي العــراق
سياســة زراعيــة واضحــة املعالــم ،و ُيصــار
الــى صياغــة قوانــن تراعــي وتنظــم النــاجت
الزراعــي احمللــي ،وقوانــن أخــرى تقــن
اســتيراد املنتجــات الزراعيــة مــن اخلــارج،
حفاظ ـ ًا علــى انتاجنــا الوطنــي واســتقرار
االســواق احملليــة.

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

مكافحة الفقر
وضمان األمن الغذائي

كل شــعوب االرض تســتخدم الزراعــة
كعامــل اســاس ومهــم فــي مكافحــة الفقــر
النهــا مــن أقــوى الوســائل التــي تســتطيع
مــن خاللهــا تعزيــز الرفــاه وتوفيــر الغــذاء،
وهــذا مــا الينطبــق علينــا فــي العــراق،
فاالمــر لدينــا مختلــف متامـ ًا ،الن العاملني
فــي الزراعــة يشــكلون الغالبيــة العظمــى
مــن النــاس املســجلني حتــت خــط الفقــر،
ناهيــك عــن حتــول االراضــي الزراعيــة
الــى أحيــاء ســكنية ومحــات جتاريــة
دون ضوابــط قانونيــة حتــت أنظــار الدولــة
العراقيــة واجهزتهــا الرقابيــة التــي التزمــت
الصمــت إزاء ذلــك.
ان الزراعــة هــي علــم انتــاج
احملاصيــل النباتيــة التــي تنفــع االنســان
وتلبــي احتياجاتــه ،وتعــد الزراعــة املصــدر
االســاس والرئيســي لكافــة املــواد الغذائيــة
التــي حتقــق االمــن الغذائــي لكافــة شــعوب
االرض ،وعليــه يجــب أن يكــون االهتمــام
بهــذا القطــاع االســتثنائي لتماســه
املباشــر بحيــاة النــاس.
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(ســورة يــس.)35-33 :
وجــاء فــي احلديــث النبــوي الشــريف
فــي احلــثّ علــى الزراعــة مهمــا كانــت
الظــروف« :اذا قامــت الســاعة وفــي يــد
أحدكــم فســيلة فليزرعهــا».
معالجات جذرية

يتوجــب علينــا حتديــد اســباب تــردي
الواقــع الزراعــي فــي العــراق ،ليتســنّى
لنــا وضــع اآلليــة للنهــوض بهــذا القطــاع
احليــوي واملهــم ،ومــن اهــم االســباب:
 -1اعتمــاد اقتصــاد الدولــة علــى
واردات النفــط كمصــدر للدخــل الوطنــي،
وهــو خيــار مؤقــت وليــس خيــار ًا
اســتراتيجي ًا ودائمــ ًا ،كــون النفــط لــه
عمــر محــدود ،كمــا يؤكــد اخلبــراء بالثــروة
النفطيــة ،وبذلــك أهملــت مصــادر الدخــل
االخــرى ،ومنهــا علــى وجــه التحديــد؛
املــوارد الزراعيــة.
 -2عــدم رعايــة الدولــة للفــاح بــأي
شــكل مــن االشــكال وانقطــاع الدعــم
احلكومــي ،ممــا أدى الــى هجــرة الفــاح
مــن الريــف الــى املدينــة.
 -3تقاعــس الفــاح العراقــي عــن أداء
عملــه فــي احلقــل ،وجلوئــه الــى الوظائــف
احلكوميــة التــي تضمــن لــه مرتبـ ًا شــهري ًا
ثابتـ ًا.

 -4زحــف االحيــاء الســكنية واحملالت
التجاريــة علــى البســاتني واالراضــي
الزراعيــة دون ضوابــط قانونيــة ،وبذلــك
جنــد أن العــراق يخســر باســتمرار
أراضــي زراعيــة واســعة.
 -5ممارســة الفــاح العراقــي طــرق
الــري القدميــة والبدائيــة رغــم أزمــة امليــاه
العامليــة ،وهنــا ثمــة إشــارة الــى الهــدر
الكبيــر للثــروة املائيــة جــراء هــذه الطــرق
املتخلفــة فــي الــري.
 -6عــدم اتبــاع الطــرق الصحيحــة
فــي الزراعــة ،ومنهــا اســتخدام املكننــة
احلديثــة نتيجــة عــدم احتــكاك الفــاح
العراقــي مــع مثيلــه فــي الدولــة املتقدمــة
زراعيــ ًا.
وهنــا يتوجــب علــى وزارة الزراعــة
إيفــاد الفالحــن واملزارعــن الــى الــدول
املتقدمــة لكســب اخلبــرة والتجربــة مــن
جناحــات اآلخريــن.
 -7رداءة البــذور املســتخدمة
وغيــر احملســنة وعــدم توفيــر االســمدة
الكيمياويــة فــي أغلــب االحيــان.
 -8عــدم حمايــة النــاجت احمللــي
وفــق قانــون ينظــم اســتيراد وتصديــر
احملاصيــل الزراعيــة وإنهــاء حالــة التخبــط
فــي اســتيراد محاصيــل هــي موجــودة
باالســاس فــي العــراق ممــا يتســبب فــي
خســارة املــزارع العراقــي.
مــن جهــة أخــرى ثمــة خطــوات
إصالحيــة يتوجــب علــى الدولــة اتخاذهــا
للنهــوض بالواقــع الزراعــي فــي العــراق،
وأن حتيــط العمليــة الزراعيــة برعايــة
خاصــة مــن خــال دعــم كافــة املؤسســات
ذات العالقــة ،وان حتــرص علــى توفيــر
ممــا يلــي:
 -1دعــم الزراعــة واملزارعــن مــن
خــال توفيــر املكننــة احلديثــة ،والبــذور
احملســنة ،واالســمدة بكافــة انواعهــا ،وأن
ميســرة للمزارعــن بواســطة
توفــر قروضـ ًا ّ
املصــرف الزراعــي ،ودون فوائــد.
 -2إجــراء مســح ميدانــي لكافــة
االراضــي الصاحلــة للزراعــة ،واالراضــي
التــي ميكــن ان تســتصلح وتوجيــه جهــد
الدولــة لدعــم مشــاريع اســتراتيجية بهــذا
اخلصــوص.
 -3حتويــل الفــاح العراقــي مــن
طــرق الــري القدميــة ،الــى طــرق حديثــة،
مثــل؛ الــري بالــرش والــري بالتنقيــط.

 -4ســن قوانــن حتمــي االنتــاج
احمللــي الوطنــي وتنظــم عمليــة االســتيراد
والتصديــر لعمــوم احملاصيــل الزراعيــة
املســتوردة وايضــ ًا املصــدرة ،حســب
حاجــة الســوق العراقيــة.
 -5إقامــة مراكــــــــز بحــــــــثية
متخصصــة فــي مجــال اســــــــتخدام
تقنيــات متطــورة فــي الزراعــة مثــل؛
اســتخدام الهندســة الوراثيــة وتعديــل
اجلينــات لتحســن احملاصيــل
الزراعيــة.
 -6فتـــــــح بـــــــاب
االســتثمار اخلــــارجي
الســـــــــتصــــــاح
االراضــــــــــي فــي
عموم صحــــــارى
العراق وفــق قوانني
رصينــة ومدروســة
تعــود بالنفــع الــى
العراق والعــــراقيني.
ومــن خــال كل
مــا تقــدم ،ندعــو الدولــة
بكافــة مؤسســاتها املختصــة
وكذلــك االكادمييــن ،ومنهــم؛
املهندســـــــون الرزاعيـــــــون
بالتحديــد ،وكافــة الفالحــن واملزارعــن
وجتــار احملاصيــل الزراعيــة واملســتوردين
للمكننــة الزراعيــة ،واالســمدة الكيمياويــة،
وكل اجلهــات ذات العالقــة مدعوون جميع ًا
الــى وقفــة جديــة وحقيقيــة ملعاجلــة اســباب
تــردي الواقــع الزراعــي فــي العــراق،
ونعتقــد جزمــ ًا أن كل عوامــل النهــوض
ميســرة فــي العــراق متــى
بهـــذا الواقـــــع ّ
مــا كانــت الن ّيــة والعزميــة فــي العمــل
خالصــة للــه  -تعالــى -ولفائــدة البــاد
والعبــاد ،ملــا تفضــل بــه البــارئ  -عزوجــل
 علــى هــذا البلــد مــن وجــود االنهــاروخصوبــة االرض ،وملــا حتتويــه ارض
العــراق مــن مــواد أوليــة فــي صناعــة
االســمدة الكيمياويــة ،وســهولة اســتصالح
االراضــي.
كل ذلــك يســاعد علــى االرتقــاء
بالزراعــة الــى أفــق أســمى وأرقــى،
وبذلــك نكــون قــد حققنــا للعــراق تقدمــ ًا
فــي مجــال الزراعــة بشــكل خــاص ،وفــي
املجــال االقتصــادي بشــكل عــام ،عســى
ان يكــون فاحتــة خيــر للتقــدم فــي املياديــن
االخــرى.
أﻳﺎر | 2018

يجب ان يكون
االهتمام بالزراعة
ضرورة قصوى
الهميتها في حياة
المجتمع العراقي
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مجتمع

مجتمع
مرتكزاتهــا احلــب والتواصــل والهدفيــة
مــع الطــاب ،ويتواصــل بالتعليــم لــه مببــدأ
األجــر واحلســنات وســن الس ـنّة احلســنة
لآلخريــن.
ثالثــا :تعليمــه االهتمــام بالوقــت
وعــدم إهــدار رأس مــال االنســان االثمــن
لالنســان ،واالستشــهاد بقــول املصطفــى
األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم:
ـد يــوم القيامـ ِ
ـزول َقدَ مــا عبـ ٍ
ـة ح َّتــى
َ
«ال تـ ُ َ

هل ينجح
المعلم
في

ســأل عــن أربــعٍ :عَــن ع ُُم ِ
ُي َ
ــره فيــا أفنــا ُه،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعــن جســده فيــا أبــا ُه وعــن علمــه مــاذا
ـه وعــن مالِـ ِ
ع َِمـ َـل فيـ ِ
ـه ِمـ ْن َأ ْيـ َن ا ْكت ََسـ َب ُه وفيــا
أنفـ َـق».

اكتشاف

رابعــا :التحفيــز واملتابعــة اليوميــة او
االســبوعية للطالــب املتميــز كتابــة او خط ًا،
القــاء أو رســم ًا ،فكــر ًا او حســابا أو حتــى
بســرعة البديهــة والنشــاط احلركــي.

طالبه؟

المعلم والطالب
ووسائل التواصل الحديثة:

زهراء حكمت

الشراكة الحقيقية
بين المدرسة واألهل
تساهم بشكل
فاعل في فتح آفاق
جديدة لدى الطالب
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قــد اليخفــى علــى اجلميــع مــا ألقتــه
الظــروف األمنيــة واالقتصاديــة مــن ظاللها
علــى الواقــع التعليمــي ،وهــذا مــا أدى
بــدوره الــى تضــاؤل الكثيــر مــن األفــكار
واملشــاريع التنمويــة اخلاصــة بالتعليــم،
هــذا مــن جانــب ..ومــن جانــب آخــر
توســع االفــق الرحــب للعــراق باالنفتــاح
السياســي واالقتصــادي والثقافــي،
وايضــ ًا فــي مجــال تقنيــة االتصــال
عبــر العالــم ،وانتشــار املعلومــات بشــكل
مذهــل ،ممــا دعــا أغلــب املهتمــن بالشــأن
التربــوي والتعليمــي النظــر بجديــة لآلفــاق
املســتقبلية التــي حتتــم عليهــم خلــق
مناخــات مالئمــة للطالــب متكنــه مــن تنميــة
مواهبــه وقدراتــه ،وإيجــاد أرضيــة مناســبة
الكتشــاف هــذه املواهــب الكامنــة فــي
دواخــل الطلبــة ،والتــي ال يتســنى للكثيــر
االنتبــاه إليهــا واكتشــافها.
وبطبيعــة احلــال جتــد هنــاك مــن
الــكادر التدريســي مــن يتعامــل بشــكل
ســطحي مــع جميــع الطــاب ،وينظــر اليهم
بنــا ًء علــى احــكام مســبقة وانطباعــات
معينــة عــن حالــة اإلهمــال وعــدم اجل ّديــة
لــدى بعــض أوليــاء األمــور إزاء ابنائهــم،
وهــي ظواهــر مت رصدهــا ،بيــد أنهــا ال

متثــل حالــة عامــة.
األسرة والشراكة
الحقيقية مع المدرسة

ال يخفــى علــى اجلميــع مــا جلوانــب
مثلــث التعليــم األهــم؛ الطالــب  -البيــت -
املدرســة ،مــن دور مباشــر فــي اكتشــاف
املواهــب وصقلهــا ،ومــع هــذا قــد ينعــدم
اهتمــام بعــض العوائــل بأبنائهــم بســبب
انشــغالهم مبصاعــب احليــاة ومشــاكلها،
أو فتــح بــاب احلريــة الواســع ألبنائهــم
للولــوج الــى عوالــم الشــبكة العنكبوتيــة
بــا رقابــة.
هــذه الشــراكة احلقيقيــة بــن املدرســة
واألهــل تســاهم بشــكل فاعــل فــي فتــح
آفــاق جديــدة لــدى الطالــب مبــا مــن
شــأنه مســاعدته علــى الوصــول للخيــارات
االيجابيــة املتاحــة فــي مســيرته التربويــة
والتعليميــة.
االبداع في دور المدرس والمعلم

ممــا ال يخفــى علــى الكثيريــن األدوار
الكبيــرة للــكادر التدريســي؛ مــن معلمــن
ومدرســن فــي صقــل شــخصية الطــاب،
وتهيئتهــم ألخــذ زمــام األمــور فــي املجتمــع
وحتمــل مســؤولية القيــادة واالنتــاج فــي
مياديــن شــتى.

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

والقضيــة ال تقتصــر فــي اجلانــب
العلمــي ،بــل يتعــداه الــى اإلســهام
فــي تكويــن الشــخصية الســو ّية التــي
تتحــول مســتقب ًال الــى أب أو أم ،فيكــون
لدينــا املربــي الفاضــل واملبــدع واملنتــج
الــذي يواجــه التحديــات ويقــاوم التثبيــط
ودعــوات التحلــل التــي تبثهــا قنــوات
فضائيــة ومواقــع علــى النــت ،ثــم كســر
حاجــز االنهزاميــة النفســية واســتبدالها
بروافــد إميانيــة أساســها الثقــة باللــه -
عــز وجــل  -وبقــدرة االنســان املؤمــن فــي
التغلــب علــى اعتــى الصعــاب ،وخاصــة
فيمــا نســمع مــن قصــص اخلــوف والقلــق
او الالمبــاالة بالتعاليــم الســماوية ،والتــي
جتعــل املعلــم هــو البــادئ والبانــي
لشــخصية الطالــب تباعــا فــي مســتويات
دراســته يهيئهــا باالعتمــاد علــى قواعــد
منهــا:
أوال :االستشــعار برقابــة اللــه
وحياطتــه ،فقــد جــاء فــي احلديــث عــن
ســامَ « :يــا
االمــام الصــادق ،عليــه ال َّ
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ثانيــا :تأســيس عالقــة تامــة كاملــة

مــن املهــم علــى املعلــم الــذي يقضــي
ســاعات طــوا ًال مــع الطالــب ..ومــع مــا
ميلكــه مــن كاريزمــا قويــة وحــب وقبــول
ومتابعــة تصــل الــى مســتوى االقتــداء
بــه مــن قبــل الطالــب بأغلــب اجلوانــب
قــوال وفعــا وتطبيقــا ،االســتفادة مــن
الوســائل التعليميــة اجلديــدة اجلاذبــة
ّ
واخللقــة للطموحــات ،وذلــك عــن
لالفــكار،
طريــق مواكبــة أحــدث الطرائــق التعليميــة
العصريــة التــي توائــم روح العصــر
وذهنيــة ونفســية الطالــب فــي كل وقــت
وحــن..
فــا ميكــن الركــون الــى نفــس
األســاليب القدميــة التــي ال يستســيغها
شــباب اليــوم ،أو االعتمــاد علــى طريقــة
التلقــن فقــط ..مــن غيــر أن تكــون هنــاك
أســاليب تســتفز الذاكــرة ،وتعصــف
بالذهــن نحــو اســتخراج طاقــات أكبــر،
ومواطــن ذكاء أعمــق..
الــى جانــب االســتفادة مــن فعاليــات
ومناســبات ثقافيــة مثــل املعــارض
واملنتديــات الثقافيــة والتواصــل االكادميــي
مــع اخلبــرات الواعــدة الصاعــدة لــدى
الطالــب ،وحثــه علــى االبــداع أكثــر وأكثــر
خاصــة فــي أفــق الشــبكة العنكبوتيــة
التــي مــن املمكــن واحملبــذ اســتثمارها
بتنميــة املواهــب تلــك ،كســماع الشــعر

ومحاضــرات االلقــاء ملــن يريــد ان يكــون
خطيبــا ،وســماع الــدروس التعليميــة ملــن
يريــد ان يكــون محاضــر ًا لبقــا ،ومشــاهدة
روابــط االعمــال اليدويــة للرســم والنجــارة
ملــن يحــب هــذا املجــال ،واتبــاع خطــوات
الطبــخ وفنونــه ملــن تريــد أن تكــون بارعــة
بهــذا املجــال ،او التواصــل مــع الرياضــة
وخطواتهــا ،او احلســاب أو العالقــات
العامــة ،هــذا عــاوة علــى بــاب االختراعات
واالكتشــافات ملهــارات وقــدرات متفــ ّردة
ترفــع مــن شــأن البلــد فــي العالــم.
النشاطات الالصفية..
بوابة نحو االبداع

النشــاطات الالصفيــة متثــل نافــذة
كبيــرة تتيحهــا املدرســة للطالــب الختبــار
قدراتــه ومواهبــه واســتقصاء االبــداع
وتشــخيصه ،وميكــن ان جندهــا فــي
معــارض الرســم ،واملهرجانــات الثقافيــة
والفعاليــات الفنيــة ،ومســابقات اخلطابــة
الســنوية ،ومســابقات الرياضــة ،وغيرهــا،
بــل وحتــى النشــاطات املتعلقــة باجلانــب
النفســي واملعنــوي التــي تثيــر فــي الطالــب
الــروح االيجابيــة ،كالعمــل بحديقــة
املدرســة ،والكتابــة في النشــرات اجلدارية،
والرســوم علــى جــدران املدرســة ،ووضــع
الزينــة وغيرهــا الكثيــر مــن النشــاطات
التــي تشــمل اجلنســن؛ (ذكــور ًا وإناثــا)،
كلهــا أبــواب ومجــاالت ونشــاطات مهمــة
جــدا لتطويــر اخلبــرات واكتشــاف املواهــب
الدفينــة لــدى طالبنــا العزيــز.
وميكــن للبطاقة املدرســية امله ّمشــة أن
تســاعد فــي هــذا الطريــق وتقــود املعلــم،
مــن خــال عنــوان البطاقــة التــي حتــدد
موهبــة الطالــب وتخصصــه ،للوصــول
الــى الطالــب املميــز بالنشــاطات الفاعلــة
الالصفيــة الهادفــة علــى مــدار مراحــل
الدراســة االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة،
ولتكــون حلقــة وصــل وجســر معرفــة
لســيرة هــذا الطالــب االبداعيــة املمتلئــة
باحلماســة والنشــاط واملشــاركات.
ومادمنــا قــد دخلنــا لعمــق املدرســة
وبحارهــا االبداعيــة التــي ترســو بهــا
ســفن الطلبــة املتميزيــن علــى شــواطئ
االبــداع والفكــر.
نذكــر بابــن آخريــن لتوســعة الفكــر
للوصــول إلــى التطبيــق بأطــره الرحبــة

املباركــة:
الباب االول:
احملاضــرات التنمويــة ،التــي تقــدم
لطــاب املــدارس حاليــا والتــي ترعاهــا
املراكــز االســرية او املؤسســات التنمويــة
بالشــرح عــن التخطيــط ووضــع الهــدف
وأســس النجــاح ،والتــي تعــد بابــا كبيــرا
للتحفيــز وخلــق القــدرات االبداعيــة بعــد
جتــاوز املشــاكل االســرية للطالــب وبــث
روح االمــل والتفــاؤل والقــدرة بــه علــى
ارتقــاء ُســلم املجــد.
ونضيــف لهــا االصطفــاف الصباحــي
الــذي مــن املمكــن ان يكــون عامــا
مســاعدا باالرشــاد التربــوي والتوجيــه
واســتنفار الطاقــات وخلــق املنافســة
اجلميلــة بــن الطــاب.
والباب الثاني:
هــو بــاب احلســن ،عليــه الســام،
فاالغلــب أن شــهري محــرم وصفــر هيمــا
مــن ضمــن االشــهر الدراســية ،وال يخفــى
علــى اجلميــع مــا لوهــج احلســن ،عليــه
الســام ،وثورتــه املعطــاءة مــن دور فــي
اســتخراج كل الطاقــات اخلالقــة االبداعيــة
واالميانيــة لــدى الطــاب ،متمثلــن بحديــث
االمــام جعفــر الصــادق ،عليــه الســام:
«كلنــا ســفن النجــاة ،ولكــن ســفينة جــدي
احلســن أوســع ،وفــي جلــج البحــار
أســرع».
فبــاب اخلدمــة احلســينية والقضيــة
العاشــورائية والنهضــة الكربالئيــة بــاب
واســع كبيــر االفــق رحــب الفضــاء باحلــث
واثــارة احلماســة والوعــي بالنفــس والعقــل
االنســاني ،ونذكــر مــن تلــك املواهــب:
(اخلطابــة ،احملاضــرات ،اخلدمــة
باملواكــب ومــا يتبعهــا مــن أعمــال،
اللطميــات ،التشــابيه ،التكيــات وغيرهــا
الكثيــر الكثيــر مــن االبــواب الواســعة
التــي تدفــع الشــباب للعمــل احلســيني
املبــدع) ،خاصــة لــو كانــت بأيــاد تربويــة
واعيــة ووفــق إشــرافهم جلعــل احلســن
عليــه الســام منهجــ ًا ومنــارا وشــريعة
وشــعارا ننثــر بــذور حبــه الغضــة بقلــوب
أبنائنــا وبناتنــا لتتفتــح القــدرات زينبيــة
عباســية حســينية ومــع االميــان بالطاقــات
الذاتيــة الكامنــة ،واملواهــب التــي اودعهــا
الــرب ســبحانه لبنــي البشــر ليكونــوا قــادة
احليــاة وصنــاع ازدهارهــا.
أﻳﺎر | 2018
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عندمــا نتحــدث عــن الــزواج وعــن
احليــاة الزوجيــة ،فنحــن نتحــدث عــن
رجــل وامــرأة يفتــرض ان يختــزال املعنــى
اإلنســاني فــي إنســانيتهما ،ونتحــدث
عــن زوجــن يفتــرض أن متتــزج حيــاة
كل منهمــا بحيــاة اآلخــر ،لهــذا نتوقــع
دائم ـ ًا أن يعيــش الــزوج مشــاعر الرحمــة
واحلنــان إزاء زوجتــه عندمــا يستشــعر
تعبهــا وإرهاقهــا فــي البيــت ،والزوجــة
بدورهــا ايض ـ ًا ،تستشــعر حالــة اإلرهــاق
والتعــب التــي تهيمــن علــى زوجهــا القــادم
مــن حيــث مياديــن العمــل لتوفيــر لقمــة
العيــش الكــرمي.
طاملــا يدعــو علماؤنــا فــي مجــال
األســرة واحليــاة الزوجيــة ،علــى أن
يعيــش الزوجــان حيــاة تكامليــة لبعضهمــا
البعــض فيمــا يتعلــق بحاجاتهمــا املاديــة
واملعنويــة ،بــل وان يعكســا صــورة العالقــة
الفطريــة واحلميمــة لوالديهمــا قبــل ان
يكبــرا ويتزوجــا ،فعلــى الزوجــة أن تتعلــم
كيــف تكــون أ ّم ـ ًا حنون ـ ًا كوالدتهــا؛ ليــس
فقــط علــى أطفالهــا فــي املســتقبل ،وإمنــا

علــى زوجهــا أو ًال؛ وتعــرف كيــف تتصــرف
مــع املنغّصــات التــي تواجهــه واملشــاكل
التــي تعتصــره ،كمــا تفعــل الوالــدة
بولدهــا ،حيــث تكــون االرض الوادعــة
التــي تهــدأ فيهــا أقــوى العواصــف،
فتعوضــه مــا فقــده ،وتخفــف عنــه آالمــه،
باملقابــل؛ علــى الــزوج أن يقــوم بــدور األب
العطــوف والرحــوم الــذي يراعــي املشــاعر
ويقــدر املواقــف ،ويبادلهــا مشــاعر احلــب
واالهتمــام.
التكافؤ في المشاعر العاطفية

صحيــح أن اإلســام حــدد لــكل مــن
الــزوج والزوجــة أدوار ًا خاصــة نظــر ًا
لتكويــن كل واحــد منهمــا ،ومــا لــه مــن
قــدرات ،بيــد أن اجلانــب العاطفــي املؤثــر
فــي احليــاة الزوجيــة ،يحتــل مرتبــة متميــزة
فــي التشــريع واألحــكام االســامية،
فالقــرآن الكــرمي يصــف الزوجــة بأنهــا
«ســكنٌ » للــزوج ،مبــا يــد ّل بوضــوح الــى
حالــة االســتقرار والهــدوء واالنبســاط:

ــس و ِ
ِ
احــدَ ٍة
ُ
ــو ا َّلــذي َخ َل َقكُــم ِّمــن َّن ْف ٍ َ
{ه َ
ِ
َو َج َع َ
ــل ِمن َْهــا زَ ْو َج َهــا ل َي ْســ ُك َن إِ َل ْي َهــا}،

(ســورة األعــراف ،)189 :فليــس فــي

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

احليــاة ألفــة حقيقيــة بــن اثنــن كاأللفــة
املوجــودة بــن الــزوج وزوجتــه ،ويؤكــد
القــرآن الكــرمي هــذه األلفــة بعبــارات
رائعــة{ :هــن لِبــاس َّلكُــم و َأنت ِ
ــاس
ُــم ل َب ٌ
ْ َ
ُ َّ َ ٌ
ْ
َّلُــ َّن}( ،ســورة البقــرة.)187 :
مبعنــى أن القــرآن الكــرمي الــذي
يضــيء لنــا فقــرة مــن النظــام االجتماعــي
املتكامــل ،يدعونــا الــى االندمــاج والعالقــة
الشــفافة بــن الزوجــن ،وهــو مــا يعــزز
املــودة ويجعــل ك ًال يراعــي مشــاعر وحقــوق
اآلخــر فــي جميــع نواحــي احليــاة.
ان األزمــة العاطفيــة فــي العالقــات
الزوجيــة متثــل اليــوم أبــرز عوامــل انهيــار
احليــاة الزوجيــة ،وعندمــا نتحــدث عــن
العاطفــة ،فهــي ليســت تلــك الكلمــات
املعســولة واملجامــات التــي تلقــى عبــر
الهــواء الطلــق دون أي التــزام او مســؤولية
بهــذه الكلمــات ،فالبنــاء العظيــم الــذي
يقصــده احلديــث الشــريف« :مــا ُبنــي بنــاء
فــي اإلســام أعظــم مــن الــزواج» ،ال يقــوم
أبــد ًا علــى أســاس مــن هــذا القبيــل ،إمنــا
العاطفــة املقصــودة تلــك التــي تضــرب
بجذورهــا فــي القلــب ،وليــس علــى طــرف
اللســان ،وهــذا مــا يجعلنــا نشــهد ظاهــرة

التحــول الغريــب فــي املشــاعر بــن الشــاب
والفتــاة ملجــرد دخــول بيــت الزوجيــة ،ففــي
البدايــة نشــهد العالقــة احلميمــة والوديــة،
كمــا لــو أن كل واحــد يرغــب بالتضحيــة
مــن أجــل اآلخــر! ولكــن؛ مــا أن تصــل
القضيــة الــى املراحــل العليــا ،رمبــا الــى
الزفــاف او حتــى الــى عقــد القــران ،واذا
بتلــك العواطــف تذبــل وتتالشــى.
ويح ّمــل اخلبــراء والعلمــاء الشــاب
(الــزوج) جــز ًء كبيــر ًا مــن املســؤولية فــي
تهديــد مشــروع الــزواج عندمــا يحصــر
تفكيــره فــي زاويــة الشــهوة اجلنســية
والنظــر الــى كل األمــور مــن هــذه الزاويــة
الغريزيــة التــي ال تغفــل عنهــا النســاء
بشــكل عــام ،وعندمــا يالحظــن هــذا
احلــرص مــن بعــض الشــباب او الرجــال
ســيتخذون اإلجــراء الســريع ويجمــدون
العالقــة فــور ًا.
أحــد الرجــال اتصــل بأحــد الوجهــاء
فــي منطقتــه الســكنية يشــكو عــدم اهتمــام
زوجتــه بــه وانهــا «ال حتبنــي»! وبعــد
التحــ ّري عــن الســبب تبــن أن املشــكلة
فيــه ،فهــو الــذي ال يفكــر ســوى بشــهوته
اجلنســية دون النظــر الــى مشــاعرها
العاطفيــة ،فهــي بحاجــة الــى هذه املشــاعر
مثلــه ،وهــي احلقيقــة التــي يجهلهــا
البعــض مــن الرجــال ممــن يتصــورون أن
الشــهوة اجلنســية مســألة تتعلــق بالرجــل
فقــط ،وعليــه يجــب علــى الطــرف اآلخــر
توفيــر كل األجــواء املناســبة لتحقيــق ذلــك
للرجــل.
وطاملــا حــذر اخلبــراء مــن هــذا اخلطــأ
الكارثــي عندمــا يحتكــر الرجــل العاطفــة
لنفســه تــارك ًا وراءه زوجتــه خاليــة مــن أيــة
لفتــات عاطفيــة او مواقــف تقديريــة حتيــي
مشــاعرها ،وعندمــا جتــد املــرأة أنهــا
أمــام زوج يتجاهــل مشــاعرها وحقوقهــا،
فإنهــا رمبــا تنزلــق نحــو احلــرام للتعويــض
عــن هــذا النقــص العاطفــي ،وهــذا مــا
نالحظــه هــذه األيــام وبشــكل واســع فــي
بيوتنــا التــي اخترقتهــا مواقــع التواصــل
االجتماعــي وتطبيقــات االتصــال املتنوعــة
التــي تنقــل الصــوت والصــورة عبــر العالــم
وباملجــان.
ما الذي يلوث األجواء العاطفية؟

هنالــك العديــد مــن عوامــل تلــوث

األجــواء العاطفيــة ،واذا اردنــا التعــرف
عليهــا علينــا االلتفــات الــى أن املســؤولية
تشــمل الــزوج والزوجــة معــ ًا ،منهــا:
 -1اإلدمــان علــى األنترنــت او
احلاســوب او املوبايــل ،او البعــض ّ
يفضــل
مجالســة األصدقــاء اكثــر مــن مجالســة
زوجتــه التــي يفتــرض ان تكــون أنيــس
وحدتــه ،ويتصــور البعــض أن الزوجــة
عليهــا ان تبقــى مثــل اآللــة عنــد الطلــب
فقــط ،باملقابــل؛ رمبــا جنــد بعــض النســاء
يتجهــن نفــس االجتــاه فــي شــغل أوقاتهــن
والغــوص فــي العوالــم االفتراضيــة
التــي تصنعهــا مواقــع النــت وصفحــات
التواصــل االجتماعــي ،ممــا يــؤدي الــى
إهمــال وضعهــا الظاهــري املطلــوب عنــد
الــزوج ،فض ـ ًا عــن إهمالهــا لبيتهــا ومــا
يحتاجــه مــن رعايــة وتنظيــم ،وهــو مــا
يجعــل الــزوج الــذي رمبــا يكــون مهتمــ ًا
بزوجتــه ،وينتظــر منهــا مبادلــة املشــاعر
العاطفيــة ،أنهــا تبتعــد عنــه ،فيكــون رد
الفعــل مماثــ ًا.
 -2اإلكثــار مــن االنتقــاد املباشــر
والــاذع بــن الزوجــن ملختلــف االمــور
واألشــياء التــي رمبــا تكــون تافهــة،
ممــا يخلــق أجــوا ًء مــن احلــرب الكالميــة
املســتمرة تــؤدي الــى خلــق حالــة مــن
النفــور الداخلــي وعــدم التفاعــل حتــى مــع
وجــود أمــور إيجابيــة.
 -3عــدم وجــود منهجيــة واضحــة
حلــل املشــاكل بــن الزوجــن ،وايضـ ًا عــدم
وجــود لغــة تفاهــم تقــرب وجهــة النظــر او
األذواق والعــادات بــن االثنــن ،ممــا يحول
املشــكلة البســيطة الــى قنبلــة كبيــرة رمبــا
تهــدد كيــان األســرة برمتهــا ،فالصمــت
علــى املشــاكل والتقاطــع فــي األذواق
والعــادات ،يــؤدي الــى تراكــم الســلبيات
ومــن ثــم تبلّــد املشــاعر العاطفيــة.
 -4إهانــة احــد الزوجــن لآلخــر أمــام
األهــل او األقــارب ،والتفـ ّوه بكلمــات غيــر
عــال،
مناســبة أمــام اآلخريــن وبصــوت ٍ
وأمــام األطفــال ايض ـ ًا ،ممــا يــؤدي الــى
النفــور وانعــدام االحتــرام بينهمــا.
 -5الفهــم اخلاطــئ مــن الــزوج
ملفهــوم القيمومــة الــواردة فــي القــرآن
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وبــد ًال مــن تطبيــق اآليــة الكرميــة بشــكل
صحيــح ،نــراه يبطــش ويظلــم املــرأة
ويســلبها حقوقهــا ويعاملهــا كمملوكــة.
هــذه العوامــل املنغّصــة لألجــواء
العاطفيــة وغيرهــا كثيــر ،باإلمــكان
إزالتهــا مــن الطريــق مــن خــال االعتــراف
بوجودهــا أو ًال؛ ثــم عــدم املكابــرة او
االلتفــاف عليهــا للتهــرب مــن مســؤولية
احلــل.
لــذا حتتــاج مجتمعاتنــا الــى قــدر
كبيــر مــن الوعــي واإلدراك خلطــورة غيــاب
العاطفــة علــى بنــاء األســرة ومــا ميكــن ان
يــؤدي الــى الطــاق.
األمــر الــذي يتوجــب علينــا جميعــ ًا
نشــر الوعــي الدينــي الصحيــح بــن
املتزوجــن ،وايضـ ًا بــن األهــل واألقــارب،
للتعريــف باحليــاة الزوجيــة وكيفيــة
التعامــل معهــا.
كمــا نحتــاج الــى الثقافــة األســرية
التــي تفيــد الشــباب قبــل الــزواج ،وتكــون
علــى يــد متخصصــن فــي علــم االجتمــاع،
وايضــ ًا علــى يــد علمــاء الديــن لتعميــق
هــذه الثقافــة قبــل وبعــد الــزواج.
اذا أراد الزوجــان للعاطفــة ان
تنمــو لديهمــا وتزهــر لتفــوح رائحــة زكيــة
تطيــب حياتهمــا املشــتركة ،مــا عليهمــا
ســوى التســامح والتغاضــي عــن كثيــر
مــن الــزالت والهفــوات ،بــد ًال مــن تص ّيــد
األخطــاء.
وبحــث كل واحــد عــن أخطــاء اآلخــر،
فكــم مــن مشــكلة مصدرهــا أمــر تافــه،
والبــد ان نعــرف أن اخلطــأ ليــس عيبــ ًا،
إمنــا العيــب فــي االســتمرار باخلطــأ،
فاالختــاف بــن الزوجــن أمــ ٌر واقــع،
لســبب بســيط و واضــح؛ انهمــا جــاءا مــن
أســرتني مختلفتــن فــي األذواق والعــادات
وطريقــة التفكيــر ،ولــذا يجــب إيجــاد
طريقــة لتجــاوز األخطــاء ،فثمــة فــرق بــن
العتــاب وتصحيــح اخلطــأ ،وبــن القســوة
واجلفــاء.
وليعلــم اجلميــع؛ ان اســتقرار
احليــاة الزوجيــة بــل واســتقرار املجتمــع،
والســيطرة علــى انتشــار العالقــات غيــر
املشــروعة ،مرهــونٌ باســتقرار احلالــة
العاطفيــة وحتــى اجلنســية بــن الزوجــن
مبــا يرضــي الطرفــن ويجمعهمــا علــى
احلــب والــو ّد واأللفــة.
أﻳﺎر | 2018
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استبيان

استبيان

"كان يؤكد لتالميذه بأن يقرنوا العلم باألخالق الحسنة،
ّ
الحي والمصداق الواقعي امامهم ،وليس
وكان المثال
فقط بالكالم"

العالمة الشيخ محمد علي داعي الحق  -رحمه اهلل -

مدرسة للعلم واألدب واالنسانية
إعداد /محمد علي تقي

كمــا هــو حــال أقرانــه مــن العلمــاء
والفقهــاء واملصلحــن ،مــا أن يترجلــون عــن
قافلــة احليــاة ،ويلتحقــون بالرفيــق األعلــى،
حتــى تبــن الثغــرات والثلمــات فــي الســاحة

الشيخ الفقيد العالمة
محمد علي داعي
ً
الحق ،ترك لنا إرثا
ً
ً
ثقافيا ضخما ،من أبرز
هذه اآلثار؛ نسخة من
ّ
القرآن الكريم خطه
بيده الكريمة وبخط
جميل ومميز
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العلميــة واألدبيــة والثقافيــة ،فيكــون وقــع
الصدمــة شــديد ًا ،وهــو مــا حصــل برحيــل
العالمــة الشــيخ محمــد علــي بــن محمــد حســن
داعــي احلــق القريشــي ،ذلــك العالــم املتفانــي،
واملعطــاء؛ علمــ ًا وأدبــ ًا وانســانية.
ولــد فقيدنــا الغالــي؛ فــي مدينــة كربــاء
املقدســة ،ســنة 1360هـــ 1940/م ،فــي
كنــف أســرة عرفــت بالعلــم والتقــوى والفضــل،
وميكــن القــول؛ انــه مــن املتبقــن القالئــل مــن
الرعيــل األول للحــوزة العلميــة فــي مدينــة
االمــام احلســن ،عليــه الســام ،فهــو خريــج
املــدارس العلميــة العريقــة مثــل مدرســة
«بادكوبــة» ،وأخــذ العلــوم الدينيــة علــى أبــرز
علمائهــا وفقهائهــا فــي ســني اخلمســينات
والســتينات ،وتخصــص فــي مــادة اللغــة
ّ
اخلــط وأجــاد فــي
العربيــة ،ثــم بــرع فــي
الشــعر العمــودي ،فســكب فيــه مكنوناتــه
الوالئيــة ومشــاعره النبيلــة ومواقفــه احلازمــة
إزاء مختلــف القضايــا الراهنــة.
ومــن القمــم التــي بلغهــا فقيدنــا الكبيــر،
تأسيســه مدرســة االمــام اجلــواد ،عليــه
الســام ،فــي كربــاء املقدســة ،لتأخــذ علــى
عاتقهــا قســط ًا مــن مســؤولية النهــوض
مبســتوى الوعــي الدينــي فــي االمــة ،ونشــر

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

الثقافــة االســامية فــي العالــم كلــه.
مجلــة الهــدى ،إذ تبــادر لإلســهام فــي
تخليــد ذكــرى هــذا العالــم الفاضــل ،تخصــص
هــذه الصفحــات القليلــة لتســليط الضــوء علــى
أبعــاد شــخصيته ،وأبــرز صفاتــه ومنجزاتــه
مــن خــال أحاديــث املقربــن منــه فــي مدرســة
االمــام اجلــواد ،عليــه الســام ،فقــد التقينــا
كبيــر اســاتذة املدرســة ،ســماحة الســيد كاظــم
النقيــب ،كمــا التقينــا اإلداري فــي املدرســة؛
ســماحة الشــيخ ابراهيــم الســلطاني ،كمــا
التقينــا اثنــن مــن أبــرز طلبتــه ،ممــن عاصــروه
لفتــرة طويلــة مــن الزمــن ،وهمــا؛ ســماحة
الشــيخ طالــب اخلفاجــي ،وســماحة الســيد
ســتار املوســوي.
السيد كاظم النقيب

نشــأ علــى العلــم واألدب واالخــاق منــذ
نعومــة أظفــاره ،فــكان التــأدب مواكبـ ًا لنشــأته،
وهــو صغيــر الســن ،فــكان والــده الشــيخ
محمــد حســن داعــي احلــق ،ملتزم ـ ًا بــاآلداب
االســامية ،ويدعــو أبنــاءه لأللتــزام بهــا،
والســيما ابنــه؛ الشــيخ محمــد علــي  -رحمــه
اللــه  -حيــث كان يحاســبه اذا رآه مكشــوف

الــرأس ،رغــم صغــر س ـنّه ،ففــي تلــك احلقبــة
كان الكثيــر ال يتقبلــون خــروج االنســان
صغيــر ًا كان أم كبيــر ًا حاســر الــرأس ،إذ البــد
مــن لبــس القلنســوة ،والتــي تأخــذ مســميات
عــ ّدة فــي بلدنــا ،مبعنــى أنــه مــن لــم يلبــس
العمامــة عليــه أن يلبــس شــيئ ًا آخــر ،ال يبقــى
حاســر الــرأس.
هــذا التوجيــه األبــوي ألــزم الشــيخ
داعــي احلــق بســلوك معــن ،كمــا التزمتــه
ـزي العلمائــي ،وزي طلبــة
بــزي معــن ،وهــو الـ ّ
العلــوم الدينيــة ،وعلــى هــذه اآلداب نشــأ
الشــيخ املرحــوم ،وهــو مــا ينــدر أن يتــاح
النســان آخــر ،فقــد تقولــب ودرج فــي حياتــه
علــى االلتــزام بالقيــم واملبــادئ ،وطلبــه للعلــم
واملعرفــة ارتكــز علــى هــذا االلتــزام.
وأمــا عــن مواهــب وملــكات الشــيخ
الفقيــد ،والســيما فــي اخلــط العربــي ،فقــد
حتــدث ســماحة الســيد النقيــب ،عــن اهتمامــه
بـــ «حتســن اخلــط ،واالهتمــام بــه ،وكان
متأثــر ًا مبــن ســبقه فــي هــذا املجــال ،والتــزم
بذلــك ،واصبــح بارعــ ًا فــي ممارســة اخلــط
العربــي ،ولــه كتابــان فــي ذلــك ،وامتــاز مبــا
امتــاز بــه مــن خبــرة تراكمــت لديــه مــن خــال
املمارســات ،وكان يقصــده فــي ذلــك ،كثيــر مــن
اصدقائــه ومحبيــه ،يأتــون اليــه ليخــط لهــم
بعــض العناويــن او احلِ كــم وغيرهــا.
وممــا متيــز بــه فــي فــن اخلــط ،براعتــه فــي
الدقيــق مــن اخلــط ،فكانــت إجادتــه لــه اكثــر

مــن اخلــط الكبيــر اخلــاص بالالفتــات الكبيــرة
ومــا أشــبه.
ومــن جملــة مــا خلفــه مــن آثــار اخلــط؛
نســخة مــن الكتــاب املجيــد ّ
خطــه بيــده.
وعــن جهــوده إلجنــاح مشــروع احلــوزة
العلميــة فــي كربــاء املقدســة ،أوضــح الســيد
النقيــب بــأن «الشــيخ كان حريصــ ًا علــى
مســيرة احلــوزة العلميــة ،وعــدم التخلّــي عنهــا،
وكان يبــذل جهــده ملــن يريــد املضــي فــي هــذا
االجتــاه ،ولــم يكــن يبخــل علــى مــن يريــد
املســاعدة للمضــي فــي طريــق طلــب العلــم ،لــذا
ال نســتطيع ان نحصــر هــذه اجلهــود الكبيــرة
بقضيــة او قضيتيــن ،إمنــا كان دأبــه وطبعــه
العطــاء وتقــدمي مــا يســتطيع تقدميــه فــي هــذا
املجــال.
الشيخ ابراهيم السلطاني

كان الشــيخ داعــي احلــق ،اســتاذ ًا،
ومربيــ ًا ،وعاملــ ًا ،وشــاعر ًا ،لــذا يبقــى الشــيخ
حاضــر ًا فــي قلوبنــا.
وعــن الظــروف التــي رافقــت تأســيس
مدرســة االمــام اجلــواد ،عليــه الســام ،حتــدث
الشــيخ الســلطاني بــأن املدرســة تأسســت
بتاريــخ 1424هـــ وبعــد مـ ّدة وجيــزة مــن انهيار
نظــام صــدام ،وكان العــراق حينهــا يعيــش
اوضاع ـ ًا صعبــة بشــكل عــام ،بــل كان يعيــش
املجهــول ،مــع ذلــك متكــن الشــيخ داعــي احلــق،
مــن تأســيس املدرســة ،ببركــة االمــام ســيد
الشــهداء ،وببركــة االمــام اجلــواد ،عليهمــا
الســام ،وقــد خ ّرجــت هــذه املدرســة العشــرات
مــن العلمــاء والفقهــاء واخلطبــاء ،ومــا تــزال
املدرســة زاخــرة بالعطــاء الــى يومنــا هــذا.
وأمــا عــن تطلعاتــه املســتقبلية ،يضيــف
الشــيخ ابراهيــم الســلطان بــان الشــيخ
الفقيــد كان يتطلــع الــى تأســيس جامعــة
متكاملــة للعلــوم االســامية ،بنفــس اإلســم؛
جامعــة االمــام اجلــواد ،عليــه الســام ،بيــد
أن االمكانــات املاديــة حالــت دون حتقيــق هــذا
االمــر« ،فاقتصرنــا علــى حــدود املدرســة فــي

الوقــت الراهــن».
كان الشــيخ يقــول لنــا« :أريــد مــن كل
طالــب حــوزة أن يكــون أو ًال :شــجاع ًا ،وخطيب ًا،
وأديب ـ ًا ،وفقيه ـ ًا ،بــل ويكــون قائــد ًا.
كمــا كان يوصــي بدخــول اجلامعــات
حتــى يتمكــن عالــم الديــن مــن توجيــه طلبــة
اجلامعــات ،كمــا كان يوصــي باجلمــع بــن
العلــوم احلوزويــة والعلــوم اجلامعيــة.
الشيخ طالب الخفاجي

يتحــدث الشــيخ طالــب اخلفاجــي أحــد
االســاتذة الذيــن تخرجــوا علــى يــد الفقيــد
الشــيخ داعــي احلــق ،عــن ظــروف تأســيس
املدرســة والتحديــات التــي واجهــت املؤســس
الفقيــد« ،فقــد كانــت مرحلــة انتقاليــة صعبــة
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من القمم التي بلغها فقيدنا الكبير ،تأسيسه مدرسة االمام
الجواد ،عليه السالم ،في كربالء المقدسة

للغايــة ،مــن النظــام الديكتاتــوري الــى نظــام
حكــم آخــر ،وكانــت املــدارس العلميــة فــي
كربــاء املقدســة بــن الغلــق والهــدم والتعطيــل
مــن قبــل نظــام صــدام البائــد».
ويضيــف الشــيخ اخلفاجــي بــأن الشــيخ
الفقيــد «واجــه عقبــات ماديــة و إداريــة إلرســاء
دعائــم هــذه املدرســة ،فقــد كان يبــذل جهــد ًا
مضنيـ ًا لتغطيــة تكاليــف ونفقــات هــذه املدرســة
لتبــدأ بدايــة قويــة وتســتمر ،وهــذا مــا جعلــه
محبوبــ ًا فــي قلــوب طلبــة احلــوزة العلميــة،
لتضحياتــه اجل ّمــة لدفــع مســيرة طلــب العلــم،
وخدمــة احلــوزة وطلبتهــا ،ولــم يكــن ي ّدخــر
لنفســه أي شــيء ،وكان لســماحة املرجــع
املدرســي دور بــارز فــي إعطــاء مدرســة االمــام
اجلــواد ،عليــه الســام ،زخم ـ ًا معنوي ـ ًا كبيــر ًا،
أثمــر عــن تقويتهــا وتثبيــت اركانهــا فــي كربــاء
املقدســة.
السيد ستار الموسوي

أحــد ابــرز االســاتذة فــي مدرســة االمــام
اجلــواد ،عليــه الســام ،ممــن تتلمــذوا علــى يــد
الشــيخ داعــي احلــق ،وعندمــا يصــف اســتاذه
يقــول:
ّ
«كانــت شــخصية الشــيخ فـ ّذة قـل نظيرها،
الحظــت فــي شــخصيته القــوة العلميــة ،وعــدم
املجاملــة ،وعــدم التســامح ،وعــدم التقصيــر في
الواجابــات ،وعــدم التســامح مــع املقصريــن،

أمــا املجـ ّدون مــن الطلبــة فقــد كان يحتضنهــم
ويرعاهــم ماديـ ًا ومعنويـ ًا».
ً
ويــورد الســيد ســتار املوســوي مثــاال علــى
انســانية الشــيخ داعــي احلــق ،الــى جانــب
علميتــه ،ويقــول« :فــي إحــدى ايــام الشــتاء
القــارص ،وكنــت قادمــ ًا مــن البيــت علــى
دراجتــي الهوائيــة ،وكان البيــت علــى مســافة
بعيــدة عــن مركــز املدينــة ،وقــد تعرضــت
يــدي للتشــققات بســبب البــرد ،فكانــت تنــزف
دمــ ًا ،فالحــظ الشــيخ هــذه احلالــة ،وســألني
عــن الســبب ،فبينــت لــه احلــال ،فمــا كان مــن
الشــيخ  -رحمــه اللــه  -إال أن هتــف عاليــ ًا:
«اللــه أكبــر»!
«هــذه الصرخــة املدويــة النابعــة مــن القلــب
كانــت بالنســبة لــي بلســم ًا لــكل اجلــروح التــي
كنــت أعانــي منهــا ،كمــا تعــد القــوة املعنويــة
لنــا ،فقــد كنــا نــرى فيــه األب الــذي يحتضننــا،
ويستعشــر معاناتنــا ويتألــم آلالمنــا».
ولفقيدنــا الكبيــر صرخــة مدويــة أخــرى
بـــ «اللــه اكبــر» أطلقهــا امــام الســيد ســتار
املوســوي ،عندمــا علــم أنــه يفتقــر لكتــاب
اللمعــة الدمشــقية ،وهــي مــادة الفقــه التــي كان
يدرســها فيمــا مضــى مــن الزمــن ،و»كنــت قــد
أحــرزت درجــة  86فــي الفقــه مــن دون كتــاب،
وعندمــا الحــظ عــدم وجــود كتــاب خــاص بــي
فــي حلقــة الــدرس ،ســألني :أيــن كتابــك؟ قلــت
ـدي املــال لشــراء دورة كاملــة مــن
لــه :ليــس لـ ّ
اللمعــة الدمشــقية ،فتعجــب كثيــر ًا وصــاح:
«اللــه اكبــر ،هكــذا رجــل مجاهــد لــم يحضــر
ســوى ثالثــة دروس ثــم ميتحــن ويتفــوق فــي
االمتحــان ،»...ثــم قــال لــي :تذهــب الــى
املكتبــات وتشــتري دورة كاملــة لهــذا الكتــاب،
وهــي تســع مجلــدات وأنــا أســدد لــك الثمــن
مهمــا كان».
براعته العلمية
بشهادة المرجع السيستاني

يحدثنــا الســيد ســتار املوســوي عــن
املنزلــة العلميــة لفقيــد العلــم واألدب ،فقــد
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كان وكيــ ًا لعــدد كبيــر مــن مراجــع الديــن،
ومتوليــ ًا شــرعي ًا لهــم فــي كربــاء املقدســة،
وفــي مقدمتهــم؛ املرجــع الدينــي األعلــى الســيد
علــي السيســتاني  -حفظــه اللــه  -وكانــت
تربطــه معــه عالقــة وثيقــة ،ولــه زيــارات متعــددة
بــن مــ ّدة واخــرى لغــرض إيصــال احلقــوق
الشــرعية ،او للتــداول فــي أمــر هــام.
ويســتد ّل الســيد ســتار املوســوي علــى
علميــة الشــيخ الفقيــد مــن خــال مــا كان
يفضــي اليــه بــن مــ ّدة واخــرى ممــا يجــري
لــه مــن حــوارات ومــداوالت مــع املرجــع
السيســتاني خــال زيارتــه لــه ،ومنهــا «أنــه
ذات مــرة أشــكل علــى الســيد السيســتاني
فــي مســألة شــرعية ،وقــال لــه :بــأن الفتــوى
بشــأن املســألة الفالنيــة ...مســتندة الــى روايــة
ضعيفــة ،وهــو مــا يؤكــده مصــدر للحديــث،
وفــي احلــال طلــب الســيد السيســتاني مــن
القريبــن منــه بــأن يأتــوا بالكتــاب الــذي ذكــر
الشــيخ اســمه ،وملــا فتحــه وتأكــد مــن ضعــف
الروايــة التــي اســتند اليهــا ،التفــت اليهــم
وقــال :غيــروا الفتــوى التــي اصدرتهــا».
ثــم يضيــف الســيد ســتار املوســوي ،ونقـ ًا
عــن لســان اســتاذه الفقيــد الكبيــر ،كيــف أن
املرجــع السيســتاني تق ّبــل مالحظــة الشــيخ
برحابــة صــدر ،فقــد كان يجلّــه ويعتــز برأيــه
ويثــق بعلميتــه.
طلب العلم مع الخلق الرفيع

كان فقيدنــا الكبيــر اســتاذا كبيــر ًا فــي
احلــوزة العلميــة وفــي العلــوم الدينيــة ،كمــا
كان اســتاذ ًا ومربيــ ًا فــي مدرســة األخــاق
واالنســانية ،فــكان يؤكــد لتالميــذه بــأن يقرنــوا
ــي
العلــم باألخــاق احلســنة ،وكان املثــال احل ّ
واملصــداق الواقعــي امامهــم ،وليــس فقــط
بالــكالم ،فعندمــا رفــع صوتــه علــى أحــد
تالمذتــه وهــو الســيد ســتار املوســوي خــال
االمتحــان ،النــه تكلــم مــع طالــب آخــر ،فصــرخ
داعي ـ ًا إيــاه بالســكوت ،بــادره باالعتــذار بعــد
انتهــاء االمتحــان ،فــي حــن يقــول الســيد

ســتار بأنــي ذهبــت الــى غرفتــه العتــذر أنــا
ممــا ســببت لــه مــن ازعــاج ،وأبــن لــه أنــي لــم
أكــن اقصــد كشــف اجلــواب ،وامنــا توضيــح
الســؤال الــذي لــم يفهمــه ذلــك الطالــب.
كان حلــو احلديــث ســهل املعشــار -
يقــول الســيد ســتار -مــن الصعــب ان تغــادر
مجلســه ،الحاديثــه الشــ ّيقة ،ومــا تضــم مــن
نصائــح وحكــم وتوجيهــات فــي املجــاالت كافــة.
وصــورة أخــرى مــن متســكه بالقيــم
واملفاهيــم الدينيــة ينقلهــا الســيد ســتار
املوســوي« ،اننــي ذات مــرة كنــت معــه علــى
مأدبــة طعــام فــي بيتــه ،وعندمــا انتهينــا ،أخــذ
صحــن الطعــام وحلســه بلســانه ،وقــال :هــذا
عنــد النــاس عيــب ،ولكــن عنــد اللــه كبيــرة ،ثــم
يــردف بــأن علماءنــا هكــذا كانــوا يصنعــون،
ونحــن أهــل تشــريع ،علينــا احتــرام النعمــة
الــى أقصــى حــد».
كيف تنجح الحوزة العلمية؟

ٌ
ســؤال طرحنــاه علــى ثلّــة مــن تالمــذه
الذيــن اصبحــوا اليــوم مســؤولني اداريــن
واســاتذة أكفــاء فــي احلــوزة العلميــة ،فــكان
جــواب الســيد ســتار املوســوي فــي ضــوء منهج
فقيدنــا الكبيــر ،بانــه ّ
يتلخــص فــي «احتــرام
االســتاذ لعلميــة الطالــب» ،ويستشــهد بواقعــة
حصلــت لــه مــع اســتاذه (الشــيخ الفقيــد) فــي
مــادة اللغــة العربيــة ،كتــاب شــرح ابــن عقيــل،
وقــد أحــرز درجــة  ،99ويقــول« :كنــت أتوقــع
الدرجــة الكاملــة ملعرفتــي مبســتواي فــي هــذا
املــادة ،ولكــن الشــيخ  -رحمــه اللــه  -أشــكل
ـي بســؤال ع ـ ّده االجابــة عليــه خطــأ بينمــا
علـ ّ
كنــت اعتقــد الصــواب فيــه ،وفــي نفــس اليــوم،
وفــي وقــت متأخــر مــن الليــل اتصــل بــي مديــر
املدرســة وقــال :طلــب منّــي الشــيخ داعــي
احلــق بــأن اثبــت لــك درجــة ( )100إكرامــ ًا
للكســائي صاحــب الكتــاب الــذي يؤيــد رأيــي
فــي القاعــدة اللغويــة التــي اعتمــدت عليهــا
فــي االجابــة ،فقــد صــرف ســاعات مــن وقتــه
للبحــث عــن املصــدر الــذي اعتمــدت عليــه فــي
اجابتــي الصحيحــة».
أمــا الشــيخ ابراهيــم الســلطان ،اإلداري
فــي مدرســة االمــام اجلــواد ،عليــه الســام،
فانــه يعــزو عوامــل النجــاح الــى امــور فــي
مقدمتهــا« :التــوكل علــى اللــه  -تعالــى-
ورعايــة الســيد املرجــع املدرســي  -دام ظلــه
 -وايض ـ ًا إخــاص الشــيخ الفقيــد فــي عملــه

الــدؤوب إلجنــاح هــذا املشــروع».
فيمــا حتــدث الشــيخ طالــب اخلفاجــي عــن
«خلــوص النيــة التــي كانــت فــي قلــب الشــيخ
داعياحلــق ،فكانــت كل عطاءاتــه العلميــة
واملعرفيــة خالصــة لوجــه اللــه  -تعالــى ،-وكان
دائــم االبتســامة والتفاعــل مــع الطــاب ،حتــى
طالب عنــده ،وكان
اننــا لــم نكــن نستشــعر اننــا ٌ
يشــجعنا علــى طلــب العلــم واالســتمرار فيــه
بروحيتــه الطيبــة واخالقــه الرفيعــة وخلــوص
نيتــه للــه  -تعالــى.-
فقيدنا الكبير يتحدث عن نفسه

فــي حــوار أجرينــا ملجلــة «الهــدى» فــي
بدايــات صدورهــا عــام  ،2012حــول احلــوزة
العلميــة فــي كربــاء املقدســة ،وحتديــد ًا
مدرســة االمــام اجلــواد ،عليــه الســام ،الــذي
أشــرف علــى تأسيســها ،وجــرى احلديــث عــن
التحديــات التــي يواجههــا عالــم الديــن الطامــح
لنيــل العــا والنجــاح فــي مســيرته العلميــة
وخدمــة الديــن واملجتمــع ،وقبــل أن يؤســس
هــذه املدرســة ،كان فقدينــا الكبيــر ،مــن خيــرة
اســاتذة اللغــة العربيــة فــي كربــاء املقدســة
لســنوات عديــدة ،فقــد د ّرس فــي املرحلــة
االعداديــة كمــا د ّرس فــي معاهــد إعــداد
املعلمــن ،وأكــد لنــا أنــه طيلــة مشــواره العلمــي
والتعليمــي ،لــم يتخــ َّل عــن ز ّيــه الدينــي قــط،
إمنــا فــرض شــخصيته وهويتــه علــى اآلخريــن
متحديــ ًا ظــروف النظــام البائــد التــي كانــت
تتســم بالقســوة والتعقيــد واخلطــورة.
وعندمــا ســألناه عــن الغايــة مــن تأســيس
احلــوزة العلميــة ،ومــاذا يريــد مــن طلبــة هــذه
احلــوزة؟ أجــاب:
«نريــد ان يكــون الطالــب قوي ـ ًا فــي اللغــة،
وفــي الفقــه ،وفــي الفلســفة،وفي االصــول ،وكل
ـت الــى الديــن بصلــة ،فــاذا حصــل أن
مــا ميـ ّ
صعــد املنبــر يومـ ًا ،يكــون قــادر ًا علــى تفســير
القــرآن الكــرمي وتبيــن االحاديــث الشــريفة،
كمــا يكــون قــادر ًا علــى االجابــة علــى االســئلة
مبختلــف اشــكالها ،حتــى املعقــدة منهــا».
ومــن عوامــل النجــاح فــي هــذا املســعى،
التحلّــي باالخــاق احلميــدة ،فقــال« :نحــن
نكســب النــاس باالخــاق كمــا علمنــا رســول
اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،أعــرف اشــخاص ًا
كانــوا فــي بدايــة دخولهــم احلــوزة صعبــي
املــراس ،ولكــن مبــرور الزمــن حتولــوا الــى
أنــاس طيبــن ،ثــم اصبحــوا خطبــاء وفقهــاء».

وأشــار الشــيخ الفقيــد فــي هــذا الســياق
الــى حاجــة املجتمــع واالمــة الــى احلــوزة
والــى علمــاء الديــن ،عندمــا كشــف عــن وجــود
«مدرســة للكفــر واإلحلــاد فــي كل بيــت عراقــي،
لــذا البــد مــن االكثــار مــن املــدارس الدينيــة،
فلــو صــارت ألفــ ًا أقــول هــل مــن مزيــد...؟!
ولكــن؛ مــع مراعــاة الكيفيــة فــي مســتوى
االدارة والتدريــس ،وليــس فقــط الكميــة».
وقبــل اخلتــام أرى مــن االمانــة العلميــة
واملهنيــة ،التذكيــر بــأن ســماحة الشــيخ الفقيــد
العالمــة محمــد علــي داعــي احلــق ،تــرك لنــا
إرثــ ًا ثقافيــ ًا ضخمــ ًا ومميــز ًا ولكنــه مغيبــ ًا!
ومــن أبــرز هــذه اآلثــار؛ نســخة مــن القــرآن
الكــرمي ّ
خطــه ســماحته بيــده الكرميــة وبخــط
ســميك ومقــروء ومميــز ،وينقــل عنــه بأنــه
اســتغرق خمــس ســنوات إلمتــام كتابتــه،
وقــد عرضــت عليــه الدوائــر املعنيــة فــي عهــد
النظــام البائــد طباعتــه ،فرفــض بشــ ّدة لئــا
يلصــق بــه فضــل ذلــك النظــام اجلائــر ،ورمبــا
اســم الطاغيــة البائــد ،وانــه لــه الفضــل فــي
طباعتــه ،كمــا يفعــل آل ســعود ،وعندمــا يكــون
العالمــة الفقيــد بهــذه الرفعــة وبهــذا املســتوى
مــن اإلبــاء ،صونــ ًا للديــن والعقيــدة ،يجــدر
باملســؤولني املعنيــن فــي الدولــة العراقيــة
احلديثــة فــي ظــل «النظــام الدميقراطــي»
وأجــواء حريــة التعبيــر والــرأي والنشــر ،أن
تتلقــف هــذه النســخة النــادرة لتكــون رديفــ ًا
لســائر املصاحــف املوجــودة ،ويكــون العــراق
مســاهم ًا فــي خــط نســخة جديــدة مــن الكتــاب
املجيــد ،تقديــر ًا لتلــك اجلهــود اجلبــارة،
ـرب لألجيــال.
وتخليــد ًا لذكــر عالــم معطــاء ومـ ٍ
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ضمــن هــذه املنظومــة ،وقــد عكــف العلمــاء
واخلبــراء علــى معرفــة ســبب النشــوء هــذا،
وقــد كتــب الكثيــر عــن ذلــك ،ومنهــم ســماحة
املرجــع الدينــي الســيد محمــد تقــي املدرســي
الــذي تنــاول هــذه احلالــة النفســية فــي تفســيره
للقــرآن الكــرمي فــي آيــات مــن ســورة االنبيــاء:

َان فِ ِيهــا ِ
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ــو ك َ
ان
{ َل ْ
َ
ِ
ــر ِ
َــا َيص ُف َ
ــون}( ،اآليــة،)22 :
ش ع َّ
اللَِّ َر ِّب ا ْل َع ْ

ماذا نجني من القسوة على اآلخرين؟
حسين محمد علي

بــن القــوة والقســوة خيــط رفيــع ،وهــ ّوة
ســحيقة مؤداهــا الكــوارث واجلرائــم واملآســي،
فالقــوة مطلوبــة مــن حيــث وســيلة لتحقيــق
الغايــات النبيلــة ،وقــد دعــت اليهــا النصــوص
الدينيــة الشــريفة ،وأكــدت عليهــا وأن «املؤمــن
القــوي خيــر مــن املؤمــن الضعيــف» ،واآليــة
ِ
اســ َت َط ْعتُم ِّمــن
الكرميــةَ :
{و َأعــدُّ وا َلُــم َّمــا ْ
ــون بِ ِ
ُقــو ٍة و ِمــن رب ِ
الَ ْي ِ
ــاط ْ
ــل ت ُْر ِه ُب َ
ــه عَــدُ َّو
ِّ َ
َّ َ
ُــم( ،}...ســورة األنفــال)60 :
ك
و
ع
َدُ
اللَِّ َو َّ ْ

والنتيجــة تكــون الدفــاع عــن احلــق والفضيلــة
وبنــاء احليــاة الكرميــة لالنســان ،بينمــا القســوة
التوســل بالعنــف والعدوانيــة،
ومــا يســتتبعه مــن
ّ
فانهــا لــن تنتــج ســوى الكراهيــة والصــراع
املســتدمي.
وبالرغــم مــن تأكيــد علمــاء النفــس علــى
كــون القســوة حالــة مرضيــة قابلــة للنمــو،
جنــد البعــض يعدهــا أحــد عوامــل النجــاح فــي
احليــاة عندمــا يربطــه بالقــوة؛ ســوا ًء فــي احليــاة
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األســرية ،والتعامــل مــع الزوجــة واالوالد ،أو
فــي التعامــل مــع اآلخريــن؛ فــي الشــارع أو
فــي الســوق أو فــي الدوائــر احلكوميــة ،وحتــى
فــي دوائــر االمــن والقــوات املســلحة ،التــي يأبى
أهلهــا تف ّهــم مفــردة اللــن واحللــم والالعنــف فــي
مجمــل أعمالهــم.
باملقابــل؛ يعــد الكثيــر فــي املجتمــع صفــة
اللــن واحللــم مدعــاة للضعــف وثغــرة تــؤدي الــى
اخلســران وإحلــاق الضــرر املــادي واملعنــوي،
ولعــل مــن أبــرز مظاهــر القســوة والعنــف فــي
حياتنــا مــا جنــده فــي التعامــل مــع االطفــال،
ســوا ًء فــي البيــوت أو فــي املــدارس ،حيــث
يتعــرض للطفــل الصغيــر الــى تعامــل ّ
فــظ
ـاس ،لفظـ ًا وضربـ ًا ،ثــم نســمع التبريــر بأنــه
وقـ ٍ
«مــن ضروريــات التربيــة!!»...
ومــا تــزال وســائل االعــام ومنظمــات رعاية
الطفولــة فــي بلــدان عــدة ،تســجل حــوادث مريعة
لضــرب االطفــال بشــكل وحشــي ،رمبــا يشــبه
تعذيــب املعارضــن السياســيني الذيــن يهــددون
عــرش الطغــاة ،واحيانـ ًا يــؤدي الضــرب املبــرح

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

الــى املــوت.
ً
والقســوة ،رمبــا ال تظهــر دائمـا فــي حــاالت
الغضــب وردود الفعــل العنيفــة ،كونهــا حالــة
نفســية متشــكلة مــن منظومــة أخالقيــة خاصــة
بصاحبهــا ،تصــدر إيعــازات الــى اجلــوارح
بالتصــرف الســريع لــدى أي موقــف غيــر
مرغــوب او تصــرف يزعــج صاحبــه ويتعــارض
مــع مصاحلــه او مكانتــه ،كمــا نالحــظ
أمثلــة ال تُعــد فــي التعامــل مــع املرضــى فــي
املستشــفيات ،او التعامــل فــي دوائــر القضــاء
مــع املدانــن بقضايــا مختلفــة.
ولكــن؛ مــا الــذي يجعــل االنســان املوهــوب
إلهيــ ًا بالفطــرة الســليمة واملشــاعر االنســانية
النبيلة،متصف ـ ًا بصفــات العنــف والقســوة؟
كيف تنمو القسوة في القلب؟

كمــا ســائر النزعــات النفســية واخلصــال
غيــر احلميــدة ،تنشــأ وتنمــو مــع منــو االنســان
وتدرجــه فــي احليــاة ،بتأثيــر عوامــل التربيــة
واحمليــط اخلارجــي ،فــان حالــة القســوة تقــع

ٌ
متمثــل فــي
وحتــدث عــن أحــد االســباب
احلالــة الســلبية عنــد االنســان ونظرتــه غيــر
االيجابيــة الــى كل مــا يحيــط بــه مــن طبيعــة
وبشــر وحجــر ،فهــو مســكونٌ بهاجــس اخلطــر
مــن القــادم .واســتلهم ســماحته مــن القــرآن
الكــرمي ،مــا وصفــه بنظريــة العنــف والقســوة
التــي ابتناهــا بنــو اســرائيل عندمــا حــددوا لإلله
صفــة وحيــدة وهــي القــوة والعنــف ،وذلــك مــن
اجــل تثبيــت هــذه النظريــة فــي حياتهــم ،ولتكون
القســوة والعنــف والدمويــة الطريــق الوحيــد
لديهــم لتحقيــق مــا يريــدون.
وهــذا مــا ابتلــي بــه عــرب اجلاهليــة قبــل
بــزوغ فجــر االســام وظهــور رســول الرحمــة
واالنســانية ،حتــى عرفــوا بــأن «شــعارهم
اخلــوف ودثارهــم الســيف» ،ولتحقيــق مــا
يريــدون ،لــم يكــن ليثنيهــم أي شــيء ،حتــى
املشــاعر االنســانية الرقيقــة املوهوبــة لهــم
كبشــر مــن اللــه  -تعالــى -كمــا كان
يحصــل فــي وأد البنــات وهــن أحيــاء
بأيــدي أبائهــم حتــت التــراب ،وكان
العــرب آنــذاك ي ّدعــون أنهــم بهــذا العمــل
إمنــا يتخلصــون مــن العــار املتمثــل بوجــود
البنــات او كثــرة االنــاث فــي قبائلهــم وهــم
منشــغلون بــن فتــرة واخــرى بالقتــال فيمــا
بينهــم فتكــون البنــات مــن بــن غنائــم احلــرب
ويتحولــن ســبايا بيــد اآلخــر املنتصــر وحتــل
املصيبــة!! وإذن؛ يدفعــون اخلشــية مــن العــار
بقتــل انســان وديــع .وهــذا مــا نــراه متجســد ًا
فــي حياتنــا اليــوم ،وفــي االصعــدة كافــة ،فأينما
الحظــت القســوة والعنــف ،ابحــث عــن مشــاعر
اخلــوف علــى الــذات او املكانة او الســمعة ،علم ًا
أن اصحــاب هــذه النظريــة ومــن يطبقونهــا فــي
حياتهــم لــم يســألوا انفســهم مــرة واحــدة فــي
العمــر ،مبــدى جدوائيــة القســوة فــي تخفيــف
مشــاعر اخلــوف تلــك ،إن وجــدت طبعــ ًا ،او
كانــت املــرأة او الطفــل او املســتهدفني يهــددون
مصاحلهــم حق ـ ًا ،أو العكــس متام ـ ًا ،فالقســوة
التــي ينتهجونهــا لــن تنتــج لهــم ســوى ردود فعل

مماثلــة مــن الطــرف اآلخــر ،ورمبــا تكــون أشــد
وقعـ ًا ،عندمــا يتجــه االمــر نحــو االنتقــام ،كمــا
يحصــل فــي االزمــات العائليــة املتفجــرة ،او
املشــاكل السياســية فــي بــاد عديــدة.
وهنالــك ســبب آخــر مــن جملــة اســباب
نشــوء القســوة يذكرهــا ســماحة املرجــع الدينــي
الراحــل الســيد محمــد الشــيرازي  -طــاب
ثــراه  -فــي كتابــه «الالعنــف ثقافــة وســلوك»،
بــان وراءه اجلهــل وقلــة الوعــي وفقــدان العلــم
واملعرفــة ،فكلمــا كان التوجــه نحــو العلــم
والعمــل واالنتــاج ،ابتعــد االنســان عــن القســوة
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والعنــف« ،فقــد أكــد االســام علــى العلــم فــي
آيــات وروايــات عديــدة ،كمــا أكــد علــى العمــل
املقتــرن بالعلــم والالعنــف أيضــ ًا ،واستشــهد
ســماحته بحديــث عــن أميــر املؤمنــن ،عليــه
الســام« :طلــب املراتــب والدرجــات بغيــر
عمــل جهــل» .واذا تصفحنــا تاريــخ الشــعوب
واألمم التــي نراهــا اليــوم متقدمــة علميـ ًا ،جنــد
صفحــات القســوة الرهيبــة والدمويــة املريعــة في
حــروب تصفيــة طائفيــة او عرقيــة ،او أطمــاع
سياســية ،الســيما فــي القــارة االوربيــة ،وال
أد ّل علــى احلربــن العامليتــن التــي انطلقــت
شــرارتهما مــن بقــاع محــدودة ودفــع العالــم
بأســره ثمنهــا الباهــظ مباليــن القتلــى وأمثالهــم
مــن اجلرحــى ودمــار وخســائر ال ُتصــى ،بيــد

ان هــذه الصفحــات الســوداء طويــت بقــوة العلم
والعمــل ،واملثــال األبــرز؛ اليابــان واملانيــا ،فهمــا
مــن اشــعل فتيــل احلــرب ،ثــم حتــوال الــى أحــد
اقطــاب االقتصــاد والتجــارة فــي العالــم وباتــت
الســلع والبضائــع القادمــة منهمــا مــن أجــود
وأروع مــا يبحــث عنــه النــاس فــي العالــم كلــه.
الخروج من الذات الى اللين واأللفة

كمــا ذكرنــا آنفــ ًا؛ مــن أبــرز عناصــر
نشــوء القســوة فــي النفــس ومنوهــا فــي القلــب،
حالــة التقوقــع علــى الــذات وعــدم االنفتــاح
علــى اآلخريــن الســباب عــدة ذكرنــا بعضهــا،
وهــذا مــا ابتلــي بــه انســان اجلزيــرة العربيــة
قبــل بــزوغ فجــر االســام ،فكانــت معاناتــه مــع
التخلــف واحلرمــان والعيــش النكــد،
وعندمــا ُبعــث رســول الرحمــة ،بــادر
الــى عــاج هــذه احلالــة ،ضمــن أولوياتــه
التربويــة للمجتمــع امل ّكــي ،واملجتمــع
العربــي بشــكل عــام آنــذاك ،فــكان يعلــم
النــاس الشــفقة والرحمــة واحللــم ليحملــوا
ســمة االنســانية بشــكل واقعــي ،ومــا إظهــار
احلــب الشــديد لســبطيه؛ احلســن واحلســن،
عليهمــا الســام ،إال أحــد وســائل إيصــال هــذه
الرســالة الــى اآلبــاء ،وايض ـ ًا طريقــة التعامــل
مــع الزوجــة وافــراد األســرة واجليــران ،بــل
وحتــى احليوانــات األليفــة ،مثــل القــط والدجــاج
واالغنــام وغيرهــا ،فــي روايــات تاريخيــة تتحفنا
بهــا كتــب الســيرة.
ومــن الناحيــة النفســية؛ لــو تفحصنــا
املنطويــن علــى انفســهم وامللتزمــن جانــب
ذواتهــم ومصاحلهــم اخلاصــة ،جنــد أبــرز
خصلــة تظهــر لهــم؛ القســوة والنزعــة الــى
التهجــم علــى اآلخريــن ومحاولــة التعالــي عليهم،
وعــدم حتملهــم تفــوق وجنــاح اآلخريــن ،حتــى
وإن كانــوا ذوي قربــى ،حتــى قرنــت االحاديــث
الشــريفة حالــة القســوة بصفــة اللــؤم ،فقــد جــاء
فــي احلديــث عــن أميــر املؤمنــن ،عليــه الســام،
فــي « ُغــرر احلِ كــم» بــأن «مــن اللئــام تكــون
القســوة».
فــاذا اردنــا حتجيــم ظاهــرة القســوة
والعنــف فــي املجتمــع ،علينــا نشــر ثقافــة
االنفتــاح واحتــرام اآلخــر وعــدم التجــاوز علــى
حقــوق اآلخريــن ،بــدء ًا مــن افــراد األســرة
ومــرور ًا باجليــران واالصدقــاء وحتــى جميــع
افــراد املجتمــع ،حتــى يعــ ّم الســلم األهلــي
واالســتقرار النفســي واالجتماعــي.
أﻳﺎر | 2018
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية
فالتجــارب التــي ميــر بهــا الفــرد أو يتعــظ بهــا
عندمــا ميــر بهــا آخــرون لهــي خيــر دروس
متنــح الشــخص وعي ـ ًا خــال حياتــه ،فتجعــل
منــه شــخص ًا ملتفت ـ ًا لعاقبــة مــا يريــد الولــوج
بــه مــن أعمــال ،ويكــون صاحــب تخطيــط
ناضــج ،وهــذه تكتســب أكثــر مبرافقــة ذوي
العقــول أو اخلبــرات لتكتســب منهــم املهــارات
التــي أوصلتهــم للنجــاح فــي أعمالهــم فيكــون
الشــخص محظوظــ ًا بذلــك.
وإذا توســعنا قليـ ًا ســنجد أن هنــاك أممـ ًا
تقدمــت سياســي ًا واقتصاديـ ًا بعدمــا اســتفادت
مــن جتاربهــا أو جتــارب دول غيرهــا مــ ّرت
بصعــاب واجتــازت تلــك املراحــل.
ويكشــف لنــا التاريــخ عــن عظمــاء ســاروا
علــى خطــى القــادة الصاحلــن فنتــج أن
خلدهــم التاريــخ مبواقفهــم ،وللوعــي أنــواع
يختلــف باختــاف املواضيــع فمنــه:
ً
أوال :الوعي الفردي

الوعي الفردي والجماهيري
وانعكاساته الدينية واالجتماعية

ضياء العيداني

عندمــا نتكلــم عــن الوعــي فإننــا نقصــد
بذلــك األفــكار التــي يكتســبها الفــرد فــي
حياتــه وفهمــه حلقائــق األشــياء ،وكذلــك
نقصــد املفاهيــم عــن حقيقــة معرفتنــا باألمــور،
وكالهمــا يخــرج منــا بشــكل وجهــات نظــر
تنطبــع فــي مشــاعرنا فتخــرج ســلوك ًا يحــدد
شــخصيتنا .
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وهــذا الوعــي يختلــف نســبي ًا بــن شــخص
وآخــر ومــدى اســتيعاب الشــخص لعلــم دون
آخــر ،كمــا أن أدوات الوعــي كثيــرة منهــا؛
العلــم ،والتثقيــف ،والتجربــة ،والتأمــل ،وينقــص
بأضدادهــا؛ كاجلهــل ،وعــدم اخلبــرة ،والغفلــة،
وإهمــال العقــل ،وأشــدها احلماقــة ،والتــي
تعنــي التصــرف بتســرع دون دراســة وإملــام
للموضــوع وســلوك طرائــق تقــوده للمضــرة،
بينمــا يتوقــع أن تنفعــه .حتــى قــال املتنبــي:
لكل داء دواء يستطب به
إال احلامقة أعيت من يداوهيا

توهــم
وقــد يكــون أحــد أســباب احلماقــةّ ،
الشــخص بأنــه يفهــم كل شــيء ،ويحيــط علمـاً
بــكل األمــور ،لذلــك تــراه ال يستشــير ،ويتســرع
فــي اتخــاذ القــرار ،وجــاء فــي إحــدى وصايــا
اإلمــام علــي ،عليــه الســام ،البنــه احلســن،
حـ ِ
عليــه الســام ،قولــه« :إِ َّيـ َ
ـق
ـاك َو ُم َصا َد َق ـ َة األَ ْ َ
َفإِ َّن ـ ُه ُي ِر ْيــدُ َأ ْن َينْ َف َعـ َ
ـر َك».
ـك َف َيـ ُ ُّ

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

الوعي وأدواته

ومــن أدوات الوعــي العلــم ،ونقصــد بالعلــم
هنــا اكتســاب املعــارف ،ســوا ٌء أ كانــت العلميــة
منهــا أم اإلنســانية ،أو الدينيــة وال يقتصــر
املفهــوم علــى احلفــظ فقــط ،فكــم مــن حافــظ
للعلــوم غيــر مســتوعب لهــا! فالــذي نقصــده؛
االســتيعاب ،وأن يكــون الشــخص علــى معرفــة
ولــو يســيرة بالعلــوم علــى اختالفهــا فمــا ال
ُيــد َر ُك ُك ُلّــه  ،ال ُيتــ َر ُك ُج ُلّــه ،ويتــم اكتســاب
العلــوم باملطالعــة والســماع لــذوي التخصــص
بعلــم معــن مــع اســتيعاب العلــوم الباقيــة ولــو
بشــكل جزئــي ،كل ذلــك يجعــل مــن اإلنســان
خزين ـ ًا ملعلومــات مســتوعبة تنفعــه فــي الدنيــا
واآلخــرة ،وجتعــل لــه قــرارات صائبــة وحكيمــة
وناضجــة.
كمــا أن التجــارب مــن األدوات التــي
نســتطيع أن نكتســب مــن خاللهــا وعيـ ًا كافيـ ًا،

والوعــي الفــردي يعنــي مجموعــة الثقافــات
والتجــارب التــي تعلمهــا واكتســبها الشــخص
فــي حياتــه وهــذه علــى عــدة أنــواع أيضــ ًا
فمنهــا؛ الثقافــة الشــخصية ،والثقافــة الدينيــة،
والثقافــة االجتماعيــة.
 -1الثقافــة الشــخصية؛ وهــذا اجلانــب
يختــص باالطــاع علــى املعلومــات اخلاصــة
بشــخصية اإلنســان ومعرفــة مواطــن القــوة
والضعــف فيهــا لكــي تكــون لــدى الفــرد
شــخصية ســوية ،وهــذه املرحلــة مهمــة خاصــة
لآلبــاء فــي تربيــة أبنائهــم وإملامهــم بطرائــق
غــرس املفاهيــم الصحيحــة ،وضروريــة للفــرد
أيض ـ ًا فــي تقــومي ســلوكه ،ولــم يقتصــر هــذا
األمــر علــى االطــاع فقــط ،بــل بالتطبيــق
للمعلومــات واالســتفادة مــن جتــارب اآلخريــن
ايضــ ًا.
 -2الثقافــة الدينيــة ،فقــد قــال اإلمــام
الصــادق ،عليــه الســام« :ليــت الســياط علــى
رؤوس أصحابــي حتــى يتفقهــوا فــي احلــال
واحلــرام» وهــذا الوعــي لــه مــن األهميــة بحيــث
يحــدد مصيــر عملــه ،ألن مــن ال يفقــه بأمــور
الديــن ســيدخل نفســه فــي مــوارد احلــرام،
كمــا أن الوعــي الدينــي ضــروري لكــي يكــون
اإلميــان راســخ ًا بقلوبنــا عــن علــم ومعرفــة ،ال
عــن جهــل أو عــن طريــق أشــخاص بظاهــر
الديــن ،األمــر الــذي يــؤدي بنــا ألن نتبــع رجــا ًال
منافقــن ،متســترين بالديــن وال نعلــم بباطنهــم
بــل نتبــع هــذا الطريــق ملجــرد أن هــؤالء
األشــخاص متدينــون ،وعندمــا يتضــح لدينــا

ٌ
هناك أمم تقدمت
ً
ً
سياسيا واقتصاديا
بعدما استفادت
من تجاربها وتجارب
ّ
دول غيرها مرت
بصعاب واجتازت تلك
المراحل

أنهــم علــى باطــل ســتكون هنــاك ردة فعــل
معاكســة جتــاه الديــن ،بعــد أن نكتشــف زيــف
هــؤالء املدعــن ،أو باالجنــرار خلــف أفكارهــم
التــي هــي ضــد مصالــح الديــن واألمــة ،فنكــون
شــركاء بأعمالهــم الباطلــة ،لهــذا حــذر اإلمــام
الصــادق عليــه الســام مــن ذلــك بقولــه« :مــن
دخــل فــي هــذا الديــن بالرجــال ،أخرجــه منــه
الرجــال كمــا أدخلــوه فيــه  ،ومــن دخــل فيــه
بالكتــاب والســنّة  ،زالــت اجلبــال قبــل أن
يــزول».
 -3الثقافــة االجتماعيــة ،ونقصــد بهــا
كيفيــة تعامــل الفــرد مــع أبنــاء جلدتــه ،فالواقــع
يحكــي لنــا اختــاف األمزجــة والشــخصيات
والطبائــع ،وهنــاك قاعــدة عامــة أعطاهــا لنــا
ســيدنا وموالنــا اإلمــام علــي ،عليــه الســام،
بقولــه« :االنقبــاض بــن املنبســطني ثقــل،
واالنبســاط بــن املنقبضــن ســخف»؛ فمــن
كان منبســطا ال يجــدر بنــا أن نتعامــل معــه
بثقــل والعكــس صحيــح ،وأن نتعامــل مــع
املجتمــع بثقــة مبنيــة علــى التجربــة ،ال نعطــي
الثقــة العميــاء دون دراســة ودرايــة فنكــون
ســاذجني وال أن نشــكك بــكل النــاس مــن
حيــث النوايــا ،وال نثــق باألقــوال بــل نعــزز
ثقتنــا مبــا نلمســه مــن األفعــال ،وأن يكــون
حبنــا لآلخريــن وســط ّي ًا .قــال أميــر البلغــاء
ـب َحبِي َبـ َ
ـك َه ْونـ ًا َمــا
علــي ،عليــه الســامَ « :أ ْحبِـ ْ

ع ََســى َأ ْن َيك َ
يض َ
ــض
ــك َي ْومــ ًا َمــا َو َأ ْب ِغ ْ
ُــون َب ِغ َ
ِ
َ
ــك َه ْونــ ًا َمــا ع ََســى أ ْن َيك َ
ُــون َحبي َب َ
يض َ
ــك
َب ِغ َ
َي ْومــ ًا َمــا» ،أي التأنّــي وعــدم اإلفــراط فــي

احلــب أو البغــض ،وأن تكــون صداقاتنــا مبنيــة
علــى حســن االختيــار ألن الصديــق لــه دور

كبيــر فــي تغييــر مســار حيــاة االنســان علــى
جميــع األصعــدة ســلب ًا وإيجابــ ًا.
ً
ثانيا :الوعي الجماهيري

وهــو الوعــي النــاجت عــن تضافــر جهــود
مــا ســبقنا اإلشــارة إليهــم مــن أصحــاب
الثقافــة الدينيــة العاملــن ،وممــن لديهــم ثقافــة
اجتماعيــة ،وثقافــة فرديــة ،مــن علمــاء وخطبــاء
وكتــاب وأدبــاء ومفكريــن فــي مختلــف مياديــن
الثقافــات مــن أصحــاب الفطــرة والنوايــا
الســليمة التــي تهتــم بالشــأن العــام وتقدمــه
علــى الشــأن الذاتــي واملصلحــة الشــخصية.
إن صناعــة الــرأي العــام الصحيــح
وامل ّوجــه ،يتحقــق عــن طريــق تثقيــف األفــراد
والتصــدي حملــاوالت املنافقــن الذيــن همهــم
وضــع الغشــاوة علــى عيــون الكثيريــن للحــؤول
دون الوصــول الــى احلقائــق فيمــا يتعلــق
بحاضــر األمــة ومســتقبل األفــراد وتطلعاتهــم،
ومــن ثـ ّم اســتغاللهم أو تزييــف احلقائــق ،وصد
املجتمــع عــن التفكيــر والتثقيــف الســليم ،بل ان
كل َهـ ّم املنافقــن هــو نشــر اجلهــل فــي أوســاط
األمــة ،وضــخ الثقافــات اخلاطئــة لكــي تخلــو
الســاحة لهــم ليعملــوا مــا يريــدون لتحقيــق
مصالــح شــخصية أو فئويــة أو عنصريــة
مقيتــة ال ُ
ـت إلــى اإلســام واإلنســانية بصلــة
متـ ّ
إطالق ـ ًا؛ فالوعــي اجلماهيــري يجعــل املجتمــع
يحســن اختيــار مــن يضعــون ثقتهــم بــه علــى
املســتوى السياســي ،ويبعــدون كل مــن ال يريــد
لهــم اخليــر ،ويكــون مجتمع ـ ًا واعي ـ ًا ال تنطلــي
عليــه األكاذيــب واخلــدع بالشــعارات البراقــة.
وبعــد مــا قدمنــاه يتضــح لنــا أن للوعــي
دور ًا مهمــ ًا ســواء أ كان علــى مســتوى
الفــرد أم املجتمــع ،وعلــى املســتوى الدينــي
أو الدنيــوي؛ وخاصــة ونحــن نعيــش فــي
عصــر انتشــرت فيــه التقنيــات احلديثــة التــي
مــن املفــروض اســتغاللها فــي منــو وعينــا و
إدراكنــا و حتصــن أنفســنا بحيــث ميكــن أن
منيــز اخلبيــث مــن الطيــب فــي زمــن اختلــت
فيــه املوازيــن وغابــت الكثيــر مــن القيــم
وتضببــت الرؤيــة علــى الكثيــر ،فعــن طريــق
الوعــي تتضــح الرؤيــة الصحيحــة لــدى األفــراد
واملجتمــع فــي كيفيــة التعــرف علــى دينهــم
ومــن ميثــل ذلــك الديــن بالشــكل الصحيــح،
كمــا يتعــرف املجتمــع علــى القائــد األصلــح
سياســي ًا لبلــده وكذلــك معرفــة ســبل التعايــش
مــع أبنــاء األمــة الواحــدة ،وكيفيــة تخطيــط
الفــرد الصحيــح ملســتقبله باســتخدام أدوات
الوعــي الصحيحــة.
أﻳﺎر | 2018
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

علينا تقوية روح الجهاد في األمة وتمكين

مآالت األمة في

اإلسالم من الحكم وفق األسس الصحيحة

أحاديث النبي
األعظم ()1

تكالب
األمم على
المسلمين

السيد جعفر العلوي

أســس النبــي محمــد ،صلــى اللــه عليــه
وآلــه ،أمــة مــن أعظــم األمم فــي العالــم ،وأجهــد
نفســه وفــق خارطــة الوحــي اإللهــي لتكــون
أمتــه ذات شــخصية قويــة متكاملــة ،وأكمــل
أســس بقائهــا وتقدمهــا لتكــون شــاهدة علــى
األمم وحاملــة لنــور اإلســام للعالــم فأمدهــا
بنــور الوحــي والعلــم ورســخ فيهــا التعــاون
واألخــوة والتراحــم وجعــل مــكارم األخــاق
مقيــاس التقــدم الفــردي واملجمتعــي.
إال أن النبــي ،صلــى اللــه عليــه وآلــه،
اصطــدم بالواقــع اجلاهلــي املــر الــذي كان
ال يــزال يعشــعش فــي قلــوب بعــض أصحابــه
وأتباعــه ممــن لــم يط ّهــر الديــن اجلديــد قلوبهم،
فكانــوا يضمــرون النفــاق ويظهــرون اإلميــان،
وقــد أطلــع اللــه  -تعالــى -نبيــه الكــرمي مبــا
ســيكون مــن أكثريــة األمــة وانقالبهــم علــى
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جوهــر الديــن وعروتــه الوثقــى وهــي الواليــة
واحلكــم الــذي رســخه النبــي ،صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،ليكــون خالص ـ ًا بأمــر اللــه لألئمــة
األطهــار مــن أهــل بيتــه ،عليهــم الســام.
هنــا جنــد النبــي الرحيــم رغــم أملــه مبــا
ســيحدث ،وجــه أمتــه لســبل اخلــاص علــى
املســتوى الفــردي واجلمعــي لئــا يتلوثــوا
مبــا ســيقع مــن مظالــم ويحاولــوا أن ينقــذوا
أنفســهم مــن الفــن فوضــع لهــم بعــض املــآالت
التــي ســتقع حتم ـ ًا  -والتــي وقعــت بالفعــل -
ليعرفــوا طبيعــة الواقــع القــادم ومــا ميكنهــم
جتنبــه مــن املخاطــر األعظــم.
فــي علــم التخطيــط واالســتراتيجيات،
يعتبــر النبــي صلــوات اللــه عليــه وآلــه مخططـ ًا
محنــك ًا وقديــر ًا ،فــأن اخلطــة األولــى واملثاليــة
التــي كان يجــب علــى األمــة أن تســير عليهــا
لــن تتمكــن مــن تطبيقهــا لتلــوث بعــض صحابته
وانقالبهــم علــى املســار الصحيــح مــن بعــده،
فقــد وضــع لهــم النبــي الكــرمي اخلطــة الثانيــة،
وهــي خطــة الســير علــى طريــق احلــق ،مبــا
أوتينــا مــن قــوة واقتــدار ،الــى أن ترجــع األمــة
الــى مســارها الصحيــح فــي آخــر الزمــان علــى
يــد حفيــده اإلمــام املهــدي ،عجــل اللــه فرجــه
الشــريف ،ونحــاول فــي هــذه الدراســة أن
نبحــث فــي بعــض أحاديــث النبــي املختصــة
مبــآالت األمــة ومــا ســتكون عليــه .ونبــدأ بهــذا

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

احلديــث.
الحديث األول

«ي ِ
وش ُ
َــا
ُ
ــم ك َ
ُــم األُ َم ُ
ــك َأ ْن تَدَ اعَــى َع َل ْيك ُ
ِ
ِ
َتتَدَ اعَــى األَ َك َلــ ُة ع َ
َــى َق ْص َعت َهــاُ ،ق ْلنَــا :مــ ْن
ِ ٍ ِ
ـة بِنَــا يوم ِئـ ٍ
ِق َّلـ ٍ
ـذ؟ َقـ َ
ـر،
َْ َ
ـال :الَ ،أ ْن ُتــم َي ْو َمئــذ كَثـ ٌ
ِ
ِ
الس ـ ْي ِلَ ،ينْــزَ ُع اللَُّ ا َْل َها َب ـ َة
ـم ُغ َثــا ٌء َك ُغ َثــاء َّ
َو َلكنَّ ُكـ ْ
ِمــ ْن ُق ُل ِ
ي َع ُ
ُــم
ُــم َو َ ْ
ــل ِف ُق ُلوبِك ُ
ــوب عَدُ ِّوك ْ
اليــاةِ
ا ْل َو َهـ َنِ ،قيـ َـلَ :و َمــا ا ْل َو َهـ ُن؟ َقـ َ
ـب ْ َ َ
ـالُ :حـ ُّ
ِ
ــو ِت».
َوك ََراه َيــ ُة ا َْل ْ

هــذا احلديــث الهــام يحمــل مضامــن
خطيــرة ،وقــد وقعــت فــي األزمــان الســابقة
وفــي زمننــا املعاصــر ،وهــو نبــوءة مســتقبلية
قالهــا النبــي محمــد ،صلــى اللــه عليــه وآلــه
وســلم ،وهنــا إشــارة لبعــض تلــك املضامــن:
 .1ي ِ
وش ُ
ــك ،فعــل يفيــد القــرب والدنــو.
ُ
وهــو إشــارة ملســتقبل قــادم وكل قــادم قريــب،
تنبــأ بــه الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه.
ـم ،بــأن يدعــو بعضهــم
َ .2أ ْن تَدَ ا َعــى َع َل ْي ُكـ ُ
ً
بعضــا للنيــل منكــم بالقتــال واملواجهــة وكســر
شــوكتكم ،والســيطرة عليكــم وســلب ثرواتكــم.
ــم
وهــو تأكيــد لقــول اللــه تعالــىَ { :ب ْع ُض ُه ْ
َأ ْولِ َيــا ُء َب ْع ٍ
ــض}( ،ســورة املائــدة.)5 :
ــم ،إشــارة لــأمم األخــرى ،ممــن
 .3األُ َم ُ
تضمــر العــداء أو تطمــع فــي بلدانكــم وثرواتكم
بقرينــة مــا ســيأتي.

َــا َتتَدَ اعَــى األَ َك َلــ ُة ع َ
َــى َق ْص َعتِ َهــا،
 .4ك َ
أي مثلمــا تتداعــى األكلــة حــن جتتمــع علــى
الطعــام ،وقــال البعــض؛ إنــه إشــارة الــى
اآلكلــن حــن يجتمعــون الــى الوعــاء الكبيــر
الــذي يوضــع فيــه الطعــام ،ولعــل ذلــك أقــرب
الــى املعنــى؛ واملقصــود أن األمم األخــرى
جتتمــع عليكــم اجتماعــ ًا بعــد أن أصبحتــم
غنيمــة ســهلة فتمزقكــم وتذهــب قوتكــم وتســلب
مــا لديكــم مــن خيــرات.
ِ
ِ ٍ ِ
ُــم ُغ َثــا ٌء
ــرَ ،و َلكنَّك ْ
 .5أ ْنتُــم َي ْو َمئــذ كَث ٌ
ِ
الســ ْي ِل ،أي إن األمــة اإلســامية حــن
َك ُغ َثــاء َّ
تتحقــق مصاديــق تلــك النبــوءة تكــون مغلوبــة
منهــارة ال بســبب قلــة عددهــا ،بــل هــي كثيــرة
العــدد ،إال أن املســلمني يكونــون ضعافــ ًا ال
فحينــذ يكونــون كغثــاء الســيل
يؤبــه لهــم،
ٍ
اجلــارف وهــو مــا يحملــه مــن زبــد وأوســاخ،
وكأن الرســول ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،يقــول:
إنكــم حينئــذ ال متثلــون قــوة حقيقيــة ثقيلــة مبــا
يناســب دوركــم كمســلمني تؤمنــون بــرب العــزة.
َ .6ينْــزَ ُع اللَُّ ا َْل َها َب ـ َة ِم ـ ْن ُق ُلـ ِ
ـم،
ـوب عَدُ ِّو ُكـ ْ
أي إن املهابــة التــي كان األعــداء يخافونكــم
بســببها ،ينزعهــا اللــه مــن قلوبهــم ،فتصبحــوا
فــي نظرهــم ال متثلــون وزن ـ ًا معتبــر ًا.
ي َع ُ
ُــم ا ْل َو َهــ َن ،أي بــدل
َ .7و َ ْ
ــل ِف ُق ُلوبِك ُ
أن يهابكــم األعــداء ،تصبــح قلوبكــم واهنــة
ضعيفــة ،فتهابــون عدوكــم بــدل أن يهابكــم.
ــال :حــب ْ ِ
ــاة وكَر ِ
اه َيــ ُة
ال َي َ َ
 .8ا ْل َو َهــ ُن؟ َق َ ُ ُّ َ
ـو ِت ،أي أن ســبب وهنكــم هــو حــب احليــاة
ا َْلـ ْ
الدنيــا وكراهيــة املــوت وتقــدمي التضحيــة
باألنفــس واملــال فــي ســبيل اللــه ،فتقعــدون عــن
قتــال عدوكــم؛ وهــو داللــة علــى حالــة إنعــدام
أوضعــف روح اجلهــاد لــدى األمــة ،وغلبــة
التفكيــر املــادي.
وبعــد هــذه احملاولــة التقريبيــة ملعنــى
احلديــث الشــريف ،نــرى أن النبــي ،صلــى
اللــه عليــه وآلــه ،قــد وضــع يــده علــى الســبب
الرئيســي لتكالــب األمم علــى أمتــه ،وهــو
حــب أكثــر املســلمني للحيــاة الدنيــا ومــن ثــم
إنشــغالهم بهــا وتكالبهــم عليهــا ومــا ميثلــه
ذلــك مــن غلبــة اجلانــب املــادي علــى اجلانــب
املعنــوي وكراهيــة بــذل التضحيــات التــي

تتطلــب شــهداء وجرحــى؛ ومــن ثــم أراد النبــي
مــن هــذا احلديــث حتذيــر أمتــه ووضــع مــا
ينبغــي عليــه إن حــدث ذلــك.
ونتســاءل ،أليــس هــذا واقــع األمــة،
حــن ســيطر عليهــا املغــول والتتــار مــن قبــل
ثــم الصليبيــون وأخيــر ًا االســتعمار الغربــي
وتكالــب احلكومــات الغربيــة وباألخــص
الفرنســية والبريطانيــة واإليطاليــة علــى تقســيم
البلــدان اإلســامية ونهــب ثرواتهــا وجعلهــا
تابعــة لهــم ومتزيقهــم للبلــدان اإلســامية عبــر
احلــدود املصطنعــة التــي وضعــت وفــق اتفاقيــة
ســايكس بيكــو ثــم متكــن الكيــان الصهيونــي
الغاصــب ليحتــل فلســطني الــى أن جــاءت
الواليــات املتحــدة وتابعــت مســار الســيطرة
االســتعمارية .هكــذا وصــف الرســول األكــرم
افتــراس األمم األخــرى واقــع وبلــدان املســلمني
وتعاونهــم عليهــا مــن كل حــدب وصــوب.
فســيطر ذلــك االســتعمار الغربــي وتعــاون
وتداعــى علينــا باالحتــال لبلداننــا ،وحــن
خــرج منهــا عســكري ًا بــات يديــر معظــم بلــدان
العالــم اإلســامي  -عبــر عمالئــه  -ويتحكــم

فيهــا وينهــب ثرواتهــا ويعبــث مبقدراتهــا ويعيث
فيهــا فســاد ًا وقتـ ًا وتدميــر ًا كمــا هــو احلاصــل
طــوال القــرن العشــرين والعقــود التــي نعيشــها
مــن هــذا القــرن الواحــد والعشــرين.
وهــا نحــن نشــهد تراجــع الــدول العربيــة
بشــكل واضــح عــن مقارعــة الكيــان الصهيونــي
واخلضــوع للواليــات املتحــدة الداعــم الرئيســي
لــه ،بــل نشــهد حالــة الضعــف واالستســام
والهــوان واالنكســار أمــام مخططــات األعــداء
والقبــول بهــا ،فبــدل التضحيــة وشــحذ الهمــم
والتداعــي لتحريــر فلســطني ،نشــهد التطبيــع
مــع الكيــان الصهيونــي ،وتقــدمي ثــروات األمــة
وخيراتهــا لتلــك الــدول املعاديــة حق ًا للمســلمني.
إنهــا حالــة الهــون التــي حتــدث عنهــا نبينــا
األكــرم صلــوات اللــه عليــه وعلــى آلــه .واملخــرج
مــن كل ذلــك هــو تقويــة روح اجلهــاد فــي األمــة
ومتكــن اإلســام مــن احلكــم وفــق األســس
الصحيحــة.
------------------------------------

( -)1أخرجه أبو داود في سننه ( ،)210 \2والروياني في
مسنده (ج ،)2\134 \25وأخرجه أحمد (.)287 \5

طهارة القلب محل اإليمان
َ
َ
{وأ َنز ْل َنــا مـ َ
ـن
ِ

محمد رضا الصفار

ــث القــرآن الكــرمي كثيــر ًا علــى مســألة
يح َّ
ّ
َ
الطهــارة ،وعلــق مح ّبــة اللــه  -تعالــى -عليهــا:
ُّ َّ
َّ ُ
ــب ْال ُم َت َط ِّهر َ
الت َّواب َ
يــن َو ُيح ُّ
يــن} ،بــل ان
{إ َّن الل ي ِحــب
ِ
ِ
ِ
ِ
الشــريعة املطهــرة أولتــه اهتمامــ ًا كثيــر؛ ألن
هــذا هــو طريــق خــروج اإلنســان مــن الظلمــات
إلــى النــور ،والتــي تعتمــد عليــه عالقتــه باللــه -
تعالــى -مــن جانبــن :اجلانــب املعنــوي الــذي
ُ َّ ُ َّ
ََ
َ ْ َ َْ
يــن اهتــدوا
يختــص بطهــارة القلــب {وي ِزيــد الل ال ِذ
ُهـ ًـدى}( ،ســورة مــرمي )76 :فاملــراد مــن الزيــادة
هــي طهــارة القلــوب؛ الــذي هــو (روح اإلميــان)
واجلــوارح مــن دنــس الشــيطان والتخلــص
مــن الذنــوب ،واجلانــب احلســي الــذي يختــص
بطهــارة جســم اإلنســان ،كالوضــوء الــذي يتهيــأ

مــن خاللهــا للعبــادات ،لقولــه تعالــى:
َ ً َ ُ ً
َّ َ
اء مــاء طه
ــورا}( ،ســورة الفرقــان.)48 :
الســم ِ
فلكــي يتكامــل إميــان اإلنســان يجــب أن تكــون
هنــاك عالقــة وثيقــة بــن اجلانــب املعنــوي وبــن
اجلانــب احلســي؛ عليــه أن يكــون نظيــف القلــب ال
يحويــه أي درن ،غيــر محبــة اللــه عــز وجــل كمــا
يقــول اإلمــام الرضــا ،عليــه الســام ،فــي حديــث
قدســي عــن رســول اللــه ،صلــى اللــه عليــه وآلــه:
«قلــب املؤمــن يحوينــي» ،وإال تكــون العبــادة عبــارة
عــن لقلــة لســان أو حــركات رياضيــة ليــس إال.
هــذه العالقــة ترســم لإلنســان الطريــق الســوي
الــذي يوصلــه إلــى بــر األمــان ،فعليــه أن يصفــي
نيتــه مــع اللــه  -تعالــى -ومــع اخللــق ،ويكــون علــى
أهبــة االســتعداد الســتجابة دعــوة اللــه  -عــز وجــل
 -فــي تأديــة حقوقــه ،وال ســيما حقــوق النــاس.
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ثقافة رسالية

ثقافة رسالية

ثقافة المسؤولية وأدوات التغيير نحو األفضل
زكي الناصر

ال يكفــي أن يكــون لإلنســان منهــج
وفكــر فــي هــذه احليــاة وحســب؛ بــل األهــم
أن يكــون ذلــك الفكــر واملنهــج دافع ـ ًا حلركتــه
وإنــارة لطريقــه بالــرؤى واملفاهيــم التــي تطلقــه
فــي آفــاق مياديــن احليــاة الرحبــة ،أمــا إذا
كانــت األفــكار شــائخة ومتبلــدة وعاجــزة عــن
التعاطــي واالنســجام مــع معطيــات العصــر
الراهــن وحاجاتــه الضروريــة ،فإنهــا تــكاد
تكــون غيــر مجزيــة ومفيــدة ،إن لــم نقــل تســبب
التخلــف واخلســران.
فاألفــكار واملناهــج التــي تولــد االنهزاميــة،
وتكــرس اجلمــود فــي الواقــع ،وتبعــث علــى
الدعــة والكســل ،ال تعــن املجتمــع علــى
البنــاء والتغييــر واإلصــاح ،وإمنــا تعــزز فيــه
الثقافــات التبريريــة التــي تزيــد مــن فشــله
وتقهقــره ،وتلقــي بــه فــي ردهــات الضيــاع
والغيــاب عــن الواقــع واحليــاة.
ونحــن فــي عالــم اليــوم الذي يعيــش نهضة
فكريــة زاخــرة باحلداثــة واملعرفــة ،وبلغــت فيــه
أدوات العلــم إلــى مراحــل متطــورة ومتقدمــة،
ينبغــي أن جنــدد صياغــة مناهجنــا وأفكارنــا
لتواكــب ضــرورات العصــر ومقتضيــات مراحله
الراهنــة ،فنبنــي ثقافــة مســؤولة قــادرة علــى
تعبئــة اجلماهيــر الغفيــرة بالــرؤى والقيــم
اخلالقــة التــي تبعــث علــى النشــاط والفاعليــة،
وتســتثمر مخزونهــا الثقافــي والفكــري.
ولقــد أضحــت أفــكار وثقافــة أجيالنــا
الراهنــة تُعايــش مزيجــ ًا تناقضيــ ًا يســتدعي
والدة شــخصية ازدواجيــة ،وتلونــات فكريــة
وثقافيــة غيــر منســجمة مــع منطلقــات
ومرتكــزات منظومــة املفاهيــم األصيلــة ،فتــارة

اإلصالح والتغيير التي نتطلع إلى
تحقيقها ال يمكن أن نرسي قواعدها
إال بتضافر الجهود وشحذ الهمم
المشتركة لتحقيق النجاح المطلوب
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تتســم بلبــس عبــاءة الدين والشــريعة الســمحة،
وأخــرى تتماشــى وتنســاق للســلوكيات الهدامة
واملنحرفــة ،التــي ال متــت ملقاصــد الديــن وقيمــه
املُثلــى بعالقــة وصلــة ،فضــ ًا عمــا تقرنــه
بنظمهــا وقوانينهــا لتؤســس وفــق معطياتــه
وآفاقــه ،قانونــ ًا ومنهاجــ ًا ال يجــاري الواقــع
واحليــاة.
ّ
ثــم مــن اجلديــر أن نذكــر أن الــذي
يهــدد املنهــج الثقافــي األصيــل ،ليــس مــا
يواجهــه مــن أخطــار خارجيــة تبتغــي ســلب
الهويــة واخلصوصيــة وحســب ،وإمنــا نتيجــة
مــا تعايشــه املجتمعــات مــن ابتعــاد حقيقــي،
واتباعهــا لثقافــات وأفــكار تكــرس واقع الفشــل
والكســل ،بيــد أن الــذي يطلــق املجتمعــات
ويجــدد عطاءاتهــا وتضحياتهــا ويفتــح لهــا
آفاقـ ًا واســعة علــى بوابــة احليــاة ويدفعهــا فــي
مجــاالت التقــدم والرقــي ،هــو الفكــر املســؤول.
وال غــرو أن االعتــزاز بالثقافــة والفكــر
واللغــة ال يغيــر أو يصلــح مــن مصائــر
املجتمعــات إال مبــا حتمــل مــن منــوذج فاعــل
يســتنهض قدراتهــا وإمكانياتهــا.
ما هو الفكر المسؤول؟

انــه ذلــك الفكــر الرســالي الــذي يرتكــز
إلــى محــاور تدفــع حركــة املجتمعــات إلــى
النهضــة والتطلّــع ،وتشــحذ مســيرتها بزخــم
هائــل مــن الــرؤى واألفــكار الهادفــة التــي
تلبــي احتياجاتهــا ومتطلباتهــا ،لــذا نشــير الــى
مالمــح هــذا الفكــر:
1ـ إطالق مسيرة الوعي
إن الــذي يســلب املجتمعــات مكانتهــا
ويفقدهــا قدراتهــا وإمكانياتهــا هــو مــا تفتقــر
إليــه مــن وســائل الوعــي ،فكلمــا كانــت عدميــة
الفهــم والفقــه ملجريــات األحــداث والتبصــر
مبقتضيــات الواقــع واحليــاة ،كانــت أقــرب
للســقوط فــي شــرك االســتالب والضيــاع،
وهــو األمــر الــذي أودى باألمــة إلــى مــا هــي
عليــه مــن تخلــف وانحطــاط وتفاقــم األزمــات
واالنتكاســات فــي نطــاق دوائرهــا ونظمهــا،
ولــو أنهــا جهــدت بتعبئــة اجلماهيــر بوســائل
الوعــي الســتطاعت أن تتقــدم فــي جميــع
مجاالتهــا.
وليــس مــن ريــب ان نتــاج املجتمعــات

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

ومســاعيها احلثيثــة ســتكون عرضــة لألخطــار
والضيــاع مــا لــم تتســلح بــأدوات الوعــي ،ففــي
احلديــث عــن اإلمــام الصــادق ،عليــه الســام،
قــال« :العامــل عــى غــر بصــرة كالســائر عــى
طريــق بــا هــدى ،فــا تزيــده رسعــة الســر
إال بعــدا» ،بــل إمنــا تتضــاءل اخلســائر

وتتصاعــد معــدالت الكســب عــن طريــق امتــاك
هــذه الوســائل.
2ـ مكافحة الفكر الالمسؤول
بقــدر مــا تتــرك الفيروســات الفتاكــة مــن
أثــر كبيــر علــى جســم املريــض حــن تهجــم
عليــه فتســلبه ســامته وتشــل حركتــه ،فــإن
األفــكار اخلاملــة والســقيمة حتجــب آفــاق
احلقائــق والــرؤى عــن بصيــرة اإلنســان،
وتعيقــه عــن التقــدم وإطــاق مســاعيه فــي
رحــاب احليــاة ،وإذا كنــا نكثــر مــن وســائل
الوقايــة واالحتــراز كــي ال نصــاب بعــدوى
الفيروســات اخلطــرة ،فــإن مــا ينبغــي لنــا أن
نحــذره تلــك األفــكار ووســائلها ،لنحــد مــن
انتشــارها فــي مجتمعاتنــا ،ألنهــا أخطــر مــن
تلــك األمــراض التــي تصيــب اجلســد.
ولقــد أضحــت األفــكار والثقافــات فــي
ظــل تقــدم وســائل االتصــال والتكنولوجيــا
تتجــاوز العوائــق والســدود وتختــرق اآلفــاق،
فهــي تنتشــر بشــكل ســريع وتتســلل إلــى
أدمغــة أجيالنــا ،ولــم تقتصــر فــي عصرنــا
الراهــن علــى صعيــد ،بــل إن وســائلها تــكاد
تغــرق مســاحات املجتمــع بكثرتهــا وتنوعهــا،
فبــن مقــروء ومســموع ومرئــي ،ويتزايــد
انتشــار أفكارهــا عبــر شــبكاتها العنكبوتيــة،
األمــر الــذي يســتوجب تضاعــف اجلهــود
لفضــح تلــك الوســائل وكشــف مخططاتهــا،
ليــس ألنهــا حتمــل لونــا حضاريــ ًا وتقدميــ ًا،
إمنــا ملــا تقــوم بــه مــن تعزيــز وتكريــس واقــع
التقاعــس واالنــزواء عــن مجريــات األحــداث
وقضايــا العصــر ،وإشــغال محيــط احليــاة
بالرذيلــة وامليوعــة والتشــجيع عليهــا ،بحيــث
ال يستشــعر اإلنســان معهــا مــدى التــردي
الــذي يحيــط بواقعــه ومصيــره ،وال ينطلــق عبــر
منهجــه املســؤول فــي إصالحهــا وتغييرهــا.
وملــن يالحــظ آثــار تقنيــة االتصــال فــي
الوقــت احلاضــر علــى أخــاق وســلوك النــاس،
والســيما شــريحة الشــباب ،يجــد أعــراض

االنطوائيــة وإعطــاء القيمــة األكبــر للــذات
بســبب العوالــم االفتراضيــة التــي ترســمها
وســائل التواصــل االجتماعــي ومواقــع النــت،
وهــذا مــن شــأنه خلــق الفكــر الالمســؤول
الــذي يدفــع باإلنســان فــي ردهــات الضيــاع
وتغييبــه عــن واقعــه ومشــاكله لتبقــى دون حــل.
3ـ تضافر اجلهود املشتركة
إذا كانــت احلريــة والكرامــة أســمى وأغلــى
مــا يكافــح مــن أجلــه اإلنســان ،ومــن أولويــات
مســاعيه وجهــوده فــي هــذه احليــاة ،فإنهــا ال
تتحقــق عــن طريــق األحــام اجلميلــة والتمنيــات
اخلائــرة ،أو التــذرع بالقــوى الغيبيــة اخلارقــة،
إمنــا هــي بحاجــة إلــى تضحيــات وجهــود
جبــارة ،واقتحــام أتــون الصعــاب.
يقــول الشــاعر أبــو القاســم الشــا ّبي فــي
قصيدتــه الشــهيرة:
ومن يته ّيب صعود اجلبال
يعش أبد الدهر بني احلفر

إن جيــل النــشء األول فــي فجــر اإلســام
لــم ينــل تلــك املكتســبات واإلجنــازات العظيمــة
إال مبشــاركته الفاعلــة وتضحياتــه اجلزيلــة بكل
مــا ميلــك مــن قــدرات وإمكانيــات ،فــإن مناهــج
اإلصــاح والتغييــر التــي نتطلــع إلــى حتقيقهــا
ال ميكــن أن نرســي قواعدهــا إال بتضافــر
اجلهــود وشــحذ الهمــم املشــتركة خللــق املنــاخ
املالئــم لتحقيــق النجــاح املطلــوب.
الجميع مسؤولون

وليســت هــذه املســؤولية ملقــاة علــى

عاتــق املفكريــن واملنظريــن وحســب ،إمنــا
هــي مســؤولية ســائر أطيــاف املجتمــع بــكل
مســتوياته وتوجهاتــه ،إذ ينبغــي أن يكــون همـ ًا
مشــترك ًا تندفــع كافــة قــوى املجتمــع إلطــاق
حركتــه ،ولنتذكــر دائمــ ًا احلديــث النبــوي
الشــهير:
«كلكــم راع وكل راع مســؤول عــن
راع ،وهــو
رعيتــه» ،فاألميــر الــذي علــى النــاس ٍ
مســؤول عــن رعيتــه ،كمــا الرجــل فــي بيتــه،
راع علــى أهــل بيتــه و مســؤول عنهــم،
هــو ٍ
وايضـ ًا املــرأة راعيــة ألبنائهــا و زوجهــا ،فهــي
مســؤولة عنهــم».
إن حتمــل املســؤولية ليــس باالمــر الهــن
فــي التطبيــق العملــي ،نظــر ًا للتراكمــات
والرواســب الفكريــة والثقافيــة وتنــوع الســائق
واالســاليب واختــاف الظــروف النفســية
واملوضوعيــة ،االمــر الــذي يتطلــب بعض ـ ًا مــن
االجــراءات االصالحيــة والتجديديــة فــي طريقــة
التفكيــر وإعــادة نظــر شــجاعة الــى منظومــة
الســلوك والعــادات املتبعــة لدينــا ،فهــي التــي
تعيقنــا احيان ـ ًا عــن حتمــل مســؤولية انفســنا،
فضــ ًا عــن حتمــل مســؤولية اآلخريــن.
واملجتمعــات تبقــى بحاجــة للمصلحــن
مهمــا بلغــت ســن الرشــد وكان لهــا مــن
الثــراء الفكــري واإلمكانيــات املعرفيــة ،بــل
هــي بحاجــة ماســة إلــى املصلحــن الذيــن
يراقبــون حركتهــا ويرفــدون مســيرتها بالــرؤى
التــي تدفــع بنهضتهــا وفاعليتهــا إلــى التقــدم
والرقــي.

وإذا عدنــا بأنظارنــا قليــ ًا لصفحــات
التاريــخ ســيتجلى لنــا ضــرورة البعــد
اإلصالحــي وأهميتــه فــي حفــظ مســيرة األمــة
وصيانــة منطلقاتهــا وأهدافهــا ،حيــث مــارس
رجــال اإلصــاح عبــر مســيرتهم الطويلــة
والشــاقة دور اإلصــاح والتغييــر فــي الواقــع،
وكادت وســائل األعــداء ومخططاتهــم ان
تتمكــن مــن الســيطرة التامــة علــى إمكانيــات
املجتمعــات وثرواتهــم ،غيــر أن تصاعــد املــد
اإلصالحــي كان يعيــد حاضرهــا إلــى قيمهــا
ومبادئهــا ،وكلمــا ازدادت الضغــوط العدائيــة
علــى املجتمعــات اإلســامية ،انبعــث املصلحون
الرســاليون ليجــددوا اآلليــات واألدوات
التــي تنهــض بالواقــع مــن التبعيــة واالنقيــاد
لألجنبــي ،وتعبئتهــا بالفكــر والثقافــة األصيلــة
التــي تنتمــي إليهــا.
ورغــم التراجــع املوجــود بــن صفــوف
اجلماهيــر وغيــاب الواقــع عــن روافــده
وموروثاتــه.
كانــت وظيفــة املصلحــن تبــادر إلــى
تصحيــح املفاهيــم والــرؤى والكشــف عــن
الــرؤى واملضامــن املســاعدة علــى بقــاء هــذا
الواقــع وجتــ ّذره فــي عمــق الثقافــة والفكــر.
وإمنــا جنــح أولئــك فــي مهمتهــم الرســالية
بانقــاذ االمــة مــن االنحــراف والتخلــف،
ومســاعدته علــى مواجهــة التحديــات اخلارجية،
بفضــل شــجاعتهم فــي حتمــل املســؤولية،
وتفضيــل املصلحــة العامــة علــى مصاحلهــم
اخلاصــة.
أﻳﺎر | 2018
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الحوزة العلمية
وامكانية
تطويرها
ً
منهجيا

الشيخ ماجد الطرفي

إلــى ضعــف احلــوزة العلميــة  -بالرغــم من هذا
العطــاء املتواصــل  -بســبب تســارع وســيلة
التقــدم فــي املجتمعــات البشــرية ،وانشــغال
احلــوزة العلميــة فــي مواجهــة الطغــاة وإدارة
شــؤون األمــة هنــا وهنــاك ،الــذي شــغلها عــن
دورهــا فــي تطويــر مناهجهــا؛ مبــا يتماشــى مع
االنطالقــة العلميــة وتطوراتهــا ،وضــرورة أن
يكــون ذلــك ضمــن ضوابــط الشــريعة والتمســك
بثوابــت مناهــج احلــوزة العلميــة.
-2-

-1-

ال شــك وال ريــب فــي أن احلــوزات
العلم ّيــة ،بــك ّل مــا حتملــه مــن قِ ــ َدم وخلفيــة
علم ّيــة وثقاف ّيــة ،ومــا متتلكــه مــن مكانــة بــارزة
فــي املجتمعــات اإلســام ّية ،حققــت نتائــج
وإجنــازات علميــة عميقــة ومثمــرة ،مــع حفاظهــا
علــى تركيبتهــا التقليديــة املعتــادة وبرامجهــا
التبليغيــة ،بحيــث اســتطاعت ان تــؤدي هــذه
الرســالة بكفــاءة.
احلــوزات العلميــة ،وهــي مــدارس العلــوم
الدينيــة لــدى الشــيعة ،متيــزت عــن ســائر
املــدارس الدينيــة فــي العالــم االســامي بأمــور
اساســية جعلتهــا تســتمر بالعطــاء ومواكبــة
تطــورات الزمــن ،منهــا:
 -1فتــح بــاب االجتهــاد وتوفيــر أجوبــة
ملختلــف االســئلة واملشــكالت التــي تواجــه
األمــة علــى مــر الزمــن...
 -2التالحــم بــن علمــاء الديــن وجماهيــر
االمــة...
 -3االستقاللية املالية والسياسية...
مــع ذلــك هنــاك مــن األســباب التــي أدت
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لــذا لنــا أن نوجــد تكام ـ ًا بــن احلــوزات
العلميــة وبــن العلــوم احلديثــة بالرغــم مــن
وجــود االختــاف ،مــن حيــث أن احلــوزة
العلميــة؛ عاشــت؟ فــي إطــار اآلخــرة ونســيت
الدنيــا مبــا فيهــا مــن وســيلة للوصــول لآلخــرة

{ر َّبنَــا آتِنَــا ِف الدُّ ْن َيــا َح َسـنَ ًة َو ِف ْال ِخـ َـر ِة َح َسـنَ ًة
َ
اب الن ِ
َ
َّــار}( ،ســورة البقــرة)201 :
َــذ
ع
َــا
ن
َو ِق
َ

وأمــا اجلامعــات فحــددوا فكرهــم وســلوكهم
فــي هــذه احليــاة الدنيــا ،وأهملــوا مــا عليهــم
مــن نصيــب اآلخــرة.
احلــل األمثــل لذلــك االختــاف هــو أن
نحولــه إلــى تكامــل عميــق ،بــأن يكتمــل منهــج
اجلامعــة مبــرور الزمــن ملــا فيــه مرضــاة اللــه
 تعالــى -واإلميــان بــه ،أي العيــش للدنيــاِ
يــا آت َ
َــاك اللَُّ الــدَّ َار
لهــا وللديــن َ
{وا ْبتَــ ِغ ف َ
ِ
ـس ن َِصي َبـ َ
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 ،)77وهكــذا احلــوزات تتكامــل باالســتحواذ
علــى علــوم أهــل األرض وجعلهــا فــي خدمــة
العبــاد؛ وهــذا بــدوره يحتــاج إلــى تغييــر جــدي
وجوهــري فــي مناهــج الدراســة ،مثــ ًا:
إذا كانــت املناهــج الدراســية وســبلها

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

التعليميــة املعتــادة للقــراءة ،وبعــض الــدروس
العلميــة والــدروس اإلنســانية التــي تتكامــل
مــع العلــوم الدينيــة ،ففــي مقابــل ذلــك ينبغــي
لريــاض األطفــال واملــدارس االبتدائيــة احلديثــة
أن تبتنــى إلــى أســس دينيــة متينــة ومــن ثــم
تتكامــل الدراســة فتكــون :الديــن قيــم ،حيــث
تبنــى شــخصية الطفــل منــذ البــدء علــى قيــم
الديــن احلنيــف .والعلــم وســيلة ،وهــي دراســة
تتكامــل مــع الطالــب كلمــا تقدمــت بــه الدراســة
مــن الثانويــة إلــى اجلامعــة وحتــى الدراســات
العليــا.
فبهــذا املنهــاج الــذي رســمه ســماحة
الســيد محمــد تقــي املدرســي ممكــن أن يســد
الفجــوة التــي تفصــل بــن مســاري احلــوزة
واجلامعــة؛ فتكــون احلــوزة فــي ذلــك أقــرب إلــى
العصــر احلديــث واجلامعــة أقــرب إلــى الديــن
بالدرجــة األولــى وقريبــة إلــى واقــع املجتمــع
اإلســامي ،لــذا يقــول ســماحته « :كــم هــي
املنافــع املتوخــاة مــن هــذه الوحــدة العميقــة
التــي طاملــا عانينــا مــن انعدامهــا ومــن اخلالف
املؤلــم بــن أجنحــة املجتمــع اإلســامي».
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علــى هــذا األســاس علينــا املســارعة فــي
طــي املراحــل ،مــن خــال االهتمــام بــكل حلظــة
مــن حلظــات احليــاة لكــي يكــون العمــل مثمــر ًا،
كمــا هــو حــال علمائنــا الذيــن كانــوا يتجنبــون
اللغــو ويعرضــون عنــه؛ والدليــل هــو إجنازاتهــم
العلميــة واجلهاديــة عبــر التاريــخ ،كمــا فــي
جهادهــم فــي نشــر التشــيع وفتــوى التنبــاك
وغيرهــا ،الــذي كان علــى أثرهــا تخلــص
املجتمــع مــن احملتــل؛ وخصوص ـ ًا اليــوم وفــي
عصــر احلاضــر ،كفتــوى اجلهــاد الكفائــي

ضــد املعتديــن علــى بلدنــا.
هــذا كلــه يــدل علــى كفــاءة املناهــج
احلوزويــة املســتوحاة مــن الديــن احلنيــف فــي
طــي املراحــل فــي ســرعة قياســية ،مــع بقــاء
هــذه احلــوزات محتفظــة باســتقاللها وقوتهــا
وامتدادهــا وســامة برامجهــا؛ ال كمــا يقــال
مــن أن احلــوزة مضيعــة للوقــت.
وخصوصــا لــو أضفنــا إلــى تلــك املناهــج
الكفــاءات العاليــة واألســاليب العصريــة التــي
تظهــر نتيجــة التجــارب املتراكمــة واخلبــرات
والتقنيــات احلديثــة ،والتــي تتخــذ كعوامــل
لإلجنــاح منهــج املســارعة فــي طــي املراحــل،
الــذي بــدوره يحتــاج إلــى تقنيــة عاليــة فــي
تنميــة القيــادات التــي تُســتوحى مــن الديــن،
ومــن جتــارب األســاف الســابقني مــن
املؤمنــن ،والســيما التجــارب احلديثــة التــي
مــن املمكــن احلصــول عليهــا مــن مصادرهــا.
وكلمــا كان هــذا املنهــج مدروس ـ ًا بشــكل
صحيــح وعلمــي وبأيـ ٍـد كفــوءة ،كان أبلــغ منــا ًال،
مــن خــال رســم مقدمــة ممنهجــة قبــل البحــث
فــي التفاصيــل.
وقــد جــاء القــرآن الكــرمي ببصائــر؛ فرســم
لنــا منهجــ ًا متكامــ ًا وخطــه لنــا وبشــكل
مســتقيم نحــو معرفــة احلقائــق؛ هكــذا البــد
للطالــب أن يســتوعب مناهــج الديــن املعرفيــة
بشــكل متفاعــل ،فكريــ ًا ،وســلوكي ًا ،وخلقيــ ًا،
قبــل الدراســة ومعهــا وبعدهــا.
وهــذا كلــه يقــع علــى عاتــق املربــن فــي
توجيــه الطالــب إلــى معرفــة احلقائــق التــي
توصلــه للمطلــوب ،وجعلــه يكتشــف وبســهولة
مصــادر الفكــر التــي تدخــل فــي قلبــه علــى
أســاس مــن اآليــات والبينــات.
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وان املنهــج العلمــي يحتــاج إلــى الوصــول
للحقيقــة والنظــر إليهــا بشــكل موضوعــي،
اعتمــاد ًا علــى األســس األصليــة (الكتــاب
والســنة) اللذيــن همــا أســاس تزكيــة
النفــس لالبتعــاد عــن املخلفــات املتراكمــة
داخــل اإلنســان التــي اقتبســها مــن احمليــط
اخلارجــي ،لكــي يكــون هــذا املنهــج رصينــ ًا
خاليــ ًا مــن األفــكار املســبقة.
ولكــي يكــون الطالــب موضوعيــ ًا وقــادراً
علــى جتــاوز ذاتــه وأهوائــه وميولــه الشــخصي،
التــي مــن املمكــن أن تزيــغ بــه عــن احلقيقــة؛
فعليــه أن يعــرج إلــى مراتــب الكمــال حتــى يبلغ
املســتوى الرفيــع ،مــن خــال اتبــاع البرامــج
العلميــة لتزكيــة النفــس باتبــاع املنهــج الدينــي

احلنيــف مــن تــاوة القــرآن الكــرمي واالتعــاظ
بكالمــه وأخــذ العبــر منــه ،ومداومــة قــراءة
األدعيــة املأثــورة ألهــل البيــت ،عليهــم الســام،
إضافــة إلــى ترويــض النفــس علــى طاعــة اللــه
بالصــاة والصيــام والــزكاة وغيــر ذلــك الــذي
يكســب بــه رضــوان اللــه  -تعالــى ،-ألن هــذا
لــه عالقــة برســم املنهــج الســليم.
وذلــك يســتوجب علــى الطالــب اجلهــد
املتواصــل لكســب املزيــد مــن العلــم ،ولهــذا
الكســب يحتــاج إلــى أن يســلك ســب ًال تتمثــل
فــي تنميــة العقــل وتوســيع القــدرات الفكريــة،
أفضــل مــن تراكــم املعلومــات وتنضيدهــا
واحلفــاظ عليهــا مــن دون االســتفادة منهــا.
مــن اليــوم األول النتمــاء الطالــب املجــد
لطريــق علــوم أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
علينــا االهتمــام بعقلــه وتنميــة قدراتــه اإلبداعية
وبــكل الوســائل الســليمة ،صحيــح قــد ال يصــل
الطالــب إلــى درجــة االســتنباط (االجتهــاد)،
ولكنــه يكــون قــد وصــل إلــى مســتوى التفقــه،
الــذي هــو مســتوى الفهــم العميــق للديــن ،وال
يكفــي التلقــي الســطحي.
ومــن أهــم البرامــج العلميــة احلوزويــة
لطالــب العلــم هــو تدريبــه علــى كيفيــة كشــف
احلقائــق بنفســه ،ويكــون ذلــك عبــر الوســائل
الشــائعة فــي احلــوزات العلميــة:
 -1حريــة الــرأي فــي فهــم الوحــي ومعرفــة
ظــروف تطبيقــه.
 -2املباحثــة مــع زمالئــه مــن الطلبــة التــي
يجــب عليهــم أن يزاولوهــا مــن بعــد تلقــي
دروســه مــن أســاتذته ،الــذي يفيــد بعــض
الطلبــة لفهــم املــادة أكثــر مــن حضــوره فــي
الــدرس.
 -3التدبــر فــي كتــاب اللــه  -تعالــى-
الــذي يفتــح للطالــب آفــاق املعرفــة مــن اآليــات
املباركــة.
 -4درايــة احلديــث مــن خــال تأكيــد
الديــن علــى هــذه األحاديــث والتأمــل فيهــا
وفــي كلماتهــا ومعاريضهــا وآفاقهــا ال مجــرد
قراءتهــا ،بــل يجــب أن تــدرس مــن قبــل
أســاتذة مختصــن باحلديــث واملباحثــة فيهــا
بــن الطلبــة.
 -5القــدرة علــى التحليــل العلمــي للواقــع،
كمــا فــي الروايــة التــي تقــول« :اتقــوا فراســة
املؤمــن فإنــه ينظــر بنــور اللــه عــز وجــل» ،مــن
خــال تدريــب الطالــب علــى حتليــل الواقــع
السياســي واالجتماعــي مبوضوعيــة ،فذلــك
يســهم فــي جناحهــم فــي مســتقبلهم
 -6التركيــز علــى القواعــد واملعاييــر

ً
إن األمة دائما بحاجة إلى رجال
يستشرفون الحياة من جميع
أبعادها ،وفي نفس الوقت
يمثلون المرجعية والقيادة فيها
الثابتــة ،مــن أن يكــون فكــر الطالــب مهيــأ
ملعرفــة احلقائــق التــي تبنــى علــى أســاس
مقاربــة احلــوادث مــع قواعدهــا العقليــة أو
الشــرعية أو حتــى العرفيــة والقانونيــة ،وهــذه
هــي مســؤولية األســاتذة.
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وأخيــر ًا نتنــاول اجلانــب التخصصــي
واملنهجــي الدراســي لطالــب العلــم ،الــذي
بــدوره يتخصــص عمليـ ًا فــي جوانــب متعــددة،
وهــذا هــو اخلطــأ الشــائع عنــد البعــض فــي
التخصصــات املتعــددة؛ قــد ال تتوافــق مــع
منهجهــم الدراســي مــع مــا ســوف يتخصصون
فيــه ممــا يســبب فــي مفارقــات مضــرة.
مــن أجــل تخطــي ذلــك؛ فــإن األمــة
بحاجــة إلــى رجــال يستشــرفون احليــاة مــن
جميــع أبعادهــا ،وفــي نفــس الوقــت ميثلــون
املرجعيــة والقيــادة فيهــا؛ فــإن توســع العلــوم
وتعــدد احلاجــات وتعقيــدات احليــاة ،كل
ذلــك ال يســمح لإلنســان أن يبلــغ الــذروة فــي
تخصصــات متعــددة.
لــذا يقتضــي عصرنــا هــذا التخصــص
واملزيــد مــن االهتمــام فــي جوانــب محــدودة
مــن العلــوم واملهــارات ،ممــا ازدادت أهميــة
اإلدارة وجمــع شــتات التخصصــات فــي حقــل
واحــد ألداء مهــام محــدودة.
وإن طلبــة العلــوم بدورهــم يتخصصــون
عمليــ ًا فــي جوانــب محــدودة ،ولكــن قــد ال
يتوافــق مــع منهجهــم الدراســي مــع مــا
يتخصصــون فيــه؛ وهــذا يقتضي دراســة حقول
خدمــة الطلبــة فــي املســتقبل ،ومــن ثــم دراســة
توجيهــات كل طالــب وميولــه خلدمــة املجتمــع،
عندهــا يتســنى لنــا أن نخصــص مناهجهــم
ملــا يصبــون إليــه مــن مياديــن اخلدمــة إلدارة
شــؤون املجتمــع املســلم؛ وال ضيــر فــي أن
نــدع املجــال مفتوحـ ًا ملــن يســتوعب املزيــد مــن
املعــارف ليصبــح فــي صفــوة القــادة ،كالصفوة
وحواريــي العلمــاء والــوكالء العاملــن وغيرهــم.
أﻳﺎر | 2018
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أسطرالب
حكم اللحوم في األسواق

حيدر إسماعيل

ألعاب اللهو

هــل تعلــم ان أول مــن فتــت الحصــى

س :مــا حكــم بعــض األطعمــة المطروحــة

س :مــا هــو رأي ســماحتكم فــي لعــب

فــي األســواق الســيما دجــاج الكفيــل ولحومــه

البليــارد)

وبعــض اللحــوم األخــرى الغيــر معرَّفــة؟

(الدومنــة،

الشــطرنج،

الطاولــي،

علماء عرب
فــي المثانــة

األشهر الحرم

ج :كل أنــواع القمــار محــرم واللعــب بآالتــه محــرم

ج :اللحــوم اذا كانــت بيــد مســلم وتحــت ســلطته

حتــى مــن دون رهــان علــى األحــوط وجوبــً خصوصــً

هــل تعلــم أن درجــة عبــادة اإلنســان عندمــا تصــل إلــى

وفــي ســوق المســلمين ولــم نعلــم بأنهــا مــذكاة

فــي مثــل النــرد والشــطرنج اللذيــن ورد فيهمــا

الخشــوع ،يفــرز جســمه (هرمــون اإلندروفيــن) الــذي يعــادل

يتــم التعامــل معهــا معاملــة المــذكاة فيجــوز

الروايــات.

ســت حبــات مورفيــن؛ وهــذا الهرمــون يعالــج (االكتئــاب)؟

التعاقــد عليهــا مــن بيــع وشــراء وغيــر ذلــك ويجــوز
أكلهــا وســائر االســتخدامات المتوقفــة علــى
التذكيــة.

هل تعلم ما معنى شهر رجب:

الصالة االنفرادية

ـتحياء لشــهر اهلل ،ورأس
االمتناع عن القتال ،ورهبة واسـ
ً
األصب؟
الضلــع مــن جهــة الصــدر ،وشــهر التوبة ،ورجــب
ّ

س :الصــاة االنفراديــة فــي نفــس مــكان

األسرة
س :هــل يجــوز الطــاق مــن الهاتــف النقــال او
الهاتــف او األنترنــت؟
ج :األحــوط أن يتــم الطــاق مباشــرة ومــع وجــود
الشــهود.
س :مــا حكــم المــرأة التــي هجرهــا زوجهــا
اكثــر مــن ســنة ولــم ينفــق عليهــا ممــا يــؤدي
الــى مفســدة وضــرر؟
ج :اذا عــرف الحاكــم الشــرعي أو وكيلــه بوجــود
الضــرر ولــم يقبــل الــزوج بدفــع النفقــة او الطــاق
فهــو يطلقهــا.
س :مــا هــو رأي ســماحتكم حــول أطفــال
األنابيــب؟
ج :يجوز.
س :اذا وكلــت البنــت أباهــا فــي تزويجهــا مــن

الجماعــة هــل تصــح؟
ج :األفضــل اال يصلــي أحــد انفراديــة ألنــه قــد

حــركات الصــاة علــى جســم اإلنســان ،والســيما الجانــب

والية الفقيه

الروحــي لهــذه الصــاة التــي نتقــرب بهــا إلــى اهلل  -تعالــى-
وهــي:

س :مــا هــو رأي ســماحتكم حــول واليــة

الصــاة تقــوي عضــات البطــن ،ألنهــا تمنــع تراكــم

الفقيــه الجامــع للشــرائط؟

الدهــون التــي تــؤدي إلــى ترهــل الجســم؟

ج :واليــة الفقيــه اســتمرار لواليــة األئمــة حســب

الصــاة بحركاتهــا المتعــددة تزيــد مــن حركــة األمعــاء؛

تفصيــل مذكــور فــي الفقــه.

فتقلــل مــن حــاالت اإلمســاك وتقــي منــه؟
الصالة تقوي من إفراز حويصلة المرارة؟

فتح محل من الدار

وضــع الركــوع والســجود ومــا يحــدث فيــه مــن

س :هــل يجــوز للجيــران منــع صاحــب الــدار

ضغــط علــى أطــراف أصابــع القدميــن  -بمثابــة

مــن إنشــاء محــل مــن داره؟

التدليــك ألصابــع القدميــن  -يــؤدي إلــى تقليــل

ج :إن كان يضر بهم يجوز لهم منعه.

صبغ األظافر

شــخص مــا واألب بــدوره أوكل آخــر بإجــراء صيغــة
الــزواج ،فهــل يصــح العقــد اذا قــال المــوكل:

والمكيــاج علــى الوجــه هــل مبطــل للوضــوء؟

زوجتــك موكلتــي فالنــة بنــت فــان علــى مهــر

وكذلــك إذا كان كاز خفيــف؟

ج :صحيح إن شاء اهلل  -تعالى.-

هــل تعلــم أن العلمــاء اكتشــفوا فوائــد جمــة فــي

يكــون هتــكا لإلمــام.

س :ماحكــم صبــغ األظافــر فــي الوضــوء

قــدره كــذا وكــذا؟

آثار الصالة على جسم اإلنسان
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هــل تعلــم ان أول طبيــب مســلم يفــرق بيــن الحصبــة
والجــدري هــو أبــو بكــر الــرازي؟
أن ابــن النفيــس هــو مكتشــف الــدورة
هــل تعلــم ّ
الدمويــة الصغــرى لإلنســان؟

اكتشافات علمية
هــل تعلــم يوجــد ســكر فــي الليمــون أكثــر مــن
الفراولــة .ولكنــك ال تشــعر بذلــك ألن كميــة الحمــض عالــي
فــي الليمــون ممــا يغطــي علــى الطعــم الســكري؟
هــل تـــعلم ان تحتــوي طبقــة األيونســفير وهي الطبقة
العليــا فــي الغــاف الجــوي علــى جســيمات ذريــة مشــحونة
لهــا أهميــة بالغــة فــي االتصــاالت ،وانتقــال موجــات الراديــو؟

الصحة البدني�ة
هــل تعلــم أن تنــاول كــوب مــن المــاء البــارد صباحــا
ينشــط وظائــف الكبــد؟
أن تنــاول ثمــار الكــرز يمكــن ان يدفــع
هــل تعلــم ّ
الخاليــا الســرطانية إلــى االنتحــار؟
أن دلــك ﻗﻄﻌﺔ ﺛﻠﺞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻦ
هــل تعلــم ّ

والهــدوء؟

ﺃﻟﻢ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ

الجســم كلــه ،ممــا يــؤدي إلــى تدفــق الــدم إلــى
جميــع أجــزاء؟
وهــذا كلــه مقــرون بالخشــوع فــي الصــاة الــذي بــدوره
ينشــط أعصــاب المصلــي ،ودورتــه الدمويــة.
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المســلم ثابــت بــن قــرة؟

ضغــط الــدم علــى الدمــاغ ،ممــا يثير االســترخاء

ضغــط الــدم إلــى معدالتــه الطبيعيــة فــي

وصــول المــاء إلــى البشــرة.

هــل تعلــم ان أول مــن حــدد ارتفــاع الشــمس العالــم

ﻳﺪﻙ ﺑﻴﻦ ﺇﺑﻬﺎﻣﻚ ﻭﺳﺒﺎﺑﺘﻚ يســهم ﻓﻲ ﻋﻼﺝ

الســجود الطويــل يــؤدي إلــى عــودة

ج :ال يصــح الوضــوء مــع وجــود الحاجــب عــن

هو أبو القاسم الزهراوي؟

ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﺪﻣﺎﻍ التــي تمنــع ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻢ؟

الكسل عند المراهق
هــل تعلــم تشــير الدراســات إلــى أن الكســل
هــو جــزء طبيعــي مــن حيــاة الشــخص فــي ســن المراهقــة
وأن المراهــق ال يتعمــد أو يتصنــع الكســل؟

* 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.

مناسبات

مناسبات

هارون "الرشيد" يقتل اإلمام الكاظم
(عليه السالم) بسالح التضليل والتزييف
على مر التاريخ ،لم يتمكن الطغاة من تمرير
سياساتهم والبقاء مدة أطول في قمة السلطة

علي جواد

حمــل أربعــة مــن الســجانني جنــازة
اإلمــام موســى بــن جعفــر ،عليــه الســام ،مــن
احــدى ســجون بغــداد ،وأخــذوه الــى وســط
اجلســر ووضعــوه هنــاك ،ثــم نــادى املنــادي
مــن البــاط العباســي« :هــذا إمــام الرافضــة،
وقــد مــات حتــف أنفــه ،فليــأت كل مــن يريــد
النظــر اليــه ،»...فــكان النــاس يتف ّرســون فــي
وجــه اإلمــام اســتجابة لنــداء البــاط وتأكيــد ًا
ملدعــاه بــأن االمــام لــم ميــت مقتــو ًال ،وكان
جمــع مــن فقهــاء
مــن بــن هــؤالء النــاس؛
ٌ
بغــداد ووجهائهــا ليؤكــدوا لهــم بــأن االمــام
توفــي بشــكل طبيعــي مــن دون تقصيــر مــن
الســلطات احلاكمــة ،وكان مــن بــن هــؤالء
«الهيثــم بــن عــدي وغيــره ،فنظــروا ولــم يجــدوا
أثــر ًا جلــراح او خــدش ،وأشــهدهم الســندي
بــن شــاهك  -قاتــل اإلمــام -علــى انــه مــات
حتــف أنفــه ،فشــهدوا علــى ذلــك!
ً
ـدِ
علمـ ًا أن هــذا التضليــل لــم ُيجـ نفعـا بعــد
أن جــاء طبيــب مســيحي الــى جنــازة االمــام
الكاظــم ،وبعــد أن كثــر التشــكيك بــن النــاس،
فنظــر فــي راحــة كــف االمــام ثــم قــال للنــاس:
ان هــذا الرجــل قتــل بالس ـ ّم ،فقولــوا لعشــيرته
ان يطالبــوا بدمــه.
هنــا انفجــرت قنبلــة مدويــة بوجــه هــارون
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العباســي ،فتــدارك األمــر وألقــى مبســؤولية
اجلرميــة علــى الســندي بــن شــاهك ،ثــم أخــذ
يلعــن االخيــر ليبــن للــرأي العــام براءتــه مــن
اجلرميــة ،فاســتدعى ســليمان بــن أبــي جعفــر،
وهــو أحــد ابــرز الســفاحني فــي حكومــة
هــارون ،وأمــره بــأن يكــ ّرم جنــازة اإلمــام
المتصــاص نقمــة اجلماهيــر ،فأخــذ االخيــر
بإظهــار احلــزن فنــزل مــن قصــره ورمــى
عمامتــه وشــقّ جيبــه وأمــر غلمانــه وشــرطته
بإبعــاد الســجانني مــن حــول اجلنــازة ،وأمــر
املنــادي بــأن« :مــن اراد أن ينظــر الــى الطيــب
ابــن الطيــب ،والطاهــر ابــن الطاهــر ،فليحضــر
جنــازة موســى بــن جعفــر»!
ثالثــة أيــام وجنــازة اإلمــام الكاظــم ،عليــه
الســام ،علــى جســر بغــداد بهــدف كســب
الــرأي العــام لصالــح الدولــة العباســية ،ومبــا
يبرئهــا مــن دم االمــام الكاظــم ،عليــه الســام،
فقــد وضــع محضــر ًا بالقــرب مــن اجلنــازة يوقع
فيــه مــن يــرى اجلنــازة علــى أن االمــام لــم ُيقتل
مســموم ًا بأمــر مــن هــارون الرشــيد ،وهــذه
متثــل ســابقة خطيــرة فــي حينهــا لــم تعهدهــا
األمــة منــذ واقعــة كربــاء ،ومــا جــرى علــى
اإلمــام احلســن ،عليــه الســام.
دولة داخل دولة

هــذا اإلمعــان فــي االضطهــاد ومحاولــة
تغييــب حقــوق أهــل البيــت ،عليهــم الســام،

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

لــم يكــن إال عندمــا يتعاظــم خطرهــم علــى
الســلطة ،ففــي عهــد االمــام الكاظــم ،عليــه
الســام ،كان الشــيعة قــد أوجــدوا «دولــة
داخــل دولــة» ،كمــا يصــف ذلــك ســماحة
املرجــع الدينــي الســيد محمــد تقــي املدرســي
فــي «التاريــخ االســامي  -دروس وعبــر»،
وجنحــوا فــي اختــراق البــاط العباســي ،وكان
العديــد مــن العاملــن فــي حكومــة هــارون
ينتمــون إلــى التيــار الرســالي ،ويــؤدون أدوار ًا
هامــة ومصيريــة ضمــن توجيهــات االمــام ،عليه
الســام ،وكان ذلــك يتــم ضمــن تنظيــم دقيــق
وســرية تامــة ،ولعــل االســم البــارز مــن هــؤالء؛
علــي بــن يقطــن ،أحــد أبــرز الــوزراء فــي بــاط
هــارون العباســي ،وهــذا مــا استشــعره االخير
وحــاول الكشــف عــن خيــوط هــذا التنظيــم
وإمســاك احدهــم بالدليــل القاطــع ،فلــم ُيفلــح
توســل باجلواســيس والعيــون،
ابــد ًا ،لــذا ّ
وايضــ ًا بشــراء الــذمم؛ متامــ ًا كمــا فعــل
معاويــة وابنــه يزيــد ملواجهــة التيــار الرســالي
فــي عهــد اإلمامــن احلســن واحلســن ،عليهمــا
الســام ،وحتــى هاتــان احملاولتــان لــم تفلحــا
باملــ ّرة فــي تطويــق انتشــار التشــيع وامتــداد
واليــة اإلمــام الكاظــم بــن االمــة ،فكانــت
جتبــى اليــه احلقــوق الشــرعية مــن أقصــى
خراســان ومــن االمصــار االخــرى دون أن
يتمكــن هــارون وأعوانــه مــن فعــل شــيء.
املشــكلة الكبــرى أمــام هــارون العباســي،

كمــا هــي مشــكلة أي حاكــم مســتبد؛ الشــريحة
املثقفــة فــي املجتمــع ،التــي كانت آنــذاك متمثلة
فــي الفقهــاء واحملدثــن والعلمــاء والشــعراء
وايضــ ًا املتكلّمــن (الفالســفة) ،فــكان لهــؤالء
تأثيــر كبيــر علــى الــرأي العــام ،االمــر الــذي
اســتدعى هــارون الســتمالتهم واالغــداق
عليهــم ،وعلــى وجــه التحديــد الشــعراء ،وقــد
حفلــت املصــادر التاريخيــة بوقائــع مثيــرة
مــن عالقــة عــدد كبيــر مــن هــؤالء بالبــاط،
وكيــف أن آالف الدنانيــر والدراهــم كانــت تنثــر
للمتزلفــن واملداحــن ،واذا كان لهــؤالء تأثيــر ًا
علــى العواطــف ،فــإن للعلمــاء والفقهــاء تأثيـ ٌر
علــى القلــوب والعقــول.
جــاء يحيــى بــن خالــد البرمكــي الــى
هــارون ذات يــوم وقــال لــه:
يــا أميــر املؤمنــن! انــي قــد اســتنبطت
أمــر هشــام  -هشــام بــن احلكــم ،مــن خلّــص

اصحــاب االمــام الصــادق والكاظــم ،عليهمــا
الســام  -فــاذا هــو يزعــم أن للــه فــي أرضــه
امام ـ ًا غيــرك مفتــرض الطاعــة ،قــال هــارون:
ســبحان اللــه!! قــال يحيــى:
نعــم؛ ويزعــم أنــه لــو أمــره باخلــروج
خلــرج .فقــال هــارون ليحيــى :فاجمــع عنــدك
املتكلمــن ،وأكــون انــا مــن وراء الســتر بينــي
وبينهــم لئــا يفطنــوا بــي ،وال ميتنــع كل واحــد
منهــم أن يأتــي بأصلــه لهيبتــي.
وكانــت هــذه حيلــة مــن يحيــى البرمكــي
جلمــع أهــل الــكالم واجلــدل وطــرح موضــوع
اإلمامــة والواليــة والقيــادة فيمــا بينهــم،
وعندمــا تعييهــم النتيجــة بســبب منهجهــم
اجلدلــي العقيــم ،يقتــرح عليهــم اســتقدام
هشــام ليكــون حكم ـ ًا فــي هــذه القضيــة ،جــاء
هشــام الــى املجلــس امللغــوم ،وبعــد شــكوكه
بنوايــا البــاط مــن هــذه الدعــوة ملــا لــه مــن

الفراســة والنباهــة ،وحســب الروايــة؛ فانــه كان
معتــ ّل احلــال ،وقــد عقــد النيــة للتوجــه الــى
الكوفــة «ليقطــع ع ّنــي مشــاهدة هــذا امللعــون
 يحيــى البرمكــي .»-دخــل هشــام الــى املجلــس وجلــس قريب ـ ًا
مــن يحيــى فبــدأه بالقــول:
ا ّنــا قــد اعرضنــا عــن املناظــرة واملجادلــة
منــذ اليــوم ،ولكــن؛ إن رأيــت ان تبــن عــن
فســاد اختيــار النــاس االمــام ،وأن االمامــة
فــي آل بيــت الرســول دون غيرهــم؟
قــال هشــام :ايهــا الوزيــر؛ العلّــة تقطعنــي
عــن ذلــك ،ولعــل معترض ـ ًا يعتــرض ،فيكتســب
املناظــرة واخلصومــة ،قــال:
ان اعتــرض معتــرض قبــل أن تبلــغ مــرادك
وغرضــك ،فليــس ذلــك لــه ،بــل عليــه أن يحفــظ
املواضــع التــي لــه فيهــا مطعــن.
فبــدأ هشــام باحلديــث ،وملــا فــرغ مــن
أﻳﺎر | 2018
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مناسبات

الكثير من الوقائع التاريخية تكشف حقيقة أن
الشريحة المثقفة والواعية من التيار الرسالي
ّ
آن ذاك ،كانت في أشد الخفاء واالحتياط من
الوقوع في شراك السلطة

الــكالم فــي فســاد اختيــار النــاس االمــام،
قــال يحيــى لســليمان بــن جريــر :ســل ابــا
محمــد عــن شــيء مــن هــذا البــاب ،فقــال
ســليمان لهشــام :نعــم! فــان أمــرك الــذي
بعــده باخلــروج بالســيف معــه تفعــل وتطيعــه؟
قــال هشــام :ال يأمرنــي ،قــال :و ِلـ َم ،اذا كانــت
طاعتــه مفروضــة عليــك؟ فقــال هشــامُ :عــد عــن
هــذا ،فقــد تبـ ّـن فيــه اجلــواب ،قــال ســليمان:
فلــم يأمــرك فــي حــال تطيعــه وفــي حــال ال
تطيعــه؟ قــال هشــام:
ويحــك! لــم أقــل لــك أنــي ال أطيعــه فتقــول:
ان طاعتــه مفروضــة ،إمنــا قلــت ال يأمرنــي،
فقــال ســليمان:
ليــس اســألك إال علــى ســبيل ســلطان
اجلــدل! ليــس الواجــب أنــه يأمــرك ،فقــال
هشــام كــم حتــوم حــول احلِ مــى؟! هــل هــو إال
ان اقــول لــك :إن أمرنــي فعلــت ،فتنقطــع أقبــح
االنقطــاع ،وال يكــون عنــدك زيــادة.
هنــا؛ تغيــر وجــه هــارون وهــو يســمع هــذه
احملاججــة الصريحــة مــن هشــام ،فقــال :مثــل
ــي ويبقــى ملكــي ســاعة واحــدة!! فــو
هــذا ح ّ
اللــه للســان هــذا أبلــغ فــي قلــوب النــاس مــن
مائــة ألــف ســيف.
هــذه الواقعــة التاريخيــة تكشــف حقيقــة
أن الشــريحة املثقفــة والواعيــة مــن التيــار
الرســالي ،كانــت فــي أشـ ّد اخلفــاء واالحتيــاط
مــن الوقــوع فــي شــراك الســلطة ،وهــم فــي
قمــة العطــاء ،فيمــا كانــت الشــريحة املثقفــة
والواعيــة مــن أعــوان الســلطة وعلمــاء الســوء
والبــاط ،يحظــون باملجالــس العامــرة والظهــور
الالمــع والهبــات املغريــة ،ولعــل هــذا هــو الــذي
يفســر بقــاء هــارون العباســي ثالث ـ ًا وعشــرين
ّ
ســنة فــي احلكــم ،قضاهــا بــن مجالــس اللهــو
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واملجــون والفجــور ،وبــن مطــاردة األخيــار
وقمــع اتبــاع أهــل البيــت ،عليهــم الســام،
بــكل وحشــية ،وايضــــ ًا حــــــاالت االعتقــال
والــزج باملؤمنــن فــي طواميــر الســجون
ّ
وضــرب الرقــاب باجلملــة ،ثــم نقــرأ ونســمع
عــن «العصــر الذهبــي» للتاريــخ االســامي فــي
عهــد هــارون «الرشــيد».
لماذا تنظيف صورة هارون «الرشيد»؟

ومــا نــراه فــي مناهجنــا الدراســية
وبعــض اخلطــاب الثقافــي هنــا وهنــاك
عــن ذلــك العصــر الذهبــي ،فهــو ليــس مــن
ابــداع الســنني والعقــود اخلوالــي مــن مــن
القــرن املاضــي ،فــي ظــل انظمــة حكــم تــرى
مصلحتهــا تنزيــه هــارون وأشــباهه ،إمنــا تعــود
القضيــة ملــن أســس أســاس التضليــل ورســم
الصــورة الكاذبــة البنــاء االمــة واالجيــال،
مثــال ذلــك؛ ابــن خلــدون (1382 -1332م)
وهــو املــؤرخ املعــروف الــذي يقــول :لــم يكــن
الرجــل  -هــارون -بحيــث يوقــع محرم ـ ًا مــن
أكبــر الكبائــر عنــد أهــل امللّــة ،ولقــد كان أولئــك
القــوم كلهــم مبنجــاة مــن ارتــكاب الســرف
والتــرف فــي مالبســهم وزينتهــم ملــا كانــوا
عليــه مــن خشــونة البــداوة ،وســذاجة الذيــن لــم
يفارقوهــا» ،ويقصــد طبعــ ًا؛ العباســيني.
ولــم يكــن ابــن خلــدون الوحيــد هــذا
التعامــل الغريــب مــع احلقائــق التاريخيــة،
إمنــا جــاء بعــده بقــرون عـ ّدة ،وهــو السياســي
العراقــي عبــد اجلبــار اجلومــرد (- 1909
 )1971الــذي لــم يجــد مجــا ًال للطعــن فــي
الروايــات الدالــة علــى إســراف هــارون ،اخــذ
نصــه:
يلتمــس لــه املعاذيــر واملبــررات ،قــال مــا ّ
«غيــر اننــا لــو درســنا الوضــع االجتماعــي
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الســائد يومئــذ ،وتذكرنــا  -مــا قلنــاه ســابق ًا
 عــن مقــدار مــا كانــت تــدر ضرائــب الدولــةعلــى اخلزينــة العامــة مــن االمــوال ،ومــا بلغــه
التــرف والبــذخ عنــد الطبقــات اخلاصــة ،ومــا
وصــل اليــه ذلــك التســابق فــي اســتمالة الــرأي
العــام عــن طريــق الشــعراء واالدبــاء والــرواة
وكل ذي لســان ورأي ،وهــم أشــبه بالصحــف
الســيارة آنــذاك ،لــو علمنــا كل ذلــك وأدركنــا
حقائقــه ،إذ ًا ألعطينــا هــذا الســخي اجلــواد
بعــض احلــق إن لــم يكــن كلــه !!»...وفــي مــكان
يقــول الدكتــور فــي األدب مــن جامعــة باريــس:
«ان الرشــيد أحــقّ مــن غيــره بالعطــاء
وأحــوج الــى املديــح والذكــر احلســن مــن
هــؤالء  -يقصــد البرامكــة -بحكــم كونــه خليفــة
فــوق ســائر النــاس!!»...
علــى مــر التاريــخ ،لــم يتمكــن الطغــاة مــن
متريــر سياســاتهم والبقــاء مــدة أطــول فــي
قمــة الســلطة ،إال بتوفيــر أرضيــة مــن الشــرعية
واملقبوليــة لــدى اجلماهيــر ،فمــن بلعــم فرعــون،
ومــرور ًا بشــريح يزيــد ،ثــم شــعراء هــارون
وحتــى املتزلفــن والوصوليــن الذيــن بــرروا
مختلــف جرائــم وانحرافــات احلــكام فــي
زماننــا املعاصــر ،ليتفرغــوا لتصفيــة األخيــار
وحجبهــم عــن الســاحة مبختلــف الوســائل
والطــرق.
-------------------------المصادر:
 -1من حياة اإلمام الكاظم  -المرجع الديني
الراحل السيد محمد الشيرازي -قدس سره.-
 -2التاريخ االسالمي ،دروس وعبر  -المرجع
الديني السيد محمد تقي المدرسي.
 -3حياة االمام موسى بن جعفر ،دراسة
وتحليل  -الشيخ باقر شريف القرشي.

ماذا تقدم لنا الزيارة الشعبانية؟

علي عبد الحسين

ت ّعــد الزيــارة الشــعبانية الــى مدينــة كربــاء املقدســة،
مــن املناســبات املميــزة حملبــي أهــل البيــت ،عليهــم
الســام ،كونهــا جتمــع بــن مــا يعــزز اإلميــان والــوالء
فــي النفــوس بزيــارة االمــام احلســن ،عليــه الســام ،فــي
ليلــة اخلامــس عشــر مــن شــعبان املعظــم ،وبــن مــا يبعــث
البهجــة والســرور واألمــل الكبيــر باالحتفــال بذكــرى مولــد
منقــذ البشــرية؛ االمــام احلجــة املنتظــر ،عجــل اللــه فرجــه
الشــريف.
فاملؤمنــون فــي هــذه الزيــارة ،يــزدادون معرفــة ملــا
فــي هــذه األيــام مــن بركــة ورفعــة ،والســيما مــا لهــذه
الليلــة مــن الفضــل ّ
والشــرف ،وهــي ليلــة عزيــزة علــى
الصــادق ،عليــه الســام،
النفــوس ،وقــد روي عــن اإلمــام ّ
ّ
فــي فضلهــا انــه قــال« :هــي أفضــل الليالــي بعــد ليلــة
القــدر ،فيهــا مينــح اللــه العبــاد فضلــه ويغفــر لهــم مب ّنــه،
فاجتهــدوا فــي القربــة إلــى اللــه  -تعالــى -فيهــا».
وال يخفــى علينــا مــا تشــتمل عليــه الزيــارة الشــعبانية
مــن مفاهيــم وقيــم ســامية يبحــث عنهــا املاليــن مــن
البشــر ،وفــي املقدمــة طبعـ ًا؛ مئــات اآلالف مــن زوار أبــي
عبــد اللــه احلســن ،عيــه الســام ،الذيــن يجــدون العالقــة
الوثيقــة بــن التقـ ّرب الــى اللــه  -تعالــى -مبنزلــة االمــام
احلســن ،والتوســل لقضــاء مختلــف احلوائــج وحــل شـتّى
املعضــات ،وبــن ترســيخ مفهــوم انتظــار الفــرج وظهــور
إمامنــا ومنقذنــا االمــام املهــدي املنتظــر ،عجــل اللــه فرجه.
إن مــن ينظــر إلــى هــذه اجلمــوع املليونيــة احملتشــدة
فــي كربــاء املقدســة ،يخطــر ببالــه مــدى العالقــة القلبيــة
التــي تربطهــم باللــه  -تعالــى -بواســطة أهــل بيــت
نبيــه ،عليهــم الســام ،متضرعــن طالبــن الصفــح عنهــم،
والتخلــص مــن الذنــوب الكثيــرة التــي تثقــل كاهلهــم عبــر
مســيرة احليــاة الشــاقة ،طامعــن باملغفــرة وزيــادة الهــدى
والرحمــة اإللهيــة ،ومــن املمكــن لنــا أن نتصــور مــا لهــذه
الشــعيرة وإحيائهــا مــن الفوائــد اجلمــة علــى محييهــا،
لدرجــة أنهــا أصبحــت إحــدى أهــم الشــعائر التــي يحييهــا
املؤمنــون ســنوي ًا.
الزيــارة الشــعبانية؛ مــن حيــث إقامتهــا وإحيائهــا،
ملــا فيهــا مــن مزايــا تربويــة وأخالقيــة ليــس لهــا حــدود،

مــن حيــث اجلــو الروحانــي الــذي يعيشــه الــزوار مــن
الدعــاء والتضــرع والتوســل إلــى اللــه  -تعالــى -بشــفاعة
صاحــب الزيــارة ،والســيما مــا تشــكله الزيــارة مــن مظاهر
اجتماعيــة وأخالقيــة وإنســانية ،تعطــي دافع ـ ًا قوي ـ ًا مبــا
أفــرزت منهــا مــن حــاالت رائعــة ،ومــا أعطتــه مــن أبعــاد
إيجابيــة ،للظهــور مبظهــر إنســاني ،وســلمي ،وحضــاري
أمــام العالــم ممــا أذهــل الناظــر ،وأيضــا انتشــار مشــاعر
اإلخــاء ،واحملبــة ،والتعايــش ،والشــعور اجلماعــي بالقــوة
لتحقيــق اهــداف ومصالــح االمــة.
هنــا؛ يســتوجب البحــث عــن كيفيــة االســتفادة مــن
التعامــل الروحــي واألخالقــي واإلنســاني املتعاظــم،
ليتعــرف اجلميــع  -حتــى مــن غيــر املوالــن ألهــل البيــت -
علــى مــا حتويــه هــذه الزيــارة مــن قيــم تربويــة واجتماعيــة
مهمــة ،مــن خــال التعــاون والســعي مــن قبــل اجلميــع
خلدمــة الزائريــن ،والتعــاون بــن اجلميــع للحفــاظ علــى
املظاهــر اجلميلــة فــي املدينــة املقدســة.
ومــن اإليجابيــات التــي نستشــفها من حركــة الزائرين
باجتــاه كربــاء لزيــارة االمــام احلســن ،فــي اخلامــس
عشــر مــن شــعبان املعظــم ،احلصــول علــى فســحة
مــن الزمــن للتخلــص مــن الروتــن اليومــي ،واالنتقــال
الــى اجــواء روحانيــة ،وايضــ ًا اجتماعيــة بلقــاء االخــوة
املؤمنــن ،مــن داخــل العــراق ومــن خارجــه ،ومــا ميكــن
ان يوفــر هــذا مــن فرصــة لتبــادل االفــكار والــرؤى حــول
املســتجدات ذات االهتمــام املشــترك ،الســيما فــي ظــل
االوضــاع السياســية امللتهبــة فــي املنطقــة ،وقبــل ذلــك ،مــا
تعيشــه بالدنــا ،والســيما العــراق ،مــن أزمــات ومشــاكل
متفاقمــة.
مــن خــال الزيــارة الشــعبانية ،وغيرهــا مــن الزيــارات
املؤكــد عليهــا مــن قبــل املعصــوم ،عليــه الســام ،نتعــرف
علــى اإلســام احلقيقــي ملــا فيــه مــن تعضيــد للقيــم واملثــل،
كمــا أننــا نتعلــم مــن هــذه الزيــارة حتمل الصعــاب والصبر
ألنــه مفتــاح كل شــيء ،وكذلــك الوقــوف ضــد اإلرهــاب
والتكفيريــن ،إضافــة إلــى مــا حتويــه هــذه الزيــارة مــن
صرخــة مدويــة ضــد الظاملــن والطغــاة وحتفــز الزائريــن
علــى املزيــد مــن االصــرار للوصــول الــى كربــاء املقدســة،
مــن اجــل جتديــد البيعــة لصاحــب العصــر والزمــان
واإلمــام احلســن ،عليهمــا الســام.

مناسبات

مناسبات

في ضوء حكومة النبي األكرم
الشعوب االسالمية وآمالها الكبيرة في احترام "حقوق اإلنسان"
حسام الدين جعفر

عندمــا يأتــي احلديــث عــن «االنســانية»
كمطلــب جماهيــري أمــام أهــل السياســة
واحلكــم ،جنــد البعــض يأخــذ علــى املتحــدث،
او املتحدثــن ،حتــى وإن كانــوا جماهيــر
متظاهــرة بــاآلالف فــي الشــوارع ،بأنــه خطــاب
«حماســي» دون املســتوى الــذي يفكــرون بــه!
فهنالــك حســابات معينــة تنتــج معاييــر خاصــة
للحكــم هــي التــي حتــدد األولويــات فيمــا
يجــب ومــا ال يجــب ،فاحلديــث عــن الصفقــات
والتحالفــات لــه األولويــة فــي اهتمــام الكثيــر
مــن الساســة فــي بالدنــا ،والســيما العــراق.
هــذا النــوع مــن الفهــم للسياســة واالدارة،
ســوا ًء فــي العــراق أو فــي أي بلــد آخــر ي ّدعــي
احلــكام فيــه انتماءهــم الــى «االســام»،
اذا قربنــاه الــى جتربــة احلكــم التــي قدمهــا
الرســول األكــرم ،صلــى اللــه عليــه وآلــه ،جنــد
البــون الشاســع والفاصلــة احلضاريــة البعيــدة
مبــا يفــوق أضعافــ ًا الفاصلــة الزمنيــة بيننــا
وبــن حكومــة النبــي األكــرم فــي املدينــة املنــورة
ومــا قدمــت للبشــرية مــن دروس عظيمــة ،مــع
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أنهــا  -تلــك احلكومــة  -لــم تــدم أكثــر مــن
عشــر ســنوات .فعندمــا نقــرأ عــن ســيرته
مــع النــاس وإدارتــه للحكــم ،ومــا اتخــذه مــن
مواقــف وقــام بــه مــن اعمــال ،هــل يجــوز
لنــا  -بعدئــذ  -االســتهانة مبطالبــات النــاس
وحقوقهــم؟
علمــاء الغــرب واملستشــرقون واملهتمــون
باحلضــارة االســامية ،فهمــوا مبكــر ًا دوافــع
ومقاصــد النبــي األكــرم مــن املنهــج االنســاني
واالخالقــي الــذي اتبعــه فــي تلــك احلقبــة،
واســتدلّوا بذلــك مــن قــوة التأثيــر احلضــاري
املتدفــق باجتــاه بــاد العالــم ،واالنتشــار
الســريع لالســام فــي فتــرة قياســية .فمــن
خــال حتفيــز اجلانــب االنســاني ،متكــن النبــي
األكــرم مــن بنــاء الدولــة واملجتمــع االســامي
االول بســواعد املســلمني انفســهم ،بعــد أن
أضــاء لهــم انســانيتهم فاكتشــفوا انفســهم
وقدراتهــم الكامنــة واجلبــارة ،وهــو مــا كان
غائب ـ ًا او ضائع ـ ًا فــي ظــام اجلاهليــة ،حيــث
كانــت قيــم املــادة والعنــف والعصبيــة وغيرهــا
مــن القيــم اجلاهليــة هــي املتحكمــة مبصيــر
االنســان.

| اﻟﻌﺪد) | (٣٠٥ﺷﻌﺒﺎن اﳌﻌﻈﻢ  ١٤٣٩ﻫـ

فــي حيــاة النبــي األكــرم ،قيــم انســانية
وأخــرى أخالقيــة كثيــرة ،وفــي هــذا احليــز
احملــدود ،ومحاولــة القتبــاس شــيء مــن تلــك
الســيرة الوضــاءة فــي ذكــرى رحيلــه املؤلــم،
صلــى اللــه عليــه وآلــه ،نذكــر بعضهــا ،علّهــا
تضــيء ملــن يدعــون االنتمــاء اليــه والــى
االســام والقــرآن:
ً
أوال :التسامح

فــي روايــة أن أحــد املشــركني مــن بنــي
ســليم ،جــاء رســول اللــه ،فلمــا وقــف بإزائــه
نــاداه :يــا محمــد !....ثــم بــدأ بالســباب
والتهجــم علــى شــخص النبــي وهــو جالــس
بــن اصحابــه ،وفــي نهايــة حديثــه هــدد النبــي
بالقتــل ،فوثــب أحــد االصحــاب ليبطــش بــه،
فقــال لــه النبــي ،اجلــس فقــد كاد احلليــم أن
يكــون نبيــا ،ثــم التفــت الــى ذلــك الرجــل وقــال
لــه :يــا أخــا بنــي ســليم ،أهكــذا تفعــل العــرب؟
يتهجمــون علينــا فــي مجالســنا ،يجابهوننــا
بالــكالم الغليــظ؟ وبعــد كالم هــادئ للنبــي
مــع ذلــك الرجــل املوتــور ،انتهــى االمــر الــى
إســام الرجــل وحتــول داعيــة الــى االســام

فــي قبيلتــه فكثــر فيهــم املســلمون -كمــا جــاء
فــي الروايــة.-
مــن هــذه الراويــة نتعلــم كيــف أن النبــي
االكــرم ،حـ ّول عــدو ًا لــدود ًا الــى صديـ ٍـق حميـ ٍـم،
ومــا أكثــر الذيــن تعرضــوا للنبــي بــاألذى
النفســي واجلســدي فــي بدايــة دعوتــه فــي
مكــة! والتاريــخ حافــل مبواقــف الصبــر علــى
أذى املشــركني ،حتــى هتــف قائ ـ ًا« :مــا أوذي
نبــي مبثلمــا أوذيــت» .وقــد اســتمر احلــال
حتــى بعــد انتصــاره الكامــل علــى املشــركني
وفتــح مكــة واســتتباب االمــر لــه فــي عمــوم
اجلزيــرة العربيــة ،فــان املنغّصــات لــم تتوقــف
عليــه ،فحتــى أن البعــض شــكك فــي عدالتــه
فــي توزيــع الغنائــم ،او ذاك الــذي كان يريــد ان
يلتفــت اليــه النبــي ليحدثــه ،فجذبــه مــن ردائــه،
وغيرهــا مــن املواقــف غيــر االخالقيــة ،والتــي
أطفئــت مبواقــف انســانية ،فلــم يصــدر مــن
التبســم واللــن والهــدوء .وبذلــك
النبــي ســوى
ّ
متكــن مــن أن يحـ ّول النــاس آنــذاك ،وهــم بــن
مشــرك ومنافــق وأعرابــي مــن ســكان الباديــة
البعيــدة ،وبــن جاهــل باالحــكام وغيرهــم ،فــي
خانــة مــا ُيعــرف حاليـ ًا بـــ «املواطنــن» ،تنطبــق
عليهــم قاعــدة «احلقــوق والواجبــات».
ولنالحــظ حــال حكوماتنــا مــع الشــعوب
التــي متــ ّد يدهــا وتنتخــب وتشــارك فــي
العمليــة الدميقراطيــة وتصعــد هــذا وذاك الــى
قمــم الســلطة ،فيمــا هــذا السياســي ،وبــد ًال
مــن أن ميــد يــد الصداقــة باملقابــل ،نــره مــا
أن يصــل الــى مكتبــه الفخــم ،حتــى يــدب فــي
نفســه شــعور عــارم بــأن جميــع الذيــن حولــه،
أعــداء ومنافســون يتربصــون بــه الدوائــر ،ولعل
يفســر تشــبث أبســط مســؤول فــي الدولــة
هــذا ّ
بالســيارات املظللــة واحلمايــات ،رغــم أنــه يعلــم
فــي قــرارة نفســه ،إن ذهــب الــى مــكان عملــه
راجـ ًا مــع عامــة النــاس ،لــن يلتفــت اليــه أحــد.
ً
ثانيا :حكومة الخدمات

يذكــر لنــا التاريــخ كيــف أن النبــي االكــرم
كان دائــم احلركــة فــي نواحــي املدينــة ،يــزور
القبائــل القاطنــة ويجتمــع بالنــاس ويرشــدهم
ويصلــي فــي مســاجدهم ويعــود مرضاهــم
ويســير وراء جنائزهــم ،وينــدب مــن اصحابــه
مــن يريــد مــن مهــام الدولــة ،كمــا أرســل أحــد
اصحابــه ليكــون فــي مســجد «قبــا» اثنــاء
خــروج املســلمني علــى «بــدر».
وقــد بنــى النبــي فــي املدينــة خمســن
مســجد ًا ،وقــد اهتــم بعمــران املدينــة ،ثــم حــثّ

النــاس علــى البنــاء والعمــران ،بــل ودعــا البــدو
احمليطــن باملدينــة الــى الهجــرة نحــو املدينــة
واالســتقرار وتــرك البــداوة ،وعلــى اثــر هــذه
الدعــوة قــدم الكثيــر مــن االعــراب وســكنوا
املدينــة ،وغرفــوا مــن احلضــارة واملدنيــة
واصبــح لهــم شــأن فــي الوســط االجتماعــي.
وحســب املصــادر التاريخيــة فــان املدينــة
اتســعت بســرعة فــي عهــد رســول اللــه وتزايــد
عــدد ســكانها الــى قــدر الثلــث قبــل معركــة
اخلنــدق ،وبعدهــا تضاعــف العــدد اكثــر،
والســبب فــي ذلــك يعــود الــى إفســاح النبــي
املجــال امــام املســلمني للبنــاء والزراعــة والعمــل
دون حــدود وضرائــب ،بــل كان النبــي يــوزع
عليهــم كل مــا ورد الــى بيــت املــال ،مــن حقــوق
شــرعية وغنائــم .كمــا كان النبــي يكافــح الفقــر
واحلرمــان ،ويشــجع علــى العمــل واالنتــاج
ويقــرض الفقيــر ليعمــل بــد ًال مــن اســتعطاء
النــاس.
ومــن أبــرز االمثلــة علــى ذلــك ،جماعــة
«الص ّفــة» ،وهــم جماعــة مــن املســلمني ،مــن ال
مــأوى لهــم فكانــوا ينزلــون فــي املســجد ،وقــد
وصــل عددهــم حســب بعــض املؤرخــن الــى
( )400شــخص ،فــكان النبــي يوفــر لهــم ســبل
العيــش الكــرمي ،وحتــى كان يســعى لتزويجهــم
ويوفــر لهــم املســكن الالئــق وفرصــة عمــل.
ً
ّ
ثالثا :األخوة

أســقط النبــي األكــرم ،أهــم حاجــز نفســي
فــي طريــق العالقــات االنســانية ،مــن خــال
شــعار «األخــوة» فــأذاب الفــوارق القوميــة
والعرقيــة واالجتماعيــة فــي بوتقــة االســام،
فــي حــن كان الســائد أن العربــي ال يعتــرف
بالفارســي وال احلــر يحتــرم العبــد ،بــل كان
االحتــراب واإلذالل والتمــزق هــو الســائد فــي
مجتمــع اجلاهليــة ،فاملؤاخــاة التــي أقــدم عليهــا
النبــي االكــرم فــي بدايــة دخولــه املدينــة ،كانــت
مبنزلــة اخلطــوة االولــى للبنــاء احلضــاري
الول مجتمــع اســامي .فالشــعور الــذي غمــر
املســلمني بأنهــم «متســاوون مثــل أســنان
املشــط» هــو الــذي جعلهــم يتفانــون مــن اجــل
االســام ،ســواء فــي عالقاتهــم االجتماعيــة،
او خــال مشــاركتهم فــي احلــروب الدفاعيــة،
فكانــوا مصــداق احلديــث الشــريف« :يســعى
بذمتهــم أدناهــم» ،وهــذا مــا اســتوقف االعــداء
مــن دول عظمــى كانــت تتربــص الدوائــر
حــول الدولــة االســامية الفتيــة ،مثــل الفــرس
والــروم ،فكانــوا يجــدون فــي الرســول املبتعــث

من خالل تحفيز الجانب االنساني،
تمكن النبي األكرم من بناء الدولة
والمجتمع االسالمي االول بسواعد
المسلمين انفسهم
مــن قبــل النبــي االكــرم ،كأنــه قطعــة وجــزء ال
يتجــزأ مــن اجليــش االســامي ،فهــو ال يجلــس
الــى الفــراش الوثيــر النــه تــرك اخوانــه علــى
التــراب...
وطاملــا أكــد النبــي علــى مفهــوم التماســك
االجتماعــي ،وأن ال ينزلــق املســلمون نحــو
التشــرذم والتمــزق ،ابتــدا ًء باألســرة ومــرور ًا
باملجتمــع وحتــى االمــة الواحــدة والكبيــرة.
فجــاء حديثــه الشــهير عندمــا م ّثــل املؤمنــن
بأنهــم «كاجلســد الواحــد اذا اشــتكى منــه
عضــو ،تداعــى لــه ســائر اجلســد بالســهر
واحل ّمــى».
بهــذه الــروح االنســانية شـ ّيد النبــي االكرم
صــرح احلضــارة وبنــى دولــة اخلدمــات وأنشــأ
مجتمع ـ ًا حيوي ـ ًا ومتماســك ًا قــادر ًا علــى صنــع
املســتحيالت ،واذا الحظنــا النجــاح والتفــوق
فــي بعــض البــاد ،ونوعــ ًا مــن الرفاهيــة
والســعادة علــى بعــض الشــعوب واملجتمعــات،
فيجــب ان نلتفــت فــور ًا الــى بعــض اجلوانــب
االنســانية التــي متــت رعايتهــا  -ونقــول
بعــض وليــس كل  -وإال فــان رعايــة اجلوانــب
االنســانية كانــت كاملــة والــى أبعــد احلــدود
فــي حكومــة النبــي االكــرم ،وهــذا ليــس ممــا
يعتقــد البعــض أنــه مــن املثاليــات ،فالتاريــخ
يشــهد علــى النتائــج الباهــرة التــي اكتســبها
انســان اجلزيــرة العربيــة ،ومــا اطلقتــه
احلضــارة االســامية مــن اشــعاعات انســانية
ع ّمــت البشــرية مــن اقصــى الشــرق الــى
اقصــى الغــرب.
نعــم؛ يكــون التوجــه االنســاني ضربــ ًا
ــب االهتمــام علــى
مــن املثاليــة ،عندمــا ينص ّ
القيــم املاديــة ،مثــل الربــح واخلســارة والنفــوذ
والهيمنــة بــكل الوســائل .وعلــى تفاصيــل
احلكــم والسياســة التــي يفتــرض انهــا
تتمخــض مــن القيــم االنســانية واالخالقيــة ،ال
أن تكــون ضحيــة املصالــح واملطامــع والرؤيــة
الضيقــة الشــخاص يدعــون أنهــم األجــدر
للحكــم فــي البــاد االســامية.
أﻳﺎر | 2018
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من الفرار إلى
شواطئ االنتصار

عرض :محمد رضا الطرفي

صــدر حديثــ ًا عــن مركــز الفكــر الرســالي
للدراســات والبحــوث كتــاب (خطــوات موســى
عليــه الســام مــن الفــرار إلى شــواطئ االنتصار)
ملؤلفــه ســماحة الســيد صــادق املدرســي.
ويقــع هــذا الكتــاب فــي  240صفحــة مــن
النــوع الكبيــر ،الــذي ُيعنــى بدراســة قرآنيــة فــي
أروع قصصــه؛ ملــا فيهــا مــن الــدالالت والبصائــر
الشــيء الكثيــر ،ممــا يدعونــا إلــى التأمــل عنــد
قــراءة هــذا الكتــاب الــذي يتكلــم عــن ســيرة نبــي
اللــه موســى ،عليــه الســام ،التــي وصفهــا املؤلــف
بأنهــا «ضــرورة إتبــاع القيــادات الرســالية
املتم ّثلــة بالعلمــاء الر ّبانيــن؛ إذ إن ذلــك مــن
ممــا ُيلــزم وجــود معاييــر
مســؤولية كل واحــد م ّنــا ّ
قرآنيــة ليــس فقــط فــي تشــخيص تلــك القيــادات
ّ
وإنــا أيض ـ ًا لتبيــن الســلوكيات الصحيحــة فــي
التعامــل مــع تلــك القيــادات».
وفــي املقدمــة ،يســتهل املؤلــف كتابــه بنبــذة
مختصــرة عــن شــخصية موســى ،عليــه الســام،
ثــم يســتعرض حياتــه منــذ عهــد والدتــه وطفولتــه
وحتــى وفاتــه ،مســتفيد ًا فــي بحثــه القرآنــي هــذا

مــن تفســير «مــن هــدى القــرآن» لســماحة آيــة
اللــه العظمــى الســيد محمــد تقــي املدرســي ،وذلك
بصــورة منهجيــة فــي تفاعــل قصــص القــرآن
مــع احليــاة املعاصــرة ،كمــا حــاول ســماحته
االســتلهام مــن ســيرة النبــي موســى لقــراءة
الواقــع املعاصــر.
ومــن ثــم بــن ســماحته املراحــل التــي
عاشــها النبــي موســى ،عليــه الســام ،التــي
بــدأت مرحلتهــا األولــى مــن طفولتــه التــي عاشــها
فــي بيــت فرعــون حلــن غرقــه مــع جيشــه وعبــور
أصحــاب موســى البحــر ،وبعــد ذلــك شــرع املؤلف
فــي بيــان املرحلــة الباقيــة مــن حياتــه الشــريفة
فــي محاربــة الفــن الداخليــة ،واملرحلــة األخيــرة
التــي يشــير فيهــا عــن نهايــة حيــاة النبــي موســى
النقضــاء عمــره الشــريف  -كيفيــة وفاتــه  ،-فــي
حــن كان بنــو اســرائيل فــي عقوبــة التيــه اإللهيــة.
وقــد بــن املؤلــف ايضـ ًا املعاجــز التــي حدثــت
ملوســى ،عليــه الســام ،فــي طفولتــه مــن قبيــل مــا
قامــت بــه أمــه فــي رميــه فــي التنــور مشــتع ًال
خوفــا مــن جــاوزة فرعــون ،وقــد جعــل اللّــه ال ّنــار
عليــه بــردا وســاما.
وذكــر املؤلــف أنّ النبــي موســى ،وبعــد
ــب فــي قصــر فرعــون ،جــرت بينــه وبــن
أنْ ش ّ

فرعــون بعــض املشــادات ممــا اضطــره الــى تــرك
القصــر والتوجــه نحــو املدينــة ،التــي كانــت نقطــة
البدايــة لــه ،عليــه الســام ،فــي التحــرك ضــد
ظلــم واضطهــاد بنــي اســرائيل ،بعــد عودتــه مــن
«مديــن» وحملــه للرســالة ،فكانــت البدايــة قبــل
الهجــرة ايضــ ًا.
وفصــل ســماحته عــن هجــرة موســى ،عليــه
الســام ،إلــى «مِ ديــن» والتــي ســار إليهــا وكلــه
أمــل باللــه  -تعالــى ،-ومــن حــن الفتــرة التــي
قضاهــا مــع النبــي شــعيب واملعيشــة التــي
عاشــها مبيزاتهــا اجليــدة؛ فــكان مخيــر ًا بــن
هــذه املعيشــة وبــن عودتــه إلــى بلــده  -مصــر-
وبــدأت الصراعــات مــع فرعــون وملئــه؛ مبينــ ًا
ســماحته الــدروس التــي نتحصــل عليهــا مــن
خــال تضحيــات موســى ،عليــه الســام ،فــي هــذه
العــودة إلمتــام رســالته املكلــف بهــا.
مســتفيد ًا مــن خــال مــا ب ّينــه ســماحته مــن
املراحــل العبــر حلياتنــا املعاصــرة ،كانقــاذ بنــي
اســرائيل مــن فرعــون ،ونــزول النعيــم اإللهــي
عليهــم ،ومــا إلــى ذلــك ممــا نســتفيد منــه مــن
هــذا الكتــاب القيــم مــن قبيــل أن الــرب املتعــال
يهــب النعيــم ملــن يســير علــى منهجــه ويبــذل لــه
مــن جهــوده.

«مل يكــن هنــاك أبــد ًا حــرب جيــدة أو ســام ســيئ» بنجامــن
فرانكلني.
ويقول مايلدرد ليست نورمان:
«عندمــا جتــد الســام داخــل نفســك ،تصبــح شــخصا مــن
النــوع الــذي يمكــن أن يعيــش يف ســام مــع اآلخريــن».
الســام يظهــر بدرجــة كبيــرة فــي ذواتنــا ليشــمل غيرنــا ،وإال
كيــف تفتقــر أرواحنــا للســام ومتنحــه لآلخريــن؟
نحــن فــي هــذا الوقــت فــي صــراع وحــرب مــع أنفســنا
ُوجــد الســام
وظروفنــا ،ومــع هــذا نبحــث عــن الســام ،لِــ َم ال ن ِ
ليظللنــا جميعـ ًا ،فلنرفــع تلــك اخلطــوات ،وإن كانــت متباطئــة ،لكــن
فيهــا األثــر العظيــم فيمــا بعــد.
كل إنســان يبــدأ مــع نفســه فــي الصلــح الستشــعار الســام،
ففــي نقطتــه يبــدو النمــو ليشــمل الســام مــن حولــه ،ومــن كل
شــخص تنبــع تلــك اخلطــوط اخلضــراء لتتســع الدائــرة ،ومــن
يســعى لشــيء البــد أن ينالــه أو جــزء ًا منــه ،نحــن ال نخســر إن كنــا
ننــوي الســام ،أو علــى أقــل تقديــر؛ فالنوايــا الطيبــة موجــودة وأنــا
أيضــا ال أخســر ،فهــذا أفضــل مــن الشــعور املناقــض للســام،
أنــا فــي دائرتــي وأنــت فــي دائرتــك ،أنــا فــي حــدودي وأنــت فــي
حــدودك ،أعمــل فــي دائرتــي وإعمــل انــت ،مــا يتســع ليشــمل
مــن حولــي وأنــت كذلــك ،ســتتصل حدودنــا فيمــا الدوائــر املغلقــة
تتالشــى ،نتحــد فــي إطــار ســلمي حــدوده الســام ،وإطــاره القــوة،
بــذرة الســام إنْ لــم نرعهــا ال تنمــو ،وإن لــم نرعهــا ال تظللنــا
شــجرة الســام.
الســام األشــد تأثيــر ًا علــى الكــون هــو الســام الفكــري ،فغالباً
مــا يشــعر اإلنســان بصــراع نفســي ،وبــدوره يتفــرع صراعــه ضــد
العالــم اخلارجــي وهــو صــراع مــادي يتمركــز حــول اجلســد ،وهــو
دفاعــي أكثــر مــن كونــه هجوم ّيـ ًا ،أمــا الصــراع الفكــري داخــل هالة
االنســان ،وهــو هجومــي أكثــر مــن كونــه دفاع ّي ـ ًا ،فمــن الصــراع
الفكــري تنشــأ الصدامــات الكبــرى التــي متتــد لتؤثــر فــي
العالــم اخلارجــي ،والصــراع اخلارجــي أيضــا يؤثــر
أرض
فــي الفكــري ،فغالب ـ ًا مــا يقــف اإلنســان علــى ٍ
ـرات طويلــة تفقــده اجلاذبيــة والطمأنينــة
متزلزلــة لفتـ ٍ

واالســتقرار.
فبارادتــك عليــك التغلــب علــى الصــراع الداخلــي ألنــه املســيطر
األول واألقــوى بإيجابيتــه وســلبيته ،ويعتمــد عليــه تعامــل اإلنســان
مــع العالــم اخلارجــي ،يقــول رالــف والــدو إمرســون« :ال شــيء
ـب لــك الســام إال نفســك».
ميك ُن ـ ُه أن يج ُلـ َ
واليك بعض اخلطوات للتغلب على الصراع الفكري:
 ايجــاد مســاحة ســلمية فــي العقــل والقلــب لتجنــب ردوداألفعــال املبالــغ بهــا الصــادرة منــه ،فتكــون ردود ًا ناجتــة عــن تفكيــر
عقلــي ســلمي وســليم ،حيــث يقــول ديــكارت« :انتصــر علــى نفســك
أوال قبــل انتصــارك علــى العالــم»
 للتســامح دور كبيــر أيضــا فــي خلــق مســاحة فــي قلــباإلنســان تنعشــه وتعيــد بنــاء احليــاة بشــكل منتظــم ،حيــث يقــول
فرانســيس بيكــون« :إن أحــد أســرار احليــاة الطويلــة والعيــش
الرغيــد هــو مســامحة كل إنســان علــى كل شــيء ،فــي كل ليلــة قبــل
اخللــود إلــى النــوم».
 التأمــل والتفكيــر اإليجابــي فــي املاضــي واحلاضــرواملســتقبل ،والتفكيــر اإليجابــي فــي اآلخريــن حيــث رمبــا يكــون
كل فعــل منهــم هــو رد فعــل ،أي إن األفعــال لهــا أســباب ورمبــا
األســباب أقــوى مــن ردود األفعــال ،فعلــى اإلنســان أن ال يتعجــل
فــي احلكــم علــى اآلخريــن ويقحــم نفســه فيمــا ليــس موجــود ًا أو
ســوء فهــم ناجت ـ ًا منــه أو منهــم ،وتتوالــد صراعــات هــو فــي غنــى
عنهــا ،تفقــده الســام النفســي واخلارجــي ،فالتأ ّنــي وعــذر اآلخريــن
أفضــل.
 ايجــاد روابــط احملبــة بــن اإلنســان وأخيــه اإلنســان يعــززشــعور ًا ســلم ّي ًا عميقــ ًا ورضــا نفــس ،يقــول جيمــي هنتركــس:
«عندمــا تتغلــب قــوة احلــب علــى حــب القــوة سيشــهد العالــم
الســام» .فاحملبــة جــذور شــجرة الســام.
فالشــعور الداخلــي بالســام يبــدد الفوضــى ،لــذا على اإلنســان
أنْ يــدع املاضــي بــا نــدم يجعلــه دروس ـ ًا وعبــر ًا يســتفيد
منــه فقــط ،وال يفقــد احلاضــر بســبب مــاض قــد
يصححــه ،وتلــك التفاصيــل الصغيــرة تغيــر
اإلنســان ثــم املجتمــع ثــم الدولــة.
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"الشياطين" من حولنا
جواد السيد سجاد الرضوي

كلنــا نبحــث عــن الهدايــة؛ ولكــن علينــا أن نعــرف بــأن ال
هدايــة مــع إغــراءات الشــياطني.

كل واحــد منــا يخــرج مــن منزلــه مــرة واحــدة علــى األقــل كل
يــوم؛ مــا لــم يكــن هنــاك مانــع مينعــه مــن ذلــك.
فمــاذا يحصــل ،بالتحديــد ،عندمــا يضــع الواحــد منــا قدميــه
خــارج بــاب املنــزل؛ خارجـ ًا منــه؟
بالنســبة لــي وألمثالــي مــن الغافلــن الذيــن نخــرج مــن البيت
دون أن نذكــر بعــض األذكار املأثــورة؛ كعبــارة« :بســم اللــه،
آمنــت باللــه ،توكلــت علــى اللــه»؛ مثــا ،يعــرض لنــا الشــيطان،
ويكــون رفيــق دربنــا إلــى أن نعــود إلــى املنــزل.
أمــا إذا لــم نكــن فــي غفلــة ،وأتينــا بهــذا الذكــر القصيــر
علــى األقــل؛ فمــاذا ســيحصل؟

قلت :بسم لله ،قال امللكانُ :كفيت.
إذا ُ

قلت :آمنت بالله ،قال امللكانُ :هديت.
وإذا ُ

قلت :توكلت على الله ،قال امللكانُ :وقيت.
وإذا ُ
فــرد؛ فمــاذا تقــول
هــذا قــول املَلَكــن املوكلــن بــكل ٍ

وكلنــا ينشــد الكفايــة؛ ولكــن علينــا أن نعــرف بــأن ال كفايــة
مــع وســاوس الشــياطني.
وكلنــا يتــوق للوقايــة؛ ولكــن علينــا أن نعــرف بــأن ال وقايــة
مــع هواجــس الشــياطني.
وهنــاك أحــداث كونيــة ممثالــة ال حتصــى تقــع حولنــا،
وتتعلــق بنــا ،دون أن نشــعر بهــا.
حقيقــة؛ لــوال روايــات ،وأخبــار ،وأحاديــث ،وأدعيــة أهــل
البيــت ،عليهــم الســام ،كيــف كنــا نفهــم هــذه احلقائــق املعقــدة
إذا أردنــا أن نفهمهــا!
ولكــن؛ بشــرح بســيط وشــفاف مــن املعصــوم ،عليــه الســام،
تتوضــح هــذه احلقائــق الكونيــة أمامنــا ،ونســتطيع أن نراهــا
كمــا لــو كانــت مجســدة أمامنــا.
وهــذا هــو دور األدعيــة ،والروايــات ،واألحاديــث ،واألخبــار؛
فإنهــا تصحــح عقائدنــا ،وتوقظنــا مــن الغفلــة املدمــرة حلياتنــا

ا لشــيا طني ؟

وآخرتنــا؛ إذ أن الشــيطان لنــا باملرصــاد؛ فهــو القائــل ،كمــا فــي

تتنحــى الشــياطني ،ويقــول بعضهــم لبعــض« :كيــف لنــا مبــن
ـي؟!
ُهـ َ
ـي ،و ُوقـ َ
ـدي ،و ُكفـ َ

اآليــة  16فــي ســورة األعــراف:
ِ
ِ
ِ
يم}.
صا َط َك ا ُْل ْستَق َ
{ َق َال َفبِ َم َأ ْغ َو ْيتَني َلَ ْق ُعدَ َّن َل ُ ْم َ

تلــك هــي روايــة صحيحــة نقلهــا لنــا «أبــو حمــزة الثمالــي»

عــن اإلمــام الســجاد ،عليــه الســام ،ووردت فــي «الصحيفــة

وينبغــي لنــا ،جميعــا ،أن ننتبــه دائمــا لوســاوس الشــيطان،
وأن نتداركهــا فــور ًا؛ وإال فــإن الشــيطان آخــذ بأيدينــا إلــى

الســجادية اجلامعــة ألدعيــة اإلمــام زيــن العابديــن ،عليــه

مســاحاته الواســعة مــن الضــال واإلنحــراف والفســاد؛ ال

الســام» ،للســيد األبطحــي اإلصفهانــي ،ص .603

محالــة.

