عـــراق الــحــيــاة ال عـــراق الــمــوت
*رئيس التحرير

ربمـــا يكـــون هـــذا البلد نموذجـــ ًا فريد ًا فـــي العالم بعـــدد االرواح

ســـواء في حروب
التـــي أزهقت والدماء التي أريقت قديماً وحديثاً،
ً
دارت علـــى أرضـــه بيـــن قوى كبرى ،وفي حـــروب قادها حكامه في

وقـــت الحـــق وبالنيابة – هذه المرة -عـــن تلك القوى العظمى .هذه
المســـيرة الدموية دفعت الشعب العراقي ألن يستنتج إن بلدهم بات

أشـــبه مـــا يكون بــــ "حقل تجـــارب" سياســـية واقتصاديـــة ومخابراتية

وعســـكرية ،وكل شـــيء تكون الدول الكبرى المؤثـــرة ،بحاجة اليه،

مهمشـــة
فـــي مقدمتهـــا اميـــركا .وال أدل علـــى ذلك من دخول بلدان ّ

فـــي "لعبـــة التحالـــف الدولـــي" لمحاربة "داعـــش" ،تلتمـــس الظهور

علـــى الســـاحة الدولية ،ثـــم تحصل على الحظوة من واشـــنطن ،مثل
جمهورية "البوســـنة والهرســـك" ،من خالل شـــحنات أسلحة مهداة

كعربـــون صداقـــة ،او غير ذلك!...

إنـــه مجـــرد مثـــال ،ال علـــى ســـبيل الحصـــر ،لكـــن يبقـــى

الســـؤال؛ هـــل هـــو هـــذا قـــدر العـــراق...؟

متعـــددة ،إال بفضـــل اجـــراءات ســـابقة بـــادر اليهـــا شـــخص الطاغية

المقبـــور باعـــداد االرضيـــة الالزمـــة وتقديـــم كل التســـهيالت

واالمكانـــات لنشـــوء هـــذا الفكر الذي افتـــرض ان يكـــون بديالً عن
الفكـــر الـــذي جـــاء بـــه الى الســـلطة.

وعليـــه ،فـــان الحـــل هنـــا يكمن فـــي صياغـــة رؤية جديـــدة للدين

وقيمـــه ومفاهيمـــه ،فاذا كان على العراقييـــن ان يكونوا قبلهم غيرهم
أبطـــال الحـــرب ضـــد االرهاب التكفيـــري في المنطقـــة برمتها ،فمن
األجـــدر ان يكونوا الرواد في تقديم الصورة المشـــرقة لإلســـام الى

كل الـــدول التـــي تعانـــي هذا الفيـــروس ،بل الـــى كل انحـــاء العالم.
ففـــي العـــراق ،الحـــوزات العلميـــة العريقـــة ،والمرجعيـــات الدينيـــة

الكبيـــرة ذات التأثيـــر العالمي ،والى جانبها المراكـــز االكاديمية ،كما
يضـــم خزيـــن من علوم ومعـــارف وتاريـــخ وتجارب ثريـــة ،بامكانها
ان تشـــكل منظومة حضارية من شـــأنها مســـاعدة البلد للنهوض
مـــن جديـــد ،اذا ما توفر شـــرط التواصل والتواصـــي وتبادل
وجهـــات النظـــر ،حينهـــا يتضـــح أن الدين هو القـــادر على
توفيـــر األمـــن واالســـتقرار والســـلم االجتماعـــي ،وهـــو

انـــه يريـــد – بـــكل بســـاطة -ان يعيـــش ،كمـــا البـــاد

الـــذي يخلق فـــرص التقـــدم والتطور.

االخـــرى فـــي ظـــل نظام حكـــم يســـعى الحتـــرام القيم

بعـــد إعادة صياغة الرؤية الصحيحة للدين والتعامل

والمبـــادئ ،ويبتعـــد عـــن الديكتاتوريـــة والقمـــع وكبت

معـــه بنفـــس الروحيـــة التـــي تعامـــل معهـــا المســـلمون

الحريـــات .بيـــد انه يدفع اليوم ،وخالل اثني عشـــر عاماً،

المزيد من الدماء والخســـائر الفادحة فـــي قدراته وثرواته،

ثمنـــاً لتحقيـــق هذه االهـــداف التـــي يطلبها كل شـــعب .كما

األوائـــل ،بناة الحضارة االســـامية ،تأتي الخطوة االخرى

فـــي إعـــادة قـــراءة التاريخ بالشـــكل الذي أراده لنا مهندســـوا

حضارتنـــا ،وهـــم النبي األكـــرم واألئمة الهداة مـــن بعده ،عليهم

نـــداء خفي ًا يـــردد" :لن يكـــون التغيير الشـــامل في
لـــو أن هنالـــك
ً ّ
العـــراق ســـهالً يســـيراً ،إنما علـــى أنهار مـــن الدماء والدمـــوع" .لنبدأ

السالم.

االرهـــاب" الذي نفذه داخـــل العراق ،ضباط المخابـــرات والحرس

حـــاداً وعلـــى مفتـــرق طرق
االنســـانية ،بيـــد اننـــا اليـــوم نعانـــي نزيفـــاً
ّ

مـــن نظـــام حكم صـــدام ،ثم عمليـــة االطاحة بـــه ،وبعدها "ســـيناريو
الجمهوري وخبراء ومســـؤولين كبار في النظام البائد الذي أقســـموا

أمـــام صـــدام بانهـــم لـــن يدعـــو موتـــه يكـــون بدايـــة لعهـــد جديد في
العراق.

نعـــم؛ ان التاريـــخ يضـــم كل شـــيء ،فهـــم خزيـــن مـــن التجـــارب

تاريخـــي وحضـــاري ،نريد ان نســـتفيد من هـــذا التاريـــخ ،فهل نأخذ

منه ما جربه األمويون من سياســـة التضليل والتنكيل وشـــراء الذمم؟
ّ
أم تجربـــة العباســـيين فـــي التهميـــش والتشـــويه وتزييـــف الحقائـــق؟

ســـهل هـــذه المهمـــة القـــذرة ،ودفـــع بالعـــراق الـــى هذا
ان الـــذي ّ

وايضـــاً التجـــارب المريـــرة التـــي جرت علـــى االمة ،وتحديـــداً على
ّ
أهـــل العـــراق ،من ويـــات ومحن؟

تمثـــل القاعـــدة والنظـــام للحيـــاة ،فيما الثانيـــة ،تمثل الـــروح والعمق

ســـجلها أهل بيت
فمـــا علينـــا إال مراجعـــة المواقـــف البطوليـــة التي
ّ

المنزلـــق الخطيـــر ،هـــو العجـــز فـــي التعامـــل الصحيح مع مســـألتين

أســـاس فـــي العـــراق :االولـــى :الديـــن ،والثانيـــة :التاريـــخ .فاالولى
الحضـــاري الـــذي يزودهـــا بالعبـــر والتجارب.

اذا اردنـــا البحث عن نقاط القوة في تاريخنا ومنطلق النتصاراتنا،

رســـول اهلل ،صلـــى اهلل عليه وآلـــه ،واتباعهم والعلمـــاء االبطال على

والمتعكـــز على بعض الشـــعارات
لقـــد اختـــرق الفكر المتطـــرف
ّ

طـــول الخـــط ،أمـــام الخط اآلخـــر ،فكانوا مثـــاالً لالنســـانية والحرية

الصـــورة الواضحـــة والمتكاملـــة للديـــن ،وللعلـــم والتذكيـــر ،بـــان

المـــوت والدمار .وهذا ما يجـــب ان يبقى مضيئاً امام العالم ،لنحقق

الدينيـــة ،جســـم العـــراق ،وقبلـــه عديد البـــاد االســـامية ،في غياب

التنظيمـــات االرهابيـــة ،لـــم تظهـــر بعـــد ســـقوط صـــدام ،بمســـميات

والكرامـــة وكل القيم الســـمحاء ،بينما اآلخـــر ،كان يمثل لوحده قيم
النصـــر الحقيقي علـــى "االرهاب الطائفي" وكل عوامل نشـــوئه.

وراء األخبار

الحشد الشعبي يطارد «داعش» و واشنطن والعرب يخشون انتصار العراق
يف وق ��ت تتكث ��ف اجله ��ود وتتح�ش ��د الق ��وى
لتطه�ي�ر �س ��ائر االرا�ض ��ي العراقي ��ة م ��ن دن� ��س
عنا�ص��ر «داع���ش» يف حمافظ��ة �ص�ل�اح الدي��ن،
وفيم��ا بع��د حمافظتي االنب��ار واملو�ص��ل ،تتوارد
االنب ��اء ع ��ن وج ��ود حت ��ركات امريكي ��ة خل ��ف
الكوالي���س لو�ض��ع الع�ص��ا يف طري��ق اجلحاف��ل
املتقدم ��ة ،متمثل ��ة بق ��وات «احل�ش ��د ال�ش ��عبي»
املكون��ة م��ن �آالف املتطوعني� ،ضمن تك�ش��يالت
وتنظيم��ات ع�س��كرية متع��ددة.
فبع��د احلدي��ث املتوات��ر ع��ن �س��قوط �ش��حنات
ا�س��لحة من اجلو على مناطق يحتلها «داع���ش»
يف �س��امراء يف وقت �س��ابق من ال�ش��هر املا�ضي،
واي�ض� ًا يف مناط��ق اخ��رى ،مم��ا ُف�س��ر عل��ى ان��ه
نوع� ًا م��ن احلر�ص االمريكي عل��ى توازن القوى
تفج��رت م�ؤخر ًا ق�ضية ا�س��تهداف
يف ال�س��احةّ ،
طائ��رات «التحال��ف ال��دويل» لق��وات التجي���ش
العراق��ي ،يف �س��احة القت��ال ،مم��ا ا�س��فر ع��ن
ا�ست�ش ��هاد ح ��وايل � 50ش ��خ�ص ًا وا�صاب ��ة ع ��دد
كبري بج��روح.
وكان ��ت رئي� ��س «حرك ��ة �إرادة» النائب ��ة حن ��ان
الفت�ل�اوي ك�ش��فت ،ع��ن قي��ام التحال��ف ال��دويل
بق�ص��ف منطق��ة «اب��و ذي��اب» مبحافظ��ة االنب��ار
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والت�س ��بب با�ست�ش ��هاد  50جندي� � ًا وا�صاب ��ة
الع�شرات .وعلى اثر ذلك اتخذ الربملان العراقي
اجراءاته بالتحقيق يف الق�ضية و�إحالة املو�ضوع
�إىل جلنة االمن والدفاع الربملانية للتحقيق ،وقد
طالب الربملان اللجنة بتقدمي تقرير مف�صل عن
املو�ض��وع خ�ل�ال ف�ت�رة حم��ددة.
ه ��ذا التط ��ور اجلدي ��د ،ي�أت ��ي بالتزام ��ن م ��ع
التط��ورات النوعي��ة يف �س��احة القت��ال والتح��ول
الكب�ي�ر يف موازي ��ن الق ��وى ل�صال ��ح اجلي� ��ش
العراق��ي بع��د �إحل��اق الهزائ��م املنك��رة بعنا�ص��ر
داع���ش يف اكرث من حمور ،ال�س��يما يف حمافظة
دي��اىل ،وبعده��ا يف �ص�ل�اح الدي��ن ،ث��م مركزه��ا
مدين��ة تكري��ت ،وح�س��ب امل�ص��ادر ف��ان القي��ادة
الع�سكرية االمريكية تنظر اىل املعارك اجلارية
يف تكري��ت عل��ى انه��ا ذات ابع��اد كب�ي�رة ،كونه��ا
كانت يف ال�سابق متثل رمز ًا معنوي ًا للنظام البائد
ول�شخ�ص الطاغية �صدام ،و�أن معظم الع�شائر
وال�سكان يف تلك املناطق ميثلون احللقة الأقرب
يف �ش��بكة ال��والء للقي��ادة ال�صدامي��ة ،وفيما بعد
للقي��ادة الت��ي تول��ت �أم��ر احل��رب الدموي��ة �ض��د
النظ��ام اجلدي��د يف الع��راق.
م ��ن هن ��ا ،وجه ��ت وا�ش ��نطن ا�صاب ��ع االته ��ام

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

اىل ايران مب�شاركتها يف هذه العمليات وب�شكل
مكث��ف ،وذل��ك عل��ى ل�س��ان اك�ث�ر م��ن م�س ��ؤول
ع�سكري و�سيا�سي ،كان اكرثهم و�ضوح ًا ،رئي�س
هيئ��ة االركان اجل�ن�رال «مارتن دميب�س��ي» ،بان
«الق��وات الت��ي تزح��ف على تكريت ت�ض��م قوات
تدعمه��م اي��ران ،يحمل��ون ال�س�ل�اح حت��ت مظلة
احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،وانه ��م م ��زودون مبع ��دات
ايراني ��ة» .و�أي ��د نف� ��س اخلط ��اب وزي ��ر الدف ��اع
االمريك ��ي ا�ش ��تون كارت ��ر .وكان ��ت النتيج ��ة،
التقلي ��ل م ��ن �ش ��أن حمارب ��ة داع� ��ش وا�س ��تعادة
االر�ض العراقية منهم ،باملقابل ت�سليط ال�ضوء
على احتماالت وقوع اخطاء بعد ا�ستعادة مدينة
تكري��ت او �س��ائر امل��دن التي يحتلها داع���ش .بل
وت�ضخي��م بع���ض االخط��اء الت��ي حت��دث ب�س��بب
ت�صرف��ات فردي��ة.
وذه��ب اجل�ن�رال االمريك��ي اىل ابع��د م��ن ه��ذا،
عندم��ا ل� ّوح للعراقيني باحتمال انهيار التحالف
ال��دويل ،او ان�س��حاب االمريكي�ي�ن م��ن ال�س��احة،
جم��اراة للمخ��اوف االقليمي��ة – العربي��ة ،الت��ي
جت��د يف الوج��ود االي��راين املكث��ف والوا�ض��ح يف
�س��احة القتال ،مبنزلة التهمي���ش لأي دور عربي
يف الع��راق فيم��ا بع��د مرحلة «داع���ش».

وراء األخبار

قضية «سبايكر» تنتظر المرحلة القادمة من الحرب ضد اإلرهاب الطائفي
بالرغم من �سخونة االحداث يف �سوح املعارك
�ضد فلول «داع�ش» يف املحافظات واملناطق التي
يحتلها ،وت�سارع وترية العمليات الع�سكرية وحتقيق
االنت�صارات املتتالية للجي�ش العراقي و�أبناء احل�شد
ال�شعبي ،بيد �أن ثمة حرارة ال تقل �سخونة من �أر�ض
املعركة ،وال تقل �أهيمة منها ،وهي حرارة امل�صاب
بفقد اكرث من ( )1700ان�سان بريء وبدم بارد على
يد حمرتيف القتل والذبح من عنا�صر «داع�ش» فيما
ُعرف بـ «جمزرة �سبايكر» .واي�ض ًا جمازر اخرى
وقعت فيما بعد يف ناحية ال�صقالوية ،و�سجن
«بادو�ش» ،ومناطق اخرى راح �ضحيتها املئات من
الع�سكريني واملدنيني �ضحية االرهاب الطائفي
البغي�ض.
ويف �ضوء االنت�صارات التي �سجلتها القوات
العراقية يف مدينة تكريت ،وبدء احلديث يف
االو�ساط االعالمية واالجتماعية عن الو�صول
اىل املقابر اجلماعية ل�ضحايا قاعدة «�سبايكر»،
دعت غرفة عمليات الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،
يف بيان لها «جميع املقاتلني �إىل حماية املقربة
اجلماعية التي عرث عليها يف تكريت وعدم ال�سماح
بالنب�ش الع�شوائي للمقربة �أو فتحها ل�ضمان �إعادة
رفات جمزرة �سبايكر �إىل ذويهم مبرا�سم تليق
بت�ضحياتهم واملحافظة على الأدلة اجلرمية
وتقدميها �إىلالق�ضاء».

وكانت م�صادر اعالمية ك�شفت بداي ًة عن عثور
قوات احل�شد ال�شعبي ملقربة جماعية يف تكريت
ت�ضم �أكرث من ( )400رفات ل�ضحايا قاعدة
«�سبايكر» .ونقل البيان عن مدير غرفة العمليات
حممد طاهر التميمي ،انه ّمت «توجيه فريق وزارة
حقوق الإن�سان وفريق الطب العديل لالنتقال �إىل
موقع املقربة اجلماعية وفتحها وفق ًا للأحكام
ال�شرعية والقيم الإن�سانية بق�صد التعرف على
هويات ال�شهداء ونقلها �إىل بغداد لغر�ض �سحب
عينات من الطبعات الوراثية ( )DNAومطابقتها
مع عينات ذوي املفقودين التي �سبق و�أن مت تنظيم
ملفاتها لـ ( )10حمافظات ب�شكل عام”.
وجه رئي�س الوزراء حيدر العبادي،
ويف وقت الحقّ ،
الوزارات ذات العالقة وممثلية كل من االمم
املتحدة وال�صليب االحمر يف بغداد لال�شراف على
فتح القبور اجلماعية يف حمافظة �صالح الدين.
وح�سب امل�صادر فان وفد ًا من ذوي ال�ضحايا
�سيتوجه اىل املحافظة املحررة للم�شاركة يف عملية
فتحاملقابراجلماعية.
امل�صادر االعالمية وال�سيا�سية تفيد ان اطراف
دولية واقليمية ت�سعى للتقليل من �ش�أن هذه املقابر
اجلماعية ،من خالل تهويل اعالمي لبع�ض الهفوات
واالخطاء الفردية خالل حترير مناطق �صالح
الدين ودحر عنا�صر «داع�ش» ،وهذا ما تقوم به

وبحر�ص بالغ ،بع�ض القنوات الف�ضائية العربية
والعراقية ،حيث ت�صر على الرتويج ملعلومات
مغلوطة بح�صول «انتهاكات حلقوق االن�سان» او
«حرق وتدمري املنازل» وغري ذلك .من االتهامات.
الواليات املتحدة من جانبها ،ومعها االطراف
االقليمية واخلليجية املتخوفة على م�صري «داع�ش»
كونه الدرع االخري مل�صاحلها يف العراق ،فانها هي
االخرى مت ّهد ملرحلة ما بعد حترير �صالح الدين
بالكامل ،ورمبا االنبار اي�ض ًا ،باحلديث عن �آفاق
املرحلةالقادمة،واحتمالانت�أخذهذهاالنت�صارات
مديات طائفية ،وعدم قدرة احلكومة العراقية على
تلبية مطالب ال�سكان يف املناطق املحررة.
ويف ال�سياق ذاته� ،شهدت �أهايل العا�صمة بغداد
اعت�صام لأهايل ال�ضحايا عند ن�صب احلرية يف
�ساحة التحرير و�سط بغداد ،وقد �أم�ضوا حوالني
ا�سبوعني يفرت�شون االر�ض لي ًال ونهار ًا ،مطالبني
احلكومةبال�سعيللك�شف�سريع ًاعنم�صريابنائهم
املفقودين ورمبا املدفونني يف املناطق التي ت�شهد
القتال �ضد «داع�ش».
ونق ًال عن والد �أحد ال�ضحايا ،فان العوائل �سوف لن
تغادر املكان ،و انهم جاءوا بالتزامن مع العمليات
الع�سكرية التي تنفذها القوات االمنية يف حمافظة
�صالح الدين ،معربني عن �أملهم ب�أن تتمكن القوات
االمنية من العثور عليهم.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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«مشيخة األزهر» النموذج الذي يسقط في خديعة الطائفية
�أثارت الت�صريحات التي �صدرت عن «م�شيخة
الأزهر ال�شريف» وهي تتهم قوات احل�شد
ال�شعبي يف العراق باعمال «بربرية» و «�إبادة
�أهل ال�سنة» ،ا�ستغراب وا�ستهجان العديد من
االو�ساط الدينية واالعالمية وال�سيا�سية يف
املنطقة ،كون هذه امل�ؤ�س�سة الدينية العريقة،
كانت بعيدة – نوع ًا ما -عن احلرب الطائفية
التي �أ�شعل نارها م�شايخ التكفري يف ال�سعودية
وبالد اخرى متناغمة مع الفكر الوهابي .فقد
حافظت «جامعة االزهر» ،منذ عقود طويلة
من الزمن على نوع من التوازن يف ر�ؤيتها �إزاء
املذاهب والطوائف اال�سالمية ،ال�سيما ما
يتعلق بالت�شيع وال�شيعة ب�شكل عام.
بيد �أن املوقف االخري� ،أعاد اىل االذهان
قوة ت�أثري املنهج واخلط املر�سوم قدمي ًا لهذه
امل�شيخة (اجلامعة) منذ القدم ،فهي من
الناحية الر�سمية تعد احد م�ؤ�س�سات الدولة
امل�صرية ،ولي�ست م�ؤ�س�سة دينية م�ستقلة،
كما هو احلال يف احلوزات العلمية يف العامل
ال�شيعي ،حيث تعمل وتدير نف�سها بعيد ًا عن
الت�أثريات ال�سيا�سية للدولة احلاكمة� ،إمنا هي
التي ت�ؤثر وترتك ب�صماتها على جممل النظام
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي يف الدولة.
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ولعل هذا ما جعل «االزهر» ي�سقط يف خط�أ
تاريخي فادح ب�إدانة عمل جماهريي تقوم به
قوات م�سلحة يف بلد يواجه خطر االرهاب
التكفريي الذي تعرف جيد ًا تفا�صيله وخلفياته
وجرائمه الب�شعة .والعامل اليوم يتابع كيف
ان القوات امل�سلحة العراقية تقاتل وت�ضحي
لتحرير املناطق ال�س ّنية من احتالل «داع�ش»؟
واالهم من ذلك ،الت�ضامن والرتحيب من قبل
الع�شائر ال�سن ّية واجلهات ال�سيا�سية املمثلة مع
هذا التحرك ،بعد مرور حوايل ت�سعة ا�شهر
على «الهجمة الرببرية» لعنا�صر «داع�ش» على
االرا�ضي العراقية ،واحتاللها املو�صل وتكريت
ومدن ومناطق وا�سعة من العراق.
و�إذن؛ فهي �أغم�ضت عينها يف القاهرة عن
كل �شيء ،ما عدا املوقف املت�س ّرع �ضد القوات
العراقية املكونة من ال�شيعة وال�سنة التي
ت�شد اخلناق على داع�ش ،ومت�ضي الكت�ساحها
وطردها من االرا�ضي العراقية ،وهو ما يغيظ
اطراف اقليمية ،يف مقدمتها ال�سعودية ،الن
هذا التنظيم االرهابي والتفكريي ،على دمويته
وهمجيته ،ميثل بالن�سبة لالخرية مبنزلة
العكازة االخرية التي تقف عليها يف العراق.
لذا وجد مراقبون ومتابعون اكرث من عالقة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

بني املوقف االزهري ،والكرنفال ال�ضخم
الذي �شهدته القاهرة يف م�ؤمتر «م�صر
امل�ستقبل» وقاده الزعيم ال�صاعد «عبد الفتاح
ال�سي�سي» ،فقد متكن من ك�سب ( )124مليار
دوالر لال�ستثمار يف بالده ،وفيما كان يلقي
كلمة الرتحيب واال�شادة بامللوك والزعماء
ال�ضيوف احلا�ضرين ،القى ت�صفيق ًا حار ًا
من احلا�ضرين وهو يعلن الهدية ال�سعودية
مل�صر ب�شيك قدره اربعة مليارات دوالر ،كما
فعلت ال�شيء نف�سه ،طبع ًا ،االمارات والكويت.
لذا فانه باالمكان ّ
غ�ض النظر عن جرائم
«داع�ش» �ضد �س ّنة العراق ،حيث قتل الع�شرات
من علماء الدين واخلطباء وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية واالكادميية وحتى املدنيني ممن
رف�ضوا ركوب املوجة الطائفية .كما ّمت ّ
غ�ض
النظر خالل ال�سنوات االربع املا�ضية ،عن
جرائم «داع�ش» و�سائر اجلماعات االرهابية
والدموية يف �سوريا ،وما ارتكبته من ف�ضائع
بحق ال�شعب ال�سوري .كل ذلك لتحقيق م�صالح
�سيا�سية �ضيقة عبارة عن مليارات النفط التي
هي باحلقيقة ملك ال�شعوب اال�سالمية ،فمن
خاللها يقتلون ومن ثم من خاللها اي�ض ًا يتم
التكتم على موتهم ودفنهم ب�صمت.

وراء األخبار

بعد اربع سنوات من الموت في سوريا..

تقر ببقاء األسد
المعارضة ّ

لي�س من ال�سهل احلديث عن نهاية لآمال
اجلماعات ال�سورية املعار�ضة يف اخلارج،
باالطاحة بنظام حكم الرئي�س ب�شار اال�سد
خالل م�سرية االحتجاجات واحلراك
اجلماهريي الذي انطلق بداي ًة ب�شكل �سلمي
من مدينة «درعا» جنوب �سوريا ،واي�ض ًا من
خالل حرب الع�صابات التي خا�ضتها جماعات
م�سلحة عديدة على االر�ض ال�سورية ،الن الذي
دفع ثمن هذا الطموح واالرادة ال�سيا�سية ،هو
ال�شعب ال�سوري ،حيث جتاوز عدد القتلى الـ
(� )200ألف قتيل ،بينهم اكرث من (� )10آالف
طفل ،وماليني امل�شردين يف الداخل واخلارج
ودمار هائل يف امل�ساكن واملتاجر واملن�ش�آت
احليوية والبنية التحتية للبلد.
رمبا تكون التظاهرات اجلماهريية التي
خرجت بداية يف بع�ض املدن ال�سورية ،حتمل
�صفة «املطلبية» ،وهو حق كل ال�شعوب يف قول
كلمتها ور�أيها يف احلياة وما تريد ان تكون
عليه هي ،بيد �أن ثمة �سيناريوهات كانت
معدّة �سلف ًا ل�سوريا ،ار�ض ًا و�شعب ًا ،اكرب بكثري
من طموحات �شعب يف احلرية والدميقراطية
وامل�شاركة ال�سيا�سية والتقدم ،اذ ح�صل
ال�شيء نف�سه يف بالد عربية اخرى ،مت فيها
تغيري الوجوه وح�سب ،وبقي كل بلد يعي�ش
واقعه امل�أ�ساوي الذي ي�شهد التغيري بتات ًا.
لذا ميكن القول؛ ان امل�س�ؤولية ثقيلة جد ًا على

«املعار�ضة ال�سورية» يف اخلارج .تلك التي
عقدت امل�ؤمترات و�شكلت الكيانات ال�سيا�سية
وقب�ضت املليارات من ال�سعودية والدعم
اللوج�ستي من تركيا ،واالعالمي من قطر
(اجلزيرة) ،ا�ضافة اىل جهات اقليمية ودولية
عديدة يف العامل ،وفرت الدعم املادي والعنوي
وال�سيا�سي لدفعها نحو خو�ض احلرب وتعبئة
االجواء يف �سوريا حلرب بال هوادة وال تفاو�ض
فيها مع احلكومة .حتى و�صل احلال لأن يعلن
احد اع�ضاء «االئتالف ال�سوري املعار�ض»،
ب�سام امللك� ،إقرار هذه املعار�ضة ب�شرعية
الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد «واملوافقة على
بقائه يف احلكم ملدة عامني.»...
ويف ت�صريحات لوكالة الأنا�ضول الرتكية،
�أ�ضاف امللك� ،أن «النقطتني املطروحتني
للحوار يف م�ؤمتر القاهرة هما بقاء الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد ملدة عامني ،مع وجود
هيئة حكم انتقالية تدير �ش�ؤون الدولة ،على �أن
تتم الدعوة بعد هذين العامني �إىل انتخابات
رئا�سية مبكرة».
�أما النقطة الثانية ،بح�سب امللك ،فهي
«االتفاق على �أن حتكم �سوريا خالل هذه
الفرتة ب�إعالن د�ستوري انتقايل �أو العودة
لد�ستور .»1950
وقال امللك �إن م�ؤمتر احلوار الثاين الذي
ت�ست�ضيفه مو�سكو �شهر ني�سان املقبل� ،سيعقد

يف الغالب بعد امل�ؤمتر الثاين للمعار�ضة
ال�سورية الذي ت�ست�ضيفه القاهرة ال�شهر ذاته.
ولفت ب�سام امللك �إىل �أن «م�ؤمتر احلوار الأول
يف مو�سكو والذي عقد يف �شهر كانون الثاين
املا�ضي ،جاء يف �أعقاب م�ؤمتر املعار�ضة الأول
بالقاهرة ،وهي نف�س احلالة التي �ستتكرر يف
�شهر ني�سان املقبل» ،ح�سب قوله.
وردا على �س�ؤال للأنا�ضول حول دالالت
التزامن بني امل�ؤمترين� ،أو�ضح امللك �أنه ي�شري
�إىل «وجود تن�سيق م�صري رو�سي للخروج بحل
�سيا�سي للأزمة ال�سورية».
ومل يعلن ما ي�سمى بـ»االئتالف ال�سوري» ر�سميا
حتى اليوم م�شاركته يف م�ؤمتر القاهرة ،غري
�أنه يف حال مقاطعة امل�ؤمتر� ،سي�شارك عدد
من �أع�ضائه ب�صفة �شخ�صية ،كما �أكدوا يف
ت�صريحات �سابقة.
وال ي�ستبعد مراقبون ومتابعون� ،أن تكون �صفقة
احلل ال�سيا�سي يف �سوريا� ،ضمن ال�سيناريو
اجلديد للمنطقة الذي تدونه اطراف دولية و
اقليمية فاعلة� ،ضمن حمورين ا�سا�س ،االول:
رو�سيا و ايران حتديد ًا ،والآخر امريكا وفرن�سا
وبريطانيا ومعها تركيا وال�سعودية وم�صر .لذا
يجد املراقبون يف م�صر الوجه املقبول جلميع
اطراف النزاع يف �سوريا ،لت�ست�ضيف م�ؤمتر ًا
ي�ضم اجلميع ،ويتمخ�ض عنه حل �سيا�سي
�شامل �ضع حد ًا نهائي ًا مل�أ�ساة ال�شعب ال�سوري.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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بصائــر

أوصــي إخوانــي فــي
الحشـــد الشـــعبي
و القيـــادات فـــي
األجه ــزة الرس ــمية
مـــن الجيـــش
والشــرطة وغيرهــا،
أن يضعـــوا الـــى
جانـــب التدريـــب
علـــى الســـاح
برامـــج دينيـــة
وتربويـــة و روحيـــة
ّ
متقدمـــة فـــي
كل المعســـكرات
و حتـــى فـــي
ا لجبهـــا ت
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*�إعداد  /ب�شري عبا�س
ب�س ��م اهلل الرحم ��ن الرحي ��م} َوال َتهِ ُن ��وا
َوال َ ْ
تزَ ُنوا َو�أَ ْنت ُْم الأَ ْع َل ْونَ �إِنْ ُك ْنت ُْم ُم�ؤ ِْم ِن َني
* �إِنْ َ ْي َ�س ْ�س� � ُك ْم َق ْر ٌح َف َق ْد َم� � َّ�س ا ْل َق ْو َم َق ْر ٌح
�ام ُندَ ا ِو ُل َه ��ا َب ْ َي ال َّنا� � ِ�س
ِم ْث ُل� � ُه َو ِت ْل � َ�ك الأَ َّي � ُ
َو ِل َي ْع َل � َ�م َّ ُ
الل ا َّل ِذي ��نَ � َآم ُن ��وا َو َيت َِّخ � َ�ذ ِم ْن ُك � ْ�م
ُ�ش� �هَدَ ا َء َو َّ ُ
الل ال ُي ِح ُّب َّ
الظالِ ِ َني * َو ِل ُي َم ِّح َ�ص
َّ ُ
الل ا َّل ِذي ��نَ � َآم ُن ��وا َو َ ْي َح ��قَ ا ْل َكا ِف ِرينَ * �أَ ْم
ال َّن َة َو َلَّ ��ا َي ْع َلم َّ ُ
َح ِ�س� � ْبت ُْم َ�أنْ ت َْد ُخ ُل ��وا ْ َ
الل
ِ
ال�صا ِب ِرينَ {.
ا َّل ِذينَ َجاهَ دُوا ِم ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم َّ
(�س ��ورة �آل عمران)142-139/
االم ��ة اال�س�ل�امية وكل الأمم احل�ضاري ��ة
يف التاري ��خ جتعل من مواجهتها للتحديات
واملحن والكوارث والظروف ال�صعبة �سلم ًا
للمكارم ومعراج ًا للتكامل وو�سيل ًة للإبداع
و التحول احل�ضاري.
واالم ��ة اال�س�ل�امية يف ن�ش� ��أتها االوىل،
عا�ش ��ت الظ ��روف ال�صعب ��ة و احل�ص ��ار
االقت�ص ��ادي و واجه ��ت احل ��روب و
التهدي ��دات الع�س ��كرية ،لك ��ن كل ذلك مل
ي�سقطها يف الي�أ�س واالنكفاء ،بل جعل منها
النبي االكرم� ،صلى اهلل عليه و�آله ،و�سيلة
ودافع� � ًا لإح ��داث حت ��ول وبناء للنفو� ��س،
وتطل ��ع وعمل ملزي ��د من التق� �دّم والتح ّول
| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

احل�ضاري يف كافة املج ��االت االقت�صادية
والعلمية وال�سيا�س ��ية والع�س ��كرية.
نح ��ن يف العراق نعي� ��ش التحديات الأمنية
و الع�سكرية من جهة ،والتحديات الثقافية
وال�سيا�س ��ية واالقت�صادية من جهة اخرى،
هذه التحديات �إمن ��ا نواجهها بتلك الروح
الو ّثاب ��ة التي �أعطاها نبين ��ا الأكرم� ،صلى
اهلل علي ��ه و�آل ��ه ،و�صاغ بها عقول ونفو� ��س
االمة يف عهدها الأول.
ال ميكنن ��ا الي ��وم� ،س ��واء يف الع ��راق او يف
�سائر البالد اال�سالمية� ،أن نواجه التحديات
ونتق ��دم ون�صنع حت ��و ًال ح�ضاري� � ًا من دون
اعتماد القيم ،وكل ا�س�س البناء احل�ضاري
التي ج ��اء بها الوحي ونبين ��ا االكرم� ،صلى
اهلل عليه و�آل ��ه ،ويف مقدمتها العلم والقلم
والقراءة �أو ًال ،حيث يق ��ول تعاىل} :ا ْق َر�أْ{
}ع َّل � َ�م ِبا ْل َق َل � ِ�م{ واي�ض� � ًا} :ن*
ويق ��ولَ :
َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْ�س ُط ُرونَ {(�س ��ورة القلم.)1/
ومن ثم بعد االهتمام بالعلم والقراءة البد
ل�صناعة التحول من ال�سعي اىل التناف�س يف
ميدان التقدم انطالق� � ًا من العلم واالميان
ا�س َت ِب ُقوا ْ َ
ال ْ َي ِات{،
حيث يقول تعاىلَ } :ف ْ
ويق ��ول تع ��اىلَ } :و ِف َذ ِل � َ�ك َف ْل َي َت َنا َف� � ْ�س
ْالُ َت َنا ِف ُ�س ��ونَ { ،ثم العمل م ��ن �أجل الوحدة

لأنها من �أ�س ��باب الق ّوة حي ��ث يقول تعاىل:
الل َجمِ يع ًا{ ،وهكذا
} َو ْاعت َِ�ص ُم ��وا ِب َح ْب � ِ�ل َّ ِ
كل اال�س� ��س احل�ضارية االخ ��رى التي جاء
بها الوحي ،علين ��ا �أن نعتمدها اليوم خالل
مواجهتنا التحدي ��ات الراهنة.
علين ��ا �أن نتح� �دّى الي ��وم الظ ��روف
ال�صعبة ،لي� ��س فق ��ط مبواجهته ��ا ،و�إمنا
برت�س ��يخ قيمنا الر�س ��الية الأ�سا� ��س ،لكي
نتقدّم �إىل الأف�ضل ويكون م�س ��تقبل �شعبنا
وبالدن ��ا و الأمة جمعاء� ،إىل الأف�ضل و�إىل
الوح ��دة احلقيقي ��ة ب�ي�ن القل ��وب ،والعمل
امل�ش�ت�رك احلقيق ��ي ،لك ��ي نتج ��اوز ه ��ذه
املح ��ن واالزم ��ات ،وجنعل منه ��ا معراج ًا
للتق ��دم احل�ض ��اري .فنح ��ن  -مث�ل ً�ا-
يجب �أن نـُفعـ ّ ��ل قط ��اع ال�صناع ��ة ،ومنها
الت�صني ��ع الع�س ��كري ،لإيج ��اد م ��ا ميكن
م ��ن بدائ ��ل وحل ��ول للنواق� ��ص وال�ضعف
يف املج ��ال الع�س ��كري ويف االمكان ��ات،
فلي� ��س م ��ن املعق ��ول واملقب ��ول �أن يبق ��ى
بلدنا حمتاج� � ًا ومعتمد ًا على اخلارج حتى
ل�ش ��راء الر�صا�صة الواحدة ،واي�ض ًا �أب�سط
املتطلبات للجانب الع�س ��كري واالمني .انه
و�ض ��ع ال يجب ان ي�س ��تمر.
ان ال�ش ��عب العراقي ،كم ��ا ي�ؤكد الكثري من

بصائــر
امل�ؤ ّرخني ،كان �أول �ش ��عب يف التاريخ �أ�س�س
احل�ض ��ارات و اخ�ت�رع الكتاب ��ة والقانون و
�أ�س�س ال�صناعات املختلفة ،وحتى يف الع�صر
احلدي ��ث ف�إن ابن ��اء العراق كانوا �س ��باقني
واليزال ��ون يبدع ��ون يف جامعاتهم ،ومنهم
الكثري ي�س ��تفاد من خرباتهم و �إبداعهم يف
بلدان العامل ،لكن لي� ��س يف العراق للأ�سف
ال�ش ��ديد .نح ��ن نعي� ��ش يف بل ��د ح�ضاراته
التاريخي ��ة مث ��ال للتق ��دم واالب ��داع يف
ال�صناعة والزراعة ويف الت�صنيع الع�سكري.
ف�أين اليوم �صناعتنا الع�سكرية؟ وملاذا نحن
�شعب وبلد ن�ستورد لي�س ال�سالح والر�صا�صة
فق ��ط ،بل ن�س ��تورد املاء واخل�ض ��ار؟! ف�أين
اخللل وما هي امل�ش ��كلة ؟
قل ��ت مر ًة بع ��د �أخ ��رى ،ونكرر الي ��وم؛ �إننا
وكما يفكر ويعمل غرينا ،علينا ك�شعب وعلى
الدول ��ة العراقي ��ة ،ومب ��ا لدينا م ��ن خرباء
وطاقات� ،أن يجته ��دوا يف �إعادة �صناعاتنا
الع�سكرية ،وب�أف�ضل مما كانت يف ال�سابق،
لكي ن�صنع ونوفر حملي� � ًا ما ميكننا توفريه
و�صناعت ��ه وطني ًا ،فنحن نواج ��ه وال نزال،
م�ش ��اكل وحتديات توجب اليقظ ��ة الدائمة
واال�س ��تعداد لها ،فال ميكنن ��ا �أن ننام على
حري ��ر ونعتمد على اخل ��ارج يف كل �صغرية
وكب�ي�رة .ل ��ذا ف�إع ��ادة تفعي ��ل �صناعتن ��ا
الع�س ��كرية ام ��ر مه ��م ويدخ ��ل ا�سا�س ��ا يف
اهمية و�ضرورة التفك�ي�ر يف جانب االعداد
واال�س ��تعداد ملواجهة املخاط ��ر والتحديات
الع�سكرية ،وهذا اال�ستعداد وامتالك القوة،
من �ش� ��أنه توفري جان ��ب الوقاية وردع العدو
والع ��دوان ،ومينع وقوع احلرب ،حيث يقول
تع ��اىلَ } :و�أَ ِع� �دُّوا َل ُه � ْ�م َما ْا�س� �ت ََط ْعت ُْم ِمنْ
�اط ْ َ
ال ْي � ِ�ل ُت ْر ِه ُبونَ ِب� � ِه َع ُد َّو
ُق� � َّو ٍة َو ِم ��نْ ِر َب � ِ
الل َو َع ُد َّو ُك ْم{(�س ��ورة االنفال ،)60/فمن
َّ ِ
الطبيعي �أن العدو وكل طامع يطمع بنا حني
نكون متفرقني و�ضعفاء وال منلك ال�س�ل�اح

واال�ستعداد الكايف.
انن ��ا وبف�ضل اهلل وهمة هذا ال�ش ��عب ،ف�إننا
ومع كل الظ ��روف ال�صعبة وامل�ش ��اكل التي
تواجهنا ،نرى �أن �ش ��باب احل�ش ��د ال�شعبي
واملقاومة والقوات امل�سلحة والقوات االمنية،
ي�ضربون �أروع الأمثلة يف الدفاع عن بلدهم
ويف الت�ضحي ��ة و العطاء و الف ��داء من �أجل
الدين والقيم ،لذا ندعو الدولة ،وندعو كل
ال�ش ��رفاء ،وكل امل�ؤمن�ي�ن اىل �ض ��رورة �أن
نحت�ضن ابناء احل�شد ال�شعبي ،ه�ؤالء الذين
و�ضع ��وا �أرواحهم على �أك ّفهم ،وهم الآن يف
اخلن ��ادق يدافعون ع ��ن الوط ��ن وعن قيم
الدين واحلرمات ،وعن م�ستقبل هذا البلد
وال�شعب ،فعلينا جميع ًا احرتامهم ودعمهم،
واي�ض� � ًا دعم واح�ت�رام وتفقد ذويهم .نحن
نقدر ون�شكر �أولئك التجار واملي�سورين الذين
يذهبون ب�أنف�س ��هم اىل اجلبهات ويقدمون
الدعم والتربعات للح�شد ال�شعبي ،بيد �أننا
نرجو ون�أمل من جميع اخوتنا التجار تقدمي
مزي ��د م ��ن االمكان ��ات و الدع ��م لأبنائهم
الذي ��ن يواجهون ويت�صدون للإرهاب ،فهم
يحتاج ��ون للكث�ي�ر ،وعل ��ى ال�ش ��عب كله ان
يق ��ف معه ��م ،لأنها معرك ��ة م�صريية ،كما
يجب على الدولة التي قامت بدور جيد� ،أن
تقوم باملزيد اي�ضا وتقدّم الأ�سلحة املنا�سبة
للمجاهدين ،و�أن تقدم �ضمانات مل�س ��تقبل
ه� ��ؤالء الإخوة وعوائلهم الكرمية ،كما تويل
اهتمام� � ًا ب�أمر التدريب واال�س ��تعداد وبناء
من�ش�آت الت�صنيع الع�سكري ،وبكل ما يدخل
�ضمن نطاق �إعداد القوة.
عل ��ى �أبناء العراق ان يتعلم ��وا كيفية العمل
اجلدي واملدرو�س لكي يح�صنوا بلدهم من
�أمثال هذه الغزوات الهمجية من "داع� ��ش"
و �أمثاله ��ا ،وي�أخ ��ذوا العرب والدرو� ��س مما
جرى .والبلد الذي يواجه العدوان واملخاطر
يجب عل ��ى كل مواطن في ��ه �أن يتد ّرب على

ال�سالح ،ويدافع عن بلده وم�ستقبله ،وهذا ال
يخت�ص باجلي�ش واحل�شد ال�شعبي فقط ،بل
بكل مواطن قادر على حتمل هذه امل�س�ؤولية.
كم ��ا انن ��ا يج ��ب �أن نتخ ��ذ م ��ن جبه ��ات
املواجه ��ة مع االره ��اب يف الوقت احلا�ضر،
مدار� ��س لتخري ��ج القي ��ادات امل�س ��تقبلية،
فم ��ن النتائ ��ج االيجابي ��ة والدرو� ��س الت ��ي
يجب �أن ن�س ��تقيها من احل ��روب املفرو�ضة
علين ��ا �أننا غد ًا حني يري ��د �أح ٌد ما الو�صول
للربملان وجمال�س املحافظات و �أي من�صب
وم�س�ؤولية ،على النا�س معرفة مقدار ومدى
دفاعه عن بلده وت�صديه للإرهاب ،و دعمه
للح�شد ال�ش ��عبي والقوات الع�سكرية.
�أو�ص ��ي �إخ ��واين يف احل�ش ��د ال�ش ��عبي
و القي ��ادات يف الأجه ��زة الر�س ��مية م ��ن
اجلي� ��ش وال�ش ��رطة وغريه ��ا� ،أن ي�ضع ��وا
اىل جان ��ب التدريب على ال�س�ل�اح برامج
ديني ��ة وتربوي ��ة و روحي ��ة متق ّدم ��ة يف كل
املع�س ��كرات و حتى يف اجلبهات� ،إن �أمكن
لأنه ��ا يج ��ب �أن تخ ّرج لنا ك ��وادر وقيادات
امل�س ��تقبل .كما ان من النتائج الأ�سا�س ��ية
لهذه املع ��ارك واملواجهات مع العدو تثبيت
االميان ومتحي�ص القلوب وتزكية النفو�س
وتطهريه ��ا م ��ن �ش ��وائب ال�ش ��ك واله ��وى
والنفاق واحل�س ��د واحلمية و�سائر الذنوب
و ال�صفات ال�س ��يئة.
ن�أم ��ل �أن نرى يف �ش ��عبنا منوذج� � ًا موفق ًا
يتخ ��ذ م ��ن ه ��ذه امل�ش ��اكل والتحدي ��ات
االقت�صادي ��ة كهب ��وط قيم ��ة الب�ت�رول
والتحدي ��ات الع�س ��كرية واالمنية ،كهجوم
الدواع� ��ش و�أمثالها والتحديات ال�سيا�سية
مثل ع ��دم و�ضوح الر�ؤي ��ة يف طريقة �إدارة
الب�ل�اد ،وغريها ،و�س ��يل ًة للتقيي ��م والبناء
واال�س ��تعداد وللتكام ��ل والنهو�ض والتقدم
بالت ��و ّكل عل ��ى اهلل والثق ��ة ب ��ه والعم ��ل
والتفك�ي�ر االيجاب ��ي فيما ه ��و الأف�ضل.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015

ندعو كل الشرفاء،
وكل المؤمنين
الى ضرورة أن
نحتضن ابناء
الحشد الشعبي،
هؤالء الذين
وضعوا أرواحهم
ّ
على أكفهم ،وهم
اآلن في الخنادق
يدافعون عن
الوطن وعن قيم
الدين والحرمات،
وعن مستقبل
هذا البلد
والشعب ،فعلينا
ً
جميعا احترامهم
ً
ودعمهم ،وايضا
دعم واحترام
وتفقد ذويهم.
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المرجع و األمة

ً
ً
ً
وبرلمانيا
حكوميا
وفدا
خالل استقباله
المرجع المدرسي يدعو العراق
ً
ً
وشعبا إلى النفير العام
حكومة
لمواجهة "داعش"
ا�س ��تقبل �س ��ماحة املرج ��ع الدين ��ي �آي ��ة اهلل العظم ��ى ال�س ��يد حمم ��د تق ��ي
املدر�س��ي ،دام ظل��ه ،مبكتب��ه يف كرب�ل�اء املقد�س��ة وف��د ًا �ض� ّ�م رئي���س جلن��ة
الأمن والدفاع الربملانية ال�س��يد حاكم الزاملي وحمافظ كربالء املقد�س��ة،
الأ�س��تاذ عقيل الطريحي ،ونائبه الأ�س��تاذ جا�س��م الفتالوي ،ورئي�س جمل�س
املحافظة الأ�ستاذ ن�صيف جا�سم اخلطابي ،وقائد �شرطة حمافظة كربالء
اللواء غامن احل�س��يني .ورئي���س اللجنة الأمنية يف جمل���س حمافظة كربالء
املقد�س��ة الأ�س��تاذ عقيل امل�س��عودي .
وج��رى خ�ل�ال اللق��اء التط��رق �إىل جمم��ل الق�ضاي��ا الأمني��ة وال�سيا�س��ية يف
الب�ل�اد ال�س��يما التط��ورات الع�س��كرية الأخ�ي�رة وتق��دم وانت�ص��ارات الق��وات
امل�س��لحة مب�س��اندة احل�ش��د ال�ش��عبي وف�صائ��ل املقاوم��ة يف حمافظ��ة �ص�ل�اح
الدي��ن واملناط��ق االخرى.
ويف جان��ب م��ن حديث��ه م��ع الوف��د دع��ا �س��ماحة املرج��ع املدر�س��ي ،الع��راق
حكوم� ًة و�ش��عب ًا �إىل النف�ي�ر الع��ام ملواجه��ة "داع���ش" وزم��ر االره��اب بق��وة،
وع��دم التكا�س��ل �أو التقاع���س عنه��ا �أب��د ًا ،الفت ًا �إىل �أن �أم��ام العراق حتديات
كب�ي�رة وخط�ي�رة ترم��ي �إىل متزي��ق الب�ل�اد وحتويله��ا �إىل دوي�ل�ات �صغ�ي�رة.
وق ��ال �س ��ماحة املرج ��ع املدر�س ��ي للوف ��د الزائ ��ر� :إن ال�ش ��عب العراق ��ي �أه � ٌل
ملواجه��ة التحدي��ات ،ول��ن يجد العامل �ش��عب ًا �آخر قادر ًا عل��ى مواجهة تنظيم
داع�ش مثل ال�شعب العراقي ،لأن تاريخه حافل مبواجهة التتار والعثمانيني
وغريه��م م��ن الغزاة الذي��ن دحرتهم �إرادة ال�ش��عب العراقي.
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ندعو شركاءنا في الوطن للتوحد

والتعاون لبناء البلد و إدارة السلطة
�أكد �سماحة املرجع املُد ّر�سي على �أن" :من امل�ستحيل اعادة عقارب ال�ساعة
اىل الوراء يف بلدنا ،وعلى املغرر بهم واملخدوعني ان يراجعوا انف�سهم
وينبذوا الدعوات واملخططات اخلبيثة التي تريد تكري�س التمزق يف بلدنا
حتت حجج وتهم كاذبة كالتهمي�ش .فالعراق اليوم يحكم ويدار مب�شاركة
ومتثيل كل الفرقاء وخمتلف ابنائه من كل الطوائف واالديان والقوميات
ويف كل ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية وغريها".
و�أكد �سماحته بالقول" :ملن يعنيهم الأمر من �شركائنا يف الوطن نقول
لهم بكل �صراحة وو�ضوح :ال تفكروا يف انكم ميكن �أن تعيدوا حكم �صدام
مرة �أخرى للعراق ال هو وال �أمثاله وال حزبه ،وال منهجيته وال ثقافته فهذا
�شعب حترر وذلك زمن انتهى ووىل اىل
م�ستحيل و مرفو�ض بتات ًا ،فنحن ٌ
غري رجعة".
وا�ضاف �سماحته يف حديث له مبكتبه يف كربالء املقد�سة امام ح�شد
من الوفود اجلماهريية واملجاهدين يف احل�شد ال�شعبي" :ندعو الآخرين
من �شركائنا يف الوطن ونقول تعالوا نتوحد ونتعاون لنبني بلدنا ،ونحن
جميعا �شركاء ومتقا�سمون يف ال�سلطة و اخلريات يف هذا البلد وكفاكم
ع�شر �سنوات من الع�صبيات ودعوكم من بع�ض االنظمة والدول التي ال
تريد �سوى �أن تخ ّرب بلدكم وبلدان ًا اخرى ب�أموالها النفطية وبدعاياتها
و �إعالمها ،فاتركوهم و ارجعوا اىل �أهلكم وع�شائركم و�شعبكم ووطنكم
ونحن نتقا�سم ونت�شارك معكم يف كل �شيء ،ونتعاون لبناء و�صالح هذا
الوطن وهذا هو املنهج الذي ندعوكم �إليه.
واو�ضح �سماحته �أن" :منهجنا وا�سلوبنا هو اجلمع ال التمزيق و التفاهم
والتعاون والت�شاور وال�شراكة مع اجلميع للتعاون فيما بينهم لإدارة البالد
والعباد ويف خدمة النا�س فهذا هو منهجنا وا�سلوبنا الذي نعتمده وندعو
االخرين اليه بال اق�صاء ومتييز ولي�س مثلما كان يفر�ض علينا" .وا�ضاف
�سماحته �أن  ":االغلبية من هذا ال�شعب لن تن�سى ما ذاقته من الويالت
والقتل وال�سجون والنفي والقهر واملقابر اجلماعية من النظام الدكتاتوري
الذي حكم العراق باحلديد والنار ،لكن مع ذلك وبعد زوال الدكتاتورية،
مل تفكر باالنتقام وال تريد ان تكون ظاملة مثلما جرى ظلمها من الآخرين".

المرجع واألمة

في بيان له :المرجع المدرسي يدعو الى التالحم الوطني
والتعبئة الشاملة للقضاء على "داعش"

�أ�صدر �سماحة املرجع الديني �آية اهلل العظمى
ال�سيد حممد تقي املدر�سي – دام ظله -بيان ًا
حول االحداث اجلارية يف �ساحات القتال
�ضد عنا�صر "داع�ش" ،حيث ت�سجل القوات
العراقية انت�صارات متالحقة �ضد فلول
ن�صه:
االرهاب ،فيما يلي ّ

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

رب العاملني و�ص ّلى اهلل على �سيدنا
احلمد هلل ّ
حممد و �آله الطاهرين.
قال الإمام ال�صادق عليه ال�سالم يف تف�سري
قول اهلل تعاىل�} :أُ ِذنَ ِل َّل ِذينَ ُي َقا َت ُلونَ ِب�أَ َّن ُه ْم
ُظ ِل ُموا َو ِ�إنَّ َّ َ
الل َع َلى َن ْ�ص ِر ِه ْم َل َق ِدي ٌر{ ،قال
عليه ال�سالم" :وبحجة هذه الآية يقاتل
م�ؤمنوا كل زمان".
اليوم؛ حني دقت �ساعة املواجهة ال�شاملة
للزمرة التكفريية املحاربة هلل وللر�سول،
�صلى اهلل عليه و�آله ،التي عاثت ف�ساد ًا يف
الأر�ض و�أهلكت احلرث والن�سل ،ودمرت
معامل احل�ضارة الب�شرية� ،أقول؛ اليوم حني
دقت �ساعة املواجهة علينا جميع ًا �أن نتحمل
م�سئولياتنا الدينية ونقوم بواجب الدفاع عن
املظلوم وعن الوطن وعن احل�ضارة.
�أو ًال :على كل مواطن يف العراق �أن تكون له

م�ساهمة ف ّعالة يف اجلهد الع�سكري بالنف�س
وباملال وبالتحري�ض (الت�شجيع على قتال
الدواع�ش) وبال�ضراعة اىل اهلل لن�صرة
�أبناءهم يف القوات امل�سلحة البا�سلة والأبطال
من احل�شد ال�شعبي.
ثاني ًا :على الع�شائر الغيارى من �أبناء املناطق
ال�ساخنة �أن ي�سارعوا اىل دعم �إخوانهم
املبادرين اىل تطهري الوطن من �شرور ودن�س
االرهاب.
�إن م�سارعة �أبنائنا يف �صالح الدين والأنبار
ونينوى اىل االلتحام مع القوات امل�سلحة
لطرد الدواع�ش �سوف ت�ساهم يف تقليل
الأ�ضرار البالغة التي التزال تعيث ف�ساد ًا
بابناءهم وبالدهم.
�إن علينا �أن نتجاوز مرحلة التمزق الطائفي
والت�شظي ال�سيا�سي ونتفرغ ملواجهة هذا
اخلطر الدائم الذي يهددنا جميع ًا .ومن
يق�صر يف هذا الأمر �سوف يتحمل عند
اهلل �سبحانه ويف حمكمة التاريخ م�سئوليته
الباه�ضة.
ثالث ًا :على الدول الإقليمية ودول التحالف
�أن ي�سارعوا لدعم �أبناء العراق يف مواجهة
هذا اخلطر الذي �سوف ال يقت�صر على بالد
الرافدين .و�إن ت�أخري الدعم الواجب عليهم

حتّى الآن احلق بناديهم �ضرر ًا بالغ ًا.
وقد متدد اخلطر وتعمق اجلرح النازف؛
و�أقول لدول التحالف �صادق ًا� ،سوف ال
جتدون من ي�ستطيع �أن ُيلحق الهزمية بهذه
الزمرة ال�سرطانية مثل �أبطال العراق،
خللفيتهم الدينية و�شجاعتهم امل�شهودة
وتعاون اجلمهورية اال�سالمية لهم.
رابع ًا :على كل م�ؤ�س�سات الدولة العراقية �أن
جتعل دعم القوات امل�سلحة على ر�أ�س �أولياتها
وتعبئة كل قدرات ال�شعب يف هذا االجتاه اىل
�أن ي�أذن اهلل �سبحانه لهم بالن�صر.
�أومل يقل ربنا �سبحانهَ } :و َ�أ ِعدُّوا َل ُهم َّما
اط ْ َ
ال ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ
ا�ست ََط ْعتُم ِّمن ُق َّو ٍة َو ِمن ِّر َب ِ
ْ
ِب ِه َع ُد َّو ال َّلـ ِه َو َع ُد َّو ُك ْم{ .وقال تعاىلَ }:و َل ْو َل
ا�س َب ْع َ�ض ُهم ِب َب ْع ٍ�ض َّل َف َ�سدَ ِت
َد ْف ُع ال َّلـ ِه ال َّن َ
الَ ْر ُ�ض{.
ْأ
واهلل ا�س�أل �أن ين�صر �أبطال العراق ويدحر
�أعداء الدين ويتقبل �شهدائنا ويلهم ذويهم
ال�صرب وال�سلوان ومين على اجلرحى
بالعافية �إنه نعم املجيب.
كربالء املقد�سة
حممد تقي املدر�سي
 /15جمادى الأوىل 1436/هـ
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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المرجع و األمة
المرجع المدرسي :الحشد الشعبي يستحق
كل الدعم واإلسناد من الشعب والحكومة

�أك ��د �س ��ماحة املرج ��ع املُد ّر�س ��ي عل ��ى �أن دع ��م وت�أيي ��د ابن ��اء �ش ��عبنا م ��ن
املجاهدي ��ن يف ق ��وات احل�ش ��د ال�ش ��عبي ،اىل جان ��ب اخوانه ��م يف الق ��وات
امل�سلحة� ،أمر حموري وواجب علينا جميعا ،و �أو�ضح �سماحته بالقول" :نحن
نفتخر بهذا احل�ش��د العظيم الذي جنده يف العراق وب�ش��باب �ش��عبنا الذين
ي�صدون االرهاب ويواجهونه يف اجلبهات بكل همة متجاوزين كل املعوقات
ومرتفع�ي�ن ف��وق كل اغ��راءات الدني��ا واملناف��ع و امل�صال��ح ال�ش��خ�صية".
ويف جان��ب م��ن كلم��ة ل��ه خ�ل�ال ا�س��تقباله ح�ش��د ًا م��ن الوف��ود الع�ش��ائرية
والزائري ��ن ومقاتل ��ي احل�ش ��د ال�ش ��عبي مبكتب ��ه يف كرب�ل�اء املقد�س ��ة ،ق ��ال
�س ��ماحته" :يج ��ب �أن نزي ��د م ��ن ت�أييدن ��ا و دعمن ��ا ل�ش ��بابنا املجاهدي ��ن يف
�صفوف احل�ش��د ال�ش��عبي لأنهم يدافعون عنا جميع ًا وعن قيمنا ومقد�س��اتنا
واعرا�ضن��ا وم�س��تقبلنا ،فه��م ال�س��د املني��ع ام��ام ه��ذا البح��ر االه��وج م��ن
االره��اب ول��وال ه��ذا احل�ش��د وجماه��دوه ف��إن الأع��داء ل��ن يدع��وا �ش��يئ ًا م��ن
الفظائ ��ع واالج ��رام وال�س ��وء اال وارتكب ��وه كم ��ا فعل ��وا ويفعل ��ون يف �س ��وريا
واملو�ص��ل وغريهم��ا"
واك��د �س��ماحته بالق��ول" :نح��ن ك�ش��عب رج��ا ًال ون�س��ا ًء ،وعلم��اء و مراج��ع و
حوزات وم�ؤ�س�س��ات و ّ
جتار ًا و اعالم ًا ،وكل �إن�س��ان من موقعه وقدرته علينا
�أن ن��ؤدي واجبن��ا جت��اه ابنائن��ا و�ش��بابنا املجاهدي��ن يف جبه��ات القت��ال �ض��د
االره��اب ونق��دم له��م كل م��ا ميك��ن توف�ي�ره من انواع و ا�ش��كال الدعم املادي
واملعنوي ،فهوالء ال�ش��باب يف احل�ش��د ال�ش��عبي والقوات الع�س��كرية واالمنية
الذي��ن يقاتل��ون االره��اب امن��ا يدافع��ون ع��ن ال�ش��عب والدي��ن واملقد�س��ات
واحلرم��ات وكل م��ن ال ميكن��ه الذهاب معهم جلبهات املواجهة من الواجب
علي��ه ان يك��ون م�ؤي��دا وم�س��ددا وداعم��ا وجمه��ز ًا له��م مادي� ًا ومعنوي� ًا ،حت��ى
يك��ون �ش��ريكا له��م يف املوق��ف واجله��اد والن�ص��ر ب��إذن اهلل تعاىل.
ه��ذا واك��د �س��ماحته يف جان��ب �آخ��ر م��ن حديث��ه عل��ى �أن��ه  ":م��ن ال�ض��روري
ج��د ًا �أن يتعل��م �ش��بابنا م��ن املقاتل�ي�ن يف احل�ش��د ال�ش��عبي الفن��ون الع�س��كرية
ب�ش��كل �أف�ض��ل م��ا يك��ون لك��ي يكون��وا �أك�ث�ر ق��وة وحكم��ة يف �إدارة املع��ارك يف
جبهات القتال مع االرهاب ،والبد �أن يكون �ش��بابنا يف احل�ش��د ال�ش��عبي ويف
عال من امل�س��ؤولية واحلذر الالزم من العدو
القوات امل�س��لحة على م�س��توى ٍ
لك��ي يكون��وا ح�صن� ًا ي�صع��ب اخرتاق��ه من قب��ل اجلماع��ات الإرهابية "
وا�ض��اف �س��ماحته اي�ض��ا  ":مثلم��ا نوج��ه وندع��و �ش��عبنا دائم��ا ب ��أن يق��ف
وراء ابنائ��ه يف احل�ش��د والق��وات امل�س� ّلحة  ..نن�ص��ح ونطال��ب حكومتن��ا ب��أن
تكون خادم ًة �أمينة لهذا ال�ش��عب بالعمل اجلدي و لي���س يف القول وال�ش��عار..
ونق��ول للأخ��وة امل�س��ؤولني :ل��ن يق��ف معك��م وي�س��اندكم �س��وى �ش��عبكم وق��د
ر�أيت��م كي��ف ان��ه ي��وم انته��ى ثل��ث الع��راق حت��ت هجم��ات الدواع���ش ،وق��ف
وم�ل�أ اجلبه��ات فم��ن الواج��ب عليك��م �أيه��ا امل�س��ؤولون م��ن رئي���س ال��وزراء و
اجلمهورية والوزراء والنواب واملحافظني وغريهم �أن تدعموا هذا ال�ش��عب
وتخدموه و�أن تفكروا يف هذا ال�شعب قبل �أن تفكروا يف �أنف�سكم و رواتبكم
وامتيازاتك��م".
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المرجع المدرسي:

لــن تنجــو االمــة إال بالتخلّ ــي عــن اإلرث
األموي الفاس ــد

اك ��د �س ��ماحة املرج ��ع املُد ّر�س ��ي  -دام ظل ��ه� -أن" :كل م ��ا ترتكب ��ه زم ��ر
التكف�ي�ر واالره��اب من داع���ش وامثاله��ا من جرائم فظيعة ومن بينها حرق
ال�ضحاي��ا لي�س��ت �أم��ر ًا �ش��اذ ًا ع��ن الت�أري��خ واالرث االم��وي اال�س��ود يف الأمة،
فهم ينهلون منه ويقتدون به ولهم يف ذلك �سوابق حني �أمر عمر بن �سعد،
قائ��د جي���ش يزي��د ،عليهم��ا اللعن��ة ،ي��وم عا�ش��وراء بح��رق خيام اه��ل البيت،
عليه��م ال�س�ل�ام ،مب��ن فيه��ا قائ�ل�ا" :عل� َّ�ي بالن��ار لإح��راق بي��وت الظاملني"!؟
و او�ض��ح �س��ماحته يف جان��ب م��ن كلمت��ه اال�س��بوعية" :اذا كان االرهابي��ون
ال�س ��ائرون الي ��وم عل ��ى ذل ��ك اخل ��ط االم ��وي يقوم ��ون بح ��رق النا� ��س ف ��إن
ا�س�ل�افهم االرهابي�ي�ن م��ن قب��ل فعلوا ذل��ك وبد�ؤوا جرميته��م با�ضرام النار
يف خي��ام اه��ل البي��ت ،عليه��م ال�س�ل�ام ،يوم عا�ش��وراء".
وا�ض��اف �س��ماحته بالق��ول" :ل��ن تفل��ح االم��ة وتع��ود اىل ج��ادة ال�ص��واب اذا
مل تنب��ذ ذل��ك الت�أري��خ و االرث االم��وي الفا�س��د ،ونح��ن عندم��ا نتب�ر�أ ونلعن
بني �أمية و التاريخ الفا�س��د و�صفحاته ال�س��ود التي خ ّلفوها لنا �إمنا نلعنهم
حتى تتذكر الأمة وال ي�أتي احد او جماعة يف �آخر الزمان كداع�ش و�أمثالها
ويرتكبون نف���س الأعمال واجلرائم التي ارتكبها �أولئك الفا�س��دون" .
ويف ه��ذا ال�س��ياق ا�ش��ار �س��ماحته كذل��ك اىل �أن" :منب��ع ومنب��ت الإره��اب
واحلركات التكفريية امنا ولد وترعرع يف هذا الع�صر حتت عباءة �سعودية
قطرية ،و عرب اموال النفط ودعم ا�ش��باه العلماء من املتطرفني والوهابية
وبرعاية �صهيونية �صليبية عاملية" ،مو�ضح ًا �أن" :ما ي�سمى بالتيار ال�سلفي
اجله ��ادي وكل احل ��ركات التكفريي ��ة االرهابي ��ة ول ��دت م ��ن حت ��ت عب ��اءة
�أ�ش��باه العلم��اء يف ال�س��عودية ولي���س غريب� ًا �أن الدوي�ل�ات واملمال��ك الأق��رب
�إىل الكي ��ان ال�صهي ��وين رع ��ت والت ��زال ترع ��ى الإره ��اب وه ��ذه احل ��ركات
املتطرفة يف املنطقة" ،كما ا�ش��ار �س��ماحته اىل �أن " احلرب الناعمة اليوم
و�س��يلة ت�س��تخدمها ال�صهيونية العاملية لتمرير م�صاحلها وحتقيق �أهدافها
يف املنطق��ة و م��ا يج��ري الي��وم يف الع��راق و�س��وريا والكث�ي�ر م��ن بل��دان االم��ة
�إمن��ا ه��و ج��زء م��ن ه��ذه احلرب مايعن��ي �أن ال�ص��راع ال�صهي��وين ال�صليبي
م��ع الإ�س�ل�ام مل يتوق��ف ب��ل م�س��تمر وبطرق جدي��دة ومنظمة".

المرجع واألمة
الشعب العراقي يرد على

المتآمرين ضده بالصاع صاعين

اك ��د �س ��ماحة املرج ��ع املُد ّر�س ��ي  -دام ظل ��ه� -أن ال�ش ��عب
العراق ��ي مل ول ��ن يرك ��ع الره ��اب داع� ��ش وحلفائه ��ا وال لأي
ق��وة تق��ف وراء ه��ذا االره��اب وتوظف��ه لتنفي��ذ خمططاته��ا
وحتقي��ق م�آربه��ا.
وا�ض ��اف �س ��ماحته يف جان ��ب م ��ن كلم ��ة ل ��ه مبكتب ��ه يف
كرب�ل�اء املقد�س ��ة ام ��ام وف ��ود م ��ن الزائري ��ن وجم ��وع م ��ن
جماه ��دي احل�ش ��د ال�ش ��عبي:
"نق ��ول الي ��وم مل ��ن ي�س ��تمر يف ت�أيي ��د داع� ��ش وي�س ��كت
عنه ��ا كم ��ا قلن ��ا له ��م من ��ذ الب ��دء وقب ��ل ا�ش ��هر عدي ��دة �أن
ال�ش��عب العراق��ي ال ول��ن يخ�ض��غ ويخن��ع و يرك��ع لأن��ه �ش��عب
ق��وي مت�ص��ل ب��روح الدي��ن احلني��ف ال�صحي��ح و قي��م الأئم��ة
الأطهار وعلى �شفاهه ويف وعيه وقلبه كلمة لبيك يا ح�سني.
وه��ذا ال�ش��عب ل��ن يرك��ع لك��م و �س��وف ينتف���ض وي�س��تقيم وال
ي��دع متنف�س� ًا وق��وة وخ�ضوع� ًا ال لداع���ش وال ملن وراء داع���ش
م��ن �أي ق��وة يف الأر���ض .فنح��ن ـ لال�س��ف ال�ش��ديد ـ جن��د �أن
بع���ض الق��وى ممن يقولون انهم يقفون ويواجهون االرهاب
وداع� ��ش ،نق ��ول له ��م :انك ��م مل تثبت ��وا ذل ��ك حقيق ��ة عل ��ى
ار���ض الواق��ع ب��ل وجدناك��م تعدون وت�س��وفون وتقول��ون اليوم
وغ��دا وت�أت��ون ب�أ�س��اطيلكم يف املنطق��ة ث��م الت��زال ع�صاب��ات
داع���ش ي�س��رحون وميرح��ون ويوا�صل��ون ارهابهم وف�س��ادهم
ويرتكب��ون كل ي��وم املزي��د م��ن جرائمه��م الب�ش��عة ".
وتاب��ع �س��ماحته بالق��ول" :من��ذ ب��دء فتن��ة داع���ش قلن��ا مل��ن
وق��ع اتفاقي��ة التع��اون االمن��ي م��ع الع��راق ان عليه��م اي�ض��ا
حتم��ل م�س��ؤولية مواجه��ة داع���ش والق�ض��اء عليه��ا وانهم اذا
تخلف��وا وتل��ك�أوا ع��ن ذل��ك ف��ان ال�ش��عب العراق��ي ل��ن ينتظ��ر
بل ينتف�ض ثم لن يثق بكم بعدها يف �أي �شيىء .و الآن �أي�ض ًا
�أق��ول له��م :انن��ا نع��رف جي��دا �أن هن��اك م�ؤام��رات و خطط� ًا
جه ّنمي��ة �ض��د الع��راق و�ش��عبه وه��ذه االم��ور مل تع��د غام�ض��ة
وخمفي ��ة ومل يع ��د اح ��د ي�س ��تطيع �أن يخف ��ي �ش ��يئ ًا يف ه ��ذا
الع��امل املك�ش��وف للجمي��ع ول��ذا راجع��وا �أنف�س��كم وتراجع��وا
عن الكيد ببلدنا و�ش��عبنا قبل فوات الأوان و�إال ف�إن ال�ش��عب
�س��وف ينتف���ض و�س��وف ي��رد لك��م ال�ص��اع ب�صاع�ي�ن ".
وا�ض��اف �س��ماحته يف ه��ذا ال�س��ياق  " :نق��ول ل�ش��عبنا العراقي
�أن اليغف��ل ويرتاخ��ى ب��ل علي��ه اك�ث�ر م��ن اي وق��ت م�ض��ى �أن
ي�س��تعد كل اال�س��تعداد ..كبارا �صغارا وبكل اطيافه و�صنوفه
وطبقاته يجب عليهم كلهم �أن ي�ستعدّوا النتفا�ضة جديدة مثل
انتفا�ضة � 15شعبان �سنة  1991ومثل انتفا�ضة �شعبان املا�ضي
بوجه الدواع�ش ومن يقف وراءهم و�سوف ترون ان ا�ستعداده
�س��وف يجع��ل كل اخلط��ط اجله ّنمي��ة الت��ي يعم��ل ه��ؤالء عل��ى
تنفيذه��ا يف الع��راق تذه��ب هب��ا ًء منث��ور ًا ب��إذن اهلل ..وعم��ا
قري��ب �س��تجدون تطبيق ذلك ب��إذن اهلل "
المرجع المدرسي يحذر االنظمة
من الممارسات االرهابية
"الداعشية"

ح��ذر �س��ماحة املرج��ع املُد ّر�س��ي  -دام ظل��ه -م��ن
�أن بع� ��ض االنظم ��ة واحلكوم ��ات يف املنطق ��ة تق ��وم

بانته��اك حق��وق مواطنيه��ا و �إرهابهم مبا ي�ش��به ما
متار�س��ه داع���ش من ارهاب ،يف �إ�شارة اىل ما تقوم
ب��ه �س��لطات �آل �س��عود يف ال�س��عودية ،و�آل خليف��ة يف
البحري��ن م��ن ارهاب وقت��ل منظم.
وق��ال �س��ماحته يف جان��ب م��ن كلم��ة ل��ه ام��ام ح�ش��د
م��ن الوف��ود الزائ��رة" :ح�ي�ن يق��وم نظ��ام وحكوم��ة
م��ا يف املنطق��ة بذب��ح النا���س بال�س��يف با�س��م الدين
و بعي ��د ًا ع ��ن كل املقايي� ��س الديني ��ة ،وم ��ن دون
الرجوع اىل ق�ضاء عادل و�ش��هود عدول ،ف�أي فرق
�إذن بينه��ا وب�ي�ن افع��ال وهمجي��ة و اره��اب داع���ش
الت��ي تدع��ي وتزع��م انه��ا تق��ف �ض��ده؟! وح�ي�ن تقوم
�س��لطة ظاملة ب�إتهام النا���س املعار�ضني ال�س��لميني،
باالره ��اب وتعذبه ��م وحتك ��م عليه ��م باالع ��دام يف
حمكم��ة غ�ي�ر عادلة ،كلها زور وتزوير ،كما يح�صل
يف البحري��ن ،فم��ن الطبيع��ي بعد ذل��ك �أن جتد من
يتعل��م االره��اب منه��ا وم��ن نهجه��ا وي�ب�رر ارهاب��ه
فهذا رد فعل ونتيجة لذاك .وهكذا كلما مت ّ
التوغل
يف ه ��ذه الأ�س ��اليب الوح�ش ��ية ل ��ن يك ��ون مردوده ��ا
ونتائجه��ا �إال �س��لبي ًا.
وتاب��ع �س��ماحته�" :إن بع���ض االنظم��ة واحلكوم��ات
املت�س��لطة ت�س��اهم ب�إنت��اج وتفريخ االره��اب والعنف
وتعلم ��ه للنا� ��س ،وق ��د تلج�أه ��م الي ��ه احيان ��ا ح�ي�ن
تق ��وم ه ��ذه االنظم ��ة واحلكوم ��ات عل ��ى �سيا�س ��ة
الظل��م والقه��ر للنا���س ،و التعذي��ب والذب��ح والقت��ل
و ا إلع ��دام ب ��دون �أي حمكم ��ة وحماكم ��ة �صحيح ��ة
وعادلة ونزيهة ،فال يعود النا���س ي�صدقون ويثقون
به��ا ،لأنه��ا ج��اءت ا�سا�س��ا بالفر�ض وبالق� ّوة فيقوم
الآخ��رون مقابله��ا عل��ى نف���س اال�سا���س ويقول��ون م��ا
دام��ت الق� ّوة ه��ي املعي��ار لديك��م فنح��ن �أي�ض� ًا ن��رد
عليك��م بنف���س اال�س��لوب ونق��وم بالتح�ض�ي�ر والعم��ل
ونح�ص ��ل عل ��ى الق ��وة ون�س ��تعملها �ضدك ��م مثلم ��ا
تفعل��ون".
و او�ض��ح �س��ماحته يف ه��ذا ال�س��ياق" :مثلم��ا ندع��و
انف�س��نا و�ش��عوبنا والنا���س جميع��ا للع��ودة اىل اهلل
تع��اىل والتعام��ل بالرحم��ة وا إلخ��اء والتع��اون ،ف��ان
هذه الدعوة قبل ذلك نوجهها لالنظمة وال�سلطات
واحلكوم ��ات و ننذره ��م ونن�صحه ��م ب� ��أن يثوب ��وا
للر�ش��د ويخفف��وا وينب��ذوا هذه الأ�س��اليب الوح�ش��ية
يف التعام ��ل م ��ع ال�ش ��عوب وان يع ��ودوا اىل اهلل
والتعام��ل بالرحم��ة م��ع ال�ش��عوب .فالب��د �أن نرج��ع
جميع ًا اىل املحبة ،و �إىل الرحمة الإلهية ،ان نرجع
اىل اهلل و اىل قيم��ه لنك��ون كلن��ا �أحب��اء متعاون�ي�ن
نعي���ش ال�س�ل�ام والع��دل يف ه��ذه الأر���ض.

اعتماد العالم على الماديات
أسقطه في شرك االرهاب

ق ��ال �س ��ماحة املرج ��ع املُد ّر�س ��ي  -دام ظل ��ه -ان:
"العامل اليوم يدور يف حلقات مفرغة وم�س��تحكمة
م��ن االزم��ات وامل�ش��اكل الت��ي حتي��ط به م��ن ارهاب
وفق��ر و�ضياع وف�س��اد ب��كل انواعه وال يكاد يتخل�ص
م��ن م�ش��كلة و �أزم��ة �إال ويق��ع فيم��ا ه��و �أعق��د و�أم� ّر
منه��ا وكل ذل��ك نت��اج ي��د االن�س��ان وعمل��ه وغ��روره
و �أهوائ��ه وبع��ده ع��ن ر�س��الة وقي��م االدي��ان االلهي��ة
احلنيف��ة غ�ي�ر املحرفة".
ويف جان��ب م��ن �إح��دى كلمات��ه اال�س��بوعية �أو�ض��ح
�سماحته �أن العامل عقد م�ؤخرا يف امريكا وغريها
م�ؤمت��رات دولي��ة لبحث مواجهة االرهاب وجتفيف
منابع ��ه ولكنه ��م مل ول ��ن ي�صل ��وا حلل ��ول حقيقي ��ة
وناجع ��ة لأن املعاجل ��ة لي�س ��ت يف اعتم ��اد ال�س�ل�اح
والقت��ل وال�ضرب��ات الع�س��كرية فق��ط ملواجه��ة ه��ذا
االره��اب بق��در م��ا تتطل��ب عالج��ا فكري��ا وروحي��ا
معنويا يواجه توغل العامل يف املاديات التي زعموا
وتوهموا انها هي من تعالج م�شاكله ف�أ�صبحت هي
امل�ش��كلة واملر�ض".
وا�ض ��اف �س ��ماحته �أن" :الع ��امل ابتع ��د كث�ي�را ع ��ن
دي ��ن اهلل والقي ��م واملعنوي ��ات ّ
وتوغ ��ل يف املادي ��ات
وزع��م ب��أن هذه املاديات تعالج م�ش��اكله ف�أ�صبحت
ه ��ي امل�ش ��كلة وازداد انت�ش ��ار الف�س ��اد والظل ��م
والطبقي ��ة والفق ��ر واجله ��ل والتخل ��ف والك ��وارث
الطبيعي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن االره ��اب .ولي� ��س ام ��ام
الع��امل ملعاجل��ة م�ش��اكله وازمات��ه واقت�ل�اع ج��ذور
االرهاب وجتفيف منابعه ووقف متدده اال بالعودة
احلقيقي ��ة اىل دي ��ن اهلل تع ��اىل وروح ��ه وتعاليم ��ه
وقيم��ه ،لإن االعتم��اد عل��ى املادي��ات والغ��رور به��ا
ه��ي من�ش��أ طغي��ان االن�س��ان الف��رد وطغي��ان الدول.
وعل ��ى الع ��امل �أن يع ��ي �أن ��ه ال ي�س ��تطيع �أن يعال ��ج
امل�ش��اكل املادية باملادة ،فاملر�ض ال يعالج املر�ض و
الن��ار التطف��ىء بالن��ار" ،منوه��ا اىل �أن" :الأخطاء
واملخاط ��ر ب ��د�أت تتعاظ ��م ف ��كل خط ��أ ينت ��ج خط ��أ
�أعظ��م وق��د ب��د�أ املفك��رون احلقيقي��ون يف الع��امل
يكت�ش��فون �أن الو�ض��ع ال�س��يئ ال��ذي �أنتجت��ه امل��ادة
الب��د �أن يعال��ج بال��روح وباملعنوي��ات والقي��م ،وه��ذه
ال��روح واملعنوي��ات والقيم الت��ي يحتاج العامل اليوم
الع ��ودة اليه ��ا لع�ل�اج م�ش ��اكله اخلط�ي�رة التوج ��د
�إال يف االدي��ان االلهي��ة ال�صحيح��ة الت��ي بع��ث به��ا
االنبي��اء وه��ي موج��ودة يف الكت��ب و عن��د احلكم��اء
و امل�ؤمن�ي�ن لكنه��ا غ�ي�ر مف ّعل��ة كمث��ل �أم��وال جممدة
يف البن ��وك.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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تحقيق

هل تجد المرأة في طلب ِ
العلم فرص النجاح والتقدم؟
�إعداد :قا�سم مظلوم الكرعاوي –
حممد علي جواد
ت�صوير :حممد اليا�سري
عندما متر علينا ذكرى ا�ست�شهاد ال�صديقة الطاهرة،
فاطمة الزهراء ،عليها ال�سالم ،جند �أنف�سنا ملزمني
ب�أهم م�س�ؤولية �إزاء هذه ال�شخ�صية العظيمة ،كما �سائر
الكواكب الالمعة يف �سماء الوالية ،وهي االقتداء والت� ّأ�سي،
وايجاد امل�صاديق العملية والواقعية لهذه ال�شخ�صية بني
ابناء املجتمع واالمة ب�شكل عام ،وبني الن�ساء ب�شكل
خا�ص .ومبا ان طلب العلم ميثل احد القوا�سم امل�شرتكة
يف البنية الثقافية والفكرية بني الرجل واملر�أة ،وحتول
العلم ،اىل عامل ا�سا�س يف الوقت احلا�ضر لتحفيز
املر�أة على ا�ستعادة مكانتها ودورها احل�ضاري ،كان هذا
التحقيق الذي �س ّلط ال�ضوء على ثالثة حماور :االهداف
والدوافع ،العالقة مع الدين واالخالق ،املكا�سب للأ�سرة
واملجتمع .وقد �شمل التحقيق ،احلديث مع طالبات و
ا�ستاذات يف اجلامعة واي�ض ًا يف احلوزة العلمية ،اىل
جانب طلبة وا�ساتذة جامعيني� ،أفادونا جميع ًا يف الو�صول
اىل �صورة ،تبني مدى حر�ص املر�أة العراقية على طلب
العلم ،وما ينتظرها من دور كبري يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
المرأة وطلب العلم ،رؤية وتقييم

“العلم نور واجلهل ظالم” .انه ال�شعار املقد�س
الكبري الذي يرفعه عالي ًا كل طامح للتغيري والتطور يف
حياته ويريد ان ي�سهم يف تقدم ل�شعبه وبلده .وهو اي�ض ًا
النافذة الكبرية للمر�أة على احلياة ،تتطلع من خاللها
اىل ادوار ومهام عديدة ،ال�سيما يف بالد عا�شت فيها
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املر�أة ردح ًا من الزمن ،يف ظل التخلف واحلرمان
وال�سيا�سات الديكتاتورية التي كر�ست �أمية املر�أة
وت�سبب يف ت�شويه �صورتها و اال�ساءة اىل مكانتها.

لذا كان البد من حتديد ر�ؤية مل�س�ألة طلب العلم بالن�سبة
للمر�أة ،وما هي القاعدة ال�صحيحة التي تنطلق منها
يف هذه امل�سرية ؟ وكيف ترتقي يف مدارج النجاح؟
توجهنا اىل كلية الآداب  -ق�سم ال�صحافة ،فكان يف
ا�ستقبالنا عدد من الطالب والطالبات الكرميات،
وكان احلديث م�سهب ًا و�صريح ًا ،حول هذا املحور،
و�سائر املحاور التي �سنتناولها يف هذا التحقيق.

الطالبة عفاف �شاكر تركي –
مرحلة ثانية ،ق�سم ال�صحافة ،حتدثت
عن جتربتها بالقول:
توقفت عن الدرا�سة يف ال�صف الرابع االعدادي،
و�أنا من مواليد  ،1980ثم تزوجت و اجنبت طف ًال،
لكن هذا مل مينعني من موا�صلة م�سرية طلب
العلم ،ورغم االلتزامات اال�سرية واالجتماعية ،من
�ش�ؤون البيت والطفل والزوج� ،أ�صررت على موا�صلة
الدرا�سة لرغبة جاحمة يف نف�سي لك�سب العلم الذي
�أعدّة �سالح ًا اذا مل متتلكه املر�أة تخ�سر الكثري .وبعد
مرحلة كفاح مريرة يف الدرا�سة اخلارجية ،وحاجتي
اىل درو�س تقوية ،ثم احلاجة اىل تغطية نفقات
التدري�س اخل�صو�صي الذي وفرته من عمل املواد
الغذائية البيتية مثل «الكيك» و «الكبة» وغريهما،
متكنت من دخول اجلامعة ،وحقّقت جناح ًا يف الدور
االول ،وانا الآن يف الدور الثاين.

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

�إذن ،من لديه طموح و �إرادة  -توا�صل عفاف -ي�صل
اىل ما يريد ،لكن اذا �سيطر عليه الي�أ�س لن ي�صل
اىل �أي مرحلة .و�أوجه ر�سالتي اىل كل الن�ساء يف
العراق .حتى وان كانت يف البيت عليها ان ت�أخذ
كتاب ًا وتطالعه ،وان ت�سعى للتع ّلم قبل ان يتفوق عليها
الآخرون .فاذا مل تت�سلح املر�أة بالعلم تكون فري�سة
�سهلة يف املجتمع.

ح�سني حامد:
تعي�ش املر�أة العراقية حالة التهمي�ش وال�سالح الوحيد
ملواجهة هذه احلالة هو العلم ،الذي يعد �سالح ًا ذا
حدين .فيمكن من خالله �أن ترتقي وت�سمو.

تبارك �صالح:
حتول العلم مبنزلة ل�سان للمر�أة تخاطب به وتنقل
به ر�أيها وتثبت وجودها وكيانها و�شخ�صيتها ،وهذا
امل�ستوى العلمي ي�ساعد املر�أة يف حياتها الزوجية
و�أي�ض ًا يف مهمة الرتبية وتعليم اطفالها بال�شكل
ال�صحيح.

فاطمة ظافر:
اعتقد �أن االن�سان ب�شكل عام ،واملر�أة ب�شكل خا�ص،
اذا كان لديه غاية يكون عنده هدف ،واذا كان لديه
هدف يكون عنده و�سيلة ،واذا توفرت الو�سيلة �سيحقق
كل �شيء .من هنا؛ فان املر�أة ال يوجد امامها عائق
حقيقي لأن توا�صل م�سرية العلم ،ورمبا يف املحيط
التعليمي تواجه بع�ض الت�شكيك ب�إمكانية جناحها،
عليها �أن تتجاوز كل ذلك وال توليه �أهمية ،وال تدع
ذلك ينال من همتها وعزميتها ،ثم عليها �أن تتحمل

تحقيق
م�س�ؤولية اختيارها الخت�صا�صها ،النها هي التي رغبت
فيه �إال اذا كان ثمة �إكراه ،يف املو�ضوع.
توا�صل الطالبة فاطمة بالقول :ان الو�ضع الذي منر
فيها �صعب جد ًا ،حيث يخو�ض البلد حرب ًا طاحنة،
فاذا كان الرجل يحمل ال�سالح ،فعلى املر�أة ان تنه�ض
بدورها ،و�أن حتمل �سالح العلم والثقافة لتواجه
به �أعداء العراق ،هذا ال�سالح رمبا يتمثل يف القلم
واالعالم ،حيث ب�إمكانها �أن حتارب «داع�ش» بكتاباتها
وافكارها ،وان ال تقف مكتوفة االيدي بل تعمل �شيئ َا يف
خ�ضم املواجهة.

م�صطفى كمال �شرب ،مرحلة اوىل –
ق�سم ال�صحافة:
مبا ان املر�أة متثل ن�صف املجتمع الف ّعال ،فاذا دخلت
طريق العلم و�أ�صحبت متعلمة �سيكون لها مل�سة ابداع يف
املجتمع ،وتتمكن من �إعطاء الآراء والتوجيهات املفيدة
من خالل م�شاركتها يف احلياة االجتماعية ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،فهي تتمكن من الت�أثري املبا�شر على
اجلانب الرتبوي يف اال�سرة ،ويف املحيط التعليمي
ب�إمكانها ان تكون ا�ستاذة ناجحة وم�ؤثرة ،تربي
الأجيال وتخدم املجتمع بعلمها وثقافتها.

علي جناح :مرحلة رابعة -ق�سم
ال�صحافة:

بعد �أن يقدم �شكره لفريق “الهدى” على هذا
التحقيق ،ويعدها “مبعث تفا�ؤل من املجالت العراقية
ب�أن تقوم بعمل ميداين يف هذا املجال» .يقول:
عندما يكون العلم مباح ًا للجميع ومل يو�ضع حتديد
باال�سا�س بني الرجل واملر�أة ،ف�إن املر�أة من الناحية
ال�سيكولوجية �ست�شعر باالحباط ،عندما ترى العراقيل
واحلدود امام طلبها للعلم .ومن ثم تتولد حالة ردّة
فعل �إزاء كل حماوالت التحديد .وكلما ُنع ّد امر�أة
متعلمة ،كلما ُنعد جي ًال متعلم ًا اكرث .مع التقدير لكل
االمهات وربات البيوت ،فرمبا هنالك من ر ّبات البيوت
غري املتعلمات اكادميي ًا ،خ ّرجن �أبطا ًال ،فالعلم لي�س
دائم ًا هو املقيا�س .لكن امل�ستوى التعليمي ي�ساعد اكرث
على العطاء داخل البيت.

رابحة اليا�سري ،مرحلة ثانية ق�سم
ال�صحافة
ارتقاء املر�أة ملدارج العلم واملعرفة ،ميكنها من تغيري
قناعات واجتاهات املجتمع من خالل االجيال التي

تربيهم وت�ؤثر عليهم .ومن خالل ا�سلوبها وخطابها،
من ناحية ثانية كونها متعلمة �ستغري ر�ؤية املجتمع
�إزاءها ،ب�أنها حمدودة القدرات واالمكانيات ،ولي�س
من �ش�أنها فعل الكثري .لذا علينا احلثّ على طلب
العلم للجميع وبخا�صة املر�أة من خالل و�سائل االعالم
وغريها.
ولدى لقائنا اال�ستاذة الكرام وجدنا الت�أكيد على
حقيقتني؛ اهمية طلب العلم يف حياة املر�أة ،وحالة
التحفّز ال�شديد لديها يف هذا الطريق.
الدكتورة نوران جبار ،اال�ساتذة يف كلية ال�شريعة يف
جامعة اهل البيت ،تقول :كلما كانت املر�أة متعلمة،
كانت اقدر على انتاج �أ�سرة متعلمة ،ومن ابرز �أدوار
املر�أة تتج�سد يف الأمومة ،واليوم كان لدينا حديث
حتت عنوان «اال�سرة ما بني الرتبية واجلامعة» .وبعد
والتفح�ص وجدنا ان �أي �سلوك اخالقي
اجراء البحث
ّ
او ثقايف او غريه من الطالب ،يكون م�صدره اال�سا�س
هو اال�سرة ،مع وجود العالقة التكاملية بني اجلامعة
واال�سرة من جهة ،وبني اال�سرة واملجتمع من جهة
اخرى ،ال�سيما ت�أثري الأم� ،إذن؛ اللبنة االوىل للرتبية
تنطلق من اال�سرة ومن الأم املتعلمة.
�أما الدكتورة �آيات عبد الوهاب ،اال�ستاذة يف كلية
ال�شريعة  -ق�سم الفقه واال�صول ،فقد �أكدت على
الدور الرتبوي الذي ميكن ان تنه�ض به املر�أة املتعلمة،
وقالت:
�إن االهمية التي حتظى بها املر�أة يف املجتمع ،حقيقة
ي�ؤكدها القر�آن الكرمي واملفكرون ،فهي ترت�أ�س دائرة و
م�س�ؤولية ح�سا�سة جد ًا يف املجتمع ي�ستهني بها الكثري،
�أال وهي الأ�سرة .هذه اال�سرة متثل احلجر اال�سا�س
للمجتمع ،لو تخيلنا جمتمع ًا ي�ضم مليون ا�سرة .ويف
هذا املليون هناك (� )900ألف امر�أة جاهلة ،ماذا
�سيخرج هذا املجتمع من جيل؟ وماذا �سيكون عليه
احلال يف امل�ستقبل؟ من هنا على امل�ؤ�س�سات الدينية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،الرتكيز على هذه امل�س�ألة
احل�سا�سة (املر�أة) ،فاذا مت الرتكيز على م�س�ألة تعليم
املر�أة �سن�شهد نه�ضة يف املجتمع .ومن اهم عوامل
تخلف وتراجع العراق علمي ًا وثقافي ًا هو تدين التعليم
بالن�سبة للمر�أة .نعم؛ هنالك علوم ميكن الو�صول
اليها ،لكن لي�ست العلوم التي يحتاجها املجتمع،
فهو بحاجة اىل كل العلوم ،ومنها ما يتعلق بالرتبية،
وح�سب متابعاتي ف�إن املر�أة العراقية بحاجة اىل تغيري

كبري من الناحية الرتبوية وال�سلوكية .فاملجتمع ُيحرتم
اذا كانت املر�أة حمرتمة.
ولدى �س�ؤالنا عن امل�ستوى العلمي والدرا�سي لدى
الطالبات قيا�س ًا بالطالب� ،أكدت الدكتورة �آيات
عبد الوهاب بالقول :كيف تقيمون م�ستوى الطالبات
لديكم ...؟
هناك حالة اندفاع الفت وكبري لطلب العلم لدى املر�أة،
�سواء على �صعيد اجلامعة او غريها ،و�سواء كانت فتاة
�صغرية �أو امر�أة متزوجة ،وهذا نابع من حالة التحدي
املوجودة لدى املر�أة العراقية ،فهي ت�سعى دائم ًا
لتحدي ال�صعوبات و�شق طريقها اىل االمام ،لي�س من
باب التميز على الرجل وح�سب .امنا تتحدى الظروف
وال�صعوبات لتحيق ما تريد .لكن للأ�سف هناك
�ضغوطات حتول دون حتقيق املر�أة اهدافها.
حتـــى وان كانـــت المـــرأة في البيت عليهـــا ان تأخذ
كتاباً وتطالعه ،وان تســـعى للتعلّ م ،فاذا لم تتســـلح
بالعلم تكون فريســـة ســـهلة في المجتمع

الطالبة عفاف شاكر تركي

الدوافع و�صياغة االهداف ال�سامية
مروة �صالح – مرحلة ثانية –
حتليالت مر�ضية يف جامعة كربالء
املقد�سة
العلم ي�ساعد االن�سان على التطور يف احلياة ،ال�سيما
يف تعامله مع النا�س و افراد املجتمع ،فيكون اكرث
تف ّهم ًا وتوا� ً
صال معهم ،ثم ان و�ضوح الهدف من وراء
طلب العلم ي�س ّرع من اخلطوات نحو التوفيق والنجاح.
اذا كان الرجـــل يحمـــل الســـاح ،فعلـــى المـــرأة ان

تنهـــض بدورهـــا ،وأن تحمل ســـاح العلـــم والثقافة

لتواجـــه به أعـــداء العراق ،هذا الســـاح ربمـــا يتمثل
فـــي القلـــم واالعـــام ،حيـــث بامكانهـــا ان تحـــارب
"داعـــش" بكتاباتهـــا وافكارهـــا

الطالبة فاطمة ظافر

رابحة اليا�سري:
ان االلتزامات الدينية واالخالقية للطالب تقوي
لديه الدافع املعنوي ،فعندما يعرف ان طلب العلم
جاء بدعوة من اهلل  -تعاىل -وبت�أكيد من االنبياء
واالو�صياء ،على �أنه جزء من الدين ومن العبادة ،فهو
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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تحقيق

االستاذة
آيات عبد الوهاب

العراق بحاجة
الى كل العلوم،
ومنها ما يتعلق
بالتربية ،وحسب
متابعاتي ،فإن
المرأة العراقية
بحاجة الى
تغيير كبير من
الناحية التربوية
والسلوكية.
فالمجتمع ُيحترم
اذا كانت المرأة
محترمة

الشخصية
الملتزمة
دينياً واخالقياً
تكون قادرة
على ايصال
المعلومة
الى اآلخرين،
كما تكون
قادرة على
اعطاء العلم
بعداً معنوياً ،
فالشخص
الذي يخاف
هللا ،تكون
اهدافه من
وراء طلب
العلم ،سامية
ومعنوية
وكبيرة
الطالبة
مروة صالح
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بذلك ير�ضي اهلل ثم ير�ضي نف�سه و�ضمريه ،وبذلك
يحقق اهداف ًا ان�سانية وثقافية وتربوية ،من خاللها
يربي نف�سه واالجيال ،ثم يعرف قيمة العلم مبعرفة
اال�شياء والثقافات ،لذا عليه حتديد اهداف يخدم
من خاللها نف�سه واملجتمع ،من خالل �إحاطته
بجميع جوانب املعرفة والعلم .ال ان يقت�صر على
جمع االموال و�شراء البيوت وال�سيارات.
�أما الطالب علي جناح ،فريى للعامل النف�سي
مدخلية يف خلق الدوافع واالهداف ،ويقول:

جامعة اهل البيت ،ال�ستجالء �آراء الطالبات حول
حقيقة دوافعهن وما يجب ان يكون عليه احلال،
فكان لقا�ؤنا بالطالبات من املرحلة االوىل يف كلية
ال�شريعة والعلوم اال�سالمية ،وكان يف ا�ستقبالنا
اال�ستاذ املحا�ضر �سماحة ال�شيخ مازن التميمي،
وكانت له م�ساهمة رائعة يف اجناح احلوار مع
الطالبات ،كما �أ�سهم يف �إغناء التحقيق ب�أجوبة
ت�أتي فيما بعد.

ما هو جديد ا�ضافة اىل التغيري ،لذا البد من تغيري
الطرح التقليدي ليحل حمله اال�سلوب اجلديد ،و�أن
جنعل مع العلوم الدينية بع�ض االمور والربامج التي
حتبها الفتاة وترغب فيها.

�أما الدكتورة �آيات عبد الوهاب ،ف�إنها يف الوقت
الذي ت�ؤكد �أثر العامل النف�سي يف وجود الدافع
نحو طلب العلم ،ف�إنها تدعو املر�أة لال�ستفادة
من الفر�ص املتاحة ل�صياغة اهداف �أ�سمى واكرث
بد�أت الطالبات بالإدالء ب�آرائهن حول الدوافع التي فائدة للمجتمع .تقول:
�أتت بهنّ اىل اجلامعة واختيار هذا الق�سم بالذات ،االندفاع املوجود نحو طلب العلم له �سببه النف�سي،
وملاذا مل يف�ضلنَ اجللو�س يف البيت  -كما �س�أل ب�سبب حماوالت التعتيم والتغييب والتكتم الذي
�سماحة ال�شيخ بنف�سه بع�ضهنّ .-
يفر�ضه املجتمع ،لذا حتاول املر�أة اثبات وجودها
�إيالف :ب�صراحة؛ كانت رغبتي يف كلية القانون ،و�شخ�صيتها من خالل العلم والتع ّلم ،فعندما جتد
علي ال�سياحة حوزة مفتوحة  -مث ًال -وتتمكن من ك�سب موافقة
لكن وجدت الكلية مغلقة ،فعر�ضوا ّ
واالعالم ،ثم ن�صحوين ب�أنها ال تنا�سبك كفتاة ،االهل للم�شاركة ،او رمبا داخل اال�سرة ،حتاول
علي «الفقه» ،علم ًا اين �أم�ضيت فرتة مطالعة الكتب ،ومبا ان املجتمع �شهد تغيري ًا بع�ض
فاقرتحوا ّ
يف درا�سة الفقه ،فكان الدافع الختيار هذا الق�سم ،ال�شيء يف نظرته اىل املر�أة املتعلمة ،جند التحاق
وكان االقرتاح من اجلامعة واالهل ،علم ًا انهم مل املر�أة باملراكز العلمية مثل اجلامعات وغريها لأنها
متثل متنف�س ًا تعرب من خالله املر�أة عن �شخ�صيتها
يجربوين على اخت�صا�ص معني.
كوثر :الهدف اال�سا�س الذي تتوخاه الطالبة من املكبوتة ،ثم حتاول تطوير نف�سها.

املادة و�سيلة يف م�سرية طلب العلم ،ولي�س الغاية،
وعليه ،ف�إن طلب العلم ي�ضم جمموعة دوافع
معنوية امام االن�سان ،منها �إر�ضاء النف�س ب�أين
متعلم وعامل ،او لإر�ضاء النا�س ،او لإر�ضاء الأ�سرة،
و رمبا هنالك من يحب العلم الجل ن�شر العلم،
تطبيق ًا للحديث ال�شريف« :زكاة العلم ن�شره»� .أو
يطمح اىل فعل اخلري� .أما ما يتعلق باملر�أة فمن
الناحية “ال�سايكولوجية” ،فان كل امر�أة ت�سعى
لأن تت�ساوى مع الرجل يف فر�ص احلياة وهذا �أمر
طبيعي .وهذا بدوره يقلل من كون العلم له دوافع
مادية ،طبع ًا هذا يعتمد على امل�ستوى الثقايف لكل
�شعب.
درا�سة الفقه ،تع ّلم �أحكام الدين مبا ي�ساعده على وت�شري الدكتورة نوران جبار ،اىل الرغبة يف الرد
على الت�شكيكات الواردة من اخلارج على املر�أة
تربية جيل امل�ستقبل.
ويقول الطالب م�صطفى كمال �شرب:
بالن�سبة لدوافع طلب العلم لدى املر�أة  -وكما �أ�شرنا وكان البد من ا�ستجالء �آراء اال�ساتذة الكرام يف امل�سلمة ،وتقول:
يف ال�س�ؤال االول -ف�إن املر�أة اقرب اىل الطفل من
غريها .ف�أي معلومة تكت�سبها املر�أة او الأم �ستنتقل
اىل الطفل وتزرع فيه هذه املعلومة ،او املعلومات
من ال�صغر وتبقى معه حتى الكرب ،وبالنتيجة؛
تتو�سع عقليته وثقافته ثم يتحول اىل ان�سان مفيد
يف املجتمع .وباعتقادي من ي�ضع املادة الهدف
االول يف دوافعه ف�إنه لن ي�صل �إىل م�ستويات عليا
و�سيواجه م�شاكل ج ّمة.

هذه اجلامعة ويف اماكن اخرى ،فجاءت وجهات
النظر مماثلة واحيان ًا متطابقة مع بع�ض �آراء
الطلبة والطالبات .فالعلوية �أم ريحانة ،من
ا�ستاذات احلوزة العلمية يف كربالء املقد�سة ،ت�ؤكد
�أن الهدف الأول والأخري لطلب العلم �إمنا لك�سب
ر�ضى اهلل تعاىل ،و تقوية االميان يف النفو�س.
وت�ضيف :الروايات تدل على ان طلب العلم اف�ضل،
باعتبار ان عبادة العامل اف�ضل ب�أ�ضعاف من عبادة
اجلاهل ،و العمل بالعلم خري من العمل دون وعي
و ادراك.

هنالك مقولة يروج لها الغرب على �أن الن�ساء
امل�سلمات متخلفات ،وان اال�سالم فر�ض عليهن
احلجاب و �أمور ًا اخرى مثل عدم �إن�صافها يف
املرياث ،حماولني التقليل من �ش�أن املر�أة ،من
وجهة نظرهم طبع ًا  -ت�ستدرك الدكتورة -هذا
التحدي دفع باملر�أة لالنطالق وخلق احلافز
اجلديد ،و ر�سم خارطة طريق لأن ترتقي مدارج
العلم وتثبت �أنها قادرة على ان ت�صبح طبيبة -
مث ًال -او مهند�سة او حتى عاملة يف الفقه ،حيث
لدينا ن�ساء فقيهات .من هنا ا�شجع �شخ�صي ًا
الن�ساء على خو�ض م�سرية طلب العلم لأنه ي�ضيف
اىل املر�أة دور ًا جديد ًا ا�ضافة اىل الدور الرتبوي .

بيد �أن الطالب ،حبيب با�شي  -مرحلة �أوىل ق�سم
ال�صحافة يبني وجود اهداف اخرى لدى �شريحة
من املجتمع �إذ يقول:
فيما العلوية زينب معا�ش ،دعت اىل اتباع ا�سلوب
نظر ًا اىل الو�ضع الذي يعي�شه ال�شعب العراقي خا�ص مل�ساعدة الفتيات على �صياغة االهداف
حالي ًا ،و ا�صابة �شريحة من املجتمع بفقدان املعيل ،ال�صحيحة من طلب العلم ،وما اذا كان طلب العلوم كيف تتعاملني مع ثالثية العلم –
الدين  -االخالق ؟
نالحظ وجود دوافع مادية لطلب العلم من قبل الدينية احد اخليارات املف�ضلة ،فقالت:
االبن او الأم لتغطية تكاليف املعي�شة.
�إذا عرفنا نف�سية الفتيات ،وماذا يحبنبَ ،باعتقادي ،بالرغم من �أن اجلميع ال يختلف من حيث املبد�أ
وكان البد من طرق ابواب الكليات االخرى يف ن�ستطيع ان نرغب �إليهن ما نريد ،فالفتاة حتب كل ومن الناحية النظرية ،يف التقاء العلم من جهة
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وبني الدين واالخالق من جهة اخرى ،بيد ان
املمار�سة يف الواقع العملي ،بحاجة اىل بلورة
وحتديد مواقف للخروج بر�ؤية وا�ضحة تتجاوز
ال�سجاالت والنقا�شات ،والتفرغ للبحث العلمي
والتطلع اىل مكا�سب م�ستقبلية تفيد املجتمع والبلد.
لذا كان البد من ا�ستجالء الآراء حول هذه امل�س�ألة،
وما اذا كان بالإمكان التعامل ال�صحيح مع هذه
الثالثية .

مروة �صالح:
البد من التوازن بني العلم واالخالق ،الن اهلل -
تعاىل -عندما يودع العلم ،ال يودعه يف �أي ان�سان،
فاالن�سان غري امللتزم ،والذي بلغ مرتبة من العلم
لن يكون موفق ًا يف حياته ،بينما ال�شخ�صية امللتزمة
ديني ًا واخالقي ًا تكون قادرة على اي�صال املعلومة اىل
الآخرين ،كما تكون قادرة على �إعطاء العلم بعد ًا
معنوي ًا ،فال�شخ�ص الذي يخاف اهلل ،تكون اهدافه
من وراء طلب العلم� ،سامية ومعنوية وكبرية تفوق
املادة واملال ،امنا يكون عمله هلل تعاىل.
وعودة اىل ق�سم ال�صحافة يف جامعة اهل البيت،
و�آراء الطالبات حول ت�صورهنّ لعالقة تكاملية بني
العلم واالخالق تقول:

فاطمة ظافر:
البد من التوافق والتوازن بني االثنني ،مبا ان طلب
العلم يف اجلامعات البد �أن يكون خمتلط ًا ،فالبد
من وجود عالقة متوازنة بني الطلبة والطالبات،
بحيث يتحدد يف الزمالة و�ش�ؤون الدرا�سة ،فال
�أن يكون الكالم حرام ًا مطلق ًا ،وال التع ّمق الزائد.
ونحن نعتمد على دعوة الدين للمر�أة بطلب العلم،
فاذا مل نكن متعلمني كيف نفهم الدين ومبادئه؟

رابحة اليا�سري:
االخالق مكم ٌل للدين .والدين الذي جاء به
االنبياء واملر�سلون ،وخامتهم الر�سول الأكرم،
�صلى اهلل عليه و�آله� ،شامل لكل جوانب احلياة،
لذا ف�إن حجاب املر�أة العراقية املتعلمة يكون مكم ًال
ل�شخ�صيتها العلمية ،ثم تكون عام ًال م�ؤثر ًا يف
البناء والتطور يف املجتمع والبلد .ثم ان العلم هو
الذي يحثّ ويدعو للحجاب من خالل ما ندر�سه
ونتعلمه ولي�س ل�شيء �آخر.

م�صطفى كمال:
بر�أيي ال�شخ�صي؛ ال قيمة للعلم من دون الأخالق،
فمهما بلغ االن�سان بالعلم ،لن يتمكن من ن�شر هذا
العلم من دون اخالق .الن فاقد االخالق �سيكون
عاجز ًا عن تو�صيل الفكرة والعلم للآخرين .و�أرى
ان االن�سان امللتزم ديني ًا يكون اكرث توفيق ًا يف طلب
العلم.

العلوية زينب معا�ش ،مديرة
م�ؤ�س�سة املودة واالزدهار:
من املهم جد ًا يف هذا املجال ،مراعاة املوازين،
والبد من جعل اطار لكل �شيء ،فمث ًال يف طلب العلم
البد ان ت�ؤطرها احل�شمة والعفة وعدم االختالط،
كي تكون اقدام الطالبة ثابتة ،فلي�س املهم اختيار
االخت�صا�صات ،بقدر ما �أن املهم مراعاة احلدود.

وبالن�سبة لهذا املحور ،ف�إن للأ�ساتذة وجهة نظر �أما العلوية “�أم ريحانة” ،اال�ستاذة يف احلوزة
ذات اهمية؛ النها رمبا تندرج �ضمن م�سار التعليم العلمية الن�سائية بكربالء املقد�سة .فانها ترى وجود
اجلامعي وترتك ب�صماتها على م�سرية طلب العلم عالقة تالزم ،فتقول� :إن طلب العلم بذاته ي�ؤدي
بالن�سبة للطالبات على وجه التحديد.
اىل االلتزام بالدين و االخالق.
الدكتورة �آيات عبد الوهاب ،و�صفت ال�س�ؤال عن �أما الدكتور علي ح�سني يو�سف  -اخت�صا�صي
«وجود الفجوة بني العلم من جهة واالخالق والدين فل�سفة لغة عربية ونقد معا�صر ،ف�إنه يرى اال�ستفادة
من جهة اخرى” بانه “مهم جد ًا” .وقالت:
من التجارب الناجحة خارج العراق ،مبا ي�ضمن

قبل قليل ،كنت �أ�شرح املو�ضوع يف حما�ضرة يل لنا �سالمة طلب العلم ،و”عدم خ�سارتنا القيم
حول هذه امل�س�ألة حتديد ًا .وهنالك حديث للنبي االخالقية والدينية” ،ويقول:
االكرم ،اعتقد انه ميثل قاعدة يف احلياة« :باخللق
لي�س من ال�صعب التفكري يف و�ضع املعاجلات
متلك العامل» .وعندما يقرن احلديث ال�شريف بني
اال�سا�سية حلل ا�شكالية الدين وعمل املر�أة ،فلو
االخالق والدين يف م�س�ألة التزويج «�إذا جاءكم َمن
�أخذنا على �سبيل املثال التجربة االيرانية يف هذا
تر�ضون خلقه ودينه فزوجوه” ،يدل على وجود
اخل�صو�ص والتي �سبقتنا ب�سنوات عديدة ،جند ان
امتزاج غري طبيعي بني الدين واالخالق .و �أي
املر�أة االيرانية� ،شاركت م�شاركة فعالة يف تطوير
انفكاك بني الدين واالخالق يهدد الدين باخلطر.
املجتمع االيراين ،دون ان يكون هناك ما يتعار�ض
وعليه ال ميكننا ان نفهم الدين من دون العلم .ومبا
من خ�صو�صية هذه امل�س�ألة من الناحية ال�شرعية،
ان االخالق م�س�ألة عرفية وتربوية مرتبطة بثقافة
املجتمع ،فلي�س بال�ضرورة من يح�صل على العلم وميكن لنا ان نفيد من طاقات العن�صر الن�سوي
يح�صل على االخالق .لكن من باب ال�سلوك ف�إنه على اكمل وجه باتباع اكرث من طريق ،منها :اتباع
ثقافة االختالط مع مراعاة ال�شرع اال�سالمي وما
يرتبط بالدين.
يقت�ضيه من احرتام خ�صو�صية كل جن�س مبا
ال�شيخ مازن التميمي:
ً ينا�سبها ،ومنها فتح كليات ومعاهد وحتى جامعات
ان الدين نظام للحياة ،يعطي للإن�سان افكارا
خا�صة بالن�ساء ،او �إقامة دورات تثقيفية و �إر�شادية
وقوانني ،وميلكه االخالق و الآداب وي�سلحه
باملعرفة .وال فروقات بني الرجل واملر�أة يف طلب للموظفني واملوظفات يف دوائر الدولة ،لإ�شاعة روح
العلم� ،إال فيما يخت�ص بحكم خ�صو�صي ،فال االحرتام ،وفق مبادئ الدين اال�سالمي.
مانع للدين يف طلب العلم ،لكن اذا انغم�س الولد
والبنت يف ال�شهوات �ضاعت العملية التعليمية،
فالدين ي�سمح للمر�أة بطلب العلم ،لكن وفق
ال�ضوابط ال�شرعية .هذه ال�ضوابط يجب ان ال
تخرج عن احلدود التي تتعلق بطريقة الكالم بني
الطلبة وهناك �ضوابط يحددها العلماء يف كالم
املر�أة مع الرجل ،وهي :ال�ضرورة ،ومن دون تغ ّنج،
ومن دون التذاذ.

ولدى �س�ؤالنا ال�شيخ على احلائري ال�شمري،
اال�ستاذ يف كلية ال�شريعة والعلوم اال�سالمية،
عن الذي تربحه الفتاة اجلامعية امللتزمة ديني ًا
واخالقي ًا ،قال :الفتاة لن تخ�سر من هذا االلتزام ،بل
هي تربح على ثالثة ا�صعدة :االول طاعة اهلل تعاىل،
والثاين� :صون نف�سها من االبتذال ،وحتا�شي انتقا�ص
القيمة يف املجتمع ،والثالث :حفظ نوامي�س املجتمع
بالعفة والطهارة ،وكلها خري جتمع �سعادة الدارين.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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جيد ،لأنه �سيخدمها وي�سهل م�سريتها يف طلب العلم.

املكا�سب بني العمل واملجتمع
عند هذا املحور توقف بع�ض الطلبة والطالبات -
دون اال�ساتذة -عندما وجدوا انهم بني االعراف
االجتماعية و ر�أي الأ�سرة يف جماالت التخ�ص�ص
والعمل ،وبني طموح الفتاة بعد حت�صيل ال�شهادة
اجلامعية ،فكانت هنالك �آراء ،كما هنالك تو�ضيحات
قدمها بع�ض الطلبة واال�ساتذة الكرام.

الدكتور علي حسين يوسف

ال يوجـــد ادنـــى تقاطع او تعـــارض بين
حرية المـــرأة التي اتاحها االســـام وبين
القيـــم المتوارثة ،بدليـــل ان اغلب هذه
القيم تعززت واســـتمدت مقوماتها من
الديـــن االســـامي ،وفقه اهـــل البيت،
عليهم ا لسال م

رابحة :عليها اال�صرار على اختيارها الن التخ�ص�ص
الذي تختاره هو الذي تتفاعل معه وتنجذب اليه ،بخالف
االخت�صا�صات االخرى .وهذا يتم من خالل االقناع
والتوافق .فالتعلم كالزواج البد من التوافق من الطرفني.

من جانبه يقول الطالب علي جناح:

�س�ألنا بداي ًة مروة �صالح ،مرحلة ثانية حتليالت
مر�ضية يف جامعة كربالء املقد�سة ،عن الكيفية التي
تخدم فيها الطالبة اجلامعية� ،أ�سرتها واملجتمع ،وكيف
تتعامل مع هواج�س الأبوين ،خالل م�سرية التعليم؟
ف�أجابت:

نعم؛ لها احلق يف االخت�صا�ص الذي ينا�سبها ،وميكن
ان تبدع فيه ،لكن ملاذا يرف�ض املجتمع هذا التوجه
واخليار؟ ال�سبب يف نقطة ا�سا�سية؛ و�ضع املر�أة امام
زهراء :ت�شعر الأ�سرة ب�أين اكت�سب علوم ًا مفيدة وال نهاية لدورها يف احلياة بالزواج ب�أن ال�شهادة اجلامعية
�ستو�ضع على الرف يف البيت!
ي�شعرون باحلرج عند توجيه املالحظات.

ان اختيار االخت�صا�ص يف طلب العلم ،ميثل بالدرجة
االوىل م�س�ؤولية قبل كل �شيء ،وفيما بعد ميكن �إقناع
الوالدين مبا يرغب به الطالب ويتفاعل معه .ويح�صل
هذا بني الطالبات والأبوين ،حيث يوجهون بناتهم اىل
اخت�صا�ص معني ،فيما طموح البنت يف اجتاه �آخر ،اما
بالن�سبة لن�صائح االبوين ،بالن�سبة يل اتوقف عندها
قلي ًال ،فاذا كانت متوازنة وجيدة ،التزم بها.

زينب :العلوم يف هذا الق�سم يفتح لنا فر�ص ًا لتبادل
احلديث و�سط اال�سرة لتبادل املعلومات الدينية حتى
مع �أخي الكبري والوالد ،بل حتى مع االطفال ،فاجلميع عندما ت�صر البنت على اخت�صا�ص معني وهي راغبة
يرحبون ف�أعطيهم االدلة املقنعة ،وهذا يح�صل يف فيه ،ال اعتقد ان االهل ميانعون ،الن باعتقادي؛
خارج اال�سرة اي�ض ًا.
ال�شهادة اجلامعية مبنزلة ال�سالح الذي يحمي املر�أة
ويف ق�سم ال�صحافة ،وعودة اىل الطلبة والطالبات ،يف امل�ستقبل.
حيث دار احلديث حول الطريقة ال�صحيحة لتقنع ولدى �س�ؤالنا عن كيفية �إ�سهام الطالبة اجلامعية يف
الفتاة اجلامعية �أ�سرتها على التخ�ص�ص الذي تريده ،تقدم املجتمع والبلد� ،أو�ضحت تبارك �صالح  -مرحلة
ثم ميدان العمل ،فتحدثت الطالبة رابحة اليا�سري اوىل �إعالم :
بالقول:
عندما تدخل الطالبة ق�سم ال�صحافة البد لها ان
ميكن ذلك ،عندما يكون هنالك اتفاق بني االهل على تهيئ نف�سها وتقوي �شخ�صيتها لتحقق النجاح يف هذا
االخت�صا�ص الذي تختاره الفتاة ،ثم تكون هنالك االخت�صا�ص بالذات املجال الذي نحن ندر�س فيه ،فاذا
�شروط الكمال الدرا�سة ،منها ان ين�سجم االخت�صا�ص مل تق ِو �شخ�صيتها لن تتمكن من اي�صال �صوتها وتطوير
مع البيئة واملجتمع ومع جو اال�سرة ومع الطابع الديني نف�سها ،مع ذلك ورغم وجود ق�سم ال�صحافة ودخول
واالخالقي والرتبوي .وعندما تكون الفتاة متعلمة فهذا املر�أة على التجول فيه ،تبقى املر�أة تواجه اال�ضطهاد
�سي�ضمن خدمة اال�سرة واملجتمع ب�شكل كبري على وعدم ثقة املجتمع .مث ًال عدم قدرة املر�أة يف ال�شارع مع
مدى ال�سنوات القادمة .بل ان هذه اخلدمة �ست�شمل كامريا الت�صوير ،فهذا غري مرغوب يف املجتمع .لذا ال
البلد ب�أ�سره ،الن الدولة تعتمد على الكفاءات يف �أرى من حل مل�س�ألة دور املر�أة املتعلمة يف املجتمع ،ما
م�سرية التقدم والتطور ،اذن؛ فاخلدمة لي�ست للأ�سرة دام املجتمع على نظرته املريبة وال�ضيقة �إزاء املر�أة.
واملجتمع وح�سب وامنا لل�شعب ب�أكمله.
وكان للطالبة عفاف �شاكر مداخلة يف هذا اخل�صو�ص،
�أما ر�ؤى كرمي ،فهي تنقل هواج�س الأ�سرة من جمال فطرحت عدة حلول حلل هذه العقدة منها :تكثيف
االعالم ،الن الفتاة �ستكون حتت الأ�ضواء ،وذكرت الندوات الثقافية عن الدور ال�صحيح للمر�أة .واحلل
حالة منع �أ�سرة البنتها من الدخول يف هذا الق�سم لهذا الآخر :النظر مبو�ضوعية اىل ح�ضور املر�أة يف �ساحات
ال�سبب.
العمل ،وعدم اال�ستخفاف والت�شكيك ب�إمكانية �أن حتقق
ثم طرحنا �س�ؤا ًال فرعي ًا حول ر�ؤيتهم �إزاء مطلب املر�أة جناح ًا يف طلب العلم.
اال�ستقاللية يف اختيار االخت�صا�ص فقالت رابحة :هذا بعد هذه اجلولة مع الطلبة والطالبات ،كان البد من

وعودة اىل جامعة اهل البيت ،والطالبات يف كلية
ال�شريعة -ق�سم الفقه واال�صول ،وكلية الآداب – ق�سم
ال�صحافة ،ف�س�ألنا ال�س�ؤال ذاته ،فكانت االجوبة:
المعيـــار فـــي عمـــل الرجـــل والمـــرأة ليـــس فـــي

التفضيـــل انمـــا فـــي التنويـــع باإلمكانيـــات ،فالمرأة
مثـــا -علـــى النجـــاح فـــي
لهـــا القـــدرة الكبيـــرة –
ً
التحقيقـــات الفكريـــة والعلميـــة ،وقـــد تقدمت على
الرجـــل فـــي ذلك بكثير ،كذلـــك من الناحيـــة الجمالية
مثـــل الهندســـة المعماريـــة وغيرهـــا

االستاذ الشيخ علي الحائري الشمري

�إيالف :نعم هنالك فوائد للأ�سرة ،الن هنالك
حما�ضرات يف الفقه ت�ضم معلومات غزيرة تفيدنا
يف ق�ضايا اال�سرة ،ال�سيما ما يتعلق باجلانب الرتبوي،
وم�ساعدة افراد اال�سرة على االلتزامات الدينية.
�أما كوثر ،وهي امر�أة متزوجة ،يف املرحلة االوىل من
الدرا�سة يف ق�سم الفقه واال�صول ،فتنفي �أي انزعاج
من الزوج ،عندما ي�سمع املالحظة او التوجيه باخلط�أ
وال�صحيح ،النه هو الذي �شجعني على الدخول يف هذا
الق�سم – تقول كوثر.-
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وما اذا ا�صطدم مع ر�ؤية االهل؟
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�أما الطالبة مرمي ،فهي متفائلة �إزاء
املو�ضوع وتقول:

تحقيق
الو�صول اىل حم�صلة نهائية للمو�ضوع من خالل �آراء
ووجهات نظر اال�ساتذة الكرام ،فوجهنا ال�س�ؤال اىل
الدكتور علي ح�سني يو�سف عن :كيف تكون املر�أة املتعلمة
عام ًال يف حتقيق ال�سعادة يف اال�سرة واملجتمع .ف�أجاب:

دور امل�ست�شار للقا�ضي ،لذا نالحظ يف طبيعة العمل
ما ينا�سب املر�أة ،من الناحية ِخلقتها ،وكونها خملوقة
لوظائف اخرى ،مثل االمومة واحل�ضانة وتربية االبناء.
ي�ضيف �سماحة ال�شيخ بالقول:

من امل�ؤكد ان احلال �سيكون اف�ضل بكثري لو كانت
املر�أة متعلمة ،ففي اال�سرة تكون املر�أة املتعلمة مربية
ال قيمـــة للعلـــم مـــن دون األخـــاق ،فمهما
ناجحة ،تعرف كيف تختار الطرق ال�صاحلة يف تكوين
بلغ االنســـان بالعلـــم ،لن يتمكن من نشـــر
هذا العلم مـــن دون اخـــاق .الن فاقد االخالق
اال�سرة وعملية دميومتها ،وكيف توجه االبناء اىل ما
ً
ســـيكون عاجزا عـــن توصيل الفكـــرة والعلم
ً
فيه منفعتهم ومنفعة امتهم وجمتمعهم ،وال ميكن ان
لآلخريـــن .وأرى ان االنســـان الملتـــزم دينيا
ً
يكـــون اكثـــر توفيقا في طلـــب العلم
تتحقق هذه االهداف ما مل تكن املر�أة مثقفة بثقافة العلم
اراده الدين ،لذا يبدي البع�ض انزعاجه ب�سبب القيود
والدين ،وتعرف كيف تزاوج بينهما دون ان يتقاطعا.
ي�ضيف الدكتور علي ح�سني يو�سف :ان املجتمع العراقي الزائدة التي فر�ضها املجتمع واعرافه .اذن؛ فال�سبب
جمتمع حمافظ ،وله قيمه اخلا�صة التي ال ميكن لي�س الدين �إمنا املجتمع .تبقى امل�شكلة يف وجود
جتاوزها ،ف�ضال عن ان تلك القيم قد تُفهم احيانا على التطرف من جانب االحتفاظ بالأعراف والقيود او
انها �ضد حرية املر�أة ،ويبدو ان يف هذه النقطة بالذات اال�ستخفاف بها واملطالبة باالنفتاح .فلو فهمنا الدين
ت�شوي�ش ًا ،وقد �ضللت الكثري من املتابعني والكتاب ،ويف ب�شكل �صحيح لكان تطبيقه هين ًا جد ًا .ويكون له �آثار
حقيقة االمر ،ال يوجد ادنى تقاطع او تعار�ض بني حرية وتوابع ايجابية على االن�سان واملجتمع.

هناك ت�شويق على طلب العلم والعمل يف القر�آن الكرمي،
حيث ال متييز بني الرجل واملر�أة يف �آيات عديدة يف هذا
املجال« :من يعمل من ال�صاحلات من ذكر وانثى وهو
م�ؤمن لنحيينه حياة طيبة « ،وهنا ت�صريح باملر�أة  .ويف
الآية الكرمية «ولي�س الذكر كالأنثى» ال للتف�ضيل �إمنا
للتنويع .كما ان هنالك �سيارات خا�صة للنقل و اخرى
للمواد االن�شائية – مث ًال -لذا املعيار لي�س يف التف�ضيل
امنا يف التنويع بالإمكانيات ،فاملر�أة مث ًال لها القدرة
الكبرية على النجاح يف التحقيقات الفكرية والعلمية،
وتقدمت على الرجل يف ذلك بكثري ،كذلك من الناحية
اجلمالية ،مثل فن املعمارية ومثالنا يف ذلك؛ العاملة
واملهند�سة العراقية زها حديد .وهذا م�صداق القول:
«و�ضع ال�شيء يف مو�ضعه» ،وهو يحقق �سعادة النا�س
واملجتمع .وهذا ما ينعك�س اي�ض ًا على العامل اخلارجي
حيث ترى االمم االخرى ،ان اال�سالم �أوىل االهتمام
للمر�أة وهي تبدع وتقدم يف جماالتها� ،سواء كانت طفلة
�صغرية او فتاة �شابة او امر�أة كبرية.

الطالب مصطفى كمال شبر

املر�أة التي اتاحها اال�سالم وبني القيم املتوارثة ،بدليل وكان للعلوية زينب معا�ش ر�ؤية خمتلفة عن الطريقة
ان اغلب هذه القيم تعززت وا�ستمدت مقوماتها من ال�صحيحة لتوجيه العلم خلدمة املجتمع واالمة ،حيث
الدين اال�سالمي ،وفقه اهل البيت ،واملت�أمل للواقع ال قالت:
يجد ادنى تعار�ض �إال يف �أذهان �أولئك الذين يرون �أن باعتقادي ،ان كل علم مفيد ،يكمل جانب ًا من جوانب
تخرج املر�أة عن طابعها وهويتها العربية واال�سالمية ال�شخ�صية ،البد من تعلمه ،فهناك علم ينمي فكر من هنا؛ نحن مع عمل املر�أة يف مو�ضعه الطبيعي والذي
والعراقية .
االن�سان ،وعلم ينمي العقيدة ،وعلم ين ّمي االخالق تختاره هي بنف�سها والذي اختاره اهلل لها.
�أما الدكتورة �آيات عبد الوهاب اال�ستاذ يف كلية وهكذا .فكلها مفيدة وتكمل جوانب �شخ�صية الفرد،
ال�شريعة ،فقد ردّت على اعتقاد البع�ض ان رجال كان او امر�أة ،تبقى هناك بع�ض املهارات،
االلتزامات الدينية واالخالقية ت�شكل قيود ًا على البد للمر�أة ان تتعلمها مثل فن التوا�صل واالدارة لكي
الفتاة اجلامعية بالقول:
تفيدها يف حياتها العملية.
عندما نتكلم عن �ضوابط وحدود ،فمعنى اننا نتكلم ويف نهاية هذا التحقيق توجهنا اىل �سماحة ال�شيخ
عن قانون ،وهذا القانون �أما �أن يكون �شرعي ًا ودي ّني ًا،
علي احلائري ال�شمري احد ا�ساتذة كلية ال�شريعة يف
او قانون ًا جمتمع ّي ًا خلقه املجتمع .وهي قوانني عرفية،
جامعة اهل البيت ،حيث �أ�ضاء لنا ما ميكن رفع اللب�س
هذه القوانني ي�أخذ بها الدين ويراعيها يف كثري من
والغمو�ض يف م�س�ألة التعليم اجلامعي للفتيات وجماالت
امل�سائل ،الن الدين �أعرف باالن�سان وتكوينه ونوازعه
عمل املر�أة يف املجتمع فقال:
و�شهواته .واهلل -تعاىل -هو خالق الب�شر و�أعرف
بهم ،ولذلك و�ضع حدود ًا و�ضوابط حتد من انحالل لي�س يف البني ما نرى مكان ًا ممنوع ًا لعمل املر�أة،
املجتمع� ،إذن ،الدين هو قانون ل�ضبط املجتمع .هذا �صحيح هناك ا�شارة اىل الق�ضاء وامامة امل�سلمني،
من ناحية �شرعية� ،أما اذا اردنا احلديث عن هذه ولكن هذا يف حدود النا�س مينعها من ان متثل ذلك،
القيود من ناحية عرفية .فالظاهر لي�س كل االعراف مثال �إمامة ال�صالة للرجال والن�ساء ال يجوز  ،لكن
قوانينها �صحيحة متام ًا .لأنها خا�ضعة ملزاجات للن�ساء ممكن ،كذلك احلال بالن�سبة للق�ضاء ،فاذا
واعراف املجتمع .فرمبا تكون بع�ض القيود اكرث مما مل يكن بيدها احلكم النهائي ،فان ب�إمكانها ان ت�ؤدي

مـــن المهـــم جـــداً فـــي هـــذا المجـــال ،مراعـــاة

فمثال
الموازيـــن ،والبـــد مـــن جعل اطـــار لكل شـــيء،
ً
فـــي طلب العلـــم البـــد ان تؤطرها الحشـــمة والعفة

وعـــدم االختالط ،كي تكـــون اقدام الطالبـــة ثابتة،
فليـــس المهـــم اختيـــار االختصاصـــات ،بقـــدر ما أن
المهـــم مراعـــاة الحدود

العلوية زينب معاش

املح�صلة النهائية التي ميكن ان نخرج منها،
�أن هنالك اتفاق ًا وا�ضح ًا يف وجهات النظر بني
الطالبات واال�ساتذة يف اجلامعات على �ضرورة
ت�س ّلح املر�أة بالعلم واملعرفة والثقافة ،ومبوازاة ذلك
ان تكون اال�ستفادة من هذه النعمة االلهية يف ال�شكل
الذي يخدم اال�سرة واملجتمع واالمة بحيث يعزز
القيم االخالقية والدينية من خالل امل�ستوى العلمي
والثقايف الذي حتمله املر�أة املتعلمة .
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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قضية العدد

المرأة والتعليم الجامعي واختبار التوفيق بين العلم واالخالق
العلم ،لكي يكون طلبها للعلم لأجل العلم،
وهذا ال يت�أتى �إال بتكري�س قواعد االخالق
احلميدة ،كبنى حتتية حلركة املر�أة يف زحمة
التدافع الأكادميي ،ولكي ت�ضمن لنف�سها
الرقي العلمي واالخالقي مع ًا.

العلم قاعدة الأخالق احلميدة

*ال�شيخ عبد احل�سن الفراتي
ال �شك ب�أن الدين كفل حتقيق ا�ستحقاقات
املر�أة -وكما الرجل -وكذلك مكت�سباتها
ما ا ْكت ََ�س ُبوا
يب ِ َّ
لقوله تعاىلِ } :لل ِّر َج ِال َن ِ�ص ٌ
ما ا ْكت ََ�س ْبَ{�(،سورة
يب ِ َّ
َو ِلل ِّن َ�سا ِء َن ِ�ص ٌ
الن�ساء  ،)32-وعلى كافة امليادين وال�صعد
امل�شروعة واملتاحة امامها� ،إال ان كيانها
االنثوي الذي يت�سم بال�ضعف اجل�سدي
واالنفعال النف�سي يحثها ويدعوها اىل
مراعاة �ضوابط االنثى ال�سوية يف معرتك
احلياة ،ال �سيما يف جمال الرقي العلمي
والثقايف يف مدارج التعليم والنمو املعريف.
ان عزم املر�أة على دخول بوابات طلب العلم
اكادميي ًا ،ويف احتكاك مع الرجل ،خا�صة يف
حقل الدرا�سات والدرا�سات العليا ،ي�ضطرها
اىل تخلي�ص وت�شذيب التدرج املعريف من
ملوثات الهوى وكافة عقبات ما يف�سد طلب
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ان �إلقاء نظرت اىل الن�صو�ص الدينية يف
منابع ثقافتنا اال�سالمية ،يت�أكد لنا اهمية
الرتابط احلا�صل بني العلم واالخالق ،بل
العلم له الدور الكبري يف تكري�س قواعد
االخالق الكرمية ،حتى قال بع�ض �أهل العلم:
«ان العلم ي�ساوي االخالق» ،وال غرابة ان
نرى ان اكرث االميني واجلهلة يكونون �أقرب
اىل منحدر ال�ضاللة واخلطيئة� ،أما العلماء
الواعون فيكونون على ب�صرية من �أمرهم
ويبتعدون عن الرذائل من موقع الو�ضوح
يف الر�ؤية؛ وقد ورد يف القر�آن الكرمي هذا
املعنى يف بيان الهدف من البعثة} :هُ َو ا َّل ِذي
َب َعثَ ِف الأُ ِّم ِّي َني َر ُ�سو ًال ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيهِ ْم
ال ْك َم َة
َاب َو ْ ِ
�آ َيا ِت ِه َو ُيزَ ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ْم ا ْل ِكت َ
الل ُم ِب ٍني{،
َو ِ�إنْ َكا ُنوا ِمنْ َق ْب ُل َل ِفي َ�ض ٍ
(�سورة اجلمعة  ،)2-حيث ان النجاة من
ال�ضالل املبني ،والطهارة من االخالق
الرذيلة والذنوب ،ت�أتي بعد تالوة الكتاب
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املجيد وتعليم الكتاب واحلكمة)1( .
وهناك �شواهد عديدة من الآيات القر�آنية
حول عالقة العلم واملعرفة بالف�ضائل
االخالقية ،وكذلك عالقة اجلهل بالرذائل
االخالقية ،ون�شري هنا اىل بع�ضها:
-1اجلهل م�صدر للف�ساد واالنحراف.
نقر�أ يف الآية ( )55من �سورة النمل� }:أَ ِئ َّن ُك ْم
ُون ال ِّن َ�سا ِء َب ْل
َل َت�أْ ُتونَ ال ِّر َج َال َ�ش ْه َو ًة ِمنْ د ِ
�أَ ْنت ُْم َق ْو ٌم َ ْ
ت َه ُلونَ { ،فقرن تعاىل ،اجلهل
باالنحراف اجلن�سي والف�ساد االخالقي.
-2اجلهل �سبب االنفالت والتحلل
اجلن�سي.
ورد يف الآية ( )33من �سورة يو�سف على
ل�سان يو�سف ،عليه ال�سالم ،يف ان اجلهل
قرين للتحلل اجلن�سي ،فقال تعاىلَ } :ق َال
ال�س ْجنُ �أَ َح ُّب ِ�إ َ َّ
ما َي ْد ُعو َن ِني ِ�إ َل ْي ِه َو ِ�إ َّال
ل ِ َّ
َر ِّب ِّ
ت َْ�ص ِر ْف َع ِّني َك ْيدَ هُ نَّ �أَ ْ�ص ُب ِ�إ َل ْيهِ نَّ َو َ�أ ُكنْ ِمنْ
َْ
ال ِاه ِل َني {.

-3اجلهل من عوامل احل�سد.
ورد يف الآية ( )89من �سورة يو�سف ،عليه
ال�سالم ،انه عندما جل�س يو�سف ،عليه

قضية العدد
ال�سالم ،على عر�ش م�صر وحتدث مع
�إخوانه الذين جاءوا من كنعان اىل م�صر،
ال�ستالم احلنطة منه ،قالَ } :ق َال هَ ْل َع ِل ْمت ُْم
و�س َف َو َ�أ ِخي ِه ِ�إ ْذ �أَ ْنت ُْم َج ِاه ُلونَ {،
َما َف َع ْلت ُْم ِب ُي ُ
�أي �إن جهلكم هو ال�سبب يف وقوعكم يف �أ�سر
احل�سد ،الذي دفعكم اىل تعذيبه وال�سعي
لقتله و�إلقائه يف البئر.

-4اجلهل م�صدر التع�صب والعناد
والل�ؤم.
يف الآية ( )26من �سورة الفتح ،نرى ان
تع�صب م�شركي قري�ش يف اجلاهلية .كان
ب�سبب جهلهم و�ضاللهم�} :إِ ْذ َج َع َل ا َّل ِذينَ
المِ َّي َة َحمِ َّي َة ْ َ
َك َف ُروا ِف ُق ُلوبِهِ ْم ْ َ
ال ِاه ِل َّي ِة{.

-5عالقة اجلهل بالذرائع.
ت�أريخ االنبياء مليء مبظاهر التربير وخلق
الذرائع من قبل االقوام ال�سالفة يف مواجهة
�أنبيائهم ،وقد �أ�شار القر�آن الكرمي مرار ًا اىل
هذه الظاهرة ،ومرة اخرى ي�شري اىل عالقة
اجلهل بها ،فنقر�أ يف الآية ( )118من �سورة
البقرةَ } :و َق َال ا َّل ِذينَ ال َي ْع َل ُمونَ َل ْوال ُي َك ِّل ُم َنا
َّ ُ
الل �أَ ْو َت�أْ ِتي َنا �آ َي ٌة َك َذ ِل َك َق َال ا َّل ِذينَ ِمنْ َق ْبلِهِ ْم
ِم ْث َل َق ْولِهِ ْم ت ََ�شا َب َه ْت ُق ُلو ُب ُه ْم{ فالت�أكيد هنا
على ان عدم العلم واجلهل هو الذي يتوىل
خلق االر�ضية للتذرع ،وتبني الآية الكرمية
العالقة الوثيقة بني هذا االنحراف االخالقي
مع اجلهل ،وملا اثبتته التجارب اي�ض ًا.

-6عالقة �سوء الظن مع اجلهل.
ورد يف الآية ( )154من (�سورة �آل عمران)
الكالم عن مقاتلي �أحدُ } :ث َّم �أَ ْنزَ َل َع َل ْي ُك ْم
ِمنْ َب ْع ِد ا ْل َغ ِّم �أَ َم َن ًة ُن َعا�س ًا َيغ َْ�شى َطا ِئ َف ًة ِم ْن ُك ْم
الل َغ ْ َي
َو َطا ِئ َف ٌة َق ْد �أَهَ َّم ْت ُه ْم �أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم َي ُظ ُّنونَ ِب َّ ِ
القِّ َظنَّ ْ َ
َْ
ال ِاه ِل َّي ِة{ ،وال �شك يف ان �سوء
الظن ،هو من املفا�سد االخالقية ،وم�صدر

لكثري من الرذائل الفردية واالجتماعية يف
حركة الواقع واحلياة ،وهذه الآية تبني عالقة
الظن باجلهل ب�صورة وا�ضحة.

-7اجلهل م�صدر ل�سوء الأدب.
ورد يف الآية ( )4من (�سورة احلجرات)،
�إ�شارة للذين ال يحرتمون مقام النبوة ،وقال
�إنهم قو ٌم ال يعقلون�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ ُي َنادُو َن َك ِمنْ
َو َرا ِء ْ ُ
ال ُج َر ِات �أَ ْك َ ُثهُ ْم ال َي ْع ِق ُلونَ { ،فقد
كانوا يزاحمون الر�سول االكرم� ،صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم ،يف �أوقات الراحة ويف بيوت
�أزواجه ،وينادونه ب�أعلى �أ�صواتهم قائلني:
أخر ْج �إلينا ”...فكان الر�سول
“يا حممد! � ِ
حممد� ،صلى اهلل عليه و�آله و�سلم ،ينزعج
كثري ًا من �سوء �أدبهم وقلة حيائهم ،ولكن
حيا�ؤه مينعه من البوح لهم ،وبقي كذلك
يتعامل معهم من موقع احلياء ،حتى نزلت
الآية ون ّبهتهم ل�ضرورة الت�أدّب �أمام ر�سول
اهلل ،و�شرحت لهم كيف يتعاملون معه ،من
موقع الأدب واالحرتام ،ويف تعبري�}،أَ ْك َ ُثهُ ْم
ال َي ْع ِق ُلونَ { �إ�شارة لطيفة لل�سبب الكامن وراء
�سوء تعاملهم ،وقلة �أدبهم ،وج�سارتهم ،وهو
يف الغالب عبارة عن هبوط امل�ستوى العلمي
والوعي الثقايف لذي االفراد.

�-8أ�صحاب النار ال يفقهون.
ال �شك �أنَّ �أ�صحاب النار هم �أ�صحاب
ألوان القبائح ،وقد ن َّوه
الرذائل ،واملل ّوثون ب� ِ
�إليهم القر�آن الكرمي ،وع َّرفهم باجل ّهال،
وعدم التفقه ،ويت�ضح منه العالقة بني
اجلهل وارتكاب القبائح ،فنقر�أ يف الآية
( )179من �سورة االعرافَ }:و َل َق ْد َذ َر�أْ َنا
َِ
وب
ل َه َّن َم َك ِثري ًا ِمنْ ْ ِ
النِّ َوالإِ ِ
ن�س َل ُه ْم ُق ُل ٌ
وب ال َي ْف َق ُهونَ ِب َها َو َل ُه ْم
ال َي ْف َق ُهونَ ِب َها َل ُه ْم ُق ُل ٌ
ي ال ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها َو َل ُه ْم � َآذا ٌن ال َي ْ�س َم ُعونَ
�أَ ْع ُ ٌ
ِب َها �أُ ْو َل ِئ َك َكالأَ ْن َع ِام َب ْل هُ ْم �أَ َ�ض ُّل ُ�أ ْو َل ِئ َك هُ ْم

ا ْل َغا ِف ُلونَ { ،فقد ب ّينت هذه الآية و�آيات كثرية
�أخرى ،العالقة الوطيدة بني اجلهل ،وبني
�أعمال ال�سوء وارتكاب الرذائل.
للعل���م

ال���دور

الكب�ي�ر

يف

قواع���د

تكري���س

االخ�ل�اق الكرمي���ة ،حت���ى ق���ال بع���ض أه���ل
العل���م« :ان العل���م يس���اوي االخ�ل�اق» ،وال غراب���ة
ان ن���رى ان اكث���ر األمي�ي�ن واجلهل���ة يكون���ون
أق���رب

منح���در

اىل

الضالل���ة

واخلطيئ���ة

-9ال�صرب من معطيات العلم.
الآية ( )65من �سورة االنفال تن ّبه امل�سلمني
على �أنَّ ال�صرب الذي يقوم على �أ�سا�س
الإميان واملعرفة ب�إمكانه �أن مينح امل�سلمني
ق ّوة للوقوف بوجه الك ّفار ،الذين يفوقون
امل�سلمني عدد ًا وعدة ،تقول الآيةَ } :يا �أَ ُّي َها
ال َّن ِب ُّي َح ِّر ْ�ض ْالُ�ؤ ِْم ِن َني َع َلى ا ْل ِقت َِال ِ�إنْ َي ُكنْ
َي َو ِ�إنْ
ِم ْن ُك ْم ِع ْ�ش ُرونَ َ�صا ِب ُرونَ َي ْغ ِل ُبوا ِما َئت ْ ِ
َي ُكنْ ِم ْن ُك ْم ِما َئ ٌة َي ْغ ِل ُبوا �أَ ْلف ًا ِمنْ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا
ِب�أَ َّن ُه ْم َق ْو ٌم ال َي ْف َق ُهونَ {.

-10النفاق والفرقة ين�ش�آن من
اجلهل.
�أ�شار القر�آن الكرمي يف الآية ( )14من �سورة
احل�شر �إىل يهود بني الن�ضري ،الذين عجزوا
عن مقاومة امل�سلمني ،لأنهم كانوا متفرقني
وخمتلفني ،رغم �أن ظاهرهم يحكي الوحدة
واالتفاق ،فقال}:ال ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم َجمِ يع ًا �إِ َّال
م َّ�ص َن ٍة �أَ ْو ِمنْ َو َرا ِء ُج ُد ٍر َب�أْ ُ�س ُه ْم
ِف ُق ًرى ُ َ
َب ْي َن ُه ْم َ�ش ِدي ٌد َ ْ
ت َ�س ُب ُه ْم َجمِ يع ًا َو ُق ُلو ُب ُه ْم َ�شتَّى
َذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َق ْو ٌم ال َي ْع ِق ُلونَ { ،وبنا ًء على ذلك
ف�إنَّ النفاق والفرقة وغريها من الرذائل
الأخالقية النا�شئة من جهلهم وعدم
اطالعهم على حقائق االمور.
وعلى �صعيد االحاديث ال�شريفة نرى �أن
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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قضية العدد
اكرثها م�شحونة بالعبارات احلكيمة التي
تبني العالقة الوثيقة بني العلم واملعرفة
من جهة وبني الف�ضائل االخالقية من جهة
اخرى ،وهنا ن�شري �إىل بع�ض منها:
 -1يقول الر�سول االكرم حممد� ،صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم“ ،بالعلم يطاع اهلل و ُيعبد
تو�ص ُل الأرحام
ويوحد وبه َ
وبالعلم ُيع َرف اهلل ّ
و ُيعرف احلالل من احلرام والعلم �إمام
العمل”)2( .
*تكري���م

طال���ب

العل���م،
وتأطريه���ا
املع���ريف،

العل���م

لزميلت���ه

طالب���ة

وبالعك���س،

وحتدي���د

العالق���ات

بإط���ار

التع���اون

والتكام���ل

كفي���ل

بتأل���ق

املس���توى

الدراس���ي

 -2يقول االمام علي ،عليه ال�سالم“ :اجلاهل
�صخرة ال ينفجر ما�ؤها و�شجرة ال يخ�ض ُّر
عودها و�أر�ض ال يطه ُر ُع�شبها”)3(.
-3وعن االمام الهادي ،عليه ال�سالم:
“اجلاهل �أ�سر ل�سانه”)4(.
احلر�ص
-4وقال �أمري امل�ؤمنني“ :C،
ُ
وال�شر ُه والبخل نتيجة اجلهل”)5(.
 -5كما قال علي ،عليه ال�سالم“ :وانه ال
ينبغي ملن عرف عظمة اهلل �أن ّ
يتعظم”)6(.
*الب���د م���ن ب���ذل اجله���د الكب�ي�ر عل���ى طري���ق
حتوي���ل احل���رم اجلامع���ي إىل حمط���ة إمياني���ة ،ع�ب�ر
الس���عي إىل إع���ادة النظ���ر يف مناه���ج األكادميي���ات
ً
دوم���ا إىل «علمن���ة” علومه���ا
ال�ت�ي س���عى الغ���رب
وإبع���اد القي���م االهلي���ة ع���ن مناهجه���ا الدراس���ية

خطوات على الطريق
مما تقدّم ،ينبغي القول �إن املر�أة امل�ؤمنة
مدع ّوة لت�سلق مدارج العلم واملعرفة يف
مراكز ومعاهد العلم املختلفة ،لكن مع
مراعاة �أمور:
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*العلم له مكانته ال�سامقة والرفيعة �شريطة
�أن يكون مدعاة للوقوف بوجه الف�ساد
واالنحراف والتحلل االخالقي ،واذا
تغلغل التحلل  -ال قدر اهلل -يف العالقات
الأكادميية  -كما قد يح�صل يف حفالت
التخرج يف اجلامعات واالكادمييات مع
اال�سف -فهذا يعني البد �أن نودع �شرف العلم
ومكانته و�أهدافه النبيلة.
* العلم مدعاة لنبذ احل�سد والتع�صب
والف�ساد بني اخوة واخوات التعليم والتع ّلم،
فال يتحول احلرم اجلامعي �إىل ب�ؤرة لتهمي�ش
الآخر و�إلغاء دوره التكاملي يف تطوير قدرات
العلم ومكانته حتت �أي ذريعة كانت.
فالرجل لي�س من حقه حتقري دور املر�أة
ونتاجها وابداعها بدافع انها “انثى” وال
املر�أة تندفع “متعالية” ومزه ّوة ببحوثها
التي قد تفوق ما يقدمه اخوتها الرجال يف
مباحث وخمتربات العلم املتعددة.
* ان �سوء االدب هو نتاج اجلهل ،فاحرتام
اال�ستاذ وزميل العلم – �سواء كان رج ًال ام
امر�أة – وتوقري مكانته ي�ضفي روح ًا من
ال�سمو الروحي واالن�ساين على �شخ�صية ا
لطرفني ،وهذا ينعك�س ايجاب ًا على م�ستقبل
ابناء الوطن ومرافقه احليوية.
ان تكرمي طالب العلم لزميلته طالبة العلم،
وبالعك�س ،وحتديد العالقات وت�أطريها
ب�أطار التعاون والتكامل املعريف واحلذر
من الوقوع يف فخ االبتذال بكافة �صنوفه
يف امللب�س واحلديث وامل�شي ،ال �سيما داخل
قاعات الدر�س واالق�سام الداخلية ومبيت
الطلبة والطالبات ،كفيل بت�ألق امل�ستوى

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

الدرا�سي واعتماد امل�س�ؤولني املعنيني على
مكانة تلك اجلامعات وطالبها.
* �إن التواجد يف �أجواء احلرم اجلامعيُ ،يعد
فر�صة منا�سبة للتوا�صل االجتماعي الطيب
يف طريق اعانة و�إغاثة امللهوفني من طالب
العلم وم�ساعدة العوائل الفقرية ،وكذلك
تنمية قدرات الوعي االجتماعي واحلركي
وال�سيا�سي بهدف التفكري مب�ستقبل البلد
وازاحة ثقافة اال�ستبداد والتخلف والتحلل
من مواقع �أ�صحاب القرار ،وخريجو
اجلامعات اخوة واخوات ،هم املر�شحون
االوائل يف حتقيق هذه الأهداف املرج ّوة.
* وكما يقول الر�سول الأكرم� ،صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم“ :بالعلم يطاع اهلل و ُيعبد وبالعلم
ويوحد” .فالبد من بذل اجلهد
ُيعرف اهلل ّ
الكبري على طريق حتويل احلرم اجلامعي
�إىل حمطة �إميانية يف طريق املعارف
االلهية عرب فتح قنوات احلوار مع احلرم
احلوزوي ،وال�سعي �إىل �إعادة النظر يف
مناهج الأكادمييات التي �سعى الغرب دوم ًا
�إىل «علمنة” علومها و�إبعاد القيم االلهية
عن مناهجها الدرا�سية ،وذلك من خالل
احلوار مع �أعمدة و�أ�ساتذة اجلامعات و�إقامة
الندوات التخ�ص�صية يف هذا ال�صدد.
الهوام�ش:
� /1شبكة املعارف اال�سالمية /دور العلم
واملعرفة يف االخالق.
 /2حتف العقول /احلراين� /ص.21
 /3نهج البالغة /الكلمات الق�صار.
 /4بحار االنوار /ج� /75ص.368
 /5غرر احلكم.
 /6نهج البالغة /اخلطبة .147

الزهراء ،عليها السالم منهج علمي لسعادة االسرة
*هدى عبد الأمري
المتأمــل آليــات اهلل ســبحانه وتعالــى ولالحاديــث النبويــة
الش ــريفة ولرواي ــات أه ــل البي ــت ،عليه ــم الس ــام ،يج ــد
إن هن ــاك اهتمام ـ ًا بالغ ـ ًا وحث ـ ًا دؤوب ـ ًا عل ــى مس ــألة العل ــم
يتوخ ــى م ــن التربي ــة والتعلي ــم والعل ــم
والتع ّل ــم ،فال ــذي
ّ
والتع ّلـــم هـــو بنـــاء شـــخصية اإلنســـان وإيصالـــه الـــى

مـــدارج الكمـــال ،فبنـــاء شـــخصية الفـــرد ضـــروري مـــن
جه ــة أن الف ــرد نفس ــه ه ــدف للتربي ــة ،وم ــن جه ــة كون ــه
مقدم ــة لبن ــاء المجتم ــع الصال ــح.
فالعال ــم ال ــذي أش ــار الي ــه الق ــرآن الكري ــم واالحادي ــث
الش ــريفة ه ــو ذل ــك العل ــم الناف ــع المس ــتقى م ــن ينابيع ــه
االصيلـــة ومصـــادره الموثوقـــة ،والـــذي بـــدوره يكـــون
باعثــ ًا لرق ــي وس ــمو الف ــرد واالس ــرة والمجتم ــع ،ولك ــن
بش ــرط االلت ــزام به ــذا العل ــم ،وكم ــا ق ــال اإلم ــام عل ــي،

علي ــه الس ــام" ،م ــن عم ــل بم ــا يعل ــم ورث ــه اهلل عل ــم م ــا
ال يعل ــم".
كمـــا ان ماهيـــة وفلســـفة العلـــم ال تنحصـــر فـــي كثـــرة
الدراس ــة وجم ــع وخ ــزن المعلوم ــات ف ــي الذه ــن ،ب ــل
يتعــدى الــى مجــاالت أوســع والــى مديــات أبعــد ،وذلــك
يتأتــى بالتح ّلــي بالفضائــل االخالقيــة والعمــل بمقتضاهــا،
والتخ ّل ــي ع ــن الرذائ ــل واالنته ــاء عنه ــا.

ولي ــس المقص ــود أن ال يب ــذل الم ــرء جه ــداً ف ــي الدراس ــة

والبح ــث والتحلي ــل والعل ــم والتعل ــم ،ب ــل المقص ــود أن
يؤط ــر ويزي ــن م ــا تعلم ــه م ــن عل ــوم ومع ــارف بمجم ــل
الفضائ ــل الت ــي ترق ــى باإلنس ــان ألن يحص ــل عل ــى ن ــور
ـاء
العل ــم ،فيزه ــر مصب ــاح اله ــدى ف ــي قلب ــه ليصب ــح وع ـ ً
نورانيـــاً تبعـــث أشـــعته الوضـــاءة حالـــة مـــن الســـكينة
واالطمئنـــان فـــي دواخـــل الفـــرد لتمكنـــه مـــن مواجهـــة

الصعـــاب واقتحـــام العقبـــات.

أن المنه ــج العلم ــي المتكام ــل والش ــامل ل ــكل القضاي ــا
أدق الجزئيـــات
المجتمعيـــة واالســـرية والـــذي يعالـــج ّ

ويدخــل فــي كل مفاصلهــا ،ويصــل بالمجتمــع وباألســرة
المســـلمة الـــى بـــر األمـــان ،هـــو المنهـــج العلمـــي
الســـرمدي والـــذي خطتـــه لنـــا موالتنـــا ســـيدة النســـاء،
الســـيدة الزهـــراء ،عليهـــا الســـام ،فـــي حياتهـــا العلميـــة
والعمليــة .فلقــد كانــت الصديقــة الطاهــرة فاطمــة ،عليهــا
الس ــام ،عالم ــة ب ــأذن اهلل تعال ــى ،بم ــا كان وم ــا يك ــون
وم ــا ه ــو كائ ــن ال ــى ي ــوم القيام ــة ،وق ــد منحه ــا اهلل ع ــز
وجــل العلــم اللدنــي كمــا أنهــا ،عليهــا الســام ،قــد تربــت
ف ــي مدرس ــة رس ــول اهلل ،صل ــى اهلل علي ــه وآل ــه وس ــلم،
وتعلم ــت من ــه مختل ــف العل ــوم والمع ــارف ،وكم ــا ق ــال
االم ــام الص ــادق ،علي ــه الس ــام" :نح ــن حج ــج اهلل عل ــى
وأمن ــا الزه ــراء ،عليه ــا الس ــام ،حج ــة اهلل علين ــا"
الخل ــق ُ

فلق ــد كان ــت ،عليه ــا الس ــام ،تهت ــم بنش ــر الثقاف ــة والعل ــم
وكان ــت تعق ــد مجال ــس العل ــم وحلق ــات البح ــث للنس ــاء
والفتي ــات لمعرفته ــا اليقيني ــة بإيجابي ــات وآث ــار وفضيل ــة
العل ــم والت ــي تنعك ــس بدوره ــا عل ــى جوان ــح وج ــوارح
منـــه نفـــس شـــفافة مؤهلـــة لتلقـــي
االنســـان لتصـــوغ
ُ
فيوضـــات ونفحـــات اهلل القدســـية .فالســـيدة العظيمـــة
فاطم ــة الزه ــراء ،علي ــه الس ــام ،ه ــي أفض ــل مث ــال وخي ــر
قـــدوة بعـــد أبيهـــا وبعلهـــا ،عليهـــم الســـام ،للرجـــال
والنســـاء ولالســـرة والمجتمـــع .فهـــي ،عليهـــا الســـام،
القم ــة ف ــي كل خي ــر وب ــر وكل فضيل ــة ومكرم ــة.
وبالتالــي ،وانطالق ـاً مــن عبــق وعبيــر هــذا النهــج القويــم،
لنرخ ــي ألنفس ــنا العن ــان ولنجعله ــا تحل ــق ف ــي أج ــواءه
الرحبـــة مستنشـــقة منـــه مياســـم ًا فاطميـــة تفـــوح بأزكـــى

العط ــور فتنتش ــي ال ــروح وتس ــعد النف ــس محلق ــة بأج ــواء
ملكوتي ــه ملؤه ــا الس ــعادة والنق ــاء.
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المرأة والعلوم الدينية وسبل التقدم الحضاري

*ال�شيخ فار�س اجلبوري
ي�سعى الأن�سان بفطرته نحو التقدم والرقي دائم ًا
و�أبد ًا ،وبال كلل او ملل .حتى ان الإ�س�ل�ام العظيم
اكد على هذه احلقيقة حني بني ان املغبون هو من
ت�س ��اوى يوماه ،ومل يتق ��دم ،وذلك ع�ب�ر احاديث
كث�ي�رة .وبالنتيج ��ة ف ��ان ه ��ذه النزع ��ة الفردي ��ة
حتول ��ت اىل نزع ��ة اجتماعي ��ة؛ ف�ص ��ارت االمم
وال�شعوب تخو�ض �س ��باق ًا حمموم ًا بهدف تقدمها
قبال غريها .و�س ��خرت كل امكاناتها الب�شرية يف
�سبيل حتقيق الرقي والتقدم ،م�ستعينة باملر�أة كما
الرجل يف �سباقها املحموم هذا ،وراحت تبحث عن
�أدواته ومقدماته .وطبع ًا و�صلت اىل احلقيقة التي
مفادها؛ ان العلم هو قاعدة التقدم وو�س ��يلته وان
االن�سان اداته وغايته.

تقدم الق ّيم �أم املادة

حتدي ��د البو�صل ��ة وحقيق ��ة اله ��دف "التق ��دم"
هو االمر االه ��م يف عملية التقدم املن�ش ��ودة .ان
االن�س ��ان وبفع ��ل اغ ��راءات احلي ��اة ومباهجها،
ونزعته املادية ،وحبه للدنيا؛ جعلته يوظف فطرة
التقدم لديه باجتاه هذه املاديات واملباهج؛ ففقد
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البو�صلة ،ووجه الفطرة التي متثل حمرك ووقود
ال�س�ي�ر نحو الكمال الروحي الق ّيم ��ي الذي اراده
اهلل تعاىل للإن�سان وجهها باجتاه املاديات ،التي
وان كان البع�ض منها �ضروري ًا وندب ال�شرع اليه
اال انه ويف نف� ��س الوقت فان التوجه اجلامح نحو
املاديات مما حذر منه ال�شرع اميا حتذير؛ فغفل
االن�س ��ان ع ��ن �ضرورة التق ��دم الروح ��ي الق ّيمي
الذي لو راع ��اه واعطاه االولوية النعك� ��س ايجابا
عل ��ى اجلوانب املادي ��ة للفرد ،واعظ ��م منه على
املجتمع مم ��ا يحقق التقدم الفردي واالجتماعي
على حد �سواء.
ثقافـــة التقـــدم ال تتوقـــف
ً
علـــى كـــون المـــرأة ّأمـــا
ألســـرة تنهض بأمـــر التربية
والتعليـــم ،وانما هـــي تمثل
اســـتحقاق بالنســـبة لهـــا
كإنســـان يجب عليه ان يبني
ثقافتـــه ليســـاهم فـــي بناء
مجتمعه

التقدم ،بني العلم والثقافة!

مل ��ا تع ��ددت نواحي احلي ��اة ،وتعمق ��ت جماالتها،
وتعق ��دت ا�س ��اليبها� .صار ل ��كل بعدٍ جم � ُ
تقدم
�ال ٍ
خا�ص ب ��ه ،ولكن ومع ذلك فانها ت�ش�ت�رك جميعا
يف �أ�سا� ��س وقاع ��دة واح ��دة .وقد يدفعن ��ا جهلنا
اىل الرتكيز على جوان ��ب دون غريها من جوانب
التقدم.وق ��د تكون هذه اجلوان ��ب فرعية يف حني
نغف ��ل عن القاعدة اال�سا�س ��ية الت ��ي ترتكز عليها
عملية التقدم .فيا ترى ماهي القاعدة التي يجب
ان نركز عليها اذا ما اردنا التقدم؟ هل هي العلم
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كم ��ا ه ��و ال�س ��ائد؟ ام ان العلم هو ف ��رع من فروع
قاع ��دة التقدم ومعه فروع اخرى ت�س ��تند اىل تلك
القاعدة؟
ُينظ ��ر الي ��وم اىل ان ا�سا� ��س التقدم ه ��و العلوم
الطبيعية،وت�س ��نده يف ذل ��ك العل ��وم االن�س ��انية.
فمث ًال ،ال ميكن للإن�س ��ان ان يتقدم يف م�ضامري
ال�صناع ��ة دون عل ��م الهند�س ��ة مث�ل�ا ،وك ��ذا ال
ميك ��ن ان يتق ��دم اقت�صادي ��ا لوال تق ��دم النظام
امل�ص ��ريف الذي يعتم ��د فيما يعتمد عل ��ى العلوم
املالي ��ة وامل�صرفي ��ة ،وهك ��ذا .وه ��ذه الر�ؤية وان
كان ��ت يف جان ��ب منه ��ا �صحيحة،ولكنها لي�س ��ت
كل احلقيقة؛فالتقدم احلقيقي يحتاج اىل العلم
كاحد اهم ادواته.و لو ت�أملنا قليال يف هذه الر�ؤية
لوجدناه ��ا ناجت ��ة ع ��ن فق ��دان بو�صل ��ة التقدم
احلقيق ��ي واال�سا�س ��ي وه ��و تق ��دم القيم،فه ��ذه
النظ ��رة حت�صر التق ��دم يف االطار املادي والذي
اذا م ��ا افتق ��ر اىل قاعدته وهو التق ��دم القيمي
فان ��ه �س ��يتحول ال حمال ��ة اىل وب ��ال حت ��ى على
نف�س ��ه.والتقدم القيم ��ي امنا يبتن ��ي ويقوم على
الثقافة ال�س ��ليمة املتكامل ��ة للإن�س ��ان .والثقافة
هي منظوم ��ة متكاملة من االف ��كار التي ت�ؤثر يف
�سلوك االن�سان ب�ش ��كل مبا�شر،فكل فكرة او علم
ال ي�ؤثر يف �س ��لوك االن�سان مبا�شرة ال يعد علما او
فكرا ثقافيا.فالعلوم الطبيعية كالطب والهند�سة
مث�ل�ا ال يع ��دان علمني ثقافيني؛ نهم ��ا ال ي�ؤثران
يف ال�س ��لوك االن�ساين مبا�ش ��رة،لكنهما يف نف�س
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الوقت نت ��اج الثقافة .فمثال احلديث ال�ش ��ريف:
"اطل ��ب العل ��م م ��ن امله ��د اىل اللح ��د" يت�ضمن
فك ��رة ثقافي ��ة تدف ��ع االن�س ��ان اىل �س ��لوك طلب
العل ��م وبالتايل ي�صبح طبيبا اومهند�س ��ا.وهكذا
ف ��ان الثقافة حتقق التق ��دم ال�صحي وال�صناعي
والعمراين.

املر�أة و�ضرورة طلب العلوم الدينية
وهكذا وبعد بيان ان التقدم احلقيقي بداي ًة،
امنا يكون للق ّيم قبل املاديات؛ل�ضمان التوازن
.وبعد بيان ان قاعدة التقدم وو�سيلته احلقيقية
امنا هي الثقافة وان العلم هو احد نواجتها.
ي�أتي البحث عن اف�ضل ادوات تزريق الثقافة يف
املجتمع .ان التزريق او التغيري الثقايف يحتاج
اىل جهود مركزة ومك ّثفة ومت�ضافرة من قبل
اجلميع ،بدء ًا من اال�سرة اىل املدر�سة واملجتمع
وامل�ؤ�س�سة الدينية وال�سيا�سية ،غري انه ،وال �شك
فان اال�سرة حتتل موقعا متميزا يف هذه العملية.
ومما ال�شك فيه ان االم يف االعم االغلب
هي حمور الرتبية والبناء الثقايف يف اال�سرة
العتبارات كثرية.
وملا كانت املر�أة ك ُ�أم ،قطب عملية البناء الثقايف
للأجيال ،وكما قال ال�شاعر:
األم مدرسة إذا اعددتها

أعددت شعبًا طيب االعراق

فهذا يتطلب منها ان تكون على قدر عال من
امل�س�ؤولية املناطة بها؛مما يوجب عليها ان تكون
حاملة لقدر عايل من الثقافة عموما،وثقافة
وا�ساليب الرتبية،وتزريق الثقافة خ�صو�صا.
وملا تبني ان العلوم الدينية هي امل�صدر االكمل
واال�شمل للبناء الثقايف ال�سليم؛ �صار لزاما
عليها ان يكون طلب العلوم الدينية اهم اهدافها
مازال تادية ر�سالتها املقد�سة يتوقف عليه.
ان توفر و�سائل التعليم والتقنية احلديثة اليوم
قد �سهل هذه املهمة كثريا.فاملدار�س الن�سائية
متوفرة اىل حد ما يف كثري من امل�ساجد ،وكذا
املنتديات القر�آنية الن�سوية ،كما ان هناك
كثريا من الف�ضائيات اال�سالمية املهتمة بهذا
ال�شان،كما ان الكتاب �صار متوفرا اي�ض ًا ،عالوة

على توفر "النت" وما ي�ض ّمه من درو�س دينية
ب�شكل متكامل.
وعلى اجلانب االخر فان ثقافة التقدم ال تتوقف
على كون املراة �أ ًّمام ال�سرة وامنا هي مطلوبة
فيها كان�سان يجب عليه ان يبني ثقافته لي�ساهم
يف بناء جمتمعه.
وهكذا فان املتفقهة يف الدين يغمر قلبها حب
اهلل ،وحب �شرائعه ،وخدمة عباد اهلل ،فتندفع
نحو التعلم ب�شوق بالغ يحدوها قول الر�سول،
�صلى اهلل عليه و�آله�" :أطلبالعلم من املهد اىل
اللحد" ،وقوله":طلب العلم فري�ضة على كل
م�سلم وم�سلمة"( .)1وقوله":ان جميع دواب
االر�ض لت�صلي على طالب العلم حتى احليتان
يف البحر"( .)2من اجل ذلك يزهر يف قلبها
م�صباح الهدى ،ويتقد فكرها بنور املعرفة ،و
تنثار دفائن عقلها ،و ت�ستيقظ م�صادر وجدانها.

ب�صائر الوحي وعملية البناء الثقايف

�سالم ،القر�آن �صراط م�ستقيم .هكذا ي�صف
القران نف�سه يف �سورة املائدةَ ...}:ق ْد
ني* َي ْه ِدي ِب ِه
َاب ُم ِب ٌ
َجا َء ُك ْم ِمنْ َّ ِ
الل ُنو ٌر َو ِكت ٌ
َّ ُ
الم َو ُيخْ ِر ُج ُه ْم
الل َمنْ ا َّت َب َع ر ِْ�ض َوا َن ُه ُ�س ُب َل َّ
ال�س ِ
ِمنْ ُّ
ات �إِ َل ال ُّنو ِر ِب�إِ ْذ ِن ِه َو َي ْه ِديهِ ْم �إِ َل
الظ ُل َم ِ
اط ُم ْ�س َت ِق ٍيم{ (�سورة املائدة.)16-15/
ِ�ص َر ٍ
ويف القر�آن الكرمي ،ب�صائر تعطي امل�ؤمن
قدرة على ر�ؤية احلقائق مبا�شرة ،ومن دون
حجاب.وفيه هدى يبني االجتاه ال�سليم يف
احلياة.وفيه رحمة وفالح ملن �آمن به واتبع
هداه.وهذا ما جاء يف الآية}هَ َذا َب َ�صا ِئ ُر ِمنْ
َر ِّب ُك ْم َوهُ دً ى َو َر ْح َم ٌة ِل َق ْو ٍم ُي�ؤ ِْم ُنونَ{ (�سورة
الأعراف )203/والقر�آن موعظة يهز �أعماق
ال�ضمري ،والقر�آن �شفاء يطهر ال�صدور من
ينبغـــي بالمرأة ان تكون مـــن الدعاة الى
الله في بيتهـــا ومحيطهـــا االجتماعي
وبشـــتى الطرق من خطابة على النســـاء
او نشـــر وكتابـــة او تعليـــم لالطفـــال
وغيرهـــا الكثير

ال�شك ان العلوم الدينية متنوعة وت�أثريها
يف عملية التقدم متفاوت بح�سب عالقتها
بقاعدة التقدم وهي الثقافة.وكلنا
ا�س
احلقد واحل�سد والعقدَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
يعلم ان ب�صائر الوحي املتمثلة بالقر�آن َق ْد َجا َء ْت ُك ْم َم ْو ِع َظ ٌة ِمنْ َر ِّب ُك ْم َو ِ�ش َفا ٌء لِ َا ِف
الكرمي،وال�سنة ال�شريفة هما م�صدر
ال�صدُو ِر َوهُ دً ى َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِننيَ{ (�سورة
ُّ
الت�شريع،وقد ت�ضمنا كل الوان الثقافة ف�ضال يون�س .)57/ويف القر�آن من كل مثل عربة،
عن العلوم؛وعلى هذا ينبغي بالدار�سات ومن كل �سبيل منار ،ومن كل علم در�س،
لعلوم الدين �إعطاء القر�آن الكرمي وال�سنة ولكل خري قدوة ،ولكل معروف و�سيلة.
ال�شريفة للنبي حممد� ،صلى اهلل عليه و�آله يعطي لكل حادثة مثال �سابقا ،ولكل ظاهرة
و�سلم ،مقدار االهتمام االعظم .فهما روح قانونا عاما ،ولكل م�شكلة طارئة حال واقعيا
ا�س ِف هَ َذا ا ْل ُق ْر� ِآن
الدين ،وجوهر ال�شريعة ،ولباب اال�سالم ،تليداَ } :و َل َق ْد َ�ص َّر ْف َنا ِلل َّن ِ
ا�س �إِ َّال ُك ُفور ًا{
ويف هذا يقول ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه ِمنْ ُك ِّل َم َث ٍل َف�أَ َبى �أَ ْك َ ُث ال َّن ِ
و�آله و�سلمَ " :ك�أَ ِّن َق ْد د ُِعيتُ َف َ�أ َج ْبتُ َو�إِ ِّن (�سورةاال�سراء.)89/
َ
َ
تَار ٌِك ِفي ُك ُم ال َّث َق َل ْ ِي �أ َحدُهُ َما �أ ْع َظ ُم ِمنَ والقر�آن �آيات مبينات ،القر�آن مثل من واقع
ْال َآخرِ ،كت ُ
َاب اهلل َح ْب ٌل َ ْ
مدُو ٌد ِمنَ َّ
ال�س َما ِء الت�أريخ الغابر للحا�ضر} َو َل َق ْد َ�أنزَ ْل َنا ِ�إ َل ْي ُك ْم
َ
�إِ َل ْ أَ
ال ْر ِ�ضَ ،و ِع ْ َت ِتي �أ ْه ُل َب ْي ِتي َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َف �آ َي ٍات ُم َب ِّي َن ٍات َو َم َث ًال ِمنْ ا َّل ِذينَ َخ َل ْوا ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم
تَخْ ُل ُف ِّون فِيهِ ْم" (.)3
َو َم ْو ِع َظ ًة ِل ْل ُم َّت ِقنيَ{ ( �سورة النور .)34/وكما
القر�آن الكرمي ب�صرية االن�سان لننظر يف الأبدان كذلك يف الأفئدة �أمرا�ض �شتى،
كيف و�صف القر�آن نف�سه؟
فالذاتية واال�ستئثار واحل�سد وال�ضغينة
القر�آن نور ،القر�آن كتاب مبني ،القر�آن والع�صبية واجلزع والبخل واجلنب �أمرا�ض.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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قضية العدد
والقر�آن �شفاء من كل الأمرا�ض ،وامل�ؤمنون
هم الذين يداوون به �أنف�سهم ويطهرون به
قلوبهم و�أفئدتهم ،وكلما مروا ب�آية قر�آنية
ا�ستوعبوها واتخذوا منها دوا ًء و�شفا ًء،
قال اهلل تعاىلَ } :و ُن َنزِّ ُل ِمنْ ا ْل ُق ْر� ِآن َما هُ َو
ِ�ش َفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِن َني َوال َي ِزي ُد َّ
الظالِ ِ َني
�إِ َّال َخ َ�سار ًا{(�سورة اال�سراء.)82 /وكما
يف الفرد كذلك يف املجتمع ،القر�آن �شفاء
لأمرا�ضه ،فو�صاياه الأخالقية �شفا ٌء
لأمرا�ضه ال�سلوكية ،و�أحكامه �شفاء للطبقية
والتفرقة العن�صرية والظلم ،قال اهلل تعاىل:
} َو َل ْو َج َع ْل َنا ُه ُق ْر�آن ًا �أَ ْع َجمِ ّي ًا َل َقا ُلوا َل ْوال ُف ِّ�ص َل ْت
�آ َيا ُت ُه �أَ�أَ ْع َجمِ ٌّي َو َع َر ِب ٌّي ُق ْل هُ َو ِل َّل ِذينَ � َآم ُنوا
هُ دً ى َو ِ�ش َفا ٌء َوا َّل ِذينَ ال ُي�ؤ ِْم ُنونَ ِف � َآذانِهِ ْم
َو ْق ٌر َوهُ َو َع َل ْيهِ ْم َع ًمى �أُ ْو َل ِئ َك ُي َنا َد ْونَ ِمنْ َم َكانٍ
َبعِيدٍ { ( �سورة ف�صلت)44/
ينبغـــي بالمـــرأة التـــي تطلـــب علوم
الديـــن ان تهتـــم بالدروس الرســـالية
وهـــي الدروس التـــي تقتضيها الظروف
المســـتجدة في العالم االسالمي وبخاصة
تلـــك المتعلقة بالفكـــر والثقافة وفقه
الحركة والمترشـــحة عن بصائر الوحي.

وهذا بع�ض ما و�صف القران به نف�سه وما
زال االمر كذلك! �إذن فلتبحري اختي امل�ؤمنة
يف حميط القر�آن الوا�سع ،الذي تتال�شى
ال�شواطئ �أمام �أمواجه .ولتجعليه املغذي
الثقايف نحو التقدم والرفعة.

التد ّبر يف القر�آن الكرمي
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�إن الدعوة �إىل القر�آن �شيء ،واال�ستفادة منه
�شيء �آخر .فقد جاء القر�آن الكرمي ،ليتدبر
فيه النا�س� ،شريطة �أن يفكوا عن قلوبهم
�أقفالها لريوا احلقيقة مبا�شرة�}:أَ َفال
وب �أَ ْق َفا ُل َها{
َي َتدَ َّب ُرونَ ا ْل ُق ْر�آنَ �أَ ْم َع َلى ُق ُل ٍ
(�سورة حممد .)26/فبالإ�ضافة �إىل الدعوة
�إىل القر�آن ،ندعو �إىل التدبر فيه ،ملاذا؟ لأن
التدبر يف القر�آن هو الطريق امل�ستقيم �إىل
العمل به ،وال يعمل بالقر�آن غري الذي يتدبر
يف �آياته فيفهم حمتواها .فنور ال�شم�س يغمر

الأر�ض ف ُي�ضيء الأ�شياء والأ�شخا�ص ،و ُيظهر
الألوان ،ثم يقف دوره عند هذا احلد ليبد�أ
دور العني بعملية الر�ؤية واملالحظة ،وكذلك
القر�آن ي�ؤدي دوره عندما ين�شر الهداية
ويبي احلقائق ،وبعد ذلك تبد�أ مه ّمة
ِّ
القلب والب�صرية يف �إدراك هذه احلقائق
وا�ستيعابها ،ف�إذا �أقفل الإن�سان ب�صريته
وقلبه ف�إنه لن ينتفع بهدى القر�آن ولن
يعرف احلقائق ،متام ًا كمن يغم�ض عينيه
ف�إنه ال يرى الأ�شياء رغم �سطوع نورال�شم�س
عليها وو�ضوحها.وال يتم هذا اال بالتدبر يف
اياته.و التدبر يف القر�آن .ال يعني حتميل
�آياته الكرمية� ،آراء و�أفكارا �إ�ضافية ،كال .بل
الت�سليم لعلوم القر�آن والت�أمل يف معاين �آياته
وتب�صر احلياة عربها ،وال�سعي نحو فهم
حقائق الطبيعة ،و�آفاق النف�س بها.

ال�س ّنة ال�شريفة
ومعروف �أن ال�سنة هي النمري العذب الذي
فا�ض من نبع الوحي ،انه �شعاع من القر�آن
جتلى يف نف�س الأبرار� .إنه الرافد الأ�صفى
الذي انبعث من ينبوع الكتاب.ومن بني ال�سنة
غرر الكالم ،وجوامع النور ،و �ضياء الأمر،
التي جمعتها الن�صو�ص كتحف العقول:وفيها
غرر و�صايا النبي�،صلى اهلل عليه و�آله و�سلم،
واهل بيته ،عليهم ال�سالم.،ونهج البالغة:
وهو معراج الروح �إىل اهلل ،ونهج التقوى
واجلهاد ،و�سبيل الوعي ال�سليم للت�أريخ
وللحياة.والأدعية امل�أثورة:وهي زبور الأمة
املرحومة ،وكنوز املعارف االلهية ،وخمازن
علم التوحيد.ويف رحاب ال�سنة ال�شريفة
ينبغي التعرف على منهج اال�ستنارة بها.
من هنا؛ ينبغي باملراة التي تطلب علوم
الدين ان تهتم بالدرو�س الر�سالية وهي
الدرو�س التي تقت�ضيها الظروف امل�ستجدة
يف العامل اال�سالمي وبخا�صة تلك املتعلقة
بالفكر والثقافة وفقه احلركة واملرت�شحة
عن ب�صائر الوحي .ولنحاول اي�ض ًا النظر
يف الت�أريخ ،وان ال ن�ستبعده يف كل ق�ضية
من الق�ضايا ،فلندر�س بعمق تاريخ االئمة

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

املع�صومني جميع ًا والعلماء ،فالتاريخ ال
ميكن ان ينتهي عند نقطة معينة ،بل هو
م�ستمر ،وتاريخنا هذا حافل ب�سرية علمائنا
املجاهدين فلنقر�أ ت�أريخ علمائنا ،وال تكن
نظرتنا حمدودة ومت�أثرة بالنظرة اجلاهلية
املتخلفة اىل الدين ،فالدين للحياة ،واحلياة
كلها �ساحة لتطبيق الدين ،وعامل الدين هو
قائد احلياة بجميع جماالتها ب�شرط ان يكون
هذا العامل م�ستوعب ًا للدين.
وينبغي باملراة ان تكون من الدعاة اىل اهلل
يف بيتها وحميطها االجتماعي وب�شتى الطرق
من خطابة على الن�ساء او ن�شر وكتابة او
تعليم لالطفال وغريها الكثري.وعلى الدعاة
اليوم ان ينطلقن يف عملهن من النظرة
اال�سالمية ال�صحيحة.واحلمد هلل فان
امل�سلمني اليوم يف حال تقدم ثقايف ،فهم
يقر�ؤون الر�سائل العملية ،ويفهمون االحكام
ال�شرعية وهذا وحده ال يكفي ،وال يعفي
الدعاة من اداء دورهن ،اذ عليهن ان يتعرفن
على احلياة جيد ًا ،وان ي�ستوعنب جميع
النظرات اال�سالمية اىل احلياة يف االقت�صاد
وال�سيا�سة واالجتماع والرتبية ،و�سبل مقاومة
الطغاة ،واالمر باملعروف والنهي عن املنكر،
واملعروف االكرب هو �إقامة حكم اهلل ،اما
املنكر االكرب فهو حكم الطاغوت ،كما عليهن
اي�ض ًا �أن يتعرفن على ر�أي الأ�سالم بهذا
الركام ال�ضخم من املعلومات التي تزحف
الينا يومي ًا من الغرب ،ثم البحث على �ضوء
ذلك عن حلول مل�شاكل العامل ،وامل�شاكل
احل�ضارية التي تعي�شها بالدنا،مثل طريقة
تنمية اقت�صادنا،و�سبيل حترير �شعوبنا من
الفقر واجلهل واحلرمان.فاملطلوب منهن ان
يقر�أن القر�آن كله ،فكل در�س يف القر�آن امنا
هو للتطبيق ،فلنتدبر هذا الكتاب ،ولنحاول
ان نف�سره ،وليكن حليفنا ،فهو اف�ضل هاد،
واف�ضل �ضامن لالن�سان من االنحراف.
امل�صادر
( (.)1بحار االنوار ج � 1ص )177
(( )2بحار االنوار ج � 1ص )173
(( )3بحار االنوا ر :ج � 10ص )369
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الم ــرأة ح ـ ّـرة ،إذن ه ــي مس ــؤولة
*�أنور عزالدين
ت�ؤكد �آيات القر�آن الكرمي على ال�شخ�صيات
العظيمة التي غريت م�سار الت�أريخ ،وقد
�أكدت يف ق�سم منها على مدر�سة الأمهات
الفا�ضالت لتلك ال�شخ�صيات .فيذكر لنا
مقاومة �أم النبي مو�سى ،عليه ال�سالم،
لإرهاب فرعون و�سلطته ،وحتديها لقراراته
اجلائرة .كما يذكر لنا ق�صة ال�صديقة مرمي
بنت عمران ،عليها ال�سالم ،ومعجزة والدتها
للنبي عي�سى ،عليه ال�سالم ،وغريهن ،كان
لهن �أدوار مه ّمة يف ت�أريخ ر�ساالت ال�سماء.
وللأ�سف فان البع�ض منا يت�صور ان املر�أة
يجب ان تالزم بيتها وال تفارقه ابد ًا ،الن
اهلل تعاىل قد �أوجب عليها احلجاب؛ والن
احلجاب واجب عليها ،فيجب ان تبقى يف
بيتها ،ويجب ان تتحـدّد م�س�ؤوليتها يف �أداء
�أمور وواجبات معينة ال تتعداها.
وهنـا البـد ان نقول :ان املر�أة ح ّرة ،ولأنها
ح ّرة ومريدة وخمتارة ،فهي م�س�ؤولة عن
كل خط�أ ي�صدر منها ،وعن جزء من الف�ساد
الذي يظهر يف املجتمع؛ وهي م�س�ؤولة عن
ا�صالح و �إزالة هذا الف�ساد ،الن امل�س�ؤولية
مرتبطة باحلرية ،وحيثما كانت احلرية
والقدرة على االختيار تكون هناك اي�ض ًا
امل�س�ؤولية.
وعلى هذا يجدر باملر�أة يف مثل هذه االحوال
ان تقوم ب�أي دور مـن االدوار ،التي ت�سهم
يف عملية اال�صالح االجتماعي� .إ ّال اننا -
للأ�سف -ال نهتم بهذا اجلانب ،الذي هو من
أهم اجلوانب الرتبويــة واالجتماعية .فاملـر�أة
� ّ
ب�إمكانها ان تع ّلم اوالدهـا الكثري مـن درو�س
الرتبيـة ال�سليمـة.
ومن امل�ؤكد ان النظرة اال�سالمية اىل احلياة
هي نظرة �شاملة؛ فالإ�سالم ال يرى �أي فرق

بني ابناء الب�شر مهما كانت انتماءاتهم
العن�صرية واالجتماعية ،اللهم �إال بع�ض
الفوارق التي ترتبط بطبيعة التنظيم
االجتماعي؛ من مثل قانون الوالية ،حيث
للأب  -على �سبيل املثال -الوالية على
ا�سرته ،واالمتيازات التي اعطيت للرجل
على املر�أة ،او للمر�أة على الرجل .ومع ذلك
فان ابتعاد امل�سلمني عن الثقافة اال�سالمية
اال�صيلة ،و�سوء فهمهم لها ،كان لهما الأثر
تر�سخ الكثري من املفاهيم املغلوطة
الأكرب يف ّ
حول اال�سالم يف اذهانهم.
وعليه؛ فان �شيوع الثقافة التربيرية ،وغياب
الدور احلقيقي للمر�أة� ،أدى اىل ظهور
االنحراف واال�ستبداد .ف�شعوبنا تتهرب من
امل�س�ؤولية با�سم او ب�آخر؛ فالبع�ض يتذرعون
ب�أنهم طاعنون يف ال�سن ،و�آخرون يربرون
عزوفهم عن امل�س�ؤوليات االجتماعية العامة
ل�صغر �سنهم .اما الن�ساء فيتذرعن ب�أنهن
�أمهات او زوجات ،و�آخرون يقولون اننا
�آباء ،وبذلك يت�ضخم الف�ساد ،اما اذا �شارك
اجلميع يف حتمل امل�س�ؤولية ،واندفعوا يف
جماالت العمل والن�شاط ،فحينئذ �سوف
ال يعود ب�إمكان �أي �أحد ان يختلق االعذار
والتربيرات ،من مل ف�إن مداميك االنحراف
�سوف تت�ساقط الواحدة تلو االخرى.
لقد �أقمنا املجال�س احل�سينية مئات ال�سنني،
وذرفنا الدموع على علي اال�صغر ،وهذه
الدموع يجب ان تكون ذات جدوى وفائدة،
وان تتحول اىل مواقف �سلوكية وعملية.
وفائدتها تتمثل يف ان يدفعنا موقف ابي
عبد اهلل ،عليه ال�سالم ،اىل الت�ضحية ،حتى
ب�أطفالنا الر�ضع يف �سبيل اال�سالم.
واملر�أة با�ستطاعتها ان تقوم ب�أعمال ر�سالية
كثرية؛ كالتوجيه الديني واالجتماعي،
وتقدمي اخلدمات االجتماعية ،ولكن -

وللأ�سف ال�شديد -ف�إن م�شاركة املر�أة
امل�سلمة �ضئيلة حتى يف هذه املجاالت ،رغم
ان با�ستطاعتها ان جتمع بني عملية ادارة
�ش�ؤون البيت والقيام بتلك االعمال .وهكذا
فان على املر�أة امل�سلمة ان تفجر طاقاتها،
وان ال تكون حبي�سة بيتها ،وتق ّيد نف�سها
باالوهام واملخاوف من اقتحام ال�ساحة
االجتماعية وال�سيا�سية؛ وذلك من خالل
االقدام ،وتدريب نف�سها على تلك االعمال،
وتنمية مواهبها .فعليها ان ال تنتظر احد ًا
ويوجهها ،فاالن�سان يجب ان يكون
ليعظها ّ
املربي االول لنف�سه.
وها هو ذا القر�آن الكرمي ،موجود بني
�أيديهن ،وب�إمكانهن ان يربني �أنف�سهن
يف هذه املدر�سة العظيمة ،بالإ�ضافة اىل
االحاديث واالدعـية .وبعد هذه املرحلة؛ �أي
مرحلة التنمية الذاتية ،عليهن حينئذ ان
يتوجهن اىل الن�ساء الأخريات من خالل
اقناعهن ب�ضرورة العودة اىل �ساحات العمل
عرب اال�ساليب املختلفة.
ترى اين املر�أة امل�سلمة املعا�صرة من الن�ساء
الالتي ّ
�سطرن املالحم والبطوالت اخلالدة
عرب الت�أريخ اال�سالمي املديد ،مثل فاطمة
الزهراء عليها ال�سالم ،وزينب ،وخديجة
الكربى ،و�أم �سلمة؟
�إن على املر�أة ان جترب العمل الر�سايل يوم ًا،
وحينئذ �سوف تكت�شف كيف انه �سينقذها
من الفراغ الثقايف والالهدفية يف احلياة.
كما انه �سيجعلها تعكف على تربية نف�سها،
وتنمية مواهبها ،وتفجري طاقات الن�ساء
االخريات الالتي يع�شن يف الو�سط الذي
تعي�ش فيه ،وتعبئة هذه الطاقات يف طريق
العمل اال�سالمي جنب ًا اىل جنب طاقات
الرجل .وبذلك �سوف ت�شعر بوجودها فت�صنع
الكثري من االعمال واالجنازات.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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إمرأة اليوم والبحث عن القدوة الناجحة
*زهراء حممد علي
كم ��ا الرج ��ال الطاحم�ي�ن والناجح�ي�ن ،تبح ��ث
امل��ر�أة اي�ض� ًا ع��ن الق��دوة الناجح��ة الت��ي ت�س��اعدها
عل��ى حتقي��ق طموحاته��ا يف احلي��اة .وكلم��ا ات�س��عت
م�س ��احة احل�ض ��ور الن�س ��وي يف املجتم ��ع ويف
ما�س��ة اىل
احلي��اة ب�ش��كل ع��ام ،كلم��ا كان��ت احلاجة ّ
الق��دوة والنم��وذج ال��ذي يك��ون مبنزل��ة امل��ر�آة الت��ي
جت ��د الفت ��اة اجلامعي ��ة وامل ��ر�أة املربي ��ة يف البي ��ت
واملوظف ��ة� ،ش ��خ�صيتها وامكانياته ��ا ث ��م دوره ��ا يف
احلي��اة.

�أي دور...؟ و�أية قدوة...؟
م ��ن يري ��د ان ي�صب ��ح كاتب� � ًا م�صقع� � ًا او خطيب� � ًا
مفوه� � ًا او عامل� � ًا نحري ��ر ًا او فنان� � ًا �آ�س ��ر ًا للقل ��وب
وم�ؤثر ًا يف النفو�س� ،سيتوجه اىل من �سبقه يف هذا
االخت�صا�ص وحقق النجاحات الكبرية ،ع ّله يخطو
يف طري��ق النج��اح ه��ذا ،ورمب��ا يكون اف�ض��ل و�أرقى.
مبعن��ى �أن الق�ضي��ة ،تب��دو طبيعي��ة وفطري��ة ال لب���س
فيه��ا ،ف�ل�ا يعق��ل ان مي�ضي ان�س��ان عاقل يف م�س�ي�رة
طل��ب العل��م او ك�س��ب مه��ارة معين��ة ،خل��ف فا�ش��ل �أو
حت��وم ح��ول حيات��ه الت�س��ا�ؤالت والغمو���ض .الن ه��ذا
يعن��ي ان��ه يع�ص��ب عيني��ه بيدي��ه ويتج��ه نح��و طري��ق
جمهول.
ومب ��ا �أن العلم ��اء واملفكري ��ن اال�س�ل�اميني �أك ��دوا
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حقيق��ة ان�س��انية ،ب ��أن العم��ل ال��ذي ينا�س��ب امل��ر�أة
ه ��و ذاك ال ��ذي ين�س ��جم م ��ع طبيعته ��ا التكويني ��ة
والنف�س��ية ،ف��ان الق��دوة الناجح��ة الت��ي تبحث عنها
امل��ر�أة ،الب��د و�أن يتطاب��ق مع ال��دور احلقيقي لها يف
احلي��اة ،وق��د �أكد العلم��اء واملفكرون �أن هذا الدور،
ه ��و ال ��دور الرتب ��وي والأ�س ��ري ،ب ��أن تك ��ون امل ��ر�أة،
املربي��ة لأبنائه��ا وتك��ون ال�س��اعد الأمي��ن لزوجه��ا،
فيكون حمور عملها ون�شاطها ،البيت ،فمنه يتخرج
عل ��ى يديه ��ا االبط ��ال والعلم ��اء وامل�صلح ��ون ،كم ��ا
ينطل��ق م��ن جواره��ا الناجح��ون ،كما قي��ل "وراء كل
عظي��م ام��ر�أة".
أكـــد العلمـــاء والمفكريـــن
حقيقة انســـانية ،بأن العمل
الذي يناســـب المرأة هو ذاك
الذي ينســـجم مـــع طبيعتها
التكوينيـــة والنفســـية ،لذا
فان القـــدوة الناجحـــة التي
تبحث عنها المـــرأة ،البد وأن
يتطابق مع دورهـــا الحقيقي
فـــي الحياة

اىل جان ��ب ه ��ذه الر�ؤي ��ة ،ثم ��ة ر�ؤي ��ة ل�ش ��ريحة م ��ن
الن�س��اء ب��أن هنال��ك �أدوار ًا �أخ��رى ميك��ن ان يبدعن
فيه ��ا وي�ش ��اركن م ��ن خالله ��ا يف تطوي ��ر املجتم ��ع
وتق��دم االم��ة ،ويقدم��ن اك�ب�ر اخلدم��ات واالعم��ال
املفي��دة .و�إذن؛ فه��نّ يبحث��ن – يف �ض��وء ذلك -عن

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

الق ��دوة والنم ��وذج ال ��ذي يفيده ��ن يف م�س�ي�رتهن
العلمي��ة او الفني��ة او غريه��ا .فالطالب��ة اجلامعي��ة
– مث�ل ً�ا -تبح��ث ع��ن ال�ش��خ�صية العلمي��ة املت�ألق��ة
الت��ي ميك��ن ان ت��رى نف�س��ها فيه��ا ،فرمب��ا يك��ون هذا
ال�ش ��خ�ص فيل�س ��وف ًا يع ��ود اىل غاب ��ر الزم ��ان ،مث ��ل
العه ��د االغريق ��ي كافالط ��ون – مث�ل ً�ا -او رمب ��ا
�ش ��خ�صية فكري ��ة او علمي ��ة �أو ادبي ��ة م ��ن الغ ��رب
مث ��ل الع ��امل االمل ��اين ان�ش ��تاين او االدي ��ب الرو�س ��ي
تول�س��توي او غريه��م م��ن ال�ش��خ�صيات ،واي�ض� ًا م��ن
ال�ش��خ�صيات املعا�ص��رة .و�إغل��ب الظ��ن ،ان الق�صد
م��ن وراء ه��ذا االقت��داء الذي حتر�ص عليه �ش��ريحة
وا�س��عة م��ن الطلب��ة اجلامعي�ي�ن – م��ن بن��ات وبن�ي�ن
عل��ى ح��دٍ �س��واء -ه��و البح��ث ع��ن عن�ص��ر احليوي��ة
والعملية يف هذه ال�شخ�صيات ،وان يكون بامكانهم
التم ّث��ل ب�ش��خ�صياتهم ،ك��ون ه�ؤالء العلم��اء واالدباء
واملفكري��ن كان��وا مثله��م يوم � ًا ،طلب��ة عل��ى مقاع��د
الدرا�س��ة و�أنا�س � ًا عادي�ي�ن .

ملاذا فاطمة ،عليها ال�سالم؟
عندم ��ا ن�ؤك ��د عل ��ى �أن ال�صديق ��ة الزه ��راء،
عليه��ا ال�س�ل�ام ،ه��ي املث��ل الأعل��ى والنم��وذج الأكمل
للمر�أة الناجحة ،فهو يعني ان النجاح هذا ،ي�ش��مل
كل جوان ��ب حي ��اة امل ��ر�أة ،ويت�ضم ��ن كل تفا�صي ��ل
�ش��خ�صيتها وكيانه��ا وتفكريه��ا.
بينم ��ا هن ��اك م ��ن يدع ��و اىل ان تتح ��رر امل ��ر�أة يف
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�أم��ر اختي��ار الق��دوة والنم��وذج ال��ذي ت��راه منا�س��ب ًا،
كم��ا َحظي��ت بالت�س��اوي يف نعم��ة العل��م م��ع الرج��ل،
م��ن خ�ل�ال احلدي��ث النبوي ال�ش��ريف" :طل��ب العلم
فري�ض��ة عل��ى كل م�س��لم وم�س��لمة" ،وه��ي يف ذل��ك
تق�ص��د احل�ص��ول عل��ى منوذج يفيدها يف م�س�ي�رتها
العلمي��ة ،ل�س��بب ب�س��يط ،ك��ون ه��ذه امل�س�ي�رة متث��ل
اليوم اجلانب االكرب من حياة الفتيات والن�س��اء يف
العراق ويف عديد من البالد اال�س�ل�امية ،وبعد هذا
ال يه� ّ�م م��ا يح�ص��ل يف البي��ت ويف ال�ش��ارع ،وخ�ل�ال
العالق��ات االجتماعي��ة.
فه ��ل تتمك ��ن ام ��ر�أة الي ��وم م ��ن وج ��ود هك ��ذا ق ��دوة
ومن��وذج خا���ص جلان��ب مع�ي�ن م��ن حياته��ا - ،مث ًال-
لطلب العلم او لتنمية مواهب فنية او حتى يف حياتها
الوظيفي��ة ومه��ام الإدارة يف م�ؤ�س�س��ات الدول��ة ،مب��ا
ي�ضم��ن له��ا النجاح يف حياتها ب�ش��كل عام؟
ال�صديق ��ة الزه ��راء ،عليه ��ا ال�س�ل�ام ،وه ��ي ف ��رع
م��ن �ش��جرة النب��وة ،حتم��ل يف �ش��خ�صيتها ال�س��مات
النبوي��ة والر�س��الية ،فه��ي الكامل��ة والناجح��ة يف كل
�ش��يء ،يف الرتبي��ة والعالق��ات الزوجي��ة ،واي�ض� ًا يف
املجتم��ع والدول��ة ،مبعن��ى انه��ا اذا كان��ت رائ��دة يف
االخالق واالن�سانية مع اطفالها ومع زوجها ،واي�ض ًا
مع افراد املجتع ،بدء ًا من اجلريان القريبني وحتى
البعيدي ��ن ،فانه ��ا كان ��ت الرائ ��دة اي�ض� � ًا يف �صن ��ع
احل��دث يف الواق��ع االجتماع��ي وال�سيا�س��ي آ�ن��ذاك.
فه��ي ذل��ك النم��وذج امل�ض��يء ال��ذي خ ّل��ده الق��ر�آن
الكرمي يف "�سورة االن�سان" تكرمي ًا ملوقفها االن�ساين
العظيم با�ستغنائها عن الطعام وملدة ثالثة ايام من
اجل عدم رد فقري و�أ�سري وم�سكني خائب ًا من بابها.
كم��ا ه��ي يف الوقت نف�س��ه منوذج ح� ّ�ي ،بل و"خارطة
طريق" لبناء اجتماعي مر�صو�ص.
كان��ت ذات ليل��ة م��ن لي��ايل العب��ادة يف ج��وف اللي��ل
ت�صلي وتدعو حتى ال�صباح ،وتذكر يف دعائها حتى
ال�صب��اح ،وتدع��و جلريانه��ا ،وللفق��راء وامل�ؤمن�ي�ن،
وعندما يه ّل ال�صباح ي�س�ألها ابنها االمام احل�سن،
علي��ه ال�س�ل�ام قائ�ل ً�ا� :أم��اه! �أراك قـ��د دعـ��وت ل��ك ّل
النا���س ،ولك ّن��ك مل تذكرينـ��ا يف دعائـ��ك؟! فتقـ��ول:
"ي��ا بن� ّ�ي؛ اجلار ث��م الدار".

ه ��ذا م ��ن ناحي ��ة تكاملي ��ة ال�صف ��ات االن�س ��انية
واالخالقي ��ة – ول ��و ب�ش ��كل خمت�ص ��ر� -أم ��ا م ��ن
الناحي��ة العملي��ة ،يج��ب ان نتذك��ر دائم� ًا ان الت�أث��ر
ب� ��أي �ش ��خ�صية كان ��ت ،ولأي جان ��ب م ��ن جوان ��ب
احلي ��اة ،ل ��ن يف�ض ��ي اىل حتقي ��ق "ا ِملث ��ل" بك�س ��ر
املي��م ،فه��ذه م��ن امل�س��تحيالت ومن غ�ي�ر املعقول وال
املنطق��ي اب��د ًا ،ف��كل ان�س��ان يبق��ى كم��ا ه��و ،بتكوينه
اجل�س ��مي والذهن ��ي والعقل ��ي ،تبق ��ى الق ��درات
واالمكاني��ات قابل��ة للتغي�ي�ر .وه��ل ميك��ن ان يتك��رر
ان�ش��تاين يف ان�س��ان �آخر – مث ًال -او فيكتور هوغو،
�أو غريهم��ا؟ م��ن املمكن حتقي��ق "ا َملثل" بفتح امليم،
وه��ذا م��ا بين��ه لن��ا القر�آن الك��رمي �أول م��رة ،عندما
نف��ى امكاني��ة "املِثلي��ة" يف �أقوى مثال ح��ول التوحيد
ال�س ��مِ ي ُع ال َب ِ�ص�ي ُ�ر{،
} َل ْي� � َ�س َكمِ ْث ِل� � ِه َ�ش � ْ�ي ٌء َوهُ � � َو َّ
(�س ��ورة ال�ش ��ورى  .)11/و�أك ��د "ا َملثلي ��ة" يف غ�ي�ر
�آي��ة ح��ول ق�ضاي��ا عدي��دة� ،أهمه��ا م��ا يتعل��ق بامل��ر�أة:
} َو َ�ض � َر َب َّ ُ
الل َم َث�ل ً�ا ِل َّلذِ ي ��نَ � َآم ُن ��وا ِا ْم � َر�أَ َة ِف ْر َع � ْونَ
ِ�إ ْذ َقا َل � ْ�ت َر ِّب ا ْب � ِ�ن ِل ِع ْن ��دَ َك َب ْيت � ًا ِف ْ َ
ال َّن � ِة.{...
(�س ��ورة التح ��رمي )11/
�إذن؛ ف ��ان املكان ��ة الرفيع ��ة واملقد�س ��ة للزه ��راء،
عليها ال�س�ل�ام ،يف اذهان الن�س��اء وحتى الرجال ،ال
يعن��ي ب��أي حال من االحوال ،انها بعيدة عن حياتنا
و�س��لوكنا ،وان��ه م��ن العبث حماول��ة االقتداء بها.

ابع��اده؛ "فاطم��ة ب�ضع��ة من��ي م��ن �آذاها فق��د �آذاين
ومن غاظها فقد غاظني ومن �س��رها فقد �س��رين"،
وج��اء اي�ض � ًا عن��ه� ،صل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه" :ان اهلل
ليغ�ض��ب لغ�ض��ب فاطم��ة وير�ض��ى لر�ضاه��ا" .ومث��ل
ه��ذه االحادي��ث وغريه��ا تدل دالل��ة وا�ضحة على ان
وجت�س��د تعالي��م
ه��ذه امل��ر�أة كان��ت تطب��ق اال�س�ل�امّ ،
ال��رب يف ك ّل خطواته��ا وافعاله��ا.
ان ر�س ��ول اهلل� ،صل ��ى اهلل علي ��ه و�آل ��ه ،ال ��ذي
�صب
جعل��ه اهلل تع��اىل مر ّبي� ًا للأمة اال�س�ل�امية ،قد ّ
اهتمامه على هذه ال�شخ�صية العظيمة ،و�صاغ بيده
الكرمي��ة وا�ش��رافه املبا�ش��ر ه��ذه ال�ش��خ�صية الف��ذة
ليجعله��ا ق��دوة للن�س��اء .فق��ال..." :ابنت��ي فاطم��ة،
وانها �س��يدة ن�س��اء العاملني .فقيل :يا ر�سول اهلل هي
�سيدة ن�ساء عاملها؟ فقال :ذاك ملرمي بنت عمران،
ف�أم��ا ابنت��ي فاطم��ة فه��ي �س��يدة ن�س��اء العامل�ي�ن م��ن
االول�ي�ن والآخري��ن".
عندما نؤكد علـــى أن الصديقة الزهراء،
عليهـــا الســـام ،هـــي المثـــل األعلى
والنموذج األكمل للمـــرأة الناجحة ،فهو
يعني ان النجاح هذا ،يشـــمل كل جوانب
حيـــاة المـــرأة ،ويتضمـــن كل تفاصيل
شـــخصيتها وكيانها وتفكيرها

واذا متع ّن��ا يف �س�ي�رة حي��اة ه��ذه ال�س��يدة اجلليل��ة،
جن��د �أنه��ا كان��ت ك�س��ائر الن�س��وة يف املدين��ة �آنذاك،
تطب��خ وتغ��زل وتدي��ر الرح��ى وتربي االوالد وحت�س��ن
معا�ش��رة زوجه��ا ،وغ�ي�ر ذل��ك ،وله��ا م��ن امل�ش��اعر
والرغب��ات م��ا ل�س��ائر الن�س��اء ،فه��ي حت��ب وتك��ره،
ولي���س فيه��ا م��ن ظاه��ر غ�ي�ر الب�ش��رية واالن�س��انية،
فه��ي مل تك��ن م��ن جن���س املالئك��ة – مث�ل ً�ا -بي��د �أن
الف��ارق يف م��ا حتمل��ه م��ن روح كب�ي�رة وقل��ب مفع��م
باالمي ��ان واالخ�ل�اق ،وعلي ��ه كان ��ت َتظ ��ى بالك ��م
الهائل من الو�صايا النبوية بحقها ،وهو ما نالحظه
م��ن الت�أكي��دات املتك��ررة م��ن النب��ي الأك��رم ،عل��ى
منزلة ابنته الزهراء ،نفهم اننا امام مثل �أعلى يف
كل �ش��يء باحلي��اة ال ينح�ص��ر مب��كان و زم��ان.

نح��و العل��م واملعرفة ،واىل امل�ش��اركة يف بناء وتقدم

فق ��د ج�س ��دت ه ��ذه امل ��ر�أة العظيم ��ة ،الوح ��ي ب ��ك ّل

بلدها.

وه��ل كان النب��ي الأك��رم ،يتوق��ع م��ن ن�س��اء الع��امل،
من��ذ ذل��ك الوق��ت وحت��ى الآن ،واىل ي��وم القيام��ة،
"مث ��ل" ابنت ��ه الزه ��راء ،عليه ��ا ال�س�ل�ام؟
�أن يك ��نّ ِ
فه��ذا �أم�ي�ر امل�ؤمنني ،عليه ال�س�ل�ام ،يو�ض��ح لنا �آلية
االقت ��داء واال�س ��تفادة م ��ن ال�ش ��خ�صية العظيم ��ة،
عندم ��ا ق ��ال يف حدي ��ث مع ��روف�..." :أال وانك ��م ال
تق��درون عل��ى ذل��ك ،ولك��ن �أعين��وين ب��ورع واجته��اد
وعف��ة و�س��داد" .وه��ذا م�ص��داق معنى "ا َملث��ل" بفتح
امليم ،الذي تتوقعه ال�سيدة الزهراء ،من كل امر�أة
تري��د ال�س��عادة احلقيقي��ة يف حياته��ا .وه��و حتدي��د ًا
ما تريده الزهراء ،عليها ال�سالم ،للفتاة الطاحمة
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المرأة بين "التحرر" والكرامة
*مرت�ضى حممد
حينم ��ا ت�ض ��ع قطع ��ة م ��ن احلل ��وى بغ�ي�ر
غط ��اء يف زاوي ��ة ،مل تلب ��ث طوي�ل ً�ا �إال وجتد
الذب ��اب جمتمع ًا حوله ��ا ،ك ٌل يحاول �أن ي�أخذ
منه ��ا م�أربه ،ولن تكون �صاحلة لال�س ��تهالك
الب�ش ��ري وم�صريها ال حمال ��ة اىل القمامة!
هك ��ذا ه ��و ح ��ال كل �ش ��يء ثم�ي�ن يف ه ��ذه
احلي ��اة ،ف�ل�ا ميكن ��ك ان ت�ض ��ع قطع ��ة م ��ن
الذهب او النقود على قارعة الطريق� ،ألي� ��س
امل ��ال ال�س ��ائب عر�ضة لل�س ��رقة؟!
لرنج ��ع اىل ال ��وراء قلي�ل ً�ا ل�ن�رى �صورت�ي�ن
متباينت�ي�ن ،الأوىل تدع ��و اىل حتلل املر�أة من
كل �ش ��يء ،والأخرى تدع ��و اىل تكرميها ،فما
الت ��ي انتهت �إليها كل م ��ن ال�صورتني:
دعاة "احلرية" بني الزيف واحلقيقة
ال�ص ��ورة الأوىل :و�أعن ��ي به ��م دع ��اة حري ��ة
امل ��ر�أة وحتررها ،وه ��م الذين وظف ��وا جميع
و�س ��ائل االت�ص ��ال احلديث ��ة يف �س ��بيل ذلك،
رباقة
و�ص ��اروا يقرعون �آذاننا ب�ش ��عاراتهم ال ّ
وحت ��ت م�س� � ّميات جذاب ��ة ،وي�ؤ�س�س ��ون لذلك
منظمات الدفاع عن حق ��وق املر�أة وحريتها،
وكل ذل ��ك ال�ضجي ��ج ليخفوا خلفه ��ا م�صالح
مادية �ضخمة ،وهذا ما جنده بالدرجة االوىل
يف الدعايات واال�س ��تعرا�ضات ،كما جنده يف
�س ��وق العمل املجحف بالن�س ��بة للم ��ر�أة ،هذا
اىل جانب اال�س ��تغالل اجلن�س ��ي الب�شع.
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فكان ��ت النتيج ��ة �أن تك ��ون امل ��ر�أة خادم ��ة يف
املطاع ��م بدل ان تخدم �أ�س ��رتها ب ��كل اعتزاز
وفخر ،و�صارت تنظف ال�ش ��وارع بعد ان ذهب
جماله ��ا ال ��ذي باعت ��ه يف قارع ��ة الطري ��ق،
و�ص ��ارت ن�س ��ب الط�ل�اق ترتف ��ع اىل  %51يف
الواليات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،لأن الرجال مل
يعودوا يرغبون بالبقاء مع املر�أة التي قد ذهب
ُح�س ��نها ،فهي لي�س ��ت �إال �س ��لعة ت�ستعمل عند
احلاجة� ،أو يف املو�ضات والإعالنات التجارية.
فاحلري ��ة الت ��ي ر�س ��موها للم ��ر�أة ،كان ��ت يف
حقيقتها ر�صا�صة لقتل �ش ��خ�صيتها احلقيقية
وم�س ��خها لتكون �ألعوبة بيد الرجال ،و�أن تكون
�سلعة رخي�صة بعد �أن �أكرمتها الديانات الإلهية
وجعل اهلل تبارك وتعاىل اجل ّنة حتت اقدامها.
حيـــن أمـــرت الشـــريعة
اإلســـامية المرأة المســـلمة
بالحجاب ونهتهـــا عن التبرج
واالختـــاط المريـــب ،فإنها
كانت األحرص علـــى كرامتها
وصيانتها من دوافع االســـاءة
والتغريـــر ،ووقايـــة للمجتمع
االسالمي من المآســـي واالرزاء

لقد ع� � ّز على دع ��اة التح ��رر �أن ي ��روا املر�أة
امل�س ��لمة حم�صنة باحلجاب ،ع�ص ّية الطلب،
بعيدة املن ��ال .ف�أغروه ��ا بال�س ��فور والتربج،
لي�س ��تزلوها من علياء برجه ��ا وخدرها .وقد
كانت بع�ض اال�ستجابات لتلك الدعوة املاكرة
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و راحت البع�ض منه ��نّ تُنظي حجابها وتربز
جمالها ومفاتنها ،ت�س ��تهوي العيون والقلوب،
دومنا حترج او ا�س ��تحياء.
وم ��ا خدع ��ت امل ��ر�أة امل�س ��لمة وغ ��رر به ��ا يف
تاريخها املديد مبثل ذلك ا ُ
خلداع والتدلي�س،
متجاهلة عما يرت�صده ��ا من جراء ذلك من
الأخطار واملزالق.
وح�س ��ب امل�س ��لمني ع�ب�ر ًة م ��ا �أ�ص ��اب الأمم
الغربي ��ة م ��ن وي�ل�ات ال�س ��فور والت�ب�رج،
واختالط اجلن�س�ي�ن ،ما جعلها يف و�ضع �سيئ
وحال ��ة مزرية ،من الت�س ��يب اخللقي .وغدت
تع ��اين �أل ��وان امل�آ�س ��ي الأخالقي ��ة وال�صحية
واالجتماعي ��ة.
لقد �أح ��دث التربج واالختالط يف الأو�س ��اط
الغربي ��ة م�ضاعفات اخالقي ��ة خطرية ،تثري
الف ��زع والتق ��زز .ف�أ�صبح ��وا ال ي�س ��تنكرون
الرذائل اجلن�س ��ية ،وال ي�س ��تحيون من �آثامها
ومعائبه ��ا .وراح الوب ��اء اخللق ��ي يجتاحه ��م
ويفتك بهم فت ��ك ًا ذريع ًا.
فقد ن�ش ��رت �أح ��دى املجالت الغربي ��ة مقا ًال
كت ��ب فيه" :مل يع ��د من الغري ��ب اليوم وجود
العالقات اجلن�س ��ية بني الأقارب يف الن�سب،
كالأب والبن ��ت ،والأخ والأخت"!
ومم ��ا يخمنه القا�ضي االمريكي "لند�س ��ي":
"�أن خم�س� � ًا و�أربع�ي�ن يف املائ ��ة م ��ن فتي ��ات
املدار� ��س يدن�س ��ن �أعرا�ضهن قبل خروجهن
منها ،وترتفع هذه الن�س ��بة كث�ي�ر ًا يف مراحل
التعلي ��م التالية".
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ويق ��ول الدكت ��ور رادي ��ت هوك ��و ،يف كتاب ��ه
"القوانني اجلن�س ��ية"" :انه لي�س من الغريب
ال�ش ��اذ حتى يف الطبق ��ات املثقفة املرتفة ،ان
بن ��ات �س ��بع �أو ثماين �س ��نني منه ��م ،يخادن
لداته ��ن م ��ن ال�صبي ��ة ،ورمب ��ا تلوث ��ن معهم
بالفاح�شة".
ومل تق ��ف الفو�ض ��ى اخللقي ��ة عن ��د ه ��ذا
الدرك ال�س ��افل ،فقد تفاقمت حتى �أ�صبحت
العالق ��ات اجلن�س ��ية الطبيعي ��ة ،ال ت�ش ��بع
نهمهم ،فراحوا يتمرغون يف مقاذر ال�ش ��ذوذ
اجلن�س ��ي وانحرافاته النكراء ،و�أ�صبح دعاة
حترير املر�أة يدع ��ون حلريتها يف الزواج من
مثيلته ��ا وك ��ذا يف الرجال.
والآن فلن�س� ��أل الببغ ��اوات من دع ��اة التحرر
والت�ب�رج� ،أه ��ذا ال ��ذي ين�ش ��دونه لأنف�س ��هم
و�أمته ��م؟ �أم �إنه ��م ال يفقه ��ون ما ين ��ادون به
ويدع ��ون اليه؟
ان كل داعي ��ة اىل الت�ب�رج واالختالط هو بال
ريبِ ،مع ��ول هدّام ،يف كي ��ان املجتمع ،ورائد
�شر ودعارة لأمته وبالده.
يق ��ول تع ��اىل�} :إن الذي ��ن يحبون �أن ت�ش ��يع
الفاح�شة يف الذين �آمنوا ،لهم عذاب �أليم يف
الدنيا والآخرةّ ،
والل يعلم وانتم ال تعلمون{.
ومل يقت�صر الأمر عل ��ى الأ�ضرار االجتماعية
فح�س ��ب بل كان من الطبيعي لأمة �ش ��اع فيها
الف�ساد ،وتال�شت فيها قيم الدين والأخالق،
�أن تعاين نتائج �ش ��ذوذها وتف�س ��خها ،فتنهار
�صحته ��ا كما انهارت �أخالقها من قبل .وهذا
ما حدث فع ًال؛ حيث ا�س ��تهدفتها الأمرا�ض،
وكبدتها خ�س ��ائر فادحة يف الأرواح والأموال.
وجاءت تقارير اطباء الغرب معلنة �أبعاد تلك
الأمرا�ض وم�آ�س ��يها اخلط�ي�رة يف �أرقى تلك
الأمم و�أكرثها ت�ش ��دق ًا باحل�ضارة واملدنية.

ال�صورة الثانية :الإ�سالم يكرم الأنثى
وهي ال�ص ��ورة التي يريد الكثري �أن ي�ش ��وهها
كذب ًا وزور ًا وهي يف حقيقتها لي�س ��ت �إال دعوة
الإ�س�ل�ام اىل �إكرام املر�أة؛ ول ��ن تكون املر�أة
كرمية �إال �إذا كانت م�صونة ،ال يجوز للرجال
�أن ينظ ��روا اليه ��ا بريب ��ة ،وال يح ��ق لأحد �أن
يلم�سها ،بل وال يخلو بها حيث �شاء ،بل و�أكرث
م ��ن ذلك ف�إنها حمرتم ��ة اىل درجة �أن الذي

يقذفها بالفاح�شة يدفع الثمن غالي ًا ،في�صبح
فا�س ��ق ًا يف املجمتع بعد �أن يجلد �أمام امللأ وال
تقبل له �شهادة �أبد ًا!
و�إذا م ��ا نظرن ��ا اىل تعالي ��م الدي ��ن به ��ذه
النظرة� ،سنجد �أن احلجاب ـ على �سبيل املثال
ـ لي� ��س كما ي�صوره املتحللون ،تخلف ًا ورجعية،
وامنا هو ح�ش ��مة وح�صانة ،ي�صون املر�أة من
االبتذال واال�س ��فاف ،ويقيه ��ا تل�ص�ص الغواة
والداعرين ،ويجنبها مزالق الفنت وال�ش ��رور.
وهذا م ��ا جعل البع� ��ض من دع ��اة احل�ضارة
�أن ينادي بالعودة �إىل تعاليم ال�سماء للتخل�ص
م ��ن نكبات �إذالل املر�أة يف املجتمعات ،لتكون
�أم� � ًا تربي الأجي ��ال بكل فخ ��ر ،وتكون اجلنة
حتت اقدامها مب ��ا تقوم من دور عظيم لبناء
الأجي ��ال الواع ��دة ،وكذلك �أج�ب�ر الرجل �أن
يتكف ��ل ب ��كل �إحتياجاتها مبا ه ��و معروف يف
املجتمع ،لك ��ي ال تدفعها احلاج ��ة اىل العمل
خارج دائرة بيتها.
وباخت�ص ��ار ،ف� ��إن ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية
حني �أم ��رت املر�أة امل�س ��لمة باحلجاب ونهتها
عن الت�ب�رج واالختالط املري ��ب ،ف�إنها كانت
الأحر�ص على كرامته ��ا و�صيانتها من دوافع
اال�ساءة والتغرير ،ووقاية للمجتمع اال�سالمي
من امل�آ�س ��ي واالرزاء.
وم ��ن هن ��ا ف� ��إن عل ��ى امل ��ر�أة الي ��وم �أن مت ّيز
بعقلها ما امل�صري الذي تريده لنف�س ��ها ،وكما
يق ��ول احلدي ��ث ال�ش ��ريف�" :إذا هممت ب�أمر
فتدب ��ر عاقبت ��ه" ،ال ان جتتذبه ��ا ال�ش ��عارات
الرباقة لتخرجها من دائرة الكرامة لت�ساويها
مع الرجال فيم ��ا مل يجعل اهلل – تعاىل -لها
ذلك ،فتحطم �شخ�صيتها لتعي�ش كالرجال يف
املجتم ��ع ،وتقوم مبا يقومون ،فربنا �س ��بحانه
ـ وه ��و خال ��ق الأنث ��ى ـ مل ي�أمرها مب ��ا �أمرها
اعتباط� � ًا ،بل جع ��ل ذلك ح�صن ًا له ��ا و�أمان ًا،
واهلل �س ��بحانه يب�ي�ن ه ��ذه احلقيق ��ة يف �أن
الأمر باحلج ��اب ـ مث ًال ـ كي ال ت�ؤذى الن�س ��اء
فيقول}:ذلك �أدنى ان يعرفن ،فال ي�ؤذين{.

احلجاب ح�صن �أم زينة؟

مم ��ا ينبغ ��ي التنبي ��ه ل ��ه �أي�ض� � ًا �أن احلجاب
لي� ��س تغطية الر�أ� ��س فح�س ��ب ،ب ��ل للحجاب

غاي ��ة ينبغي �أن تُنال ،فالأ�سا� ��س يف احلجاب
�أن مين ��ع النظ ��رة املحرم ��ة الت ��ي ق ��ال عنها
الإمام ال�صادق عليه ال�سالم" :النظرة �سهم
من �سهام ابلي�س م�س ��موم ،وكم نظرة �أورثت
ح�سرة طويلة".
من هن ��ا؛ حينم ��ا ر�أى دعاة التحل ��ل اخللقي
�أن كل حم ��اوالت الإف�س ��اد ونزع احلجاب من
املجتمعات الإ�سالمية باءت بالف�شل� ،سارعوا
اىل �صناعة احلج ��اب املزيف ،والذي مل يكن
ه ��و الآخ ��ر حجاب� � ًا �ش ��رعي ًا� ،إال ان قبوله يف
املجتمعات الإ�سالمية كان �أ�سهل ،ومع الأ�سف
ال�شديد انت�شر مثل ذلك يف جمتمعاتنا كالنار
يف اله�ش ��يم ،ثم �صار الناهي عن ذلك يجابه
ب�أ�شد العبارات ،مثل قول البع�ض�" :أن الدين
�سمح" وغريها من العبارات ،بالرغم من �أن:
"هذا الدين متني ف�أوغلوا فيه برفق" ،كما يف
احلدي ��ث ال�ش ��ريف.
علـــى المرأة اليـــوم أن ّ
تميـــز بعقلها ما
المصيـــر الذي تريـــده لنفســـها ،ال ان
تجتذبهـــا الشـــعارات البراقة لتخرجها
مـــن دائـــرة الكرامـــة وتســـاويها مع
الرجـــال فيما لـــم يجعل اللـــه – تعالى-
لها ذلك ،فتحطم شـــخصيتها لتعيش
كالرجال فـــي المجتمع

فكم ��ا ال يج ��وز لن ��ا تو�س ��يع دائ ��رة احل ��رام
يف الإ�س�ل�ام ،كذل ��ك ال يج ��وز التخفيف من
الدين مبا ت�ش ��تهيه النف� ��س ،وهذه كتب الفقه
قد �أتعب الفقهاء انف�س ��هم يف كتابتها ،تنادي
�أن احلج ��اب ينبغي ان ال يعد زينة يف نف�س ��ه،
و�أن �شعرة واحدة من املر�أة ينبغي �أن ال يراها
الأجنب ��ي ،و �أن العالق ��ة ب�ي�ن الفت ��اة والفتى
ينبغي ان حتدها احلدود ال�شرعية الوا�ضحة،
و�أن اتخ ��اذ الأخ ��دان م ��ن املحرم ��ات ،و�أن
احلج ��اب ينبغ ��ي �أن ال يظهر مفات ��ن املر�أة،
وغريها من التعاليم التي �أعطت القيمة ـ كما
�أ�س ��لفنا ـ لهذه الفتاة يف جمتمعها ف�أي �شذوذ
ع ��ن ذلكُ ،يعد خروج ًا عن اجلادة ،مبا ي�ضر
مب�صلحتها يف الدنيا ويعر�ضها للم�ساءلة يوم
القيامة.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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م ــن ه ــدى الق ــرآن
) القسم األول (

اهلل عليه و�آله)1(.
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ما هو املحور الذي ي�شكل الإطار
العام لهذه ال�سورة املباركة ؟

* إعداد :جواد السيد سجاد الرضوي

ب دفني ،ي�ستثريه
يف َنفْ�س ابن �آدم ِك ْ ٌ
إح�سا�سه
�شعوره بالغنى ،و َي ْذهَ ب به � ُ
باحلاجة ،و�إذا لـم ينتبه االن�سان اىل هذا
الداء الع�ضال ،ف�أن ِن َعم اهلل عليه ال تزيده
�إال طغيانا؛ والطغيان مطية الهالك .و �أما
اذا تذكر االن�سان ،وعرف انه بذاته جاهل
فقري م�سكني م�ستكني ،و�أن اهلل هو الذي
ع َّلم

االطار العام

�سورة العلق مكية ،وهي �أول
�سورة نزلت .عدد �آياتها ت�سع
ع�شرة ،وترتيبها يف القر�آن الكرمي
ال�ساد�سة والت�سعون.

ما ف�ضل هذه ال�سورة املباركة؟
ورد عن �أبي عبد اهلل ال�صادق ،عليه
ال�سالم� ،أنه قال«:من قر�أ يف يومه �أو
ا�س ِم َر ِّب َك{ ثم مات يف يومه
ليلته}:ا ْق َر�أْ ِب ْ
�أو ليلته مات �شهيدا ،وبعثه اهلل �شهيدا،
و�أحياه �شهيدا ،وكان كمن �ضرب ب�سيفه يف
�سبيل اهلل عز وجل مع ر�سول اهلل� ،صلى
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هكذا كانت الأو�ضاع
ما هي الظروف التي كانت �سائدة
يف اجلزيرة العربية وما حولها من
البالد قبل نزول الوحي على ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�آله ؟
مل تكن املرة الأوىل للوحي ولكنها كانت
الأخرية وكانت العظمى حيث جلجل
الوحي يف جبال مكة ،وهبط الأمني
جربئيل،عليه ال�سالم ،وحمل معه

�أين نزلت �سورة العلق؟
ومتى؟ وكم عدد �آياتها؟
وما هو ترتيبها النزويل؟
وترتيبها يف القر�آن الكرمي
؟

ف�ضل ال�سورة

ربه؛ فكلما زادت النعم،ازداد �شكر ًا هلل،
وتوا�ضع ًا لعباد اهلل ،و�أدا ًء حلقوق اهلل.
هكذا يبدو حمور �سورة العلق :معاجلة
طغيان االن�سان عندما يحظى بنعمة العلم
�أو املال �أو اجلاه؛ معاجلته باملزيد من التعبد،
وهكذا تختم ال�سورة بالأمر بال�سجود الذي هو
معراج االن�سان اىل ربه.

بالقلم ،وانه حينما يقر�أ؛ ف�إن اهلل هو
الأكرم؛ �أهل احلمد والكربياء ولي�س هذا
املتعلم الذي يطغى بعلمه ،و عرف ان
الرثوة نعمة من اهلل ال بد من حمد اهلل
عليها و�شكره؛ ال الطغيان بها ،ومواجهة
احلق بها ،وكذلك اجلاه والع�شرية؛ لو
عرف كل ذلك ،اطمـ�أنت نف�سه؛ بل ا�ستطاع
ان يعالج  -ب�إذن اهلل  -كرب ذاته عرب ِن َعم

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

نورا يت�ألق �سناه عرب الزمن.
كان النبي حممد� ،صلى اهلل
عليه و�آله ،يقلب وجهه يف ال�سماء
ينتظر �ساعة االنطالق الكبري .كان
يعلم انه ر�سول اهلل ولكن متى يتنزل
عليه الوحي لي�أمره ب�أن ي�صدع باحلق ؟
هذا الذي كان يبحث عنه ب�شوق كبري.
كانت الكعبة ت�ست�صرخه لينقذها من
ال�صخور ال�صماء التي ُن�صبت ِمن
وعبدت من دون اهلل جهارا،
حولها ُ
وكانت ت�ستنجد به لأنها حولت بيت اهلل،
الذي و�ضعه للنا�س جميعا ،اىل عا�صمة
م�ستكربي قري�ش ،يفر�ضون  -با�سمها -
على اجلزيرة �سيادتهم الظاملة.
و كانت االن�سانية املعذبة يف �أرجاء اجلزيرة

تنتظره بفارغ ال�صرب؛ فهنا البنات ُيقتلن

و�آله ،قال خلديجة بعد �أن نزل عليه
بغري ذنب ،وهناك يقتلون االوالد اي�ضا،
الوحي :مايل يا خديجة ! و�أخربها
واحلقوق تنتهك ،والزنى يتف�شى ،والفقر
اخلرب� ...أمل يكن ينتظر نزول الوحي
وامل�سكنة والتخلف ا�صبحت �سمة املجتمع
عليه ب�شوق كبري ؟

�أنى ميمت �شطرك.
و اما الثقافة فقد �أ�صبحت يف خدمة
الطغاة واملرتفني ،على �أنها كانت ركاما
من الأ�ساطري واخلرافات ،وو�سيلة لإثارة
النعرات الع�شائرية ،والع�صبيات التافهة،
واملفاخر الكاذبة ،و�أداة لتكري�س الأحقاد
وال�ضغائن؛ والعالقات االقت�صادية
�أ�صبحت جمموعة �أغالل وقيود على ن�شاط
االن�سان ،على انها كانت قائمة على ا�سا�س
الظلم والقهر والطبقية املقيتة.
ومل تكن االو�ضاع خارج اجلزيرة ب�أح�سن
�أبدا؛ حيث جرف التحريف والنفاق اتباع
مو�سى وعي�سى ،عليهما ال�سالم ،اىل �أبعد
حدود ال�ضالل.
و كانت الثقافة ربانية اىل هذا االن�سان
الغارق يف �أوحال اجلهل والتخلف ،وبعث
اهلل �أعظم مالئكته؛ الروح القد�س لي�ؤدب
م�صطفاه من خلقه ،املختار حممد ًا� ،صلى
اهلل عليه و�آله ،وبعث جربئيل الأمني ،عليه
ال�سالم ،ليلقي يف روعه الوحي.
واليك بع�ض ما جاء عن امري امل�ؤمنني،
عليه ال�سالم ،يف نهج البالغة ،عن بعثة
النبي� ،صلى اهلل عليه و�آله  “ :بعثه والنا�س
ُ�ض َّالل يف حرية ،وخابطون يف فتنة .قد
ا�ستهوتهم الأهواء ،وا�ستزلتهم الكربياء،
وا�ستخفتهم اجلاهلية اجلهالء .حيارى يف
زالزال من الأمر ،وبالء من اجلهل .فبالغ
 �صلى اهلل عليه و�آله  -يف الن�صيحة ،وم�ضى على الطريقة ،ودعا اىل احلكمة
واملوعظة احل�سنة” )2(.

رواية تخالف القر�آن
يف هذا ال�سياق ،ماذا عن الروايات
التي تذكر ب�أن الر�سول� ،صلى اهلل عليه

مل ي�شك حممد� ،صلى اهلل عليه و�آله،
ان هذا وحي يوحى �إليه؛ لأن اهلل ال يختار
ِمن ر�سله من ي�شك يف وحيه .فلم ي�شك
�إبراهيم ،عليه ال�سالم ،ان ر�ؤياه حق؛
فبادر ليقتل ابنه .ومل ي�شك مو�سى ،عليه
ال�سالم ،ان الذي يكلمه عند ال�شجرة
هو اهلل ،ف�أخذ يناديه بكل جوارحه .ومل
ت�شك مرمي ،عليها ال�سالم ،ان اهلل قد
رزقها غالما زكيا ،كما مل ي�شك عي�سى
ابن مرمي ،عليهما ال�سالم ،انه عبد اهلل
ور�سول اهلل اىل بني �إ�سرائيل؛ فهل من
املعقول ان ي�شك خامت النبيني يف ذلك وهو
�أ�شرفهم و�أعظمهم؟!
�إن نور ال�شم�س دليلها ،ونـــور العلم دليله،
واطمئنان اليقني هو ذاته �شاهد �صدق
عليه ،والوحي �أ�شد و�ضوح ًا من ال�شم�س،
و�أبهى �ضيا ًء من العلم ،و�أكرب �سكين ًة
واطمئنان ًا من اليقني.
�أَ َولي�س الوحي من اهلل واهلل �شاهد عليه،
فكيف يرتاب ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�آله ،فيه؟! �أَ َولي�س اهلل بقادر على ان ُيري
ر�سوله ما يجعله على يقني من �أمره ؟!
�أَ َو يبعث اىل النا�س من ال يزال ي�شك يف
الوحي ؟! حا�شا هلل !!
و اين ال ميكنني ان �أ�صدق بتلك الروايات
التي تنقل حول الر�سول� ،صلى اهلل عليه
و�آله ،وانه قال خلديجة بعد �أن نزل عليه
الوحي :ما يل يا خديجة ! و�أخربها اخلرب،
وقال :خ�شيت على نف�سي ،فقالت له :كال؛
�أب�شر فواهلل ال يخزيك اهلل �أبدا ،انك لت�صل
الرحم ،وت�صدق احلديث ،وحتمل ال َكل ،و
تقري ال�ضيف ،وتعني على نوائب الدهر.
بلى؛ ال ا�ستطيع ان �أفهم هذا النوع من

الن�صو�ص التي تخالف ظاهر القر�آن،
وتكون ذريعة للم�ست�شرقني للنيل من ر�سول
اال�سالم� ،صلى اهلل عليه و�آله ،و�أعتقد ان
الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�آله ،كان ينتظر
الوحي بفارغ ال�صرب؛ فلما نزل عليه
جربئيل ،عليه ال�سالم ،عرفه اهلل ب�صدقه،
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ {
فلما نودي} :ا ْق َر�أْ ِب ْ
قر�أ :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وكانت تلك
بداية الر�سالة.
إذا مل ينتب���ه اإلنس���ان إىل داء الك�ب�ر الدف�ي�ن
في���ه ،ف���إن نع���م اهلل علي���ه ال تزي���ده إال طغيان���ا.

فاحتة التنزيل
اذا كانت هذه ال�سورة �أول الوحي
و�أول ما نزل على ر�سول اهلل� ،صلى
اهلل عليه و�آله ،فكيف �أ�صبحت �سورة
احلمد فاحتة القر�آن الكرمي ؟
بالرغم من ان فاحتة الكتاب هي �سورة
احلمد؛ �إال �أنها كانت فاحتة الكتاب ح�سب
ما قدر اهلل له ان يكون يف �صورته النهائية،
بينما كانت الآيات اخلم�س الأوائل يف �سورة
العلق فاحتة التنزيل .ومن املعروف ان
هناك فرقا بني ما �أنزل يف ليلة القدر حني
�أنزل الكتاب كله وبني ما نزل منجما خالل
ثالثة وع�شرين عاما من دعوة الر�سول،
�صلى اهلل عليه و�آله.
س���ورة العل���ق تع���اجل طغي���ان اإلنس���ان عندم���ا
حيظ���ى بنعم���ة العل���م أو امل���ال أو اجل���اه.

من هنا؛ جاء يف احلديث عن االمام
ال�صادق،عليه ال�سالم� “ :أول ما نزل على
ر�سول اهلل» ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
ا�س ِم َر ِّب َك{ و�آخره �إذا جاء ن�صر
}ا ْق َر�أْ ِب ْ
اهلل والفتح»)3(.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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ً
وضوح���ا م���ن االس���تماع ورمب���ا
الق���راءة أش���د
مس���ي لذل���ك كت���اب ربن���ا ب���ـ ( الق���رآن ).

عهد الوحي بالقراءة
ما هي دالالت الكلمة الأوىل من
الوحي }ا ْق َر�أْ{؟
لعل الوحي كان يفتتح على الب�شرية
عهد القراءة باعتبارها ظاهرة مالزمة
لالن�سان بعد عهد النبي� ،صلى اهلل عليه
و�آله .وفعال؛ وبالرغم من وجود ظاهرة
الكتابة منذ مئات ال�سنني قبل اال�سالم
اال انها انت�شرت باال�سالم ب�صورة
مطردة حتى ا�صبحت اليوم �سمة االن�سان
الظاهرة.
و القراءة �أ�شد و�ضوحا من اال�ستماع؛ لأنها
تفر�ض التفاعل بني االن�سان والن�ص الذي
ُيتلى عليه �أكرث من جمرد اال�ستماع �إليه،
ورمبا �سمي لذلك كتاب ربنا بـ «القر�آن “.

الهدف من القراءة

ِا�س ِم
يبدو من الآية الكرمية}ا ْق َر�أْ ب ْ
َر ِّب َك ا َّلذِ ي َخلَ َق{ �أن القراءة لي�ست
مطلوبة ب�صفة عامة؛ �إمنا التي تكون
با�سم اهلل؛ ملاذا؟
هذا �صحيح؛ فالقراءة لي�ست مطلوبة
ب�صفة عامة امنا تلك التي تكون با�سم
اهلل؛ لأن ا�سم اهلل يحدد الهدف من
القراءة .ال تكون القراءة من �أجل التعايل
على النا�س ،وخدمة الطغاة ،وت�ضليل
ال�سذج من النا�س؛ بل تكون من �أجل تزكية
النف�س ،وخدمة النا�س وهدايتهم.
و حني يكون العلم  -وو�سيلته القراءة
 ،با�سم اهلل ،ترى امللوك �صا ّفني على�أبواب العلماء ،والنا�س ملتفون حولهم،
وهم يقودونهم يف معاركهم �ضد املرتفني
وامل�ستكربين.
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نقلتان عظيمتان

الرب ،كما جاء الربط بينهما يف قوله

ملاذا تذكرنا الآية التالية ب�أ�صل خلقة
َ
ن�سا َن مِ نْ
الإن�سان
فتقول}:خلَ َق الإِ َ
تعال نفكر يف �أبعاد القراءة :كيف َع َّلم
َعلَقٍ {؟ وما هي العالقة بني اخللق
بالعلق والتعليم بالقلم؟
اهلل االن�سان الكتابة؛ ف�أخذ ينقل جتاربه
تعاىل} :ا ْق َر�أْ َو َر ُّب َك الأَ ْك َر ُم{؟

لقد خلق اهلل االن�سان من علقة؛ من دم
جامد يعلقِ ،ومن َق ْب ُل َخ َل َقه من ماء مهني،
ثم �أكرمه حتى ف�ضله على كثري مما خلق
تف�ضيال� .أية نقلة عظيمة كانت بني حالته
كعلقة ودم ،وبينه ك�إن�سان مي�شي �سويا على
قدميه؟

من جيل لآخر ،ومن �أمة لأخرى ،وتراكمت
التجارب حتى �أ�ضحت اليوم �سيال متدفقا
ال تكاد قنواتها العلمية  -على �سعتها -
تقدر على ا�ستيعابها.
�أر�أيت لو مل يعلم االن�سان الكتابة؛ هل كـان
�إال َ
مثل ف�صيل من القردة او من االنعام؟!

س���ورة

العل���ق

فاحت���ة

التنزي���ل

�سبحان اهلل ! انك ترانا الزلنـا نكفر بنعمة

وس���ورة

احلم���د

فاحت���ة

الكت���اب.

اهلل ،بل كلما زادت ِن َعم اهلل على الب�شر
ازدادوا كفرا بها طغيانا؛ فمن �أجل �أال

ان من يعرف قليال عن خلقة االن�سان وما
�أودع اهلل يف ج�سده وروحه من �آيات عظمته
البد ان ينبهر بتلك النقلة العظيمة؛ �ألي�س
كذلك ؟ ولكن نقلة عظيمة �أخرى تنتظره
الآن ،هذه املرة البد ان تتم هذه النقلة
بعزمية من عنده ورحمة من ربه؛ هي
النقلة احل�ضارية بني ان�سان �أمي و�آخر
يقــر�أ با�سم ربه؛ ولعله لذلك جاءت الآية
تذكرنا ب�أ�صل خلقة االن�سان.
َومن �شك يف قدرته على ان ي�سمو اىل
درجات عالية؛ فلينظر اىل نعمة اهلل كيف
َخ َل َقه ِمن علقة؛ انه قادر على ان يبعثه
خلقا �آخر بالعلم والهدى.

ي�صبح العلم �سببا للطغيان ،واداة للظلم
والف�ساد ،يذكرنا الرب ب�أنه �أنى تقدم
الب�شر يف �آفاق العلم؛ فعليه ان ي�شكر ربه،
ويعرتف ب�أن اهلل هو الأكرم؛ لأ ّنه علم
بالقلم ،ومل يكن االن�سان �شيئا لو مل يعلمه
ربه؛ �إذ ًا }ا ْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك الأَ ْك َر ُم{ كما نقول:
كل واحمد اهلل ،او ا�صرب وربك الكرمي،
او اعط واهلل يخلف على املنفقني ،كذلك
يف ما يبدو يل  -ذكرتنا الآية ب�أن اهلل هو
الأكرم ،ف ُك ُّل �صفة حميدة هي منه؛ فهو
اجلواد الذي �أعطى االن�سان موهبة القلم،
وهو الأعلى الذي ال يت�سامى �أحد يف مدارج

الوح���ي أش���د وضوح���ا م���ن الش���مس

العلم والكمال �إال به.

وأبه���ى ضي���ا ًء م���ن العل���م وأك�ب�ر
ً
واطمئنان���ا م���ن اليق�ي�ن.
س���كينة

البقية يف العدد القادم

نعمة الكتابة
�أي�ضا؛ ما العالقة بني القراءة وكرم
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هوام�ش:
( )1تف�سري نور الثقلني ،ج� ،1ص608
( )2نهج البالغة� ،ص  ،110اخلطبة رقم 95
( )3تف�سري نور الثقلني ،ج� ،5ص609

�س /1ما حكم التعليم املختلط؟

ج :ينبغي مراعاة كل الأحكام ال�شرعية وجتنب املحرمات
يف مثل هذه احلاالت.
�س /2ما حكم �صداقة ال�شباب مع الفتاة يف اجلامعة مع
مراعاة املوازين ال�شرعية كعدم النظر ب�شهوة وعدم اللم�س
وما �أ�شبه ،لكنهم يجل�سون ويتحدثون وي�ضحكون ورمبا
جل�سوا على طاولة واحدة يف املطعم؟

ولكن مل يتم العقد ال�شرعي ،فهل يجوز �أن جنل�س
ونتحدث معاً لأجل تعزيز وتقوية العالقة؟ علماً ب�أن �أهلها
يرف�ضون ذلك؟

ج :يجوز ذلك مع مراعاة كل الأحكام ال�شرعية ،فهي ال
تزال �أجنبية عنك ولي�ست زوجتك ما مل تعقد عليها.
�س /8هل يجوز ت�شريح جثة ان�سان لغر�ض الدرا�سة
الطبية �أو الك�شف عن جرمية؟

ج :ينبغي جتنب هذا النوع من العالقات ،لأنها قد تكون
و�سيلة للوقوع يف بع�ض املحرمات.

ج :يف الك�شف عن اجلرمية لدى ال�ضرورة و انقطاع
ال�سبل ،فال ب�أ�س به� .أما بغر�ض الدرا�سة الطبية ففيه
�إ�شكال.

�س /3ماحكم لب�س املر�أة اجلوراب الرقيق او امللون
واملنقو�ش؟

�س /9هل يجوز �إل�صاق باطن الذراعني بالأر�ض عند
ال�سجود للرجل واملر�أة؟

ج :يحرم على املر�أة �إظهار زينتها لغري املحارم ب�أي �شكل
كان.

ج :يجوز ذلك ولكنه غري حمبذ للرجل.

�س /4هل مينع الإ�سالم املر�أة من العمل؟

ج :ال مينع الإ�سالم من ذلك.
�س/5هل يجوز للمر�أة ال�سفر للدرا�سة �أو الزيارة بدون
حمرم؟

ج� :إذا مل يكن هنالك موانع من ال�سفر فال ب�أ�س.
�س/6ما حكم ذهاب املر�أة �إىل الأ�سواق املزدحمة؟ وما
حكم ما ي�سمى اليوم مبهرجان الت�سوق الذي ي�شجع املر�أة
على الت�سوق من غري حاجة للت�س ّوق ؟

ج:على املر�أة عموم ًا �أن حتافظ على كرامتها وعزتها
وتبتعد عن مواقع الزحام.
�س /7تقدمتُ خلطوبة ابنة عمي ومتت موافقة الأهل،

�س/10هل ي�صدق على الطالب اجلامعي املتنقل بني
البيت واجلامعة� ،أنه يعمل؟ وهل يجب عليه الق�صر
والإفطار؟ وما حكم ذلك �إن كان ب�شكل يومي �أو ب�شكل غري
يومي؟

ج:الدرا�سة تختلف عمن �شغله ال�سفر ،ف�إذا كان العرف
يعترب مكان الدرا�سة وطن ًا ثاني ًا لل�شخ�ص فحكمه التمام
وال�صوم .و�إال فهو كامل�سافر �إذا �أقام ع�شرة �أيام �صلى
متام ًا و�صام.
�س /11هل جتوز اال�ستخارة يف �أمر الطالق يف حال
و�صلت الأمور لل�شخ�ص امل�ستخري �إىل طريق م�سدود بعد
حماوالت عدة للإ�صالح؟

ج :جتوز ،وليعلم �أن الطالق يهت ّز له عر�ش اهلل كما يف
احلديث ال�شريف.

اضاءات تدبرية

التواصي وتقويم حركة المجتمع
م ��ن خ�ل�ال مدلوله ��ا اللفظ ��ي ،حي ��ث ال
تقت�صر ه ��ذه القيمة على فئة دون �أخرى
او جماعة دون غريهم ،بل ي�ش�ت�رك فيها
ال�صغ�ي�ر والكبري والع ��امل واجلاهل.

�أهمية التوا�صي
التوا�صي باملرحمة
ال هاماً
ي�شكل ف�ص ً
من ف�صول بناء
املجتمع امل�ؤمن ،ذلك
لأن امل�ؤمن يحب
اخلري للنا�س جميعاً،
فريق قلبه للفقراء
والطبقات املحرومة،
فيعمل من اجل
�إ�سعادهم واالرتقاء
مب�ستواهم املعي�شي

*ال�سيد �سجاد املدر�سي
يف اط ��ار احلدي ��ث ع ��ن الركائ ��ز
اال�سا�سية التي يحتاجها املجتمع امل�ؤمن،
حتدثن ��ا يف االع ��داد املا�ضي ��ة ،ع ��ن قيم
التع ��اون والت�ش ��اور واالح�س ��ان ،وبقي ��ت
قيم ��ة رابعة � ّأجلنا احلديث عنها اىل هذا
الع ��دد ،وتلك ه ��ي قيم ��ة “التوا�صي».
ولبي ��ان م ��دى اهمي ��ة ه ��ذه القيم ��ة البد
�أن نتع ��رف �أو ًال عل ��ى معناه ��ا وم ��ن ث ��م
فائ ��دة التوا�ص ��ي يف املجتم ��ع ،فما معنى
التوا�صي؟

معنى التوا�صي
التوا�ص ��ي عل ��ى وزن تفاع ��ل ،يعن ��ي
الو�صية املتقابلة واملتبادلة بني الطرفني،
وذلك مثل التع ��اون ،الذي يعني «االعانة
واال�س ��تعانة» يف ذات الوق ��ت ،ق ��ال يف
ا�صى) ا ْل َق ْو ُم �أَ ْو َ�صى
امل�صباح املنريَ («:ت َو َ
معنى
َب ْع ُ�ض ُه ْم َب ْع�ض ��ا" )1(،وهكذا نفهم ً
تفاعلي ًا له ��ذه القيم ��ة يف املجتمع امل�ؤمن
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فرد م ��ن ابناء املجتم ��ع حيا ًة
يعي� ��ش كل ٍ
مل�ؤه ��ا املنعطفات املختلف ��ة التي ت�ضغط
عليه وت�ؤثر يف نف�س ��ه ت�أثري ًا �ش ��ديد ًا ،قد
ي�ؤدي ب ��ه اىل التح ��ول من الن�ش ��اط اىل
الك�س ��ل ،او اجلهاد اىل القعود ،بل وحتى
قد ت�ضط ��ره للتنازل عن قيمه ومعتقداته
يف بع� ��ض االحيان.
وحينه ��ا يك ��ون هذا الف ��رد مفتق ��ر ًا اىل
رك ��ن يرجع الي ��ه ويعتمد علي ��ه ليعينه يف
جت ��اوز االزمات ،م ��ن الناحيت�ي�ن املادية
والنف�س ��ية "الروحي ��ة" .كم ��ا ان �صعوب ��ة
تطبي ��ق بع�ض االح ��كام ال�ش ��رعية يحول
دون تطبيقه ��ا م ��ن قب ��ل بع� ��ض املكلفني
الذين ال ميلكون االمي ��ان الكايف لتطبيق
الأوام ��ر االلهية.
ويف كلت ��ا احلالت�ي�ن ي�ب�رز دور التوا�ص ��ي
يف املجتمع امل�ؤم ��ن ،حيث يكون التوا�صي
معين� � ًا على من ابتلي ب�أزمات �ش ��ديدة يف
جتاوزها عرب ت�شجيعه وحتفيزه ،او يقوم
بت�ش ��جيعه على اداء احلق واطاعة �أوامر
ال ��رب ،م ��ن خالل بي ��ان اهمي ��ة الطاعة
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هلل �س ��بحانه ،و�آث ��ار الطاع ��ة ويف املقابل
النتائ ��ج الوخيمة للع�صيان.
وبكلم ��ة :يك ��ون املجتم ��ع  -م ��ن خ�ل�ال
قيم ��ة التوا�ص ��ي -مبثاب ��ة م ��ر�آة �صافية
ي�ستطيع املرء ان يرى فيها مكامن �ضعفه
ونقاط خلله ،و كذل ��ك يكون حمفز ًا قو ّي ًا
ال�صالحه ��ا وتقوميها.

التوا�صي يف كتاب اهلل
يف �أكرث من �آية اكد القر�آن الكرمي على
دور التوا�صي يف ت�شكيل �صبغة املجتمع،
فقد تلعب هذه االداة دور ًا مدمر ًا
للمجتمع اذا كان همه التوا�صي على
ال�سوء واالنحراف ،ك�أن يدعو بع�ضهم
بع�ض ًا على تكذيب �آيات اهلل ،او ي�شجع
بع�ضهم بع�ض ًا على �إتيان املعا�صي،
كما هو احلال يف الكثري من املجتمعات
اليوم حيث يتم الت�سويق للمع�صية من
خالل و�سائل االعالم ،والت�شجيع على
االنحراف وتزيينه للنا�س عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،ويف هذا املجال،
قال اهلل �سبحانهَ } :ك َذ ِل َك َما �أَتَى ا َّل ِذينَ
ِمنْ َق ْبلِهِ ْم ِمنْ َر ُ�س ٍول �إِ َّال َقا ُلوا َ�س ِاح ٌر
ا�ص ْوا ِب ِه َب ْل هُ ْم َق ْو ٌم
م ُنو ٌن *�أَ َت َو َ
�أَ ْو َ ْ
َط ُاغونَ {(�سورة الذاريات)53-52 /
ويف املقابل ميكن لهذه الأداة "التوا�صي"
ان ت�صبح قيمة �سامية لريتقي من خاللها

اضاءات تدبرية
االن�سان على م�ستويي الفرد واملجتمع ،وعتاب لطيف� .إنه ي�صنع جوا �إميانيا
حتى قرن القر�آن الكرمي هذه القيمة ي�ساعدك على ممار�سة واجباتك� .إنه
بالإميان باهلل �سبحانه والعمل ال�صالح  .يوجه ح�س التوافق االجتماعي يف االجتاه
وقد ر ّكزت الآيات على التوا�صي بقيم ال�صحيح")2( .
ثانياً :التوا�صي باحلق
معينة ،ولكن ال يعني ذلك كفايتها
والغفلة عن التوا�صي يف �سائر املجاالت ،م ّر يف الآية ال�سابقة ذكر التوا�صي
بل يدل على �أهمية هذه القيم التي �أكد باحلق والتوا�صي بال�صرب ،كما ذكرت
القر�آن على التوا�صي بها وهي :
قيمة التوا�صي بال�صرب يف �آية �أخرى من
�أو ًال :التوا�صي باحلق
�سورة البلد ،قال تعاىلُ } :ث َّم َكانَ ِمنْ
ا�ص ْوا
ال�ص ْ ِب َو َت َو َ
قال اهلل �سبحانه�}:إِ َّال ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َعمِ ُلوا ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
ا�ص ْوا ِب ْ َال ْر َح َم ِة{�(،سورة البلد )17/فيا
ا�ص ْوا ِب ْ َ
ال�ص ِ َ
ال ِات َو َت َو َ
القِّ َو َت َو َ
َّ
ُ
ترى ملاذا التوا�صي بال�صرب ،حيث قرن
ال�ص ْ ِب{�(.سورةالع�صر.)3/
ِب َّ
معرفة احلق وااللتزام به امران �شديدان باالميان يف الآيتني؟
على االن�سان ،ل�صعوبة الأول يف االيجاد ،ذلك لأن ال�صرب من االميان ،مبنزلة
والثاين يف التطبيق ،خ�صو�ص ًا اذا ما الر�أ�س من اجل�سد ،وحيث ان االميان
تعار�ض احلق مع هوى النف�س وامل�صالح باهلل وااللتزام باحلق� ،صعب م�ست�صعب،
ال�شخ�صية للفرد ،او هوى االهل واجلماعة كان االن�سان بحاجة اىل �صرب عظيم
واحلزب .ومن اجل ذلك يحتاج امل�ؤمن اىل على احلق واالميان وااللتزام به ،وهنا
من يدله على احلق ويو�ضحه له بتمييزه عن يربز دور املجتمع يف �أن يو�صي بع�ضهم
الباطلو�ضالالته،ثميحتاجاىلمني�شجعه بع�ض ًا بال�صرب� ،سواء كان �صرب ًا على
على التطبيق له ،وعدم التهاون به ،وكلما العبادة (الطاعة) كالتوا�صي على �صيام
كرث من يو�صي امل�ؤمن كان االلتزام باحلق ال�صيف او القتال يف �سوح اجلهاد يف
اي�سر وا�سهل ،والعك�س �صحيح اي�ض ًا ،فلو �سبيل اهلل وغري ذلك ،او كان �صرب ًا عن
وجد الرجل نف�سه وحيد ًا يف �ساحة املواجهة املع�صية ،حيث يو�صي امل�ؤمن اخاه برتك
مع النف�س وال�شيطان ،ف�سيخ�سر املواجهة املعا�صي بل وحتى املكروهات لينال بذلك
اخلري الكثري ،او كان �صرب ًا يف امل�صائب
خلور العزمية و�ضعف االرادة.
واملو�صي بدوره لي�س مع�صوم ًا كام ًال ،فهو وال�شدائد عرب ت�سلية امل�ؤمن اخاه لتجاوز
�أي�ض ًا -بحاجة اىل من يدعمه ويقف معه الأزمات واملحن.وي�شجعه ويو�صيه اذا ما واجه املوقف نف�سه .ثالثاً :التوا�صي باملرحمة
يقول املرجع املدر�سي  -دام ظله -حول قال اهلل �سبحانهُ } :ث َّم َكانَ ِمنْ ا َّل ِذينَ
ا�ص ْوا
ال�ص ْ ِب َو َت َو َ
هذه القيمة�" :إن الكبري يو�صي ال�صغريَ � ،آم ُنوا َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
وال�صغري بدوره يو�صي الكبري ،والعامل ِب ْ َال ْر َح َم ِة{(�سورة البلد)17/
يو�صي اجلاهل ،واجلاهل �أي�ضا يو�صي املرحمة  :ال ّرقة والتعطف )3(،وبذلك
العامل  ..وهذا املبد�أ يت�سع لفري�ضة الأمر تعطي نف�س معنى الرحمة.
باملعروف والنهي عن املنكر ،كما يت�سع والتوا�صي باملرحمة ي�شكل ف� ً
صال هام ًا
لواجب الدعوة �إىل اهلل ،وتبليغ ر�ساالته ،من ف�صول بناء املجتمع امل�ؤمن ،ذلك
و�إر�شاد اجلاهل  ..ويت�سع للمزيد .ذلك لأن امل�ؤمن يحب اخلري للنا�س جميع ًا،
�أن التوا�صي :وم�ضة روح ،و�إ�شراقة �أمل ،فريق قلبه للفقراء والطبقات املحرومة،

فيعمل من اجل �إ�سعادهم واالرتقاء
مب�ستواهم املعي�شي ،وهو يعطف على
اجلاهل فيحلم عنه ويحاول تعليمه ما
ا�ستطاع اىل ذلك �سبي ًال.
فمن املرحمة ،فك الرقبة ،واالطعام
يف �سبيل اهلل يف �أيام احلاجة والقحط،
واالخذ بيد الأيتام وامل�ساكني ودجمهم
باملجتمع لكيال تكون بينه وبينهم فوارق
مادية وطبقية ،كل ذلك من �أعمال
امل�ؤمن و�سلوكياته.
وبالرغم من �أهمية املرحمة ،اال ان
التوا�صي به �أهم بكثري ،ذلك لأن امل�ؤمن
قد ي�ستطيع كفالة يتيم او يتيمني ولكن
بالتوا�صي بكفالة االيتام تكفل ايتام
املجتمع كله ،وقد ال ميكن امل�ؤمن الب�سيط
بناء م�سجد ،ولكنه قاد ٌر على الت�شجيع
على بناء امل�ساجد فتبنى بكلمته الطيبة
وتوا�صيه ع�شرات امل�ساجد.
�إن ا�شاعة ثقافة املرحمة اهم من
املرحمة ذاتها ،لأن الثقافة ال تعرف
حدود ًا معينة ،فاذا ما انت�شرت يف
املجتمع ،حتول املجتمع اىل جمتمع
مرتاحم وفاعل.
ٍ

كيفية التوا�صي

قيمة "التوا�صي" مطلوبة وثابتة ،اال ان
ادوات التوا�صي متغرية ولي�ست حمددة،
فقد كانت و�سيلة التوا�صي يف يوم ما،
مقت�صرة على امل�شافهة املبا�شرة بني
امل�ؤمن و�أخيه ،ولكن اليوم باالمكان
�إ�ضافة اىل تلك الو�سيلة ،اال�ستفادة من
كل و�سائل االعالم والن�شر والتثقيف
املوجودة ،من و�سائل اعالم مرئية او
م�سموعة او مقروءة ،او �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،او غريها  ..فاملهم القيمة
ذاتها ،اما الأدوات فقابلة للتط ّور او
التغي.
ّ

معرفة احلق وااللتزام
به �أمران �شديدان على
االن�سان ،ل�صعوبة الأول
يف االيجاد ،والثاين يف
التطبيق ،خ�صو�ص ًا اذا
ما تعار�ض احلق مع
هوى النف�س وامل�صالح
ال�شخ�صية للفرد ،او
هوى االهل واجلماعة
واحلزب.

امل�صادر

( )1امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري :ج� ،2ص 622
( )2من هدى القر�آن :ج�، 12ص 340
( )3ل�سان العرب :ج� ،12ص 230
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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التخلّ ف يحكم على الطفل بـ «األعمال
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الدول االكرث تخلفاً
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*�سعد مغيم�ش ال�شمري
عن االمام ال�صادق عليه ال�سالم قال:
�ست �سنني،
"احمل �صب ّيك حتى ي�أتي عليه ّ
�ست �سنني ،ثم �ض ّمه
ّثم �أدّبه يف الكتاب ّ
اليك �سبع �سنني ف�أدّبه ب�أدبك ،ف�إن قبل
و�ص ُلح و�إ ّال فخ ّل عنه".
َ
الطفل وديعة والديه ،و �أمانة اجليل �إىل
جيله القادم ،و حق الطفل غريزي حتفظه
الفطرة و تفر�ضه الغريزة ،و ت�ؤمنه طبيعة
الوجود ،و حتميه التعاليم ال�سماوية.
هذه الفطرة ال�سليمة والطفولة اجلميلة
والرقيقة ،تتعر�ض اليوم اىل ت�صدّعات
خطرية من ظواهر اجتماعية �شا ّذة ،منها
"عمالة االطفال"  ،حيث يتحول الطفل
ال�صغري -يف معظم االحيان -اىل و�سيلة
ب�شعة ال�ستدرار املال بدوافع عديدة.

البحث يف اال�سباب
ميثل �سوء الأو�ضاع املعي�شية لدى �شريحة
من املجتمع من �أهم �أ�سباب �إجبار
الأطفال على العمل ،كما هنالك التفكك
الأ�سرى ب�سبب الطالق وغريها ،و حالة
البطالة بني الآباء ،وانخفا�ض ن�سبة
الدخل مما يدفع الكبار ل�سحب �أطفالهم
من املدر�سة والزج بهم اىل �سوق العمل.
بيد �أن اجلامع لكل هذه العوامل وغريها،
انخفا�ض امل�ستوى العلمي والثقايف لدى
| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

�شريحة من املجتمع ،بحيث ّ
تف�ضل
م�صاحلها املادية وال�شخ�صية وحب الأنا
والذات على م�ستقبل الطفل و�صحته
و�سالمته.
وميكن ت�سليط ال�ضوء على �سببني �أ�سا�سني
يف انت�شار وا�ستفحال هذه الظاهرة؛
االول اقت�صادي ،يتعلق باملال ،والآخر
اجتماعي يتعلق بو�ضع الأ�سرة والعالقة
بني الزوجني.
هنا يجدر بنا الإ�شارة اىل �سبب ودافع
�آخر لعمل االطفال يختلف كلي ًا عن
اال�سباب االخرى ،وهو ما يعده الكثري من
الباحثني واملهتمني بال�ش�أن االجتماعي،
بانه مربر اىل حدٍ ما ،ويتعلق بعمل
االطفال الذين ُيعيلون �أمهاتهم واخواتهم
ب�سبب فقدان الأب �أو ملر�ضه وعوقه.
وهذا له بحث طويل يف ق�ضية ت�أمني دخل
الأ�سرة الفاقدة للمعيل والذي يدفع لي�س
فقط الطفل اىل �ساحة العمل ،و�إمنا املر�أة
اي�ض ًا.
بيد �أننا نناق�ش الظاهرة ال�سلبية التي
تغلب على ال�ساحة االجتماعية ،على �أمل
التقليل من ظاهرة عمل االطفال ا�سا�س ًا.
بالن�سبة لل�سبب االول :نالحظ هنالك
نوع ًا من الطمع واجل�شع ي�ستويل على
بع�ض الآباء و�أولياء االمور ال�ستح�صال
املزيد من املال وبطريقة �سهلة ،فتحمل

الأب او االخ الكبري كامل امل�س�ؤولية عن
الأ�سرة وااللتزام مبواعيد العمل من
ال�صباح الباكر وحتى امل�ساء او فرتة
الع�صر  -مث ًال -يكلفهم العناء واجلهد
وعدم اال�سرتخاء !...بينما نقر أ� يف
االحاديث ال�شريفة الت�أكيد على العمل من
اجل توفري لقمة العي�ش ،فجاء يف احلديث
ال�شريف" :الكا ّد على عياله كاملجاهد
يف �سبيل اهلل" .مبعنى ان التعب واجلهد
البدين والذهني وغريه ،من اجل توفري
القدر الب�سيط من الراحة واال�ستقرار
للمر�أة واالطفال ،يعادل اجلهاد يف �سبيل
اهلل ،وهي مقارنة مدعاة للتوقف والت�أ ّمل،
الهي
حيث ان اجلهاد لي�س بالأمر ّ
وال�سهل ،فهو من الفرائ�ض ذات االبعاد
ال�سيا�سية واحل�ضارية يف اال�سالم.
و�إذن؛ ف�إن �إجبار الطفل اىل العمل نيابة
عن الكبار او مل�سايرتهم يف االعمال
املختلفة وحتى ال�صعبة دومنا وجه حق،
ي�ساوي ت�ضييع الدور الأبوي الذي حدده
اال�سالم ،ثم ت�ضييع م�ستقبل الطفل يف
وقت واحد.
�أما ال�سبب الثاين املتعلق ب�أجواء احلياة
الزوجية والأ�سرية ،فلي�س لنا �إال القول:
�إن �إلقاء تبعات ف�شل احلياة الزوجية على
الطفل ،ميثل باحلقيقة ظلم ًا عظيم ًا بحق
الطفل الذي يفرت�ض ان يعي�ش بني �أبوين

مجتمع
اجنباه بنا ًء على عالقة مقد�سة وعقد
زواج بكامل �شروطها املتوافق عليها من
الطرفني ،و�أي �إخالل يف العقد او ت�صدّع
يف العالقة ،فان الطرفني هما اللذان
يتحمالن امل�س�ؤولية ولي�س �شخ�ص ًا �آخر.

التخ ّلف و"عمالة االطفال"

ت�شري معظم امل�صادر واالح�صائيات اىل
�أن ن�سبة "عمالة االطفال" تزداد يف الدول
االكرث تخلف ًا وحرمان ًا من العلم واملعرفة
والثقافة العامة.
وقد �أ�شارت بع�ض التقارير الدولية اىل
وجود هذه الظاهرة بكثافة يف قارة �آ�سيا،
تليها قارة افريقيا وامريكا الالتينية ،بينما
ت�شري هذه التقارير اىل ان بع�ض املناطق
تكاد تخلو من هذه الظاهرة مثل اوروبا و
امريكا ال�شمالية وا�سرتاليا ،كما ال يوجد
لها وجود على االطالق يف مناطق اخرى
من العامل مثل اليابان وال�صني.
وح�سب تقديرات منظمة العمل الدولية
لل�سنوات الأخرية ف�إن عدد الأطفال
العاملني يف العامل يقدر بـ ( )300مليون
طفل ،منهم ( )250مليون ًا يف دول العامل
الثالث ،و( )50باملائة منهم يعملون
ب�صورة دائمة ،والباقي يعمل �أثناء العطل
املدر�سية� ،أما الأطفال العاملون يف املنطقة
العربية ،فيقدر عددهم بحوايل ت�سعة
ماليني طفل عربي ،ت�سربوا من املدار�س
واندرجوا يف �سوق العمل ،وتتزايد هذه
الأعداد ب�شكل خميف يف دول اخلليج،
حيث تتميز عمالة الأطفال باعتمادها على
الوافدين من �أطفال دول �أخرى� ،إذ يعد
كثري من الوافدين وجودهم يف تلك الدول،
فر�صة ثمينة ينبغي ا�ستغاللها �إىل �أق�صى
حد ،ولو اقت�ضى ذلك حرمان �أطفالهم من
التعليم ودفعهم �إىل �سوق العمل.
هذا اال�ستغالل الب�شع لالطفال ،هو الذي
يك ّر�س حالة التخلف والأمية ،عندما
يعيق تعليم الطفل وتنمية مهاراته وبناء

قواه الذهنية والفكرية مبا يخدم حياته
وم�ستقبله ،لذا تعد ظاهرة عمالة ال�صغار
من الظواهر اخلطرية التي تهدد جمتمعنا
اال�سالمي ،لت�صبح م�شكلة ت�ضاف اىل
م�شاكلنا امل�ستع�صية التي حتتاج اىل حل
حا�سم و�سريع ،فامل�شكلة تتفاقم يوما بعد
يوم بال �ضابط وال رابط ،وتدل على ذلك
الإح�صاءات الر�سمية للعمالة والتي تو�ضح
ارتفاع ن�سبة اعداد الأطفال العاملني
وال�سيما يف املرحلة العمرية من  6اىل 12
�سنة.

امل�آالت اخلطرية واالجراءات املطلوبة
مبا �أن الطفل ميثل احللقة اال�ضعف
يف املجتمع ،فانه يكون دائم ًا معر�ض ًا
للمخاطر من كل االجتاهات ،فهو غري
قادر على الدفاع عن نف�سه او اتخاذ
املوقف ال�صحيح ،كما هو احلال مع
الكبار واملتمر�سني يف احلياة .لذا جند
من ال�سهل ان تنتهي عمالة الأطفال  -يف
بع�ض االحيان� -إىل ات�ساع نطاق اجلرمية،
مبعنى �أن الطفل �سي�ضاف على عوامل
اجلرمية ،وارتكاب االعمال اخلطرية
مثل تهريب ال�سالح واملخدرات واالجتار
بالأع�ضاء الب�شرية.
ورب �سائل ي�ستفهم ال�سبب يف احلذر
ال�شديد من عمالة االطفال وال�سرعة يف
اال�ستنتاج وا�صدار االحكام ،فلي�س كل
االطفال العاملني يتعر�ضون كهذه ملخاطر،
بيد �أن ال�شواهد الدالة ت�ؤكد �أن التعويل
على عمل الطفل وجعله م�صدر املال،
يجلب املخاطر مع مرور االيام ،اذ لي�س
بال�ضرورة ان يتحول الطفل اىل مهرب
خمدرات او �سارق او حمتال -مث ًال -خالل
ايام معدودة.
من االمثلة احل ّية ما ح�صل جلاري
"ابو احمد" ،وهو �صديق يل اي�ض ًا،
ومن ال�شريحة امل�ؤمنة وامللتزمة بالقيم
والتعاليم .ح�صل �أن بد�أ ابنه ميار�س
العمل احلر مع احد اجلريان خالل العطلة
ال�صيفية يف حمل بيع املواد الغذائية ،ويف

نهاية �أول ا�سبوع عاد الولد اىل بيته يحمل
مبلغ ًا ال ب�أ�س به من املال ،فكان �أول رد فعل
الأب ،هو االبتهاج والفرح ال�شديد ،بل �أخذ
يتحدث ويتباهى به امام اجلريان ،وكيف
ان له ابن ًا يعمل وينتج ويجمع املال...
ذات يوم فوجئ اجلميع بقرار �صاحب
حمل املواد الغذائية بطرد الطفل وف�صله
عن العمل ،وعند ال�س�ؤال عن ال�سبب،
تبني �أن االخري جنح اىل ال�سرقة!....
فبد�أت الن�صائح ترتى على الأب ب�ضرورة
مراقبة ابنه وحما�سبته لئال ينزلق اكرث يف
مهاوي اجلرمية� .إال �أن االخري �أبى االخذ
بالن�صائح بدعوى �أنه قد ر ّبى ابنه مبا
يكفي� ،إمنا امل�شكلة يف �صاحب املحل.
وبعد �سنتني من هذا احلادث ،جاء اخلرب
ال�صاعقة ،وهو اعتقال الولد مع جمموعة
من ا�صحاب ال�سوابق وقد حكم عليه
بال�سجن خم�س ع�شرة �سنة بتهمة ال�سرقة.

احللول

عرفنا �أن عمالة االطفال ميكن ان تنتج
�آثار ًا خطرية على املجتمع ،بيد �أنها لي�ست
بالداء او الفريو�س اخلطري الذي ال عالج
له� ،إمنا تعد باحلقيقة ظاهرة �سطحية
قابلة للعالج ب�شرط ت�ضافر اجلهود من
االطراف املعنية ،ال�سيما يف االو�ساط
املثقفة والواعية يف املجتمع ،ومن بيدهم
احلل والعقد يف هذا اجلانب ،مما يوفر
الغطاء الآمن للطفل يف و�سطه االجتماعي
والتعليمي.
�أما البداية فتكون من �سن قوانني خا�صة
حلماية الطفل وحقوقه يف اال�سرة واملجتمع
والتعليم ،ومتابعة تنفيذ هذه القوانني ،ثم
الت�شييد واالهتمام بامل�ؤ�س�سات الرتبوية
والتعليمية التي ترعى االطفال وتهتم
مبواهبهم وقدراتهم يف مرحلة الحقة
يكون ت�ضافر اجلهود بني خمتلف الهيئات
الر�سمية والأهلية للتعامل مع هذه الظاهرة
و�إ�صالح الو�ضع املعي�شي لإزالة �أي حجة
او مربر خلروج االطفال اىل �سوق العمل،
ورمبا تكون امل�ؤ�س�سات اخلريية يف مقدمة
الداعمني لهذا امل�شروع.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015

*ي�ؤك ��د اال�س�ل�ام عل ��ى
ان التع ��ب واجله ��د
البدين والذهني وغريه،
م ��ن اج ��ل توف�ي�ر القدر
الب�س ��يط م ��ن الراح ��ة
واال�س ��تقرار للم ��ر�أة
واالطفال ،يعادل اجلهاد
يف �س ��بيل اهلل ،وه ��ي
مقارن ��ة مدع ��اة للتوقف
والت�أ ّم ��ل
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ثقافة رسالية

األخالق منطق العلم
ملاذا الأخالق

*ال�شيخ ماجد الطريف
} َو ِع َب ��ا ُد ال َّر ْح َم � ِ�ن ا َّل ِذي ��نَ َ ْي ُ�ش ��ونَ َع َل ��ى
الأَ ْر� ِ��ض هَ ْون ًا َو ِ�إ َذا َخ َ
اط َب ُه � ْ�م ْ َ
ال ِاه ُلونَ َقا ُلوا
َ�س�ل�ام ًا * َوا َّل ِذي ��نَ َي ِبي ُت ��ونَ ِل َربِّهِ � ْ�م ُ�س � َّ�جد ًا
ا�ص � ِ�ر ْف َع َّنا
َو ِق َيام� � ًا * َوا َّل ِذي ��نَ َي ُقو ُل ��ونَ َر َّب َنا ْ
اب َج َه َّن � َ�م �إِنَّ َع َذا َب َها َكانَ َغ َرام� � ًا * �إِ َّن َها
َع � َ�ذ َ
َ�س ��ا َء ْت ُم ْ�س� � َت َق ّر ًا َو ُم َقام ًا * َوا َّل ِذينَ ِ�إ َذا �أَن َف ُقوا
َ ْل ُي ْ�س � ِ�ر ُفوا َو َ ْل َيق ُْتُوا َو َكانَ َب�ي ْ َ�ن َذ ِل َك َق َوام ًا
الل ِ�إ َله� � ًا � َآخ� � َر َوال
* َوا َّل ِذي ��نَ ال َي ْد ُع ��ونَ َم� � َع َّ ِ
َي ْق ُت ُلونَ ال َّن ْف� � َ�س ا َّل ِتي َح� � َّر َم َّ ُ
الل ِ�إ َّال ِب ْ َ
القِّ َوال
َيزْ ُن ��ونَ َو َمنْ َي ْف َع ْل َذ ِل َك َي ْل ��قَ �أَ َثام ًا * ُي َ�ض َاع ْف
اب َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو َيخْ ُل ْد ِفي ِه ُم َهان ًا * ِ�إ َّال
َل� � ُه ا ْل َع َذ ُ
َاب َو� َآم ��نَ َو َعمِ َل َع َم ًال َ�ص ِال� � ًا ُ َف�أ ْو َل ِئ َك
َم ��نْ ت َ
الل َ�س� � ِّي َئاتِهِ ْم َح َ�س َن ٍات َو َكانَ َّ ُ
ُي َبدِّ ُل َّ ُ
الل َغ ُفور ًا
َر ِحيم ًا *{�( .س ��ورة الفرق ��ان)70-63 ،
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عند النظر يف املر�آة نرى ُح�سن خلق اهلل
تعاىل وجمال �صنعه ،فعند الت�أمل يف املر�آة
ماذا نرى؟ نتمعن ،لنتعرف على ما نحن
عليه من م�ستوى املنزلة ،ولكن الكثري م َّنا
يتحا�شى ذلك خوف ًا من �أن ي�صطدم بحقيقة
مرة الحتمال وجود �شوائب �أو �أدران ،عندها
يتغا�ضى ع ّما هو عليه مربر ًا ذلك مبا
ير�ضيه ،بيد ان هذا االخفاء والته ّرب يخلق
حالة من اجلهل والتخ ّلف عن احلقيقة  -من
حيث يريد �أو ال يريد ، -ومبا ان االن�سان ّ
تواق
دائم ًا للعلم واملعرفة ،ف�إنه مطالب بالتح ّلي
بال�شجاعة لك�شف امل�ساوئ والعيوب املانعة
لإي�صال نور العلم واحلقيقة اىل قلبه .هذه
العملية ال تتم وتنجح �إال بوا�سطة "االخالق
احل�سنة" ،واالمر بحاجة اىل توفيق اهلل
عز وجل -يف م�سرية التغيري نحو الأف�ضل،و�إىل ما هو فيه خري الدنيا والآخرة ،لذا
من عوامل تهذيب الأخالق وتر�شيدها ،هو
ال�صعود بامل�ستوى العلمي واملعريف للأفراد،
ف�إنّ التجربة �أثبتت �أنّ الإن�سان ،ك ّلما
ارتقى م�ستواه يف دائرة العلوم واملعارف
الإله ّية� ،أينعت �سجاياه الإن�سان ّية ،وتفتحت

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

ف�ضائله الأخالق ّية ،والعك�س �صحيح ،ف�إنّ
اجلهل وفقدان املعارف الإله ّية ،ي�ؤثر ت�أثري ًا
�شديد ًا على دعامات و ُا�س�س الف�ضيلة،
ويهبط بامل�ستوى الأخالقي للفرد ،يف ّ
خط
االنحراف والباطل.

عالقة العلم بالأخالق
قال �أمري امل�ؤمنني ،عليه ال�سالم" :العلم
مقرو ٌن بالعمل ،فمن علم عمل ،والعلم
يهتف بالعمل ،ف�إن �أجابه و�إال ارحتل
عنه"( )1هنا يبني ،عليه ال�سالم ،هذه
العالقة املتوازنة باملحافظة على االقرتان
واملالزمة بني العلم والعمل ،لتكون ح�صيلة
هذا التوازن يف الإن�سان وت�صرفاته فيكون
حمل ثقة واطمئنان النا�س ،لذا قال �أمري
امل�ؤمنني ،عليه ال�سالم" :،العلم علمان:
مطبوع وم�سموع وال ينفع امل�سموع �إذا مل يكن
املطبوع"(.)2
وهذا ي�ؤكد لنا العالقة التكاملية بني العلم
والأخالق ،فالإن�سان العامل مل ي�ستفد من
علمه يف خدمة املجتمع ،وتقوقع يف ذاته ،ال
ُي�ستح�سن و�صفه بـ "عامل" ،لأنه خ�سر بهاء
العلم و دوره احل�ضاري واالن�ساين ،فحتى
و�إن ادعى العلمية ،تكون دعواه من غري دليل،

ثقافة رسالية
وال ي�صغي اليه �أحد ،بل يفت�ضح �أمره ويتجر�أ
عليه جهال النا�س .و�إذن؛ فالأخالق والعلم
يعطيان القوة املعنوية للإن�سان ،وبالإمكان
معرفة نقاط االلتقاء والتكامل بني االثنني
ب�شكل خمت�صر يف نقطتني:
الأوىل :ان العلم يك�شف احلقائق االن�سانية
بو�ضوح اكرب ،خ�صو�ص ًا يف علم النف�س
واالجتماع ،ومن حق االخالق ان ت�ستفيد من
يبي العلم مو�ضوعية علم
هذه احلقائق حيث ّ
االخالق.
الثاين :ان من �ش�أن التقدم العلمي ان
التخفيف من م�صاعب و�آالم النا�س ،في�ساهم
بالتايل يف احل�ؤول دون بروز �أزمات نف�سية
واجتماعية حتد من حاالت العنف والعنف
امل�ضاد .وهذا ما نالحظه لي�س يف بالدنا،
و�إمنا يف خمتلف بالد العامل ،حيث تبقى
للإن�سان حاجات ع�ضوية البد من تلبيتها
بال�شكل ال�صحيح ،حتى ال تتحول اىل �أزمة.

دور العلم واملعرفة يف االخالق
ثمة حقيقة يقرها الكثري وهي� :أنّ العلم
واحلكمة واملعرفة ،هي املنبع الرئي�سي
للأخالق ،وهو ما ُنقل عن "�سقراط
احلكيم" ،و�أنّ ال ّرذائل الأخالق ّية �سببها
املتكب واحلا�سدّ � ،إنا ابتلي
اجلهل ،فمث ًال ّ
بهاتني الرذيلتني ،ب�سبب عدم علمه بواقع
احلال ،فال توجد عنده �صور ٌة وا�ضح ٌة عن
�أ�ضرارهما وتبعاتهما ال�سلب ّية ،على واقع
الإن�سان الداخلي ،ويقولون �أ ّنه ال يوجد
�إن�سان يخطو خطو ًة نحو الرذائل عن وعي
وعلم بها ،وبنا ًء على ذلك� ،إذا ّمت ال�صعود
بامل�ستوى العلمي لدى �أفراد املجتمع ،ف�إنّ
ذلك ب�إمكانه� ،أن يكون عام ًال م�ساعد ًا،
ال�سليم يف
لت�شييد �صرح الهيكل الأخالقي ّ
ّ
وبالطبع؛ رمبا ي�أخذ البع�ض هذا
املجتمع.
الكالم على حممل املُغاالة واملُبالغة ،و ُينظر
خا�صة ،علم ًا �أننا ال ننكر
للم�س�ألة من زاوية ّ
�أنّ العلم ُيع ّد من العوامل امله ّمة لتهيئة

الأر�ض ّيةَ ،
وخلق الأجواء املالئمة ِل�سيادة
الأخالق ،بنا ًء على ذلك ف�إنّ الأفراد ا ُالم ّيني
واجلهلة ،يكونون �أقرب �إىل منحدر ّ
ال�ضاللة
واخلطيئة ،و�أ ّما العلماء الواعون ،فيكونون
على ب�صرية من �أمرهم ويبتعدون عن
ال ّرذيلة ،من موقع الو�ضوح يف ال ّر�ؤية ،وال
نن�سى �أنّ لك ّل قاعدة َ�شواذ.

طلب العلم والتفقه يف الدين
} َو َما َكانَ ْالُ�ؤ ِْم ُنونَ ِل َين ِف ُروا َكا َّف ًة َف َل ْوال َن َف َر
ِمنْ ُك ِّل ِف ْر َق ٍة ِم ْن ُه ْم َطا ِئ َف ٌة ِل َي َت َف َّق ُهوا ِف الدِّ ِين
َو ِل ُي ِنذ ُروا َق ْو َم ُه ْم �إِ َذا َر َج ُعوا �إِ َل ْيهِ ْم َل َع َّل ُه ْم
َي ْح َذ ُرونَ { ( �سورة التوبة )122/
*العلمـــاء

كان

والمبتكـــرون

بامكانهــم ان يعيشــوا برفاهيــة

مثـــل غيرهـــم ،لكـــن عندمـــا

وجـــدوا أن متطلبـــات الحيـــاة
وتعقيداتهـــا،

تحـــول

دون

مواصل ــة طل ــب العل ــم والتج ــارب

والتحقيـــق ،لـــم يتـــرددوا فـــي

غـــض الطـــرف عـــن كل ذلـــك
ّ

لصالـــح العلـــم والمعرفـــة

طلب العلم ٌ
فر�ض من اهلل �سبحانه وتعاىل
يجب امتثاله فيه ويحرم خمالفته قد
قامت ال�ضرورة على ح�سنه وف�ضله و�شرفه
وعلو مقامه و ارتفاع مرتبته و�سمو مكانه
وجاللة قدره وقد تطابق العقل والنقل على
ف�ضله ،فمن الكتاب قوله عز وجل يف �سورة
َ
()1خ َلقَ
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ
العلق }ا ْق َر�أْ ِب ْ
ن�سانَ ِمنْ َع َل ٍق ( )2ا ْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك الأَ ْك َر ُم
ا ِلإ َ
ن�سانَ َما
( )3ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم (َ )4ع َّل َم الإِ َ
َ ْل َي ْع َل ْم ({ )5
افتتح �سبحانه كالمه املجيد بذكر نعمة
الإيجاد ثم �أتبعه بنعمة العلم فلو كانت هناك
نعمة �أعلى من العلم لذكرها وهنا يف مقام
بيان �إي�صال مرحلة الإن�سان من �أدنى املراتب
وهي العلقة �إىل �أعلى املراتب وهي مرتبة
العلم .وقال جل �ش�أنه } :هَ ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّل ِذينَ

َي ْع َل ُمونَ َوا َّل ِذينَ ال َي ْع َل ُمونَ �إِ َّ َنا َيت ََذ َّك ُر �أُ ْو ُلوا
اب{(�سورة الزمر )9 /وقالَ } :و َمنْ
الأَ ْل َب ِ
ال ْك َم َة َف َق ْد �أُو ِت َي َخ ْي ًا َك ِثري ًا{(�سورة
ُي�ؤْتَ ْ ِ
البقرة  )269وقد ف�سرت �إتيان احلكمة
"بالعلم والعمل به" وقال�}:إِ َّ َنا َيخْ َ�شى َّ َ
الل
ِمنْ ِع َبا ِد ِه ا ْل ُع َل َم ُ
اء{ (�سورة فاطر )28/وقرن
يف �آيات عديدة بني �أهل العلم والرا�سخني فيه
وبني نف�سه ،واملراد بهم �أهل البيت �صلوات
اهلل عليهم �أجمعني ،فعن �أبي عبد اهلل ،عليه
ال�سالم ،قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�آله" :من �سلك طريقا يلتم�س فيه علما
�سلك اهلل به طريقا اىل اجلنة"(" .)3و�أنه
لي�ستغفر لطالب العلم من يف ال�سماوات
ومن يف الأر�ض حتى احلوت يف البحر"(.)4
"وف�ضل العامل على العابد كف�ضل القمر
على �سائر النجوم يف ليلة البدر"(" .)5و�أن
العلماء ورثة الأنبياء"( .)6لذا يو�صينا �أهل
البيت ،عليهم ال�سالم ،بتعلم العلم وتع ِليمه،
وهي اجلنة -ومدار�سة
ف�إن تعلمه ح�سنة ّ -
العلم ت�سبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن
ال يعلمه �صدقة وعند اهلل قربة ومن �سلك
معامل احلالل واحلرام �سلك طريق اجلنة
ويكون �أني�سه يف الوح�شة و�صاحبه يف الوحدة
و�سالحه على الأعداء.
ويف حديث مروي عن االمام ال�صادق ،عليه
ال�سالم ،يبني فيه القيمة احلقيقية للعلم على
ا�سا�س القيم واملبادئ ،فقد روي "�أنه قال
لبع�ض تالمذته� :أي �شيء تعلمت مني ؟ قال
له :يا موالي ...ثمان م�سائل ،قال له ،عليه
ق�صها لأعرفها قال:
ال�سالمّ :
 -1ر�أيت كل حمبوب يفارق عند املوت حبيبه
ف�صرفت ه ّمي �إىل ما ال يفارقني بل ي�ؤن�سني
عند وحدتي وهو فعل اخلري .قال� :أح�سنت
واهلل،
 -2ر�أيت قوما يفتخرون بالن�سب و�آخرون
باملال والولد �إذ ذلك ال فخر ور�أيت الفخر
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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ثقافة رسالية
العظيم يف قوله تعاىل�} :إِنَّ �أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ
الل �أَ ْت َقا ُك ْم{�(،سورة احلجرات)13/
َّ ِ
فاجتهدت �أن �أكون عند اهلل كرميا .قال:
�أح�سنت واهلل،
 -3ر�أيت لهو النا�س وطربهم و�سمعت قول
اهلل تعاىلَ } :و�أَ َّما َمنْ َخ َ
اف َم َق َام َر ِّب ِه
َو َن َهى ال َّنف َْ�س َعنْ ا ْل َه َوى (*) َف�إِنَّ ْ َ
ال َّن َة ِه َي
ْ َال�أْ َوى{ (�سورة النازعات  })42-40/و�أما
من خاف مقام ربه ونهى النف�س عن الهوى
ف�إن اجلنة هي امل�أوى{ ،فاجتهدت يف �صرف
الهوى عن نف�سي حتى ا�ستقرت على طاعة
اهلل .قال� :أح�سنت واهلل.
من عوامل تهذيب األخالق وترشـــيدها،
هـــو الصعـــود بالمســـتوى العلمـــي
ّ
والمعرفي لألفراد ،فـــإن التجربة أثبتت
ّ
ّ
أن اإلنســـان ،كلمـــا ارتقى مســـتواه في
ّ
دائرة العلوم والمعـــارف اإللهية ،أينعت
ّ
اإلنســـانية ،وتفتحت فضائله
ســـجاياه
ا أل خال ّ
قية

 -4ر�أيت كل من وجد �شيئ ًا اجتهد يف
}منْ َذا
حفظه و�سمعت قول اهلل عز وجلَ :
ا َّل ِذي ُيق ِْر ُ�ض َّ َ
الل َق ْر�ض ًا َح َ�سن ًا َف ُي َ�ض ِاع َف ُه
َل ُه �أَ ْ�ض َعاف ًا َك ِث َري ًة َو َّ ُ
الل َي ْق ِب ُ�ض َو َي ْب ُ�س ُط َو�إِ َل ْي ِه
ُت ْر َج ُعونَ {(�سورة البقرة، )245 /ف�أحببت
امل�ضاعفة ومل �أ َر �أفظ مما يكون عنده فكلما
وجدت �شيئا يكرم عندي وجهت به �إليه
ليكون يل ذخرا ليوم حاجتي �إليه .قال:
�أح�سنت واهلل.
 -5ر�أيت ح�سد النا�س بع�ضهم البع�ض يف
الرزق و�سمعت قوله تعاىلَ } :ن ْحنُ َق َ�س ْم َنا
ي�ش َت ُه ْم ِف ْ َ
َب ْي َن ُه ْم َم ِع َ
ال َيا ِة ال ُّد ْن َيا{ ،فما
ح�سدت �أحدا وال ا�سفت على ما فاتني .قال:
�أح�سنت واهلل.
 -6ر�أيت عداوة بع�ضهم لبع�ض يف دار الدنيا
واحلزازات التي يف �صدورهم و�سمعت قول
اهلل تعاىل�} :إِنَّ َّ
ال�ش ْي َطانَ َل ُك ْم َع ُد ٌّو َفات َِّخ ُذو ُه
َع ُد ّو ًا{(�سورة فاطر )6/فا�شتغلت بعداوة
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ال�شيطان عن عداوة غريه .قال� :أح�سنت
واهلل.
 -7ر�أيت كدح النا�س واجتهادهم يف طلب
الرزق و�سمعت قوله تعاىل َ } :و َما َخ َل ْقتُ
ُون (*) َما �أُرِي ُد
ن�س ِ�إ َّال ِل َي ْع ُبد ِ
ِْ
النَّ َوا ِلإ َ
ِم ْن ُه ْم ِمنْ ِر ْزقٍ َو َما �أُرِي ُد �أَنْ ُي ْط ِع ُم ِون (*)
ِ�إنَّ َّ َ
الل هُ َو ال َّر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ْ َال ِتنيُ{ (�سورة
الذريات ،)58-57-56/فعلمت ان وعده
وقوله �صدق ،ف�سكنت �إىل وعده ور�ضيت
علي ع ّما يل عنده.
بقوله وا�شتغلت مبا له ّ
قال� :أح�سنت واهلل.
 -8ر�أيت قوما يتّكلون على �صحة ابدانهم
وقوما على كرثة �أموالهم وقوما على خلق
مثلهم و�سمعت قوله تعاىلَ } :و َمنْ َيت َِّق َّ َ
الل
َي ْج َع ْل َل ُه َ ْ
م َرج ًا (*) َو َي ْر ُز ْق ُه ِمنْ َح ْيثُ ال
الل َف ُه َو َح ْ�س ُبهُ{
َي ْحت َِ�س ُب َو َمنْ َي َت َو َّك ْل َع َلى َّ ِ
(�سورة الطالق )2-1/فاتّكلت على اهلل وزال
اتكايل على غريه فقال له عليه ال�سالم واهلل
�إن التوراة والإجنيل والزبور والفرقان و�سائر
الكتب ترجع �إىل هذه الثماين م�سائل")7(.
وعن �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم قال�" :أيها
النا�س اعلموا �إن كمال الدين طلب العلم
أوجب عليكم
والعمل به �أال و�إن طلب العلم � ُ
من طلب املال وان املال مق�سوم م�ضمون لكم
و�س َي ِفي لكم
ق�سمه عادل بينكم و�ضمنه َ
وقد ّ
ُ
والعلم خمزون عند اهله وقد �أمرمت بطلبه
من �أهله فاطلبوه"(.)8

حتمل الفقر والأذى يف طلب العلم

وال�شعوب .فالعلماء واملبتكرون واملكت�شفون
وغريهم ،كان ب�إمكانهم ان يعي�شوا الرفاهية
ورغد العي�ش مثل غريهم ،لكن عندما
وجدوا املتطلبات العديدة للحياة وتفا�صيلها
وتعقيداتها حتول دون موا�صلة طلب العلم
واال�ستمرار يف التجارب والبحث والتحقيق،
مل يرتددوا يف ّ
غ�ض الطرف عن جممل
تفا�صيل احلياة ،ل�صالح العلم واملعرفة.
من هنا نعرف لرتك الدنيا وملذاتها
ل�صالح العلم ،لذة عظيمة ،ملا ت�ستتبع
ال�سمو واالرتقاء والتقدم ،وكما قال االمام
ال�صادق ،عليه ال�سالم ،بان "طالب العلم
ثالثة ،بح�سب �أعيانهم و�صفاتهم� ،صنف
يطلبه للجهل واملِراء (اجلدل) و�صنف يطلبه
لال�ستطالة واخلتل ،و�صنف يطلبه للفقه
والعقل ،ف�صاحب اجلهل واملراء :م� ٍؤذ ومما ٍر
يتذاكر العلم يف تظاهر باخل�شوع ريا ًء فيدق
اهلل خي�شومه فين�سلب منه التوفيق الإلهي.
و�أما �صاحب اال�ستطالة واخلتل :واخلتل� ،أي
"اخلداع واملتملق" ،و ي�ستطيل�" ،أي يطلب
ٍ
العلو" على مثل ا�شباهه ويتوا�ضع للأغنياء
فهو مطيع لهم فيعمي اهلل ب�صره وب�صريته
وقطع اهلل �آثاره من العلماء .و�أما �صاحب
الفقه والعقل :ف�إنه ذو تعب وك�آبة وحزن
و�سهر ،عارف ًا ب�أهل زمانه" .كما روي عن
�أمري امل�ؤمنني ،عليه ال�سالم " :،منهومان ال
ي�شبعان طالب دني ًا وطالب علم فمن اقت�صر
من الدنيا على ما �أحل اهلل َ�س ِلم ،ومن
تناولها من غري حلها هلك� ،إال ان يتوب �أو
يرجع"(.)9

طالب العلم يف كثري من الأحيان يتع�سر عليه امل�صادر
معا�شه فليتذكر ما مينحه اهلل تعاىل عليه
يف الآخرة من الأجر اجلميل فيهون عليه ما
ي�صيبه من الدواهي ،لذا يقت�ضي من طالب
العلم الإعرا�ض عن الدنيا وزينتها ،ولتكن
العربة يف رجال �ضحوا براحتهم ورفاهيتهم
من اجل طلب العلم واملعرفة ،فهم لي�سوا
فقط �أفادوا انف�سهم واهليهم ،و�إمنا حتولوا
اىل �شموع تنري -وما تزال -الدرب للأجيال

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

()1ميزان احلكمة ج�/2ص110
()2حكم ومواعظ علي ابن ابي طالب ،عليه ال�سالم ،ج�/1ص 35
()3االخيار اىل ا�صول االخبار ج�/1ص23
()4االخيار اىل ا�صول االخبار ج�/1ص23
( )5درا�سات بالكايف  /كتاب الكايف ج�/28ص1
( )6م�ستدرك �سفينة البحار
( )7كتاب االخالق والآداب اال�سالمية باب االخالق منطق العلم
()8م�شكاة االنوار ج�/1ص106
( )9بحار االنوار ج34/2

ُْ
هل يغني إسالم األمس مسلمي اليوم ؟
*السيد حسني الرضوي

اخلارجـــي .وهـــذا لـــن يتحقـــق مـــا مل يظهـــر

وتفتّـــح ،وعـــدم توفرمهـــا معـــ ًا يعنـــي اخلســـارة

بـــكل قـــوة بوصفـــه فكـــرة حضاريـــة خالّقـــة.

وليـــس مـــن شـــك أن االســـتلهام مـــن

كثـــر ًا عـــن اإلســـام كإيـــان وعمـــل ،ومـــن

واألصالـــة ،بينـــا التفتّـــح عـــى الواقـــع واحليـــاة

تعيـــش األمـــة يف العـــر الراهـــن حتديـــ ًا

اإلســـام عـــى مـــرح احليـــاة؛ ليـــؤدي دوره

احلض ــاري ظاه ــرة الزم ــة يف األم ــة ،وأن ــه مل جي ــد

إن اإلس ــام كدي ــن ،واإلس ــام كتأري ــخ ،خيتل ــف

التح ــدي احلض ــاري اجلدي ــد اخت ــذ طابعــ ًا خمتلفــ ًا

ثـــم ،كفكـــرة حضاريـــة .إذن؛ الديـــن بمفهومـــه

حضاري ـ ًا ش ــامالً .فع ــى الرغ ــم م ــن أن التح ــدي

املس ــلمون ع ــر التاري ــخ ف ــرة اس ــراحة ،غ ــر أن

عندمـــا حتـــول إىل مواجهـــة حضاريـــة شـــاملة

للجوانـــب الفكريـــة والسياســـية واالقتصاديـــة
والعس ــكرية ،تس ــتهدف اكتس ــاح كل م ــا يتعل ــق

باملظاهـــر االســـامية ،حتـــى ال ال يفكـــر أحـــد
بنهـــوض احلضـــارة االســـامية أبـــد ًا.

يف اإلنس ــان املنتم ــي هل ــا م ــن اإلي ــان واملعرف ــة،

ســـيكون تقـــدم األمـــة وانتصارهـــا.

"تأصـــل" و"تفتّـــح" ،والبـــد مـــن
احلاجـــة إىل ّ

هـــذه احلقائـــق فاصـــل شاســـع.

وكونـــوا حضـــارةً.
كونـــوا أمـــةّ ،
فاملســـلمون ّ

تل ــك ه ــي" :ج ــدارة الفك ــرة احلضاري ــة بالبق ــاء"،

التحـــدي والتقـــدم والنـــر ،وبقـــدر مـــا تبعثـــه

يش ــكل التفاع ــل واملس ــر ،فنح ــن -إذ ًا -بأم ــس

اســـتيعاب الفكـــرة احلضاريـــة التـــي تتمثـــل يف

وكينونـــة ،فيـــا احلضـــارة حركـــة وحيـــاة ،وب ــن

القـــدرة عـــى بنـــاء حضـــارة؟ بـــل هـــل هـــم

فبقـــدر مـــا تكـــون الفكـــرة مفعمـــة بركائـــز

الديـــن الصحيـــح يشـــكل القاعـــدة و املنطلـــق

الســـعي إىل حتقيقهـــا عـــر مراحـــل ثـــاث:

وال خيف ــى أن ه ــذه املواجه ــة تتجس ــد يف مظاه ــر
النهائـــي لصالـــح األمـــة أو لصالـــح أعدائهـــا؛

األكيـــدة و املحتومـــة للمعركـــة احلضاريـــة.

الش ــائع ،ه ــو عقي ــدة وانت ــاء ،والتاري ــخ تتمث ــل
في ــه الع ــر ِ
واحلك ــم ،أم ــا اإلي ــان؛ فه ــو أصال ــة

ولنـــا أن نتســـاءل يف هـــذا اإلطـــار عـــا إذا بقـــي
ٍ
أمـــة
املســـلمون أمـــ ًة؟ وهـــل هـــم اليـــوم خـــر

عديـــدة ،بيـــد أن نقطـــة واحـــدة تقـــرر مصريهـــا

آفاق

التأصـــل ،وتعنـــي حماولـــة
أوالً :مرحلـــة
ّ
الديـــن اإلســـامي إيامنـــ ًا وعلـــ ًا.

ثانيـــ ًا :مرحلـــة النهضـــة ،وتعنـــي استشـــعار
التخل ــف ،واالس ــتيقاظ م ــن الس ــبات التارخي ــي

أخرجـــت للنـــاس؟ وهـــل أهنـــم يمتلكـــون

العميـــق ،والرغبـــة يف احليـــاة مـــرة أخـــرى.

اليـــوم محـــاة حضـــارة؟! ببالـــغ األســـف نعلـــن

احلثي ــث نح ــو االس ــتفادة م ــن معطي ــات العل ــم

أهنـــم مل يعـــودوا أمـــ ًة ،ألهنـــم يفتقـــرون إىل
أوليـــات األمـــة ،وهـــي الوحـــدة والتعـــاون،

ثالثـــ ًا :مرحلـــة التفتـــح ،وتعنـــي الســـعي
احلديـــث.

إن هـــذا هـــو اخلـــط الواضـــح والقويـــم ،الـــذي

ومل يبقـــوا خـــر أمـــة ،ألهنـــم ال يملكـــون

ال يمكننـــا أن ننجـــح دون االلتـــزام بـــه والوفـــاء

يبنـــون أو حيمـــون حضـــارة ،ألهنـــم  -وبـــكل

عقب ــة كأداء تع ــرض طريقن ــا للنج ــاح ،وبم ــدى

ولـــن تغنـــي الفكـــرة احلضاريـــة شـــيئ ًا لـــو مل

كفايتهـــم مـــن اإليـــان والعلـــم ،ومل يعـــودوا

عـــن متثيـــل نفســـها عـــى ارض الواقـــع ،حتـــى

أســـف مـــرة أخـــرى -يعانـــون نكبـــات ثقافيـــة

قدرتنـــا عـــى حتدهيـــا ،يكـــون حتقيـــق النجـــاح

إذ بـــدون التفاعـــل بـــن اإلنســـان والفكـــرة،

واقتصاديــ ًا ،وم ــن ث ــم ،ف ــإن إس ــام األم ــس ال

بـــن اجتاهـــن يف الفكـــر والســـلوك احدمهـــا:

متلـــك األصالـــة والواقعيـــة ،أو كانـــت عاجـــز ًة

تصن ــع أف ــذاذ ًا ،وتصن ــع هب ــم حض ــارة متفوق ــة،

لـــن يتســـنى لإلنســـان تغيـــر واقـــع احليـــاة
وهيكليتهـــا؟ فهـــل تتقـــدم أمـــة متلـــك خزينـــ ًا

ضخــ ًا م ــن الفك ــرة احلضاري ــة قب ــل أن تتح ــول

إىل عطـــاء وعمـــل؟

م ــن هن ــا؛ يمك ــن الق ــول إن اإلس ــام ل ــن يفي ــد
ٍ
فكـــر تارخيـــي يقبـــع
األمـــة شـــيئ ًا مـــادام جمـــرد

يف أذهـــان املســـلمني ،ومل يتحـــول إىل وهـــج
حضـــاري يتفاعـــل مـــع اإلنســـان يف الواقـــع

وسياس ــية وعس ــكرية ،وختلفــ ًا اجتامعيــ ًا وعلميــ ًا

يغنـــي عـــن إســـام املســـلمني اليـــوم.
ولكن! كيف نحول أمسنا إىل اليوم؟

بمتطلباتـــه ومقتضياتـــه ،إال أنـــه يبـــدو أن هنـــاك

والتقـــدم ،وهـــو حالـــة التنافـــس املحمـــوم
املحافـــظ واآلخـــر املتطـــرف ،فاالجتـــاه االول

ال ــذي ُيع ــرف احيانــ ًا بـــ "اليم ــن" فان ــه حي ــاول

اإلجابـــة بســـيطة جـــد ًا ،وتتمثـــل يف لـــزوم طـــي

جتميدنـــا عـــى األوضـــاع الفاســـدة ،أمـــا الثـــاين

الي ــوم ع ــن أم ــس ،ليتص ــل يومن ــا بي ــوم تقدمن ــا.

بوتق ــة االنحراف ــات املس ــتجدة ،بدع ــوى التغي ــر

وكل ذلـــك ،ألننـــا بحاجـــة إىل واقعـــن :قاعـــدة
بن ـ ٍ
ـاء ،ومنطل ــق مس ـ ٍ
ـرة ،ومه ــا يف الواق ــع أصال ــة

األصالـــة ويرفـــض االنفتـــاح ،واليســـار ينعـــق

احلقبـــة املاضيـــة ،و ردم اهلـــوة التـــي تفصـــل

وننطلـــق منـــه نحـــو النجـــاح.

املع ــروف بـــ "اليس ــار" فان ــه هي ــدف إىل متييعن ــا يف

واالنفتـــاح مـــع اجلميـــع .فاليمـــن يدعـــي

باالنفتـــاح ويصـــور األصالـــة ختلفـــ ًا و رجعيـــ ًة.
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التغيير في قيمة النقد وآثاره االجتماعية واالقتصادية
*حممد جواد منذور
ان الت�شريعات الو�ضعية يف بلداننا اال�سالمية
تت�أثر ب�شكل او ب�آخر باملذاهب اال�سالمية
والآراء الفقهية ،لذا جند ان احللول قد تكون
قريبة يف كثري من االحيان مما يطرحه فقهاء
ال�شريعة ال�سمحاء ،ملا قد يواجهه املجتمع
من ق�ضايا تتعلق بالعقود واملعامالت .ومنها؛
ق�ضية قيمة العملة املعر�ضة للتغري والهبوط
ب�سبب الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية،
مما ينعك�س مبا�شرة على جممل التعامالت
والعقود بني النا�س ،مثل القرو�ض ومهر
الزوجة و ر ّد الديون ب�أنواعها كافة .وهنا
ثمة مقارنة ب�سيطة وب�شكل �سريع عن احللول
املقدمة من قبل ال�شريعة والقانون لل�سيطرة
على هذه الأزمة .فهل العربة برد مثل مبلغ
القر�ض عندما ا�ستقر�ض مبلغ ًا ،و �أرده بعد
فرتة من الزمن مع ما يحدث من ت�ضخم يف
ال�سوق وهبوط لقيمة العملة او حتى �سقوطها
كما حدث يف عام  1990من �سقوط يف
العملتني العراقية والكويتية ،وكذلك احلال
بعد �سقوط النظام ال�سابق عام  2003وما
�شهدته العملة العراقية من حت�سن وانتعا�ش
اقت�صادي؟
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ت�سا�ؤل حائر
ماذا ع ّمن �أقر�ض ا�شخا�ص ًا  -قر�ضة ح�سنة-
على ان يكون التق�سيط لفرتة طويلة ،ثم
تتعر�ض العملة لالنهيار و�سقوط يف قيمتها،
فهل يكون دفع مبلغ الق�سط ،يف الظروف
اجلديدة ،مربئ للذمة؟ �أال يعد ذلك اجحاف ًا
بحق املُقر�ض؟ �أال ي�ؤدي ذلك اىل قطع �سبيل
املعروف وان�سحاب الآخرين من م�شاريع
القر�ض احل�سن وم�ساعدة املحتاجني ،او
عدم امهال املدين بنظرة اىل حني مي�سرة؟
�أم ان هنالك اعتبارات وم�آرب �أخرى ينظر
�إليها ال�شارع ليحكم برد مثل املبلغ مهما
ح�صل من ت�ضخم.
قدمي ًا كان االعتماد على تبادل املال باملال،
ف�إذا ت�شابه املاالن كان البد من التماثل يف
املقدار ،و�إال ع ّد ذلك رب ًا حمرم ًا مبط ًال
ليـــس من العقل أو الشـــرع
التضحيـــة بمقصـــد ثابت
هـــو مـــن اعظـــم المقاصد
و أشـــملها (العـــدل) ،قبال
حكم جزئـــي اقل مـــا يقال
فيه أنه من أحكام الوســـيلة
التي تتغير بحســـب الوقائع
و ا لظر و ف

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

للتعامل ،ومن ثم �صار التحول اىل التعامل
بالذهب والف�ضة كعملة يتم تداولها بني
النا�س ومن املعروف ان الذهب (الدينار)
والف�ضة (الدرهم) تت�صف ب�ض�آلة
التغي �أو الثبات الن�سبي ،قيا�س ًا مبا عليه
ّ
الع�صر احلديث ،واحلا�ضر منه على وجه
اخل�صو�ص ،وهو ع�صر التعقيد وال�سرعة
واملفاج�آت؛ وع�صر الأر�صدة امل�صرفية
والعملة االعتبارية .فمما ذكره امل�ؤرخون
ان الدينار كان يف الع�صر الإ�سالمي الأول
ي�ساوي ع�شرة دراهم ،لكنه �صار يف الن�صف
الثاين م�ساوي ًا الثني ع�شر درهم ًا ،ثم ازداد
الفارق لي�صل اىل خم�سة ع�شر �أو اكرث
من الدراهم مقابل الدينار الواحد؛ وبقي
الت�ضخم م�ستمر ًا حتى �صار �سعر الدينار
ي�ساوي �أربعة وثالثني درهم ًا؛ �إال ان كل هذا
التحول يف قيمة العملة يف ذلك العهد ال ميكن
مقارنته بالت�ضخم الذي يح�صل يف ع�صرنا
احلايل� ،إذ �أ�صبحت العملة الرائجة هي
ورقة اعتبارية ال متثل ما ًال حقيقي ًا كما كان
يف ال�سابق ،اذ ان هذه الورقة تتغري بالقوة
االقت�صادية والعالقات ال�سيا�سية للبلد
امل�صدر لها ،وتزدهر كلما ازدهر االنتاج

ثقافة رسالية
واالقت�صاد العام للبلد ،وتنكم�ش كلما كانت
هنالك �أزمة اقت�صادية داخلية ،او عقوبات
اقت�صادية خارجية او حروب وغري ذلك .كما
ان التغيري رمبا يح�صل لدى تغري االنظمة
ال�سيا�سية ،كما ح�صل يف العراق بعد �سقوط
النظام وا�ستبدال العملة.
وما يهمنا يف كل ذلك هو �آلية التعامل مع
الديون املالية من خالل هذه العملة الورقية،
كالتعامل مع "القرو�ض احل�سنة" التي تعطى
لأجل طويل او املهر امل�س ّمى يف عقد الزواج
الذي ي�ؤجل دفعه عادة اىل �أجل غري حمدد،
وكذلك �سائر الديون الأخرى .فهل نلزم
الدائن ب�أخذ مثل املبلغ؟ �أم ان حقه يف قيمة
ذلك املبلغ؟ ف�إذا قلنا ب�أن املثلية هنا هي
احلاكمة في�ؤدي ذلك اىل خ�سارة الدائن
حل�ساب املدين ،واذا قلنا العك�س فنكون قد
وقعنا يف فخ التعامل الربوي ،اذا ما اعتربنا
ب�أن الورقة النقدية هي �شيء مثلي ،وعليه
املثليات ترد مبثلها.

ر�أيان حلل امل�شكلة
انق�سمت �آراء فقهاء ال�شريعة اىل ق�سمني يف
التعامل مع هذه الق�ضية؛ فق�س ٌم دعا باملثلية
و�آخر دعا اىل ر ّد القيمة .فالر�أي الأول،
قال ب�ضرورة التعامل مع ق�ضايا الأحكام
من منطق احلرفية وما جاءت به ن�صو�ص
ال�شريعة الناهية عن التعامل الربوي ،هذا
الر�أي ي�ؤكد ان لهذه الق�ضية ت�شريع ًا خا�ص ًا
بها و ثابت ًا ال يقبل التبديل؛ لتُجنب حالها من
ال�سقوط يف م�ستنقع الربا املنهي عنه �شرع ًا،
وا�ستندت اىل احلديث ال�شريف املروي عن
النبي االكرم� ،صلى اهلل عليه و�آله" ،كل
قر�ض ج ّر نفع ًا فهو ربا"()1؛ وعليه ف�إن لي�س
للدائن على املدين �إال بقدر ما �أدانه ،وح�سب
ر�أيهم ف�إن هذا ينطبق كذلك على العمالت

النقدية ،عادين �أي زيادة يف عدد الأوراق
النقدية يف الوفاء رب ًا حمرما ،حيث ان العدل
واالن�صاف من اال�سا�سيات التي يقوم عليها
الدين اال�سالمي احلنيف ،والت�ضخم �أو
الغالء والرخ�ص ينتهك هذه القاعدة .واذا
ما �سلمنا به يف �أداء االلتزامات ف�إنه ميكن
للنا�س �أن يربحوا على ح�ساب الآخرين،
وميكن للأقوياء من ا�ستغالل ال�ضعفاء .هذا
من جانب �أما من جانب �آخر ف�إن يف هذا
الر�أي رفع ًا لل�ضرر عن كل من الدائن واملدين
والقاعدة ال�شرعية الكلية "ال �ضرر وال
�ضرار" ،تزيل ال�ضرر ،وعليه يبقى القر�ض او
م�صدر الدين �صحيح ًا وال�شرط باطل ،وذلك
لأنه �إذا �أقر�ضه ما ًال فنق�صت قيمته و�أوجبنا
عليه قبول املثل عدد ًا ت�ضرر الدائن ،لأن املال
امل�ستحق� ،إذ �أ�صبح
الذي تقرر له لي�س هو
َ
بعد نق�صان القيمة معيب ًا بعيب النوع امل�شابه
لعيب العني املعينة ،ولو �أقر�ضه ما ًال فزادت
قيمته ،و�أوجبنا عليه �أداء املثل عدد ًا ت�ضرر
()2
املدين ،لإلزامه ب�أداء زيادة عما �أخذ.
�أما الر�أي الثاين فريى �أ�صحابه ان مما
ال �شك ب�أن املعاملة باملثل مربرة متام ًا يف
جمتمع مل ي�شهد حتوالت بارزة يف القوة
ال�شرائية للنقد ،وكذا القيمة التبادلية للمال،
لذلك نهى ال�شرع عن الربا ملا فيه من الظلم،
واهلل تعاىل يقول يف الآية ( )279من �سورة
و�س َ �أ ْم َوا ِل ُك ْم ال
البقرةَ } :و ِ�إنْ ُت ْبت ُْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
ت َْظ ِل ُمونَ َوال ت ُْظ َل ُمونَ { ،وهي احلكمة التي
�صرح بها الإمامان ال�صادقان ،عليهما
ال�سالم( ،الباقر وال�صادق) "�أن النهي عن
الربا �إمنا ورد لئال يذهب املعروف ويتمانع
النا�س" ( ،)3حيث يزول التعاون وتنعدم
الأخوة.
ولو كانت املعامالت جترى يف البيع وال�شراء
عن طريق مبادلة مال مبال ،او التعامل

بالذهب والف�ضة التي مل يكن ليطر�أ عليها
اختالف مذكور يف تغيري �أ�سعارها� ،إال ان
امل�شكلة بد�أت عند التعامل بالأوراق النقدية
والتي تت�أثر بامل�ؤثرات االقت�صادية وال�سيا�سية
االقت�صادية التي تتبعها كل دولة من رفع
انتاج او عالقات �سيا�سية ح�سنة او رفع
للأ�صفار كما حدث يف �أفغان�ستان او ربط
العملة ب�سلة عمالت مغايرة مما ي�ؤدي اىل
تغيريات فاح�شة يف الأ�سعار زيادة ونق�صان ًا،
او االنخفا�ض الطبيعي يف قيمة النقود التي
تعرف بظاهرة الت�ضخم .وهو يكون مقبو ًال
ومعقو ًال اذا ما كان ال يتجاوز ن�صف ًا يف املائة،
�أو واحد ًا يف املائة يف العام ،عندما يكون
الو�ضع االقت�صادي للبلد �سليم ًا و�صحيح ًا،
علم ًا ب�أن ت�ضخم ًا يف حدود ( )%2-1ال
ميكن ع ّد نذير �سوء ،ولكن يف حالة جتاوز
معدل الت�ضخم عن هذا امل�ستوى ،ف�إن هذا
يعني وجود خلل اقت�صادي كبري ،مرتبط مبا
قدمنا ،فهو بحقيقته �سقوط للعملة الورقية
ولي�س ارتفاع ًا طبيعي ًا للأ�سعار.
قاعـــدة "ال ضـــرر وال ضـــرار" فـــي ظل
الهـــزات العنيفـــة التـــي تطـــرأ على
العمـــات النقديـــة ،تؤدي فـــي اعتماد
ّ
المثليـــة في العمليـــات الورقية الى نوع
من المقامرة والربح على حســـاب اآلخر،
ً
مما يجعل القرض والديـــن المؤجل نوعا
مـــن الربا لحســـاب الدائـــن او المدين،
وهذا يـــؤدي الى خلخلة قاعـــدة "ال ضرر
وال ضرار"

فقاعدة "ال �ضرر وال �ضرار" يف ظل الهزات
العنيفة التي تطر�أ على العمالت النقدية،
مما ي�ؤدي بها اىل االنهيار تارة او تقفز بها
اىل �أعلى الدرجات تارة �أخرى ،ت�ؤدي يف
اعتماد املثلية يف العمليات الورقية اىل نوع
من املقامرة والربح على ح�ساب الآخر� ،سواء
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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ثقافة رسالية
كان الدائن او املدين؛ مما يجعل القر�ض
والدين امل�ؤجل نوع ًا من الربا حل�ساب الدائن
او املدين ح�سب نوع التغيري وهذا ي�ؤدي اىل
خلخلة قاعدة "ال �ضرر وال �ضرار".
و�أما على ال�صعيد القانوين فقد �أخذت
معظم الت�شريعات العربية املت�أثرة بال�شريعة
اال�سالمية بالر�أي الأول حيث �أوجبت هذه
الت�شريعات ان يكون ال�سداد مبثل عدد
الدين دون زيادة او نقي�صة منعا لال�ستغالل
الربوي� ،إال �أنها �أوجبت من جانب �آخر
الفوائد القانونية التي تفر�ض عند الت�أخري يف
�سداد الديون وقد ميزت بني الديون املدنية
والتجارية يف �سعر تلك الفائدة ،كما حدت
ذهب الفقهاء المعاصـــرون في فتاواهم
المســـتحدثة الى ضـــرورة تقويم الديون
اذا مـــا فقـــدت قيمتها بشـــكل كبير
او كلـــي كمـــا تشـــير الى ذلـــك فتوى
ســـماحة المرجع المدرســـي على أن "لو
ً
ً
اقتـــرض ماال نقـــدا بالعمـــات الرائجة
اليوم (االوراق النقديـــة) ،فنزلت قيمتها
ً
ً
ً
تنزال كبيـــرا جدا ،البد مـــن اعادة قيمة
القـــرض الحقيقية وليس عـــدد االوراق
ا لمقتر ضة

من حرية الأفراد يف فر�ض الفوائد بو�ضع
�سقف �أعلى ل�سعر الفائدة االتفاقية ،كما جاء
يف املادة ( )171من القانون املدين العراقي
وهي القريبة من م�ضمون املادة ( )226من
القانون املدين امل�صري ،والتي ن�صت على:
"اذا كان حمل االلتزام مبلغ ًا من النقود وكان
معلوم املقدار وقت ن�شوء االلتزام وت�أخر
املدين يف الوفاء به ،كان ملزم ًا ان يدفع
للدائن على �سبيل التعوي�ض عن الت�أخري
فوائد قانونية قدرها اربعة يف املائة يف
امل�سائل املدنية وخم�سة يف املائة يف امل�سائل
التجارية ،وت�سري هذه الفوائد من تاريخ
املطالبة الق�ضائية بها ان مل يحدد االتفاق او
العرف التجاري تاريخ ًا �آخر ل�سريانها وهذا
كله ما مل ين�ص القانون على غريه".
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من هذه الن�صو�ص يت�ضح لنا ب�أن بع�ض
الت�شريعات الو�ضعية قد تعاملت مع الق�ضية
بازدواجية وا�ضحة فمن جهة �أوجبت املثلية
لدرء الربا ،ومن جهة �أخرى اوجبت الفائدة
يف حال الت�أخر يف الوفاء اذا كان حمل الوفاء
مبلغ ًا من النقود.

الثاين فهو ان نعمل على تغيري احلكم ا�ستناد ًا
�إىل تغري مو�ضوعه مبا يتفق مع �أ�صل العدل
الذي قامت به ال�سماوات والأر�ض ،و�أنه من
اعظم املقا�صد التي تتوخاها ال�شريعة ،وان
اخلد�ش به يعني خد�ش ًا بالعقل وال�شريعة
على ال�سواء.

وقد خرج عن هذه القاعدة امل�شرع العراقي
فيما يتعلق باملهر امل�ؤجل للمطلقة بالقرار
املرقم ( )127ال�صادر �سنة  1999من
�سلطة الت�شريعات يف النظام البائد ،والذي
ق�ضت با�ستحقاق املر�أة عند الطالق ،مهرها
امل�ؤجل مقوم ًا بالذهب حني الطالق(،)4
وهذا ما يتفق مع الر�أي الثاين الذي �سبق
ان بيناه ،ويتفق كذلك مع �آراء بع�ض الفقهاء
املعا�صرين يف فتاواهم امل�ستحدثة التي ترى
�ضرورة تقومي الديون اذا ما فقدت قيمتها
ب�شكل كبري او كلي كما ت�شري اىل ذلك فتوى
�سماحة املرجع الديني ال�سيد حممد تقي
بالن�ص على �أن "لو اقرت�ض ما ًال
املدر�سي
ّ
نقد ًا بالعمالت الرائجة اليوم (االوراق
النقدية) ،فنزلت قيمتها تنزال كبريا جدا
ب�سبب حرب او قحط او ح�صار اقت�صادي
او ما �أ�شبه ،فالبد من اعادة قيمة القر�ض
احلقيقية ولي�س عدد االوراق املقرت�ضة،
وان كان الأحوط الرتا�ضي والت�صالح"(،)5
وكذلك الفتوى رقم ( )358يف اجلزء الثالث
من منهاج ال�صاحلني ل�سماحة املرجع
الديني ال�سيد علي ال�سي�ستاين.

ونرى �أنه لي�س من العقل �أو ال�شرع الت�ضحية
مبق�صد ثابت هو من اعظم املقا�صد
وا�شملها قبال حكم جزئي اقل ما يقال فيه
�أنه من �أحكام الو�سيلة التي تتغري بح�سب
الوقائع والظروف .لذلك فمن واجب
القوانني املدنية للدولة الإ�سالمية  -وكذا
الفقهاء� -أن تراعي و�ضع التقديرات الن�سبية
للقرو�ض وفق معدالت التغري للقوة ال�شرائية
للنقد؛ وان تعيد النظر يف �صياغاتها فيما
يرتبط برد الديون التي يكون حملها مبلغا
من النقود ،لتقدر ب�إحدى الطرق املتبعة
كالتقومي بالذهب او ب�سلة �سلعة ثابتة ن�سبيا
ورفع الفوائد الربوية.

وخال�صة القول؛ جند اننا �أمام �أمرين� :أما
ان نحافظ على حرفية احلكم املن�صو�ص يف
�إيفاء الدين ،وبه ن�صطدم مع العدل الذي
هو الأ�صل يف العقود والغاية من املعامالت،
بل ونعمل على �سد باب اخلري واملعروف ،لأنه
يدفع النا�س على جتنب �إقرا�ض الغري خ�شية
الوقوع يف ال�ضرر من النقي�صة امل�سرتدة� .أما

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

امل�صادر
( )1يف فقه الإمام جعفر ال�صادق ،ج� ،3ص.274
( )2انظر ربط احلقوق وااللتزامات الآجلة بتغري
الأ�سعار ،البنك الإ�سالمي للتنمية �ص ،191وتغريات
النقود والأحكام املتعلقة بها نزيه حماد جملة
املجمع ،1677/3/3وتغري القيمة ال�شرائية للنقود
الورقية ،هايل عبد احلفيظ داود �ص293
( )3علل ال�شرائع ،ج ،2باب� ،235ص .195وتاريخ
املذاهب الإ�سالمية� ،ص712
( )4اجلوانب القانونية واالبعاد االجتماعية للمهر
املقوم بالذهب ،د .مكي عبد جميد ود .حيدر ح�سني
ال�شمري ،جملة ر�سالة احلقوق ،ال�سنة الثانية،
الطبعة الأوىل� ،سنة ،2010
(� )5أحكام اال�سالم ،مطابق فتاوى املرجع الديني
�آية اهلل العظمى ال�سيد حممد تقي املدر�سي ،الطبعة
الأوىل� ،2005 ،ص  ،229ف7

تقارب النخبة قبل توحد الجماهير
*�أنور عزالدين
يف احلديث عن الوحدة ،ثمة حقيقة البد من اال�شارة اليها ،وهي
ان ُ�سنن اهلل تبارك وتعاىل �شاملة وعامة ال تختلف من زمان لآخر
وال من ان�سان لآخر ،و�آيات القر�آن الكرمي ال تخلو من تف�سري
وتذكري بهذه ال�سنن ،لذا يجدر باالن�سان ان ي�ستوحي من القر�آن
احلكيم ما يعالج به او�ضاعه ،وي�شفي امرا�ضه.
وال يغيب عنّا ان مثل القر�آن الكرمي ،كمثل الغيث الذي ينزل من
ال�سماء ،حيث كل بقعة من بقاع االر�ض متت�ص من هذا املاء قدرا
معين ًا ت�ستفيد منه بالطريقة التي تنا�سبها ،لذا البد ان يكون
االن�سان م�ستعد ًا لتلقي هذا الغيث ،وهذه الرحمة االلهية .ومن
�أعظم ما يجعل االن�سان ي�ستفيد من القر�آن الكرمي واالعتقاد ب�أن
�آياته تنفعه هو طرد الو�ساو�س ال�شيطانية عن نف�سه والتي توحي
له ب�أن هذه الآيات التنفعه وانها خا�صة بامل�ؤمنني ،او ب�أ�صحاب
الر�سول االكرم� ،صلى اهلل عليه و�آله ،وبناء على ذلك فال عالقة
لنا بالقر�آن!
يف حني ان الآيات القر�آنية حتى ولو حتدثت عن امل�شركني ،فانها تتحدث
عن ال�سنن االلهية العامة التي يخ�ضع لها امل�شركون كونهم ب�شر ًا.
ونحن اذا ا�ستطعنا ان نفهم القر�آن ب�شكل كامل فانه �سيكون بالفعل
عالج ًا المرا�ض قلوبنا و�شفا ًء ملا يف �صدورنا ،فكل واحد منا يقر�أ
القر�آن ،ويطبق �آياته الكرمية على نف�سه وعلى واقعه وجمتمعه،
ف�سوف يظفر بال�سعادة يف حياته و�آخرته ،ال �سيما الآيات القر�آنية
اب * َو َ
التالية�} :أَ َج َعلَ ْ آ
انط َلقَ
الل َِه َة ِ�إلَه ًا َواحِ د ًا ِ�إ َّن َهذَ ا لَ�شَ ْي ٌء ُع َج ٌ
بوا َعلَى �آل َِه ِتك ُْم ِ�إ َّن َهذَ ا لَ�شَ ْي ٌء ُي َرا ُد *
الْ َ أ
ا�ص ِ ُ
َلُ مِ ْن ُه ْم �أَنِ ْ
ام�شُ وا َو ْ
ُ
َ
َما َ�سمِ ْعنَا ب َِهذَ ا ِف الْ ِلَّةِ ْالآخِ َر ِة ِ�إ ْن َهذَ ا ِ�إ َّل اخْ ت َِلقٌ * �أ�أنزِ لَ َع َل ْيهِ
اب
الذِّ ك ُْر مِ ن َب ْي ِننَا َبلْ ُه ْم ِف َ�ش ٍّك ِّمن ذِ كْرِ ي َبلْ لَ َّا َيذُ وقُوا َعذَ ِ
اب * �أَ ْم َل ُهم ُّمل ُْك
ند ُه ْم خَ زَ ائ ُِن َر ْح َمةِ َر ِّب َك ا ْل َعزِ يزِ ا ْل َو َّه ِ
* �أَ ْم عِ َ
ات َو ْ أ
اب * ُجن ٌد َّما
ْي َتقُوا ِف ْ أ
ال�س َما َو ِ
الَ ْ�س َب ِ
الَ ْر ِ
�ض َو َما َب ْي َن ُه َما َفل َ ْ
َّ
َ
ُوح َو َعا ٌد َوفِ ْر َع ْو ُن
ُهنَال َِك َم ْهزُ و ٌم ِّم َن ْ أ
ال ْحزَ ِ
اب * كَ ذَّ َب ْت َق ْب َل ُه ْم َق ْو ُم ن ٍ
اب * �إِن
اب الأَ ْيكَ ةِ ُ�أ ْو َلئ َِك ْ أ
الَ ْوتَادِ * َوث َُمو ُد َو َق ْو ُم ل ٍ
ذُ و ْ أ
الَ ْحزَ ُ
ُوط َو�أَ ْ�ص َح ُ
َاب * َو َما َي ُ
نظ ُر َه�ؤُ َلء ِ�إ َّل َ�ص ْي َح ًة َواحِ َد ًة
ُك ٌّل ِ�إ َّل كَ ذَّ َب ال ُّر ُ�سلَ ف ََح َّق عِ ق ِ
َّما ل ََها مِ ن َف َواق{�( .سورة �ص 5/ـ)15
ومن املعلوم ان الآيات القر�آنية ال�سابقة تتحدث حول ق�ضية مركزية

وحمورية هي الوحدة ،فهي تبقى ق�ضية حمورية لو عاجلناها ب�ألف
حديث فانها �ستبقى حمور ًا ملعاجلاتنا.
ترى ملاذا ن�ؤكد على م�س�ألة الوحدة ،وملاذا نظل نركز على هذه
احلقيقة؟ ،اجلواب هو لأهميتها و�ضرورتها ،ولأنها رمز ملجموعة
من احلقائق االخرى التي البد ان جتتمع اىل بع�ضها لتكون ج�سر ًا
لال�صالح.
وعلى الرغم من اننا نتحدث عن الوحدة بكرثة �إال ان هناك
ع�شرات الثغرات التي مازالت موجودة يف انحاء خمتلفة من كياننا
اال�سالمي ،فالبع�ض من النا�س تراهم يفتحون ثغرة يف �صفوف
االمة بت�صرفات يزعمون انها ثورية ،والبع�ض الآخر يفتحون ثغرة
ثم ،ف�إن هذه الثغرات كلها
من منطلقات حزبية او انانية ،ومن ّ
موجودة يف البناء ،فهذا البناء ي�شبه اىل حد كبري (املنخل) او
�شبك ال�صيد ،ففي كل مكان فيه هنالك ثغرة وفجوة.
ان هذه هي م�شكلة امل�سلمني اليوم ،فالبع�ض يت�صور انه ميتلك
�صحيفة بي�ضاء عند اهلل �سبحانه وتعاىل ،ويعتقد بانه هو الذي
ميثل الوحدة وانه هو املحور ،يف حني ان الآخرين منحرفون ،فهو
ي�ضفي بذلك ال�شرعية على كل �أعماله.
هنا يت�ضح بل ويت�أكد ان امل�س�ؤولية تقع على عاتق العلماء واملفكرين
واخلطباء واملثقفني فان ف�سدوا ف�سدت االمة وان �صلحوا �صلحت،
وحتى االمراء واحلكام فان �صالحهم م�ستمد من �صالح العلماء،
فال يوجد امري ي�صلح من تلقاء نف�سه.
البعـــض يتصور انـــه يمتلك صحيفـــة بيضاء عند هللا

سبحانه وتعالى ،ويعتقد بأنه هو الذي يمثل الوحدة
وانـــه هـــو المحور ،في حيـــن ان اآلخريـــن منحرفون

وعندما نرى االمة متمزقة ومتفرقة و�سلبية مت�شائمة علينا ان
نبحث عن النخبة من العلماء واملفكرين وعن دورهم يف ما �آلت
اليه االمة من او�ضاع م�أ�ساوية.
بت�صدي العلماء واملفكرين وعدم البقاء
�أما عن العالج فانه يتمثل
ّ
يف العزلة واالنطواء واالبتعاد عن ال�ضغوطات واملنغّ�صات وما من
�ش�أنه اال�ضرار مب�صاحلهم .فال�شعوب والأمم التي �شهدت النه�ضة
والتقدم� ،إمنا ح�صل ذلك بنه�ضة �شاملة� ،شارك فيها النا�س
والنخبة الواعية فيهم.

أسوة حسنة

مثل ضربه هللا لفاطمة،
مريم؛
ٌ
*ال�شيخ ح�سن الكا�شاين
كانت الأديان الإلهية تتعر�ض للتحريف بعد
رحيل االنبياء ،فهناك �أنا�س ت�سلقوا اىل �سدة
الزعامة الدينية و هم متواطئون مع اجهزة
ال�سلطة حيث متت ال�صفقة فيما بني رجال
الدين و رجال احلكم ،و كانت النتائج خطرية.
من تلك النماذج علماء بني ا�سرائيل
الداخلون يف البالط احلكومي و الذين كانوا
يحرفون الكلم عن موا�ضعه و يكتبون الكتاب
ب�أيديهم ثم يقولون هذا من عند اهللَ }،ف َو ْي ٌل
َاب ِب�أَ ْي ِديهِ ْم ُث َّم َي ُقو ُلونَ هَ َذا
ِل َّل ِذينَ َي ْك ُت ُبونَ ا ْل ِكت َ
الل ِل َي ْ�ش َتُوا ِب ِه َث َمن ًا َق ِلي ًال َف َو ْي ٌل َل ُه ْم
ِمنْ ِع ْن ِد َّ ِ
ما َي ْك ِ�س ُبونَ{.
ِ َّ
ما َك َت َب ْت �أَ ْي ِديهِ ْم َو َو ْي ٌل َل ُه ْم ِ َّ
(�سورة البقرة )79/
تحـــول بيت فاطمة الى ســـاحة مواجهة
تاريخيـــة وملحمـــة بطوليـــة ال نظيـــر
لهـــا ،بيـــن الرســـالة وااليمـــان ،وبين
االنحراف والزيف والطغيـــان ،وفي خضم
المواجهة يحصـــل ان تتعرض الصديقة
الى الخـــدش فـــي وجههـــا و تلطم ،و
تخاطـــر بنفســـها و بجنينها

انهم كانوا يحظون مبقبولية وا�سعة لدى
اجلمهور مما اتاحت لهم فر�صة اللعب
بنوامي�س الدين فراجت ب�ضاعتهم ،و مل
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يق�صروا يف مهمتهم ال�شيطانية حلرف
الدين االلهي اىل �أق�صى مديات االنحراف،
و �أرادوا ان ُيطفئوا نور اهلل ب�أفواههم،
لكن } َو َي�أْ َبى َّ ُ
الل ِ�إ َّال �أَنْ ُي ِت َّم ُنو َر ُه َو َل ْو َك ِر َه
ا ْل َكا ِف ُرونَ {�( ،سورة التوبة )32/فالبد من
ك�شف قناع ه�ؤالء الدجالني وف�ضح حقيقتهم
امام النا�س.

مرمي ومهمة الت�صدّي لتحريف الدين
بيد �أن ال�س�ؤال املحوري هنا؛ من يقوم بهذا
الدور؟
ان املت�صدي لهذه املهمة العظيمة ،هو �شخ�ص
عظيم ذو موا�صفات خا�صة ،ابرزها؛ الت�ضحية
والتحدي وال�صرب واالميان املطلق باهلل تعاىل.
وهذا ما جت�سد يف �شخ�صية ال�سيدة مرمي بنت
عمران .هذه املر�أة انتدبت لهذه املهمة لأنها
قمة يف الطهارة و العفة.
يكفي انها َحظيت مبديح القر�آن الكرمي
وخ�ص�ص لها اهلل  -تعاىل� -سورة كاملة ،بينت
لنا ق�صتها بالكامل ،فجاء عن متيزها بالطهر
بني ن�ساء قومهاَ } :و�إِ ْذ َقا َل ْت ْ َالال ِئ َك ُة َيا َم ْر َ ُي
ِ�إنَّ َّ َ
اك َع َلى
ا�ص َط َف ِ
ا�ص َط َف ِ
اك َو َط َّه َر ِك َو ْ
الل ْ
ِن َ�سا ِء ا ْل َع َ ِالنيَ{�( .سورة �آل عمران)42/
هذه هي مرمي الطاهرة التي انتدبها اهلل

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

عليها السالم

ملهمة �صعبة و حرجة للغاية ،عليها ان تواجه
ذلك البالط احلاكم واي�ض ًا علماء ال�سوء
الذين ي�سهل عليهم النيل من �شرف االن�سان
لإر�ضاء احلاكم .فكان عليها ان حتمل
الر�سالة االلهية بني اح�شائها ،و تخاطر
ب�سمعتها امام كل �أدعياء الدين ،الن اهلل قدر
ان ال يكون لهذا املولود والد.

انتدبها اهلل لتك�شف دجل علماء اليهود
املت�آمرين على �شريعة مو�سى و الداخلني يف
بالط ال�سلطان ،وذلك من خالل الت�ضحية
ب�سمعتها وب�أهم ما تعتز به املر�أة وهو النقاء
والعفة ،وكانت القمة يف ذلك ،بل كانت
معروفة بهذه املكانة عند النا�س ،االمر الذي
جعل التحدي كبري ًا واالختبار قا�سي ًا لبني
ا�سرائيل� ،سقط فيه علماء بني ا�سرائيل
بعد ان �سقطت االقنعة التي اخفت زيفهم
وانحرافهم.
فلوال هي � -سالم اهلل عليها -و�شجاعتها،
ملا �أتيحت الفر�صة لنبي اهلل عي�سى ،عليه
ال�سالم ،ان يقوم بدوره ،و ال متكن من ن�شر
ر�سالته ومواجهة �سالطني اجلور ومعهم
املت�آمرين من علماء الدجل الذين حرفوا
ديانة مو�سى و كانوا يكتبون الكتاب ب�أيديهم
ثم يقولون هذا من عند اهلل.

أسوة حسنة
ملاذا مرمي ولي�س زكريا؟
انه �س�ؤال جدير حق ًا!
ملاذا مرمي بالذات و هي امر�أة ،ومل ينتدب
لتلك املهمة ،زكريا و هو رجل ،وقد كان نبي ًا؟
ان التع ّر�ض لنقاء وطهر امر�أة مثل مرمي
بنت عمران ،يكون �أ�شبه باللغم الذي ينفجر
ويك�شف عن وجود املعتدين ،لذا كانت
املهمة �شاقة و�صعبة للغاية على مرمي ،رمبا
من ال�صعب على �أي امر�أة ت�صور مهمة
كهذه و�أن تفعل ما فعلته مرمي ،وهي فتاة
�صغرية ،وبني ليلة و�ضحاها ت�أتي بطفل وليد
على يديها وتعر�ضه على النا�س .لذا كان
خطابها لل�سماءَ } :قا َل ْت �أَ َّنى َي ُكونُ ِل ُغال ٌم
َو َ ْل َ ْي َ�س ْ�س ِني َب َ�ش ٌر َو َ ْل �أَ ُكنْ َب ِغ ّي ًا{�( .سورة
مرمي )20/بيد ان اهلل تعاىل ه ّون عليها
ي
اخلطبَ } :ق َال َك َذ ِل ِك َق َال َر ُّب ِك هُ َو َع َل َّي هَ ِّ ٌ
ا�س َو َر ْح َم ًة ِم َّنا َو َكانَ �أَ ْمر ًا
َو ِل َن ْج َع َل ُه �آ َي ًة ِلل َّن ِ
َمق ِْ�ض ّي ًا{�( .سورة مرمي)21/

االنقالب يف �أمة �سيد الر�سل

رحلت ال�سيدة مرمي اىل جوار ربها ،كما رحل
نبي اهلل عي�سى اىل ال�سماء ،لكن مل ترحل
نزعة االنحراف يف النف�س االن�سانية ،وقد
�أكد القر�آن الكرمي هذه احلقيقة ،و حذرنا
من وقوع االنقالب على االعقاب فور رحيل
م َّم ٌد �إِ َّال
�سيد الر�سل من دار الدنياَ } :و َما ُ َ
َر ُ�سو ٌل َق ْد َخ َل ْت ِمنْ َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل �أَ َف�إِ ْين َماتَ
�أَ ْو ُق ِت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َلى �أَ ْع َقا ِب ُك ْم َو َمنْ َي ْن َق ِل ْب
َع َلى َع ِق َب ْي ِه َف َلنْ َي ُ�ض َّر َّ َ
الل َ�ش ْيئ ًا َو َ�س َي ْج ِزي
َّ ُ
الل َّ
ال�ش ِاك ِرينَ {�( .سورة �آل عمران،)144/
و ذلك على حذو �سائر االنبياء و املر�سلني
الذين تعر�ضوا النقالبات كهذه من قبل
اتباعهم من بعد رحيلهم.
روى “البخاري” و غريه من ا�صحاب
ال�صحاح ،عن النبي� ،صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،انه قال“ :بينا انا قائم ف�إذا زمرة
حتى �إذا عرفتهم ،خرج رجل من بيني

وبينهم ،فقال :هلم! فقلت� :أين؟ قال� :إىل
النار واهلل! قلت :وما �ش�أنهم؟ قال� :إنهم
ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري .ثم
�إذا زمرة حتى �إذا عرفتهم خرج رجل من
بيني وبينهم ،فقال :هلم! قلت� :أين؟ قال:
�إىل النار واهلل! قلت :ما �ش�أنهم؟ قال� :إنهم
ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري .فال
�أراه يخل�ص منهم �إال مثل همل النعم”)1( .
فه�ؤالء املت�سرتون بقناع اال�سالم و الورع و
التقوى ،الذين بلغ من �شدة ت�سرتهم و خفاء
امرهم� ،أن التب�س امرهم على امل�سلمني،
لذا يقوم ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�آله،
يوم القيامة و يقول م�ستنكرا حجبهم
عن احلو�ض« :انهم مني »...او يقول« :يا
رب ا�صحابي !»...مع علمه انهم مرتدون
مبقت�ضى مقام �شهادته على اخللق و على
اعمالهم ،لكنه امنا يقول ذلك يوم احل�شر
ليقف الآخرون على بواطن �سرائرهم،
من الذين الزالوا يعتقدون فيهم خري ًا،
ل�صحبتهم للر�سول و �سابقتهم يف اال�سالم،
كما خاطب اهلل عي�سى بن مرمي�} :أَ�أَنتَ ُق ْلتَ
الل{.
ا�س ات َِّخ ُذ ِون َو�أُ ِّمي ِ�إ َل َه ْ ِي ِمنْ د ِ
ُون َّ ِ
ِلل َّن ِ
(�سورة املائدة)116/
و يف �صحيح م�سلم ،روى عن ر�سول اهلل� ،صلى
اهلل عليه و�آله“ :يكون بعدي ائمة اليهتدون
بهداي و ال ي�ستنون ب�سنتي و �سيقوم فيهم
رجال قلوبهم قلوب ال�شياطني يف جثمان
االن�س”)2( .

مرمي ،م ٌ
َثل للزهراء

هنا؛ انتدب اهلل امر�أة يف �أمة حممد� ،صلى
اهلل عليه و�آله ،هي �سيدة هذه الأمة ،واالبنة
البكر لنبيها ،وخامت االنبياء واملر�سلني.
لتكون هي من تواجه املنافقني واملنحرفني و
ت�صد الباب يف وجوههم وحتبط خمططهم
ال�شيطاين اىل االبد .هذا الدور هو املتمم
لر�سالة اخلامت ،واملمهد لإمامة �أو�صيائه
املع�صومني ،كما كان دور مرمي يف احلفاظ

على ر�سالة مو�سى وانقاذه من �أيدي
املنحرفني ،و �صيانة نبي اهلل عي�سى و تهيئة
االر�ضية لظهوره.
�إذن؛ ميكن القول :ان مرمي ،مث ٌل �ضربه اهلل
ل�سيدة الن�ساء ،فاطمة الزهراء� ،سالم اهلل
عليها ،فعن �أبي عبد اهلل ،عليه ال�سالم ،يف
قوله عز و جلَ } :و َم ْر َ َي ا ْب َنتَ ِع ْم َرانَ ا َّل ِتي
�أَ ْح َ�ص َن ْت َف ْر َج َها{( ،سورة التحريم)12/
قال :انه مثل �ضربه اهلل لفاطمة بنت ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و �آله)3( .

ملاذا فاطمة....؟!
يبقى ال�س�ؤال؛ ِ َل اختريت فاطمة الزهراء،
عليها ال�سالم ،لهذه املهمة ال�صعبة
واحل�سا�سة ،و هي امر�أة ،وهي بنت ر�سول
اهلل ،ومن املتوقع ان يحدث �أي �شيء يف
�ساحة املواجهة؟
ان المتصـــدي لهذه المهمـــة العظيمة،
هو شـــخص عظيم ذو مواصفات خاصة،
ابرزهـــا؛ التضحيـــة والتحـــدي والصبر
وااليمـــان المطلـــق بالله تعالـــى .وهذا
ما تجســـد في شخصية الســـيدة مريم
بنـــت عمران.

ففي الهجوم االخري على بيت الر�سالة ،و
الذي مت فيه احراق الدار ،حينما �أرادوا
اقتحامه ،مل يقم امري امل�ؤمنني� ،صلوات
اهلل عليه ،ب�صد الباب يف وجوههم ،بعد
ما قام� ،سالم اهلل عليه ،بذلك يف املرتني
ال�سابقتني ،و�إمنا قامت فاطمة لت�صد الباب
و حترج عليهم دخولهم من دون االذن(،)4
و ب�صدها� ،صدّت باب ال�ضالل من ان يدخل
بيت اال�سالم و االميان.
فلماذا فاطمة ،عليها ال�سالم ،و هي امر�أة و
لي�س علي ًا ،عليه ال�سالم ،و هو رجل؟
امنا فاطمة� ،سالم اهلل عليها ،لأنها بنت
ر�سول اهلل ،و كانت حتظى مبكانة �سامية عند
اهلل و ر�سوله و يف نفو�س امل�سلمني ،كما مرمي
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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أسوة حسنة
اي�ض ًا .و هتك حجاب املر�أة اقرع و ا�شنع و
ا�سرع لإف�شال املخططات ال�شيطانية ،وا�سرع
يف ك�شف القناع عن حقيقة دجلهم ونفاقهم
وانحرافهم ،فحتى اعراف اجلاهلية ،تراعي
للمر�أة حرمة و ح�شمة ،و ان كانت امر�أة
عادية ،فيتحرجون من الدخول عليها بغري
اذن .فكيف اذا كانت هي فاطمة الزهراء،
بنت ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�آله ،و�سيدة
ن�ساء اهل اجلنة ،و هي حامل؟!
نعم؛ حتول بيت فاطمة اىل �ساحة مواجهة
تاريخية وملحمة بطولية ال نظري لها ،بني
الر�سالة واالميان ،وبني االنحراف والزيف
والطغيان ،ويف خ�ضم املواجهة يح�صل ان
تتعر�ض ال�صديقة اىل اخلد�ش يف وجهها و
تلطم،وتخاطربنف�سهاوبجنينها،لكنذلككله
ي�سهل يف جنب طاعة اهلل و احلفاظ على ر�سالة
اخلامت من ان تندر�س و تنحرف ،كما خاطرت
مرمي بنف�سها حفاظ ًا على ر�ساالت اهلل.
كانت مريـــم تحظى باحتـــرام بالغ لدى
بنـــي اســـرائيل ،لـــذا اختيـــرت لتلك
المهمـــة لتكـــون ابلـــغ في إفشـــال
المخطـــط اليهودي ،فإن فاطمة ،ســـام
اللـــه عليهـــا ،بلغـــت مـــن حالها في
نفـــوس الصحابـــة ان بيوتهـــا تقاس
عندهـــم ببيـــوت االنبياء

فان كانت مرمي قد تعر�ضت للأذى املعنوي
والنف�سي ،ف�إن ال�صديقة الطاهرة ،خاطرت
بنف�سها و�ضحت بجنينها ،و �صربت على
اجتماع االمة على ه�ضمها حقها وحق بعلها
امري امل�ؤمنني.
و اذا خوطبت مرمي بقوله تعاىل�ِ } :إنَّ َّ َ
الل
اك َو َط َّه َر ِك{�( ،سورة �آل عمران
ا�ص َط َف ِ
ْ
 ،)42/فقد خوطبت ال�صديقة بقوله تعاىل:
}�إِ َّ َنا ُي ِري ُد َّ ُ
الل ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ْم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل
ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم ت َْطهِ ري ًا{�( ،سورة الأحزاب
 )33/و �أين طهارة �آية التطهري ال�شاملة
ل�سيد الر�سل� ،صلى اهلل عليه و�آله ،من
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طهارة مرمي؟
و ان كانت مرمي حتظى باحرتام بالغ لدى
بني ا�سرائيل ،لذا اختريت لتلك املهمة
لتكون ابلغ يف �إف�شال املخطط اليهودي ،ف�إن
فاطمة� ،سالم اهلل عليها ،بلغت من حالها
يف نفو�س ال�صحابة ان بيوتها تقا�س عندهم
ببيوت االنبياء .فحينما نزلت هذه الآية:
وت �أَ ِذنَ َّ ُ
الل �أَنْ ُت ْر َف َع{ ،و اخرب النبی
}يف ُب ُي ٍ
ا�صحابه ب�أن املراد منها بیوت االنبیاء ،قاموا
من فورهم اىل الر�سول �سائلني� :أو بيت علي
و فاطمة منها؟
فنف�س هذا ال�سوال �شاهد �صريح على انه
كان املرتكز عندهم ،ان بيت فاطمة ال يقا�س
ببيوت النا�س العاديني ،بل هي على غرار
بيوت ر�سل اهلل.

ان ترعى حرمة لبنت ر�سول اهلل� ،صلى اهلل
عليه و�آله ،فرد عليهم قائال :و �إن)7( !!...
وهكذا بقيت الباب املحطمة واملحروقة،
وال�ضلع املك�سور ،و�صمة عار �أبدية على
جر�أة نفر من دعاة اال�سالم ،على حرمة نبي
اال�سالم وعلى �ضمري الر�سالة و نامو�سها.
وهكذا يتم احلفاظ على الر�سالة املحمدية
و على القر�آن و العرتة عن التحريف و
التالعب ،فلوال تلك الدماء الطاهرة مل
يبق من القر�آن اال مثل ما بقي من التوراة
و االجنيل.
ف�سالم اهلل عليها ،يوم ولدت و يوم �ضربت و
لطمت و ك�سر �ضلعها ،و�أ�سقط جنينها و يوم
فارقت هذه الدنيا و هي �شهيدة مظلومة ويوم
تبعث ح ّية.

وروى ال�سيوطي ،يف تف�سريه «الدر املنثور»،
قال« :و�أخرج ابن مردويه وبريدة قال:
قر�أ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم هذه
وت �أَ ِذنَ َّ ُ
الل �أَنْ ُت ْر َف َع{�( ،سورة
}ف ُب ُي ٍ
الآيةِ :
النور ،)36/فقام �إليه رجل فقال� :أي بيوت
هذه يا ر�سول اهلل؟ قال :بيوت الأنبياء ،فقام
�إليه �أبو بكر فقال :يا ر�سول اهلل ،هذا البيت
منها ،بيت علي وفاطمة ؟ قال  :نعم من
�أفا�ضلها”)5( .

هوام�ش:

و اما بابها فهي الباب التي كان النبي� ،صلى
اهلل عليه و�آله ،يقف عندها كل �صباح في�سلم
على اهلها و يقر�أ �آية التطهري�ِ } :إ َّ َنا ُي ِري ُد َّ ُ
الل
ِل ُي ْذ ِه َب َع ْن ُك ْم ال ِّر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
ت َْطهِ ري ًا{ ،وهذه احلالة طالت �ستة ا�شهر و يف
بع�ض االخبار ت�سعة ا�شهر)6( .
هذه املوقعية ال�سامية التي كانت حتظى بها
و مكانة بيتها ،ادت اىل نوع من التقهقر حتى
يف زمرة الداخلني على البتول و املقتحمني
للدار ،فحينما ر�أوه ( )....و قد �صمم على
االحراق �س�ألوه م�ستنكرين� :إن فيها فاطمة!
لكن ابت النفو�س اجلاهلية والقلوب القا�سية،
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�(-1صحيح البخاري ج  7ح )209
والهمل بفتحتني :الإبل بال راع قال اخلطابي  :الهمل ما ال
يرعى وال ي�ستعمل ويطلق على ال�ضوال واملعنى �أنه ال يرده
منهم �إال القليل ،لأن الهمل يف الإبل قليل بالن�سبة لغريه.
و يف ل�سان العرب :ويف حديث احلو�ض  :فال يخل�ص منهم
�إال مثل همل النعم ; الهمل � :ضوال الإبل  ،واحدها هامل
� ،أي �إن الناجي منهم قليل يف قلة النعم ال�ضالة.
�(-2صحيح م�سلم  717ح )4806
(-3تف�سری الربهان ج � 5ص )431
 -4البد من االلتفات اىل انها �سالم اهلل عليها مل تقم لتفتح
الباب للمهاجمني ،و امنا قامت لت�صد و لتمنع من اقتحامهم
للدار .
النبي مير
-5امل�ستدرك على ال�صحيحني  158 :3كان ّ
بباب فاطمة �ستة �أ�شهر ،..وقال :حديث �صحيح على
�شرط م�سلم ومل يخرجاه� ،أ�سد الغابة  521 :5فاطمة
بنت ر�سول اهلل� ،ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم ،م�سند �أحمد
 259 :3م�سند �أن�س بن مالك  ،تف�سري الطربي (( 9 :22
َو َقرنَ يف بيوتكنَّ  ،))...تف�سري ابن كثري � 92 :3سورة
الأحزاب ،الدر املنثور � 199 :5سورة الأحزاب ،م�سند
الطيال�سي 274 :علي بن زيد بن اجلدعان عن �أن�س,
�صحيح الرتمذي � 31 :5سورة الأحزاب ،كنز العمال
 646 :13ف�ضائل �أهل البيت ،امل�صنف  527 :7ما ذكر
يف ف�ضائل فاطمة ،عليها ال�سالم ،م�سند �أبي يعلى 59 :7
احلديث .3978
-6بحار االنوار :ج � 43ص .82
-7االمامة و ال�سيا�سة البن قتيبة الدينوري :ج� 1ص .19

فکرة

الفقيه محجة هداية
*ال�شيخ في�صل العوامي
�إن اكت�ش ��اف دور الفقي ��ه يف تكري� ��س
احلال ��ة الديني ��ة واملحافظة عليها يف و�س ��ط
املجتمعات الإ�س�ل�امية عموم ًا وال�شيعية على
وج ��ه اخل�صو� ��ص ،يتطلب نظرة م ��ن جانب
�آخر وذلك لتج ��اوز حالة الإدع ��اء والتحرير
الرنج�سي.
ذل ��ك اجلانب ه ��و النظ ��ر يف ذات احلالة
الدينية ويف م�س�ي�رتها ال�س ��جالية ،وذلك من
خالل ت�شخي�ص نقاط ال�ضغط التي ت�سهم يف
زعزعة تلك احلال ��ة والتي من خاللها ميكن
اكت�ش ��اف دور الفقي ��ه ،لأن دوره احلقيق ��ي
يتجلى يف اال�ستجابة الفعلية لل�ضغوط امل�ؤرقة
للحالة الدينية ،وم ��دى قدرته على احلد من
خطورتها ،كما ميكن اكت�شاف دور �أي �إن�سان
يف املجتمع بنف� ��س الطريقة �أي�ض ًا.
فما ه ��ي �أعمق و�أبرز نق ��اط ال�ضغط التي
ت�ؤثر يف زعزعة احلالة الدينية عند الإن�س ��ان
واملجتمع؟
هن ��اك ع ��دة م�ؤث ��رات اجتماعي ��ة وعلمية
بع�ضه ��ا داخلي والآخ ��ر خارجي :
�أو ًال  :امل�ؤثرات الداخلية؛ ولها �أ�سباب:
-1ال�س ��بب العلم ��ي :توق ��ف التنظ�ي�ر
الدين ��ي.
�إن العل ��م متح ��رك ولي� ��س �أم ��ر ًا جام ��داً
لكي يتم االكتفاء بالإنت ��اج القدمي� .إن جمود
العلم يزيده غمو�ض ًا وي�س� � ّهل عملية اخرتاقه
واخ�ت�راق املجتم ��ع م ��ن خالل ��ه ،والو�س ��يلة
الوحي ��دة للإبقاء عل ��ى حيوية العل ��م ،العمل
عل ��ى تطوي ��ره بالتنظري امل�س ��تمر الذي ي�أخذ
بح�س ��بانه حرك ��ة املجتمع وطبيع ��ة الظروف
العلمي ��ة لتلك احلركة حت ��ى يكون يف مقدوره
تقدمي حل ��ول معا�ص ��رة ور�ؤى متطورة.
لق ��د �أ�س ��هم التخل ��ف العلم ��ي يف عملي ��ة
اخ�ت�راق املجتم ��ع املتدي ��ن ال ��ذي مل يجد ما

يحاكي هموم ��ه العملي ��ة يف ثقافته ،فا�ضطر
�إىل االنتق ��اء وااللتقاط من هنا وهناك ،مما
�س� � ّبب يف نهاي ��ة املط ��اف زعزع ��ة للقناعات
الديني ��ة عند الإن�س ��ان واملجتمع.
-2ال�س ��بب االجتماع ��ي :متيي ��ع القي ��م
الدينية.
�إن القيم ��ة الديني ��ة غالب� � ًا م ��ا تتعاك� ��س
وتتناق�ض مع امل�صالح امل�ؤقتة للإن�سان ،طبع ًا
هي لي� ��س من �ش�أنها ذلك لكن الإن�سان ينظر
�إليها على �أنها موازية مل�صاحله ال�ش ��خ�صية،
ف�إنه ي�س ��عى ب�ي�ن احلني والآخ ��ر �إىل التحايل
عليها.
و�إمن ��ا �أق ��ول التحاي ��ل لأن امل�ؤم ��ن لي� ��س
من �ش� ��أنه الرف�ض املطل ��ق وال�صريح للقيمة
الديني ��ة؛ لأن ذل ��ك ُيع ��د خروج� � ًا ع ��ن ربقة
الدي ��ن ،و�إمنا قد يك ��ون من �ش� ��أنه االلتفاف
عل ��ى القيم ��ة لتجني ��ب نف�س ��ه �صعوبته ��ا
با�س ��تخدام حيل �ش ��رعية �أو بع� ��ض الثغرات
العقلية مما ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل متييع
القيم ��ة الديني ��ة ورف ��ع حالة الإل ��زام فيها.
وحت ��ى يحاف ��ظ عل ��ى �س�ل�امة القيمة من
التميي ��ع ف�إنها حتتاج دائم ًا �إىل حار� ��س يقظ
قادر عل ��ى التنبه لتل ��ك التحاي�ل�ات ،وم�ؤ ّكد
دائم� �اً و�أبداً على القيم ��ة و�أ�صالتها.
ثاني� � ًا  :امل�ؤثرات اخلارجية ،ولها ا�س ��باب
اي�ض ًا:
-1ال�س ��بب العلم ��ي� :إث ��ارة ال�ش ��كوك
العقيد ي ��ة.
عل ��ى اعتب ��ار �أن الأف ��كار الديني ��ة والقيم
ال�ش ��رعية متذهب ��ت مع م ��رور الزم ��ن ،ولأنّ
بع�ض املتمذهبني يعرتيهم �شيء من الع�صبية
ملذهبياته ��م ف�إنه ��م غالب� � ًا ما ينظ ��رون �إىل
القيم واملمار�س ��ات املتبناة م ��ن قبل غريهم
نظرة عدائي ��ة ،فيعمدون على �أث ��ر ذلك �إىل
حماربتها وتوجيه �س ��هام النق ��د �إليها يف �أدق

ق�ضاياه ��ا وبخا�ص ��ة الأم ��ور االخت�صا�صي ��ة
التي ال ميلك املجتم ��ع قبالها قدرة على الرد
واملواجهة لع ��دم اخت�صا�صه.
ومثل ه ��ذه الت�ش ��كيكات لو ترتك و�ش� ��أنها
ف�إنها ال حمالة ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على العقيدة،
ولهذا ف�إنه ��ا دائم ًا حتتاج �إىل مواجهة علمية
عميق ��ة وم�س ��تمرة �أي�ض� � ًا لأن الت�ش ��كيكات ال
تخت�ص مبرحلة زمنية حمددة.
-2ال�س ��بب االجتماع ��ي :الدفع ال�سيا�س ��ي
باجتاه فكر خا�ص.
وه ��ذا بطبيعته ي�س ��تلزم من ��اوءة من جهة
�أخ ��رى للأفكار املغايرة ،فكل نظام �سيا�س ��ي
ع ��ادة ما يك ��ون متبني ًا لفكر مع�ي�ن ،قد يكون
تبني ��ه عقيدي� � ًا وقد يك ��ون م�صلحي� � ًا العتبار
ذلك الفكر يخدم م�شروعه ال�سيا�سي ،وذلك
يدفعه �إىل الرتويج لفكرة املتبني ،وقد يدفعه
�أي�ض ًا �إىل حماربة فكر الغري والت�ضييق عليه،
كم ��ا ح ��دث يف الع�ص ��ر العبا�س ��ي الأول يف
اجلدال امل�ش ��هور بني املعتزلة والأ�شاعرة.
وال يخف ��ى م ��ا له ��ذا العامل م ��ن �أثر على
عقيدة املجتم ��ع وتدينه ،ولهذا ف�إنّ املحافظة
وح�س ��ن احلالة الدينية
على �س�ل�امة العقيدة ُ
يف املجتم ��ع يحت ��اج �إىل رج ��ال مت�صدي ��ن
ومبدئي�ي�ن يقلل ��ون من خطورة ه ��ذا الأمر.
ه ��ذه بع� ��ض امل�ؤث ��رات الت ��ي تُ�س ��هم
ب�ش ��كل جدّي يف زعزع ��ة احلال ��ة الدينية يف
املجتمعات ،ويف زحمة هذه امل�ؤثرات ت�ألق دور
الفقيه قدمي� � ًا وحديث ًا ،فهو رجل الدين الذي
ذب
ت�صدّى لإحياء العلم وتطويره ،وهو الذي ّ
بقلمه ول�س ��انه عن حرمي العقيدة و�أجاب عن
الت�شكيكات املتكاثرة ،وهو كذلك من ت�صدى
لقي ��ادة املجتم ��ع �أم ��ام احلمالت ال�سيا�س ��ية
الطائفية ،وكل ذلك لي� ��س غريب ًا على املتتبع
لتاريخ الفق ��ه والفقهاء.
ﻧﻴﺴﺎن | 2015
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اسوة حسنة

إضاءات من النهج

أهل البيت في نهج البالغة

*حممد طاهر ال�صفار
�ضم نهج البالغة بني دفتيه ،ما مل يحوه
ّ
كتاب �سوى كتاب اهلل العزيز ،من الأمور
التي تر�سم للإن�سان عالقته مع ربه ومع
نف�سه ومع املجتمع.
ً
لم يغفل نهـــج البالغـــة ،جانبا عظيم
األهمية فـــي حياة األمة اإلســـامية ،أال
وهو دور قيـــادة األمة بعد الرســـول
الكريم ،والسير بالمســـلمين وفق ما
جاء بـــه النبي األكرم ،صلـــى الله عليه
وآله ،والشريعة الســـمحاء وتطبيقها

كما ر�سم هذا النهج العظيم ،العالقات بني
كل �شرائح املجتمع املختلفة ،والتي تك ّون
مبجموعها املنظومة االجتماعية النموذجية
املتكاملة.
�ضم كل هذه
ومل يغفل نهج البالغة ،وقد ّ
الأمور االجتماعية واالقت�صادية والفكرية،
جانب ًا عظيم الأهمية يف حياة الأمة
الإ�سالمية� ،أال وهو دور قيادة الأمة بعد
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الر�سول الكرمي ،وال�سري بامل�سلمني وفق ما
جاء به النبي الأكرم� ،صلى اهلل عليه و�آله،
وال�شريعة ال�سمحاء وتطبيقها وهو الدور
املناط ب�آل البيت الأطهار ،عليهم ال�سالم،
كما د ّلت على ذلك الآيات القر�آنية الكرمية
و�أحاديث الر�سول الكرمي و�أكدته �سرية
الأئمة املع�صومني ،عليهم ال�سالم.
وال يخفى ما لهذا الدور من �أهمية يف
حياة الأمة ،فهو الذي ير�سم لها م�سارها
الذي اختطه اهلل لها يف تطبيق الإ�سالم
ال�صحيح ،كما ن ّوهت عليه الآية الكرمية:
} َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا �أَ ِطي ُعوا َّ َ
الل َو�أَ ِطي ُعوا
ال َّر ُ�س َ
ول َو�أُ ْو ِل الأَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم{ ،حيث قرنت
هذه الآية طاعة الأئمة بطاعة اهلل والر�سول
و�أعطت �صالحيات لأويل الأمر بعد الر�سول
يقت�ضي على الأمة مبوجبها الطاعة يف كل
�أمر �أو نهي و�أن تعمل مبقت�ضى هذه الأوامر
ب�أي عمل ي�أتي عن طريق �أهل البيت � -أولوا
ن�ص ت�شريعي يدل على
الأمر -مل يرد فيه ّ
�إباحته �أو حرمته �أو وجوبه �أو ا�ستحبابه
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فهو يعطي �صفة ثانوية للأحكام التي ثبت
حتليلها �أو حترميها عن طريق الكتاب
وال�سنة.
�إذن؛ فقد حتدد لأويل الأمر دور عظيم يف
قيادة الأمة وفق ما جاء به الر�سول الكرمي
وقد �أجمعت الن�صو�ص والأحاديث النبوية
ال�شريفة والروايات املعتربة على �أن �أويل
الأمر املن�صو�ص عليهم يف القر�آن هم �أهل
البيت ،الأئمة االثنا ع�شر ،وكذلك دلت
�سريتهم العظيمة على �أنهم هم االمتداد
الطبيعي لنبي الإ�سالم� ،صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم ،وخلفاء اهلل يف �أر�ضه.
ول�سنا هنا ب�صدد �سرد تلك الروايات
الكثرية والن�صو�ص امل�ستفي�ضة حول هذا
الأمر الذي �أجمع عليه �أئمة احلديث
والرواة � ّإل من �ش ّذ و�أعمته الع�صبية العمياء
�أو انقاد حتت مظلة حكام اجلور واقتات
على موائد الظاملني ،ولكننا ب�صدد ما جاء
بحقهم وتبيان منزلتهم العظيمة و�إبراز
دورهم القيادي الفذ يف الأمة كما جاء على
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ل�سان �سيدهم� ،أمري امل�ؤمنني ،علي بن �أبي
طالب يف نهج البالغة.
فـ "هم مو�ضع �سره ،وملج�أ �أمره ،وعيبة
علمه ،وموئل حكمته ،وكهوف كتبه ،وجبال
دينه ،بهم �أقام انحناء ظهره ،و�أذهب
ارتعاد فرائ�صه".
وهذه النتفة التي ذكرها ال�شريف الر�ضي
يف نهج البالغة من �ضمن خطبة له ،عليه
ال�سالم ،حتت عنوان" :ومنها يعني �آل
النبي عليهم ال�سالم ،ومراجع ال�ضمائر
الأربعة يف �أمره ،وعلمه ،وحكمته ،وكتبه
عائدة �إىل اهلل".
كما ال يخفى �أن هذه ال�صفات ال تنطبق
على �سواهم من الب�شر وهي خم�صو�صة
بهم دون غريهم ممن ادعوها ،وال
ي�شاركهم بها �أحد من النا�س �سوى الأنبياء
والأو�صياء ،فهم ،عليهم ال�سالم ،ح ّفاظ
�أ�سرار اهلل وخزّانها كما دلت على ذلك
الروايات الكثرية يف ذلك عنهم ،عليهم
ال�سالم.
من هذه الروايات ما رواه �أبو ب�صري عن
الإمام ال�صادق ،عليه ال�سالم ،يف الكايف
قوله�" :إن عندنا �سر ًا من �سر اهلل ،وعلم ًا
من علم اهلل ،ال يحتمله ملك مقرب ،وال
نبي مر�سل ،وال م�ؤمن امتحن اهلل قلبه
للإميان ،واهلل ما كلف اهلل �أحد ًا ذلك
احلمل غرينا ،وال ا�ستعبد بذلك �أحد ًا
غرينا ،و�إن عندنا �سر ًا من �سر اهلل ،وعلم ًا
من علم اهلل� ،أمرنا بتبليغه فلم جند له
مو�ضع ًا وال �أه ًال وال ح ّمالة يحملونه ،حتى
خلق اهلل لذلك �أقوام ًا ،خلقوا من طينة
خلق منها حممد ًا� ،صلى اهلل عليه و�آله،
وذريته ومن نور خلق اهلل منه حممدً ا
وذريته ،و�صنعهم بف�ضل �صنع رحمته
التي �صنع منها حممدا وذريته ،فبلغناهم
عن اهلل عز وجل ما �أمر بتبليغه ،فقبلوه

واحتملوا ذلك".
والروايات بهذا ال�صدد عن الأئمة ،عليهم
ال�سالم ،ال حت�صى ،ويظهر �صوت نهج
البالغة (�أمري امل�ؤمنني) جلي ًا يف حق �أهل
البيت بالوالية بعد الر�سول واخلالفة على
النا�س باجتماع خ�صال فيهم مل تتوفر عند
�أي من الب�شر:
"ال يقا�س ب�آل حممد من هذه الأمة �أحد،
وال ي�ساوى بهم من جرت نعمتهم عليه
�أبدا ،هم �أ�سا�س الدين ،وعماد اليقني،
و�إليهم يفيء الغايل وبهم يلحق التايل
ولهم خ�صائ�ص حق الوالية وفيهم الو�صية
والوراثة".
وال �شك �أن كل العلوم املوجودة عند
امل�سلمني تنتهي �إليهم ،فقد ورد يف الكايف
عن �سليمان الأعم�ش عن الإمام ال�صادق،
عليه ال�سالم ،قوله:
"نحن �أئمة امل�سلمني ،وقادة الغر املحجلني،
وموايل امل�ؤمنني ،ونحن �أمان �أهل الأر�ض
�إال ب�إذنه ،وبنا مي�سك الأر�ض �أن متيد
ب�أهلها ،وبنا ينزل الغيث ،وبنا ين�شر
الرحمة ،ويخرج بركات الأر�ض ،ولو ال ما
يف الأر�ض منا ل�ساخت ب�أهلها".
ويف املقطع الأخري من اخلطبة يبني
�أمري امل�ؤمنني ،عليه ال�سالم� ،أن اخلالفة
والوالية هي �إرثهم وحقهم وهم املن�صو�ص
عليهم من اهلل بها.
كما �شبههم ،عليه ال�سالم ،بـ"الطريق
الو�سطى" و"اجلادة" التي هي طريق
ر�سول اهلل يف الأحكام ال�شرعية والتعليمات
الإ�سالمية وكل ما يتعلق ب�أمور الأ�صول
والفروع والواجبات واملحرمات واملكروهات
وامل�ستحبات� ،إ�ضافة �إىل الأمور الأخالقية
واالجتماعية واالقت�صادية والفكرية
والفل�سفية وجميع مناحي احلياة العامة
كما يف قوله ،عليه ال�سالم:

"اليمني وال�شمال م�ضلة ،والطريق
الو�سطى هي اجلادة ،عليها باقي الكتاب
والنبوة ،ومنها منفذ ال�سنة ،و�إليها م�صري
العاقبة".
ويف مورد �آخر ي�شبههم ،عليه ال�سالم،
بنجوم ال�سماء كما يف قوله:
"�أال �إن مثل �آل حممد �صلى اهلل عليه و�آله،
كمثل جنوم ال�سماء �إذا خوى جن ٌم طلع
جنم".
وين ّوه ،عليه ال�سالم ،يف مو�ضع �آخر
�إىل �أثرهم يف القر�آن الكرمي ،وما جاء
بحقهم فيه من الآيات الب ّينات والرباهني
ال�ساطعات حول ف�ضلهم ومنزلتهم عند
اهلل فيقول:
"فيهم كرائم القر�آن وهم كنوز الرحمن
�إن نطقوا �صدقوا و�إن �صمتوا مل ي�سبقوا".
كما ي�ؤكد ،عليه ال�سالم ،يف مو�ضع �آخر
على �أن �أهل البيت ،هم �أقرب اخللق �إىل
اهلل و �أوىل النا�س بر�سوله و�أعلمهم مبا
جاء به من احلق فيقول :
ّ
شـــبه االمام ،علـــي ،اهل البيـــت ،عليهم
الســـام ،في نهج البالغـــة ،بأنهم "الطريق
الوســـطى" و"الجادة" التي هي طريق رسول
الله في األحكام الشـــرعية واألمور األخالقية
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والفكريـــة
والفلســـفية وجميع مناحي الحياة

"هم عي�ش العلم ،وموت اجلهل ،يخربكم
حلمهم عن علمهم ،وظاهرهم عن
باطنهم ،و�صمتهم عن حكم منطقهم،
ال يخالفون احلق وال يختلفون فيه ،وهم
دعائم الإ�سالم ،ووالئج االعت�صام ،بهم
عاد احلق �إىل ن�صابه ،وانزاح الباطل عن
مقامه ،وانقطع ل�سانه عن منبته ،عقلوا
الدين عقل وعاية ورعاية ،ال عقل �سماع
ورواية ،ف�إن رواة العلم كثري ورعاته قليل".
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العلوية شريفة بنت االمام الحسن،

عليهما السالم..،

طبيبة العلويين

*اعداد� /أجمد الربيعي

واحلديث مع الزائرين الكرام.

*ريحانة من رياحني �أهل البيت ،عليهم
اذا كانت الأمم احل ّية تعتني بحياة عظمائها
ال�سالم

54

وكبارها ،فتقيم لهم التماثيل وت�ش ّيد لهم
ال ُن�صب التذكارية وتدر�س حياتهم للأجيال،
لأنها ترى يف ذلك دعم ًا حل�ضارتها وت�شييد ًا
لدعوتها ،فجدي ٌر بالأمة الإ�سالمية ان تدر�س
حياة �أئمة اهل البيت ،عليهم ال�سالم،
وتبحث عن �آثارهم وتنقب عن �أخبارهم
لت�أخذ من عملهم وعلمهم و�سريهم منوذج ًا
حي ًا يو�صلها اىل الرقي وال�سعادة ويحقق
لها اخلري املن�شود ،ليعود لوا�ؤها يخفق على
العامل من جديد ،وكما قال االمام ال�صادق،
عليه ال�سالم�« :أحيوا �أمرنا ،رحم اهلل من
�أحيا امرنا».
وقد د�أبت جملة «الهدى» على ن�شر فكر
�أهل البيت ،عليهم ال�سالم ،والبحث يف
�سريهم اخلالدة وتطوير مراقدهم ،واللقاء
بالقائمني على خدمة هذه املراقد ال�شريفة

العلوية� ،شريفة بنت الإمام احل�سن املجتبى،
عليهما ال�سالم ،ريحانة من رياحني �أهل
البيت ،عليهم ال�سالم ،معل ٌم من معامل النور
والإميان و�صاحبة الكرامات.
كثـــرة الروتيـــن وتنـــازع
الصالحيـــات بيـــن الدوائـــر
الرســـمية ،هـــو الـــذي
يعيـــق عمليـــات تطويـــر
المقدســـة
المراقـــد
ويجعـــل القائميـــن عليهـــا
يعتم ــدون عل ــى المتبرعي ــن

يقع املرقد الطاهر للعلوية �شريفة يف حمافظة
بابل مبنطقة «�أبو غرق الأو�سط» ،وهو يتبع
�إداري ًا ناحية «�أبو غرق» ،حيث يبعد مزارها

| اﻟﻌﺪد) | (٢٧٨ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎ  ١٤٣٦ﻫـ

ال�شريف نحو �سبعة كيلو مرتات عن �شارع
حلة  -كربالء ،و�أربعة كيلو مرتات تقريب ًا عن
منطقة الطهمازية ،فيما تبعد نحو ت�سعة كيلو
مرتات عن مركز مدينة احللة .وهي منطقة
�شديدة اخل�ضرة ،وحتيط بها ا�شجار النخيل
الكثيفة ،ولكرثة براهينها وكرامتها يف �شفاء
املر�ضى حتى �سميت بطبيعة املعلولني.
*الفتالوي وحقيقة هذا املرقد ال�شريف
«الهدى» التقت بالأمني اخلا�ص للمرقد،
ال�سيد احمد ح�سن الفتالوي ليحدثنا عن
هذا املو�ضوع بالقول�« :أود ان �أو�ضح لكم
بع�ض االمور حول ن�سب العلوية الطاهرة
بنت احل�سن ،وح�سب ما ذكره ال�شيخ حممد
حيدر -رحمه اهلل -الذي كان وكيل املرجعية
الدينية يف مدينة احللة ،يف ثمانينات القرن
املا�ضي ،ذكر ان العلوية هي �إحدى بنات
االمام احل�سن املجتبى ،عليهما ال�سالم،
وهي كانت طفلة عندما توفيت اثناء م�سرية
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ال�سبايا بني الكوفة وال�شام بعد ا�ست�شهاد
الإمام احل�سني ،عليه ال�سالم ،ودفنت يف
هذا املكان.
وي�ضيف الفتالوي :انه «مهما يكن من �أمر،
ف�إن كرامات العلوية �شريفة مرجعها اىل
كرامات االمام احل�سن املجتبى» ،ويتابع
القول« :بناء املرقد كما هو متوارد لدينا يعود
اىل بداية الأربعينيات من القرن املا�ضي،
على �شكل قبة �صغرية ثم ُبني املرقد ب�شكل
ب�سيط وهي مرحلة من مراحل البناء عام
 ،1981وكان يت�ضمن قبة حتيط بها �أعمدة
بدون �سياج ،ومن ثم مت تطوير املرقد كما
ترون بتربعات اهل اخلري والزائرين من
داخل وخارج العراق وبخا�صة من دولة
الكويت.
*اال�ستمرارية يف تطوير املرقد ال�شريف
وحول عمليات التطوير واحلديث يف هذا
املرقد ال�شريف :وجه الفتالوي اللوم على
احلكومة املحلية يف حمافظة بابل بانها «مل
تُ�سهم حلد الآن بامل�ساعدة يف تقدمي �أي
خدمة تذكر للمرقد واملنطقة املحيطة به،
دون معرفة اال�سباب حيث يتم تزويد املرقد

ب�شبكة الكهرباء و�أنابيب املاء ال�صالح
لل�شرب عن طريق متربعني.
وعن اخلطط امل�ستقبلية لتطوير املرقد
يقول االمني اخلا�ص ملرقد العلوية �شريفة:
«جرت يف عام  2011عملية وا�سعة لرتميم
للمرقد من الداخل واملنطقة املحيطة به
من اخلارج فتم تغليف البناء القدمي املرقد
باملرمر ،ومت طالء القبة باللون الذهبي،
يقـــول أصحـــاب المحـــال
التجاريـــة إن أرباحنـــا
ليســـت باألمـــر المهـــم
قـــدر وجودنـــا قـــرب هـــذا
المرقـــد الطاهـــر ،والـــذي
ّ
يعـــدون مـــا يأتيهـــم مـــن
رزق الحـــال فيـــه بـــركات
تعـــادل اضعـــاف الربـــح
المـــادي فـــي مـــكان آخـــر

و �إن�شاء م�سقفات للزائرين و �إزالة ال�سوق
القدمي والبعة املتجولني (الب�سطيات)
التي كانت تعيق دخول الزائرين للمرقد ،و
�إن�شاء ا�سواق منوذجية حديثة ،عن طريق
اال�ستثمار ،و �إن�شاء م�ساحات خ�ضراء حتيط

باملرقد ،وجتهيز املرقد ب�سيارات خا�صة
لنقل الزائرين �شبيهة مبا موجود يف العتبتني
احل�سينية والعبا�سية يف كربالء املقد�سة.
وكما ذكرت ،كل ذلك ،من تربعات اخلريين
ومن امل�ؤمل ،ان تتم �شراء م�ساحة من االر�ض
تبلغ ،خم�سة ع�شر دومن ًا جماورة للمرقد،
من اجل تو�سعته بالتعاون بني االمانة العامة
للمزارات ال�شيعية املقد�سة ،و وزارة اال�سكان
و االعمار� ،إال ان عدم �إقرار موازنة عام
 ،2014وت�أخر �إقرار موازنة عام ّ � ،2015أخر
كثري ًا ال�شروع باجناز هذا امل�شروع».
�شاركنا احلديث رئي�س جلنة الثقافة
وال�شعائر الدينية يف جمل�س ناحية «ابي
غرق» ال�سيد عبا�س اموري هادي ،والذي �أق ّر
بوجود ق�صور يف دعم عملية تطوير املرقد،
و �أرجع �سبب قلة اخلدمات املقدمة للمرقد
ال�شريف ،اىل قلة التخ�صي�صات املالية
املخ�ص�صة للناحية ،م�ضيف ًا« :ان الناحية
و�ضعت يف تخطيطها م�شروع ت�أهيل �شبكات
الكهرباء يف املنطقة ،ومد خطوط انابيب
املاء ،وتوجد هنالك خطة لفتح �شارع طوله
اكرث من ( )900مرت� ،أجنزت موافقته
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الر�سمية من قبل م�شاريع حمافظة بابل».
ويتابع هادي احلديث« :ان املنطقة املحيطة
باملرقد �شهدت زيادة �سكانية مرتفعة و�أخذت
االرا�ضي الزراعية تتحول اىل �سكنية ،مما
اثر على نوع اخلدمات املقدمة لهذه املنطقة.
ومل يخف امل�س�ؤول احلكومي ت�شا�ؤمه من كرثة
الروتني وتنازع ال�صالحيات بني الدوائر
الر�سمية االمر الذي يعيق عملية جناح
تطوير املراقد املقد�سة ويجعل القائمني
عليها يعتمدون على املتربعني.

*”طبيبة العلويني” وكراماتهم

بعد ت�شرفنا ب�أداء الزيارة والدعاء ،توجهنا
خارج �أ�سوار املرقد الطاهر ،و ابرز ما يلفت
النظر هو حائط ال�سياج اخلارجي املليء
ب�أ�صباغ احلناء ،و وجود قطع والفتات مكتوب
عليها كلمات �شكر وعرفان هلل تبارك وتعاىل
و �أهل بيت النبوة ،عليهم ال�سالم ،وللعلوية
�شريفة ،كونها كانت �سبب ًا يف �شفاء مر�ض
ع�ضال ،او رزق عائلة مبولود بعد �سنوات
من االنتظار ،حيث املو�ضوع كان حافز ًا لنا
لكي نلتقي ببع�ض الزوار ليذكروا لنا كرامات
العلوية �شريفة.
املواطن عبا�س طعمة ،وهو من �سكنة
املنطقة القريبة من املرقد ،يذكر انه يف
يوم من االيام ا�ستيقظ �صباح ًا وفيما هو
يتناول االفطار مع زوجته واطفاله فوجئ
ب�صراخ ابنته ال�صغرى وهي تقول« :مل �أعد
�أرى �شيئ ًا ...ا�صبحت عمياء»! فذهلت لهول
احلدث ،وبعدها قمت من حيث ال ا�شعر بدل

من الذهاب بها اىل امل�ست�شفى ،ذهبت اىل
مرقد العلوية �شريفة وتو�سلت بها اىل اهلل
تبارك وتعاىل ،وما هي �إال �أقل من �ساعة
ترفع ابنتي ر�أ�سها وعيناها حمراء ويعود
اليها النظر جمدد ًا بربكات �صاحبة املقام.
االخت «�أم ح�سني» ،تروي لنا ق�صة ابنها
ح�سني الذي مر على زواجه اكرث من ع�شر
�سنوات ومل يرزق بطفل« ،وبعد مرور فرتة
على زيارتي انا و زوجته للمرقد ال�شريف،
و بربكات الدعاء ،ظهرت عالئم احلمل ،و
رزق اهلل ابني بطفلة ا�سماها «�شريفة».
بعدها توجهنا اىل جممع ال�سوق النموذجي
الكبري ،الذي مت ت�شييده من خالل اال�ستثمار
قرب املرقد ،والتقينا ببع�ض �أ�صحاب
املحال التجارية ،منهم االخ �سجاد ح�سني،
�صاحب حمل لبيع الهدايا وااللعاب يقول:
االخت «أم حسين» تروي قصة
ابنها حسين الذي مر على زواجه
اكثر من عشر سنوات ولم ُيرزق
بطفل ،و «بعد مرور فترة على
زيارتي انا وزوجته للمرقد الشريف،
وببركات الدعاء رزق اآلن ابني
بطفلة اسماها «شريفة».

«ن�شهد توافد ًا للزائرين خالل ايام اجلمعة
وال�سبت والذين ي�صطحبون معهم �أطفالهم
مما يد ّر علينا �أرباح ًا الب�أ�س بها خا�صة وان
معظم ابناء املنطقة يعانون من البطالة وق ّلة
فر�ص العمل» .وي�ستمر �سجاد باحلديث معنا
بالقول�« :إال ان االمور ال�سلبية هو زيادة
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ا�سعار االيجار من قبل امل�ستثمر ،مما ا�ضطر
معظم ا�صحاب املحال اىل ترك حمالهم كون
ارتفاع االيجار يثقل كاهلهم».
�أغلب �أ�صحاب املحال يذكرون لنا �أن �أرباحنا
لي�ست بالأمر املهم قدر وجودنا قرب هذا
املرقد الطاهر ،والذي يعدّون ما ي�أتيهم من
رزق احلالل فيه بركات تعادل ا�ضعاف الربح
املادي يف مكان �آخر.
غادرنا املكان على �أمل العودة يف زيارة
قادمة ملرقد العلوية �شريفة �آملني ان يدمي
كرامات �صاحبة املرقد الطاهر على جميع
امل�ؤمنني الذين تقطعت بهم �سبل االطباء
وعدم قدرة معظمهم من ال�سفر اىل خارج
العراق لإجراء عمليات ب�سبب �ضعف احلال
و�آخرين ا�ستع�صى عالجهم ليلتجئوا اىل
«طبيبة العلويني».

من خدمات النقل للزائرين

القلـــب حـــرم هللا
*حممد جليل  /طالب جامعي
لو ت�أملت قلي ًال ووقفت وقف ًة ب�سيطة مع نف�سك يف ما �أعطاك اهلل
من النعم لوجدت �أن كل �شيء حولك ويف نف�سك �أي�ض ًا �أنه نعم ٌة من
اهلل عزّ وجل ،ومن هذه النعم مث ًال نعمة «القلب» او «الف�ؤاد» ،وهو
مكمن امل�شاعر واالحا�سي�س املرهفة ،فمن خالله يحب ومن خالله
يكره .يف مقابل هذه النعمة العظيمة ،حيث ي�شعر االن�سان بالن�شوة
والفائدة من �إظهار املحبة للآخرين ،يوجد عليها زكاة عليها ،على
الإن�سان االلتزام بها من خالل تعاليم الأنبياء والأئمة ،عليهم
ال�سالم ،ب�أن يحافظ عليه ويجعل احلب يف هذا القلب خال�ص ًا هلل،
حرم اهلل فال
وحده فقال االمام ال�صادق ،عليه ال�سالم« :القلب ُ
()1
تُ�سكن حرم اهلل �أحد ًا غريه».
يف مقابل هذا ،جند �أن من الأمور التي ابتدعها الغرب،
والتي هي يف احلقيقة نابعة من هوى النف�س ،ولي�س من القلب
ال�سليم والطاهر ،ما ي�سمى بـ «عيد احلب» �أو بامل�صطلح الغربي،
«فالنتاين» ،بع�ض ال�شباب يف البالد الإ�سالمية ت�صيبهم
«هي�سرتيا الهوى» ،عند قدوم هذا اليوم ( )2/14من كل عام،
مقد�س لديهم ،مع العلم لو �س�ألت ال�شباب عن
وك�أن هذا اليوم ّ
خلفية هذا العيد وما معناه ،لأجاب �إنه يجهل ذلك ،حيث �إنه
يعرف فقط مبا ي�سمى «عيد احلب» ال غري ،علم ًا �إن احلكايات
عن ن�شوء هذا العيد عديدة ،نذكر �إحداها لالخت�صار:
يف الع�صر الروماين ،كان هناك ق�س م�سجون ا�سمه «فالنتاين»،
وقد وقع يف غرام ابنة �أحد احلرا�س ،وب�سببه مت تنفيذ حكم
االعدام بحقه ،وفيما بعد �س ّمي هذا اليوم با�سم الق�س «فالنتاين».
يعد احلب من
وبغ�ض النظر عن احلادثة التاريخية ،فالبع�ض ّ
التح�ضر والرقي بامل�ستوى الفكري والثقايف ويقول للملتزمني
ّ
ً
ديني ًا و�أخالقيا� :إنكم مت�شددون ،فما معنى احلب عندكم؟!
نقول :نعم ،احلب موجود« ،وهل الدين �إال احلب» كما تقول
الرواية عن االمام ال�صادق ،عليه ال�سالم ،فحب ال�صديق
ل�صديقه وحب الأم لولدها وحب الزوج لزوجته و�أوالده كلها �أمور
عب عنه ال�شاب يف ظل
ّ
ي�شجع عليها الدين ،ولكن احلب الذي ُي ّ

هذا «العيد» هو �أن يتعرف �أول �شيء على البنت ويحبها ،وهذا
لن يكون احلب احلقيقي ،لأن احلب �أن حتب نف�سك لغريك ال
�أن حتب غريك لنف�سك ،فهذه ما ت�س ّمى بالأنانية وحب الذات،
ان احلب احلقيقي ،هو «حب الأم» فهي جتوع حتى ي�شبع ولدها
وتعط�ش حتى تروي ولدها ،تتعب حتى يرتاح ولدها ،واحلب
احلقيقي بني الرجل واملر�أة ،ال ي�أتي �إال بعد الزواج ،و�أن حتب
املر�أة ملا حتمله من خُ لق ودين ،وعطاء وتعاون ،ومودة ورحمة،
}وجعل بينكم مود ًة ورحمة{ ،و�أغلب الزيجات املبنية على احلب
()2
قبل الزواج انتهت �إىل الطالق.
ولو رجعنا �إىل الروايات ال�شريفة عن النبي و�أهل بيته ،عليهم
ال�سالم ،لوجدنا �أجوبة �شافية عن هذا املو�ضوع منها:
 -1حجاب القلب :عن الإمام الكاظم ،عليه ال�سالم�« :أو�صى
اهلل �إىل داود :يا داود حذّ ر و�أنذر �أ�صحابك عن ُحب ال�شهوات،
()3
ف�إن املعلقة قلوبهم ب�شهوات الدنيا قلوبهم حمجوبة عنّي».
 -2ما مييت القلب« :من ع�شق �شيئ ًا �أعمى ب�صره ،و�أمر�ض
قلبه فهو ينظر بعني غري �صحيحة وي�سمع ب�أذن غري �سميعة ،قد
()4
خرقت ال�شهوات عقله و�أماتت الدنيا قلبه».
 -3حب اهلل عز وجل هو الأول والأخري �أما حب الآخرين
كالأهل والأ�صدقاء فهو حب ثانوي فعن الر�سول� ،صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم« :،حب الدنيا وحب اهلل ال يجتمعان يف قلب �أبد ًا».
�ُ -4سئِل �صادق �أهل البيت ،عليه ال�سالم ،عن الع�شق؟ قال عليه
()5
بحب غريه».
ال�سالم« :قلوب خليت من ُحب اهلل فابتالها اهلل ُ
يف اخلتام عن هذا املو�ضوع ليعلم وينتبه �سالك هذا الطريق
حرم اهلل فال ت�سكن حرم اهلل غري اهلل».
اخلبيث ب�أن «القلب ُ
الهوام�ش
()1جامع الأخبار.
()2من �أقوال ال�سيد هادي املدر�سي.
()3حتف العقول عن �آل الر�سول.
()4نهج البالغة :احلكمة .349
()5الأمايل لل�صدوق.
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المدوية
“فدونكها”  ...الكلمة
ّ

*جواد السيد سجاد الرضوي

لكلمة “دون” عدة معان؛ منها  :نقي�ض
فوق ،وعند ،وقبل ،وغري ،وقدام،
والرديء ،و�سوى؛ وتكون مبعنى “خذ”،
نحو“ :دونكها”؛ �أي  :خذها.
وكلمة “فدونكها” واحدة من جمموع ما
يقرب من ( )1710كلمات ت�ألفت منها
اخلطبة املباركة التي �ألقتها ال�صديقة
الطاهرة ،فاطمة الزهراء ،عليها
ال�سالم ،يف امل�سجد النبوي ال�شريف
�أمام ح�شد كبري من املهاجرين والأن�صار
ون�سائهم ،فقالت لكبريهم بح�ضورهم:
“ ....فدونكها”...؛ �أي  :خذها،
وال�ضمري فيها يعود �إىل الزعامة التي
كانوا قد ذهبوا �إليها.
وال�س�ؤال املطروح :هل جاءت الزهراء،
عليها ال�سالم� ،إىل امل�سجد لتقدم لهم ما
هوحق بعلها الإمام علي بن �أبي طالب،
عليه ال�سالم ،يف الإمامة؟!
�صحيح �أن حمور تلك اخلطبة املباركة
كان الإمامة ،و�صحيح �أن كلمة “دونكها”
تعني  :خذها ؛ ولكن ماذا ق�صدت ؟
لعله ي�ست�شف من �سياق اخلطبة

املباركة – و�أي�ضا من زمانها ُبعيد وفاة
الر�سول الأعظم� ،صلى اهلل عليه و�آله،
ومن مكانها يف امل�سجد النبوي ال�شريف
 �أن الزهراء ،عليها ال�سالم ،ق�صدتف�صلوها – على عجل –
الزعامة التي َ
لأنف�سهم ومبقايي�سهم وموا�صفاتهم ؛ ال
الإمامة التي جعلها اهلل عز وجل والتي
ون�صت عليها
�أ�شار �إليها القر�آن الكرميّ ،
ال�سنة النبوية ال�شريفة؛ واملتمثلة بالأئمة
الإثني ع�شر ،عليهم ال�سالم ،ح�صرا.
�إن الزهراء ،عليها ال�سالم ،مل َ
تتخل عن
حق بعلها يف الإمامة عندما قالت له :
“فدونكها “ ؛ بل حتدثت عن الزعامة
التي َف َ�صلوها لهم �أ�صال ،وطاملا كانت
لهم ،فلي�أخذوا ما هولهم .و�أما الإمامة
احلقيقية واحلقة – والتي متثلت يف
�شخ�ص �أمري امل�ؤمنني االمام علي بن �أبي
طالب ،عليه ال�سالم ،يف ذلك الزمان،
واملتمثلة يف �شخ�ص الإمام املهدي
املنتظر ،عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف،
يف زماننا هذا – فهي باقية يف �أهل
البيت ،عليهم ال�سالم ،ومل ولن يت�صدى
لها �إال املطهرون املع�صومون ،عليهم
ال�صالة وال�سالم.

�إن الإمامة احلقة هي التي تكون بـ “اجلعل
الإلهي” ال بـ “ال�شورى بني امل�سلمني”،
ولوال الإمام احلق ل�ساخت الأر�ض ب�أهلها؛
وهوالعروة الوثقى ،وحبل اهلل املتني ،و�إن
اجلميع من الب�شر – منذ وفاة الر�سول
الأعظم� ،صلى اهلل عليه و�آله ،و�إىل يومنا
هذا وحتى تقوم ال�ساعة – متنعمون بهذه
الإمامة ؛ من حيث ي�شعرون �أوال ي�شعرون .

و�إذ �ألقت الزهراء ،عليها ال�سالم،
خطبتها ال�شريفة تلك �أمام ذلك احل�شد
يف امل�سجد النبوي ال�شريف ،تكون قد
�أو�ضحت ال�صورة �أمام �أولئك القوم �إذا
كانت �ضبابية ،و�أمتت احلجة عليهم
كاملة،وح َّملت �أولئك القوم
�إذا مل تكن
َ
امل�س�ؤولية الكاملة جتاه �أي انحراف يف
الأمة بعد وفاة الر�سول الأعظم� ،صلى
اهلل عليه و�آله.
يا �سيدتنا؛ يف ذكرى مولدك
وا�ست�شهادك ،نخاطبك ونقول« :يا
فاطمة الزهراء؛ يا بنت حممد؛ يا قرة
عني الر�سول؛ يا �سيدتنا وموالتنا؛ �إنا
توجهنا وا�ست�شفعنا ،وتو�سلنا بكِ �إىل
اهلل ،وقدمناك بني يدي حاجاتنا؛ يا
وجية عند اهلل ؛ ا�شفعي لنا عند اهلل».

