الكلمة الطيبة مسؤولية الجميع
* رئيس التحرير

اذا كان من البدهيي اعتامد عديد القنوات الفضائية
والصحف واملجالت يف الساحة اإلعالمية ،عىل قاعدة
املصالح الفئوية أو السياسية وحتى الشخصية ،فان «اإلعالم
الرسايل» يستند اىل قاعدة واسعة من الفكر اإلسالمي
األصيل ،ويستقي جذوره من القرآن الكريم ومن السرية
املطهرة للرسول األكرم وأهل بيته صلوات اهلل عليهم ،فهو
ّ
ال يقدم أفكار ًا وطروحات مبتدعة أو تصورات واعتقادات
شخصية ،إنام هو انعكاس ملنهج متكامل للحياةَ ،خ رَبته
األجيال والتاريخ ،فأثبت نجاحه وتفوقه احلضاري .وما
التقدم العلمي يف العقود األوىل من تاريخ اإلسالم،
وانعكاسه عىل الوضع االجتامعي ،إال دلي ً
ال عىل
طراوة تلك اجلذور ونقائها ،فهي حتمل «الكلمة
الطيبة» التي أصلها ثابت وفرعها يف السامء ..وكلام
ابتعدت هذه الكلمة عن الساحة االجتامعية،
احلمى السياسية ،والتكالب عىل السلطة،
بسبب ّ
كلام ساء الوضع االجتامعي وتعكّرت املياه وتلوث
اجلو ،فلن يعد باإلمكان الرؤية الصحيحة واستنشاق
احلرية واحلصول عىل الكرامة .وإال ملاذا جيب أن يغيب
عن أهل الشام يف عهد معاوية ،وهم مسلمون ،حقيقة
أمري املؤمنني عليه السالم ،و ُيفاجئوا بوجوده يف املسجد
واستشهاده يف حمراب صالته..؟! ثم ملاذا جيب أن يبقى مسلم
بن عقيل وحيد ًا يف الكوفة بعد تلك التعبئة اجلرارة التي ُحيض
هبا ،وكادت أن تغري جمرى التاريخ..؟ وهكذا أمثلة كثرية من
املايض املرير ،وقطع ًا؛ لدى القارئ الكريم أمثلة عديدة من
األمر.
احلارض ّ
مهمة االعالم الرسايل ،فهو ليس الصورة
تنبثق
ومن هنا
ّ
والكلمة واإلث��ارة التي تقدم معلبة وجاهزة من الشاشة
الصغرية أو من صفحات االعالم الورقي ،إنام هو تعبري صادق
ودقيق للقيم واملبادئ ،وقبل ذلك إنعكاس للفطرة املوجودة
يف االنسان ،لكن املشكلة يف اجلهد أو «العملية االعالمية»
صح التعبري ،التي تنقل املخاطب وعموم الناس ،من
إن ّ
احلالة الذاتية التي يتمحورون فيها ،اىل احلالة االجتامعية –
الرسالية ،فيكونوا فيها ليس فقط متلقني لألفكار والثقافات،
إنام يتحملون مسؤولية نرش ما لدهيم من ثقافة وفكر أصيل

البد من استخراجه وبلورته من تراثنا العظيم ،ولتكون لنا
الكلمة الفصل يف معرتك الثقافات واألفكار يف هذه املرحلة
من الزمن .وهذه اخلطوة املتقدمة ،هنضت هبا «اهلدى» منذ
حضورها ألول مرة يف الساحة اإلعالمية ،عام ،2003
بمعنى أهنا تطوي اليوم عقد ًا من الزمن ،وهي حت ّفز النفوس
الطيبة وتشحذ اهلمم لعمل مشرتك حييي الفكر الرسايل
األصيل .وإذن؛ فاملسألة ببساطة ،إزالة احلجب واملوانع
النفسية للوصول اىل شمس احلقيقة واالنكشاف عىل أجوبة
هائلة ألسئلة كثرية تراود أذهان الشباب والكبار والصغار،
من نساء و رجال ،حول الدين واألخالق والفرد واملجتمع
والدنيا واآلخرة وغريها من املفاهيم والقيم.
وألن هذه املهمة تتطلب عم ً
ال مركز ًا ومكثف ًا ،كانت
املبادرة الطيبة إلصدار «اهلدى» يف ح ّلة جديدة،
عىل شكل جملة شهرية ،لتتميز بخطاهبا النهضوي
ومرشوعها الرسايل املتصل بالرسالة املحمدية
الطاحمة أب��د ًا لصناعة إنسان ناجح ،متقدم،
ومسؤول يف احلياة ،بام يضمن نجاحه وفالحه يف
الدنيا قبل اآلخرة .ولنا إمكانية كبرية عىل أرض
الواقع هلذه الرؤية البعيدة ،حيث نجد عىل صعيد
املجتمع آثار ًا ملبدأ «الثواب والعقاب» خالل حياتنا
اليومية ،وحتكيم بعض القيم األخالقية واإلنسانية ،مثل
التعاون والتكافل والثقة املتبادلة – ولو بشكل نسبي -مما
جيعل مهمة «الكلمة الطيبة» سهلة ويسرية اىل ٍ
حد ما ،برشط
التفاعل والتواصل ،وإال «ما أكثر العرب واقل املعترب» ،قاهلا أمري
املؤمنني عليه السالم .وإذن؛ اجلميع مدعوون اىل هذه املسرية،
وعندما نقول أحيان ًا« :منكم وإليكم» ،فهو ألجل التسمية
املهنية للامدة الصحفية ،يف حني إن اإلعالم الرسايل ،حماكاة
للواقع ،وعملية تطوير وإصالح متبادلة ،فكلنا نستضيئ بنور
أهل البيت عليهم السالم.
وبام أن «اهلدى» ،متثل نقطة يف طريق طويل بدأه إخوة
رساليون منذ حوايل ثالثة عقود من الزمن ،شهد عم ً
ال إعالمي ًا
بطولي ًا بكل ما تعنيه الكلمة ،حيث اإلمكانات البدائية والتقنية
املحدودة ،وق ّلة ذات اليد ،وسط حتديات عنيفة من األنظمة
الديكتاتورية بسياساهتا الدموية ،وخلفها الدوائر املخابراتية
والدعم الدويل .فاهنا ترجو ألن تكون بداية جديدة ملحاوالت
إعالمية رسالية أخرى ،إنشاء اهلل.
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«القاعدة» ..رسائل دموية
إلطالة مسلسل اإلرهاب
ك��ل ال���دالئ���ل يف امل���ي���دان تشري
اىل إصرار وعناد من أطراف داخلية
وأخرى أقليمية مساندة ،على إبقاء
مسلسل الدماء واألش�لاء والدمار يف
العراق ،رغم احملاوالت الرامية إلنهاء
أزم����ات وف���ض اع��ت��ص��ام��ات بالطرق
ال��س��ل��م��ي��ة ،حل��ق��ن ال���دم���اء وحتقيق
األمن واالستقرار.
س���اح���ات االع��ت��ص��ام يف االن��ب��ار
ومثلها يف امل��وص��ل و ص�لاح ال��دي��ن،
وبالرغم مما أراقته من دم��اء خالل
مواجهات مع قوات اجليش العراقي،
وال��ت��ص��ع��ي��د األم���ن��ي وال��ع��س��ك��ري
والسياسي بفعل حتركات لسياسيني
م��وال�ين لتلكم االع��ت��ص��ام��ات ،إال ان
احملصلة النهائية مل تكن بالشكل
املرجو ألصحابها ،ولعل آخر إحباط
للتأزيم يف املنطقة الغربية ،ما قامت
به القوات العراقية بعمليات عسكرية
ن��وع��ي��ة يف امل��ن��اط��ق احل���دودي���ة مع
س��وري��ا ،وذك���رت م��ص��ادر عسكرية
عراقية أن املنطقة شهدت عمليات
متشيط كاملة من فلول االرهابيني
واملتسللني ال��ذي��ن ك��ان��وا يتخذون
م��ن تلكم امل��ن��اط��ق م��ع��اب��راً ل��دخ��ول

وخروج االرهابيني .مبعنى أن القوات
العسكرية العراقية اصبحت خلف
أظهر املعتصمني يف حمافظة االنبار
على الطريق الرئيسي واالسرتاتيجي
بني العراق واالردن.
ول����ع����ل م���ش���اه���د ال���ت���ف���ج�ي�رات
املتكررة يومياً يف الصباح واملساء ،يف
االي��ام االخ�يرة من شهر آيار املاضي،
وم����ات����زال ،ت��ش�ير ب���وض���وح اىل ه��ذا
املسعى ،حيث ترى اجلهات املتضررة
أن عدم حترك «حركة االعتصام»
اىل االمام باجتاه الضغط وتضعيف
احل��ك��وم��ة يف ب��غ��داد ،مبعنى موتها
ال��ت��درجي��ي م��ع م����رور ال���زم���ن ،مما
يدعوها اىل امل��ب��ادرة بنفسها وخلق
م��ش��اه��د ال���دم وال���دم���ار وال��رع��ب يف
العاصمة ب��غ��داد حت��دي��داً ،وإرس���ال
ال���رس���ائ���ل ال���دم���وي���ة اىل احل��ك��وم��ة
بأنها قادرة دائماً على زعزعة األمن
واالستقرار ،وموجودة يف الساحة.
أما السهم اآلخر فهو البيان الذي
نشره «تنظيم ال��ق��اع��دة» يف العراق
ع��ل��ى م��وق��ع��ه م���ؤخ���راً ،وي���دّع���ي فيه
حصول لقاءات بينه وبني عشائر يف
االنبار ،وجاء يف البيان« :ان اجتماعاً

موسعاً عقد ( )2013-5-17بني عشائر
االن��ب��ار ال��ك��رمي��ات ،وممثلي ال��دول��ة
االسالمية األفاضل.»..
وج����اءت ردود ال��ف��ع��ل السلبية
س��ري��ع �اً م��ن ع��ش��ائ��ر االن���ب���ار ،ال��ذي
ت��س��ب��ب ال��ب��ي��ان هل���م حب����رج ك��ب�ير،
نافني حصول هكذا اجتماع ومتهمني
«القاعدة» باالساءة اىل العشائر وأهل
السنة بعملياتهم االرهابية .وحسب
البيان؛ ف��ان اتفاقاً مت بني اجلانبني،
ي��س��م��ح ل���ـ «اجمل���اه���دي���ن» ب��ال��ت��ح��رك
واالنتشار والقيام بعمليات ارهابية
ك��ب�يرة ون��وع��ي��ة ،ن���وّه ال��ي��ه ال��ب��ي��ان،
مدّعياً أنها «ستكون على وجه اليقني
كفيلة بتغيري موازين القوى متاماً».
وك���ان أول م��ن نفى االجتماع
علي ح��امت السليمان ،ال��ذي تساءل:
«من هم شيوخ العشائر الذين حضروا
وحن��ن مل نسمع مبثل ه��ذا االم���ر»،
م���ؤك���دا أن «ه�����ذا االم�����ر حم��اول��ة
خل��ل��ط االوراق وإس�����اءة للعشائر
وأله��ل السنة» .أم��ا الرئيس اجلديد
ل��ص��ح��وات ال��ع��راق وس���ام احل����ردان،
فقد رجح حدوث اجتماع بني تنظيم
ال��ق��اع��دة وبعض الشخصيات ال��ذي

ي��ع��دون يف خانة االره���اب يف البالد.
ويقول احل��ردان املعروف بقربه من
احلكومة وعدائه لساحات االعتصام
إن «ال��ك��ت��اب ي��ق��رأ م��ن ع��ن��وان��ه ،فمن
جيتمع مع القاعدة فهو قاعدة سواء
كان شيخ او موظف او عابر سبيل»،
وتابع بالقول« :وحنن ال نستبعد أن
يكون االجتماع قد حصل».
و ب���دوره ،يقول رئيس جملس
ان���ق���اذ االن���ب���ار مح��ي��د اهل���اي���س :أن
«حصول مثل هذا االجتماع أمر وارد
وممكن م��ع ق��ادة املعتصمني الذين
يصعدون على امل��ن��ص��ات» ،ويضيف:
«ق��ادة املعتصمني يف االنبار فعلوا أي
شيء ليكونوا هم الزعامات والقيادات
يف احملافظة».
��ح اخل�ب�ر أم ال ،ف��ان
وس����واء ص� ّ
«ال���ق���اع���دة» أوص���ل���ت ال���رس���ال���ة اىل
اجلميع بأنها ما تزال هلا حواضن يف
االنبار ومناطق أخرى ،وأن احلكومة
يف بغداد لن تكون ق��ادرة على ضرب
امل��اك��ن��ة االره��اب��ي��ة ال�ت�ي حتركها
العناصر الصدامية يف شتى أحن��اء
ال��ع��راق ،وتغذيها األم���وال االجنبية
واالحقاد الدفينة.
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مجالس المحافظات ومحاذير
«المحاصصة السياسية»

ب��ع��د م����رور ال��ش��ه��ر األول على
انتهاء انتخابات جمالس احملافظات
يف العراق ،ما تزال احملافظات األثين
عشر اليت شهدت االنتخابات ،من دون
حمافظ جديد يفرتض ان خيتاره
النواب املنتخبون حديثاً ،والسبب يف
ذل��ك استمرار امل���داوالت وامل��ش��اورات
ب�ين ال��ك��ت��ل ال��ف��ائ��زة ،ويف مقدمتها
ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء نوري املالكي ،وكتلة املواطن
اليت متثل اجمللس االسالمي األعلى
بزعامة السيد عمار احلكيم ،وكتلة
األحرار اليت متثل التيار الصدري.
املداوالت واملشاورات جتري على
أس���اس ات��ف��اق م�برم ب�ين ب�ين السيد
ع��م��ار احل��ك��ي��م ورئ���ي���س احل��ك��وم��ة
ن���وري امل��ال��ك��ي ،على أن ت��ك��ون إدارة
احملافظات من خالل تعاون مشرتك
بني الطرفني ،يف حماولة للحد من
استئثار تيار ومجاعة على اآلخرين.
إال ان ه����ذا رمب����ا ي��س��ت��غ��رق وق��ت �اً
ط��وي�ل ً
ا ،السيما وأن لكل حمافظة
خصوصياتها ومرشيحا الفائزين،
علماً ان القانون االنتخابي اجلديد
يتيح للنائب احلصول على األصوات
داخ����ل ق��ائ��م��ت��ه دون االع��ت��م��اد على
«الكوتا» ،إي ان النائب يصعد يدخل

جملس احملافظة هذه املرة بقوة دفع
أكرب من قبل الناخبني.
وه����ن����اك خ��ش��ي��ة م����ن امل���واط���ن
العراقي بأن يتكرر املشهد احلكومي
– احمللي ،يف احملافظات ،ملا حصل
م��ع املشهد احل��ك��وم��ي يف ب��غ��داد بعد
االن��ت��خ��اب��ات ال�برمل��ان��ي��ة ال�ت�ي ج��رت
عام  2010وال�تي استغرق البحث فيها
عن رئيس وزراء وحكومة متكاملة
ح���وال���ي س��ت��ة أش���ه���ر .ه����ذا يف وق��ت
جيد املواطن العراقي احلاجة تزداد
اىل ت��ع��ي�ين امل��س��ؤول�ين التنفيذيني
واللجان املختصة مبلفات هامة مثل
الرتبية والطاقة والصحة وغريها،
ملتابعة عديد األزمات واملشاكل اليت
يتحملها املواطن وحده.
وم��ا يثري التساؤل ل��دى املواطن
العراقي يف احملافظات األث�ني عشر،
أن مصري احملافظني يتقرر يف «جلنة
مركزية يف ب��غ��داد» ،وه��ذا ما أعلنه
ال��ن��ائ��ب يف ال�ب�رمل���ان ع��ل��ي ش�ّب�رّ عن
كتلة امل��واط��ن ،مبعنى أن م��ا يشبه
«احملاصصة السياسية» سيقرر من
يكون احملافظ ،وليس داخل جمالس
احمل��اف��ظ��ات ،ع��ل��م�اً أن ن���واب ال���دورة
املاضية ال يزالون يواصلون عملهم
يف منصبهم القديم الذي يتفرض أن

ينتهوا منه.
ويف ال����وق����ت احل����اض����ر ت����دور
امل���ش���اورات وامل��ف��اوض��ات ب�ين الكتل
ال��ف��ائ��زة الرئيسية على حمافظات
ال��ب��ص��رة وال��ن��ج��ف األش����رف وب��اب��ل،
وح���س���ب امل����راق����ب��ي�ن ف�����ان اجمل��ل��س
االس�ل�ام���ي االع��ل��ى ي��راه��ن ع��ل��ى أن
يكون احمل��اف��ظ م��ن كتلة امل��واط��ن،
رغ��م انها حصلت على ستة مقاعد،
بينما دول����ة ال��ق��ان��ون ت��راه��ن على
حمافظ البصرة اليت احرزت املرتبة
األوىل حبصوهلا على ( )16مقعداً من
جمموع ( )35مقعداً جمللس حمافظة
البصرة ،فيما حّلت كتلة املواطن يف
املرتبة الثانية حبصوهلا على ستة
مقاعد ف��ق��ط ،وح��س��ب امل��ص��ادر فان
«امل��واط��ن» يراهن على حتالفات مع
كتل أخرى للحصول على نسبة من
املقاعد يفوق ائتالف املالكي للحضو
باحملافظ «املواطين» .وهكذا األمر يف
النجف األشرف.
ث��م ال ننسى أننا لسنا يف وضع
حي��ت��م��ل امل����زي����د م����ن ال��ت��ع��ق��ي��دات
وال��ت��أخ�يرات يف اجل��ه��از التنفيذي،
بوجود أزمات أمنية متفاقمة وأوضاع
اقتصادية صعبة ،مما ي�ترك ظال ً
ال
ث��ق��ي��ل��ة ع��ل��ى ال���وض���ع االج��ت��م��اع��ي

وال��ن��ف��س��ي ،ول��ي��س أدل م���ا ن��ق��ول؛
الرتاجع الكبري يف نسبة املشاركني
يف االن��ت��خ��اب��ات احمللية يف ع��دد من
احملافظات ،حيث تد ّنى يف بعضها اىل
حد اخلمسني باملئة.
وح��ت��ى ال ن��ك��رر جت��رب��ة تشكيل
احلكومة امل��رك��زي��ة بعد انتخابات
عام  ،2010واليت شغلت الناس حوالي
ستة أشهر وجعلت من «دميقراطية
ال��ع��راق» ح��دي��ث السياسة واالع�ل�ام
يف ال��ع��امل ،جي��در بالكتل السياسية
الفائزة واملعنية بتشكيل احلكومات
احمللية يف احملافظات التحّلي باملزيد
من االخ�لاق السياسية مبا تتطلبه
م���ن ش��ف��اف��ي��ة وت��ك��ام��ل��ي��ة وت��غ��ل��ي��ب
املصلحة العامة على الفئوية ،والعمل
على إجن��اح التجربة الدميقراطية
– احمل��ل��ي��ة يف اخ��ت��ي��ار احمل��اف��ظ�ين
داخ��ل اجملالس وليس بغداد ،لكسب
امل���زي���د م���ن امل��ص��داق��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة
يف االن��ت��خ��اب��ات ال�برمل��ان��ي��ة ال��ق��ادم��ة،
وتعزيز الثقة يف نفوس الناس بأن
هنالك جتربة دميقراطية حقيقية
خي��وض��ون��ه��ا ،وه���ن���ال���ك س��ي��اس��ي��ون
ي��ن��ت��خ��ب��ون��ه��م ،ي��ض��ع��ون مصاحلهم
وتطلعاتهم واحتياجاتهم يف سّلم
أولوياتهم.
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في رسالة الى المرجع المدرسي

نائب الرئيس االفغاني يطلب المساعدة
لتعزيز الوعي الديني في افغانستان
دع���ا حم��م��د ك��ري��م خليلي
نائب رئيس مجهورية افغانستان،
امل��رج��ع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة اىل م���� ّد يد
العون لتكريس اجلهود الثقافية
والرسالية برفع مستوى الوعي
الديين لدى ابناء الشعب االفغاني.
كما دعا إىل تسهيل الطرق
النتساب الطلبة االفغان للحوزات
العلمية ،واي��ض�اً تذليل العقبات
أم����ام وص����ول ال��زائ��ري��ن امل��وال�ين
أله��ل البيت عليهم ال��س�لام ،من
افغانستان اىل امل��دن املقدسة يف
العراق.
ج���اء ذل���ك يف رس��ال��ة وجهها
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س االف��غ��ان��ي وزعيم
ح����زب ال���وح���دة االس��ل�ام����ي ،اىل
مس��اح��ة امل��رج��ع ال��دي�ني آي���ة اهلل
ال��ع��ظ��م��ى ال���س���ي���د حم���م���د ت��ق��ي

امل��درس��ي – دام ظ��ل��ه -ب�ّي�نّ فيها
امل��ك��ان��ة املتميزة وامل��رم��وق��ة اليت
حُيظى بها الشيعة يف افغانستان
بعد فرتة طويلة قضوها يف القمع
واالضطهاد والتشريد.
وبني خليلي استثمار الشيعة
ل��ل��ظ��روف ال��س��ي��اس��ي��ة اجل��دي��دة
ال�تي تعيشها البالد ،كما بني يف
سياق حديثه اىل أج��واء االنفتاح
على ال��ع��امل اخل��ارج��ي وأض���راره
على الثقافة االجتماعية والدينية
للشعب االفغاني.
ً
وأش�����ار أي���ض���ا إىل اس��ت��غ�لال
ج��ه��ات اجنبية ل��وج��ود املتسع يف
الساحة االفغانية لنشر االفكار
الدخيلة واملعارضة للقيم الدينية.
وأكد خليلي يف رسالته على
وجود مساعي وجهود مبذولة من

املؤمنني احلريصني على اهلوية
االس�ل�ام���ي���ة ل��ل��ش��ع��ب االف��غ��ان��ي،
لتعزيز ق���درة امل��راك��ز الفكرية
والثقافية على مواجهة محالت
ال��ت��ش��ك��ي��ك وال���ق���دح م��ن اجل��ه��ات
األخ�����رى ،م��س��ت��درك �اً ب���أن ه��ذه
تؤت مثارها نظراً لقلة
اجلهود مل ِ
االمكانات ،مما تستدعي احلاجة
اىل مزيد من التضامن والتعاضد
لتحقيق النجاح يف هذا الطريق.
وعلى ذلك دعا خليلي مساحة
املرجع امل��درس��ي – دام ظله -اىل
اخت��اذ التدابري ال�لازم��ة لإلرتقاء
مبستوى الثقافة الدينية لدى
الشعب االفغاني ،ودع��م املراكز
واملشاريع الدينية والثقافية.
ك��م��ا وج����ه ط��ل��ب �اً لسماحة
املرجع املدرسي بتسهيل شروط

ان��ت��س��اب ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��وم الدينية
م��ن االخ���وة االف��غ��ان يف احل���وزات
العلمية.
ك��م��ا ط��ل��ب م���ن مس��اح��ت��ه،
امل���س���اع���دة وامل���س���اه���م���ة ل��ت��ذل��ي��ل
العقبات أمام توافد الزائرين من
افغانستان ل��زي��ارة مراقد األئمة
األطهار عليهم السالم ،يف العراق.
ي��ذك��ر أن لسماحة امل��رج��ع
املدرسي مشاريع ثقافية عديدة
يف اف���غ���ان���س���ت���ان ،يف م��ق��دم��ت��ه��ا
احل��وزة العلمية ،ويعد يف طليعة
املهتمني بالشأن االفغاني منذ عقد
التسعينات.
ك��م��ا وج�����دت م��ؤل��ف��ات��ه يف
الثقافة والفكر والفقه والتفسري،
ط��ري��ق��ه��ا اىل ع��دي��د امل��ك��ت��ب��ات يف
افغانستان.
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اإلرهابيون في سوريا والسير إلى المجهول
ت��ت��ج��ه اجل��م��اع��ات االره��اب��ي��ة
امل��س��ل��ح��ة يف س���وري���ا ،وواج��ه��ات��ه��ا
السياسية يف اخلارج ،حنو الطريق
اجمل���ه���ول ،ب��ع��د أن ك���ان���ت حتلم
بالتقدم العسكري املسنود سياسياً
من أط��راف اقليمية ودول��ي��ة ،مما
ي���س��� ّرع يف ع��م��ل��ي��ة ت��غ��ي�ير ال��ن��ظ��ام
السياسي القائم يف سوريا.
على الصعيد امليداني ،تعرضت
ه��ذه اجلماعات مبا يشبه الصفعة
ال��ق��وي��ة ،ب��ق��ي��ام اف����راد هل��ا بأعمال
وح��ش��ي��ة ،أح���رج���ت ال�����رأي ال��ع��ام
الغربي ،قبل اجلماعات السياسية
امل��ع��ارض��ة ،منها؛ إق���دام أح��د ق��ادة
«كتائب الفاروق» بالتمثيل جبثة
ج��ن��دي س����وري وت���ص���وي���ره ،وب� ّ
��ث
ير
م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى ال��ن��ت ،ل� َ
العامل ،كيف أن هذا اإلرهابي يشق
صدر اجلندي املغدور ويستخرج ما
تظهره الكامريا أن��ه أشبه بقطعة
من الكبد ،ويلوح بها بأنه مستعد
ألكلها!!..
وأخ���ي��راً  -ول��ي��س آخ������راً -بث
لقطات من عملية إع��دام مجاعي
ي��ن��ف��ذه أح����د ع��ن��اص��ر م���ا يسمى
ب��ـ»ج��ي��ش ال��ن��ص��رة» .وك����رد فعل

س���ري���ع ع��ل��ى ه����ذا ال���ع���م���ل ،أع��ل��ن
جملس األم��ن ال��دول��ي إدراج هذه
اجل��م��اع��ة ،ضمن قائمة املنظمات
االرهابية يف العامل.
أم���ا ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��س��ي��اس��ي،
فان الوضع ليس بأفضل منه ،رغم
االبتعاد عن ساحة املواجهة املباشرة،
لكن يبدو ان اجلماعات االرهابية
وال��ت��ك��ف�يري��ة امل��ت��ط��رف��ة ،ل��ن ت�ترك
السياسيني يفعلون ما يشاؤون من
ورائهم.
ف��ق��د ط��ال��ب��ت ه���ذه اجل��م��اع��ات
م��ن «االئ���ت�ل�اف ال��وط�ني ال��س��وري»
ح���ص���وهل���ا ع���ل���ى ن���ص���ف امل���ق���اع���د،
وح��ذروا من أن ه��ذا االئتالف «لن
ت��ك��ون شرعية ب���دون متثيل ق� ّ
�وي
للمقاتلني»!
ً
ك��ل ه���ذا ي��أت��ي م��ت��زام��ن �ا مع
حم���اوالت دف��ع ق��وي��ة م��ن أط��راف
غربية ،لتعزيز املوقف يف امليدانني
العسكري والسياسي.
لكن دون ج��دوى ،فبعد إعالن
االحتاد االوربي قراره برفع احلظر
ع��ن ت��وري��د ال��س�لاح اىل اجلماعات
االرهابية.
واإلب��ق��اء احل��ظ��ر على النظام

ال��س��وري ،أعلن «االئ��ت�لاف الوطين
ال��س��وري» أن��ه يشرتط احل��ض��ور يف
م��ؤمت��ر ال���س�ل�ام ال���دول���ي اخل���اص
ب��س��وري��ا يف ج��ن��ي��ف ه����ذا ال��ش��ه��ر،
حب��ص��ول��ه ع��ل��ى ض��م��ان��ات برحيل
الرئيس السوري بشار األسد.
وق����د ات���ه���م وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
الروسي سريغي الفروف املعارضة
السورية بنسف املؤمتر بعد تقدميها
شرطاً «غري قابل للتحقيق» ،وعرب
الفروف خالل مؤمتر صحايف عن
اع��ت��ق��اده ب���أن «االئ���ت�ل�اف ال��وط�ني»
واجل����ه����ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال���راع���ي���ة
ل��ه ،يسعي إىل منع ب��دء العملية
السياسية واحل��ص��ول على تدخل
عسكري.
وبالنسبة للدور الروسي ،فانه
اىل ج��ان��ب امل��س��اع��ي الدبلوماسية
احلثيثة اليت تبذهلا موسكو لتعزيز
املوقف السوري أم��ام الغرب ،تقوم
بتحركات عسكرية للحفاظ على
توازن القوة بني سوريا والتحديات
املاحقة ال�تي تواجهها السيما من
جانب الكيان الصهيوني.
إذ ب��ات م��ن امل��ؤك��د أن سوريا
تسلمت أول شحنة م��ن ص��واري��خ

مضادة للطائرات عالية الدقة من
ط���راز (اس اس  ،)300بعد تعرض
العاصمة السورية دمشق لقصف
جوي من املقاتالت االسرائيلية.
وم��ع ت���وارد األن��ب��اء ع��ن ابتعاد
اجل��م��اع��ات االره��اب��ي��ة ع��ن حتقيق
نصر عسكري أو تقدم على األرض
خالل املواجهات اليومية ،واالكتفاء
باالحتماء باملناطق السكنية ملواجهة
القوات النظامية.
الس��ي��م��ا يف م��دي��ن��ة «ال��ق��ص�ير»
القريبة من مدينة مح��ص ،واليت
ُتعد املنطقة االكثر سخونة على
اخل���ارط���ة ال��س��وري��ة ح��ال��ي �اً .ف��ان
احلكومة السورية ترى نفسها أنها
بعيدة ع��ن عنق ال��زج��اج��ة ،بعكس
م����ا ك���م���ا ك���ان���ت ت���ص���ور ب��ع��ض
القنوات الفضائية العربية ،ومعها
االع��ل�ام ال��غ��رب��ي امل��ت��ض��ام��ن ،وم��ن
خلفها ب��اري��س ول��ن��دن وواشنطن،
ويف مقابل هذا التماسك السياسي
والعسكري ،تالحظ هذه العواصم
التشرذم والتقاطع بني اجلماعات
االره�����اب�����ي�����ة ،وب���ي��ن اجل���م���اع���ات
السياسية اليت ال ختفي كرهها ملن
تصفهم بـ "اإلسالميني".
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من بيده
احلل احلقيقي؛
هي جماهرينا
املؤمنة
املسلمة،
فهي ال غريها،
حينما تعي
قدراتها ومتتلك
ارادتها وتتحمل
مسؤولياتها
وتنزل اىل الساحة،
فتحولها اىل
طاقة عملية
منتجة على أرض
الواقع

تحمل النخبة
ّ
والشباب
للمسؤولية مفتاح
التغيير والتقدم
* إعداد  /بشري عباس
مل��اذا اصبح املسلمون وكأنهم
غثاء كغثاء السيل يتداعى عليهم
االع���داء واألم���م كتداعي األكلة
ع��ل��ى ال��ق��ص��ع��ة ،ك��م��ا ق���ال رس��ول
اهلل صلى اهلل عليه وآل���ه؟ ث��م متى
يستيقظون؟ واىل متى يبقى حال
املسلمني هكذا لدرجة أن األنسان
املسلم ق��د ت��رى البعض منهم يف
ه���ذا امل��ك��ان او ذاك ق��د خي��ج��ل أن
يقول أنا مسلم من كثرة ما جيد
من جراحات وانتكاسات ترتى على
األم����ة ،ومل����اذا ه���ذه ال��ت��ف��رق��ة وه��ذا
التخلف؟ ومتى وكيف نستطيع ان

نواجهه و حنقق التقدم؟ هل اخللل
فينا أم يف ديننا؟! أم اخللل يف فهمنا
وسلوكنا وارادتنا؟

* قمم إسالمية بإرشاف احلكام
ال�����رؤس�����اء واحل����ك����ام وك���ب���ار
املسؤولني يف بلدان العامل االسالمي
جيتمعون بني فرتة و أخرى يف قمة
جتمعهم وكان آخرها يف العاصمة
املصرية ال��ق��اه��رة يف مؤمتر «قمة
منظمة التعاون االس�لام��ي» ،واليت
ت��ع��د أوس�����ع م��ن��ظ��م��ة ع��امل��ي��ة بعد
االم���م امل��ت��ح��دة ،و تضم م��ن البشر
( )1600مليون ان��س��ان ،ونسبة هائلة
م��ن اح��ت��ي��اط��ي ال���ب�ت�رول يف ال��ع��امل

اىل جانب باقي امل��ع��ادن وال��ث��روات،
فض ً
ال عن سعة الرقعة اجلغرافية
اهلائلة .اجتمعوا وحت��اوروا وفكروا
ثم اص���دروا ـ كالعادةـ بيانا .لكن
السؤال هو أن هؤالء سواء يف قمتهم
هذه او ما سبقها ،هل استطاعوا ان
حي��ل��وا مشكلة فلسطني م��ث�لا؟ ان
حيلوا مشكلة الفقر يف دول العامل
االسالمي اليت كثري منها تعد األشد
فقراً يف العامل كله؟ هل استطاعوا
ان حيّلوا مشكلة األقليات االسالمية
يف العامل ؟ مثل حمنة املسلمني يف
ميامنار ،ال�تي كانت تسمى سابقا
ب��ورم��ا .وه���ل اس��ت��ط��اع��وا ان حيلوا
أزم���ة س��وري��ا؟ ح��ي��ث ه��ن��اك تقتيل
وتهجري وهدم منظم ومستمر لبلد
ع��رب��ي اس�لام��ي .ك��م��ث��ال وقضية
واضحة يعايشها اجلميع يف بلدنا
العراق ،يقول أحد املفكرين األملان
ع��ن ال��ع��راق كلمة واقعية معربة
حيث يتعجب أن يكون فيه فقري يف
حني إنه بلد ال ترفع فيه حجراً إال
وجت��د حتته إم��ا معدناً مثيناً و إما
آث��اراً عظيمة .ونقول؛ ورمب��ا يقول
أي عراقي :هل يبقى العراق هكذا؟!
مجة ال تالقي هلا حلو ً
ال..
مشاكل ّ
من املاء والكهرباء واخلدمات وسوء
التخطيط واالدارة ،اىل درج��ة أن
اهلل تعاىل حني ينعم علينا بأمطار
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غ��زي��رة ،تتحول عندنا اىل مشكلة
جديدة تضاف اىل قائمة املشاكل!
وه���ك���ذا م��ش��ك��ل��ة األم����ن و ال��ف��س��اد
االداري واملالي .ومثة مشكلة جديدة
اخ����رى ب��ات��ت خُ
«م��ج��ل��ة» وه���ي أن
العراقيني يبدون وكأنهم يف أزمة
«ع���دم ت��ع��ارف» فيما بينهم ،فبات
مصطلح «مكونات» ،دارج يف االوساط
االعالمية والسياسية ،فهذا سين
وذاك ش��ي��ع��ي ،وآخ����ر ت��رك��م��ان��ي،
وه��ذا عربي وذاك ك���ردي ،فلماذا
ي���راد ل��ل��ع��راق أن يعيش ويصنف
ع��ل��ى أس���اس م��ك��ون��ات؟! حن��ن منذ
الطفولة شهدنا التعايش كشعب
واحد بنسيج متداخل متعاون بعيداً
عن هذه املسميات واإلث��ارات .علينا
أن ن��درك وحن��ذر بأننا حني ننسى
اهلل ربنا تعاىل ،يُنسينا انفسنا ،ومن
ينسيه اهلل تعاىل نفسه يصبح وهو
ال ي��ع��رف ط��اق��ات��ه وام��ك��ان��ات��ه ،وال
النعم اليت اسبغها اهلل عليه ،فيغدو
ب�لا ت��دب�ير ،وحينما يفقد االنسان
التدبري ينتهي ويتالشى .وقد جتّلى
اهلل ت��ع��اىل ل��ن��ا يف رس��ل��ه مبشرين
ومنذرين ،وختمهم بالنيب حممد
صلى اهلل عليه وآله ،فنحن املسلمني
عموماً نصلي على النيب صلى اهلل
عليه وآل��ه ،وعلى اه��ل بيته عليهم
السالم ،وحنبهم حباً عميقاً ،ولكن:
أي���ن س�ي�رة ال��ن�بي ص��ل��ى اهلل عليه
وآل��ه يف حياتنا؟ وأي��ن ُخلقه؟ وأين
حموريته لوحدتنا؟ أولسنا حتت
رايته؟ ف��اذا كنا مجيعا حتت راية
النيب صلى اهلل عليه وآل���ه ،فلماذا
هذا التمزق والتفرق والراية واحدة
واملسرية واحدة؟
و ق��د ي��ق��ول ق��ائ��ل :اذن ه��ل أن
تلك القمم االسالمية ال�تي ُعقدت
وال�تي ستعقد مستقب ً
ال اي��ض�اً ،من
األحسن أن ال تكون؟ نقول :كال،
إمنا نؤيدها ،بل كل مؤمتر وقمة
مماثلة ،ولكن البد من التمحيص
وال����ن����ق����د وت���ش���خ���ي���ص االخ����ط����اء
وال��ت��وج��ي��ه الص��ل��اح ه����ذه ال��ق��م��م
ال�تي تعقد ب��اس��م االس�ل�ام واألم���ة،
حتى ت��ك��ون نافعة وجم��دي��ة .ومن
هنا ن��س��أل :اذا ك��ان��ت ه��ذه القمم
متثل ال���دول االس�لام��ي��ة ،فلماذا ال

جند أي ع��امل دي��ن إسالمي فيها؟!
ه���ذا يف احل��ق��ي��ق��ة يف أح���د أوج��ه��ه
ومعانيه ،يعين امل��ف��ارق��ة وال��ط�لاق
بني الدين والواقع املعاش يف األمة،
وهذا هو يف احلقيقة ما يؤزم وضع
األم��ة ،السيما وحنن نشهد تكدّس
أموال املسلمني الفائضة يف البنوك
الغربية ،وتبخر مليارات الدوالرات
يف م���ص���ارف ال���غ���رب م���ن أم����وال
الشعب العراقي والتونسي واللييب،
فيما وقت البالد االسالمية بأمس
احلاجة اىل املشاريع االستثمارية
واالن���ت���اج���ي���ة ل��ل��ن��ه��وض ب��ال��وض��ع
االقتصادي املنهار .وه��ذا ما جيعلنا
ال���ب���وح ب��احل��ق��ي��ق��ة :ب����ان منظمة
التعاون االسالمي وغريها ،مل ولن
تستطيع ان حتل هي املشكلة ،ألن
هذه القمم يف الغالب متثل أنظمة
حاكمة.

* الشباب هم من ُيغري
إن من بيده احلل احلقيقي؛ هي
مجاهرينا املؤمنة املسلمة ،فهي ال
غريها ،حينما تعي قدراتها ومتتلك
ارادتها وتتحمل مسؤولياتها وتنزل
اىل ال���س���اح���ة ،حت���وهل���ا اىل ط��اق��ة
عملية منتجة على أرض ال��واق��ع،
ول��و تدبرنا يف تأرخينا لوجدنا أن
حتقيق أي تقدم يف العامل االسالمي
ب���دأ م���ن ال���ن���اس ،وم���ن اجل��م��اه�ير
وطالئعها ،ول���ذا ففي طليعة من
يستطيع ان يرفع الراية ويغري ،هم
يف احلقيقة علماء الدين ،والعلماء
االكادمييون ،اىل جانب الشباب.
إن ال��ش��ب��اب؛ الس��ي��م��ا شرحية
ال���ط���ل���ب���ة ،ي��ت��ح��م��ل��ون م��س��ؤول��ي��ة
كبرية ،وحنن اليوم يف بلدنا جند
شبابنا يف كل الساحات ،فهم حبمد
اهلل حيملون راي���ة االم���ام احلسني
عليه ال��س�لام ،وي��ط��وون امل��س��اف��ات
م���ش���ي���اً ع���ل���ى االق���������دام ،وجن���ده���م
يف ال��ش��ع��ائ��ر احل��س��ي��ن��ي��ة ،ك��م��ا يف
اجلامعات ومراكز حتصيل العلم،
وحتى يف الرياضة اي��ض�اً ،جندهم
يتفوقون ويسبقون غريهم ،وكل
هذا مؤشر و حتول جيد و حممود،
ولكن الطموح واملطلوب أكرب من
ه���ذا ب��ك��ث�ير .ف��ن��ح��ن ننتظر منكم

ايها الشباب ان حتملوا يف عقولكم
ونفوسكم تطلعات أع��ل��ى و أكرب
مما هو موجود ،وأن حتملوا تفكريا
بأن هذا البلد بل واالمة االسالمية
مج���ع���اء ،جي���ب أال ت��ب��ق��ى يف ه��ذا
املستوى وهذا احلال ،ولذا على كل
شاب أن يبدأ من حيث هو ،سواء يف
العراق أو يف أي مكان آخر.
ومم�����ا الب�����د أن أوص���ي���ك���م به
اي��ه��ا ال��ش��ب��اب؛ وأن��ت��م ت��درس��ون يف
اجلامعات ،وباقي املعاهد واملراكز
العلمية ،وحتى من هم يف مراحل
أدن��ى م��ن ال��دراس��ة ،ان ال حتصروا
ت��ف��ك�يرك��م ف��ي��م��ا ي���رت���ب���ط ب��ك��م
شخصياً فحسب ،إمن��ا يفكر كل
منكم يف أن��ه كيف جي��د وحيقق
ال��ن��ج��اح يف دراس��ت��ه وي��ت��خ��رج لكي
يبين ه��ذا البلد ويسهم يف تقدمه
وتطويره ،وقد تقول انك تريد ذلك
ولكن ال يتيحون لك هذه الفرصة،
وأن هناك عقبات وعراقيل كثرية
يف ال��ط��ري��ق ،ل��ك��ن اع��ل��م��وا ان امل��اء
حني يأتي كالسيل حيفر جمراه و
يفتح طريقه يف األرض ..فاذا وقفت
أم��ام��ك��م ع��ث��رة ازحي��وه��ا ب��إرادت��ك��م،
سواء أكان شخص او قانوناً خاطئاً،
فبناؤكم هل��ذا البلد يف احلقيقة
هو حفاظ وبناء لدينكم أيضا الن
احل��دي��ث ال��ش��ري��ف ي��ق��ول« :م���ن ال
معاش له ال معاد ل��ه» .وانتم ترون
ك��ي��ف ان ال���ع���راق حت���ول اىل بلد
مستهلك ال ينتج ،فهو يستورد كل
شيء تقريباً ،من امل��اء واخلضروات
وال��ف��واك��ه وال��س��ل��ع ،وح��ت��ى التمر
وحنن بلد النخيل وامل��اء والزراعة..
ل���ذا جي��ب أال ت��ن��ت��ظ��روا دائ��م��ا من
الدولة أو أي كان أن يُعطيكم هذا
ال���دور ،ب��ل انتم م��ن جي��ب أن يبادر
ويأخذ هذا الدور ويُفعـّله ،لذا على
الشباب وعموم الناس أال يعتمدوا
دائ��م �اً ويف ك��ل ش��يء على ال��دول��ة
و وزارات���ه���ا وم��ؤس��س��ات��ه��ا ،ب��ل الب��د
من تغيري هذه النظرة وهذا الواقع
ال��س��ي��ئ ،ب��ت��ك��وي��ن جل����ان ل�لاع��م��ار
فيما بينكم ،فاملستقبل بني يديكم،
وب��ال��ت��وك��ل ع��ل��ى اهلل ت���ع���اىل ،ثم
االعتماد على عقولكم و سواعدكم،
يتحقق البناء واإلعمار يف العراق.

على
الشباب وعموم
الناس أال يعتمدوا
دائمًا ويف كل
شيء على
الدولة و وزارتها
ومؤسساتها،
بل البد من تغيري
هذه النظرة
وهذا الواقع
السيئ ،بتكوين
جلان لالعمار
فيما بينكم
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المرجع المدرسي :

على
المسؤولين
أن يكونوا
بمستوى
وتحدي
تحمل
ّ
الشعب
العراقي

دعا مساحة املرجع الديين آية اهلل العظمى
ال��س��ي��د حم��م��د ت��ق��ي امل���درس���ي  -دام ظ��ل��ه-
اخلطباء والكتاب واملفكرين يف العراق والدول
االسالمية والعامل اىل توجيه اجملتمعات حنو
ثقافة القرآن الكريم ال�تي تدعو اىل الوحدة
والسالم ونبذ الطائفية والعنف ،مشرياً إىل
إن الثقافات الدخيلة مليئة بالشوائب واألفكار
اجلاهلية اليت تتبناها أبواق الشياطني واإلعالم
الفاسد املضلل .وخالل درس التفسري اليومي
ال��ذي يلقيه مساحته على مج��ع م��ن العلماء
وط��ل��ب��ة احل����وزة العلمية مب��دي��ن��ة ك��رب�لاء
امل��ق��دس��ة ،أوض���ح مس��اح��ت��ه أن ه��ن��اك جهات
وأيادي خبيثة ترعى املشروع الصهيوني الذي

يهدف اىل متزيق األمة اإلسالمية وتفريقها
عرب بث األفكار الباطلة والدخيلة اليت تدفع
باجملتمعات اإلسالمية اىل االقتتال والطائفية،
مؤكداً ان املسلمني اذا فقدوا ما مييز هلم بني
احلق والباطل وبني التخلف والتحضر فلن
يكون هناك ربيع عربي وحرية مطلقاً.
ويف هذا السياق قال مساحته :أن الشعب
ال��ع��راق��ي مي��ل��ك ق����درة ك��ب�يرة ع��ل��ى حتمل
الصعاب واحمل��ن وجت��اوزه��ا ،و ل��ذا فهو شعب
يستحق احلياة ،داعياً املسؤولني والسياسيني
اىل أن أن يكونوا مبستوى هذا الشعب و حتقيق
ط��م��وح��ات��ه .وأك����د إن رك��ائ��ز ال��ق��وة ل��دى
الشعب كبرية ومتجذرة اىل حد انه استطاع

أن يتحمل مصاعب االحتالل وما سبقه من
ك����وارث احل����روب وال��ب��ط��ش ،وم���ا حل��ق��ه من
ارهاب وتدمري ،مبيناً أن هذه الركائز تتمثل
بـ»متاسك الشعب العراقي و وتارخيه املشرف
وع��ش��ائ��ره ال��ع��ري��ق��ة ،وق��ب��ل وب��ع��د ك��ل ذل��ك
ب��والي��ت��ه حمل��م��د وآل حم��م��د ص��ل��ى اهلل عليه
وآل��ه ،ملا هلا من عمق التأثري و ق��درة التحدي
واالستقامة ،وك��ل تلك العوامل جعلت من
الشعب العراقي صابراً ثابتاً يف وجه كل ما
م��ر ب��ه م��ن وي�لات وم��آس��ي ومل ي��ت��أوه وجي��زع
ومل ينكسر و ينهزم ،بل أن حسرة التأمل بقيت
تنهش قلوب األع��داء الذين كانوا ينتظرون
من العراقيني االنهزام والرتاجع والدمار».

ظاهرة»االرتزاق» على القتل والدمار تهدد البالد العربية
قال مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام ظله -ان:
«سياسة االرت��زاق والقتل واهل��دم والتخريب
الرائجة اليت تعتمد على جهل الناس وإنفاق
اموال السوء واملكر وفتاوى كهنة السالطني
هي اآلف��ة اليت خنشاها على مستقبل البالد
االسالمية والعربية».
و اوض��ح مساحته يف جانب م��ن كلمة
القاها على مجع من الوفود الزائرة :
«يف ب��ع��ض االح���ي���ان يف ال��ت��اري��خ ك��ان
هناك حالتني وعاملني اساس يسببان ظاهرة
االرتزاق ،وحسب املصطلح الدارج «املرتزقة»:
االوىل التوتر حيث يفقد ال��ن��اس البوصلة

والتوجهات الروحية .والثانية البطالة.
هذه احلالة تعود اليوم حيث االضطرابات
و ال��ت��وت��ر واالض���ط���راب ال��ف��ك��ري ،ج��ع��ل من
البعض ّ
يسخر أموال الغاز والبرتول ليجمع
الشباب من خمتلف البلدان و إرس��اهل��م اىل
س��وري��ا وغ�يره��ا ،بزعم أنها ارض اجل��ه��اد يف
سبيل اهلل!»..
واضاف مساحته« :اقول لكل املسؤولني يف
الدول العربية:
ان��ت��ب��ه��وا !..ف��ه��ذه احل��ال��ة غ�ير مرتبطة
بسوريا او نهضة هنا او ه��ن��اك ،إلنها حالة
عبثية هستريية ق��د ت��ع��م وتصلكم وجي��ب

م��ع��اجل��ت��ه��ا ألن هل���ا اس���ب���اب م��ن��ه��ا ال��ب��ط��ال��ة
واالضطراب الفكري .وهناك بعض اصحاب
النفوذ واملال واملكر ،يستغلون حالة احلماس
االجتماعي غري املخطط له يف البالد العربية
واالس�لام��ي��ة أله��داف��ه��م اخل��اص��ة ،فيعملون
جلعل الناس مرتزقة هلم يسوقونهم ألتون
الدمار والقتل» .و أوضح مساحته« :قلت سابقا
وأك���رر ال��ي��وم للمسؤولني يف ال��ع��راق ايضا:
إذا كانت املخططات واملكائد الشيطانية ابو
األره��اب فإن البطالة أمـّه وأرضيته فأعملوا
جبد ملعاجلة ذلك خبطط اقتصادية مثمرة
واوقفوا هذا اهلبوط اىل اهلاوية».

المرجع و األمة

من يزرع رياح االرهاب لن
يحصد إ ّ
ال عواصف الدمار

المد ّرسي:
المرجع ُ
يجب ان نعود الى
اهلل بكل أبعاد
حياتنا ..فكرًا
وثقافة وسلوكًا
وتخطيطا

«حن��ن و البشرية مجعاء ليس امامنا ا ّ
ال
طريق واحد للتخلص من كل هذه االزمات
ال�تي يعانيها ال��ع��امل واملنطقة س���واء أكانت
عسكرية وأمنية او اقتصادية او اجتماعية او
مايواجهها من مشاكل يف وازمات يف الطبيعة
م��ن زالزل واح��ت��ب��اس وفيضانات وم��ا ش��اب��ه..
وطريق اخلالص هذا هو العودة اىل اهلل تعاىل
 ،اخلالق الرازق املهيمن املعطي حُ
امليي الرمحن
الرحيم احلنان املنان ،والدعاء والرتضع اليه
��رب ال��ذي حي��ب ع��ب��اده وخلقه  .ومن
 ،فهو ال� ّ
ال��غ��ري��ب أن رب��ن��ا سبحانه ي��ت��ق��رب ويتحبب
اىل ال��ن��اس وه��و غ�ني عنهم ،لكنك ت��رى انهم
يتبغضون اليه ويبتعدون عنه».
ب��ه��ذه امل��ق��دم��ة اس��ت��ه��ل مس��اح��ة امل��رج��ع
املُ��د ّرس��ي حديثه ال��ذي توجه بآيات مباركات
تتحدث عن الدعاء و أثره .وذلك مبحضر حشد
من وفود زائرة من عدة حمافظات ،ووفود من
القطيف واالحساء.
ويف هذا السياق اشار مساحته اىل معضلة
االره��اب ال��ذي تعانيه شعوب املنطقة والعامل،
وق���ال« :حن��ن بكل وض��وح ض��د االره���اب أينما
وق���ع ،س���واء يف بلدنا ال��ع��راق ،او يف س��وري��ا او
تركيا او يف اي بلد يف املنطقة وال��ع��امل .وقد
سبق وأن حذرنا وقلنا للجميع أن زراعة الريح
يف املنطقة لن ي��ؤدي ا ّ
ال اىل حصاد العاصفة
فالذين زرعوا االرهاب يف هذه املنطقة ودعموه
وغ���ذوه ب��اف��ك��ار سيئة ،بالتكفري وال��ك��راه��ي��ة،
سريتد ذلك عليهم أيضا يف أي حلظة وقد وقع
ذلك فعال يف أكثر من مرة .فمن املسؤول عما
جرى وجيري يف العراق ،ويف بغداد وغريها من

اره��اب وجم��ازر دموية ت��دع االط��ف��ال والنساء
وغ�يره��م اش�ل�ا ًء حم�ترق��ة»..؟! واض���اف« :اق��ول
لكم انتبهوا يا من جتلسون عن بعد هنا وهناك
وتزرعون هذه االفكار واملخططات الشيطانية،
انتبهوا ألن ال���دور سيصلكم فمن أع��ان ظاملا
سلطه اهلل عليه ،ال تعينوا االرهابيني يف هذه
املنطقة ،ارمحوا انفسكم ان مل ترمحوا الناس»..
وتابع مساحته« :قلت واكرر بأن لالرهاب
عالجا سواء أكان يف السودان او كان يف مصر
او يف ال��ع��راق او يف س��وري��ا او الصومال او أي
منطقة اخ��رى .ويف احلقيقة أن هذا االره��اب
امنا انتشر وينتشر اكثر فأكثر ،حينما ابتعد
الناس عن ربهم وعن تعاليم ربهم وقرآن ربهم
وعن نيب ربهم وعن اهل البيت الدعاة اىل اهلل،
وحنن جيب ان نعود اىل اهلل بكل ابعاد حياتنا
فكرا وثقافة وختطيطا وسلوكا .وعلى اشباه
العلماء ووعاظ السالطني الذين يفتون جبرة
قلم بفتاوى شرحيية ،أي مثل شريح القاضي
ال���ذي ت��ع��رف��ون قصته وك��ي��ف اب���اح للظلمة
دم االم���ام احل��س�ين عليه ال��س�لام ،وغ�ي�ره من
االولياء واملؤمنني ،أمثال هؤالء الذين يسمون
بالعلماء عليهم أن يفهموا ماذا يقولون ومباذا
يفتون وج��ري��رة ذل��ك وعظمه عند اهلل تعاىل
ونتائجه الوخيمة على األم��ة ،وهكذا اولئك
ممن ينحدرون يف االعالم ويصبحون اقرب اىل
ابواق الشيطان ويبثوا عرب فضائياتهم الكراهية
والتكفري والتعصب والشؤوم واالفكار السلبية،
البد ان يعرفوا أن هلذا نتائج وخيمة».
واوض���ح مس��اح��ت��ه »:ه��ن��اك اس��ب��اب اخ��رى
لألرهاب واجلرمية ومن ذلك الظلم والفقر و

الطبقية واحملسوبية والفساد االداري وما اشبه،
ك��ل ذل��ك يعد أي��ض��ا اسبابا ودواع���ي لتنامي
اجلرمية.
وجيب معاجلتها القتالع جذور اجلرمية،
ومع ذلك ايضا ،فإن العالج األس��اس اليتم اال
بالعودة اىل اهلل تعاىل ،والعودة اىل اهلل سبحانه
من اب��رز عالماتها التضرع وال��دع��اء ،لذا اقول
لنفسي وألخواني املؤمنني واخواتي املؤمنات يف
كل مكان ،هذه ايام الدعاء ،ايام اشهر الرمحة،
ش��ه��ر رج���ب وم���ن ب��ع��ده��ا ش��ع��ب��ان و رم��ض��ان
املبارك ،وهذه االدعية املباركة اليت وردت يف
ه��ذه االش��ه��ر ه��ي م��ن اعظم وس��ائ��ل الرمحة،
وربنا تعاىل قد دعانا يف أكثر من آية يف القرآن
الكريم وأمرنا بدعائه ووعدنا باالجابة ،فلنليب
دعوة ربنا وندعوه بقلوب خاشعة ونوايا صادقة
س��واء باالدعية القرآنية واالدع��ي��ة العظيمة
املاثورة عن أهل البيت عليهم السالم ،او حتى
باللغة واللهجة الدراجة ،و أينما كان احدنا،
يف بيته او سائرا يف طريقه او يف عمله ،فهو
سبحانه مسيع ،عليم ،رؤوف رحيم ،ونسأله
ك���ل ش����يء ون���ق���رن ذل����ك ب��ال��ث��ق��ة ب���ه ت��ع��اىل
والتوكل عليه وبالعمل.
وخ��ت��م مس��اح��ت��ه ب��ال��ق��ول  »:حن��ن ن��واج��ه
اب��ت�لاءات وم��ش��اك��ل ك��ث�يرة وأزم����ات ،حنن
لدينا علماء وفقهاء وشباب بعمر الورود ورجال
ون��س��اء يف سجون الظلمة يف بعض البلدان،
فعلينا مجيعا ان ندعو اهلل حتى يفك عنا هذه
الغمة ونتخلص من
العقد الصعبة ويزيل هذه ّ
ه��ذه احل��روب وال��دم��ار واالره���اب ،وحت��ل هذه
املشاكل ويفرج عن املستضعفني وينصرهم.
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أربع ركائز إلدارة شؤون الحكم و معالجة األزمات
«احلكمة و الرجولة « ..ال تعين الوقوف
يف الشارع والتحريض ضد هذا وذاك حتت
م� �ـُ�س��م��ى ال��ت��ظ��اه��ر ،وإمن����ا ه��ي يف اس��اس��ه��ا
وصميمها؛ التعاون على بناء البلد واإلسهام
يف تقدمه وازده���اره والتواصي بالتعاون و
بالعمل امل��ش�ترك .ويضيف مساحة املرجع
املًد ّرسي يف كلمة له أمام حشد من الوفود
وامل��واط��ن�ين مبكتبه يف ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة،
م��وض��ح �اً ان ه���ذا احل��دي��ث «ل��ي��س موجها
ألهالي منطقة او حمافظة بعينها وإمنا لكل
من تقع عليه مسؤولية ،او يسهم من حيث
يشعر او ال يشعر ب�تردي األوض��اع يف البالد
سواء كانوا من السياسيني او املتظاهرين»،
مضيفاً ان العراق فيه «الكثري من اخلريات
والطاقات واالمكانيات اهلائلة  ،ولكنه مع
ذل���ك وب��س��ب��ب س���وء ال��ت��خ��ط��ي��ط يف توجيه
واستثمار هذه االمكانيات وبعد عشر سنوات
م��ن التغيري  ،جن��د ك��م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ان
هناك منازل تتهاوى وتتهدم بسبب تساقط
األم���ط���ار ،أم���ا ال��ك��ه��رب��اء وب��اق��ي اخل��دم��ات
فأمرها ليس بأفضل ،فأين املسؤولني من
هموم الناس ومتى يكون لديهم ذلك املوقف

املوحد واالجتاه اجلدي اىل بناء وإعمار البالد
وخدمة الشعب».
ويف ج��ان��ب م��ن كلمته اش���ار مساحته
اىل ال���وض���ع امل���ت���أزم وال��ت��ص��ع��ي��د املستمر
ال��ذي تشهده بلدان املنطقة ق��ائ�ل ً
ا« :حينما
نشاهد ونفكر ال��ي��وم مب��ا جي��ري م��ن توتر
و ص���راع وم��ش��اك��ل يف بلداننا نكتشف أن
اي��ادي خفية هي ال�تي تقوم باثارة النعرات
يف م��ص��ر ب��ط��ري��ق��ة ويف س���وري���ا بطريقة
اخ��رى ويف ال��ع��راق بطريقة ثالثة ،ولكنها
نفس االي���ادي واالص��اب��ع واملخططات اليت
نستطيع ان نلخصها يف كلمة وسياسية
(ف ّرق تسد) اليت جتعل االمة يضرب بعضها
بعضا ،وهذه احلالة نفسها نراها تتكرر عرب
التأريخ فالعدو جيلس وخيطط ويدير عن
بعد وحي��اول ان يفجر هذه الصراعات بني
املسلمني . »..واضاف « :خطابنا اليوم للعراق
وملصر و وسوريا هو القول املاثور :من حـُلقت
جار له فليسكب املاء على حليته ،الن
حلية ٍ
املُخـَطـَط واحدة ،هنا وهناك»
وشدد مساحته على أن «ادارة ومعاجلة
شؤون احلكم واالزمات واملشاكل يف بلداننا

وعموم اجملتمع االسالمي لن تكون نافعة
ومنتجة ا ّ
ال عرب إتباع اربع ركائز اساسية:
(احلكمة وال��ت��ش��اور وال��ت��ع��اون وال��ت��واص��ي)،
وهو النهج الذي جاء به ويؤكد عليه ديننا
احلنيف ،فاختاذ القرارات ال يصح أن يأتي
بأسلوب ال��ف��رض م��ن جمموعة او أح��د ما
جيلس يف غ��رف��ة مغلقة وي��ق��رر لآلخرين
نيابة عنهم ،فالتعاون يعين أن يكون اجملتمع
كله بقواه وفئاته ضمن جمموعة ودائ��رة
العمل املشرتك».
وأض�������اف" :حن����ن م��ث�لا ح��ي��ن��م��ا ن��ق��ول
العراق ..فال نعين بذلك جمموعة او فئة يف
النجف االشرف او يف كربالء املقدسة او يف
الكاظمية املشرفة وبغداد ،بل كل عراقي
م��ن زاخ���و اىل ال��ف��او ،ش��رق��ا وغ��رب��ا ومش��اال
وجنوبا ،له مثلما لالخرين وعليه ماعليهم".
وت����اب����ع« :ع���ل���ى اخ���وت���ن���ا امل���س���ؤول�ي�ن
والسياسيني يف بلداننا ،س��واء يف ال��ع��راق او
يف مصر او يف سوريا وغ�يره��ا ،ال��رج��وع اىل
القرآن ،واىل قيم الدين  ،واىل تلك السماحة
اليت تتجلى يف النيب األكرم صلى اهلل عليه
وآله و االسالم.

المرجع و األمة

المد ّرسي :على الحوزات رفد المجتمع
المرجع ُ
بثقافة رسالية للتغيير واالصالح
قال مساحة املرجع املُد ّرسي  -دام ظله-
أن على احلوزات العلمية دائما اخلروج من
حالة االنزواء ورفد اجملتمع بثقافة رسالية
ُمغـّرية .و أض��اف مساحته خ�لال استقباله
وف��داً من اس��ات��ذة وطلبة احل���وزات العلمية
أن عليكم التصدي للعمل الرسالي بقوة
ووعي وحكمة لرفد اجملتمع بثقافة رسالية
للتغيري واالص��ل�اح وب���ث ال��ف��ه��م وال��ق��راءة
الصحيحة ل��ل��دي��ن يف اجمل��ت��م��ع ب��ع��ي��داً عن
االفراط او التفريط.
وخ���ط���اب مس��اح��ت��ه احل���ض���ور ب��ال��ق��ول:
اعتمدوا القرآن الكريم وكلمات أهل البيت
عليهم السالم ،برناجماً للحركة والعمل
والثقافة بتبيان بصائرهما للناس ودعوتهم
للتمسك بها.
وتابع بالقول أن :القرآن الكريم يؤكد
لنا املرة بعد األخرى ان مهمة الدعاة والعلماء

هي إص�لاح اجملتمعات وتوعيتها بسنن اهلل
تعاىل ودعوتهم للعيش وف��ق تلك السنن.
مؤكدا على أن :عملية اإلص�لاح تستدعي
اخلطاب الواعي واملعتدل عرب الكلمة الطيبة
ومتابعة الناس وتوجيههم حنو قيم الدين
بأسلوب قرآني حمكم خياطب ويثري العقل
والفطرة.
وخ���ت���م مس��اح��ت��ه ب���ال���ق���ول :أن طلبة
احل���وزات جيب أن يتحلوا ب���اإلرادة العالية
والقوية اليت من شأنها أن ترفع لديهم روح
املبادرة للعمل واالجتهاد يف السعي إلصالح
مشاكل واوضاع البالد والعباد.
* الدفاع عن رضيح موالتنا
زينب عليها السالم

من جانب آخ��ر إستنكر مساحة املرجع
املُ��د ّرس��ي خ�لال درس التفسري ال��ذي يلقيه

على حشد من طلبة العلم  ،قيام اجلماعات
التكفريية بهدم ونبش قرب الصحابي اجلليل
حجر بن عدي يف سوريا .واوض��ح مساحته
أن «حجر بن عدي رضوان اهلل عليه مل يكن
فقط صحابياً عادياً ،وإ ّ
ال ملا حقدوا عليه ،بل
إلنه كان مواليا للنيب األك��رم وأهل بيته
صلوات اهلل عليهم ،وثائراً وناهضاً دافع عن
احل��ق حتى استشهد» .وأض���اف« :م��ن قاموا
بهدم ضريح حجر عدي (رضوان اهلل عليه)
ونبش قربه ،يف قلبهم حقد على هذا الرمز
الكبري إلنه ناهض خط ابي سفيان األموي
ورموزه كمعاوية و يزيد وأمثاهلم».
وأكد مساحة املرجع املدرسي أن «هؤالء
التكفرييني املتعصبني كانوا سيفعلون نفس
ال��ش��يء مبقام السيدة زينب عليها السالم
لوال الشباب اجملاهد من اللذين يدافعون عن
ضريح العقيلة سالم اهلل عليها».
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اإلعالم والسلطة و منظومة القيم
* الشيخ زكريا داوود

القيم متثل القاعدة اليت يرتكز عليها
التشريع ،كما أن��ه��ا متثل ال���روح املوجهة
للقوانني ال�تي تنظم احل��ي��اة بكل جوانبها،
وميكننا أن نعرف م��دى التطور احلضاري
لكل جمتمع من خ�لال تطبيق القيم اليت
ترسي العدل واحل��ري��ة وامل��س��اواة ،ومبعنى
أوض��ح القيم احلضارية اليت توجه أي أمة
حن��و ال��ت��ط��ور وال��رق��ي واالزده�����ار ه��ي ال�تي
ترتكز على احلق دون غريه.
ول������ق������راءة ص��ح��ي��ح��ة مل����ا جي������ري يف
اجملتمعات العربية واإلس�لام��ي��ة ،الب��د من
النظر إىل منظومة القيم اليت حتكم العقلية
الشعبية والسلطوية ،وميكننا أن نتفحص
تلك القيم من خ�لال األح��داث ال�تي حترك
تلك اجملتمعات وردات الفعل ال�تي تبديها،
ومن خالل حتليل بنية السلطة السياسية
اليت حتتكر أدوات التأثري جبميع أشكاهلا،
من مؤسسة دينية خاضعة ل��رأي السلطان
وإىل أدوات التوصيل املعلوماتي.

* خلل يف قراءة الواقع

وق���د تنبهت ال��ن��خ��ب ال��ث��ق��اف��ي��ة ودع���اة
اإلص��ل�اح إىل وج���ود خ��ل��ل يكتنف مسرية
األمة ،وتعددت قراءة الواقع املتخلف وسبل
إصالحه ،ومن بني القراءات اليت احتفظت
مبكانتها وقوتها واليت اعتربت أقدم تفسري
لألزمة ،هي تلك اليت ترجع األزم��ة إىل ما
بعد ان��ق��ط��اع ال��وح��ي حيث انقسم اجملتمع
امل��دن��ي يف اخ��ت��ي��ار الشخصية ال�ت�ي متلك
م��واص��ف��ات ق��ي��ادي��ة ،متثل ام��ت��داداً لصفات
صاحب الرسالة ،ورغم إقرار اجلميع بكون
كل تلك الصفات القيادية الرسالية تتوفر
يف اإلم��ام علي بن أب��ي طالب عليه السالم،
دون غريه ،إال أن تغليب اعتبارات أخرى أثرت
يف تنحية تلك القيادة ال�تي رب��اه��ا صاحب
الرسالة لتكون هي اليت توجه حركة األمة.
وم��ن أق���دم ال��ن��ص��وص ال�تي تفسر أُس
األزمة اليت تعانيها األمة ،ما أورده املؤرخون
عند تعرضهم ل�لأح��داث ال�تي ح��دث��ت بعد
ح��ادث��ة السقيفة وب���األخ���ص م��وق��ف بنت

النيب األإلك��رم صلى اهلل عليه وآله وسلم،
اليت رأت يف اختيار غري اإلم��ام علي بن أبي
طالب عليه السالم ،ابتعاداً عن نهج اإلسالم،
وم��ا ج��اء ب��ه ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل��ه
وسلم ،وتعد خطبتها اليت ألقتها يف مسجد
ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل��ه وس��ل��م ،أق��دم
وثيقة حتلل فيها شخصية عظيمة ،ما
ح��دث ،فهي تقدم ق��راءة سياسية وثقافية
ودينية لوضع العرب قبل الرسالة وبعدها،
كما أن��ه��ا حتلل وتفسر أس��ب��اب األح���داث
اليت وقعت بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه
وآله وسلم ،ومن تلك التفسريات ما نقله ابن
طيفور (ت 380ه���ـ990/م) من خطبتها ،حيث
قالت« :حتى إذا اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه
ظهرت خّلة النفاق ،ومس��ل جلباب الدين،
ونطق كاظم الغاوين ،ونبغ خامل اآلفلني،
وهدر فنيق املبطلني ،فخطر يف عرصاتكم ،و
أطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخا بكم
فوجدكم لدعائه مستجيبني ،وللغرة فيه
مالحظني ،فاستنهضكم فوجدكم خفافاً،
وأمجشكم فألفاكم غضاباً ،فومستم غري

قضية الشهر
إبلكم ،وأوردمتوها غري شربكم ،هذا والعهد
قريب والكلم رحيب ،واجلرح ملا يندمل بدار
زعمتم خ��وف الفتنة أال يف الفتنة سقطوا
()1
وإن جهنم حمليطة بالكافرين».
ول��ع��ل ه��ذا التفسري ال��ت��ارخي��ي لألزمة
يعترب بعيداً بعد املسافة التارخيية لألحداث
اليت تفصلنا عنها أكثر من ألف وثالمثائة
عام ،لكن ما يدعونا إىل اعتباره أقوى العوامل
املؤثرة يف بناء رؤية اسرتاتيجية هو حضوره
الفعال عند أغلب أطياف الفكر والثقافة يف
عاملنا املعاصر ،فض ً
ال عن النخب الثقافية
ال�ت�ي ص��اغ��ت عقلية اجمل��ت��م��ع��ات العربية
واإلسالمية على مدى كل تلك السنني.
وه��ن��ا تكمن اإلش��ك��ال��ي��ة احلقيقية ،إذ
وظيفة املثقف واملفكر هو التأصيل لقبول
احلقيقة مهما كانت م��رة ،لكن م��ا حدث
ك��ان العكس متاماً حيث مارست السلطة
مب��ع��ون��ة امل��ث��ق��ف ال���دي�ن�ي ،ع��م��ل��ي��ة تضليل
واسعة ،وهي نتيجة طبيعية ألن املقدمات
كانت خاطئة ،والنتيجة كما هو معروف
تتبع املقدمة.
* إعالم السلطة خيدم التضليل

إن تضليل اجلماهري ال ميثل أول أداة
تتبناها النخب احلاكمة من أجل احلفاظ
ع��ل��ى ال��س��ي��ط��رة االج��ت��م��اع��ي��ة ،ف��احل��ك��ام ال
ي��ل��ج��ؤون إىل التضليل اإلع�ل�ام���ي -كما
ي��وض��ح ف��ري��ر -إال «عندما ي��ب��دأ الشعب يف
الظهور (ولو بصورة فجة) كإرادة اجتماعية
يف مسار العملية التارخيية» ،أما قبل ذلك،
فال وجود للتضليل (باملعنى الدقيق للكلمة)،
بل جند باألحرى قمعاً شام ً
ال .إذ ال ضرورة
هناك لتضليل املضطهدين ،عندما يكونون
()2
غارقني آلذانهم يف بؤس الواقع.
ورغ��م أن التضليل هو مهنة السلطات
املستبدة عرب التاريخ البشري ،إال أن أداوته
ك��ان��ت حم�����دودة ،ل��ك��ن م��ع ت��ط��ور وس��ائ��ل
االت��ص��ال يف العصر ال��راه��ن ،أخ��ذ التضليل
أب���ع���اداً ك��ث�يرة ووس��ائ��ل م��ت��ع��ددة ،وأص��ب��ح
أكثر فتكاً بالعقل ومبنظومة القيم الدينية
واملدنية ،وإذا نظرنا للعقل العربي املعاصر
وحللنا القيم السائدة يف اجملتمعات العربية
وقمنا مبقارنة بينها وبني الغايات اجملتمعية
وال��ق��رآن��ي��ة ،لعرفنا ك��م ه��ي امل��س��اف��ة اليت
تفصلنا عن قيم احلق اليت بشر بها الوحي،
وتكمن األسباب يف خلق ه��ذه اهل��وة إلعالم
السلطة امل��س��ت��ب��دة ال�ت�ي ك��رس��ت مفاهيم
وق��ي��م ووظ��ف��ت��ه��ا إلن���ت���اج وص��ن��اع��ة أوه���ام

وغايات هامشية تضخمت مع الزمن لتصبح
طموحات وأه��داف �اً عليا تسعى اجملتمعات
العربية واإلسالمية لتحقيقها.
وق��راءة سريعة لإلنتاج الثقايف يف هذه
اجملتمعات يربز لنا القوة اهلائلة لإلعالم يف
قلب احلقائق ،وكما أن السلطة يف التاريخ
صنعت أوهاماً أصبحت بفعل الزمن حقائق
ومقدسات يف العقل العربي حتى غدا جمرد
البحث فيها أو نقد بعض مقوالتها ،يعد
هرطقة وخ��روج �اً على ال��دي��ن ،ف��إن أدوات
القهر املعاصرة تفرض وتكرس يف العقل
ال��ع��رب��ي م��ق��والت فكرية وثقافية بعضها
بلباس الدين وبعضها اآلخر حبجة ضرورات
املعاصرة والتطور ،وك��ل تلك املفاهيم ال
تنتج غ�ير ت��راك��م األوه����ام ،والنتيجة هي
إخضاع األمة لرغبات ونزعات شخصانية.
وأمام هذه السياسة اليت تعد أمراً مالزماً
لالستبداد ،كانت وظيفة املصلحني تزداد

اإلصالح احلقيقي
والذي يفرض نفسه
على الواقع ،هو الذي
يتخذ من قيم الدين
والقرآن الكرمي منهجًا،
ويعتمد على احلجة
واإلقناع ال على القوة
والبطش
صعوبة وتعقداً ،ولعل أب��رز حجج السلطة
املستبدة يف مواجهة اإلص�لاح هي القول أن
ه��ذه املطالبات قد تفقد اجملتمع استقراره
وتسلبه األمن والطمأنينة.
وم��ن الطبيعي إن زرع أوه���ام اخل��وف
م��ن اإلص�ل�اح يف عقلية اجملتمع إمن��ا يتم
عرب اإلعالم الذي ميارس التضليل وطمس
احلقائق ،وقد تعرض القرآن الكريم ملعاجلة
ه��ذه اإلش��ك��ال��ي��ة عندما اس��ت��ع��رض جت��ارب
األن��ب��ي��اء املصلحني م��ع ال��ق��وى السياسية
واالجتماعية النافذة ،ولعل عرضه للحراك
االجتماعي والثقايف والسياسي بكل تفاصيله
وم��ق��والت��ه ه���و حب���د ذات����ه ك��ش��ف للزيف
والتضليل.
يستعرض القرآن الكريم جتربة نيب اهلل
موسى عليه السالم مع القوى السياسية يف

مصر ،ويربز لنا أهم دعاوى اإلصالح ،واليت
تتمثل يف إعطاء اجملتمع بكل أطيافه احلرية
وحق التعبري عن آرائه ومعتقداته ،إذ يقول
موسى عليه السالم ،منتقداً سياسة فرعون
عندما ساق منجزاته اليت اعتربها م ّنة ونعمة
تكرم بها على موسى عليه السالم ،كما هي
«وتِ ْل َك
اآلن السلطات اليت متن على شعوبهاَ :
()3
نِ ْع َم ٌة تمَ ُن َُّها ع يََل َأ ْن َع َّب َّ ِ ِ
س ِائ َيل».
دت َبني إ رَْ
َّ
إن اإلص�ل�اح احلقيقي وال���ذي يفرض
نفسه على ال��واق��ع هو ال��ذي يتخذ من قيم
الدين والقرآن الكريم منهجاً ،ويعتمد على
احلجة واإلقناع ال على القوة والبطش ،وهذا
ما نشاهده يف س�يرة كل األنبياء والرسل
واألئمة الطاهرين (عليهم السالم) ،الذين
اعتمدوا الكلمة وسيلة هداية ،ومما يفسر
ويعمق هذا األسلوب يف اإلصالح هو السرية
العملية للرسول األك���رم صلى اهلل عليه
وآل���ه ،وخليفته أم�ير املؤمنني علي ب��ن أبي
طالب عليه ال��س�لام ،حيث نالحظ كثرة
اعتماد ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل��ه ،على
الكلمة ،وه��و م��ا يفسر لنا كثرة اخلطب
واألح��ادي��ث ال���واردة ع��ن ال��رس��ول صلى اهلل
عليه وآل��ه ،وعن أمري املؤمنني علي بن أبي
طالب عليه السالم ،حيث مل ينقل عن أي
شخصية تسلمت قيادة األم��ة من املقوالت
اليت تعاجل فيها اإلشكاالت كما نقلت عن
ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل���ه ،وعلي عليه
السالم.
ولعل التشابه بني سرية اإلمام علي عليه
ال��س�لام ،ورس���ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه،
يعمق وي��ؤك��د السبب التارخيي لألزمات
اليت متر بها األمة ،وأن التاريخ ال زال حاضراً
وحاكماً ،وهنا بالذات تكمن رسالة اإلعالم
اإلسالمي ،وتتضح صورة القيادة الشرعية
اليت تبسط العدل وتكرس احلريات العامة
وحترر العقل من أوهام املستبد ،يقول علي
�ت وال ُ
عليه ال��س�لام« :م��ا َ
ك� ِّ�ذب� ُ
ك� ْ�ذب� ُ
�ت وال
()4
َض َل ْل ُت وال ُض َّل بي».
-------------------

[ ]1ابن طيفور ،أبو الفضل بن أيب طاهر،
بالغات النساء ،ص.14-13
[ ]2هربرت أ.شيللر ،املتالعبون بالعقول،
ص ،8-7كتاب سلسة عامل املعرفة رقم ،243
اإلصدار الثاين ،ذو القعدة 1419هـ  -مارس /آذار
1999م.
[ ]3القرآن الكريم ،سورة الشعراء /آية .22
[ ]4اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم،
(هنج البالغة).

15

قضية الشهر

اإلعالم الرسالي وتحديات االختراق الثقافي
* الشيخ عيل آل موسى
س��ع��ى اإلع���ل��ام ،وع��ل��ى ط���ول امل��راح��ل
ال��ت��ارخي��ي��ة ،أن حي��ق��ق غ��رض�ين ه��ام�ين:
األول :حتصني الذات وبيان مالحمها ونشر
أف��ك��اره��ا ،واآلخ���ر :اخ�ت�راق اآلخ���ر والتأثري
سر اهتمام
فيه .ومن هنا ميكن التع ّرف على ِّ
البشرية به منذ فجر التاريخ ،وتناميه على
مر الزمن ،وتوسع أطره وآلياته وغاياته.
ِّ
�وس��ع  -كماً
�
ي
أن
ل�ام
�
اإلع
سعى
كما
ِّ
وكيفاً  -من وسائله حتى خياطب أكرب
ق���در مم��ك��ن م���ن ال��ش��رحي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة،
وينوّع سبله بني
والتأثري فيها ،وأخذ جي ِدّد ِ
وسائل مقروءة ،ومسموعة ،ومرئية.
يكتف ب��اجل��ري��دة ،واجمل��ل��ة،
وه��ك��ذا مل
ِ
والتلفزيون ،وال��رادي��و ،ب��ل راح يسعى إىل
حتويل العامل إىل قرية صغرية ،تهمي عليها
ٌ
سيول من القنوات الفضائية بوابل ه َّتان قد
يكتف بذلك ،بل
يُنبت ،وق��د ُي��غ��رق .ثم مل
ِ
ربط العامل بأكمله عرب شبكة (اإلنرتنت)،
ووضع الثقافات املتباعدة أو املتصارعة جنباً
إىل جنب ،حبيث تسهل عمليات االط�لاع،
واملقارنة ،والنقد ،واالنتقال ،وتبادل التأثر
والتأثري.

سالح ذو حدَّ ين
*
ٌ

ت��ش� ِّك��ل وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ه��ذه س�لاح�اً ذا
ح� َ�دّي��ن :فهي حت��ت��وي ال�برام��ج اإلخ��ب��اري��ة،
والعلمية ،واألدب��ي��ة ،والرياضية ،وغريها،
ف��ب��إم��ك��ان��ن��ا أن ن���رى م��ت��ح��ف (ال���ل���وف���ر) يف
رب�����ا ب���ص���ورة أك��ث��ر وض��وح �اً
اإلن�ت�رن���تَ ،مّ
وإشباعاً للنهم املعريف من رؤيته على أرض
ال��واق��ع .ويف ال��وق��ت نفسه ،هنالك مشاهد
العنف واجل��رمي��ة ،وم��ا يتنافى م��ع الدين
واألخالق.
وحسب تقرير ملنظمة اليونسكو :فان
التلفزيون يف ال��ب�لاد العربية ه��دم الدين
واألخالق (14( ..ومن خالل إحدى الدراسات
تبي َّ
اليت أُجريت على ( )500فيلم طويل َنّ
أن
�ب واجل��رمي��ة واجل��ن��س يش ِّكل
م��وض��وع احل� ّ
أنّ
 % 72منها .وب َّينت دراسة لباحث أمريكيَ ،
املوجهة لألطفال تتناول
( )%29من الربامج َّ
ُ
مواضيع جنسية .كما أفادت دراسة أجريت
حول اجلرمية والعنف يف ( )13فيلماً ،وجد
()1
فيها ( )73مشهداً للجرمية.
وإزاء القوة املتعاظمة لوسائل اإلعالم
وغ�ي�ره���ا م���ن س��ب��ل ال��ت��أث�ير ،أم����ام األس���رة
واجملتمع منهجان:

يتمثل األ َوّل يف «املنع» :بأن متنع األسرة
أبناءها عن ِّ
كل شيء :اجملالت ،التلفزيون،
الساتاليت ،اإلنرتنت ،وتشكيل «حصن منيع»،
حيول دون وصوهلم لذلك ،أو وص��ول ذلك
إليهم .وينصب اجملتمع وال��دول��ة احلوائل
والعوازل بني رعيتهما ومصادر التأثري .بينما
يتمثل اآلخ��ر يف «امل��ن��اع��ة» ،وخلق حتصني
ذاتي داخلي حياكي الوجدان.
َّ
إن التحريم املطلق لألشياء خيلق اجلرأة
حتى على انتهاك احلكم الشرعي؛ َّ
ألن الناس
حكم غري واقعي ،وسريون أ َّنهم
سريون أ َّنه ٌ
(احملرم)!
اجلديد
مع
التفاعل
السابقون إىل
َّ
ّ
توفيقي
ال��ذي سيذعن ل��ه اجلميع يف ح� ٍ�ل
ٍّ
فيما بعد ،وسيصبح ع��ادي�اً ،إن مل نقل من
متطلبات احلياة!!
* كيف نح ِّقق املناعة ؟
 -1إمناء الوازع الذاتي

مل ي�ترك اهلل  -سبحانه  -عباده ُس��دى،
بل أرسل هلم ( )124,000نيب ،حتى ُي َن ُّموا فيهم
اإلميان ،ويعِّلموهم الطريق األمثل (احلكم
الشرعي) الذي ِّ
ينظم عالقة اإلنسان باهلل،
وعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ،وبالطبيعة.
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ينبغي علينا استثمار وسائل اإلعالم والتقنيات احلديثة
واالطالع على ثقافات
األخرى يف التنمية املعرفية والفكرية،
ِّ
اآلخر وأمناط تفكريه ،واالستفادة من إيجابياته ،واختصار
املسافة بني الدول واملجتمعات
وأنزل  -سبحانه – ( )114سورة يف القرآن
الكريم ،منها ( )86سورة مكيةِّ ،
تركز على
العقيدة الصاحلةَ ،
وخ ْلق الوازع الديين الذي
ِّ
يبشر باجل َّنة ،وينذر بالنار ،و ( )28سورة
مدنية خ� َّ
�ط��ت للمجتمع اإلس�لام��ي أسس
الدولة اإلسالمية ،لك َّنها مع ذلك مل تغفل
اجلانب الروحي.
ً
لقد سعى القرآن الكريم جاهدا خللق
احلي امللتهب حبرارة اإلميان ،الذي
الضمري ِّ
يلزم صاحبه ،ويقوده إىل اخلري ،وينهاه عن
الش ّر ،وحياسبه لو صدر منهَ « :
ال أُ ْق ِس ُم ِب َي ْو ِم
َ ُْ
ْ
ّام ِة»( .سورة
س الَّل َو َ
ْال ِق َي َ
ام ِة * َوال أق ِس ُم ِبال َّنف ِ
القيامة  .)2-1/وسعى برياضاته الروحية
والعملية وبزمخه الفكري إىل بناء صرح
التقوى يف القلب ،وتوفري هذه امللكة النفسية
الراسخة اليت جتعل بني صاحبها احملرمات
(وق��اي��ة) حت��ول دون سقوطه فيها حتى لو
كانت متوافرة يف احمليط اخلارجيّ ،
وظل
يهيب بأتباعه أ َّ
ال حيوموا حول محى الضياع؛
خ��وف ال��وق��وع فيه .ث��م أوج��د ب��رام��ج تدعم
وتقوّيها ،كالدعاء ،واملناجاة ،والصالة،
الروح ِ
والصوم ،وقراءة القرآن ،وغريها .وايضاً ّ
سن
تشريعات حكيمة حتفظ الفرد واجملتمع
املسِل َمني من االنزالق خلف متاهات الظالم
وسبله ال��وع��رة ،وم��ن تلك التشريعات ما
يدعو إىل التزام العقيدة الصاحلة ،ومكارم
األخالق ،وتطبيق الفقه.
ومن ذلك دعوته احلثيثة لعفة البصر
وال���ف���رج ب��وص��ف��ه��ا ط��ري��ق �اً ع��م��ل��ي�اً ملعاجة
املنطلق والسبب قبل وق��وع النتيجة امل � ّرة،
« ُقل ِّل ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َيغ ُُّضوا ِم ْن َأ ْب َص ِ
ار ِه ْم وَيحَ ْ َف ُظوا
ُفروجهم َذلِ َك َأزْ َكى لهَ م * و ُقل ِّل ْلمؤْ ِمنَاتِ
َ
ُ َ ُ ْ
ُ
ُْ
يغ ُْض ْضن ِمن َأبص ِ ِ
وج ُه َّن»
اره َّن وَيحَ ْ َف ْظ َن ُف ُر َ
َ ْ ْ َ
َ
ّ
َ
(سورة النور  ،)31-30/إن���ه قطع جذر
البذرة قبل أن تنمو منها شجرة االحنراف.
وهكذا جند اإلس�لام يبسط رداء العفة
يف ك� ِّ�ل حياة اإلنسان وعالقاته ،يف سكونه
وحركته ،يف حِّله وترحاله :عفة الكسب
واإلنفاق ،املأكل واملشرب ،امللبس واملسكن،

الصداقة والصحبة ،اللسان واليد ،الدرس
والتدريس ،و ،...وغ�ني عن ال��ق��ولَّ :
إن هذه
الصفات اليت تعود إىل العفة تعود  -كذلك
 إىل اإلميان أو التقوى أو العقيدة ،فاإلسالمٌّ
كل متواشج العالقات واألصر.
 -2النضج الفكري
ول��ك��ي تخُ ��ل��ق امل��ن��اع��ة ،ي��ل��زم أن ُن��وج��د
يف ع��ق��ول��ن��ا احل��ص��ان��ة ،ع�بر ت��وف�ير النضج
الفكري يف ِّ
كل أبعاده :العقدية ،والثقافية،
ِ
اس ِم َر ِّب َك ا َّلذي
والسياسية .إ َّننا أمة «ا ْق َر ْأ بِ ْ
َ
ْ
َ
ِ
َخ َل َق» (سورة العلق  ،)1/و»ن * َوالقلم َو َما
َي ْس ُط ُر َ
ون» (سورة القلم  ،)2-1/وكما نهتم
باملأكول وامل��ش��روب ،حنتاج إىل االهتمام
بالعقل وغذائه ،وحنتاج ايضاً إىل القراءة،
ومس��اع األخ��ب��ار ،واالستنتاج احل� ِّ�ر ،وتزويد
العقل ب��األف��ك��ار احل��ي��ة الناهضة ،والقيام
بعملية حت��ل��ي��ل وت��رك��ي��ب ل�لأف��ك��ار قبل
اعتناقها؛ حتى ال نقبل َّ
أي (صرعة فكرية)
تظهر يف السوق ،وحتى ال ينطبق علينا قول
()2
موشي د َيّان« :العرب أمة ال تقرأ».
َّ
راق��ة
إن ك��ث�يراً مم��ن يقبل األف��ك��ار ال�ب َّ
ُ
ُ
ّ
َ
يقبلها ألنها مل تعرض كما هي ،بل ألبست
اللباس اجلميل الف َّتان ،الذي يسلب األنظار،
وخيطف القلوب.
َّ
إن (اخل����واء ال��ف��ك��ري) جي��ع��ل اإلن��س��ان
كاألرض اخلالية ،ما أُلقي فيها من شي ٍء إ َّ
ال
قبلته ،ويدفع فيما بعد إىل ظاهرة (االستالب
الفكري) ،واالنبهار ِّ
بكل ما يفد من اآلخر
ً
املختلف ،ول��و ك��ان خ��اط��ئ�ا وع��ل��ى حساب
الذات واملؤتلف ،بل يصل إىل إضفاء املسحة
النص الديين،
الدينية عليه ،وفرضه على ِّ
األمر الذي نراه كَّلما ظهرت نظرية علمية
جديدة ،حني يذهب املنبهرون بها إىل فرضها
على آية قرآنية ،أو حديث شريف.
 -3الرشد االجتماعي

مما تقوم به وسائل اإلع�لام أ َّنها جتعل
غري املألوف اجتماعياً ،مألوفاً ومقبو ً
ال ضمن

التداول االجتماعي (حش ٌر مع الناس عيد).
وهذا واح ٌد من األسباب اليت ُتعِّلل حت ُوّل ما
ي َ
جمس ٍد ضمن املمارسة
ُشاهد إعالمياً إىل
َّ
االج��ت��م��اع��ي��ة؛ أل َّن����ه ح�ين ُع���رض وج���د من
يتق َّبله ،ويهضمه ،ويعيد متثيله على أرض
الواقع.
حني ُعرض فيلم (قتلة باهلوية) أو (قتلة
بالسليقة) ،يف الواليات املتحدة األمريكية،
شهر واح � ٍد فقطَّ ،
مت��ت ث�لاث عمليات
ويف ٍ
ٌ
قتل قام بها أطفال على الطريقة ذاتها اليت
ٍ
رأوها يف الفيلم ،وملا ُسئلوا عن سبب قيامهم
باجلرمية ،أجابوا :أردنا أن نكون مشهورين
كالذين يف الفيلم!!؛ وذاك ما دعا فرنسا إىل
منع عرضه يف دور السينما.
م��وض��ات ال��ل��ب��اس ،ال��ش��ع��ر ،التعامالت
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وغ�يره��ا ،ت��ص � ُّرف� ٌ
�ات اعتنقها
كثريون عرب ما يرونه يف وسائل اإلع�لام،
ثم الصمت االجتماعي جتاهها.
تفيد اإلحصائية َّ
أن  %98من األطفال
يشاهدون اإلعالنات بصورة منتظمةَّ ،
وأن
يتعرفون بسهولة على املشروبات
 %96منهم َّ
()3
املعلن عنها.
واحل���ص���ول ع��ل��ى ال���رش���د االج��ت��م��اع��ي
حيتاج إىل املخالطة ،والتجربة ،والذكاء
االجتماعي ،وحسن التص ُّرف ،حتى يُصدر
(إم��ع��ة)
امل��رء ال��ت��ص� ُّرف احلكيم ،وال يكون َّ
ي���ق���ول :إن أح��س��ن ال���ن���اس أح���س���ن� ُ
��ت ،وإن
ً
أس��اؤا ..أس� ُ
�أت ،مع املتدينني حيناً ،وحينا مع
غريهم ،تارة مع استثمار الزمن (والرزانة)
والتص ُّرفات الرشيدة ،وأخ��رى مع التقليد
األعمى ِّ
لكل ما ال يتناسب مع خصوصيتنا
الثقافية.
 -4توفري البدائل الناجعة

يف الثقافة هناك عموميات (عامليات)،
يتفق عليها البشر ،وه��ن��اك (خصوصيات)
تتم ّيز بها ثقافة من أخرى ،أو فئة مهنية أو
اجتماعية أو غريهما ،وتش ِّكل ثقافة فرعية
ض��م��ن ال��ث��ق��اف��ة األص��ل��ي��ة ال��ع��ام��ة ،وه��ن��اك
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قضية الشهر
(بدائل ومتغيرّ ات) تتح ّرك مع الزمن.
وح�ين يعايش اجملتمع حاجة مادية -
كاحلاجة للتغلب على ارتفاع درجة احلرارة
يف املنزل  -سوف يبحث عن ّ
وخمرج هلا،
حل
َ
وسوف ينتخب أفضل البدائل املتاحة أمامه.
مثل ترطيب املكان ،مروحة ،مك ّيف...
وك��م��ا ي��ص� ّ�ح ذاك يف اجل��ان��ب امل���ادي
يصح  -أيضاً  -يف اجلانب
من الثقافة ،فهو ّ
امل��ع��ن��وي م��ن��ه��ا ،ف��ح�ين ي��ص��ط��دم مبشكلة
معرفية سيفتش هلا عن ّ
حل ،وسيختار أحد
البدائل ،مبا ينسجم مع اقتناعه به ،أو توافقه
م��ع م��رت��ك��زات��ه الدينية أو اإليديولوجية،
وغريها ،أو مبدى إشباعه له.
والثقافة حني يواجهها حت ٍّد ما ،فهي إما
ا ناجعاً ،أو هزي ً
أن تضع له ح�ل ً
ال باملقارنة
بغريه من البدائل املتاحة ،أو ال تضع له شيئاً.
ففي احل��ال��ة األوىل تستطيع الثقافة أن
حتصن نفسها ،وتكسب والء أتباعها هلا ،أما
ِّ
يف احلالة األخرى سوف تتيح اجملال لثقافات
أخرى ذات بديل أقوى أن خترتقها.
وسيبقى خطر االخرتاق قائماً ما مل تتم
عملية االستبدال ببدائل فريدة حقيقية؛
َّ
امليتة ،يف
ألن ما نسميه باإلعاقة أو األجزاء ِّ
بنية األمة ،ليس سوى التناقض بني حاجة
اإلنسان والواقع القائم.
وهلذا َّ
فإن العنصر املتفوّق يفرض نفسه
بقوة احلاجة االجتماعية إىل البديل ،األمر
الذي يقودنا إىل التأثري على حدود املسموح،
والذي ال يتق ّرر من خالل الوعي وحده ،بل
الوعي إىل جانب احلاجة االجتماعية.
م��ن هنا سيكون ش��رط منع االخ�ت�راق
ه��و تقديم ال��ب��دائ��ل امل��ت��ف�وّق��ة ،ليست داخ��ل
احلضارة نفسها ،بل متفوّقة مطلقاً ،وبغري
ت��واف��ر ه���ذا ال��ش��رط س��ي��ك��ون احل��دي��ث عن
األص��ال��ة ،وم��ن��ع االخ�ت�راق أو ال��ذوب��ان ،بال
ط��ائ��ل؛ َّ
ألن احل��رك��ة وان��ت��ق��ال ال��ف��ري��د أو
املتفوّق هو قانون احلضارة ،ولن توقفه رغبة
()4
أو إرادة الناس.
وختام ًا :املزيج والنمذجة:
 -1املزيج

ال نستطيع أن ننظر إىل وسائل اإلعالم
والثقافات األخ��رى بوصفها جهنم احلالكة
السواد ،كما ال ميكن أن ننظر إليها بوصفها
ج ّنة الفردوس والصفحة البيضاء املشرقة،
بل هي مزيج ،فيه احلسن والسيئ.
وإذا كانت وسائل اإلعالم تساعد على

إجي��اد حالة من التأزم النفسي ،وعلى نشر
�ادات اجتماعية ال تتوافق مع الدين
قيم وع� ٍ
ٍ
�إن فيها آث��اراً
ً
ً
واجملتمع ،ف� َّ
سامية.
معرفية
لقد قاربت وسائل اإلعالم بني هلجات العامل
العربي ،وأغ��دق��ت على األط��ف��ال سي ً
ال من
الكلمات العربية الفصيحة ،اليت تسللت إىل
عفوي مع الرسوم الكارتونية،
بشكل
ألسنتهم ٍ
ٍ
فض ً
ال عن ّ
بث شيء من الثقافة هنا وهناك.
وينبغي علينا استثمار وسائل اإلع�لام
وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة األخ����رى يف التنمية
ِّ
املعرفية والفكرية،
واالط�لاع على ثقافات
اآلخ���ر وأمن����اط ت��ف��ك�يره ،واالس��ت��ف��ادة من
إجي��اب��ي��ات��ه ،واخ��ت��ص��ار امل��س��اف��ة ب�ين ال���دول
واجملتمعات.
ولكي نقوم بعملية التنمية املعرفية
ال��واع��ي��ة حن��ت��اج إىل اط�ل�اع وت��ر ُّي��ث وع��دم
�ج��ل يف ق��ب��ول األف��ك��ار األخ����رىَ ،مّ
وإن���ا
ال��ت��ع� ُّ
أخ��ذه��ا م��ن ب��اب إج���راء (مقاييس الصدق)

سيبقى خطر
االخرتاق قائمًا ما مل تتم
عملية االستبدال ببدائل
فريدة حقيقية؛ ّ َ
ألن ما
نسميه باإلعاقة أو األجزاء
امل ّيِتة ،يف بنية األمة،
ليس سوى التناقض بني
حاجة اإلنسان والواقع
القائم
وصحت أخذنا بها ،وإ َّ
ال
عليها ،فإن صمدت
َّ
فكري لن جيد طريقه إىل
جمرد ثرا ٍء
فهي َّ
ٍ
قناعاتنا وواقعنا التطبيقي.
 -2النمذجة

وق��د قصدنا من وسائل اإلع�لام جم ّرد
من��وذج قد يُستغل ل�لاخ�تراق الثقايف ،لك ّنه
أحد النماذج ،وليس النموذج األوحد ،فربمّ ا
ج��اء االخ��ت�راق ال��ث��ق��ايف ع��ن ط��ري��ق صديق
حيمل فكراً مؤثراً ومبايناً ،ويسعى للتأثري
وتشكيل عقلية صديقة ،وقدمياً قيل( :قل
ليَ :من تصادق .أقل لك َم ْن َ
أنت).
وربمّ ا جاء عن طريق احمليط االجتماعي
وشخصياته الفاعلة والتقنيات واألساليب
�وج��ه��ة للفكر وال��س��ل��وك فيه حتى ل��و مل
امل� ِّ
تكن جلية واضحة ،فاجملتمع يطبع أبناءه

بطابعه ،وعرب التوافق االجتماعي قد يشد
أف��ك��اره��م وسلوكياتهم إىل ح � ّد التطابق
والتماثل.
ً
ً
وت��ل��ع��ب امل���درس���ة دورا ك��ب�يرا يف ه��ذا
امل��ض��م��ار ،ال سيما ح�ين ت��ك��ون فيها مناهج
�وج��ه��ة ،وم��درس��ون ذوو شخصية جاذبة
م� َّ
وقدرة على تزويق األفكار.
واألس��رة نفسها ميكن أن تكون وسيلة
اخ��ت��راق!! ،ال سيما ح�ين حي��م��ل األب ذاك
ال���دور وت��ل��ك ال��راي��ة ،وي��غ��دو م��ب��ش��راً لفكر
مسموم ينفثه بني أبنائه ومن يعول ،وحينما
(رب البيت ب��ال� ّ
�دف م��ول��ع�اً) سيهيئ
ي��ك��ون ّ
ُ
أفضل املناخات ِّ
املؤهلة لتضحي (شيمة أهل
هم ال��رق��ص) ،وهنا يكون (املنهج
البيت كّل ُ
اخلفي يف ال�ترب��ي��ة) ،ال��ذي مت��ارس��ه األس��رة
بسلوكها أش ّد تاثرياً  -مبا ال قياس بينهما -
من (املنهج العلين) الذي تبديه عرب نصائحها
وتوجيهاتها اللفظية وادعاءاتها.
وإذا كان ما مضى مما يندرج  -بشكل
أو بآخر  -ضمن (البيئة االجتماعية) ،فإ َّننا
ال نغفل (البيئة الثقافية) ودوره��ا النشط،
فالكتب امل��ق��روءة ،واحمل��اض��رات املسموعة،
وأوعية تقديم الفكر واملعرفة هي األخرى
ذات اجت��اه��ات وم����دارس تبتغي ال��ت��أث�ير يف
املتلقي :ف��ك��راً وس��ل��وك �اً ،وق��د تتسلل إىل
ال��ذه��ن حم��م��ول��ة ع��ل��ى س��ف��ن م��ش��ي��دة من
وسائل اإلقناع :من روعة يف األلفاظ ،ومتانة
يف السبك ،ووه��ج عاطفي داف��ق ،وإحصائيا
وغري ذلك ،بل ومن آيات وأحاديث!..
بأن ّ
وهنا ّ
نذكر بأ ّننا ال نريد القول َّ
كل
فكر هو هكذا؛ فنعيش االنغالق والتقوقع،
وال َّ
أن ك� ّ�ل فكر خمتلف هو  -بالضرورة
 مناوئ وه �دّام ،وينبغي بناء السدود دونه؛فنقع بني براثن ثقافة الّبعد الواحدَ ،مّ
وإنا
نريد التأكيد على الوعي وحضور العقل
عند املثاقفة؛ لنكون من «ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون
ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه ُأ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ُاه ُم
َ
ِ
ُ
اهللُ َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ْم أ ْو ُلوا األ ْل َباب»( .سورة الزمر
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 -1املشهد الثقايف يف إيران  ..خماوف وآمال /
 – 124بترصف. -
 -2عبد اهلل بخيت( ،العرب ال يعرفون القراءة،
والغرب ال يقرؤون املعرفة) ،جملة (املعرفة).
 -3البث املبارش .98 /
واملتحرك
الثابت
(جدلية
 -4عبد اهلل الفرجيي،
ّ
وحدود املمنوع واملسموح يف احلضارة والتفاعل
احلضاري).

رأي

قوة المنطق أم منطق القوة..؟
ورش البد منه ،لكن
الرضبة ،وهو يف كل األحوال ٌ
أمر واقع ٌ
* عـــيل جـــواد
تبقى املسألة يف الزمان واملكان املناسبني ،واألهم؛ األخذ بعني
االعتبار معادلة الرصاع الدائر يف املنطقة التي تسعى لفرض
سؤال قديم – جديد نطرحه يف خضم االحداث املتسارعة
لغة ومنطق العنف والدموية لتكون االجواء مهيئة الستمرار
يف املنطقة ،حيث تتعرض القيم واملبادئ وكل ما بشرّ به النبي
النزاع واحلرب وإراقة الدماء والدمار بام خيدم أطراف ًا اقليمية
األكرم صىل اهلل عليه وآله ،لإلنسانية ،اىل خطر التجديف
واخرى دولية .لنالحظ ما جيري يف العراق ويف سوريا حتديد ًا،
والتزييف واإللغاء من وجه الساحة السياسية والثقافية،
حيث اإلرصار الواضح عىل التمسك بمنهج العنف والدموية،
واألمر ال يقترص عىل بؤر التوتر الساخنة بام حتمل من مشاهد
وهو ما يستثري لغة القوة لصدّ هجوم الطرف املقابل ،أو عىل
مريعة ومؤملة سوا ًء يف البحرين أو يف سوريا ،إنام حتى يف البالد
االقل الدفاع عن النفس ..وهذا ينسحب عىل الساحة الثقافية
التي ال يسلط اإلعالم الضوء عليها ،مثل افغانستان وباكستان
والفكرية ،حيث نالحظ قنوات فضائية تسعى خللق أجواء
مجة يف مواجهة
واليمن ،حيث يواجه املؤمنون هناك صعوبات ّ
شحن طائفي وهياج إعالمي بإثارة املسائل
جبهة التضليل والتكفري ،األمر الذي
اخلالفية باسلوب مقزز ومثري لالشمئزاز.
يستوجب اإلجابة رسيع ًا عىل السؤال
ولنا أن نتعرف عىل سبب اعتامد
أعاله.
لنالحظ ما
ال��ط��رف اآلخ��ر ع�لى معادلة العنف
قوة املنطق؛ بمعنى احلوار العلمي،
وطرح األفكار من خالل الكلمة املسموعة يجري يف العراق
واإلرهاب والدموية ..فهم يفتقدون لغة
أو املقروءة ،مسنود ًة باألدلة والرباهني ويف سوريا حتديدًا،
املنطق واحلوار ،الفتقارهم ما يتحاورون
حجة
فال
يعطيه".
ال
اليشء
و"فاقد
به،
ّ
واالرقام ،أي بلغة علمية ومنطقية ،وهذا حيث اإلصرار الواضح
وال برهان وال دليل مقنع ًا عىل ما يقومون
ما علمنا إياه أمامنا أمري املؤمنني عليه
التمسك
على
به من سلوكيات وتوجهات .وهذا ما
السالم .فبعد مروق اخلوارج عن طريق
احلق ،وقبل شنّهم احلرب ،أرسل وفود مبنهج العنف
جيب أن يستثمره املعنيون بالشأن الثقايف
والفكري ويعززون من القدرة عىل إدارة
احلـوار اليهم ،وكــــان منهم عبد اهلل والدموية ،وهو ما
احلوار واإلقناع ،وتأصيل األفكار وتعبئة
ابن عباس ،فأوصاه عليه السالم بالقول:
«ال ختاطبهم بالقرآن فإن القرآن ّمحال يستثري لغة القوة
كل القوى الذهنية والعلمية والفكرية،
لصد هجوم الطرف
قبل العمل عىل تعبئة القوة العسكرية.
لوجوه تقول ،ويقولون ،لكن حاججهم
ّ
ولتكن هذه القوة – قوة منطق القوة-
بالسنّة فإهنم لن جي��دوا عنها حميصا» ،املقابل ،أو على
عضيد ًا لقوة املنطق يف ساحة املواجهة .وال
صح التعبري -خ ّلص
وهبذا التكتيك – إن ّ
عن
الدفاع
االقل
ً
ننسى أن االنسان من حيث الفطرة ،حمب
أمري املؤمنني عدد ًا كبريا منهم من خطر
االنزالق يف نار جهنم ،فرتكوا معسكرهم النفس..
لالستقرار واألمان واهلدوء النفيس ،فاذا
ُعرض عليه لغة املنطق واحلوار ،بالطبع
درس آخر منه عليه
والتحقوا به .ولنا
ٌ
لن يستبدله بلغة القوة والعنف .وهذه
السالم ،وكانت هنا املحاججة بكتاب
حتديد ًا هي املعادلة التي يؤكد عليها أهل البيت عليهم السالم،
اهلل ،عندما وجده ُمفح ًام للطرف اآلخر ،فبعد تقسيم العطاء
والتي طاملا رصعوا هبا الباطل واالنحراف ،سواء أكان عىل
بني املسلمني يف االيام األوىل خلالفته ،جاءته أخته «أم هاين»
شكل حاكم ظامل  ،أو تيارات فكرية منحرفة ،أو عىل شكل
الستالم العطاء ،فوجدته نفس ما يعطيه جلاريتها ،فاستنكرت
ذلك ،فأجاهبا عليه السالم بأنه مل جيد يف كتاب اهلل فض ً
أفراد مارقني ومنحرفني ..لذا ال نجد لتلك االسامء الكبرية
ال لبني
والالمعة يف زماهنا أي ذكر اليوم ،سوى ذكر اإلمام عيل بن
اسامعيل عىل بني اسحاق.
أيب طالب ،أو اإلمام احلسني أو االمام جعفر الصادق وسائر
أما منطق القوة فال نتحدث عنه ،فهو باألساس موجود
ومتوفر يف الساحة دون احلاجة للدعوة اليه ،فض ً
األئمة املعصومني عليهم السالم .وهذه حتديد ًا – أيض ًا -ما
ال عن أن
وجرنا
تشوهيه
أو
تغيريه
السالم
عليهم
البيت
أهل
أعداء
حياول
منها،
البد
البعض يعدونه من الواجبات واألمور احليوية التي
ّ
اىل ساحة املواجهة املكشوفة يف معركة غري متكافئة.
والبعض اآلخر يتعامل معه بحذر شديد خشية أن ترتد عليه
19

تحقيقات

عام من العطاء
«الهدى»ٌ ..

فكرٌ نهضوي و ثقافة للبناء اإلنساني

* إعداد/حممد طاهر حممد
إن ف�ت�رات ال��ت��ح�وّل اجل����ذري ،ع���اد ًة ما
يواكبها ظهور تيارات متناقضة وسياسات
متباينة يف اآلراء ،ويف مقدمة هذه التيارات،
«الدميقرطية» الذي رأينا كيف أنه وصل
اىل ب��ع��ض ال���ب�ل�اد ال��ع��رب��ي��ة ،ومح����ل معه
مفاهيم ج��دي��دة يف طليعتها حرية ال��رأي
والتعبري ،فكان ما يشبه االنفجار الربكاني
يف اآلراء واألف���ك���ار ،وال��س��ب��ب يف ذل��ك شدة
الوطأة واالضطهاد الذي نالته من السياسات
الديكتاتورية .لذا ظهرت القنوات الفضائية
وم��واق��ع ال��ن��ت وامل���دون���ات وانتعشت مواقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ب��س��ي��ل م���ن ال���رؤى

واالف��ك��ار املتنوعة وامل��ت��ع��ارض��ة .لكن ظلت
املشكلة يف رسالة اإلعالم ومسؤولية الرأي
والفكرة ..فما هي رسالة اإلع�لام؟ وكيف
يكون الرأي مسؤو ً
ال؟
وقد ثبت بالتجربة والربهان؛ أن القيم
االخالقــــــية واملفـــــــاهيم الدينــــية ،قــــــادرة
على رسم «خارطة طريق» إلعالم مسؤول
و ن��اج��ح .وب��ع��د س��ق��وط طاغية ب��غ��داد عام
 ،2003وح��ص��ول االن��ف��راج الكبري يف احلرية
الفكرية والثقافية ،وظهور وسائل اعالم
متعددة ،الورقية منها والسمعية واملرئية،
كانت الفرصة لتكريس هذه التجربة على
أرض الواقع ،وظهور إعالم مسؤول حيمل
الفكر األصيل ،ويركز جهده لنشر املفاهيم
ال��دي��ن��ي��ة وال��ق��ي��م االخ�لاق��ي��ة يف اجملتمع
واألم����ة ،مقتبساً م��ن ج���ذوة اإلس�ل�ام م��ادة
فكره ،ومستقياً من سرية أهل البيت عليهم
ال��س�لام ،ومنبعهم ال��ث��ر ،م���واده الصحفية
يف نشر احلقائق التارخيية والقرآنية ،اىل
جانب اعتماد املصداقية و االب��داع يف الطرح
الفكري والعقائدي.
وهذا ما جعل «اهلدى» تتم ّيز بني الكثري

م��ن ال��وس��ائ��ل االع�لام��ي��ة ال�ت�ي ظ��ه��رت يف
العراق بعد سقوط الصنم ،وهي تدرك جيداً
حساسية وخطورة املرحلة املربكة يف األيام
االوىل من التغيري الكبري ،فسعت اىل تقويم
مفهوم احل��ري��ة وبلورته يف أذه���ان الناس،
وتقدميه بصورته احلقيقية اليت تكشف عن
العالقة العضوية ال تنفصل عن الدين ،ويف
والتعصب ،ودعت
الوقت نفسه نبذ التط ّرف
ّ
اىل ال��ع��ودة اىل االس�ل�ام احمل��م��دي األصيل
ومنهج أهل البيت عليهم السالم ،يف تأسيس
جمتمع اسالمي منوذجي ،كما أراده رسول
اهلل ،وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليهما.
وهذا مل يكن ليتحقق إال من خالل اآلراء
احلكيمة وال��رؤى السديدة للمرجع الديين
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي
– دام ظله -الذي يعود الفضل اليه يف تشييد
إع�لام ه��ادف و متكامل على أسس رسالية
وفكرية أصيلة .وهذا باحلقيقة يُعد اجنازاً
باهراً ذا أبعاد حضارية ،يف الساحة االعالمية
اليت تتصارع فيها االيديولوجيات والتيارات
الفكرية والثقافية .كما ُتعد استجابة منه
– دام ظله -لرفد الثقافة االسالمية واغناء

تحقيقات
األمة ،وعلى الصعد كافة ،سواء االجتماعية
منها والسياسية واالقتصادية.
كانت االنطالقة االوىل لـ «اهلدى» على
شكل صحيفة نصف شهرية ،ص��در العدد
التجرييب منها بتاريخ ( ،)2004-10-5وكانت
املزامنة السعيدة مع يوم اخلامس عشر من
شعبان املعظم ،ذكرى مولد اإلمام احلجة
املنتظر عجل اهلل فرجه ..فكان هلذا الظهور
ص� ً
���دى ك��ب�ير يف ال��ن��ف��وس داخ����ل وخ���ارج
ّ
العراق ،بفضل جهود كادرها ال��ذي حتلى
بالصرب واألن���اة وحت���دي ال��ظ��روف املعقدة
والقاسية ،من أجل حتقيق اهل��دف االمسى
وهو نشر الفضيلة واحلق والعدل ليكون هو
البديل يف العراق ،وسائر بالدنا االسالمية.
وب��ع��د م��ش��وار اس��ت��م��ر لثماني س��ن��وات،
ارت��أى املعنيون بأمر هذا املشروع اإلعالمي
– ال��رس��ال��ي ،أن تتحول «الصحيفة» اىل
«جم��ل��ة» ل��ت��واك��ب امل��رح��ل��ة ،وتعطي احلق
للقارئ يف احلق والفرصة يف متابعة االفكار
وامل��وض��وع��ات وبشكل اكثر علمية ود ّق��ة..
وكانت االنطالقة الثانية ،يف شهر رجب
املرجب من العام املاضي ،فظهرت «اهل��دى»
ّ
على وج��ه غ�لاف جملة ،حبّلة فنية رائعة
أبهرت الكثري ممن تناولتها أيديهم..

– باحلقيقة -اىل ثالثة أمور :أو ً
ال :اخللفية
القرآنية ،كون الفكر الرسالي الذي حيمل
مشعله مس��اح��ة امل��رج��ع امل��درس��ي ،ه��و فكر
قرآني.
ً
وثانيا :اخللفية الوالئية ،واتباع سرية
ون��ه��ج أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم ال���س�ل�ام .ث��ال��ث�اً:
خماطبتها ال��واق��ع وتقييمه ب��دق��ة .وهناك
عدة نقاط اجيابية نذكرها يف حق «اهلدى»:
 -1اب��ت��ع��اده��ا ع��ن الفئوية واملناطقية،
تشمل يف جهدها االعالمي ،مساحة واسعة
حبجم األم��ة .وه��ذا ما نالحظه يف تناوهلا
السياسي والثقايف والفكري.
 -2اه��ت��م��ام��ه��ا ال��واض��ح واجل����دّي بأمر
ال��ش��ي��ع��ة وال��ت��ش��ي��ع يف ال���ع���امل ،م���ن خ�لال
التحقيقات واحل����وارات ،وه��ذا من شأنه ان
حيمل القارئ املسؤولية إزاء أوض��اع األمة
ومستقبلها ومصريها.
 -3إعطاء ح ّيز جيد للحوزة العلمية،
ومناقشة املنهج والرسالة واالدارة ،لتحقق
النجاح يف ق��ي��ادة اجملتمع بالفكر األصيل
والثقافة االسالمية والسبل العلمية.

الشيخ حييى  -بريطانيا

الشيخ عيل قائد الدمني – اليمن

وب��ه��ذه املناسبة السعيدة ،وه��ي م��رور
ع��ام على ه��ذه االن��ط�لاق��ة امل��ت��م� ّي��زة ،كان
الب��د ل��ـ «اهل���دى» أن تستجلي آراء ع��دد من
القراء الكرام الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم
مبواضيع اجمللة ورسالتها ،وكان يف مقدمة
م��ن أدىل ب��رأي��ه؛ مساحة الشيخ على قائد
الدمين أحد أبرز علماء الدين الرساليني يف
اليمن ،والذي كان يف زيارة ملدينة كربالء
امل��ق��دس��ة ،فكانت ال��ف��رص��ة م��ؤات��ي��ة ليدلي
بدلوه يف التعبري عن رأي��ه فقال :من خالل
مطالعتنا للمجلة ،جند أنها تعاجل مواضيع
ف��ك��ري��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ه��ام��ة ق��ل��ي�ل ً
ا م��ا أج��د
جمالت أخرى تعاجل هكذا مواضيع تالمس
الواقع وتبحث عن احللول ملشاكل تعاني
منها األم��ة واجملاميع العلمية ،وه��ذا يعود

يف إحياء الثقافة اإلسالمية للشيعة الذين
تربوا يف الغرب ،ويف مناسبات عديدة ،ترتك
أثرها يف العامل الغربي وعلى غري املسلمني
فتجعلهم يندفعون للتحول اىل اإلس�لام
واىل التشيع.
وحت���دث الشيخ حييى ع��ن التحديات
اليت تواجه االع�لام الرسالي ونشر الثقافة
االس�ل�ام���ي���ة األص���ي���ل���ة ،وق����ال ان اب���رزه���ا؛
التعصب والتطرف املوجود لدى العديد من
ّ
الشباب يف الغرب الذين لديهم القدرة على
استخدام محاسهم بطريقة إجيابية ولنشر
ال��دي��ن ،لكن من حُ
امل��زن أنها توظف بشكل
جتعلهم على شاكلة «اخل����وارج» .واض��اف
موضحاً« :أش��ع��ر أن ه��ذه امل��واق��ف الرجعية
ال�تي تذهب إىل حتويل االنتباه عن انتشار
رس���ال���ة اإلس��ل��ام ،وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى فضح
زيف أعداء اإلسالم وأيديولوجياتها ،تسبب
الفشل يف تقديم أي بديل إسالمي للعامل».
واستطرد بالقول« :من املهم أن نتذكر هنا
أن الكراهية واالمش��ئ��زاز جل��وان��ب الباطل
أمر بديهي ،والظلم ال يعين أن ال��ذي يكره
الظامل ،قادر على تقديم بديل للعامل ،أو ملن
يكرهه .هل��ذا السبب أعتقد أن أك�بر عقبة
أم���ام انتشار الثقافة اإلس�لام��ي��ة ي��أت��ي من
العصبية واجلمود الفكري».

الدكتور حمسن القزويني
مؤسس جامعة أهل البيت (ع)

وخالل جتوالنا يف أروقة احلوزة العلمية
يف ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة ال�ت�ي ي��ش��رف عليها
مس��اح��ة امل��رج��ع امل��درس��ي ،التقينا مساحة
الشيخ حييى ،وهو بريطاني األصل ،وطالب
يف مرحلة "املاجستري" يف العلوم االسالمية،
ف��س��أل��ن��اه رأي����ه يف جن���اح «اهل�����دى» يف نشر
الثقافة االسالمية الرسالية ..فقال« :بالرغم
من أنين ال أعيش يف بلد توزع فيه «اهلدى»،
�ص دور ه��ذه اجمل�لات يف نشر
لكن فيما خي� ّ
الثقافة اإلسالمية ،ميكنين التأكيد على
أن دوره��ا ال يستهان ب��ه .وحت��دي��داً بالنسبة
لـ «اهل��دى» فقد استفدت كثرياً من الرؤى
واالفكار من خالل املقابالت اليت قرأتها يف
هذه اجمللة.
وميكنين القول من وحي التجربة ،أن
م��ش��اري��ع إع�لام��ي��ة أخ���رى يف ن��ف��س اخل��ط
امل��رج��ع��ي ،م��ث��ل ق��ن��اة «أه���ل ال��ب��ي��ت» عليهم
السالم باللغة اإلجنليزية ،لعبت دوراً مؤثراً

ومن جامعة أهل البيت عليهم السالم،
يف كربالء املقدسة قال الدكتور حمسن
القزويين:
الكلمة الرسالية؛ ه��ي الكلمة امل��غ�ّي�رّ ة،
والطيبة اليت أصلها ثابت يف األرض وفرعها
يف السماء ،تؤتي أكلها كل حني .وجمتمعنا
ال��ي��وم ه��و أح��وج م��ا يكون اىل التغيري ،فقد
ّ
الغض،
نشب النفاق أخطبوطه يف جسده
ّ
وحطمت أضلعه القيادات الفاشلة املستهرتة
بدمه وماله وعرضه .واستولت عليه األوهام
واخل���راف���ات واجل��ه��ل امل��ط��ب��ق ،ه��ذا ه��و حال
األمة بعد أربعة عشر قرناً من نزول الوحي
على سيدنا ونبينا حممد ،صلى اهلل عليه
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الشيخ الدمني:
ابتعادها عن الفئوية
واملناطقية ،تشمل يف
جهدها االعالمي ،مساحة
واسعة بحجم األمة .وهذا
ما نالحظه يف تناولها
السياسي والثقايف
والفكري
وآله وسلم.
فهل ندع هذا الواقع يستمر على حاله،
من النفاق واخلنوع واجلهل واالستسالم ،أم
حنرك جمساته الفكرية والعاطفية لندفع
به اىل التغيري؟
إن التغيري الشامل لكل مناحي احلياة،
مسؤولية اجلميع ،وعلى رأس��ه��م االع�لام
اهل�����ادف ،ص��اح��ب ال��ك��ل��م��ة ال��ط��ي��ب��ة والقلم
الرسالي ،والفكر املغيرّ .
وهذا باختصار وظيفة جملة «اهل��دى»،
فهل حققت هذا اهلدف..؟
س� ٌ
�ؤال نطرحه ..واإلجابة عليه حباجة
اىل مزيد من التجربة ،وعام واحد ال يكفي
للقيام باألعمال ال��ك��ب�يرة ..لننتظر املزيد،
فالطريق طويل ..واهل��دف كبري ..وسيأتي
اليوم الذي نستطيع فيه أن نقول :أن «اهلدى»
حققت ما كانت تصبو اليه ،أم ال؟

ال��ف��ائ��دة للمتلقي مل��ا حتمله م��ن م��دل��والت
معرفية وعلمية كبرية».

حيدر مأمور خشن – موظف

االستاذ حيدر مأمور خشن ،موظف يف
وزارة النفط العراقية ،ومن القراء الدائميني
ل��ـ «اهل�����دى» ،وامل��ت��اب��ع�ين هل���ا ،ق����ال« :تتميز
جم��ل��ة اهل����دى ع��ن ب��اق��ي اجمل��ل�ات ببعدها
املعريف واتصاهلا الوثيق بالواقع على كافة
األصعدة ،ومعاجلة املشاكل وتقديم احللول
وف��ق منظور اس�لام��ي ،اضافة اىل تقدميها
احلقائق التارخيية – االسالمية وفق املنهج
العلمي السليم ،واملنطق الفكري القويم،
وخاصة فيما يتعلق حبياة أهل البيت عليهم
السالم ،وتفسري اآلي��ات القرآنية الكرمية،
واحلقيقة؛ تعجبين امكانية الكتاب فيها
وجناحهم اىل ح ٍد بعيد يف اختيار املواضيع
ال�ت�ي ت��ع��اجل ال��واق��ع ب��االس��ت��ن��اد اىل معايري
وأسس اسالمية ومنطقية».

الدكتور عيل حسني يوسف

منذر الصفار – ماجستري علوم رياضيات

ويف كربالء املقدسة ،التقينا االستاذ
االكادميي منذر الصفار ،وهو من املتابعني لـ
«اهلدى» منذ سنوات ،حيث قال« :دأبت جملة
اهل���دى ،منذ ص��دوره��ا على اعتماد العمق
الفكري والطاقة التأثريية على القارئ من
خالل اقتناء املواضيع املهمة املرتبطة حبياتنا
الدينية والدنيوية.
وجن��د ذل��ك خباصة يف أح��ادي��ث السيد
املرجع املدرسي – دام ظله -اليت هلا كبري

وي��ق��ول الدكتور علي حسني يوسف؛
احل��ائ��ز على ش��ه��ادة ال��دك��ت��وراه يف اللغة
العربية« :بصراحة؛ أن��ا من املعجبني بهذه
اجمل���ل���ة ،ف��ه��ي ل��ي��س��ت جم��ل��ة س��ط��ح��ي��ة أو
كالسيكية كباقي اجمل�لات ال�تي تتناول
نفس املواضيع فرغم انها يف بعض املواضيع
تعاجل قضايا تارخيية أو تتناول شخصيات
تارخيية إال انها تستقرئ التاريخ بعيون
احلاضر وتقدم املعلومة التارخيية برؤية
عصرية ،وحتى من خالل املواضيع األخرى،
فانها تستوقف ال��ق��ارئ ب��غ��زارة معلوماتها
ورصانتها ،وجن��د ذل��ك خباصة يف أحاديث

و رؤى السيد امل��رج��ع امل��درس��ي وامل��واض��ي��ع
املتعلقة بالقرآن الكريم ،وقد استقطبت هذه
املواضيع شرحية واسعة من ال��ق��راء ،كما
اثبتت هذه اجمللة مكانتها بني عدد كبري من
الصحف واجملالت ،وساهمت بشكل كبري يف
زيادة احلراك الثقايف بفضل استقطابها لعدد
من الكتاب املعروفني واستطاعت أن تالمس
مشاكل ال��واق��ع ب��ص��ورة دق��ي��ق��ة ،وتقديم
احل��ل��ول ال��ن��اج��ع��ة ،وي��ع��د مسعى اجمل��ل��ة يف
توجهها الديين واالخالقي والرتبوي ،مسعى
متميزاً مييزها عن سائر اجملالت والصحف
اهل� ّ�ش��ة والسطحية يف ع��ص��ر ت��ع��ددت فيه
التيارات اليت حتاول لفت االنظار اليها من
خ�لال افكارها اجلديدة ال�تي قد ال تنسجم
واهلوية االسالمية لألسرة العراقية ،ومنط
احلياة االجتماعية .ل��ذا امتنى من صميم
قليب جمللة «اهلدى» التقدم ومزيد من العطاء
خلدمة الدين واجملتمع ورفد الثقافة مبا هو
مفيد».

حممود االنباري – املكتبة املركزية

وعن جملة «اهلدى» يقول معاون مدير
امل��ك��ت��ب��ة امل��رك��زي��ة يف ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة:
«ه���ي م��ن اجمل�ل�ات ال�ت�ي س��اه��م��ت يف زي���ادة
احل��راك الثقايف العربي واالس�لام��ي ،وتعد
من اجمل�لات النخبوية ،إضافة اىل كونها
تستقطب شرائح متعددة من اجملتمع ،وهي
تتميز بسعة الطرح وتنوع املواضيع ،خاصة
تهم الساحة واجملتمع ،وهي
املواضيع اليت ّ
تدخل يف صميم العائلة العراقية ،كونها
متثل الوجه االرشادي لألسرة».

الشيخ صاحب الصادق  -باحث إسالمي

تحقيقات
أج��اب مساحة الشيخ الصادق عن رأيه
ح��ول «اهل���دى» بالقول :رغ��م التقدم اهلائل
ال����ذي ي��ش��ه��ده ال��ن��ش��ر واالع��ل��ام يف جم��ال
األج��ه��زة الرقمية ،إال أن النشر ال��ورق��ي ال
ي���زال ي���ؤدي دوره امل��م� َّ�ي��ز يف ن��ش��ر الثقافة
والفكر االس�لام��ي .ولكن على القائمني يف
ه��ذا اجمل��ال أن يلجؤوا للتطوير املستمر يف
النشر ال��ورق��ي إلض��اف��ة امل��زي��د م��ن اجل��ذب
واإلستقطاب .كما أعتقد أن جملة (اهلدى)
ت��ؤدي دوراً جيداً يف أوس��اط النخب املثقفة
(احلوزوية واجلامعة) ،وباألخص من ذوي
التوجهات الرسالية ،حيث حتمل (اهل��دى)
هلم فكراً رسالياً أصي ً
ال من منابعه الصافية.
وألن الفكر الرسالي هو فكر تغيريي،
فإنه يصطدم بالواقع الفاسد ال��ذي يعمل
على تغيريه إىل األف��ض��ل ،وم��ن هنا ينشأ
التحدي األك�بر ،فالبد للعاملني يف جمال
النشر الرسالي أخذ احليطة واحلذر لكي ال
يسقطوا يف فخاخ الواقع الفاسد .بل يواصلوا
عملية التغيري ،وتسليط الضوء على نقاط

الضعف للقضاء عليها.
وكما إن االع�ل�ام ال��رس��ال��ي ه��و إع�لام
ه���ادف وذو ه��وي��ة رب��ان��ي��ة ،ل��ذل��ك جي��ب أن
يتميز ع��ن اإلع�ل�ام ال��س��ائ��د ،ب��ع��دم اللجوء
إىل ال��ك��ذب ،وال��ت��زوي��ر ،وال��ظ��ن ،وتسقيط
اآلخ���ري���ن ،وال��ت��ض��ل��ي��ل .وع����دم التضحية
باملبادئ واألهداف الرسالية من أجل مكاسب
سياسية أو اجتماعية .ب��ل علينا أن نقول
احلق احللو مهما كان مراً عند اآلخرين.

* تسديد وإرصار عىل املواصلة
ك��ل م��ا وصلنا م��ن رأي ووج��ه��ة نظر
واق�ت�راح على سبيل التسديد ،س��واء بشكل
حتريري ،أخذ طريقه اىل النشر ،أم شفهي
بلغنا أخوة وسادة أفاضل خالل فرتة إعداد
هذا التحقيق ..فإنه حمط اعتزازنا ،وهو ما
مينحنا املزيد من الثقة وال��ع��زم واإلص��رار
على مواصلة الطريق الطويل والصعب.
كلنا أمل لتحقيق اهلدف املنشود .واهلل من
وراء القصد.

الدكتور علي حسني
يوسفُ :يعد مسعى
املجلة يف توجهها الديني
واالخالقي والرتبوي ،مسعى
متميزًا مييزها عن سائر
ّ
الهشة
املجالت والصحف
والسطحية يف عصر
تعددت فيه التيارات التي
حتاول لفت االنظار اليها

«الهدى» في آراء القراء

تزامن ًا مع ذكرى مرور عام عىل صدور جملة «اهلدى» أجرى كادر التحرير استبيان ًا لعدد كبري من القراء الكرام ،الستجالء
رأهيم وتقييمهم ملحتويات املجلة ،من الغالف و «االفتتاحية» وحتى اسرتاحة القلم» ،من خالل ثالث مراتب :جيد ،وجيد
جد ًا ،و غري موفق ،وقد شمل االستبيان اعالميني وأكاديميني و موظفني وطلبة حوزة علمية ،وطلبة مدارس ،وكانت
النتيجة بالشكل التايل:

23

من هدى القرآن

ﱫﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱪ

�سورة املاعون
جعفر ،عليه ال��س�لام ،ان��ه ق���ال" :م��ن قرأ
"أرأيت الذي يكذب بالدين" ،يف فرائضه
و نوافلهَ ،ق ِبل اهلل عز وجل صالته و صيامه،
و مل حياسبه مبا كان معه منه يف احلياة
()1
الدنيا ".
اإلطار العام

* إعداد :السيد جواد الرضوي

أين نزلت سورة املاعون املباركة؟ و
متى؟ و كم هو عدد آياهتا؟ و ما هو ترتيبها
النزويل و ترتيبها يف القرآن الكريم؟
س��ورة امل��اع��ون املباركة مك ّية ،نزلت
بعد سورة التكاثر املباركة ،عدد آياتها ()7
 .ترتيبها النزولي ( ،)16و ترتيبها يف القرآن
الكريم (. )107
فضل السورة

ما فضل هذه السورة املباركة؟
ورد يف كتاب "ث��واب األعمال" للشيخ
ال��ص��دوق – رمح��ه اهلل -باسناده ع��ن أبي

قبل أن نطرح األسئلة ،ما هو اإلطار
العام هلذه السورة املباركة؟
ال��ق��رآن الكريم م��ي��زان ،وم��ن دون��ه ال
ميلك االنسان بصرية بنفسه ليعرف :من
هو؟ وكيف هو؟
أليس حب الذات جيعل اإلنسان يزعم
أبداً انه على صواب؟ بينما هنالك مقاييس
إن طبقت عليه كان صاحلا ،وإال ال يغنيه
التمنيّ  ،و التظين ،و اإلدعاء شيئا .
وال يكفي ان يدعي أحد انه مسلم ،و انه
يؤمن باآلخرة ،امنا جيب ان يصدق عمله
قوله.
و "س���ورة امل��اع��ون" املباركة تذكرنا
ب��ه��ذه احل��ق��ي��ق��ة ،و ت��ب�ين ص��ف��ات امل��ك��ذب

هذه الأ�سئلة
طرحناها ،فوجدنا
�إجابتها يف مو�سوعة
تف�سري «من هدى
القر�آن» ل�سماحة
املرجع الديني
�آية الله العظمى
ال�سيد حممد تقي
املدر�سي
«دام ظله ال�رشيف»
وتعميم ًا للفائدة
نن�رش ،يف كل
عدد ،جمموعة من
الأ�سئلة مع �أجوبتها
امل�ستوحاة من
املو�سوعة املذكورة
مبا�رشة
بالدين وإن ادعوا التصديق به؛ و هي :طرد
اليتيم ،و الرغبة عن املسكني ،و االستهانة
بالصالة و ال��ري��اء فيها ،و منع اخل�ير عن
أهله.
و هكذا تأتي السورة املباركة فرقاناً
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من املشاريع اخلريية يف كربالء املقدسة

مييز املؤمن حقا بالدين و املكذب به .
* املكذب و الصفات الثالث

هل الصفات التي تسوقها هذه السورة
املباركة تؤخذ مفردة أم مجيع ًا؟
ُن ِقل عن بعضهم ان تلك الصفات تؤخذ
مجيعاً؛ فاملكذب بالدين ه��و ال��ذي جيمع
ال��ص��ف��ات ال��ث�لاث ،وه���ذا ه��و ال��ظ��اه��ر؛ الن
صفات الشر تتداعى كما تتداعى صفات
اخل�ي�ر ،و ه��ك��ذا تعرفنا ال��س��ورة الكرمية
بالذين يكذبون بالدين من هم ،حتى نتقي
تلك الصفات وما يؤول اليها من التكذيب
بالدين.
* اإليامن باجلزاء

يف قوله تعاىل" :أرأيت الذي يكذب
بالدين" ،من ا ُملخا َطب؟ و من الذي يكذب
بالدين؟ و ما املراد بالدين؟
اخلطاب لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه
و آل��ه .و ذك��ر البعض ب��أن اآلي��ة الكرمية
نازلة يف شأن "أبي جهل" وكفار قريش،
و ذك��ر آخ��رون بأنها نازلة يف ش��أن "أبي
سفيان".
و الدين هو اجلزاء ،و قيل :بل االسالم
و القرآن ،و لكن حمور أي دين هو االميان
ب����اجل����زاء ال�����ذي ي��ن��ع��ك��س ع��ل��ى ال��ن��ف��س
باإلحساس باملسؤولية ،وهو معنى الدين
مبعناه الشامل .
و االميان بالدين ّ
يزكي نفس االنسان،
شحها و ضيقها و جهلها ،و
و خيرجها من ّ
يستثري فيها فطرة احلب و بواعث اخلري

و ح��واف��ز امل��ع��روف ،و جيليها بالعواطف
اجلياشة جتاه املستضعف و احملروم  .بينما
الذي يكذب بالدين تراه يد ّع اليتيم ،ذلك
الطفل ال�بريء ال��ذي حرم حب وال��ده( ،او
والدته أو كليهما) ،و حنانه و عواطفه .
* توبيخ و إنكار

ملاذا بدأت السورة بصيغة االستفهام؟
اهل���م���زة يف ق���ول���ه ت���ع���اىل" :أرأي������ت"
التعجب
لالستفهام؛ أت��ى بها على ص��ورة
ّ
إلف��ادة التوبيخ و اإلنكار على الذي يكذب
بالدين .
إذن؛ موضوع اخلطاب يشمل الرسول
األع��ظ��م ،صلى اهلل عليه و آل���ه ،و مجيع
املؤمنني املوحدين يف كل زم��ان و مكان،
كما يشمل مجيع املكذبني بالدين يف كل
زمان و مكان و ليس فقط كفار قريش .
* بسبب املصالح

اآلي��ة الكريمة" :فذلك ال��ذي يدع
يدع اليتيم،
اليتيم" ،تقرر بان املكذب بالدين ّ
فام املراد بالدّ ع؟ و ملاذا تربز فيه هذه الصفة؟
ق���ال���وا :ال����دع :ال��ط��رد و ال��دف��ع بعنف
وقوة ،وهو يكشف عن قسوة القلب ،و تبلد
العاطفة ،و قد ال يطلب اليتيم منهم شيئاً
الرتحم حتى يستعيض به ما فقده
سوى
ّ
من بركات والده (أو والدته ،أو كليهما)،
و لكن قلب املكذب بالدين القاسي الذي
ي��ت��م��ح��ور ح���ول امل���ص���احل ،ال جي���د ب��اع��ث�اً
الستقبال اليتيم ،النه ال يتوقع من ورائه
مصلحة دنيوية عاجلة .

* ليس إنسان ًا

بامذا ُيبتىل من يكذب بالدين؟
لقد ّ
حض االسالم على احرتام اليتيم و
إيوائه ،حتى روي عن رسول اهلل ،صلى اهلل
عليه وآله ،انه قال:
ً
��م يتيما م��ن املسلمني حتى
"م���ن ض� ّ
()2
يستغين فقد وجبت له اجلنة".
و م��ن أس��وأ م��ا يبتلى ب��ه ال��ذي يكذب
ب��ال��دي��ن ،م��س��خ ال��ش��خ��ص��ي��ة ،و انتكاسة
ال��ف��ط��رة ،ف�ت�راه ال يتأثر مبنظر املسكني
ّ
حيض أح��داً على
الذي يتض ّور جوعاً ،وال
توفري نصيبه من الطعام ؛ انه مل يعد انسانا
ينبض قلبه حبب نظرائه من البشر.
* حق اليتيم

كيف ال يتأثر املكذب بالدين بمنظر
باحلض يف قوله تعاىل:
املسكني؟ و ما املراد
ّ
حيض عىل طعام املسكني" ؟
"و ال ّ
قالوا :احل��ض مبعنى الرتغيب ،و قال
بعضهم :الطعام هنا مبعنى اإلطعام ،و قال
بعضهم  :بل الطعام مبعنى ما يستحقه
اليتيم من الطعام ،إشارة اىل انه من حقهم
و م��ن م��اهل��م ،كما ق��ال ربنا سبحانه" :و
ال��ذي��ن يف أم��واهل��م ح��ق معلوم للسائل و
()3
احملروم ".
* وجوب احلض

هل من توضيح أكثر هلذه الفكرة؟
ال يعد إط��ع��ام املسكني س��وى رد حقه
اليه ،و على اجملتمع ان يكون شاهداً على
25
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ذلك و رقيباً ،كما يراقب وضع السلطة،
و األم��ن ،و االقتصاد ،و كما يشهد على
سائر احلقوق ان ت��رد اىل أهلها ،وم��ن مل
يقم بشهادته ،و ترك املسكني يتضور جوعا؛
فانه يستحق العقاب ،النه ساهم يف إفساد
اجملتمع و نشر الفقر يف أرجائه ،كالذي
يرى الطاعون ينتشر بني الناس فلم مينعه
وهو قادر على املنع ،او يرتك األسد ينهش
طف ً
ال فال يردعه ،او يرتك الصيب يرتدى
فال يهب النقاذه ،أو يدع األعمى يصطدم
و ال حيرك ساكنا.
وم��ن هنا ؛ يصبح احل��ض على طعام
املسكني واجبا حبد ذاته و تركه حراما .

عن أول وقتها لغري عذر".
و روي عن االم��ام أمري املؤمنني ،عليه
السالم انه قال" :ليس عمل أحب اىل اهلل عز
وجل من الصالة ،فال يشغلنكم عن أوقاتها
شيء من أم��ور الدنيا ،فان اهلل  -عز وجل
 ذم أقواماً فقال" :الذين هم عن صالتهمس��اه��ون " ي��ع�ني ان��ه��م غ��اف��ل��ون ،استهانوا
()5
بأوقاتها".
()4

يف صالته مينع أبسط احلقوق املفروضة
عليه .
* املعروف كله

و أخري ًا ،وصفت اآلية الكريمة هؤالء
باهنم" :يمنعون املاعون" ،فام امل��راد بـ
"املاعون"؟ وملاذا يمنعونه؟
ق��ال��وا :امل��اع��ون :ك��ل م��ا فيه منفعة.
وق��ال��وا :ان��ه م��ا يتعاوره ال��ن��اس بينهم من
* " السهو عن " و " السهو يف "
ال��دل��و ،و ال��ف��اس ،و ال��ق��در ،و م��ا ال مينع
()6
هل السهو يف الصالة يدخل يف مفهوم كاملاء و امللح.
و ذكروا للماعون معاني أخرى مثل:
هذه اآلية املباركة و هو السهو عن الصالة؟
السهو عن الصالة هو عدم االتيان بها ،امل��ط��ر ،امل���اء ،امل��ع��روف ،االنقياد و الطاعة،
الزكاة.
او تاخريها عن وقتها لغري عذر ؛ كما مر.
* الزكاة ِعدْ ل الصالة
و جاء يف احلديث عن االم��ام الصادق،
و قد سئل االمام الصادق ،عليه السالم،
كيف انتقل السياق من طعام املسكني عن قوله" :الذين هم عن صالهتم ساهون" ،عليه السالم ،انه ق��ال" :هو (أي  :املاعون)،
القرض تقرضه ،و املعروف تصنعه ،و متاع
إىل الصالة يف قوله تعاىل  " :فويل للمصلني أهي وسوسة الشيطان؟
الذين هم عن صالهتم ساهون "؟
فقال :ال؛ كل أحد يصيبه هذا ،و لكن البيت تعريه  .ومنه الزكاة"
ق���ال ال����راوي  :فقلت  :ان ل��ن��ا ج�يران��ا
طعام املسكني ،أبرز مصاديق الزكاة ،ان يغفلها ،و يدع ان يصلي يف اوقاتها .أما
و الزكاة ِع ْدل الصالة ،و عادة
إذا أع��رن��اه��م م��ت��اع��ا ك��س��روه
ما يُذكران معاً يف القرآن ،بيد
و أف����س����دوه ،ف��ع��ل��ي��ن��ا ج��ن��اح ان
ان الصالة ليست مظهراً خارجياً
مننعهم؟ فقال" :ال ليس عليك
االميان بالدين يزكي نفس
من مظاهر الدين ،بل هي  -قبل
ج��ن��اح ان مت��ن��ع��ه��م إذا ك��ان��وا
()7
فطرة
فيها
يستثري
و
االنسان
ذلك  -صلة العبد بالرب ،فالذي
كذلك".
يفسد ه���ذه ال��ص��ل��ة ب��ال��ري��اء ،و
و بالرغم من أنهم ذكروا
احلب و بواعث اخلري و حوافز
ي��س��ت��خ��دم أق�����دس م��ق��دس��ات��ه
اث�ن�ي ع��ش��ر ق���وال يف امل�����راد من
املعروف
يف أم��ور الدنيا ف��ان ل��ه ال��وي��ل و
املاعون ،فان األقوال تعود مجيعا
اللعنة.
اىل أمر واحد هو املعروف كله،
السهو يف ال��ص�لاة ،وه��و اخلطأ و النسيان و لكن يبدو انه املعروف الذي يعترب الذي
* السهو عن الصالة
يف أجزائها ،فال خيلو منه أح��د ،و يصحح مينعه خسيساً و منبوذاً اجتماعياً ،النه من
ما هي أبعاد السهو عن الصالة؟
ب���ص�ل�اة االح���ت���ي���اط او س��ج��دت��ي ال��س��ه��و النوع ال��ذي يقارن فيه الناس ع��ادة ،مثل
ٌ
ويل للمصلني ،الذين اخت��ذوا الصالة بالتفصيل املذكور يف الرسائل العملية إعارة الظروف ،و إعطاء النار و امللح و ما
وسيلة الدنيا ،وهي معراج اآلخ��رة ،وهكذا يف هذا الباب .و بنا ًء على ذلك ،فان السهو أش��ب��ه .و ال��س��ورة  -عموما  -ت��دل على ان
تساهلوا فيها؛ فرتاهم ينشطون اىل الصالة يف ال��ص�لاة خ���ارج ع��ن مفهوم ه��ذه اآلي��ة مكارم االخ�لاق م�يراث التصديق بالدين،
يف املأل ،و يسهون عنها يف اخلالء .
املباركة.
كما ان التكذيب بالدين يورث الرذائل اليت
و الصالة  -حقا  -هي اليت تبتلك عن
يرفضها العقل و العرف ،ف�ترى الساهني
* حترير االنسان
اخللق اىل اخلالق ،وعن الدنيا اىل اآلخرة،
ع��ن ال��ص�لاة مينعون ع��ن اآلخ��ري��ن حتى
وع��ن اجلسد اىل ال���روح ،و امل��ؤم��ن ينبعث
هؤالء ،كيف يراؤون يف الصالة كام جاء املاعون الذي يتبادله الناس يف ما بينهم .
ال��ي��ه��ا يف اخل���ل���وات يف رح���م ال��ظ�لام عند يف قوله تعاىل" :الذين هم يراؤون"؟
------------------سبات الطبيعة ،حينما حتلو املؤانسة مع
الصالة متد املسلم ب��زاد االمي��ان الذي
( )1تفسري نور الثقلني ،ج  ،5ص .677
خري الذاكرين ،و املناجاة مع رب العاملني؛ حيتاج اليه يف كل ش��ؤون احلياة  .و من
()2تفسري القرطبي ،ج  ،20ص . 211
بينما املنافق يسهو عنها عندئذ ،و خيلو اىل اختذها هزوا ،أو عملها ريا ًء فقد أفنى زاده
( )3سورة املعارج ،اآلية . 25
الغفلة و اللذة و وساوس ابليس .ومن أبعاد و هلك .
( )4تفسري امليزان ،ج  ،20ص . 368
السهو عن الصالة ،تأخريها عن وقتها لغري
و ال��ص�لاة احلقيقية حت��رر االن��س��ان
( )5تفسري امليزان ،ج  ، 20ص . 369
عذر ،هكذا روي يف حديث مأثور عن االمام م��ن ش� ّ�ح ذات���ه ،فتكون ي��ده سخية ،ينصر
( )6تفسري امليزان ،ج  ،10ص .548
الصادق ،عليه السالم ،قال" :تأخري الصالة املظلوم ،و يعني احملروم ،بينما الذي يرائي
( )7املصدر .

* كريم املوسوي

السجود؛ أروع صورة من صور اخلضوع ،ولو مل يكن قد
رشعه اهلل سبحانه وتعاىل و أوجبه عىل عباده لكان حري ًا هبم أن
يفعلوا ذلك تطوع ًا ،ملا يف هذا العمل من قدسية و إجالل ،فاملرء
يضع أفضل ما يف وجوده ،وأغىل ما يملك ،والعضو األعىل شأن ًا
وقدر ًا بني كافة األعضاء واجلوارح ،وهي جبهته ويطأطئ هبا اىل
األرض ،خضوع ًا جلبار الساموات واالرض.
ٍ
أناس يعبدون اهلل عىل حرف ،يطأطئوا رؤوسهم
أستغرب من
وينحنون أمام موظف أو مسؤول حكومي أو ضابط عسكري،
بكل مشاعرهم واحاسيسهم ،وإذا وقفوا أمام رب العزّ ة واجلاللة،
نراهم عاجزين عن السجود إليه من أعامق قلوهبم.
يرصح القرآن
مشكلة اإلنسان إنه «ظلوم ًا جهوالً» ،كام
ّ
الكريم؛ ال يقدّ ر األشياء بمقاديرها الصحيحة ،وال يعرف موازين
األشياء ،فيعطي القيمة ملا القيمة له ،وكأن غشاوة القلب قد
أخذت بمجامع قلبه فهو ال يفقه شيئ ًا ..فمتى حيني أوان اليقظة؟
بداية الصحوة تكون عندما يلج املرء باب املوت ،إال أن
الصحوة الكربى هي التي حتني يوم القيامة ،عندما تتجىل عظمة
اهلل لكل الناس ،فتضطرب النفوس ،وترتعش القلوب ،وتنهدّ
األبدان ،وتصطك األسنان .عندها يدرك املرء أن رب الوجود
هو الذي يستحق السجود ،وأن هذا الرب الذي جيب أن تُطأطأ
له كل الرقاب والرؤوس .وهو هبذا احلال يقرر أن يسجد هلل ،لكنه
ف َعن َس ٍ
ال يستيطع ،وال يطاوعه بدنه ،فيأيت النداءَ « :ي ْو َم ُيك َْش ُ
اق
ويدْ عو َن إِ ىَل السج ِ
ون»( .سورة القلم
ود فَلاَ َي ْستَطِي ُع َ
ُّ ُ
َُ َْ
)42/
لكن مل��اذا ال يستطيع؟ ألنه ما
ع��رف اهلل حق ق��دره ،ومل
خيضع له بالسجود يف
«خ ِ
اش َع ًة
الدنياَ ،
��م
َأ ْب َ
��ار ُه ْ
��ص ُ
ت َْر َه ُق ُه ْم
ِذلَّ���� ٌة
َو َق��دْ

كَانُوا يدْ عو َن إِ ىَل السج ِ
ون»( .سورة القلم )43/
ود َو ُه ْم َسا ُلمِ َ
ُّ ُ
ُ َْ
إذن ،البد ان نغتنم فرصة احلياة ،ألن يقرتب املرء إىل ربه،
وليس هناك زمن يقرتب فيه املرء من روح اهلل غري حلظة السجود،
فآية السجدة الواجبة التي وردت يف سورة العلق تبني هذا اإلرتباط
العميق بني القرب والسجود .فمن يريد اإلقرتاب ،ال ينقر يف
صالته «كنقر الغراب» ،بل يتأنّى ويرتيث حتى يدرك حقيقة موقفه
يف هذا املقام ،ويفهم مقدار منزلته وهو يف هذا املوقع ،ويعي ما
يقول« :سبحان ريب األعىل وبحمده» ،فهذه الكلامت عظيمة
وجليلة ال جيوز ملسلم أن يتلفظها دون أن يعي مدلوالهتا ..فام
معنى األعىل؟ وما هو مقدار علوه؟ وما هي الفاصلة التي تفصلنا
عنه؟ وهل باإلمكان حتديد الفاصلة بني اإلنسان وربه؟
وعىل الرغم من الفاصلة الكبرية بني مفهوم العلو والدنو بني
اهلل واإلنسان ،إال أن البرش بإمكاهنم أن خيترصوا املسافات ويقرتبوا
إليه ..إن أرسع سفينة فضائية ليس بمقدورها أن تقربنا من اهلل مثل
السجود .ففي السجود يتنازل املرء عن كل أنانياته .من ِ
الكرب
واألنفة ،ليلتحق بام أعىل وأسمى ،ومن دون أية واسطة ،وينزع
التفكري يف أهله وأبنائه ،ويتجرد عن كل ما هو دنيوي ليدخل يف
واحة حب اهلل ومجاله.
يقول أحدهم :ملاذا ال نقدر أن نعبد اهلل مثل املالئكة..؟ فمنهم
من هو راكع منذ آالف السنني ،ومنهم من هو ساجد منذ ماليني
السنني ..وملاذا ال حيق لنا نحن البرش أن نفعل مثلهم؟
اإلجابة ببساطة؛ أن اإلنسان املسلم بمقدوره أن يكون
دائم العبادة هلل ،إذا كان قلبه عامر ًا باإليامن ،وجوارحه بالعمل
الصالح ،ولسانه بذكر اهلل ،ويده يف سبيل اهلل ،وقدمه يف طريق
اهلل ،فاجلهاد والعمل الصالح ومساعدة الفقراء والكد عىل العيال،
كل ذلك عبادة ،بل كل عمل دنيوي أمر به اهلل تعاىل واشتمل عىل
النية اخلالصة يمثل عبادة له تعاىل ،حتى وإن تضمن حتقيق اللذة
لإلنسان.
لقد رفع اهلل سبحانه وتعاىل من مكانة هذا املخلوق البرشي،
وجعله فوق اخلالئق كلها ،عندما أسجدهم له .وهذا هو ما أثار
حفيظة إبليس ،فكيف يسجد لبرش خملوق من طني؟ أليس السجود
ألست أفضل منه
ال يكون إال هلل؟ فلامذا السجود هلذا اآلدمي..؟!
ُ
عبادة وعنرص ًا؟ فلامذا أسجد لطني؟
هذا التشكيك واإلع�تراض ،هو الذي أخرج إبليس من
حياض رمحة اهلل ،وأدخله يف زمرة أعدائه ،وهلذا قرر الشيطان أن
يعمل بجد ومثابرة لكي يسجد اإلنسان لإلنسان ،مثل املوظف
واملسؤول والقائد واحلاكم ..ربام حتى يثبت أن هذا اإلنسان الناكر
للجميل وا ُملرشك باهلل اليستحق أن ُيسجد له ،فام بالك بمن يسجد
لعدوه وهو الشيطان؟
بالطبع؛ فاالنسان هنا يربر ،بأنه إنام يسجد هلذا وذاك،
من أجل أن حيصل عىل املكاسب و اإلمتيازات لتوفري
مستلزمات العيش ،وقد يتناسى أن الشيطان عدوه،
ولن يعده و يمنّيه من اجل مجال عينيه أو من أجل
سعادته ،بل هو يفعل ذلك لإلطاحة به يف نار جهنم.
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العالقات بين اآليات

الذين
حاولوا فهم
القرآن الكرمي
بشكل جتزيئي
أخطأوا يف فهم
الكثري من اآليات
الكرمية

اذا اخ������ذت ب���ي���دك م��س��ب��ح� ً�ة
وتأملتها ،فسوف جتد سر اجلمال
فيها ،و هو الرتابط التام والتناسق
ال��دق��ي��ق ب�ي�ن ح��ب��ات��ه��ا ،إال ان ه��ذا
التناسق مل يأت اعتباطاً ،بل ان هناك
خيطاً خفياً يربط مجيع احلّبات
معاً ،وميحورها حول حمور واحد.
هكذا االمر بالنسبة اىل اآليات
القرآنية ،اآلية الطويلة الواحدة او
جمموعة اآليات القصرية ،او حتى
آي���ات ال��س��ورة ال��واح��دة ،ف��ان هناك
عالقة وطيدة – وان كانت خفية
– بينها.
وه��ذا االم��ر يعاجل إشكالية قد
ختتلج يف ص��دور بعض الباحثني
يف الشأن القرآني ،حيث يتصورون
أن هناك حالة من عدم التسلسل او
الرتابط بني اآليات القرآنية ،االمر
ال���ذي ي��ت��ع��ارض وال��ب�لاغ��ة -حسب
تصورهم -فاخلطيب املاهر هو من
يسلسل املواضيع وجيعلها يف اطار

واحد ،أما من يقفز من موضوع اىل
آخر ،كما الطري املتنقل من غصن
اىل آخ��ر ،فانه ال يُعد بليغاً ،وكذا
املفكر الذي يطرح مجيع أفكاره يف
آن واحد دون وجود تناسق ،فانه ال
ميتلك من الفصاحة والبالغة شيئاً،
واحل��ال أن القرآن الكريم هو منبع
البالغة ونهج الفصاحة.
وألن ال��ق��رآن الكريم ه��و قمة
ال���ب�ل�اغ���ة وال���ف���ص���اح���ة ،ك��م��ا هو
ٌ
متفق عليه ،ف��ان ه���ؤالء م��ال��وا اىل
النظرية القائلة بعدم مجع القرآن
يف زمن النيب صلى اهلل عليه وآله،
وع���دم وج���ود ت��رت��ي��ب حقيقي بني
اآلي���ات القرآنية يف ال��س��ور ،وذل��ك
للتخّلص من إشكالية عدم الرتابط
«الظاهري» يف القرآن الكريم.
إال ان��ن��ا يف م��ذه��ب اإلم��ام��ي��ة،
ن��ع��ت��ق��د أن ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ،قد
اك��ت��م��ل مج��ع��ه وت��رت��ي��ب��ه يف حياة
النيب االك��رم صلى اهلل عليه وآله،

عند ك ّتاب الوحي ،كأمري املؤمنني
عليه ال��س�لام ،وك���ان ال��ن�بي يهتم
شخصياً بوضع اآليات يف أماكنها
احمل���ددة ،حتى أن اآلي��ة او السورة
ك��ان��ت ت��ن��زل ع��ل��ي��ه ،ف��ك��ان ي��ق��ول:
«ض��ع��وه��ا يف امل��وض��ع ال���ذي يذكر
()1
كذا وكذا..؟
وب���ن���ا ًء ع��ل��ى م��ا س��ب��ق نكتشف
ض���رورة وج��ود رواب���ط معينة بني
آي��ات ال��ق��رآن الكريم ،او ُ
اجل��م��ل يف
اآلي���ة ال��ط��وي��ل��ة ،ب��ل وخ��ي��ط خفي
ي��رب��ط ب�ين آي���ات ال��س��ورة ال��واح��دة،
وهذا الرأي ما يراه بعض العلماء.
ومن خالل اكتشاف الروابط
بني اآلي��ات القرآنية ،ميكن لقارئ
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م أن يصل اىل فهم
املعنى احلقيقي لكثري م��ن اآلي��ات
ال�ت�ي ي��ت��وق��ف فهمها ع��ل��ى إدراك
االرت��ب��اط بينها وب�ين آي��ات اخ��رى،
ومن هنا جند ان الذين حاولوا فهم
ال��ق��رآن بشكل جتزيئي أخ��ط��أوا يف
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فهم الكثري من اآليات.
وال��ف��ائ��دة الثانية م��ن معرفة
ال��رواب��ط فهي اك��ت��ش��اف مفاهيم
هامة من جماميع اآليات القرآنية.

* أنواع العالقات

ان العالقة بني اآليات على انواع:
فقد تكون عالقة السبب باملسبب..
فبداية اآلي��ة يكون سبباً لنهايتها
او العكس ،او عالقة التكامل بني
اجل��م��ل ال������واردة ف��ي��ه��ا ،او ع�لاق��ة
التشابه ب�ين احل��ق��ائ��ق امل��ذك��ورة،
او حتى عالقة التفريع ،بأن تكون
احلقيقة امل��ذك��ورة متفرعة على
احلقيقة السابقة  ،اىل غري ذلك من
انواع العالقات اليت تهدف مجيعاً اىل
معنى متكامل للحقائق.
اجياد ً
وميكن البحث عن العالقات يف :
او ً
ال :العالقة بني أج��زاء اآلية
ال���واح���دة ،وه���ذا م��ا يسمى ب��ـ (فهم
االرتباط).
ثانياً :العالقة بني اآليات وهذا
ما يطلق عليه (فهم التسلسل) .
والب���������د ان ن���س���ج���ل ب��ع��ض
املالحظات املنهجية ال�تي ذكرها
ال���ع���ل���م���اء يف م����وض����وع ال���ع�ل�اق���ات
واالرتباطات:
 -1إن العالقات يف القرآن الكريم
ت��ه��دف ع���اد ًة اىل أم��ري��ن :أواله��م��ا؛
ال��ب��ن��اء ال��ف��ك��ري وال��ع��ل��م��ي ،مبعنى
اس��ت��ه��داف ب��ي��ان حقيقة علمية،
وثانيهما ،العالقة الرتبوية ،مبعنى
إجي��اد حلول ملشاكل تربوية على
املستويني الفردي او االجتماعي.
 -2بنا ًء على النقطة االوىل ،فان
جوهر عملية البحث يف العالقة هو
يف استكشاف املشكلة اليت تعاجلها
اآليات ،اذ ان القرآن الكريم ،كتاب
ه���داي���ة ي���ه���دف ت��ق��وي��م ال��س��ل��وك
البشري ،فقد تعرض اآلية ملشكلة
حني تصف واقعاً سيئاً ،فاملطلوب هو
البحث عن املعاجلة هلا يف اآلي��ات،
ومثيل هذا حني تعرض ألمر حسن
فيبحث ع��ن كيفية ت��وف�يره ،أما
تذكر ح�ل ً
ا ومعاجلة ما باالوامر
وال���ن���واه���ي وال�ترغ��ي��ب وال�تره��ي��ب
وال��س��ن��ن ال��ع��ل��م��ي��ة ،ف��ي��ب��ح��ث عن
موضوع املعاجلة ،أي ان سر العالقة

هو اهلداية يف موضوع حمدد تتناوله
اآلي��ات .وم��ن هنا ف��ان فهم موضوع
امل��ع��اجل��ة يسمح بفهم اك��ث��ر دقة
للعالج (الوصايا)  .ولتوضيح الفكرة
نضرب املثال التالي:
حينما تتعرض اآليات القرآنية
لبعض السلوكيات اخلاطئة بني
ابناء اجملتمع املؤمن ،كالسخرية
وال��ت��ن��اب��ز ب���االل���ق���اب وال��ت��ج��س��س
والغيبة ..فانها تطرح احلل الشمولي
يف إدراك س��ن��ة اهلل يف اخل��ل��ق من
االختالف والتنوع واملعرفة السليمة
املتبادلة ،قال تعاىل« :يا أَيهَُّا ا َّلذي َن
آ َمنُوا ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َعسى َأ ْن
يكُونُوا خ ًا ِمنْهم و ال نِساء ِمن نِ ٍ
ساء
ٌ ْ
ُ ْ َ
َ
َيرْ
عَسى َأ ْن َي ُك َّن خَيرْ ًا ِمن ُْه َّن َو ال َت ْل ِمزُ وا
َأ ْن ُف َسك ُْم َو ال تَنا َبزُ وا بِالأَْ ْل ِ
قاب بِئ َْس
ِ
ِ
اال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ
وق َب ْعدَ الإْ لمِيامن َو َم ْن لمَ ْ
ِ
ُب َف ُأولئ َك ُه ُم ال َّظا ُون » (سورة
َيت ْ
احلجرات  ،)11/وبيان أن معيار
املفاضلة هو التقوى ال شيء آخر.
 -3ينطلق البحث مبتدئاً من
حتديد (املشكلة) كما سلف ،وثانياً
حت��دي��د املعطيات امل��ت��وف��رة باآلية
او اآلي����ات ،فمثال جن��د ان املشكلة
ال�تي حتدثنا عنها «س���ورة ال��ن��اس»
هي مشكلة «الوسواس» ولذلك فان
االستعاذة من شره يكون بـ (ال��رب،
امل��ل��ك ،االل����ه) .ومي��ك��ن للمتدبّر ان
يستعني بعاملني يف عملية البحث
عن احللول املبثوثة يف الكتاب:
أ -مراجعة القرآن يف العناصر
احملددة كمعطيات اساسية.
ب -التأمل املقارن للظاهرة يف
أمثلة مشابهة يف الواقع اخلارجي،
اذ ان آلي���ات ال��ق��رآن ال��ك��ري��م اه�ل ً
ا
تطبق عليهم يف ك��ل عصر ،فآية
حـي ،كما آلية
املتقني هلا تطبيق ّ
ال��ف��اس��ق�ين .ف�لاب��د م��ن البحث عن
ه����ؤالء ك��ل��م��ا ت��دب��رن��ا يف ال��ق��رآن
ال��ك��ري��م ،وح��ي��ن��ه��ا ي��ت��ح��ول الكتاب
احلكيم اىل منهاج عمل .وهذا االمر
هو السبب يف ان املعاصرين لنزول
الوحي كانوا يفقهونه حتى كادوا
ان ي��ك��ون��وا أن��ب��ي��اء ،م��ن سعة العلم
ون��ض��وج ال��ف��ق��ه ،ذل��ك أن��ه��م كانوا
يتلقون ال��وح��ي يف حمُ ّ ���ى االح���داث
ال��ي��وم��ي��ة ،وألن ال���ق���رآن ن���زل مع

االحداث يوماً بيوم ،وقد علل القرآن
الكريم ذات��ه هذا التقسيط بتثبيت
«و َ
قال ا َّلذي َن َك َف ُروا
آياته ،حيث قالَ :
ِ
َ
ً
ُ
ُ
َل ْو ال نُزِّ َل َع َل ْي ِه ا ْلق ْرآن جمُ ْلة واحدَ ًة
كَذلِ َك لِنُ َث ِّب َت بِ ِه ُف��ؤا َد َك َو َر َّت ْلنا ُه
ت َْرتيال» (سورة الفرقان .)36/
فاذا شئنا ان نفهم الكتاب ،فالبد
ان نعرض عليه االح���داث اليومية
ليكشف عن حقائقها الكامنة.
 -4من البحوث اهلامة والدقيقة
يف موضوع العالقات ،هو البحث عن
ال��ع�لاق��ة ب�ين (امل��ق��س��م ب��ه واملقسم
له) ،وهذا االمر يستدعي حبثاً عن
م��ف��ردات القسم والرتتيب بينها و
حم���اول���ة اك��ت��ش��اف ال��ع�لاق��ة بني
املقسم به واملقسم له تالياً.
وال���ي���ك م���ث���ا ً
ال ت��ط��ب��ي��ق��ي �اً عن
ال���ع�ل�اق���ة واالرت�����ب�����اط يف اآلي����ات
القرآنية الكرمية..
ِ
َ
السا َع َة آت َي ٌة أكا ُد
قال تعاىل « :إِ َّن َّ
ُأ ْخفيها لِت ُْجزى ك ُُّل َن ْف ٍ
ى*
س بِام ت َْسع 
ِ
َفال َي ُصدَّ َّن َك َعنْها َم ْن ال ُيؤْ م ُن بهِ ا َو
فَتدى» (سورة طه 15/
ا َّت َب َع َهوا ُه رَ ْ
.)16فما هي العالقة بني قوله تعاىل
« َم ْن ال ُيؤْ ِم ُن بهِ ا» وق��ول��ه« :ا َّت َب َع
َهوا ُه»؟
اجل�����واب :ان��ه��ا ع�لاق��ة سببية،
مبعنى  :ان اتباع اهلوى هو السبب وراء
الكفر بيوم القيامة .ان اغلب الذين
ال يؤمنون باآلخرة ال ينطلقون يف
موقفهم ه��ذا م��ن شبهات عقلية،
إمنا من ميول وشهوات نفسية ،فهم
جيدون أن االميان باآلخرة مبعنى
احل���ج���ر ع��ل��ى أه��وائ��ه��م ال��ط��ائ��ش��ة
ِ
ول��ذل��ك ي��رحي��ون انفسهم برفض
اآلخرة من االساس.
ورمب����ا ك���ان يف ات���ي���ان لفظة
(ات����ب����ع) ب��ص��ي��غ��ة امل����اض����ي ،م���ع ان
املعطوف عليه وهو (من ال يؤمن بها)
قد أتى بصيغة املضارع ،رمبا كان
يف ذلك إشارة اىل تقدم مرحلة اتباع
()2
اهلوى على انكار اآلخرة.
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اتباع
الهوى هو السبب
وراء الكفر
بيوم القيامة،
فاغلب الذين ال
يؤمنون باآلخرة
ال ينطلقون يف
موقفهم هذا
من شبهات
عقلية ،إمنا من
ميول وشهوات
نفسية ،فهم
يجدون أن االميان
باالخرة مبعنى
احلِجر على
أهوائهم ،ولذلك
يريحون انفسهم
برفضها
29

الحوزة العلمية

بدعة هدم المراقد..

الشیخ عبداحلسن الفرايت

األضرحة المقدسة رمو ٌز رسالية
قبل اخلوض يف البحث أحببنا ان
نستعرض بعض االخبار املتناثرة يف
هذا الصدد:

املؤمن
سواء عاش على
ظهر االرض او
انتقل اىل باطنها،
فان حكمه حسب
تشريعات االسالم
متساوية ,فاذا
ارتكب احد بحق
املؤمن امليت
جرمًا ،فان عقابه
يكون كعقاب من
ارتكب يف حق
املؤمن احلي
ذلك اجلرم سواء
بسواء

* أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ب��اس��م مجاعة
«ان���ص���ار ال���دي���ن» ال�ت�ي تسيطر على
مش�����ال م����ال����ي ،ان���ه���ا س���ت���دم���ر ك��ل
األضرحة املتواجدة يف مدينة متبكتو.
وقال سانوا ولد بوماما املتحدث
ب��اس��م ه��ذه اجل��م��اع��ة يف ات��ص��ال مع
وك��ال��ة «ف��ران��س ب���رس» إن «أن��ص��ار
ال��دي��ن س��ت��دم��ر ك��ل األض���رح���ة يف
امل��دي��ن��ة وم��ن دون اس��ت��ث��ن��اء» ،وك��ان
قد اشار يف وقت سابق بان هذا االمر
يتعلق ب���رد ع��ل��ى ق����رار «ي��ون��ي��س��ك��و»
بشأن الئحة الرتاث املعرض للخطر،
مضيفاً :أن اجلماعة تر ّد «باسم اهلل»!
وقد دمرت هذه اجلماعة وحتت
ه���ذا ال��ش��ع��ار م���ؤخ���راً ض��ري��ح «ول���ي
سيدي حممود» الذي أدرجته منظمة
«يونيسكو» يف الئحة ال�تراث العاملي
املعرض للخطر.
* ج��اء يف أح��د مواقع االنرتنت،
خرب غريب عن قيام شركة سياحية

تابعة للمواطن املصري (رامي كلح)
بنقل سائحني اي��ران��ي�ين اىل مدينة
أس��وان ،ويقول صاحب املوقع معلقاً:
ه��ذا كنت استغربه ولكين ال أعيب
على رام��ي كلح ،فهو مسيحي وال
ي��ع��رف خ��ط��ر ال��ش��ي��ع��ة ع��ل��ى ال��دي��ن
االس��ل�ام����ي ،أم����ا م���ا اس��ت��غ��رب��ه هو
ه���ذا اخل�ب�ر« :ق���ال ال��دك��ت��ور حممد
ال�ب�رادع���ي يف ت��غ��ري��دة اطلقها على
حسابه يف تويرت« :كيف ننجح معاً
سنة وشيعة ،ونتحدث هنا عن منع
االيرانيني من زيارة بعض بيوت اهلل
 ..ان مصر لن تقوم هلا قائمة يف غياب
العقل وعدم قبول االخر».
وق������د ه����اج����م ص����اح����ب امل���وق���ع
الربادعي بالقول :ان الشيعة يذهبون
للحج الجل زي��ارة أئمة هلم هناك!..
داعياً الربادعي اىل عدم التحدّث فيما
ال يتخصص ف��ي��ه م��ن أم���ور ال��دي��ن
واالكتفاء باالنشغال بالسياسة!
* يف خضم ال��ص��راح ب�ين التيار
السلفي وال��ص��ويف يف م��ص��ر ،وصف
شيخ االزه���ر ،الشيخ امح��د الطيب،
السلفيني يف ل��ق��اء مج��اه�يري بانهم

«خارجون عن االس�لام» ،و أوض��ح ان
«م���ن حي��رم��ون ال��ص�لاة يف املساجد
اليت يوجد فيها أضرحة هم اصحاب
فكر ف��اس��د ،وال��ص�لاة ليست باطلة،
واال كانت الصالة يف املسجد النبوي
ب��اط��ل��ة ول��ب��ط��ل��ت ص��ل��وات��ه��م اي��ض��ا
واملسلمني منذ  1400عام» ،وقال الشيخ
الطيب« :ان ه��ؤالء على استعداد ان
يتصاحلوا مع نتنياهو وال يتصاحلوا
مع السيد البدوي  -رضي اهلل عنه. -
()1
فهؤالء خارجون عن امجاع املسلمني»
* قال الشيخ عبد الرزاق املؤنس
م��س��اع��د وزي�����ر االوق�������اف ال���س���وري
السابق« :الفعل الشنيع ال��ذي ارتكبه
التكفرييون حبق الصحابي اجلليل
ح��ج��ر ب��ن ع���دي ،عملية م��ذه��ل��ة ال
يفعلها اال اجملانني ،وان التاريخ ميلك
وث��ائ��ق حمققة ومثبتة ت��ؤك��د ان
الفكر الوهابي نهضت به أو ً
ال املنابع
وامل��ول��دات اليهودية الصهيونية يف
()2
املاضي ،ثم تبناه الطرف الربيطاني.
* األرضحة والفهم اخلاطئ

ظاهرة اقامة األضرحة وزي��ارة
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م���ق���ام���ات االول����ي����اء م����وج����ودة على
ام��ت��داد العامل االس�لام��ي منذ القدم.
ان��ط�لاق��ا م��ن ال��غ��رب م�����روراً مبصر
وانتهاء مباليزيا ومجهوريات االحتاد
السوفييت السابق.
وكان تعاطي احل��وزات العلمية
تارخيياً مع ه��ذه الظاهرة -الرمز-
وما ي��زال ،تعاطياً مرتابطاً ومتشابكاً
مع أولويات الدعوة واالرشاد والتبليغ
الديين ،كون هذه املراقد واألضرحة
تلتقي و مسلمات النصوص الشرعية
اليت يؤمن بها املسلمون ،لذا كان من
املشروع احلديث عن السند القرآني
هل���ذه ال���ظ���اه���رة ،الس��ي��م��ا وان ه��ذه
األض��رح��ة – ال��رم��وز أخ���ذت توصم
بالشرك عند املذهب حديث النشأة
املعروف بالوهابية (السلفية) الذي
مثل ظاهرة التدين القشري واالسالم
البدوي ،ومع وجود الدعم والتمويل
الكبري ،يف ظل الطفرة النفطية ،وجد
هذا املذهب موطئ قدم له خارج ارضه
اليت نشأ فيها ،ومع بدء الفضائيات،
افتتح العديد من احملطات الناطقة
بامسه واملبشرة مبعتقداته ،ومع بدء
عصر شبكة املعلوماتية «االنرتنيت»،
أنشأ هؤالء القشريون عشرات املواقع
وال��ص��ف��ح��ات ال�ت�ي تبشر ب��أف��ك��اره��م
وتطعن باملذاهب االسالمية االخرى.
واذا عرفنا ان ميثاق الدين  -الذي
هو عقد العبودية بني اهلل واملؤمنني-
هو عقد بيع ،فيه باع املؤمن نفسه وما
ميلك اىل اهلل  ،مقابل مثن هو اجلنة،
ك��م��ا ي��ق��ول ت��ع��اىل« :ان اهلل اشرتى
من املؤمنني انفسهم وامواهلم بان هلم
اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون
ويقتلون وعد ًا عليه حقا يف التوراة
واالنجيل والقرآن ومن اوىف بعهده
من اهلل فاستبرشوا ببيعكم الذي بايعتم
به وذلك هو الفوز العظيم» (سورة
التوبة  ،)111/ف��ان عقد البيعة هلل
ع��ل��ى ال��ع��ب��ودي��ة ،ال تتحقق ب��ص��ورة
مباشرة ،فأين اهلل ال��ذي تتم البيعة
معه؟! امن��ا البيع او البيعة تتم عرب
وسيط هو الرسول ،كما قال تعاىل:
«إن الذين يبايعونك انام يبايعون اهلل
يد اهلل فوق ايدهيم فمن نكث فإنام
ينكث عىل نفسه ومن اوىف بام عاهد
عليه اهلل فسيؤتيه اجر ًا عظيام» (سورة
الفتح ،)10/فمبايعة ال��رس��ول امنا
هي بيعة هلل ،فيها تكون يد الرسول

األكرم صلى اهلل عليه وآله ،مبنزلة
يد اهلل ،وبيعة الرسول هي بيعة هلل
تعاىل ،ومن بيعة الرسول تكون البيعة
لإلمام من أهل بيته عليهم السالم ،و
أوهلم علي بن ابي طالب عليه السالم،
لقوله تعاىل« :انام وليكم اهلل ورسوله
والذين امنوا الذين يقيمون الصالة
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن
يتول اهلل ورسوله والذين امنوا فإن
حزب اهلل هم الغالبون» (سورة املائدة
 ،)56/حيث قاعدة الرتتيب تقتضي
ان تنتقل الوالية بعد الرسول ،للذي
آت��ى ال��زك��اة وه��و راك��ع ،ال�تي نزلت
بامجاع روايات املذاهب ،وبال منازع يف
االمام امري املؤمنني عليه السالم.
م���ن ه���ن���ا ،ف����ان امل���ؤم���ن ع��ن��دم��ا
يطوف ببيت اهلل م��ؤك��داً العبودية
وخضوع احمليط اىل سلطة املركز،
إمن��ا ي�ترج��م خضوعه وعبوديته هلل
تعاىل م��ن خ�لال ال��ط��واف بالبيت او
الكعبة املشرفة ،وم��ن ث��م بالسلطة
ال��ت�ي ي���رأس���ه���ا ال����رس����ول ،ث���م بقرب
الرسول زيار ًة ،ليقال ان الطواف بقرب
الرسول زيارة ،إمنا هو طاعة وخضوع
للرسول ،مما يعين ان عالقة العبودية
الرابطة بني املؤمن واهلل ،تعين ألوهية
اهلل وربوبيته ،لكن عالقة العبودية
تلك ،ترتجم مبعنى آخ��ر يف العالقة
بالرسول ،عندما تغري العبودية املعنى
الذي تفيده يف نظام الرق ،الذي فيه
تقدم العالقة بني سيد وعبد  -مالك
ومم���ل���وك ،ف��ي��ك��ون ال���رس���ول ه��ن��ا هو
ال��س��ي��د ،وامل��ؤم��ن ه��و ال��ع��ب��د ،كما يف
ع�لاق��ة «ال��ع��ب��د ع��ن�ترة بسيده ش��داد،
فيقال (عنرتة عبد شداد).
ه�����ذه ال���ع�ل�اق���ة ب��ي�ن امل��ؤم��ن�ين
وال���رس���ول األك����رم ص��ل��ى اهلل عليه
وآل��ه ،هي اليت يؤكدها قوله تعاىل:
«النبي أوىل باملؤمنني من انفسهم»
(س��ورة االح��زاب ،)26 /ف�لا يبلغ
امل��ؤم��ن ك��م��ال االمي����ان ح��ت��ى يكون
ال��رس��ول األك����رم واالم����ام م��ن اه��ل
البيت عليهم ال��س�لام ،أع��ز عليه من
اب��ي��ه وام���ه ون��ف��س��ه وع��ي��ال��ه ،ول��ذل��ك
ش��اع��ت ع��ب��ارة« :ب��اب��ي وام���ي ونفسي
ي���ا رس����ول اهلل »..أي ف��دي��ت��ك ب��اب��ي
وام����ي ون��ف��س��ي ،وم���ن ه���ذا املنطلق
شاعت امس��اء مثل :عبد النيب ،وعبد
ال��رس��ول ،وبعد علي ،وعبد احلسن،
وعبد احلسني ..فهي ال تعين عبودية

اخلالق وامنا عبودية الرق ،اليت تعرب
عن مالكية الرسول واالئمة من آل
البيت ألف���راد االم���ة ،فهم اوىل بهم
من انفسهم ،كما يؤكد ذلك اخلرب
عن االم��ام احلسني بن علي عليهما
السالم« :قال رسول اهلل لعلي :أنا أوىل
باملؤمنني منهم بانفسهم ،ثم انت يا
علي أوىل باملؤمنني من انفسهم ،ثم
بعدك احلسن »...اىل آخر أئمة اهلدى،
االمام احلجة املنتظر عجل اهلل فرجه،
فتقول ال��رواي��ة« :أئمة اب��رار هم مع
احلق واحلق معهم) ،وان هذا التفريق
بني عبودية (اخلالق) وعبودية (الرق)
مل يفهم العقل البدوي ،لذلك عدّت
هذه االمساء ضرباً من الشرك!!
* «واختذوا من مقام ابراهيم ىّ
مصل»

ويف ه��ذا السياق ،عندما اختزل
احل��ج مبناسكه واق���ع االرض ،فكل
االرض ح��ول البيت تطوف ب��ه كل
ع����ام ،وف���ق ن��ظ��ام ي��ق��ول ع��ل��ى إت��ب��اع
احمل��ي��ط ال��ب��ش��ري ل��س��ل��ط��ة امل��رك��ز
واالذع��ان والعبودية هلا ،فان يف ظل
هذا التلخيص نالحظ مقام ابراهيم:
(واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن ًا
واخت��ذوا من مقام ابراهيم مصىل)
البقرى ،125 /فاملقام الذي قام فيه
ابراهيم وهو يقيم القواعد من البيت
وي��رف��ع اجل���در ،اخت��ذ تكرمياً مقاماً
ي��ص��ل��ي ف��ي��ه احل����اج ص�ل�اة ال��ط��واف
وي��ت��ع��ب��د اهلل ع��ن��ده ،اي ان���ه ب��ع��د ان
يطوف بالبيت يقف متخذا ابراهيم
إماماً بوقوف احلج وراء مقام ابراهيم،
فيجعل املصلي مقام ابراهيم أمامه
تعبرياً عن اإلئتمام بابراهيم اخلليل،
مم��ا ي��ع�ني ان خ��ارط��ة االرض ال�تي
أوجزتها رمزية نسك احلج،على تلك
اخلارطة يقع مقام ابراهيم (مسجداً)
ً
خالصة اىل اهلل،
تقام عنده الصالة
وه��و م��ا ي��ؤك��د ان التوحيد املتمثل
ب��ال��ت��ط��واف ب��ال��ب��ي��ت ،ي��ت��م ترمجته
م��ب��اش��رة ب��ع��د ال���ط���واف م���ن خ�لال
اإلئتمام بابراهيم إماماً.
ف���ص���ار امل����ؤم����ن ب���ع���د ال��ت��ع��ب�ير
ب���ال���ط���واف ع���ن خ��ض��وع��ه هلل ،يعرب
متاً
بالوقوف مصلياً صالة الطواف مؤ ّ
مب��ق��ام اب��راه��ي��م تعبرياً ع��ن إئتمامه
ب��ه��ذا ال��ن�بي ال��ع��ظ��ي��م ،أو مب��ن يقوم
مقامه م��ن االئ��م��ة م��ن آل اب��راه��ي��م،
فكان الرسول األكرم صلى اهلل عليه

كان
تعاطي احلوزات
العلمية تاريخيًا
مع هذه الظاهرة
الرمز -وما يزال،تعاطيًا مرتابطًا
ومتشابكًا مع
أولويات الدعوة
واالرشاد والتبليغ
الديني
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ان قبور
املؤمنني هي
مساجد ,وان
هناك امرًا باتخاذ
مقام ابراهيم
مسجدًا ومصلى,
واذا ما ارجعنا
قوله تعاىل:
(واتخذوا من
مقام ابراهيم
مصلى) (البقرة/
) 125

وآله ،وهو االمام من آل ابراهيم ،وكل
االئمة من آل حممد هم االئمة من
آل ابراهيم ،الذين خيتمون احلجاج
مناسكهم ليرتمجوها بااللتفاف حول
إمام عصرهم من آل ابراهيم ،حممد
ث��م ع��ل��ي ب��ن اب���ي ط��ال��ب ث��م احلسن
ثم احلسني ..اىل آخ��ر إم��ام معصوم،
وهذا مصداق قوله تعاىل( :ووهبنا له
اسحاق ويعقوب نافلة وكال جعلنا
صاحلني وجعلناهم أئمة هيدون
بأمرنا وأوحينا اليهم فعل اخلريات
واقامة الصالة وايتاء الزكاة وكانوا لنا
عابدين) االنبياء.73 /
الح��ظ��ن��ا م��ن خ�ل�ال ن��س��ك احل��ج
ان مقام ابراهيم عدّه القرآن الكريم
(مصّلى) مم��ا يعين ان ابراهيم وآل
اب��راه��ي��م ،أينما وج��دت آث��اره��م على
خارطة العامل حيتاج الن تتحول اىل
(مقامات).
ولتوضيح هذه الفكرة نقول :ان
قوله تعاىل( :واختذوا من مقام ابراهيم
مصىل)( ،سورة البقرة  ،)125/مؤول
بالنظري( :لنتخذن عليهم مسجد ًا)
الكهف ،21 /يصرف النظري وجه
(م��ق��ام) اىل وج��ه آخ��ر ،هو (مسجد)،
وايضاً قوله تعاىل« :واختذوا من مقام
ىّ
مصل» ،فهذا النظري االخري
ابراهيم
مؤول بالنظري احملكم( :وال تقم عىل
قربه) التوبة ،84 /ي��ص��رف النظري
وجه (مقام) اىل وجه آخر هو (قرب).
واذا م��ا راج��ع��ن��ا ب��ع��ض النظائر
م��ث��ل( :إهنا ساءت مستقرا ومقام ًا)
الفرقان( ،66 /خالدين فيها حسنت
مستقر ًا ومقام ًا) الفرقان ،76 /يتضح
ان ال��ق�بر ميكن ان ي��ك��ون ح��ف��رة من
حفر النار او روضة من رياض اجلنة،

وه����ذا ه���و ال��س��ن��د ال��ق��رآن��ي حل��دي��ث
الرسول (ص) بهذا الشأن.
ف����اذا م���ا مج��ع��ن��ا ب�ي�ن ال��وج��ه�ين،
يصبح املعنى ،ان قبور املؤمنني هي
مساجد ،وان هناك امراً باختاذ مقام
اب��راه��ي��م م��س��ج��داً وم��ص��ل��ى ،واذا ما
ارجعنا قوله تعاىل( :واختذوا من مقام
ابراهيم مصىل) البقرة ،125 /اىل
النظري( :ان اهلل اصطفى آدم ونوحا
وآل ابراهيم وآل عمران عىل العاملني
ذرية بعضها من بعض واهلل سميع
عليهم) آل عمران ،34/او اىل النظري:
(فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب واحلكمة
وآتيناهم ملك ًا عظيام)النساء،54/
فان باالمكان قراءة اآلية قيد البحث
بالنسخ إك��م��ا ً
ال« ،واختذوا من مقام
ابرهيم وآل ابراهيم مصىل ،ذرية
بعضها من بعض واهلل سميع عليم»،
واذا ما اخذنا بعني االعتبار( :لنتخذن
عليهم مسجد ًا) الكهف ،21/ميكن
القراءة « :واخت��ذوا من مقام ابراهيم
وآل اب��راه��ي��م وآل اب��راه��ي��م مسجداً
ذري��ة بعضها م��ن بعض واهلل مسيع
عليم» ،مما يعين ان االمامة املتوارثة
يف آل اب��ره��ي��م خت��ول��ن��ا اخت����اذ تلك
ال��ق��ب��ور م��ق��ام��ات واض���رح���ة ،فتقام
ل�لان��ب��ي��اء ،ام��ث��ال اس��ح��اق وي��ع��ق��وب
وزكريا وحييى وحممد ،صلى اهلل
عليه وآله ،الذين هم االئمة  -االنبياء
من آل ابراهيم ،كما تقام املقامات
ألوصياء النيب اخلامت ،كعلي بن ابي
طالب واحلسن واحلسني ..اىل آخرهم
عليهم السالم الذين هم يعدون نقباء
ال��ن�بي اخل����امت ،وم���ن آل اب��راه��ي��م –
الذين عدتهم ،هي عدة نقباء موسى
()4
يف بين اسرائيل.

يف الوقت ذاته ،هناك نهي تصرح
ب���ه اآلي������ات اآلن���ف���ة ،حي��ظ��ر اق��ام��ة
األضرحة للفاسقني واملنافقني ،ويدل
على ذلك قوله تعاىل( :وال تقم عىل
قربه إهنم كفروا باهلل ورسوله وماتوا
وهم فاسقون) التوبة.84 /
من جانب آخ��ر ،فان املؤمن سواء
ع���اش ع��ل��ى ظ��ه��ر االرض او انتقل
اىل باطنها فحكمه حسب تشريعات
االس�ل�ام متساوية ،ف��اذا ارت��ك��ب احد
حب��ق امل��ؤم��ن امل��ي��ت امل��س��ج��ى يف ق�بره
ج��رم �اً ف���ان ع��ق��اب ال��ف��اع��ل كعقاب
من ارتكب يف حق املؤمن احل��ي ذلك
اجل��رم س��واء ب��س��واء .وتشري اىل ذلك
الرواية عن االمام الباقر عليه السالم،
يف حد املرتكب للفاحشة باملرأة امليتة
يف قربها.
ب��ن��اء على م��ا ت��ق��دم ان احل���وزات
ال��ع��ل��م��ي��ة وخ��رجي��ي��ه��ا ال���ي���وم هلم
املسؤولية اجلسيمة يف تبيني حقائق
ال��رم��زي��ة ال��رس��ال��ي��ة ال�ت�ي جتسدها
االض���رح���ة وامل����راق����د امل��ق��دس��ة من
خ�لال كتاب اهلل العزيز وسنة اهل
ال��ب��ي��ت ع��ل��ي��ه��م ال���س�ل�ام ،وم��واج��ه��ة
ال��ف��ك��ر ال��ت��ك��ف�يري وب��دع��ه امل��ت��ع��ددة
واليت اخذت تسيء اىل حقائق الدين
وتشوه صورته امام العامل ،وحماولة
االب��ت��ع��اد ع��ن االجن����رار وراء الطرح
املتشبع الذي وقع فيه الفكر املتشدد،
بل وع��رض روح السماحة يف معامل
الدين وقيمه وركائزه.
----------- -1موقع ايالف االلكرتوين.
 -2صفحة رصد لالنباء.
 -3بحار االنوار.31 /345 :
 -4موقع تأويل االلكرتوين.
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*المعامالت عبر الهاتف
 م��ا ح��ك��م ال��ع��ق��ود و االي��ق��اع��ات عبرالهاتف؟
* ال اشكال في ذلك
* ما حكم المحاماة؟
 هل المحاماة جائزة في االسالم أم ال ؟* العمل في المحاماة جائز شرط
أن ال ينتهي الى إبطال حق او إحقاق
باطل.
* الشطرنج
 هل لعبة الشطرنج و لعبالورق حرام؟
* ك��ل ان���واع القمار م��ح��رم ،و
اللعب بآالت القمار من دون رهان
محرم على األحوط.
ّ
تعلم الموسيقى
*
 ه���ل ي���ج���وز ت��ع��ل��م اس���ت���خ���دام اآلالتالموسيقية؟

* اذا ك��ان ال��ن��ذر يقتصر على ذبح
ذبيحة ،يكفي ذلك.
* هل هذه غيبة..؟
 ه��ن��اك م��ن نختلف معه ف��ي ال���رأي ،وفي كثير من القضايا الفكرية و السياسية،
وعندما نتحاور نتطرق الى ذكر األسماء و ال
نقصد اإلهانة و هتك الحرمات ،فهل يعتبر
ذلك غيبة؟
* الغيبة ذك��ر الشخص الغائب
بما فيه من العيوب التي ال يرضى
ببيانها و نشرها ،و فيما عدا
ذل��ك ليس بغيبة إذا لم يكن
هتكًا لحرمته.
* الكفارات و المفطرات
 أي ال��م��ف��ط��رات ع��ن��دك��م تجبالكفارة على مرتكبها؟
* تجب الكفارة على من أفطر في
شهر رمضان عالمًا عامدًا بال عذر ،فأكل
أو شرب او جامع أو لم يتق اإلمناء.
* دعوة الصائم نيابة

* الموسيقى م��ح��رم��ة م��ن جميع
الجهات.

 ل��و أن��ي صمت يومًا نيابة ع��ن وال��ديال��م��ت��وف��ى ب��ع��ن��وان االس��ت��ح��ب��اب ،و دع��ان��ي
ش��خ��ص ل��ل��غ��داء ،ه��ل ي��ج��وز ل��ي أستجابة
دعوته؟

 ن��ذرت تقديم ذبيحة هلل تعالى بركةلإلمام الحسين عليه السالم ،و ذبحتها و
دع��وت األص��دق��اء و تناولنا الطعام ،فهل
كان الالزم أن أقرأ مجلسًا حسينيًا؟

* يستحب االف��ط��ار لمن ك��ان صائمًا
صومًا استحبابيًا ،ولكن بما ان النيابة
عن الوالد قد تكون في الواقع نيابة عن
صوم واجب فاألفضل إتمام الصيام.

* نذر الذبيحة

تستقبل الهدى اسئلتكم واستفساراتكم الفقهية عبر البريد التاليeditor@al-hodaonline.com :
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طلبة الجامعة  ..آفاق نحو التقدم
العلمي و دور في اإلصالح والبناء
* إعداد  /حسني حممد عيل

الدين
والعلم طرفا
ّ
سلم املجد ،وأي
خلل يف أحدهما
يؤدي إىل سقوط
ّ
السلم يف نهاية
املطاف ،ذلك
أن العلم بال دين
ينتج حضارة بال
روح ،ومدنية بال
إنسانية ،وتقدمًا
بال أخالق

مرحلة الشباب ُتعد من املراحل
الغنية يف حياة االنسان ،فهي العطاء
وال��ق��وة واإلث����ارة واالن���دف���اع ..وطاملا
أوص��ت��ن��ا ال����رواي����ات ال��ش��ري��ف��ة عن
ض��رورة اغتنام ه��ذه الفرصة وعدم
ه����دره����ا ..ف��ف��ي ه����ذه ال���ف�ت�رة ي��ك��ون
أوج نضوج االن��س��ان الذهين وتكامل
مشاعره وأحاسيسه ،واش��ت��داد عوده
ومتانة جسمه ،وذلك بعد جتاوز فرتة
املراهقة والطفولة.
وعندما تلتقي الفتوة اليافعة
بدنياً مع الذهنية العلمية القادحة،
يكون اجملتمع أم��ام آف��اق مستقبلية
واس���ع���ة ت���ع���ده ب��ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم
��ص���ع���د ك��اف��ة،
واالزده���������ار ع��ل��ى ال� ُ
االم����ر ال����ذي ي��ف��رض ع��ل��ى ال��ش��ب��اب
املتعّلم استحقاقات البناء واإلعمار،
واس��ت��خ��راج ال��ط��اق��ات وال��ك��ف��اءات مبا
يتناسب مع مكانتهم وقدراتهم.
واحل��ق��ي��ق��ة ن��ق��وهل��ا :إن الطالب

اجلامعي يف عديد بالدنا االسالمية
يعاني األم � ّري��ن :األج���واء السياسية
املشحونة وانعكاساتها على الوضع
املعيشي واالم�ن�ي والنفسي ،واالم��ر
اآلخ��ر؛ االج��واء األكادميية املتأثرة
ب��األوض��اع السياسية واالجتماعية
ال���س���ائ���دة ،مم���ا ي��زي��د م���ن التعقيد
والضبابية ،مما يصعب على الشاب
اليافع التطّلع اىل املستقبل بنفس
اجيابي و روح مطمئنة .والسبب يف
ذلك عدم وجود إضاءات تساعده على
االختيار االحسن.
صحيح أن معظم الشباب جيدون
يف الدراسة األكادميية اجلسر الذي
يضمن هلم الوصول اىل القدر املمكن
من االستقرار النفسي واالجتماعي،
حيث التوظيف وف��رص العمل .لكي
يبقى السؤال عن طبيعة هذا العمل
الذي يفرتض ان يكون ركناً أساساً
يف البناء والتقدم يف البالد..؟ واألهم؛
السؤال عما اذا كان الشاب اجلامعي
املتخرج واحلامل للشهادة اجلامعية،

مالكاً لنفسه ولكفاءته العلمية بشكل
جيعله يتصرف كيفما شاء؟ أم يكون
يف خدمة بلده وشعبه؟

* ال للتعارض مع الدين

إش��ك��ال��ي��ة ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ع��ل��م
والدين ال وجود هلا يف بالدنا إذا نظرنا
اىل املسألة من الزاوية احلضارية ،إمنا
جندها إذا أخذنا الزاوية السياسية ،إذ
ان فرتة االستعمار هي اليت وهبت لنا
هذه اإلشكالة وأقحمتها يف العقلية
االس�ل�ام���ي���ة ل��ش��رحي��ة واس���ع���ة من
اجملتمع ،فبعد أن مت حصر الدين يف
اجلوامع واملساجد وعدد من احلوزات
ال��ع��ل��م��ي��ة ،ب����ات ال���دي���ن غ��ري��ب �اً عن
الشخص املتعّلم أو الطالب اجلامعي،
وب���ات م��ن الصعب ج���داً أن يتحدث
الطالب أو االستاذ اجلامعي ،اىل رجل
الدين حتى مع إقرار اجلميع بأنه يف
حقيقة األمر «عامل دين».
لذا على الطالب اجلامعي أن يعي
املسألة وخلفياتها ،ويدرك «أن الدين

مجتمع
والعلم طرفا سّلم اجمل��د ،وأي خلل
يف أحدهما ي��ؤدي إىل سقوط السّلم
يف نهاية امل��ط��اف .ذل��ك أن العلم بال
دي��ن ينتج حضارة بال روح .ومدنية
بال إنسانية ،وتقدماً بال أخالق .وهو
مبثابة إن��ق�لاب على العلم بالعلم.
وقد ورد يف احلديث الشريف« :كم
م��ن ع��امل قتله جهله ومعه علمه ال
ينفعه» .كما أن الدين بال علم يؤدي
إىل تطرف بال أه��داف ،وقشرية بال
حمتوى ،وذل��ك مبثابة انقالب على
ال��دي��ن بالدين ،فقد ورد يف ال��دع��اء:
«اللهم ال جتعل مصيبيت يف ديين».

* االنفتاح املنتج

ع���ل���ى ال���ش���ب���اب اجل���ام���ع���ي أن
«يكونوا روّاداً يف األعمال السياسية،
فاملسؤولية مجاعية ،واملصري واحد،
واملواطنون يركبون سفينة واحدة،
فأما أن يصل اجلميع إىل ب ّر األمان،
وإال ف��ل��ن ي��ص��ل إل��ي��ه أح�����د ،»..وه��ذا
رمب���ا ي��ك��ون حم��ط��ة تطبيقية قبل
احملطة النهائية يف املستقبل حيث
يتعني على اجلامعيني االخن��راط يف
احلياة واختاذ كل املواقف والتدابري
الالزمة للمشاركة يف صنع القرار
ودفع البالد واألمة اىل األمام ،فهناك
مقولة بأن «الطلبة هم جمرد طالب
دراس�����ة ،ف�ل�ا حي���ق هل���م ال��ت��دخ��ل يف
الشؤون العامة ..بينما احلقيقة إن
دور اجل��ام��ع��ات يف السياسة ك��دور
السوق يف االقتصاد ،ومن يريد إغالق
أب���واب اجلامعة على السياسة ،فهو
كمن يريد إغالق أبواب السوق عن
االقتصاد».
ه�������ذا م������ا ي���ت���ع���ل���ق ب���احمل���ي���ط
األكادميي ،وبإمكان طلبة اجلامعة
االن���ف���ت���اح ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��ف��ك��ري��ة
والثقافية م��ع االل��ت��زام واالحتفاظ
ب��األص��ول والثوابت وع��دم التفريط
بها ،رافعني شعار «ال لإلحنالل ،وال
للتحجر».

* الع ّفة واخللق الرفيع

الطالب اجلامعي واملتعّلم تكون
أم��ام��ه ف��رص��ة االن��ف��ت��اح على دوائ��ر
اجتماعية أوسع من البيت واألس��رة،
ف��ي��ص��اح��ب األص����دق����اء م���ن ج��ن��س��ه،
ويصادف اجلنس اآلخ��ر خ�لال فرتة
الدراسة لسبب أو آلخ��ر ،مما جيعله

أم��ام امتحان صعب يف تغليب عقله
واهتماماته العلمية ومستقبله على
ميوله العاطفية ،أو رمبا االستسالم
للشهوة اجلنسية –ال مسح اهلل.-
أما اذا أقدم الطالب ،على مشروع
ير على خ�ير ،فانه
ال����زواج ،ف���ذاك خ� ٌ
يضمن التحصيل العلمي واملهنة
اليت تنتظره يف املستقبل ،ومبوازاتها
يكون ضامناً للحياة األسرية السعيدة
واالستقرار النفسي .واحلقيقة اليت
ال تغيب عن اجلامعيني؛ أن الطالب أو
الطالبة املقدمني على الزواج حيظون
بشخصية متميزة بني اآلخرين ،مع
االخذ بعني االعتبار اعطاء األولوية
للدراسة واالجتهاد والنتائج اجليدة،
قبل التفكري باملسائل العاطفية.

* الرتبية الدينية

ل��ن ي��ك��ون ال��ط��ال��ب حب��اج��ة اىل
الرتبية الدينية أو اإلسالمية ،كما
يعدونه يف مناهجنا ال��دراس��ي��ة ،فهو
ال��ب��ال��غ ال��ع��اق��ل امل��ت��وف��ر ع��ل��ى مجيع
الصفات ال�تي تؤهله الختيار طريق
الصواب بإرادته .فاذا ندعو اىل االلتزام
بالفرائض العبادية والقيم الدينية
واالخالقية يف املراكز األكادميية،
إمن��ا م��ن أج��ل ان ي��ع��رف الطالب أن
العلم واملعرفة من صميم الدين ،وأنه
أول من دع��ا اىل التعّلم ونبذ اجلهل
وال��ت��خ��ل��ف ،ث��م إن ختصيص مكان
للصالة م��ن ش��أن��ه أن ي��وف��ر فرصة
لتنقية النفس وتعزيز الروح املعنوية
لدى الشاب ،والتث ّبت على اإلميان باهلل
تعاىل والتوكل عليه ال على غريه.
واألم����ر األه����م؛ مطالعة الفكر
الديين ،اىل جانب املطالعات العلمية
واألك��ادمي��ي��ة ،ألن الفكر والثقافة،
متثل هوية االنسان وبوصلة حتركه
احل���ي���اة ،واذا أراد ال���وص���ول اىل بر
النجاة ،ما عليه سوى مطالعة سرية
املعصومني عليهم ال��س�لام ،للتعرف
على كيفية التعامل م��ع التيارات
الفكرية والعقائدية ،والوقوف على
ن��ق��اط مضيئة وه��ام��ة مثل «اجل�بر
وال��ت��ف��وي��ض» و «ال��ق��ض��اء وال���ق���در»،
و»التقية» ،مما جيعله يف مأمن من
والتعصب الديين
م��ه��اوي التطرف
ّ
الذي طاملا يُبتلى به البعض يف بالدنا،
ألن أه���ل ال��ب��ي��ت عليهم ال��س�لام ،مل
ينطلقوا يف منهجهم السماوي من

ردود االف��ع��ال ب��ت��ات �اً ،إمن���ا يعكسون
الرسالة احملمدية اليت ج��اءت للبناء
واإلصالح وتقدم االنسان وسعادته.

* القدوة احلسنة

ال خيتلف اثنان على أن التدرج
يف م��راق��ي العلم وامل��ع��رف��ة ،الب��د من
ق��دوة ورم��ز حيتذى به ،ورمب��ا يكون
االستاذ خري قدوة للطالب اجلامعي
والشاب الذي يشق طريقه يف احلياة،
ورمب��ا يكون شخص آخ��ر يقوم بهذا
الدور ويتخذه الشاب منوذجاً للنجاح
يف احلياة ،مثل عامل الدين أو خطيب
أو م��ؤل��ف ب���ارع أو مصلح اجتماعي
وهكذا.
ل���ك���ن م�����ع ص���ح���ة ك�����ل ه���ذه
اخل����ي����ارات ف����ان األص����ح واألك��م��ل
القدوة املتكاملة ،وه��ي غري متوفرة
إال يف املعصومني األرب��ع��ة عشر .لذا
دعانا القرآن الكريم ألن نتخذ النيب
ق��دوة لنا« :لقد ك��ان لكم يف رسول
اهلل أس���وة ح��س��ن��ة» (س����ورة األح���زاب
 .)21/وامل���ع���روف أن���ه ك��ل��م��ا ارت��ف��ع
االن��س��ان يف م��س��ت��وى ق��دوت��ه ،ضمن
قدراً كبرياً من النجاح ،فهو لن يكون
نظرياً لقدوته وشبيهاً هلا متاماً مهما
حصل ،ل��ذا سيكون أق��ل منه اىل ح ٍد
م��ا ،من هنا يتوجب على ال��ش��اب ،بل
ك��ل ان��س��ان أن يتطلع اىل ال��ق��دوات
العظيمة وال��ك��ب�يرة مثل رس���ول اهلل
صلى اهلل عليه وآل��ه ،وأم�ير املؤمنني
عليهما السالم ،والصديقة الزهراء
عليه ال��س�لام ،وه��ك��ذا س��ائ��ر األئ��م��ة
االط���ه���ار عليهم ال���س�ل�ام ،وك��ذل��ك
االقتداء باألصحاب والتابعني الذي
م��ث��ل��وا اإلمي����ان واالخ��ل�اص وال���والء
احملض يف حياتهم .وال بأس أن تكون
ال���ق���دوات ل��ص��ف��ات م��ع��ي��ن��ة ،م��ث��ل أن
يكون اإلمام علي عليه السالم ،قدو ًة
يف العدل والتفاني من أجل اإلسالم،
واإلم���ام احلسن عليه ال��س�لام ،ق��دو ًة
يف الصرب واحلكمة وال��ك��رم ،واالم��ام
احلسني عليه السالم ،قدو ًة يف اإلباء
والتضحية والنهضة بوجه الباطل
واالحن�������راف ،وه���ك���ذا س��ائ��ر األئ��م��ة
االطهار.
------------* مقتبس من كتاب «رسالة اىل طلبة
اجلامعات» لسامحة آية اهلل السيد هادي
املدريس – دام ظله.-

على
الطالب أن
يطالع سرية
املعصومني
عليهم السالم،
للتعرف على
كيفية التعامل
مع التيارات
الفكرية
والعقائدية،
والوقوف
على نقاط
مضيئة وهامة
مثل «اجلرب
والتفويض» و
«القضاء والقدر»،
مما يجعله
يف مأمن من
مهاوي التطرف
والتعصب
ّ
الديني
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بعدسة( :جالل حشمت)

املحايم حيدر عبد الرضا الظاليم

يقول
الفقهاء فان
(احلولني) ،هما
القدر املتيقن
يف ثبوت حق
احلضانة لألم
والولد ،وهي
مدة الرضاع،
فاذا انقضت مدة
الرضاع وكان
املولود ذكرًا
فاألب أحق به ،و
إن كان أنثى فاألم
أحق بها ،حتى
سبع سنني ،ثم
تعيدها بعد ذلك
اىل األب

حق الحضانة بين الشرع والقانون
ُتعد احلضانة وما يتعلق بها من
أمور ،من املسائل املهمة اليت تواجه
األس��رة ،بعد وف��اة أح��د األب��وي��ن ،أو
بعد انفصاهلما بالطالق ..
وه���ذه امل��س��أل��ة ت��ث��ور ح��ت��ى مع
وج��ود العالقات الزوجية .وبسبب
نشوب اخلالفات بني الزوجني تظهر
املطالبات من جانب األب ،ومن جانب
األم حول أحقية حضانة الطفل.
ف���ي���ب���ذل ك��ل�ا ال���ط���رف�ي�ن م��ا
بوسعهما م��ن أج��ل أخ��ذ احلضانة
مدفوعني بعدة عوامل ،رمبا تكون
واق��ع��ي��ة وصحيحة ،تتمثل بعدم
أه��ل��ي��ة أح��ده��م��ا حل��ض��ان��ة الطفل،
ورمب��ا تكون غري واقعية بل جمرد
ات��ه��ام ن��اب��ع م��ن ال��ت��ش� ّف��ي واحل��ق��د
جتاه الطرف اآلخر ،بسبب ترسبات
امل���ش���اك���ل واخل��ل��اف�����ات يف ف�ت�رة
االنفصال لكي يستخدمها كورقة
ضغط جتاه الطرف املقابل.
«احل����ض����ان����ة»؛ م����ن ال��ن��اح��ي��ة
اللغوية ،مأخوذة من «احلضن» ،وهو
اجلنب أو ال��ص��در ،وي��ق��ال« :حضن
الطائر بيضه اذا ضمه اىل نفسه
حتت جناحيه»..
ام��ا من الناحية االصطالحية
فهو تربية الطفل ورعايته واالعتناء

ب���ه ،وب��ش��ؤون��ه اخل��اص��ة ،وك���ل ما
يتعلق به من توفري الغذاء والكساء
واألج��واء الصحية املطلوبة ،ما عدا
الرضاع ،فهو ٌ
حق مستقل.

الرشيعة تبني كل يشء

وقد بينت الشريعة االسالمية
واالح���ك���ام ال��ش��رع��ي��ة ،التوجيهات
اخلاصة بشأن احلضانة على حنو
واض���ح ،وق��دم��ت احل��ل��ول الواقعية،
معتمدة مصلحة احملضون يف ذلك
وهو الطفل.
ف����ق����د رك����������زت ال���ش���ري���ع���ة
االس�لام��ي��ة وه���ذا ه��و دي��دن��ه��ا جتاه
االس��رة كونها ن��واة اجملتمع ،حيث
ركزت على الطرف صاحب احلق،
فبينت أن احلضانة حق مشرتك بني
األم واألب.
ل��ك��ن االم خت��ت��ص باحلضانة
يف فرتة الرضاعة وهي (احل��والن)،
وهوحق هلا ،سواء كان املولود ذكراً
ٌ
أم أنثى ،وسواء كانت هي املرضعة
ل��ه ،أم أرضعته مرضعة أخ��رى ،أو
كانت رضاعته اصطناعية ،مبعنى
استغناء الطفل عن حليب أمه ،لكن
ه��ذا ال يعين وال ي��وج��ب استغناءه
عنها يف احلفظ والرعاية والرتبية،

وأهم شيء؛ اشباعه مبشاعر احلنان
واحل����ب ال�ت�ي ت��س��ك��ب��ه��ا األم ،وه��ي
الغريزة ال�تي أودع��ه��ا اهلل تعاىل يف
نفس األم.
وع��ل��ى ذل���ك ،ال حي��ق ل�ل�أب ان
حيرم األم من ولدها يف هذه املدة،
أو حيرم الطفل من أم��ه ،ألن ذلك
حقها وح���ق ال��ط��ف��ل ،ف��ق��د ج���اء يف
احلديث الشريف عن االمام الصادق
عليه السالم« ،فهي أحق بابنها حتى
تفطمه» ،فال حت��رم منه حتى ولو
فسخ النكاح أو الطالق.
وك���م���ا ي���ق���ول ال��ف��ق��ه��اء ف��ان
(احل��ول�ين) ،هما ال��ق��در املتيقن يف
ث��ب��وت ح��ق احلضانة ل�لأم وال��ول��د،
وهي مدة الرضاع ،فاذا انقضت مدة
الرضاع وكان املولود ذكراً فاألب
أحق به ،و إن كان أنثى فاألم أحق
ب��ه��ا ،حتى سبع س��ن�ين ،ث��م تعيدها
بعد ذل��ك اىل األب ،وكما ج��اء يف
احلديث الشريف عن االمام الصادق
عليه ال��س�لام« ،امل����رأة أح� ّ
��ق بالولد
اىل أن يبلغ سبع سنني ،إال أن تشاء
املرأة».
وهذا هو األصل العام ،فاذا كان
هناك مانع م��ن األخ��ذ بهذا احل��ق،
ك���احل���رج وال���ض���رر ع��ل��ى الطفل
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واألم ،كان هلا ان تتنازل عن حقها.
وهناك شروط البد من توافرها
يف احلاضنة وهي:
 -1العقل؛ فالبد من أن تتمتع
احلاضنة بكامل قواها العقلية ،وأن
ال تكون مصابة بأمراض نفسية أو
عقلية ،ألن «فاقد الشيء ال يعطيه».
 -2االس��ل��ام؛ ف�لاب��د أن تدين
احلاضنة بدين االس�ل�ام احلنيف،
واحل��ض��ان��ة ُت��ع��د ن���وع���اً م���ن أن���واع
الوالية ،والقاعدة تقول« :ال والية
لكافر على مسلم».
 -3ال���س�ل�ام���ة م���ن االم�����راض
املعدية كاجلذام والربص وااليدز
وغريها.
 -4ف���راغ األم م��ن ال��زوج��ي��ة ..
ف��اذا ت��زوج��ت األم بعد طالقها من
أب الولد ،يسقط حقها يف حضانة
م��ول��وده ،كما ج��اء يف احلديث عن
رس����ول اهلل ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل���ه
وسلم« ،األم ّ
أحق حبضانة ابنها ما
مل تتزوج».
واحلضانة كما ه��و معروف،
تتطلب جهداً مضاعفاً وبذ ً
ال للمال،
فان كان للمولود مال ،صرف من
م��ال��ه ،وإن مل ي��ك��ن ل��ه م���ال ،تكون
أجرة احلاضنة من مال أبيه .كما
جي��وز ان يُستناب يف احلضانة ،أي
ال يشرتط مباشرة األب أو األم هلا،
ألن الغرض األساس من احلضانة،
هو الرعاية واملتابعة ،وهذا ال مينع
من رعايته من غري أبويه.
أما يف حال موت أحد الوالدين،
أو ك���ان اح��ده��م��ا م��ت��وف��ى واآلخ���ر
ف���اق���داً ل��ل��ش��روط ،اي��ض �اً عاجلتها
الشريعة امل��ق��دس��ة ،وبينت أن��ه اذا
مات األب ،احنصرت احلضانة باألم،
وهي ّ
أحق به ،سواء انتقلت احلضانة
منها قبل موت األب أو مل تنتقل .واذا
مات األبوان أو مات أحدهما وكان
اآلخ����ر ف���اق���داً ل���ل���ش���روط ،ف��ت��ك��ون
احلضانة ألب األب.
واذا امتنعت األم ع��ن حضانة
ال��ول��د ،احن��ص��رت احلضانة ب��األب،
ولو امتنعا معاً ،هنا يقوم احلاكم
الشرعي بإجبار األب على احلضانة،
اذا ك���ان م���وج���وداً وم���ت���وف���راً فيه
الشروط ،أما اذا مل يكن أجربت األم.

حق احلضانة يف ضوء القانون

أما بالنسبة لألحكام والضوابط
اليت عاجلت احلضانة من الناحية
ال��ق��ان��ون��ي��ة ف����ان ق���ان���ون االح�����وال
الشخصية العراقي ،بصفته القانون
ال��ذي نظم أح��ك��ام األس���رة ،مل يأت
متطابقاً مع أحكام الفقه االسالمي،
وإن كانت بعض أحكامه مأخوذة
م��ن الفقه احل��ن��ف��ي ،لكن املعاجلة
القانونية ملوضوع احلضانة ،مل تأت
اسالمية ،ومل ُترا َع فيها االختالفات
بني املذاهب االسالمية.
فعندما نأتي اىل املادة ( )57من
قانون االحوال الشخصية العراقي،
حيث بينت الفقرة االوىل بأن األم
أح� ّ�ق حبضانة ال��ول��د يف ح��ال قيام
الزوجية ،وبعد الفرقة ،واشرتطت
ش��رط�اً على ذل��ك ،ه��و ع��دم الضرر
باحملضون.
فلو الحظنا هذه الفقرة ،لوجدنا
االخ���ت�ل�اف ب�ين احل��ك��م االس�لام��ي
ال���ذي أش��رن��ا ال��ي��ه ،ب���أن احلضانة
ُتسلب من األم عند طالقها من أب
احملضون وزواجها من رجل آخر.
وتأتي الفقرة الثانية من نفس
امل��ادة ،لتؤكد ذلك بصراحة ،حيث
بينت أن���ه ال تسقط ح��ض��ان��ة األم
املطلقة ب��زواج��ه��ا م��ن رج���ل آخ��ر،
وت��ع��ط��ي احمل��ك��م��ة يف ه���ذه احل��ال��ة
أحقية األم أو األب يف ضوء مصلحة
احملضون .كما بينت الفقرة نفسها
ش����روط احل��اض��ن��ة ب��ان��ه��ا جي��ب ان
ت��ك��ون «ب��ال��غ��ة – ع��اق��ل��ة -أم��ي��ن��ة –
قادرة على تربية احملضون».
ول��ك��ن يف احل��ق��ي��ق��ة؛ ه��ل ه��ذه
الشروط كافية..؟ فلو قار ّناها مع
ال��ش��روط يف الشريعة االسالمية
ل��وج��دن��اه��ا ق���اص���رة ع���ن االت���ي���ان
حباضنة كفوءة جيدة ال يتضرر
منها احملضون وال تؤثر عليه سلباً.
كما ال جند يف هذا القانون شرطاً
لإلسالم وللسالمة من االم��راض
�ص ،على املشرع
امل��ع��دي��ة ،وه���ذا ن��ق� ٌ
ً
رعاية للطفل احملضون.
تداركه
أم��ا الفقرة الثالثة فقد بينت
ع��دم أحقية األم باملطالبة بأجرة
احلضانة ما دامت الزوجية قائمة،

او كانت الزوجة معتدة من طالق
رج��ع��ي .ويف احل��ق��ي��ق��ة؛ ت��ث�ير ه��ذه
الفقرة تساؤ ً
ال عن العربة والفائدة
�ص..؟ فهل ك��ون امل��رأة
من ه��ذا ال��ن� ّ
ل��دي��ه��ا م���ا ت��ن��ف��ق ب���ه ع��ل��ى نفسها،
فال تستحق نفقة احلضانة كما
ي��ق��ول ذل��ك ش��� ّراح ق��ان��ون االح���وال
الشخصية..؟ فهل ُي��ع��د ه��ذا سبباً
م��ع��ق��و ً
ال ح��ي��ث ان ن��ف��ق��ة ال��زوج��ة
ختتلف عن أجرة حضانتها للطفل،
فكيف يتم اخللط يف ذلك..؟!
ول��و جئنا اىل الفقرة الرابعة،
لوجدنا االختالف الكبري يف احلكم
ب�ين الشريعة االس�لام��ي��ة وب�ين ما
ج��اءت ب��ه ه��ذه الفقرة حيث بينت
أن لألب النظر يف ش��ؤون احملضون
وت��رب��ي��ت��ه ح��ت��ى ي��ت��م ال��ع��اش��رة من
العمر ،وللمحكمة ان تأذن بتمديد
ح��ض��ان��ة ال��ص��غ�ير ح��ت��ى إك��م��ال
اخلامسة عشرة اذا يثبت هل��ا بعد
الرجوع اىل اللجان املختصة ،على
أن ال يبيت إال عند حاضنته.
وب��احل��ق��ي��ق��ة؛ مل أج���د ت�بري��راً
معقو ً
ال هلذه املادة ..وملاذا جاءت بهذه
الصياغة الركيكة؟ وايضاً؛ ما هي
طبيعة هذه اللجان؟ فهل هي طبية؟
أم مكاتب البحث االجتماعي؟ أم غري
ذلك.
وج���اءت ال��ف��ق��رة اخل��ام��س��ة من
نفس املادة بقوهلا« :اذا أ ّ
مت احملضون
اخلامسة عشرة ،يكون له احلق يف
اإلقامة مع من يشاء من أبويه ،أو
أح��د أق��ارب��ه حلني إكمال الثامنة
عشرة من عمره اذا أثبتت احملكمة
الرشد يف هذا االختيار.
لو الحظنا ه��ذه امل���ادة ،جند ان
هناك تناقضاً واخ��ت�لاف�اً كبريين
بينها وبني احلكم االسالمي ،كذلك
عدم وجود تناسق يف نصوص هذه
الفقرة وع��دم وض��وح يف عباراتها،
فمن هم أحد اقارب احملضون؟ واىل
أي درج���ة م��ن ال��ق��راب��ة؟ ك��م��ا أن
الفقرة س��اوت بني جنسية الطفل،
سواء كان ذكراً أم أنثى.
أم��ا الفقرة السادسة من امل��ادة
( )57اي���ض���اً حت���دث���ت ع���ن قضية
اس���ت��رداد احل���ض���ان���ة ،ح��ي��ث ي��وج��د
دعوييان يف القانون ،واح��دة دعوى

املادة
( )57من
قانون االحوال
الشخصية
العراقي ،مل
يقدم معاجلة
لقضية احلضانة
باملستوى
املطلوب ،كما أن
النصوص جاءت
غامضة ومبهمة،
من شأنها أن
تعقد النزاع بني
الزوج والزوجة
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إذا تزوجت
األم بعد طالقها
من أب الولد،
يسقط حقها
يف حضانة
مولوده ،كما جاء
يف احلديث عن
رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله
وسلم« ،األم ّ
أحق
بحضانة ابنها ما
مل تتزوج»

«ض�����م ح����ض����ان����ة» ،ي��ق��ي��م��ه��ا أح���د
األب��وي��ن ال���ذي ي��ك��ون الطفل حتت
رع��اي��ت��ه ،وت��س��م��ى اي���ض���اً« ،دع���وى
تأييد حضانة» ،وال��دع��وة االخ��رى؛
وال�ت�ي بينتها ال��ف��ق��رة أع�ل�اه فهي
«اس��ت�رداد ح��ض��ان��ة» ،وه��ي ال��دع��وى
االخ��رى واليت يقيمها أحد األبوين
ال��ذي يطالب باحلضانة من طفله
عندما يكون ليس ع��ن��ده ،أو ليس
حتت رعايته ،وأن يطالب باسرتداد
حضانته كونه أحق به من اآلخر.
وق��د بينت الفقرة ب��أن اذا ثبت
وج��ود ضرر حلق باحملضون خالل
م��دة وج���وده عند أح��د أب��وي��ه ،جاز
ل�لآخ��ر أن ي��أخ��ذ احل��ض��ان��ة .وق��د
حتدثت الفقرة السابعة والثامنة
وال��ت��اس��ع��ة ح����ول م��س��أل��ة ف��ق��دان
أح��د األب��وي��ن ش��روط احلضانة ،او
حالة موت أحدهما وقد جاءت هذه
الفقرات يف بعض جوانبها متطابقة
م��ع الشريعة االسالمية والبعض
اآلخ���ر خم��ال��ف مت��ام �اً ،ح��ي��ث جند
أن الفقرة السابعة قد بينت حالة
ف���ق���دان أم ال��ص��غ�ير أح����د ش���روط
احلضانة أو عند وفاتها ،فهنا تنتقل
احلضانة اىل األب إال اذا اقتضت
مصلحة الصغري خ�لاف ذل��ك .ويف
هذه احلالة ،ختتار احملكمة شخصاً

معيناً مراعاة ملصلحة الصغري ،وهنا
النص مطلقاً ،ومل يوضح من
جاء ّ
يكون ذل��ك الشخص؟ فهل هو من
أق����ارب ال��ص��غ�ير؟ أم ش��خ��ص آخ��ر،
وملاذا مل خترت احملكمة أب األب الذي
هو مبنزلة األب أو حتى أب األم؟ ثم
تأتي الفقرة الثامنة لتزيد األمر
سوءاً حيث انها تقول« :يف حالة عدم
وج���ود م��ن ه��و أه��ل للحضانة من
األبوين ،هنا تودع احملكمة احملضون
بيد حاضنة أو حاضن أمني ،او لدى
دور احلضانة ،»..وهنا أغفلت ايضاً
دور أب األب ،أو أب األم وايضاً اقارب
احملضون اىل الدرجة الرابعة.
أم���ا ال��ف��ق��رة ال��ت��اس��ع��ة ،وال�ت�ي
ت��ن��اول��ت ف��ق��دان أب���ي ال��ص��غ�ير أح��د
ش���روط احلضانة فيبقى الصغري
ل�����دى األم م����ا دام������ت حم��ت��ف��ظ��ة
بشروط احلضانة دون أن ينازعها
أحد من أقاربه من الرجال والنساء،
حلني بلوغه سن الرشد ،وكذلك
يف حالة م��وت أب��ي الصغري فيبقى
ال��ص��غ�ير ل����دى أم����ه وإن ت��زوج��ت
بأجنيب من غري العراقيني بشروط
وضعها وهي:
 -1ان تكون األم حمتفظة بسائر
شروط احلضانة.
 -2ان تقتنع احملكمة بعد تضرر

الصغري من بقائه مع أمه.
 -3ان يتعهد زوج األم ح��ال
عقد ال��زواج برعاية الصغري وعدم
ً
صراحة،
اإلضرار به .وهذا ما خيالف
حكم الشريعة االسالمية اليت كما
ب��ي� ّن��ا آن��ف �اً ،ب��أن��ه��ا تسلب احلضانة
من األم ال�تي تتزوج من رج��ل آخر
بعد طالق األب .بعد هذه املراجعة
للفقرات التسع اليت تضمنتها املادة
( )57من قانون االح��وال الشخصية
ال��ع��راق��ي ،جن��د أن معاجلة قضية
احلضانة ،مل تكن باملستوى املطلوب،
كما أن النصوص ج��اءت غامضة
ومبهمة ،وغري واضحة ،مما يعقد
ال��ن��زاع ،ومل ت��ق��دم احل��ك��م الصائب
والدقيق حلل املشكلة ،كما يتضح
االخ����ت��ل�اف ال����واض����ح ب�ي�ن احل��ك��م
االسالمي وفقرات هذه املادة وعدم
مشوهلا لكل تفاصيل احلضانة مما
جيعل املشرع أمام مسؤولية كبرية
لتعديل قانون االح��وال الشخصية
عموماً ،مبا يتالءم مع أحكام املذاهب
االسالمية ،وكما أكد على ذلك
ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي يف امل����ادة (،)41
وت��ع��دي��ل امل���واد القانونية املتعلقة
باحلضانة بشكل خاص ،لكي يتالءم
م���ع ال���ش���رع امل���ق���دس ،وت���ك���ون ذات
صياغة واضحة ودقيقة.
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كيف نقرأ عظمة أم البنين (ع)
الرشيعة ،كي نصل إىل حزمة النور ومالمح العظمة.
ومن أهم ما ينبغي حفره واستخراج كنزه ،هي املدة الزمنية بني
انتخاب أمري املؤمنني عليه السالم ،أم البنني زوجة لتلد له فارس ًا ،إىل
فرتة لقاء بنت أمري املؤمني زينب عليها السالم ،هلا ،بعد شهادة اإلمام
احلسني عليه السالم ،فالفرتة التارخيية األكثر إيالم ًا عىل أهل البيت
عليهم السالم ،قد عارصهتا أم البنني وبمالحظة البداية والنهاية،
يرتشح أمامنا أهنا وقفت يف صف أهل البيت عليهم السالم ،يف كل
األشم.
مرت عليهم وكانت ثابتة كاجلبل
ّ
التحديات التي ّ
* السيد حممود املوسوي
ويف قراءة مفهومية للشخصيات ،نجد أن البرشية تعظم الكريم
لـ (كرمه) ،واملتصدق (لصدقته) ،والصادق (لصدقه) ،والعادل
إن معرفة عظمة الشخصيات املرتبطة باإلسالم املحمدي األصيل
(لعدله) ،فحركة املفاهيم هي التي ترفع الشخصيات وجتيل لنا
من رضوريات احلياة ،ألهنم املدد الذي نستلهم منه املواقف والعرب
مواطن العظمة ،فإذا استعرنا من املخزون الديني
التارخيية التي تبني لنا احلارض ،وتكتمل فصول
مفاهيم مثل «حب أهل البيت» ،و»نرصة أهل
التجربة التارخيية التي انقلب فيها خط اخلنوع عىل
البيت» ،و»خدمة أهل البيت» ،و «مواساة أهل
خط الرسالة ،حيث أصبح هنالك فريقان؛ فريق
كما أن الفطرة تعي
البيت» ،فال نجد إال انحناء التاريخ أمام الذي
يغذيه حكام اجلور عىل مدى األزمان ،وفريق
استثمر حياته فيها ،وأم البنني ،بني انتخاهبا
يرصف فيه الثائرون دماءهم وجهودهم إلقامة متامًا ما يحمله عطف
سجلت برش ًا
الدين يف حياة اإلنسان.
زوجة ،وإيداع جسدها الثرىّ ،
األم من حب ألوالدها،
معجون ًا طينته وممزوج ًا دمه هبذه املفاهيم ،وبذلك
يف
والتعقيد
السياسية
التداخالت
وبسبب
على األخص إذا كانوا أوالدًا
التصقت بمعدن العظمة ورفلت يف ميادينها.
مؤثرات حركة التاريخ املتعددة اجلوانب ،ال
بارين قد مسح الفضل
ّ
فقد عرف العامل كله أهنا انتخبت من بني
يمكن أن نقترص يف فهم عظمة الشخصيات ،عىل
أم
كأوالد
قلوبهم،
على
سيدات العامل (لتلد الفارس) النارص ألهل البيت
الفهم املبارش ،الذي ينتظر نصوص ًا ب ّينة رصحية
السالم،
عليهم
البنني
عليهم السالم ،فهي أوىل بتلك املعرفة ،ومع ذلك
من الوثائق التارخيية التي كتبها املؤرخون ،فنحن
فيقدم لنا التاريخ موقف
ّ
قدّ مت أربعة من الفرسان ،قامت عىل رعايتهم
أمام ملحوظتني ينبغي األخذ هبام بجدية مها:
 /1وجود خط اخلنوع ا ُملغذى من حكّام استقبالها لنبأ شهادتهم
وتنشئتهم بكامل وعيها ،ليكونوا كبش فداء
لسيدهم اإلمام احلسني عليه السالم.
اجلور ،حيث قاموا برعاية املؤرخني وحتريف مقطعني بالسيوف ،وكيف
كام أن الفطرة تعي متام ًا ما حيمله عطف األم
التاريخ ،ومنع تدوين نقاط الضوء فيه ،وحشو أن اهتمامها األكرب كان
من حب ألوالدها ،عىل األخص إذا كانوا أوالد ًا
صفحاته بدقائق يوميات البطر واملجون.
يالحق نبأ ما أصاب اإلمام
بارين قد مسح الفضل عىل قلوهبم ،كأوالد أم
 /2مالحظة الشخصية كعنرص يف جمتمع
ّ
احلسني عليه السالم
البنني عليهم السالم ،فيقدّ م لنا التاريخ موقف
حي كبري متداخل يف تكويناته ومصاحله وأوجهه
استقباهلا لنبأ شهادهتم مقطعني بالسيوف ،وكيف
ومتوجاته ،وال يمكن عزل الفرد عن حراك األمة
أن اهتاممها األكرب كان يالحق نبأ ما أصاب اإلمام
الكبري وتركيب املجتمع املرتامي األطراف.
احلسني عليه السالم ،فتحزن وجتزع عليه ،وهذا املوقف يستحرض لنا
وبني هذا وذاك ،فإن الباحث ينبغي له أن يتص ّيد اإلشارات
مفهوم «حب أهل البيت» وتقديمهم عىل النفس والولد ،حتى لو كان
وجيمع حزم النور ،عرب مالحظة ما ذكرناه ،فالتاريخ خيربنا بعظمة
الثمن ذهاب حياة كل أوالد أم عطوف.
سيدات مثل زينب عليها السالم ،وفاطمة املعصومة عليها السالم،
إن استحضار القراءة املفاهيمية للتاريخ وتقدير الشخصيات ملا
وسادة كالعباس عليه السالم ،وعيل األكرب عليه السالم ،والصحايب
ثبت هلم من حظ يف تلك املفاهيم ،ولو كانت أسطر التاريخ قليلة ،من
اجلليل سلامن املحمدي – رضوان اهلل عليه -بنصوص مبارشة هي
شأنه أن ينبئنا عن عظمة خالدة ،كعظمة السيدة أم البنني عليها السالم،
شهادات عظمة حمفورة يف صفحات التاريخ .إال أنك تقف عند بعض
ولن يكون بعدها مستغرب ًا أن يلتف حول مائدهتا الناس ،متوسلني
الشخصيات ممن مل يسجل التاريخ شهادات مبارشة يف حقهم ،كأم
جسدت يف حق أهل البيت عليهم السالم ،الثبات عىل النهج،
البنني زوجة أمري املؤمنني عليه السالم ،فمثل هذا النموذج ينبغي
بعظمة ّ
والنرصة واحلب واملواساة واخلدمة ،بأروع جتسيد ،ليقدموها بني يدي
أن نلحظ احلركة العامة لشخصيتها ،إضافة إىل اإلشارات النورانية
حاجاهتم ،كوجيهة عند اهلل بأهل البيت عليهم السالم.
اخلاصة ،فنجمع بني هذا وذاك مجع ًا متسق ًا مع مفاهيم الدين وروح
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قاراتنا السبع ،والصحراء الواسعة هي بعض جعله يُذعن اآلن أمام حقيقة أن هلذا الكون
* د .الشيخ عبد املجيد فرج اهلل
الكون !..فقد أجربت العلوم التخصصية يف خالقاً ق��ادراً حكيماً م��د ّب��راً ،ألنهم أصبحوا
الكون والفلك ،خصوم اإلسالم على اإلذعان أمام مفرتق طرق؛ إما التمسك بوهم جحود
أين نلتقي مع الفكر اآلخر..؟
����ؤال يف ك��ل��م��ات م����ع����دودة ..إ ّ
س� ٌ
ال ّ
أن للحقائق العلمية ،اليت أثبتها دين اإلسالم اهلل مع إلغاء العقل ،والتقاطع مع العلم ..أو
جوابه ميأل صفحات عشرات اجمللدات ،لكن م��ن أن ال��ك��ون ه��ائ��ل ال��س��ع��ة ،وأن���ه يف حالة ب��اإلمي��ان ب��اهلل ،أو على األق��ل اح�ت�رام فكرة
باختصار شديد ميكننا أن نقول :إننا نلتقي ات��س��اع مستمر ،وأص��ب��ح احل��دي��ث ي��دور عن اإلميان باهلل تعاىل.
أما حنن؛ فنختلف مع األفكار ُ
مع اآلخر ّ -
األخرى
أي آخر -يف موضوعة «األخالق» ،السنني الضوئية كوحدة قياس ،تقاس بها
إن مب��ن��ظ��ور دي�ن�ي ،أو مب��ن��ظ��ور فلسفي .و بعض أبعاد الكون ،مما جعل الفكر اإلحلادي غ�ي�ر اإلس�لام��ي��ة يف إش��ك��ال��ي��ة ص��ف��ات اهلل
وه��اج �اً
ن��ق��ولّ :
إن يف فكر اإلس�ل�ام أجن��ح احللول الذي كان يتعاىل بعدم اعرتافه بوجود اهلل« ،م��ي��ت��اف��زي��ق��ي�اً» ،الم��ت�لاك��ن��ا ف��ك��راً ّ
ً
ً
يعطي فهما راق��ي �ا لصفات اهلل
وأجن��ع املعاجلات وأفضل الرؤى
وأنضج الثمرات دينياً وفلسفياً
ت���ب���ارك وت����ق����دّس ،م���ن م��ن��ظ��ور
«ميتافزيقي»  -ما رواء الطبيعة-
مل��وض��وع��ة األخ���ل��اق .وك��ذل��ك
بكل فخر منتلك رؤية سليمة وجميلة؛ وم����ن م��ن��ظ��ور أخ��ل�اق����ي ،وم��ن
نلتقي م��ع ال��ف��ك��ر اآلخ���ر يف أن
والدائم
الدائب
اإلنسان
سعي
أن
مفادها
منظور حضاري ،وبعلمية ج ّبارة،
الكون حولنا ليس علبة صغرية
ّ
ألن منشأها إهل��ي ،ووصلتنا عرب
وحنن أعواد الثقاب فيها ،بل نتفق للتقرب من اهلل ،يعني من منظور فلسفي -
عقول ج��ب��ارة ه��ي حت��دي��داً عقل
مجيعاً أننا أصغر من حبة رمل إسالميّ ،
ارتباطًا
مرتبطة
األخالقية
القيم
أن
ح��ب��ي��ب اهلل وم��ص��ط��ف��اه األجم��د
يف ص��ح��راء مت�لأ ك��ل األرج����اء..
ح��ب��ة ال��رم��ل ال��ص��غ�يرة ه���ذه هي وثيقًا وممنهجًا ومثمرًا بحركة التاريخ
ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه وآل�����ه ،وع��ق��ول
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سادتنا املعصومني من آل حممد صلى اهلل ومثمراً حبركة ال��ت��اري��خ ،على املستويني جهة ،وروح��ان��ي��ة م��ن جهة ثالثة .وه��ذا ما
وعليه وآله وسلم ،اليت برهنت لنا أن صفات اإلنساني والكوني ،ومبنظومة دقيقة من جيعل املُ��ن��ص��ف جي��زم مب��ح��دودي��ة ال��رؤي��ة
اهلل يف ذروة ال��ك��م��ال أو مطلقة ال��ك��م��ال ،العالقات ذات التأثري املتبادل ،تكون فيه هذه وضبابيتها يف فلسفة هيجل اليت تذوّب اهلل
الـمس ِعدة املطهّرة املق ّربة من يف ال��ت��اري��خ ،فهيجل يعرب ع��ن اهلل بالعقل
ويبقى االنسان يسعى للتخّلق بها ،والتأدب القيم النبيلة ُ
ب��آداب اهلل ضمن ما هو متاح له يف حركته اهلل تبارك وتقدّس هي احمل ّركة والدافعة الكوني ،هذه الفلسفة فقرية أمام ثراء العقل
اإلنسانية وكدحه املستمر يف مرضاة اهلل ب��إس��ع��اد ورف���ق وح��ب هل��ذا اإلن��س��ان ال��واع��ي والفكر اإلس�لام��ي األص��ي��ل ،وأق��ول فلسفة
الساعي إىل اهلل بلهفة احلبيب للحبيب« :يا فقرية ،ألنها ترى العقل الكوني واقعاً ،وحنن
وعمارة احلياة.
وب��ه��ذا يتحقق أرق����ى األخ����ذ للحياة ،أيها اإلن��س��ان إن��ك ك��ادح إىل رب��ك كدحاً نعلم ،أن الواقع ضحل وبسيط وفقري أمام
وأسعد التعاطي مع الوجود من خالل عالقة ف��م�لاق��ي��ه» ،وه���و م�لاق��ي��ه أي م�لاق��ي ج��زاء الكون ،وأمام عظمة صانع الكون ،وهو تبارك
باحلب هلل ويف اهلل ومن أجل الكدح ،وهذا فيه أعظم الثواب واجلزاء ،لكنه وت��ق��دس ،صانع األك���وان السعيدة اآلتية
اإلنسان املستمرة
ّ
ً
ً
اهلل ،املثمرة ً
ُالق وخالق كل ما فيها.
نية وعمال ،من خالل ارتباطها أقل شأنا من «مالقيه» ،اليت تعين أنه م ٍ
فكيف يصري العقل الكوني واقعاً حمدوداً
باملثل اإلهلي األعلى ،فتتحقق أوضح رؤية ،ربَّه ،برضوان من اهلل أكرب ،كما يف اآليتني
ً
ً
ويتألق أمسى مسار عقائدي وميتافزيقي الرابعة عشرة واخلامسة عشرة من سورة جدا وضاجا باآلالم ؟
الشهو ِ
وأخ�لاق��ي وح���ض���اري ،ومب���ا حي��ق��ق تكريم آل عمرانُ « :ز ِّي َن لِلن ِ
لذلك فمحاوالت املفكرين واملنظرين
ات ِم َن
ب َّ َ َ
َّاس ُح ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذ َه ِ
ني َوا ْل َقنَاطِ ِري المُْ َقنْ َط َرة م َن َّ
ب ال��غ��رب��ي�ين يف إب��ع��اد األخ��ل�اق ع��ن ال��دي��ن،
اإلن��س��ان ومس��وه وسعادته يف حياته الدنيا ،الن َِّساء َوا ْل َبن َ
وم��راح��ل حياته املتعاقبة يف ال�برزخ واملعاد وا ْل ِف َّض ِة والخَْ ي ِل المُْسوم ِة واألَ ْنعا ِم والحَْ ر ِ
ث وجتريد األخالق من البعد الغييب والروحي،
َ
َ َّ َ َ َ َ ْ
َ ْ
َذلِ
َ
َاع الحَْ َي ِاة الدُّ ْن َيا َواللهَُّ ِعنْدَ ُه ُح ْس ُن إمنا هي حمض توهمات ال تصمد أمام علم
واحلساب واخللود األبدي.
ت
م
ك
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ِ
ٌ
لمْ
َ
ين أو عقل أو تاريخ ؛ إذ يعرتف كل من العقل
وهذا كله يف متوالية راقية باقية من ا آب (*) ُق ْل أؤُ َن ِّب ُئك ُْم بخَ يرْ م ْن َذلك ُْم ل َّلذ َ
َّات جَت ِْري ِم ْن تحَ ْتِ َها األَنهْ َ ُار والعلم والتاريخ جلهود األنبياء واألوصياء
البهجة التوحيدية الراشحة من العبودية ا َّت َق ْوا ِعنْدَ َر هِّبِ ْم َجن ٌ
َخالِ ِد ِ
ان ِم َن واألول���ي���اء ال��ص��احل�ين وي��ع�ترف ل��ل��دي��ان��ات
الـمس ِعدة ال�تي يستشعرها اإلن��س��ان املؤمن
اج ُم َط َّه َر ٌة َو ِر ْض َو ٌ
ُ
ين ف َيها َو َأز َْو ٌ
َ
باهلل ربً��ا واح��داً أح��داً ف��رداً صمداً
اإلهل���ي���ة ب��أن��ه��ا ه���ي ال�ت�ي أرس���ت
األخالق يف الوجود اإلنساني على
مل يلد ومل ي��ول��د ومل يكن أحد
ُ
نختلف مع األفكار األخرى غري اإلسالمية هذه األرض .كما يرى مفكرون
ل��ه ك��ف��ؤاً أو شريكاً .وب��ذا يكون
ُ
كثر أن أزمة احلضارة املعاصرة
هذا اإلنسان يف أمداء تعبدية مع
يف إشكالية صفات اهلل «ميتافزيقيًا»،
هي أزمة قيم بالدرجة ُ
األوىل.
اهلل اخل��ال��ق وال����رازق واحلبيب،
وهاجًا يعطي فهمًا راقيًا
المتالكنا فكرًا ّ
من هنا؛ جدي ٌر خبطاب الفكر
حجمة
الـم ّ
خيرج بها من نسبيته ُ
منظور
من
س،
وتقد
تبارك
اهلل
لصفات
ّ
امل��ع��اص��ر ،أن خي���رج إىل ال��ع��امل
املق ّزمة إىل عوامل القيم املطلقة
خبطاب حضاري ،ولغة عصرية
الناصعة يف فهم اإلجي���اد ،ونيل
«ميتافزيقي» وأخالقي ،وحضاري
مج��ي��ل��ة وم����ؤث����رة ،وأن يبتعد
اإلسعاد .
من هنا يكون هذا اإلنسان املسلم املؤمن اللهَِّ َواللهَُّ َب ِص ٌري بِا ْل ِع َباد» ،وأيضاً جند هذا يف عن الطابع الوعظي غري امل��ؤث��ر ،والتوجيه
املتبع ملدرسة أهل بيت رسول اهلل صلى اهلل «سورة التوبة» ،ومبا يعطي تساوياً يف السعي اإلرشادي املباشر ،وال َن َفس التمجيدي الذي
عليه وآل��ه ،واملتنعم بعطاء فكرهم العظيم ،واجل���زاء ،بني الرجل وامل��رأة ؛ إذ ال ف��رق يف جيهل طريق الوصول اىل النفوس والقلوب،
فيخاطب العقل والقلب ،ويضع التصورات
واع��ي �اً لعالقة القيم األخ�لاق��ي��ة بالتاريخ .ذلك بني الرجل املؤمن واملرأة املؤمنة.
ِ
ِ
ويف املقابل فإن املذاهب الفلسفية ُ
ني الصحيحة والدقيقة والناجحة ملشاكله
األخ��رى
«و َعدَ اللهَُّ المُْ ْؤمن َ
تقول اآلية الكرميةَ :
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
تبقى يف حدود دنيا من الفهم ،ويف مستوى َوالمُْ ْؤمنَات َجنَّات جَت ِْري م ْن تحَ ْت َها األَنهْ َ ُار وجفافه الروحي العسري.
َخالِ ِدين فِيها ومساكِن َطيب ًة فيِ جن ِ
وجي��در باملفكرين واملثقفني التوجه يف
َّات َعدْ ٍن
بسيط من الفكر ،حتى تلك اليت أكدت على
َ
َ َ َ َ َ َ ِّ َ
ِ
ِ
ان ِم َن اللهَِّ َأ ْكبرَ ُ َذلِ َ
ْ
و
ض
ر
و
ك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظيم» .معاجلاتهم الفكرية ،إىل قلب املعاناة العاملية
َ ٌ
إطالقية القيم األخالقية ،لكن مشكلتها أنها َ
تنفي البعد التارخيي لألخالق ،وكذا أيضاً إذن؛ فالقيم األخالقية ال يكون هلا معنى امل��ش�ترك��ة ،وال�ت�ي يف طليعتها موضوعة
املذاهب الفلسفية اليت ْ
إن أكدت على عالقة وحقيقة إ ّ
ال بارتباطها باهلل تبارك وتقدس« ،االحنطاط» ،وموضوعة «النهضة السلمية»،
ً
القيم بالتاريخ لكنها تنفي إطالقية القيم ومبا يشكل عطاء ث ّرا يف التاريخ ،مع مالحظة وموضوعة «التنمية البشرية» ،و «التنمية
األخالقية ،وإذا اعطتها اعتباراً فال أكثر أن تارخينا البشري هو جزء حمدود وض ّيق املستدامة» ،ومالمسة اهلم اإلنساني العام،
م��ن أن تعتربها جم��رد ظ��واه��ر اجتماعية جداً من تاريخ الكون ،وتواريخ خملوقات اهلل على صعيد ال��ف��رد ،أو اجملتمع ،أو الدولة،
يف الكون ،وأقصد بالتاريخ هذه الثالثة معاً :أو النظام العاملي املنشود .والب��د من تقديم
وتارخيية.
ً
إن��ن��ا وب��ك��ل فخر منتلك رؤي���ة سليمة تارخينا البشري ،وتواريخ خملوقات اهلل يف البديل النظري والعملي أوال؛ قبل االنتقاد..
برمته.
وه����ذا ي��ت��ط��ل��ب ن��ه��ض��ة جمتمعية ت��ض��ارع
ومجيلة؛ مفادها أن سعي اإلن��س��ان الدائب الكون ،وتاريخ الكون ّ
هذه الرؤية اإلسالمية الفريدة للقيم النهضة الفكرية اليت نتشرف باالنتماء إليها
وال��دائ��م للتقرب م��ن اهلل أك��ث��ر فأكثر،
يعين من منظور فلسفي  -إسالميّ ،
أن القيم األخالقية املرتبطة باهلل واملؤثرة يف التاريخ ،عرب مدرسة أهل بيت رسول اهلل صلوات اهلل
األخالقية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وممنهجاً ه��ي رؤي��ة واقعية م��ن جهة ،وكونية من عليهم أمجعني .
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* الشيخ حممد سعيد املخزومي

ُخلق اإلنسان يف األرض على الفطرة،
فهو حُيب اخلري ويُبغض الشر ..مييل إىل
الصالح ويهرب من الفساد ،يرغب يف البناء،
ويُبغض اهلدمٌ .
تواق إىل االرتقاء ،حذ ٌر من
الرتدي والتدهور .ينشد التطور ،وال حيب
ال��ت��وق��ف .يستأنس ب��االج��ت��م��اع وال��ت��آل��ف
ويستوحش من التمزق والتشرذم .حيب

القوة ويبغض الوهن والضعف.
ثم إن الذي أعطاه هذه الدوافع النابعة
م��ن الفطرة ال��ذات��ي��ة ،ق��د أع��ط��اه التمكني
على الفعل وإظ��ه��ار كوامنها إىل العلن
لكي يوجد اإلنسان هلا واقعاً خارجياً.
فمن البديهات أن اهلل تعاىل قد غرس
يف اإلن��س��ان ال��داف��ع لألكل أو ال��ش��رب أو
التملك والشراء وغريها ،وقبل أن يغرز فيه
تلك الغرائز َّ
مكنه عليها ،وسهَّل له التوصل
إليها ،واالستفادة منها ،وجهزه باالمكانات
الالزمة إلجناز تلك األمور ،وهكذا األمر يف
كل الدوافع والغرائز األخرى.
فالرب ،احلكيم الذي أعطاه كل شيء
وس�ّي�رّ ه وف��ق نظام دقيق ،الب��د وأن يكون
قد أراد له أم��راً وكلفه مبهمة يف احلياة
الدنيا ،فكانت تلك املهمة أن حيلق عالياً
يف مساء التكامل واالرتقاء ،وتسّلق مراقي

النضج والتحليق إىل أرقى عوامل الوجود
اإلنساني اليت تتاخم الوجود املالئكي ،فأراد
له أن يرتقي يف ممارساته اليومية فيلمسها
بيده ويتحسسها حبواسه ولقد قال اإلمام
ال��ص��ادق عليه ال��س�لام ،ع��ن ه��ذا االرت��ق��اء
املمكن يف خطابه لواحد من اصحابه:
« ...يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا
لصافحتهم امل�لائ��ك��ة وألظ��ل��ه��م ال��غ��م��ام
وألش���رق���وا ن���ه���ارا وألك���ل���وا م���ن فوقهم
ومن حتت أرجلهم وملا سألوا اهلل شيئا إال
()1
أعطاهم.»..
حقاً؛ ان دافع االرتقاء هو غريزة انطبع
عليها اإلن��س��ان ،فكل ف��رد حي��ب االرت��ق��اء،
ولكنهم خيتلفون يف حتديده ويتباينون
يف انتهاج مناهجه املوصلة إليه و يتنوعون
يف معرفة السبل امل��وص��ل��ة إل��ي��ه ولذلك
خيتلفون.

ثقافة رسالية
من الشوائب.
واالجتماعي.
* سبل اإلرتقاء والتطور
ّ
التحضر
وألن املؤمن هو قمة عنصر
وإذا فقد املرء انسانيته أصبح بهيمة،
املهم؛ أن الطبع اإلنساني حيب االرتقاء يف احلياة فقد التزم مبناهج الوحي اليت فيقول ما ال يعقل ،ويفعل ما ال حيب أن
والتطور والنضج والتكامل ،وإن اختلفوا يف ت��ري��د منه الطهر وال��ن��ق��اء وال��س��م��و ،فهو ي���راه ح���ال ص��ح��وت��ه ،فيستقبح م��ا ك��ان
حتديد السبل املوصلة إليه وانتهاج املناهج ال���ذي يستطيع ص��ن��اع��ة احل��ي��اة وال��ن��أي يستحسنه ح���ال س�لام��ت��ه م��ن اخل��م��رة،
املؤدية إىل درجاته .فاملناهج املوصلة إىل بالبشرية عن ال�تردي يف أوح��ال التدهور ويستحسن ما يستقبحه عند صحوته.
التكامل حتتاج إىل حتديد القاعدة اليت والتخلف ،فكان يتجنب دوما كل ما جيره
والقمار ق��ذر ،بأنواعه ملا فيه من هدر
تنطلق منها وتقف عليها ،تلك اليت تتمثل إىل ح��ظ�يرة التخلف وحضيض اجلهل ،لعمر اإلن��س��ان وجتميد ل��ط��اق��ات��ه ،وقتل
باألبعاد التالية:
ويتجافى ع��ن ك��ل م��ا يسقط انسانيته للقدرة على استثمار فرص احلياة يف البناء
االس��ت��ق��ام��ة ع��ل��ى األرض ال��ص��ل��ب��ة ،ويفقده عقله وعقالنيته.
والتأسيس واإلبداع فيدفعه إىل تبذير ماله
والثاني التوجه حنو الزاوية الصحيحة،
وألنه «إعتصم باهلل تعاىل اختذ قوله ووقته ،وقتل همته وطموحه يف احلياة.
ّ
ً
والثالث العمل وفق السبل السليمة.
م���رآت���ه» ..ف�لا خي��رج منه إال إل��ي��ه ،ف�تراه
أما عبادة االوثان ،فهي قذر أيضا ،ألنها
ف��إذا وضع املؤمن بقيم احلياة ،نفسه إذا ق��رأ قوله تعاىل« :يا َأ ا ا َّل ِ
ذ
ين َآ َمنُوا حتجر على اإلنسان عقله وتزج به يف أتون
َ
َ يهُّ َ
رِ
اب َوالأْ َ ْزلاَ ُم االعتقاد باخلرافات والتسليم إىل الرتهات
س َوالأْ َن َْص ُ
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق امل��س��ت��ق��ي��م دون امل��ي��ل ول��و إِنَّماَ الخَْ ِ ْم ُر َوالمَْ ْي ُ
ِ
الش ْي َط ِ
مب���ق���دار أمن���ل���ة ،م��ت��ج��ه �اً حن���و األه����داف ِر ْج ٌس م ْن َع َم ِل َّ
اجتَن ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ف��ت��ب��ع��ده ع��ن التحليق يف ع���امل امل��ع��رف��ة
ان َف ْ
ون»( .سورة املائدة ،)90/يفهمها واحلياة.
املنسجمة وطبيعة القيم ،منتهجاً مناهج ُت ْفلِ ُح َ
قيمية ال حت��ب امل��رواغ��ة وامل��س��اوم��ة ،وال م��ع��ي��اراً م��ه��م �اً ل��ق��ي��اس م��س��ت��وى ارت��ق��اء
وه��ك��ذا االس��ت��ق��س��ام ب�����االزالم ..ألنهم
هدر طاقات اآلخرين اخلالقة ،لصافحته اإلنسان من ترديه ،والكاشف عن مستوى ي��س��ت��ظ��ه��رون ق��س��م��ة االرزاق ع�بر لعبة
امل�لائ��ك��ة ،فيصبح انسانا قريباً م��ن سنخ تطور اجملتمع م��ن سقوطه واحنطاطه ،شبيهة بالقمار.
����و ِه عن
ه��ذه األم���ور ال��ث�لاث وما
امل�لائ��ك��ة ،بسبب سمُ ِّ
امل���ادة وجت���رده ع��ن الشهوات
يدور حوهلا ،قد نهى عنها اهلل
وترفعه عن سفاسف األمور
تبارك وتعاىل ملا فيها من قتل
منهجياً ومسلكياً.
إذا وضع املؤمن بقيم احلياة ،نفسه على للقدرات العقلية ،وتقويض
ُ
وهل������ذا ف���ق���د اري�������د م��ن الطريق املستقيم دون امليل ولو مبقدار أمنلة ،ل��ل��ط��اق��ات ال���ذات���ي���ة ،وه���در
اإلن���س���ان أن ي��س��م��و ب��روح��ه
للمواهب الكامنة يف اإلنسان،
القيم،
وطبيعة
املنسجمة
األهداف
نحو
متجهًا
اللطيفة عن تبعات النزوات
وتركه يدور حول اخلرافات
امل���ادي���ة ال��ك��ث��ي��ف��ة ،ف��ه��و ج� ّ�ل لصافحته املالئكة ،ويصبح انسانا قريبًا من
ال��ت��ي ت��ص��ن��ع��ه��ا ل����ه ع���ب���ادة
االص��ن��ام ،فتحدد ل��ه نظامه
جالله ،يريد لعبده أن حيّلق سنخ املالئكة
بلطافة روح���ه ،ول��ك��ن امل��ادة
الفكري ونسيجه العقيدي،
الكثيفة جت��ره بسبب تعلقه
وت��رس��م ل��ه طبيعة مسلكه
بها.
فيحدد له مستوى انسانيته يف أي موقع يف احلياة .ولذلك نهى تبارك وتعاىل عن
ول��ذا يفقد اإلن��س��ان التطور والتقدم كان ،سواء يف ميدان السياسة واحلكم أو االقرتاب منها فضال عن شربها وتعاطيها.
واإلبداع يف احلياة لعدم متكنه من استثمار ميدان االقتصاد واالجتماع أو ميدان الفكر
* الشيطان  ..التحدّ ي العنيد
أي من ميادين احلياة.
ط��اق��ات��ه ،ف��ت��ك��ون ط��اق��ات��ه حبيسة سجن والثقافة ،ويف ٍّ
أهوائه النفسية من حيث كونها مقيدة
فيدرك أن اهلل تعاىل يقول لإلنسان:
وألن مسؤولية اإلن��س��ان التحليق يف
بأثقال املادة اليت ارتبط بها.
اح��ذر الكوابح ال�تي توقف عجلة تقدمك طاقاته ال��ذات��ي��ة ع�بر مس��وه ال��روح��ي إىل
وه��ذا يكشف لنا أن كافة المُْصلحني وتكبح ق��واك وطاقاتك اخل�لاق��ة ،وتقتل فضاء سرب أغوار أسرار احلياة فإن ابليس
على سطح هذا الكوكب ،من الذين أسسوا ق��درات��ك ،وتثين انطالقتك ،وتعيقك من قد آىل على نفسه إ ّ
ال أن حيول بينه وبني
أمم �اً متحضرة راقية كانوا على درجة التحليق إىل عوامل االرتقاء ،ومساء التقدم ه��ذا التحليقن وأراده أن يكون مسجوناً
عالية من الطهر والنقاء .وبنسبة النقاء وآفاق التطور ،فتدمر من داخلك قدراتك بسجن ال��ع��امل امل���ادي ع�بر تقييده بقيود
ال��ذي ميتلكونه والطهر ال��ذي يتمتعون على االبداع يف احلياة.
االجن����ذاب إىل األرض وامل����ادة وامل��ي��ل إىل
ب��ه ،استطاعوا التحليق يف ع��امل املعارف
ف�ي�رى ع��ن��ص � ُر احل���ض���ارة واالرت���ق���اء الشهوات واالنغماس يف االهواء .
واكتشاف أسرار الوجود وسرب اغوار الكون أن اخل��ط��اب إىل امل��ؤم��ن�ين ب��ق��ي��م ال��وح��ي
األم����ر ال����ذي ي��س��ت��ن��ف��ذ م��ن��ه ط��اق��ات��ه
والوصول إىل حتقيق ما بني أيديهم من ألن���ه���م امل���ت���ح���ض���رون ح���ق���ا ،وه�����و أح���د الكامنة ويستهلكها يف الرتهات ،فتحجب
مشاريع لالنطالق حنو اآلف��اق البعيدة .املعن ّيني به ،فيحذر االق�تراب ما استقذره رؤيته إىل حقائق األشياء ،فتذوب جذوة
وهذا مما أوجب عندهم التباعد عن كل ما الطبع اإلنساني السليم ،فاخلمرة قذرة االبداع فيه ،وتذوي همته وتنعدم خالقيته
يستقذره الطبع اإلنساني السليم ،واجتناب ألن��ه��ا ت��ذه��ب بالعقل ،وتسقط اإلن��س��ان ،يف احلياة فيصبح ال يهم إ ّ
ال بدواني األمور،
كل ما يستقبحه العقل البشري الصايف وتسفه اجملتمع وتقتل االب����داع ال��ف��ردي وال ينشغل إ ّ
ال بسفاسف القضايا ،حتى
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إذا عصفت به عاصفة عجز عن الوقوف
وم���ا ه���ذه ال���ع���داوة يف ال��ب��ش��ر والقتل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم
أم��ام��ه��ا حب��ك��م��ة ،ف��ي��خ��ب��ط ف��ي��ه��ا خبط واالن��ان��ي��ة ال��ف��ردي��ة واحل��زب��ي��ة ،والتفرد يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم
عشواء ،فتسقط عنده قدرته على التفكري ال���س���ي���اس���ي ،واالح����ت����ك����ار االق���ت���ص���ادي ،الشيطان إال غ��رورا»( .س��ورة اإلرساء
الصحيح ،واإلنتاج السليم ،والفعل القويم .واالس��ت��ئ��ث��ار يف التحكم ب��ق��درات ال��ن��اس.)64/ ،
ذل��ك؛ «إِ َّن َّ
ان َينْ َز ُغ َب ْين َُه ْم إِ َّن واجلهل يف رؤية األمور وتضييع الصوابية
وح��ي��ن��م��ا ي��ق��ف اإلن����س����ان امل��ت��ح��ض��ر
الش ْي َط َ
ِ
َان لِ إْ ِ
َّ
لن َْسان َعدُ ًّوا ُمبِينًا»( ،سورة يف مسالك اإلن��س��ان سياسياً واجتماعياً املستمسك ب���اهلل ت��ع��اىل وق���د اخت���ذ قوله
ان ك َ
الش ْي َط َ
ً
ً
اإلرساء ،)53/فهو يفرغه م��ن حمتواه وغريها.
مرآته ،يعلم أن له ع��دوا خفيا يعمل على
إّ
اخل�ّلاق ،عندها يكون من الغباء أن يتخذ
ال من عمل الشيطان الذي «يصدكم غوايته ،ق��ادراً على حتريف البشر كلهم،
ّ
اإلنسان عدوه اللدود صديقاً
إال النمط األعلى والنمرقة
مح��ي��م �اً ،ي���أمت���ر ب���أم���ره ،يف
الوسطى والعنصر السامي
ال��وق��ت ال���ذي ك��ان عليه أن
ع���ن ال��س��ف��اس��ف وال����دوان����ي،
ّ
ي��ت��خ��ذه ع����دوا ل��ق��ان��ون؛ «إن
التحضر يف احلياة وه����ذا ه��و وع���د اهلل ال��ق��ائ��ل:
املؤمن هو قمة عنصر
الشيطان لكم
عدو فاختذوه فقد التزم مبناهج الوحي التي تريد منه الطهر «إن عبادي ليس لك عليهم
ٌ
عدو ًا إنام يدعو حزبه ليكونوا
سلطان وكفى بربك وكيال»،
من أصحاب السعري» (سورة والنقاء والسمو ،فهو الذي يستطيع صناعة
ف��ي��ك��ون امل��ؤم��ن ال��ث��اب��ت على
املنهاج الصحيح فكراً ،وقو ً
احلياة والنأي بالبشرية عن الرتدي يف أوحال
فاطر.)6/
ال
وفع ً
ال ،عنصراً حياً متحضراً،
ف��ه��و ال ي��ري��د ل�لإن��س��ان التدهور والتخلف
خ��ي�راً ق���ط ،ب���ل ي���ري���د« ،إنام
ألنه يف كفالة اهلل ومحايته
ي��ري��د الشيطان أن يوقع
وهو ،به وكيل .والنتيجة..
بينكم العدواة والبغضاء يف اخلمر وامليرس عن ذكر اهلل» ،عرب تغييب العقل باخلمرة،
فصناع احلياة مملوؤن قيماً وحيوية
ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة فهل و أك���ل ال��س��ح��ت ،وت���ن���اول احمل���رم���ات يف فهم إنسانيون ،بعكس صناع املوت والدمار،
أنتم منتهون»( ،سورة املائدة .)91/
القول والفعل والتصرف واألكل والشرب «أم حتسب أن أكثرهم يسمعون او ويعقلون
ّ
وذل��ك أنه كره اخلري منذ أن توعده وغريها.
إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال»
بإخراجه عن سبيل االستقامة واالرتقاء
خصوصا وهو الذي ميتلك االمكانات (سورة الفرقان .)44/
عيل املادية اهلائلة مبا يستطيع إغ��واء اإلنسان
-----------------فقال« :قال أرأيتك هذا الذي ّ
كرمت ّ
إلن أخرتن اىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته عن سبيل االستقامة يوم توعده اهلل فقال
 -1حتف العقول  -ابن شعبة احلراين -
إال قليال»( ،سورة اإلرساء .)62/
له« :واستفزز من استطعت منهم بصوتك ص .302

[عليه السالم]

* حيدر مجعة العابدي

ال نبحث عن احلرية كمفهوم ال حيده زمان وال مكان،
ب��ل نبحث يف ت��ط��ور مفهوم احل��ري��ة داخ���ل وع��ي النهضة
احلسينية ،كشعار وتطبيق ألننا نعتقد أن حتليل ومناقشة
ه��ذا املفهوم فيه فائدة لتطور الوعي اجلماهريي والعمل
اإلس�لام��ي ،فنحن ال نناقش املفهوم للتوصل إىل حقائق
منسجمة مع الواقع ،بقدر ما حن��اول أن جند مدخ ً
ال إىل
روح اجملتمع عن طريق شعاراته وخطاباته و رموزه ،واإلمام
احلسني خري ُمعرب عن هذه عن روح اجملتمع اإلسالمي،
ملا له من قدسية دينية واجتماعية وسياسية ،فقد
استطاع من خالل انتصاره للحرية ،من تأسيس بعد
ث��وري إنساني ضد كل أن��واع الظلم واالستبداد يف
جوانب احلياة كافة ،وذلك من خالل التضحيات
�ح��ى ب��دم��ه ال��ش��ري��ف مع
اجل��س��ام ،حيث ض� ّ
اصحابه وأهل بيته ،وع ّرض نساءه للسيب
على يد القوم الظاملني.
إن كلمة احل��ري��ة ،م��ن أكثر
الكلمات وال��ش��ع��ارات ت���داو ً
ال يف
ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة،
الس�����ي�����م�����ا يف
االج����������������������واء
ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة
واالجتماعية ،فنجد
أن الرجل يرفع شعار احلرية داخل
أسرته ،واملرأة يف وجه الرجل ،واألقلية
يف وج��ه األغلبية ،والشعب أم��ام احلاكم
املستبد ،ويف الكثري من املواقف األخرى .رغم
ذلك يوجد تباين يف ما ختفيه هذه الشعارات
م��ن وج��ه��ات نظر ،فمنهم م��ن يفهم احل��ري��ة على
أنها التحلل من كل الروابط األخالقية واجملتمعية،
وآخرون يرون احلرية هي كرامة العيش ،وشرحية
ال��ت��ج��ار وأص��ح��اب ال��رس��ام��ي��ل ،ت���رى أن��ه��ا يف العمل
التجاري احل��ر ،ضمن نظام االس���واق املفتوحة ..وهناك
الكثري من التفسريات املتباينة األخرى.
من هنا ف��ان حتديدنا مفهوم «احل��ري��ة» يف فكر اإلم��ام
احلسني عليه السالم ،نابع من البعد النفسي والبعد املعريف
ملفهوم احلرية عنده عليه السالم ،ذلك أنه أعطى للحرية
زمخ �اً روحياً و ثورياً وإنسانياً ق� ّ�ل نظريه ،كالثورة على
الظلم وك��س��ر ق��ي��ود العبودية السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة،
ك��ي يتمكن اإلن��س��ان م��ن مم��ارس��ة دوره يف خلق وإجي��اد

بنية قانونية اجتماعية واقتصادية سليمة ،تعطيه أولوية
حلريته وإرادت��ه الطبيعية ،ومن ثم صياغة عامله السليم،
فاحلرية عند اإلمام احلسني عليه السالم ،وسيلة لتحقيق
أهداف إنسانية سامية عن طريق الشهادة يف سبيل احلرية،
تعطي اإلنسان دافعاً للتحرر والكرامة ،وكما يقول املفكر
املغربي عبد اهلل العراوي« :ال جيب أن نسأل إنساناً ما هي
احلرية؟ بل كيف تفهم أو تتصور احلرية» .فاحلرية هي
أن حتقق أهدافك ال�تي ت��ود تأكيدها يف الواقع فذلك هو
الدافع احلقيقي لإلمام احلسني لرفع شعارات احلرية.
فاخلالف بني اإلم��ام احلسني ،عليه السالم ،وبني
أع��دائ��ه مل ي � ُدر على ال��ص��راع ح��ول سلطة أو مكسب
شخصي أو مزاج خاص ،وإمنا كان حول مبدأ خالد
���ام ،وخ�ل�اف على ك��رام��ة وأح��ق��ي��ة اإلن��س��ان يف
وس� ٍ
احلرية ،فاستشهاده عليه السالم ،كان فلسفة
للعيش حبرية ،وكرامة وبعداً روحياً عالياً
للحرية ،ف��اإلم��ام احلسني عليه السالم،
ك��ان ي��ع��رف منذ خطوته األوىل ،بأن
امل��وت قريب منه ،وفيما هو متوجه
اىل ال���ع���راق ،وأرض ك��رب�لاء،
قال لصحبه وأهل
ب���ي���ت���ه« :خ���ط
امل��وت على ابن
آدم خمط القالدة
على جيد الفتاة.»..
ف��ال��ش��ه��ادة ه��ن��ا م��ق�ترن��ة ب���ال���روح
احل���رة وال�ت�ي جي��ب أن تصبح داف��ع �اً
للحياة الكرمية والثائرة يف وجه االستبداد
والعبودية بكل أشكاهلا .فشعارات اإلم��ام
احلسني عليه السالم ،كلها تأكيد على أن
ال حياة بدون احلرية ،وأننا أمام اهلل سواسية .ومن
مقوالته الشهرية« :الناس عبيد الدنيا والدين لعق على
ألسنتهم حُيوطونه ما د ّرت معائشهم ،ف��اذا حُمصوا
بالبالء ّ
قل الديانون» ،وكذلك قوله جليش عمر ابن
سعد ،فيما كان يروم اقتحام خميمه وهو طريح االرض يف
حلظاته األخرية« :يا شيعة آل أبي سفيان !..إن مل لكم دين،
فكونوا أحراراً يف دنياكم ،وكونوا ُعرباً كما تزعمون».
وعليه؛ ف��ان مجالية اإلنسان تكمن يف حريته ودفاعه
عن حقه يف الوجود اإلنساني احلقيقي .و احلرية هي فكر
و تصور مرتبط بالروح اإلنسانية ،وهي غذاؤها احلقيقي،
فال يوجد أمثن وأعز لإلنسان من حريته املرتبطة بالثورة
والتغيري ،ومن ثم اإلبداع.
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[عليهم السالم]..

* عيل ضمريي

ملا ك��ان أه��ل البيت صلوات اهلل عليهم
أمج��ع�ين ،ه��م ينبوع ال��ن��ور واخل�ي�ر واهل��دى
واحلبل املمدود بني السماء واالرض ،وهم
امل��رآة الصافية الرادة اهلل سبحانه وتعاىل،
فانهم أرادوا للموالني هلم والقائلني بإمامتهم
و واليتهم ،أن حُيصنوا دينهم ومواالتهم
بأفضل ما يكون ،يسبق ذلك إرادتهم يف طرد
ما هو دخيل وغري نافع عن كيان املوالني؛
العقائدي والسلوكي فيصبحوا سليمي
القلب واملعتقد ونزيهي السلوك واخللق.
وقبل اإلش���ارة اىل مواصفات وطبيعة
التحصن ،ينبغي القول أن أه��م ما قد
ه��ذا
ّ
بعدسة( :جالل حشمت)
ي��ه��دد ك��ي��ان وع��ق��ي��دة ش��ي��ع��ة أه���ل البيت
عليهم السالم ،ان يتجرأ البعض من القائلني
بإمامتهم ،على األخ��ذ من خمالفيهم فيما
هذه القاعدة واحلقيقة ،تسمى «قاعدة
ي��رت��ب��ط ب��ال��ع��ق��ي��دة وال��ف��ك��ر وال��س��ل��وك ،بل هو خمالف للقول بربوبية اهلل ،ثم إثبات
ال�براءة»؛ وال�براءة ،هي من عقائد املخالفني،
عموم مفردات الثقافة ،مهما قل هذا األخذ وحدانيته جل وعال.
ومن أقواهلم و أفعاهلم..
أوك��ث��ر .ذل���ك أن ق��اع��دة نبذ
وم������ا مل ت���ت���ح���ق���ق ه���ذه
األخذ عن خمالفي أهل البيت
ال�براءة ،لن يصدق القول على
ع��ل��ي��ه��م ال����س��ل�ام ،واالم���ت���ن���اع
ما يدعو للقلق من اعتماد بعض الشيعة أح��د أن��ه ينتمي اىل التشيع،
ع��ن ت��ق��ل��ي��ده��مُ ،ت��ع��د املفصل
الرئيس والعمود الفقري يف لهكذا نهج ،هو أنهم مل يقبلوا بقلوبهم على بشكل خالص ال شائبة فيها.
ولكن ،حيث احلديث عن
العقيدة مب��ذه��ب احل���ق؛ وهو
إنهم
أي
البداية,
منذ
السالم
عليهم
البيت
أهل
ان امل��ذه��ب احل��ق ،وان اعتناق
مذهب اإلمامة األثين عشرية،
شأنها يف ذلك شأن مقولة (ال مل يحققوا الشرط األول لالنتماء ،وهو تطهري
ه��ذا امل��ذه��ب احل���ق ،وان اتباع
قادة وأئمة هذا املذهب احلق،
إل��ه) ال�تي تسبق ق��ول (إال اهلل)
القلب من أية عالئق بأعداء الدين
كفيل ب��أن يضمن لالنسان
حيث يعين ذلك طرد كل ما

ثقافة رسالية
سالمة القلب والدخول اىل اجلنة واخلالص وال��دي��ن واجملتمع ،أو كونه رج�ل ً
ا سياسياً لرجل من قلبني يف جوفه»؛ قال اإلمام علي
من النار..
انتهازياً يبغي من وراء مدعاه ه��ذا حتقيق اب���ن أب���ي ط��ال��ب عليه ال��س�لام« :ال جيتمع
ف��ان��ه يستدعي التخلص م��ن ك��ل ما مصاحل مادية خاصة به وبكيانه ،أو لعله قد حبنا وحب عدونا يف جوف انسان ،ان اهلل مل
قد يتسلل اىل عقائد ومم��ارس��ات القائلني تلبس عليه مفهوم التقية ،حتى راح يتنازل جيعل لرجل من قلبني يف جوفه فيحب هذا
باالنتماء هلذا املذهب احلق.
ع��ن دي��ن��ه وأرك�����ان ع��ق��ي��دت��ه ع��ل��ى حساب ويبغض هذا ،فاما حمبنا فيخلص احلب لنا
واألده����ى م��ن ك��ل ه��ذا وأم���ر وأخ��ط��ر ،رضا املخالفني عنه ..فكأنه أشد حرصاً من كما خيلص ال��ذه��ب بالنار ال ك��در فيه،
أن يتسلل ن��وع من النفاق اىل قلوب بعض املعصومني على مذهبهم ودينهم..
فمن أراد أن يعلم حبنا ،فليمتحن قلبه ،فإن
القائلني وامل��دع�ين اإلنتماء للمذهب احلق
أال ت��رى اىل موالنا االم��ام الرضا عليه شاركه يف حبنا حب عدونا؛ فليس منا ولسنا
مذهب ومدرسة أهل البيت عليهم الصالة السالم يقول:
منه ،واهلل عدوهم وجربئيل وميكائيل ،واهلل
والسالم ،فيتصورون ثم يصورون لآلخرين
«شيعتنا :امل��س�ّل��م��ون ألم��رن��ا ،اآلخ���ذون عدو للكافرين» (تأويل اآليات) ج ، 2ص 446و
على أن ما يأخذونه من خمالفي أهل البيت بقولنا ،املخالفون ألع��دائ��ن��ا ،فمن مل يكن (حبار األنوار) ج ،24ص.318
عليهم السالم ص��ادر عن أهل البيت عليهم كذلك؛ فليس منا»( .وسائل الشيعة  -ج/27
وميكن القول؛ إن مشكلة بعض املنتمني
السالم.
ص)117
اىل ال��ت��ش � ّي��ع ،أن��ه��م ات��ب��ع��وا ط��ري��ق العقل
م��ث��ال ذل���ك إن ال��ب��ع��ض مم��ن ي �دّع��ون
وي��ق��ول م��والن��ا االم����ام ال���ص���ادق عليه واالس��ت��ن��ت��اج وال��ق��ي��اس والتحليل ،يف حني
التشيع ي��ن��ادون ب��ال��وح��دة م��ع غ�ير الشيعة السالم:
هنالك فقرة مهمة يف الوالء واإلمي��ان ،وهو
حت��ت ط��ائ��ل��ة ط���رد االس��ت��ع��م��ار وحم��ارب��ة
«ان من وافقنا خالف عدونا ،ومن وافق «ال��غ��ي��ب» ،وه��و م��ا أك��ده ال��ق��رآن الكريم يف
الكفر ،مستد ّلني يف ذلك بقوله تعاىل:
عدونا يف قول أو عمل؛ فليس منا وال حنن ثالث آية من (سورة البقرة)؛ «الذين يؤمنون
«واعتصموا بحبل اهلل مجيع ًا وال تفرقوا» .منه»( .فرائد االصول ج - 4ص 122و (وسائل بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم
متجاهلني أو جاهلني مب��ن وُج���ه هل��م هذا الشيعة) ج  ،27ص.)119
ينفقون» ،وق���د ج��ع��ل اإلمي����ان بالغيب من
اخلطاب اإلهل��ي أو ً
ال ،وثانياً يتغافلون عن
وم��ث��ل ه��ذي��ن احل��دي��ث�ين ال��ش��ري��ف�ين ،صفات املتقني.
املعنى املقصود حببل اهلل ال��ذي ورد األم��ر الكثري من النصوص الشريفة ..وللقارئ أن
وعلى هذا ،ينبغي ان نتخذ جانب احليطة
بالتمسك به..
حياكم املدعي للتشيع عن م��دى معرفته واحل�����ذر م���ن أن خي��ت��ل��ط والؤن�����ا ب��األئ��م��ة
فهل يعين االعتصام حببل اهلل ،االحتاد بأصل التسليم لألئمة املعصومني عليهم املعصومني عليهم ال��س�لام ،مع سلوكيات
وال��وح��دة م��ع خمالفي أه��ل البيت عليهم السالم ودرج��ات��ه ،وحقيقة إحيائه بعقيدة ومتبنيات تبتعد عن نهجهم وطريقهم .من
ال��س�لام ،ول���وال أن أع���داء ال��ق��رآن وال��ع�ترة ،األخ���ذ ب��ق��ول املعصومني دون خمالفيهم ،قبيل مم��االة املخالفني أله��ل البيت عليهم
�ص ،و إعطاء
خيالفون عقيدة أهل البيت عليهم السالم ،ليتحقق من مصداقية مدعاه يف االنتماء ال��س�لام ،واالجتهاد مقابل ال��ن� ّ
يف حقيقة التوحيد والعدل والنبوة واالمامة للمذهب احلق.
الذات صالحية احلكم والتفسري واالستنتاج
وحتى املعاد ،ناهيك عن أحكام الدين وفروعه
ان م��ا ي��دع��و للقلق م��ن اع��ت��م��اد بعض وفق ظ��روف ومصاحل معينة ،دون الرجوع
وتفاصيله الفقهية ال��ش��رع��ي��ة ،م��ا كانوا الشيعة هلكذا نهج ،والذي من شأنه أن يهدد الكلي لثقافة املعصومني ،ألن هذا الطريق
مس��اه��م األئ��م��ة الكيان الشيعي بأفراده ومجاعاته ،هو أنهم مل حيرم االنسان نور أهل البيت عليهم السالم
ل� ُي��س��م��وا «خم��ال��ف�ين» ،ومل���ا ّ
ً
املعصومني  -الذين ال ينطقون عن اهلوى يقبلوا بقلوبهم على أهل البيت عليهم السالم يف قلبه ،فيبقى اإلدع��اء بالتشيع امس�ا على
واجلهل واملصلحة الدنيوية  -باملخالفني هلم منذ ال��ب��داي��ة ،أي إنهم مل حيققوا الشرط غري مسماه ،وه��ي باحلقيقة تكون خسارة
 ..فعلى َم تتم الوحدة معهم .وهم الذين لن األول لالنتماء للمعصومني الذين ميثلون كبرية على االن��س��ان ،ورمب��ا يلحق الضرر
يرضوا على الشيعة حتى يدخلوا يف ملتهم بدورهم ارادة اهلل وجتّليه ،وهو تطهري القلب باآلخرين.
ولعلهم حتى لو دخلوا يف ملتهم مل يرضوا من أية عالئق بأعداء الدين ،وهم املنافقون
وق���د أث��ب��ت��ت ال��ت��ج��ارب ال��ت��ارخي��ي��ة ،أن
عنهم.
بالدرجة االوىل ..والتعامل مع املعصومني
املتنصل عن فكر وثقافة أهل البيت عليهم
ّ
ولو عاد املدّعي التشيع اىل قول أهل البيت ضمن قاعدة التسليم والذوبان فيهم.
السالم ،أو املتجاوز على الثوابت واألصول .لن
عليهم السالم ،يف معنى االعتصام حببل اهلل
ويف تفسري ق��ول��ه ت��ع��اىل« :م��ا جعل اهلل يكسب أي فائدة من اجلانب اآلخر املخالف،
ت��ع��اىل ،ل��ع��رف ان��ه��م ق��ال��وا عن
ألنه يبقى عند اآلخر ،صاحب
اهلل ت��ع��اىل ب��وج��وب التمسك
ج����ذور ش��ي��ع��ي��ة ،ل��ك��ن وق��ع��ت
اخل��ال��ص بأمري املؤمنني علي
املشكلة يف ق���درة االستيعاب
عليه السالم ،والتسليم بواليته
واالستفادة لالغصان والفروع.
املتنصل
أثبتت التجارب التاريخية ،أن
ّ
الربانية ..وعدم تو ّلي خمالفي
فيما يشعر ه��و أن��ه ع��اج��ز أن
أو
السالم،
عليهم
البيت
أهل
وثقافة
فكر
عن
احل���ق ..ول��ع��ل ال��راف��ع عقريته
ي��ك��ون م��ث��ل��ه��م ،إال ان يعلن
التخّلي الكامل واالنسالخ ،وهو
بهذه الوحدة املزعومة ،إما أن املتجاوز على الثوابت واألصول .لن يكسب أي
يكون كاذباً يف ادعائه التشيع،
أمر صعب وعسري ،ورمبا يفقد
املخالف
اآلخر
اجلانب
من
فائدة
أو غ�ير واع حلقيقة التشيع
صاحبه الطريقني فال اىل هذا
ورؤي��ة املعصومني اىل احلياة
وال اىل ذاك.
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اسوة حسنة

أمير المؤمنين [عليه السالم] ..
درس في مواجهة المتك ّبرين
ٌ
* إعداد  /مرتىض املوسوي

هل الطاغوت يولد ،أم يُصنع؟
أحياناً يولد الطاغوت ،فهو قبل أن يصبح
طاغوتاً متكام ً
ال فإنه يكون «فرخ» طاغوت!..
ل��ه ك��ل صفاته ول��ك��ن بشكل م��ص� ّغ��ر ،ويف
جمال ضيق.
ف��إذا ورث أج��ه��زة حكم ط��اغ��وت سبقه،
وحصل على مؤسسات قمعه ،وجالوزة ظلمه
تكتمل عنده مالمح الطاغوت فيمارس دوره
كام ً
ال غري منقوص.
فهو هنا ي��ول��د ..ألن��ه ك��ان حيمل منذ
البداية كل صفاته ،زائ��داً مناخه الطبيعي
وأدوات حكمه.
وأح��ي��ان�اً يُصنع ال��ط��اغ��وت ،وذل��ك حني
ترتاكم يف اجملتمعات ظلمات ثالث :ظلمة
اجلهل ،وظلمة الذل ،وظلمة ال ّ
المباالة ،فإن
الطاغوت يصنع حينئذ على أي��دي أولئك
الذين سيكونون ضحاياه فيما بعد.
ف��ف��ي ظ���ل ف���ق���دان ال��ث��ق��ة ب���ال���ذات ،قد

جيتمع بعض م��رض��ى ال��ن��ف��وس ح��ول من
جيدونه ممث ً
ال لنـزعاتهم ،وحمققاً آلماهلم
ً
فيصنعون منه طاغوتا ..ومع رضى الناس،
وتقبلهم يكون ك��ل ش��يء ج��ه��ازاً لصناعة
الطاغوت.
ومن هنا كانت صناعة الطاغوت على
أي��دي املتزلفني ،وينمو يف قلوب اخلانعني.
ويرتبى يف أحضان املتقاعسني.
* من هم صنّاع الطاغوت؟

وهكذا؛ ف��إن رح��م االستبداد هو موطن
ت��ك �وّن ال��ط��اغ��وت ال���ذي ي��ول��د .بينما أج��واء
«ال���رض���ى» ،وال�ل ّ
ام��ب��االة ،ه��و م��وط��ن تكوّن
الطاغوت الذي يصنع.
وهل������ذا ف�����إن ال���ط���اغ���وت ل���ي���س جم���رد
«شخص» ،بل هو «ظاهرة» قابلة للتكرار ،بل
إنها ظاهرة تتكرر حتماً يف احمليط املناسب
حيث جند أن الفراعنة س�لاالت ،كما هو
ال��ش��أن يف م��ل��وك أوروب����ا ،وخ��ل��ف��اء تارخينا
القديم.

وهم إذ يتكررون بفوارق زمنية بسيطة،
عندما يسود النفاق بني الناس ،خاصة بني
م��ن ي��ف�ترض فيهم النصيحة كالعلماء
واملثقفني ،حينئذ تغيب التعددية و ُتصادر
احلريات .وهو إذ يولد ،أو يصنع ،فليس بني
ليلة وضحاها ،بل هو نتاج الزمن األول الذي
ظهرت فيه البوادر ا ُ
الوىل لطغيانه فلم يؤخذ
أمره جب ّد مطلوب ،وال تعاون اجلميع على
ال��وق��وف يف وج��ه��ه .فيصبح طاغوتاً بكامل
املواصفات .فهو يولد ،كما يولد غريه على
الفطرة ،ولكنه يتم ّرد عليها فيما بعد ،حينما
يسلك الطريق احلرام ،وال جيد من يقف يف
وجهه ،ويثنيه عن طغيانه.
وب��داي��ة الطغيان ه��و ال��ك�بر ..واالع��ت��زاز
بالنفس ..وحت��ق�ير اآلخ��ري��ن ،ف��ـ «ال��ك�بر أن
تغمص الناس ،وتسفه احلق» ( ،)1وهو يظهر
يف البوادر ا ُ
الوىل على الشخص كطريقة
مشيه ،أو كالمه مع ال��ن��اس ،وتعامله مع
العامة.
وقد م ّر رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله

اسوة حسنة
على مجاعة فقال :على َم اجتمعتم؟ قالوا:
يا رسول اهلل هذا جمنون يُصرع ،فاجتمعنا
عليه .فقال صلى اهلل عليه وآل��ه :ليس هذا
مبجنون ولكنه املبتلى ..وأضاف :أال أخربكم
باجملنون حق اجلنون..؟ قالوا :بلى يا رسول
اهلل ..ف��ق��ال :املتبخرت يف مشيه ،ال��ن��اظ��ر يف
عطفيه ،احملّ��رك مبنكبيه ،يتم ّنى على اهلل
ج ّنته وهو يعصيه ،الذي ال يُؤمن ش� ّره ،وال
()2
يُرجى خريه ،فذلك اجملنون ،وهذا املبتلى.
والناظر يف عطفيه؛ مبعنى الذي يدير
بعينيه اىل الطرف املقابل ،دون أن يلتفت
بوجهه ال��ي��ه ،وب���د ً
ال م��ن أن يتكلم وجييب
حيرك منكبيه.
فالطغيان هو الش ّر بعينه ،والطاغوت
هو منبع الفساد كّله ومن هنا كان الكفر
بالطاغوت شرطاً مسبقاً لإلميان باهلل ،متاماً
كما أن طرد امليكروب والتلوّث شرط مسبق
للصحة؛ «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل
فقد استمسك بالعروة الوثقى» (سورة البقرة
.)256 /
وإن ال��ط��غ��ي��ان يسبب غ��ض��ب اهلل «وال
تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي»( ،سورة طه
.)81 /
وكما يف الدنيا ،كذلك يف اآلخ��رة فـ
«إن جهنم كانت مرصاد ًا للطاغني مآب ًا البثني
فيها أحقاب ًا» (سورة النبأ .)23 – 22 /
وهل��ذا فقد أمرنا اهلل بالكفر بالطاغوت
كما أمرنا بعبادته ،يقول تعاىل« :اعبدوا اهلل
واجتنبوا الطاغوت» (سورة النحل .)36 /
ويقول تعاىل« :أمل تر إىل ا ّلذين يزعمون أهنم
آمنوا بام ُانزل إليك وما ُانزل من قبلك يريدون
أن يتحاكموا إىل ال ّطاغوت وقد أمروا أن
يكفروا به ،ويريد الشيطان أن يض ّلهم ضالالً
بعيد ًا»( .سورة النساء .)60 /
* حماربة الطغيان مهام كلف األمر

لقد كان اإلمام علي بن أبي طالب عليه
السالم ،يرفض مهادنة الطغاة ،والتغاضي
ع��ن املتكربين ،مهما كّلفه م��ن أم��ر ،فكم
ك����ان يف غ��ن��ى ع���ن امل���ش���اك���ل ،واحل����روب
اليت خاضها لو قبل السكوت عن املتكربين،
والتغاضي عنهم!..
ق���ال ل��ه ع��ب��د اهلل ب��ن ال��ع��ب��اس :ي��ا أم�ير
امل��ؤم��ن�ين أن��ا أش�ير عليك أن تثبت معاوية
فعلي أن
وحده فإن فيه جرأة ،فإن بايع لك َّ
أقلعه من منـزله.
ّ
علي :واهلل ال أعطيه إال السيف ..ثم
فقال ّ
متثل بقول األعشى:

يقول إمامنا أمري
املؤمنني ،عليه السالم:
علي من
«ولعمري ،ما َّ
قتال من خالف احلق،
وخابط الغي من إدهان،
وال إيهان ،فاتقوا اهلل
وفروا إىل اهلل
عباد اهللّ ،
من اهلل ،وامضوا يف
الذي نهجه لكم ،وقوموا
فعلي
مبا عصبه لكم،
ّ
ضامن لفلجكم آجلًا ،إن
مل متنحوه عاجلًا»
وما ميتة إن متها غري عاجز
بعار إذا ما غالت النفس غوهلا
فقال عبداهلل بن عباس :يا أمري املؤمنني
أن���ت رج���ل ش��ج��اع ..أم���ا واهلل ل��ئ��ن أطعتين
ألصدرنهم بعد ِو ْر ٍد ،وألتركنهم ينظرون
يف دبر األمور ال يعرفون ما كان وجهها ،يف
غري نقصان عليك وال إثم لك..
ولكن اإلم��ام رفض أن يكيد كما يكيد
معاوية.
فلما رأى اب��ن ع��ب��اس أن اإلم���ام سالم
اهلل عليه ،سيعاجل املكر بشجاعة الصراحة
ونبالتها ،ولن يرد على الكيد بالكيد قال له:
اطعين ،وأحل��ق مبالك بينبع ،وأغلق بابك
عليك ،فإن العرب جتول جولة تضطرب وال
جتد غريك .فإنك واهلل لئن نهضت مع هؤالء
اليوم ليحمل ّنك الناس دم عثمان غداً.
ق���ال اإلم������ام :ت��ش�ير ع��ل� َّ�ي وأرى .ف���إذا
عصيتك فأطعين.
قال :أفعل ،إن أيسر ما لك عندي الطاعة.
فقال اإلمام :تسري إىل الشام فقد و ِّ
ُلي َتها.
فقال ابن عباس :ما هذا ب��رأي ،معاوية
رج���ل م��ن ب�ني أم��ي��ة ،وه���و اب���ن ع��م عثمان
وعامله ،ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان.
وإن أدنى ما هو صانع أن حيبسين فيتحكم
علي لقرابيت منك .إن كل ما حمُ ل عليك
َّ
علي ،ولكن اكتب إىل معاوية ِّ
فمنه
ل
حمُ
َّ
وع ْدهُ.
ِ
فقال اإلمام :ال واهلل ال كان هذا أبداً.

وع��زل أمرياملؤمنني ع� ّ�م��ال عثمان من
يثبت منهم سوى
األمصار االسالمية  ..مل ِّ
أبي موسى األشعري على الكوفة .فولىّ على
البصرة عثمان بن ُح َنيف األنصاري ،وأخاه
سهل بن حنيف األنصاري على الشام .وقيس
اب��ن سعد بن عبادة األن��ص��اري على مصر..
ففرح األنصار بهذا االختيار.
أما سهل بن حنيف الذي واله اإلمام على
الشام فقد لقيه مجاعة من فرسان الشام
بتبوك ب�ين وادي ال��ق��رى وال��ش��ام ،ف��ه��ددوه
بالقتل إن هو دخل الشام ،وردّوه إىل املدينة.
فلما ع��اد إىل امل��دي��ن��ة دع��ا ع��ل� ّ�ي كبار
الصحابة وفيهم طلحة والزبري فقال :إن
األم��ر ال��ذي كنت أحذركم منه قد وقع..
وإنها فتنة .كالنار ،كلما ُس ِّعرت ازدادت
اضطراماً واستثارت ..فقال طلحة والزبري:
ائذن لنا خنرج من املدينة ،فأما أن نكاثر وإما
أن تدعنا .فقال :سأمسك األمر ما استمسك،
()3
فإذا مل أجد ُب ّداً فآخر الدواء الكي.
إن م��واج��ه��ة امل��ت��ك�بري��ن ،واج���ب شرعي
مهما كّلف األمر ،ألن املواجهة وحدها هي
اليت تنفع معهم ،وهي وحدها متنع اجملتمع
من من ّو الطغيان فيه.
ويف ذلك جيب أن ال نهادن ،وال تأخذنا
لومة الئم .يقول إمامنا أمري املؤمنني ،عليه
ال��س�لام« :ول��ع��م��ري ،م��ا ع��ل� َّ�ي م��ن ق��ت��ال من
خالف احل��ق ،وخابط الغي من إده���ان ،وال
إيهان ،فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وف ّروا إىل اهلل من
اهلل ،وامضوا يف الذي نهجه لكم ،وقوموا مبا
فعلي ضامن لفلجكم آج ً
ال ،إن مل
عصبه لكمّ ،
ً ()4
متنحوه عاجال».
نعم إذا كانت «احلياة حق وباطل ،ولكل
منهما أه��ل» ( ،)5كما يقول عليه السالم،
ف�لاب� ّد أن نعرف رأس احل��ق ،وه��و اإلمي��ان
باهلل .ورأس الباطل وهو الطاغوت.
* اعتمد عىل مؤلفات سامحة
آية اهلل السيد هادي املدريس وهي:

" -1أخالقيات اإلم��ام علي عليه السالم"
– ج .3 ، 1
" -2لكي ال يعود طاغوت جديد".
" -3أخالقيات الطاغوت".
---------------- -1بحار األنوار :ج / 73ص .217
 -2نفس املصدر :ج / 73ص .233
 -3عيل إمام املتقني :ج / 1ص 243 – 240
 -4النهاية :ج / 3ص .244
 -5غرر احلكم ودرر الكلم :ج.407 / 3
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اإلمــام عــلي [عليه السالم] و
القــضاء على الفــقر

* الشيخ فارس اجلبوري
من الرجال ما يصعب وصفهم واحلديث
عنهم ،واالحاطة بشخصيتهم ..ومنهم من
ً
صعوبة حد االستحالة؛
يبلغ احلديث عنه
ألنهم ،وان ك��ان الرجل منهم هو شخصاً
واحداً ،إال أنه مبواصفاته وامكاناته و روحه،
يكون مبثابة أمة ،بل أمم ،فهو جممع القيم
املُثلى ،ويف هؤالء تتجّلى آيات اهلل يف عظمة
إالنسان ومنزلته ..ومن ه��ؤالء؛ إمامنا أمري
املؤمنني علي ب��ن اب��ي طالب عليه السالم،
فكيف ميكن وصفه وه��و ال��ق��رآن الناطق؟
وكيف يوصف وهو القائل يف حقه رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه« :يا علي ..ما عرف
اهلل إال أنا و أن��ت ،وما عرفين إال اهلل و أنت،
وما عرفك إال اهلل وأنا».

وال يسعنا يف ذكرى والدته العطرة ،إال
أن نتحدث عن اشعاع بسيط من نور سريته
الوضاءة ،ويف جانب وحقل من حقول احلياة،
أال وهو اهتمامه بفقراء املسلمني وحتسني
معيشتهم ومواساتهم مباله ،وبنمط حياته،
وع��دل��ه ب�ين ال��رع��ي��ة يف ال��ع��ط��اء ،راج�ي�ن أن
ت��ك��ون ه��ذه اإلض����اءات وسيلة لنا تساعدنا
ع��ل��ى حتقيق ح��ل��م ال��ف��ق��راء ومج��ي��ع اف���راد
اجملتمع ،بالقضاء على الفقر ..هذه الوصمة
االجتماعية السيئة ،حيث يقول احلديث
الشريف« :الفقر سواد الوجه يف الدارين».

* العطاء العادل وسيلة القضاء عىل الفقر
ان��ت��ه��ج أم��ي�ر امل��ؤم��ن�ين ع��ل��ي��ه ال��س�لام،
سياسة اقتصادية تنتهي باألمة اىل العدالة
االج��ت��م��اع��ي��ة وال���ت���وزي���ع ال���ع���ادل ل��ل��ث��روة،
وتبعدها عن الفقر واملسكنة ،من دون ظلم
ألحد ،وال مصادرة مال أحد .وقد بنى هذه
السياسة على قواعد متينة منها :التساوي
يف العطاء ،بعد ان طبق بعض ممن سبقه
سياسة التمييز يف العطاء ،وال�تي أدت اىل
ظهور منط فاحش من الطبقية ،فقام إالمام
عليه السالم ،بإزالة هذه املشكلة ،فوضع ح ً
ال

أساسياً للوضع االقتصادي املتدهور ،فاتبع
س��ي��اس��ة سليمة يف احل��ري��ات االق��ت��ص��ادي��ة
والعطاء ،وهي السياسة نفسها اليت اتبعها من
قبل ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،وقد بني
أم�ير املؤمنني عليه السالم ،فحوى ذل��ك يف
خطبة له عليه السالم« :أال ال يقولن ٌ
رجال
منكم غ��داً غمرتهم الدنيا ف��اخت��ذوا العقار
وف��ج��روا االن��ه��ار ورك��ب��وا اخليول الفارهة
واختذوا الوظائف الروقة ..اذا ما منعتهم ما
كانوا خيوضون فيه و أصرتهم اىل حقوقهم
ال�تي يعلمون ،فينقمون ذل��ك ويستنكرون
وي��ق��ول��ون :حرمنا اب��ن اب��ي طالب حقوقنا،
أال أمي��ا رج��ل م��ن املهاجرين واالن��ص��ار من
اصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله ،يرى
ان الفضل له على من س��واه لصحبته ،فان
له الفضل النري غداً عند اهلل وثوابه و أجره
على اهلل ...فانتم عباد اهلل وامل���ال م��ال اهلل،
يقسم بينكم بالسوية ال فضل فيه الحد على
احد( .»...حبار االنوار :ج/ 32ص/ 17ب/ 1ح.)7

* البدء باألقرباء
من واجبات احلاكم ان يعدل حتى مع
اقربائه و أصدقائه ومن هو منسوب اليه ،فال
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تفاضل بني الناس ألجل القرابة على حساب
احلق ،فقد روى هارون بن سعد ان عبد اهلل
ابن جعفر بن ابي طالب عليه السالم ،قال
لالمام علي عليه ال��س�لام :يا أم�ير املؤمنني
لو أم��رت لي مبعونة او نفقة فو اهلل مالي
نفقة إال ان اب��ي��ع داب�ت�ي؟ ف��ق��ال االم���ام« :ال
واهلل ما اجدلك شيئا إال ان تأمر عمك يسرق
فيعطيك» (حبار إالنوار :ج/ 29ص.)479
و أخ������رج ال���ش���ي���خ اجل���ل���ي���ل امل���ف���ي���د يف
«االختصاص» حديثاً مطو ً
ال جاء فيه :دخلت
عليه اخته ام هانئ بنت ابي طالب فدفع اليها
عشرين درهماً فسألت :موالتها األعجمية:
ك���م دف���ع إل��ي��ك أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين؟ ف��ق��ال��ت:
عشرين درهماً فانصرفت مسخطة .فقال
هلا علي :انصريف  -رمحك اهلل -ما وجدنا يف
كتاب اهلل فض ً
ال إلمساعيل على إسحاق.
(اإلختصاص :ص)151
و روى امل���ؤرخ���ون «ان���ه ُب��ع��ث اىل أم�ير
امل��ؤم��ن�ين م���ن ال��ب��ص��رة م���ن غ���وص البحر
بتحفة ال يدرى ما قيمتها ،فقالت له ابنته
ام كلثوم :أجتمل به ويكون يف عنقي؟ فقال
عليه السالم ،خلازن بيت املال أبي رافع« :يا
ابا رافع ادخله اىل بيت املال .ثم قال البنته:
ليس اىل ذلك سبيل ،حتى ال تبقى إمرأة من
املسلمني إال وهلا مثل ما لك( .حبار إالنوار:
ج / 40ص/ 106ح.)117
كانت هذه من السمات البارزة له عليه
السالم ،حتى ورد يف عدد صفاته النادرة يف
بعض زي��ارت��ه« :ال��ق��اس��م بالسوية وال��ع��ادل
بالرعية»( .حبار إالنوار :ج/ 97ص/ 364ب5
/ح .)6وعندما ع��ارض��ه طلحة وال��زب�ير يف
سياسته االقتصادية القائمة على املساواة
يف العطاء قال عليه السالم :فو اهلل ما انا و
أجريي هذا إال مبنزلة واح��دة»( .املناقب :ج2
/ص.)110
فقد طبق عليه ال��س�لام ،ال��ع��دال��ة على
ن��ف��س��ه وأس����رت����ه ف��ق��د س�����اوى ب��ي��ن��ه وب�ين
اف��ق��ر ال��ن��اس يف معيشته ومسكنه وك��ان
يواسيهم،فعاش يف بيت متواضع الخيتلف
ع��م��ا يسكنه ف��ق��راء األم���ـ���ة،وك���ان ياكل
ال��ش��ع�ير ال���ذي تطحنه زوج��ت��ه او يطحنه
ب��ي��ده،وك��ان جيالس الفقراء وق��د شابه يف
ملبسه افقر الناس فكان يلبس اخشن لباس
وابسطه وم��ب��دؤه يف ذل��ك قوله ..." :أال وان
امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ،ومن
طعمه بقرصية ... ،ف��و اهلل م��ا كنزت من
دنياكم تربا وال ادخ��رت من غنائمها وفرا
وال اع��ددت لبالي ثوبي طمرا وال حزت من

ارضها شربا وال اخذت منه إال كقوت اتان
دب��رة( »...نهج البالغة :الكتب 45 :من كتاب
له اىل عثمان بن حنيف إالنصاري)

* ممتلكات احلاكم
روي ان��ه عليه ال��س�لام ،خ��رج ي��وم��ا اىل
السوق ليبيع سيفه فقال :من الذي يشرتي
مين هذا ،فو الذي نفس علي بيده لو كان
عندي مثن ازار ما بعته» (حبار إالنوار :ج/ 41
ص/ 136ب)107
وع��ن األصبغ بن نباتة ق��ال :ق��ال علي:
«دخ��ل��ت ب�لادك��م ب��امش��ال��ي ه���ذه ورح��ل�تي
وراحليت ها هي ،فان انا خرجت من بالدكم
بغري ما دخلت فانين من اخلائنني»( .املناقب
البن شهر آشوب:ج/ 2ص.)98

انتهج أمري
املؤمنني عليه
السالم ،سياسة
اقتصادية تنتهي
باألمة اىل العدالة
االجتماعية والتوزيع
العادل للرثوة،
وتبعدها عن الفقر
واملسكنة ،من
دون ظلم ألحد ،وال
مصادرة مال أحد
وعن ابي جعفر الباقر عليه السالم قال:
«ولقد ولي أمري املؤمنني عليه السالم ،مخس
سنني وم��ا وض��ع آج��رة على آج��رة وال لبنة
على لبنة وال اقطع قطيعا وال أورث بيضاً
وال محرا»( .املناقب :ج/ 2ص)95
وع��ن سويد بن غفلة ق��ال :دخلت على
أم�ير املؤمنني عليه السالم ،يوماً وليس يف
داره س��وى حصري صغري رث ،وه��و جالس
عليه ،فقلت ي��ا أم�ير امل��ؤم��ن�ين ..بيدك بيت
امل��ال ولست أرى يف بيتك شيئاً مما حيتاج
ال��ي��ه البيت .ان��ت ملك املسلمني واحل��اك��م
عليهم وعلى بيت املال وتأتيك الوفود ،وليس
يف بيتك س��وى ه��ذا احل��ص�ير؟! فبكى عليه
السالم ،وقال« :يا سويد ان اللبيب ال يتأثث يف

دار النقلة ،ولنا دار قد نقلنا اليها خري متاعنا،
وإنا عن قليل اليها صائرون»( .ارشاد القلوب:
ج1ص / 157/ب.)48
ك��ل ذل���ك؛ وك���ان ل�لإم��ام ع��ل��ي عليه
ال��س�لام ،وارد شخصي مم��ا زرع���ه وغرسه
يُقدر حبدود الف دينار من الذهب يف العام،
وكانت هذه إالموال توزع بني املسلمني ويف
سبيل اهلل ،فما كان االم��ام يستلم من بيت
املال شيئا ويف هذا عربة ودرس للحكام يف ان
تكون رواتبهم ومميزاتهم مبا يتناسب ووضع
البلد ،ال ان تفوق رواتبهم حتى رواتب وزراء
ونواب البلدان الكربى.
كما مل يكن االمام عليه السالم ،يوفر
امل���ال لنفسه أو حتى الحبته او لعماله او
غريهم ،بل كان يقسمه بني مجيع املسلمني.
وقد ذكر َ
احل َكم :شهدت عليا عليه السالم،
أتي له بزقاق من عسل ،فدعا اليتامى ،وقال:
ذوقوا والعقوا ،حتى متنيت اني يتيم ،قسمه
بني الناس وبقي منه زق فأمر ان يسقاه اهل
املسجد( .أنساب االشراف ،للبالذري :ص136
/ح.)122

* ال للمحسوبيات
ل��ع��ل م��ن اب���رز امل��ش��ك�لات ال�ت�ي يعانيها
جمتمعنا اليوم ،وآفتنا الكربى وخراب بالدنا
تكمن يف احملسوبيات واليت تؤدي اىل وضع
ال��رج��ل غ�ير املناسب يف امل��ك��ان غ�ير املناسب،
مما ي��ؤدي اىل خ��راب البالد والعباد وشيوع
الطبقية والفقر واحلرمان ،وهذا ما حاربه
امامنا يف حكمه اذ كتب عليه السالم ،اىل
عامله مصقلة الشيباني ،م��ت��وع��داً إي��اه يف
شيء بلغه عنه« :بلغين عنك أم��راً ،ان كنت
فعلته فقد اسخطت إهلك وعصيت امامك؛
انك تقسم يفء املسلمني الذي حازته رماحهم
وخ��ي��وهل��م و أري��ق��ت عليه دم���اؤه���م ،فيمن
اعتامك من اع��راب قومك ..أال وان حق من
قبلك وقبلنا م��ن املسلمني يف قسمة هذا
الفيء سواء ،يردون عندي عليه ،ويصدرون
عنه»( .نهج البالغة ،الكتب.)43:
وهكذا مثلت س�يرة أم�ير املؤمنني عليه
السالم ،االس�لام العظيم بكل ابعاده بعمق
ومش��ول ،وض��رب الرقم القياسي ،و أصبح
امن��وذج��ا حُي��ت��ذى ب��ه ،وينبغي ب��احل��ك��ام ان
ي��س�يروا وف��ق س�يرت��ه ال��وض��اءة ويصححوا
سياستهم وف��ق سياسته ال��رش��ي��دة يف كل
االص���ع���دة ،اذا م��ا ارادوا ع��م��ران بلدانهم
وال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ف��ق��ر واحل���اج���ة وال��ع��وز
واحلرمان.
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في ذكرى سابع
األئمة و كاظم
الغيض  ..اإلمام
موسى بن جعفر
"عليه السالم"
* إعداد  /أجمد عيل الربيعي

إن ألهل بيت النبوة عليهم السالم ،عند
عموم املسلمني ،مكانة خاصة من التكريم
واإلجالل ،ألنهم املثل األعلى الذي حيتذى به
فهم االمتداد احلقيقي للنيب االعظم حممد
صلى اهلل عليه وسلم ,والرتباطهم املباشر
بالنسب الطاهر للشجرة النبوية املباركة،
وه��م النموذج اخلالص للصفات احملمدية
املخصوصة بالعصمة الربانية املنصوص
عليها بالقرآن الكريم يف قوله تعاىل« :امنا
يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت
ليطهركم ت��ط��ه�يراً» ،وغ�يره��ا م��ن اآلي��ات
املباركة اليت أوصت بـذي القربى املقصود
منها ق��راب��ة أه��ل بيته واألئ��م��ة املعصومني

الكاظمية المقدسة..
مثوى اإلمامين الجوادين
وملتقى التاريخ والمآثر
الذين اجتباهم اهلل أوص��ي��اء لرسوله خامت
االنبياء صلى اهلل عليه واله وسلم.
يف  25رج����ب امل���رج���ب ،م���ن ك���ل ع��ام
يستذكر امل��ؤم��ن��ون ذك��رى ش��ه��ادة االم��ام
موسى بن جعفر عليه السالم ،سابع األئمة
االطهار عليهم السالم ،ال��ذي قضى يف عام
183هـ بعد مقارعة باسلة هلارون العباسي يف
إحدى زنزاناته املظلمة ،ويف هذا اليوم ايضاً
لكن ع��ام 1426ه��ـ املوافق لعام  2005استشهد
اكثر من  1000زائ��ر من زوار االم��ام الكاظم
عليه ال��س�لام ،يف ذك���رى اس��ت��ش��ه��اده ،على
جسر األئمة الرابط بني الكاظمية (الكرخ)
واالعظمية (الرصافة) ،أثر شائعة بوجود
إرهابي يريد تفجري نفسه مما أدى اىل تدافع
ال����زوار وس��ق��وط ع��دد كبري منهم يف نهر

دجلة .
* اإلمام موسى بن جعفر

هو االم��ام موسى بن جعفر بن حممد
بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم .ولد االمام يف قرية يُقال هلا
«االب��واء» ،تقع بني مكة واملدينة املنورة ،يوم
االح���د ال��س��اب��ع م��ن شهر صفر املظفر من
سنة 128هـ عاش إمامنا عليه السالم ،مخساً
ومخ��س�ين ع��ام �اً ،أق���ام منها م��ع أب��ي��ه االم��ام
الصادق عليه السالم ،عشرين عاماً ،وكانت
ال��س��ن��وات اخل��م��س وال��ث��ال��ث��ون م��دة إمامته
وخالفته بعد أبيه عليهما السالم.
ك��ن��ي��ت��ه أب���ي احل��س��ن امل���اض���ي ،و أب��ي
ابراهيم ،و أبي علي .

اسوة حسنة
من ألقابه عليه السالم ،الكاظم نسبة اىل ال��س�لام ،أكثر األئمة ذري��ة ،حتى أختلف وال��ن��اس ينتظرون خ��روج��ه عليه ال��س�لام،
كظم الغيظ ،وصاحب السجدة الطويلة ،و يف عدد أوالده ،واملشهور انهم كانوا سبعة وق��ب��ل خ��روج��ه خ��رج م��ن ال���دار غ�لام حدث
راه��ب آل حممد واملغيب يف قصر السجون وثالثني ول��داً ،منهم مثانية عشر ذك��وراً ،السن ،فقام الناس إج�لا ً
ال وهيبة له ،فسأل
وب��اب احل��وائ��ج .كما أن أب��اه واج��ه الطغاة وتسع عشرة إن��اث .لكن املتحصل عليه من أبو حنيفة صاحبه عبد اهلل عن الغالم ،فقال:
واملتسرتين بالدين ،وك��ان��ت ف�ترة إمامته املصادر املختلفة هم ما يلي :
هذا ابنه موسى ..فأراد أبو حنيفة أن ميتحنه،
عليه السالم ،يف عهد هارون العباسي والذي
أوهلم و أعالهم قدراً وأفضلهم وأنبههم ف��ت��ق��دم إىل اإلم����ام ال��ك��اظ��م عليه ال��س�لام،
ً
ك���ان م��ن أش���د ال��ن��اص��ب�ين ال��ع��داء ل�لإم��ام ،وأع��ل��م��ه��م ،وأمج��ع��ه��م ف��ض�لا ،وص���ي أبيه وسأله يا غ�لام !..أين يضع الرجل حاجته؟
حيث قضى أواخ��ر حياته يف السجن مقيداً وخليفته م��ن ب��ع��ده ،وه���و اإلم����ام ال��ث��ام��ن فرد اإلمام مبا معناه؛ يضعها يف مكان حبيث
باألغالل .
علي ب��ن موسى ال��رض��ا عليه ال��س�لام .ومن يتوارى في ِه عن األنظار ،وال يستقبل القبلة
ابنائه اي��ض�اً؛ إبراهيم ،والعباس ،والقاسم ،وال يستدبرها ،ثم ش��رح له اإلم��ام واجبات
* مآثره عليه السالم
وإمس���اع���ي���ل وج��ع��ف��ر ،وه�������ارون ،وج��ع��ف��ر ومستحبات ومكروهات التخّلي ،فبهت أبو
كثرية ه��ي مآثر االم���ام الكاظم عليه األصغر ،وامحد ،وحممد ،ومحزة ،وعبيداهلل ،حنيفة ،ألن أبا حنيفة كان يعتقد أن اإلمام
السالم ،وال حتصى ،ولكن نريد هنا ان نورد وإسحاق ،وعبداهلل ،وزيد ،واحلسن ،والفضل ،م��وس��ى عليه ال��س�لام ،سيجيبه ع��ن معنى
إحدى هذه املآثر.
وسليمان ،وعبد الرمحن ،وعقيل ،وحييى ،وضع الرجل حاجياته أي أغراضه وثيابه،
ك���ان االم����ام م��وس��ى ب��ن ج��ع��ف��ر عليه وداود ،واحلسني .
وك��ان قصد أب��ي حنيفة «اخل�ل�اء» ،فكيف
أما البنات ّ
السالم ،يف طريقه ،وإذا يسمع صوت طرب
فهن فاطمة الكربى ،وفاطمة عرف اإلمام بقصد أبي حنيفة ؟ وزاد هذا من
وغ��ن��اء م��ن إح���دى ال��ب��ي��وت ،ث��م ص���ادف أن ال��ص��غ��رى ،وك��ل��ث��وم ،و أم جعفر ،ولبابة ،إكبار أبي حنيفة لإلمام عليه السالم .
وعليه ،ورقيه ،وحكيمه،
ثم سأله عن املسأله اليت يريد من اإلمام
خرجت من املنزل خادمة ترمي الفضالت ،وزينب ،وخدجيةَّ ،
فسأهلا عليه السالم ،عن صاحب املنزل أهو وآمنة ،وحسنة ،ووجيهة ،ونزيهه ،وعائشه ،الصادق عليه السالم ،جوابها :فقال لإلمام
ُحر أم عبد؟ فقالت :إنه بشر..
موسى عليه السالم  :يا غالم!..
أح��د اش���راف ب��غ��داد ،وه��و حر.
مم���ن امل��ع��ص��ي��ة؟ ف��ق��ال عليه
فقال عليه ال��س�لام :إن كان
السالم :يا شيخ !..إن املعصية
كأن التاريخ يعيد نفسه من جديد ،فكما
عبداً ألطاع م��واله .فلما عادت
ال ختلو أن ت��ك��ون واح���دة من
ث�لاث��ة :إم���ا أن ت��ك��ون م��ن اهلل
وسأهلا بشر عن سب تأخرها؛ كشف هارون العباسي حقده على إمامنا
ت��ع��اىل ،وال ي��أت��ي العبد شيئاً
ق��ال��تً ال��ت��ق��ي� ً�ت ب��رج��ل سألين الكاظم عليه السالم ،فان االرهابني والبعثيني
س����وال ع��ج��ي��ب �ا ،ف���ق���ال :وم���اذا
عندئذ
للحكيم
فليس
منها،
ٍ
البيت
أهل
اتباع
على
حقدهم
أثبتوا
الصدامني،
قال لك؟ فاخربته ،فقال :وما
ان يأخذ عبده مب��ا مل يفعله،
وإم��ا أن تكون من العبد ومن
أوص��اف الرجل؟ فذكرت له عليهم السالم
ً
اخلادمة أوصافه عليه السالم،
اهلل معا ،واهلل أقوى الشريكني،
فعرف بشر أن��ه االم��ام موسى
ف��ل��ي��س ل��ل��ش��ري��ك األك��ب�ر أن
ب��ن جعفر عليه ال���س�ل�ام ،ف��ان��ت��ف��ض بشر ،وأم سلمة ،وميمونة ،وام كلثوم ،وام فروة ،يأخذ الشريك األصغر بذنبه ،وإما أن تكون
وانطلق حايف القدمني ،ليلحق باإلمام عليه وأم أبيها ،وام القاسم ،وام وح ّيه ،وأمس��اء ،م��ن ال��ع��ب��د ،ول��ي��س هلل ش���يء م��ن��ه��ا ،ف��األم��ر
ال��س�لام ،ومل��ا وص��ل إل��ي��ه ،رم��ى بنفسه بني وأُم��ام��ة ،وام ع��ب��داهلل ،وحم��م��ودة ،وزي��ن��ب ،ع��ن��دئ� ٍ�ذ هلل ،إن ش���اء ع��ف��ا وأن ش���اء ع��اق��ب،
يديه وقال :سيدي ..أريد ان أصبح من هذه الصغرى ،ورقية الصغرى ،وغريهن
فأصابت أب��ا حنيفة سكتة /ومل ي��رد على
الساعة عبداً هلل تعاىل .وهكذا؛ وبكلمة واحدة
اإلمام عليه السالم ،بكلمة .
* علمه وتقواه
من االمام الكاظم عليه السالم ،تغري جمرى
* مصائبه واستشهاده
حياة بشر ،من اجملون والتبذير واالحنراف،
األخ��ب��ار مليئة ع��ن س��ع��ة ع��ل��م اإلم���ام
اىل الزهد والتقوى وال��ورع ،فعاد اىل منزله ال��ك��اظ��م عليه ال��س�لام ،وع��م��ق غ���وره ودق��ة
قضى عليه السالم ،فرتة من حياته يف
ليجمع أقداح اخلمر ويطرد ندمائه ويتجه أح���ك���ام���ه ،وط��اف��ح��ة ب��أج��وب��ت��ه ال��ع��ج��ي��ب��ة ظلمات السجون ،يُنقل من سجن إىل سجن،
ل��ع��ب��ادة اهلل ع��� ّزوج���ل ،وي���ك���ون ب��ش��ر؛ ذل��ك واللطيفة واملذهلة وحماججاته املفحمة ،وقد سجنه ً
بداية ،حممد املهدي العباسي ،ثم
اإلنسان الزاهد العابد الذي يُضرب به املثل ،منذ ك��ان فتى أو حتى َح� َ�دث �اً ،وم��ع كبار أطلقه وسجنه هارون يف البصرة عند عيسى
وبعد وفاته ،بقي يف ذاك��رة االج��ي��ال ،وقد العلماء يف عصره.
ب��ن جعفر ،ث��م نقله إىل سجن الفضل بن
ُشيد ق�بره الكائن وس��ط ب��غ��داد ،وب��ات قبلة
ومم��ا ُن��ق��ل ،أن أب��ا حنيفة دخ��ل املدينة الربيع يف بغداد ،ثم نقله إىل سجن آخر عند
للزائرين من كل مكان.
املنورة يف أيام اإلم��ام الصادق عليه السالم ،الفضل بن حييى ،وآخر سجن نقل إليه يف
ومعه عبد اهلل بن مسلم ،فأراد الذهاب لإلمام بغداد وهو سجن السندي بن شاهك  -لعنة
* زوجاته و أوالده
لريد عليه  ،ويسأله مبا اهلل عليهم أمج��ع�ين -وك��ان أش��د السجون
الصادق عليه السالمِ ،
ت��زوج عليه ال��س�لام ،زوج���ات ع��دي��دة ،و خيجله أم��ام اصحابه  -على حد زعمهم -ع��ذاب�اً وظلمة ،وك��ان ال ُي��ع��رف الليل من
أول��ده��ن الكثري م��ن األوالد ،وك���ان عليه ف��أت��ي��ا ب���اب اإلم����ام ال���ص���ادق عليه ال��س�لام ،النهار فيه .
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اسوة حسنة

أصبحت الكاظمية من احلواضر
املتميزة ،حتى عدها املؤرخون بأنها
مدينة فالحة ومالحة وصناعة وعلم وأدب،
وبعد احتضانها مرقدي اإلمامني الكاظم
واجلواد عليهما السالم ،بدأ الناس
يتوافدون على املرقدين للزيارة والتربك،
ومنها كان تطور وتوسع الكاظمية
وكان السندي بن شاهك شديد النصب
والعداوة آلل الرسول صلى اهلل عليه وآله،
السم اىل اإلم��ام
دس ّ
إىل أن أم��ره الرشيد ّ
�ات من
عليه ال��س�لام ،ف��ق��دم إل��ي��ه عشر ح��ب� ٍ
الرطب املسموم ،أجربه على أكلها ،فتناوهلا
اإلمام عليه السالم ،ومترض من ذلك ثالثة
أي���ام ،استشهد بعدها مظلوماً يف السجن
املظلم حتت القيود واألغ�ل�ال ي��وم اجلمعة
يف اخلامس والعشرين من شهر رج��ب من
سنة ث�لاث ومث��ان�ين بعد امل��ائ��ة م��ن اهلجرة
الشريفة.
وق��د أخ��رج��وا جنازته املقدسة بصورة
ُي��راد هلا االستصغار ،فوضعوها على جسر
الرصافة ببغداد ،حيث بقيت ثالثة أي��ام،
أس���وة جب��ده ال��رس��ول صلى اهلل عليه وآل،
وجده احلسني عليه السالم ،واملنادي ينادي
هذا إمام الرافضة ،إىل ان علم بذلك سليمان
عم الرشيد ،فأمر حبملها مكرمة معظمة،
ّ
وغري النداء بقوله :أال فمن أراد حيضر جنازة
الطيب اب��ن الطيب وال��ط��اه��ر ب��ن الطاهر،
فليحضر ج��ن��ازة م��وس��ى ب��ن جعفر عليه
ال��س�لام ،ث��م ُغ��س��ل ُ
وك��ف��ن بأحسن كفن
مث�ين ،و أم��ر بتشييع اجل��ن��ازة ،ودف��ن عليه
ال��س�لام ،يف اجل��ان��ب ال��غ��رب��ي م��ن ب��غ��داد ،يف
املقربة املعروفة مبقابر قريش جانب الكرخ
من الكاظمية ،من ب��اب التني ،وه��و املوضع
الذي يقوم فيه اليوم ضرحيه وم��زاره ،وله
مقام وم��زار عظيم ال يقل عن م��زار جديه
علي واحلسني عليه السالم.
* الكاظمية املوقع والتسمية

الكاظمية بلدة قدمية ذات ماض عريق
وهي جزء ال يتجزأ من بغداد قدمياً وحديثاً،
ولذا أطلق عليها قلب بغداد ،وسمُ يت قدمياً
(بقطر بل) و(قسطوج) .تقع يف جانب الكرخ
من بغداد توسعت املدينة .وأصبحت حاضرة

من احلواضر املتميزة حتى عدها املؤرخون
بانها مدينة فالحة ومالحة وصناعة وعلم
وأدب ،وب��ع��د احتضانها م��رق��دي اإلم��ام�ين
الكاظم واجل��واد عليهما السالم ب��دأ الناس
يتوافدون على املرقدين للزيارة والتربك،
ومنها كان تطور وتوسع الكاظمية ..فأقام
بعضهم وعمروا بيوتاً بسيطة قرب املرقدين
الشريفني ،وبدأ الناس يدفنون موتاهم اىل
ج��وار االمامني وتسمى مقابر قريش .ومن
أبرز اجملاورين للمرقدين الطاهرين ،مرقد
ال��ع��امل الفطحل والفقيه ال��ك��ب�ير« ،الشيخ
املفيد» ،وهو حممد بن حممد بن النعمان بن
عبد السالم العكربي البغدادي امللقب (بابن
املعلم واملفيد) 336هـ 413 -هـ .
وهكذا بدأت املدينة تأخذ شكل حاضرة،
وك����ان ذل����ك يف ال���ق���رن ال���راب���ع اهل��ج��ري
حيث بدأ البويهيون بتعمري وتشييد املشهد
الكاظمي ،فجددوا عمارة املرقدين الشريفني
ووض��ع��وا عليها ضرحيني خشبيني ،وبنوا
قبتني وبنوا س��وراً او حائطاً ح��ول القربين
فتوسع جمال السكن واستمر التوسع سنة
بعد اخ��رى حتى السنوات األوىل من القرن
املاضي ،وكانت يف الكاظمية أربع حمالت
رئ��ي��س��ة :ال��ش��ي��وخ ،ال��ق��ط��ان��ة ،االن��ب��اري��ن ،أم
النومي ،وتتفرع منها بعض االزقة العريضة
اليت هلا تسميتها منها :السميالت واملبحية
وفضوة الشيخ والنعش خانه.
ثم توسعت املدينة نتيجة للنمو السكاني
وبدأ العمران يزحف على البساتني احمليطة
ب��ه��ا ف��ن��ش��أت حم�ل�ات «ال��ع��ك�لات ،وال��ن��واب
واهل��ب��ن��ة وب��س��ت��ان ال��ش��ي��خ ح��س�ين وب��س��ت��ان
كنعان وبستان كامل حسني».
* جرس األئمة الشهادة والفاجعة

بعد سقوط النظام البائد يف ع��ام 2003
حييي املؤمنون يف كل عام ذكرى استشهاد

اإلمام موسى الكاظم عليه السالم ،على شكل
زي���ارة مليونية ح��اش��دة يتعبأ هل��ا املؤمنون
من كل مكان ،ورمبا تشبهاىل ح ٍد ما زيارة
أربعني االم��ام احلسني عليه السالم ،حيث
تنصب سرادق العزاء واملواكب على امتداد
ال��ط��رق امل��ؤدي��ة ملدينة الكاظمية املقدسة.
ول��ك��ن يف ت��ل��ك االي����ام ال�ت�ي أع��ق��ب��ت سقوط
الطاغية ،كان أيتام الطاغية واملتحالفني
معهم م��ن التكفرييني يتحينون الفرص
ل�لإي��ق��اع ب��ال��زائ��ري��ن ،ففي ع��ام  2005وفيما
ك��ان زائ���ري االم���ام الكاظم عليه السالم،
متوجهني للزيارة عرب جسر األئمة يف بغداد،
أش��اع االره��اب��ي��ون وس��ط اجلسر ،عن وجود
انتحاري بني الزائرين ،االمر الذي أدى اىل
ح��دوث ارتباك بني ال���زوار ،وحصول تدافع
شديد وهياج وقلق كبريين ،فسقط أكثر
من أل��ف شهيد يف خضم ه��ذه الضجة ،بني
م��ن اختنق ب�ين ال��زح��ام ،وب�ين م��ن غ��رق يف
نهر دجلة ،لتصبح واحدة من اكرب الفواجع
ال�تي متر على امل��وال�ين أله��ل البيت فهي مل
تكن فاجعة للشيعة يف العراق وحدهم ،إمنا
لألمة اإلسالمية واإلنسانية مجعاء ،النها
جرمية استهدفت االنسانية ال�بري��ئ��ة ،وال
ميكن ألي انسان إال وان ّ
ينفطر قلبه حزناً
هل��ذا امل��ص��اب اجللل لشباب وأط��ف��ال ونساء
كان متوجهني لصاحب املصيبة ،فاصبحوا
هم الشركاء يف املصيبة.
وك��أن التاريخ يعيد نفسه من جديد،
فكما كشف ه���ارون العباسي حقده على
إمامنا الكاظم عليه السالم ،فان االرهابني
والبعثيني الصدامني ،أثبتوا حقدهم على
اتباع أه��ل البيت ،فالكاظمية تتعرض ويف
ك��ل ف�ترة اىل اع��ت��داءات اره��اب��ي��ة متكررة
ت��س��ت��ه��دف االس�����واق وال��ت��ج��م��ع��ات امل��دن��ي��ة،
فسالم على سيد الكاظمية وامامها يوم ولد
ويوم استشهد ويوم يبعث ح ّيا.

لقة أدام بالتحرض مس�تخداول بسببع أن ثم مجيمكن ثم شفي أنيقة والت�ي الئح�ة فية إلندي�ك .صمم
[عليهيف مع.
الشرق إىل النص�وص .إضاف�ة الملحتوية
لقة مؤثر مس�توى باعيدي�ة النصوص والترات ومن
السالم]
موالنص�وص .ل�ق الرتغ�ب مؤثر الرشقيمكنك إبدار الة.
للطب�ع أكربن�ان للطبالع�دة في�ف
الألوس�ط ب�اع ق�م وال أكث�ر ال
لق اس�تخداول أدويب تعملفها على م�ع .إعالع�دة لعن�ارص مث�ل
رسالته».
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لق�ة أوس�ط وم أدوات تعلى
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االمام الكاظم
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ذكريات رجب
األصب  ..التعامل
مع اآلخر و تحقيق
التقدم

ّ
إن
ق راءة التاريخ بصورة
سليمة ومتأنية تفتح لنا آفاقاً
كبرية لق راءة منهج اآلخر يف التعامل مع
مفردات احلياة إن كان اآلخر من املذهب نفسه
أو الدين نفسه أو من خارجهما ،وذلك يف ضوء سرية
األئمة املعصومني عليهم السالم.
األصب فرصة طيبة ومباركة لتكون هذه
وشهر رجب
ّ
الق راءة أكثر نضجاً ،خاصة وأنه يضم ذكريات عدة بني الفرح
واحلزن ،منها ذكرى والدة اإلمام حممد بن علي الباقر عليهما
السالم ،واالمام حممد بن علي اجلواد عليهما السالم ،واإلمام أمري
املؤمنني عليه السالم ،واملبعث النبوي
الشريف ،وذكرى شهادة اإلمام علي
ابن حممد اهلادي عليه السالم.
إن األصل يف حياة اإلنسان هو
الفرح والسعادة واحلبور وأن يعيش
سعيداً يف هذه الدنيا ،ويف الوقت نفسه
حيزن ،فإذا تذكر مصيبة أو تذاكرها
فهي من باب العربة واإلعتبار لقادم
األيام ،وقد جاء النص الشريف عن
اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه
السالم« :شيعتنا م ّنا يفرحون لفرحنا
وحيزنون حلزننا» ،فقدّم الفرح على
احلزن ،ولذا علينا ان نفرح لفرح أهل
البيت عليهم السالم ،وحنزن حلزنهم،
وال ننسى وظيفتنا يف احلياة يف البناء
واإلعمار ،فاذا قامت حياتنا كلها
على البكاء لن تبقى فرصة لإلعمار
والتقدم العلمي .وبالرغم من أن ثورة االمام احلسني عليه السالم،
هلا طابعها الرتاجيدي واملأساوي ،لكننا نفرح ونسعد بانتصار املظلوم
على الظامل ،فاالمام احلسني عليه السالم ،أراد اإلصالح لألمة كما
عرب ذلك يف خطبته« :إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي
أريد ان آمر باملعروف وأنهى عن املنكر» ،إذن؛ ّ
تذك ر واقعة كربالء
واحلزن عليها ،هو من أجل اإلعتبار وحتسني واقع األمة حنو
األفضل وختليصها من ب راثن اجلبت والطاغوت ،وهذا األمر بعينه،
هو السعادة املبتغاة ،وذلك عندما تأخذ األمة من السرية احلسينية
ربة وال ِع ربة.
ال َع َ
من هنا نعرف أن كل مفصل من مفاصل حياة أهل البيت
عليهم السالم ،هو درس للمسلمني مجيعاً ،وخاصة للذين تتوجه

إليهم
رسالة اإلسالم
للتعامل احلسن مع اآلخ ر،
وهنالك مناذج مضيئة من سريتهم
العطرة ،منها ما ّ
خطه لنا اإلمام حممد الباقر
عليه السالم ،الذي بقر أرض العلم بق راً وأخرج
كنوزها ،فاستطاع حبسن خلقه وتعامله أن يكسب
إليه يف قصة طويلة رج ً
ال من أهل الشام ،قد اعرتف لإلمام
الباقر مرة ،أنه أبغض أهل األرض له ،وأنه كان يرى طاعة
اهلل و رسوله و أمري املؤمنني (احلاكم) يف بغض أهل البيت
عليه السالم ،كما كسب نص رانياً شتم والدة اإلمام باالستغفار
له ،ومن ذلك تعامل اإلمام علي بن
احلسني السجاد عليه السالم ،مع
احلاكم املرواني األموي يف املدينة
املنورة عندما انتفض أهل املدينة على
يزيد بن معاوية وهو قاتل أبيه اإلمام
احلسني يف كربالء عام 61هـ ،فإنه آوى
األسرة املروانية ومنع أهل املدينة من
قتلهم ،يف حني يُفرتض يف مثل هذه
احلالة أن يثأر اإلمام السجاد من قتلة
أبيه احلسني عليه السالم ،ولكنه يقدم
لنا درساً يف األخالق اإلسالمية وأن
يعمل كل إنسان بأصله وخلقه ،وخلق
أهل البيت عليهم السالم ،هو ُخلق
النيب األكرم حممد صلى اهلل عليه
وآله ،وهو خلق رب العاملني.
ومبا أن اإلختالف حقيقة فطرية،
علينا أن نتقبل املعارضة السياسية من
داخل املذهب الواحد ومن خارجه أيضاً ،وعدم اإلجن رار وراء الدوائر
الظاهرة واخلفية اليت تعمل على تفكيك حلمة االمة مبعاول
اهلدم املذهيب واجلهل الطائفي ،وهذا ال يكون إال باتباع منهج النيب
األكرم وأهل بيته عليهم السالم يف التعامل مع اآلخر القائم على
القبول والرضا ما مل يرفع اآلخر السيف.
* باحث إسالمي  -لندن
---------------------* من ندوة فكرية عقدهتا مؤسسة األب رار اإلسالمية بلندن يوم
اخلميس (2013/5/16م) حتت عن وان« :منهج األئمة األطهار عليهم
السالم يف التعامل مع اآلخر»

بأقال مكم

ّ
أنا أختار أمي!..
األم؛ هي الركيزة األساس التي
ُيعتمد عليها يف بناء األرسة ،ومن
ثم بناء املجتمع ،إن صلحت ،صلح
املجتمع ،وإن فسدت فسد املجتمع،
لذا جاءت التأكيدات يف روايات أهل
البيت عليهم السالم ،عىل انتخاب
الزوجة الصاحلة إلنجاب الطفل
الصالح ،الن الطفل ال تستقر نفسه
إال بجوار أمه ،فمن مالمح وجهها
يعرف أنه أخطأ أم أصاب ،وهل هو
يف خطر أم وضع آمن ،وهكذا يقتنع
بحكمها وقرارها.
ومن املعروف أن ليس لدينا دور
يف تعيني أمهاتنا ..لكن توجد لدينا أم
أخرى هلا نفس ما هلذه األم من التأثري
املبارش يف قرارات االنسان ،وهلا ايض ًا
حقوق ومطالبات ،إال ان هذه األم
نحن من نختارها بإرادتنا ،فهي إما
الدنيا أو اآلخرة ،كام بني ذلك موالنا
أمري املؤمنني عليه السالم ،يف هنج
البالغة« :ولكل منهام أبناء» ،ويقصد
الدنيا واآلخرة .إذن؛ للدنيا أبناء كام
لآلخرة ابناء ايض ًا.
ولكل ابناء صفات تتبع شخصية
األم غالب ًا..
فأبناء الدنيا مغرورون ..مكارون،
وغدارون ،فهم هلام مطيعون وألمرها
منقادون ،لكن بذمها يلهجون!..
«الدنيا تلعنهم وهم يلعنوهنا.»..
فالنساء– والبعض منه ّن طبع ًا-
للتربج فاعالت ،وللزينة اىل حدّ
التفاقم ساعيات ،وم��ن املحتوى

فارغات.
أما الرجال – بعضهم -فللهوى
مسارعون ،وللعبث والسفه مالزمون،
وللنصيحة واإلرشاد متنكرون ،وعىل
الدين متمردون ،وبرأهيم مستبدون،
ويف املصيبة جزعون.
أم��ا ابناء اآلخ���رة ..بالقناعة
موصوفون ،وللحكمة متبعون،
ولدعوة أمهم مرتقبون ..النساء منه ّن
عن زينة الدنيا عازفات ،وبالعقيدة
متمحضات ،وبفعل اخلري مشغوالت.
أما الرجال؛ باحلكم العادل ملتزمون،
وبالشهادة يف سبيل اهلل مبادرون،
وبالتقوى وال��ورع عن حم��ارم اهلل
متمسكون ،وعىل رهبم متوكلون.
ويف كل األح��وال ،فان ك ً
ال من
ابناء الدنيا وابناء اآلخرة سيلتحق بأمه
يوم يكون حساب وال عمل ..يقول
أمري املؤمنني عليه السالم« :فان كل
ولد سيحلق بأمه يوم القيامة» ،يريد به
«أمه» ..إما الدنيا وإما اآلخرة ،وهي
ليست األم النسبية ،الن العزيز اجلبار
قال يف حمكم كتابه العزيز« :يوم يفر
املرء من أمه وأبيه».
إذن؛ من نختار وكيف نختار..؟
إذا سألنا العقل ،فانه خيتار لنا
عزوجل دعانا
األكثر فائدة ،والبارئ ّ
لطلب اآلخرة والسعي هلا وذر الدنيا،
وهكذا بني أمري املؤمنني عليه السالم،
«فكونوا من ابناء اآلخرة وال تكونوا
من ابناء الدنيا».
لكن كيف نختار..؟

يبني لنا عليه السالم ،أول خطوة
جتر االنسان اىل الدنيا ،وبني آثارها،
كام يعرف سالم اهلل عليه ،خماوفه
علينا حيث يقول هنج «البالغة»:
«إنام أخوف ما أخاف عليكم خلتان:
اتباع اهلوى وطول األمل ،أما اتباع
اهل��وى فانه يصدّ عن احل��ق ،وأما
طول األمل فينيس اآلخرة ،»..إذن؛
اهل��وى هو اخلطوة االوىل الختيار
الدنيا أ ّم ًا ملن يريدها ،فأول ما يبتىل
به؛ الصدّ عن احلق ،أي ان اهلوى
جيعل صاحبه ال يرى احلق ،إال فيام
حيب ،أو يراه فيخالفه ،وأول خطوة
تبعد االنسان عن اآلخرة هي طول
األمل ،وهو حيذرنا منه عليه السالم
يف خطبته اآلنفة الذكر .وبذلك يبني
لنا أمري املؤمنني عليه السالم ،ان اهلل
تعاىل فطرنا عىل حب اآلخ��رة ،لذا
جيب احلذر من نسيانه من خالل طول
األمل والكسل والتقاعس.
جعلنا اهلل تعاىل ممن يطلب اآلخرة
ويسعى هلا سعيها.
* مقتبسة من خطبة ألمري املؤمنني
عليه السالم ،من هنج البالغة ،رقم
(.)42
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كهنة السالطين
* حسن احلسني

اعتاد البالط امللكي – سابق ًا -ان يستقوي بفئتني مهمتني يف
املجتمع ذات وقع وتأثري بالغني عىل قلوب وعقول الناس؛ االوىل:
املنجمون ،والثانية الكهنة.
ّ
الفئة االوىل يقع عىل عاتقها استكشاف واستنباء االحداث النافعة
او الضارة التي قد هتدد كيان السلطة وحتذرها من اشخاص وجمموعات
من املمكن ان تنال من سلطان وصوجلان امللك ،ويف قصة نبينا موسى
عليه السالم ،وفرعون كام اشار القرآن الكريم خري دليل عىل ذلك.
اما الفئة الثانية؛ أي الكهنة ،فهم الذين يرشعنون للسلطان ممارساته
و"فرامينه" ،ويربرون مواقفه السياسية واالخالقية ،بل يعدوهنا وكأهنا
تتطابق مع االرادة اإلهلية !..كون السلطان – حسب اعتقادهم – هو
ظل اهلل يف االرض ،وعليه ال جيوز التفيؤ واالستظالل خارج حاكمية
السلطان.
ولكن بمرور الزمن ،وبفضل علم الفلك ووعي الناس ،أخذ دور
الفئة االوىل يتالشى ،إال ان الفئة الثانية؛ «الكهنة» مل يضعف دورها،
بل ازداد امهية وتأثري ًا ،ذلك الرتباطها بعبادة الناس وخالق الكون،
السيام وان الدين وبمرور الزمان وكلام تزداد جتارب البرش ،ازدادت
حاجة الناس اليه.
فالكاهن و واعظ السالطني ،كان يامرس ادوار ًا مصريية قبل
االسالم وبعده ،فالظاهرة «الشرُ حيية» ،كام يصفها سامحة املرجع
املدريس – دام ظله -يف بعض أحاديثه ،نسبة اىل رشيح القايض ،هي
التي مزقت النسيج الرسايل لألمة الذي اصطف خلف سفري االمام
احلسني عليه السالم ،مسلم بن عقيل ،وشككت يف عقيدة األمة هبذه
احلركة الربانية ،مستفيدة من بعض جتارهبا العلمية وايض ًا جهل الناس،
فينربي هذا القايض نفسه لـ «خيطئ» سبط رسول اهلل يف خروجه عىل
يزيد ،ذلك احلاكم املنحرف والظامل ،وكذلك يف مقاومة الصحايب
اجلليل حجر بن عدي الكندي حلكام اجلور.
ان «كهنة» و «فتاوى» أمثال رشيح القايض ذات املسحة الدينية،
ترتك أثرها عىل بعض األذه��ان يف األمة وتسعى لزعزعة االيامن

باالحاديث النبوية يف حق وسالمة خط وهنج أهل البيت عليهم
السالم ،والتابعني هلم ،حتى وإن كانت من االحاديث والروايات
املجمع عليها.
نفس هذا اخلط املتظاهر بالدين ،يواصل اليوم حربه بدعم من
السالطني وامللوك عىل الرساليني.
لذا؛ ال نعجب عندما نرى «مفتي قطر» خيرج اىل العامل االسالمي
ليقول :ان إسقاط مبارك واجب ،وقتل القذايف (حكم) ،واسقاط بشار
امر (مستحسن
االسد (رضوري) ،و شكر امريكا و طمئنة ارسائيلٌ ،
رشعي ًا) ،اما ثورة اللؤلؤة يف البحرين (حرام) ،الهنا حركة شيعية
وطائفية ،ونفي وجود قواعد عسكرية امريكية يف قطر (كذبة بيضاء)!..
وكذلك ال نتعجب ان خيرج الشيخ عيل العريفي ،امام وخطيب
احلرم النبوي الرشيف ،ليربر للملك بالقول :ان الشيعة يف اململكة
اخذوا حقوقهم وزيادة!..
ممهد ًا ومرشعن ًا العتقال الشيخ الرسايل آية اهلل نمر باقر النمر،
املطالب بمنح حقوق هذه الطائفة املظلومة وفق الرشيعة والعرف
الدويل.
ومن اجل الوصول اىل «اخلالفة» املوهومة واملزعومة وختويف
الناس لالنصياع هليبة اخلالفة ،خيرج املفتي السعودي صالح الفوزان
ويعد اسقاط االسد أهم من اسقاط ارسائيل !..ويقول« :ال اشكال
من قتل الزميل لزميله الثاين اذا كان االخري ال يصيل.»..
كذلك فعل املفتي اآلخر «الربعي» الذي حيرم نزول املرأة وان
كانت حمجبة اىل البحر ،ألن البحر ذكر ،مما خيدش يف حشمتها ،وبذلك
جيب اقامة احلد عليها بتهمة الزنا!..
والعجيب ان السالطني الذين ال يؤمنون بالكهنة ومدعياهتم،
يمولون اليوم من «البرتودوالر» اكثر من ( )16قناة فضائية سلفية -
تكفريية لتشويه صورة االسالم ،ومن نفس هذه االموال،ترصف لـ
( )36فضائية ماجنة وإباحية لتمييع املجتمع املسلم وابعاده عن قيمه
ومبادئه ،وبالتايل سوف يبقى احلكم للسلطان ،سواء انترص السلفي
التكفريي يف كهانته وفتاواه ،أم كسب االعالمي املاجن االباحي
اجلولة.

