




 رئيس التحرير 
عــى مــدى أكثــر مــن عــام، و »داعــش« يواصــل نــر 
ــكني  ــة الس ــامل، بلغ ــلمني والع ــني واملس ــائله اىل العراقي رس
والــدم واالرهــاب بــكل أشــكاله. فهــل وصلــت منّــا إليــه 

ــالة...؟! رس
ــدوان  ــاع ورّد الع ــى الدف ــًا- ع ــٌب - حالي ــد منص اجله
وحتريــر األرض مــن االحتــال الداعــي، ومّلــا بــان العجــز 
ــم  ــا اىل الدع ــة وجلوؤه ــكرية العراقي ــة العس ــى املؤسس ع
ــان  ــع- ف ــو املتوق ــا ه ــركا - ك ــادة ام ــدويل، وكان بقي ال
ــه  ــامل بأن ــرى اىل الع ــالة أخ ــغ رس ــد أبل ــون ق ــش« يك »داع
ــًا يف  ــس جيش ــامل، ولي ــرى يف الع ــوى الك ــل الق ــا يقات إن
بلــد معــني، واملثــر أن جــواب الرســالة مــن هــذه القــوى، 

أنــه »ليــس مــن الســهل هزيمــة داعــش يف العــراق، رغــم 
ــة...«!  ــات اجلوي الرضب

بعــض وســائل االعــام الدوليــة والعربيــة 
حاولــت  »داعــش«  لـــ  والداعمــة  املتناغمــة 

ــية«،  ــائل الداعش ــى »الرس ــق ردود ع ــرارًا خل م
بحصــول أعــال قتــل ومتثيــل باجلثــث وســلب 
وهنــب عــى يــد مــن يزعمــون أهنــم ينتمــون اىل 

القــوات املســلحة العراقيــة، املؤلفــة مــن احلشــد 
الشــعبي والرطــة االحتاديــة واجليــش العراقــي، 

ــام  ــد أم ــة مل تصم ــائل املختلق ــذه الرس ــد أن ه بي
حقيقــة انتــاء قواتنــا اىل مدرســة القيــم واملبــادئ 

ــمحاء.  الس
وعــى  علينــا  تــرى  الرســائل  نجــد  ذلــك؛  مــع 
ــمع  ــث يس ــارك، حي ــان املب ــهر رمض ــى يف ش ــلمني حت املس
ــن  ــة تتفن ــة االرهابي ــذه اجلاع ــف أن ه ــرى كي ــع وي اجلمي
يوميــًا بإزهــاق االرواح، حتــى ال تبقــي طريقــة إال وجترهبــا 

ــخيفة.  ــم س ــّزل بته ــاء الع ــع االبري م
ــاعة  ــدف إش ــط هب ــت فق ــة ليس ــائل املتتالي ــذه الرس ه
ــتمرة  ــل املس ــات القت ــان عملي ــوس، وإال ف ــب يف النف الرع
باالعــدام شــنقًا او رميــًا بالرصــاص - مثــًا- تكــون 
ــًا باملــاء او  ــل غرق ــة »داعــش« اىل القت ــا حاج كافيــة، ف
بتفجــر الــرؤوس او النســف او احلــرق أو.... إال االرصار 
عــى أن هــذه هــي اللغــة الوحيــدة لدهيــم ملــن يريــد قتاهلــم. 
ــارص  ــه اىل عن ــن توج ــمحاء ل ــام الس ــالة اإلس إن رس
»داعــش« مــن الذيــن }َخَتــَم اللَُّ َعــَى ُقُلوهِبِــْم َوَعــَى 
ــرق  ــم يف ط ــاَوٌة...{، فه ــْم ِغَش ــَى َأْبَصاِرِه ــْمِعِهْم َوَع َس
الاعــودة، إنــا هــي للمســلمني وللعــامل أمجــع، بــأن القيــم 
ــه  ــى الل علي ــرم، ص ــي األك ــا النب ــاء هب ــي ج ــادئ الت واملب
وآلــه، مــا تــزال حّيــة نابضــة، وهــي كاملــاء املنهمــر تصيــب 

ــاء.  ــن يش م
ــّم  ــذي ض ــيح ال ــامل الفس ــامي، والع ــامل االس إن الع
املســلمني، مــن أقــى الــرق اىل أقــى الغــرب، ولفــرة 
ــة  ــات فكري ــن فروس ــكو م ــن، كان يش ــن الزم ــة م طويل
وثقافيــة يف هــذه البقعــة وتلــك، حتولــت فيــا بعــد اىل 
ــباب،  ــن الش ــة م ــت رشحي ــة، أصاب ــية وذهني ــراض نفس ام
ــة  ــر والرغب ــي والتكف ــّرف الدين ــن؛ التط ــرت بعناوي وظه
باالنتقــام ممــن يعارضهــم ويقــف يف طريقهــم، وبــات 
حاهلــم، مثــل حــال املصــاب بــداء عضــال ومعــدي، وهــو 
يظــّن أنــه الوحيــد املعــاىف فيــا اجلميــع مــن حولــه مــرىض 

ــم! ــه معاجلته علي
وهنــاك اســباب وعوامــل عديــدة لســنا بــوارد احلديــث 
ــا  ــة، منه ــراض الفتاك ــذه االم ــوء ه ــت وراء نش ــا، كان عنه
ــدة  ــق املضطه ــكان املناط ــّص س ــة خت ــة وتارخيي اجتاعي
ــتان  ــتان وافغانس ــان وداغس ــل الشيش ــة، مث واملحروم
ــية  ــة وسياس ــا عقائدي ــك، ومنه ــنة واهلرس والبوس
ختــّص ســكان بعــض البــاد العربيــة واالســامية، 
مثــل الســعودية وتونــس واملغــرب وغرهــا، بــل 
وحتــى غــر االســامية. كل هــؤالء تركــوا 
ــة  ــا حقيق ــات مل تصله ــاًء وجمتمع ــاالً ونس أطف
اإلســام، االمــر الذي حــّول هــذه األرسة وتلك 
اىل حاضنــة لربيــة شــباب وحتــى فتيــان صغــار 
ــم، او  ــر مثله ــع رؤوس ب ــى قط ــرأة ع ــم اجل هل
يقدمــون عــى تفجــر انفســهم وســط االبريــاء، وهــم 

ــا{. ــنون ُصنع ــم حُيس ــبون أهّن }حَيس
ــة  ــرى ذات لغ ــة أخ ــالة ثاني ــة اىل رس ــن بحاج إذن؛ نح
عامليــة شــاملة، غــر التــي نطلقهــا يف امليــدان وبقــوة وجدارة 
بوجــه العنــارص االرهابيــة والتكفريــة، وتكــون موجهــة اىل 
كل أرسة مســلمة يف هــذه املعمــورة، بأهنــا جديــرة بالعيــش 
الكريــم، وأهنــم ليســوا أقــّل مــن أولئــك الذيــن شــملتهم 
ــن  ــنوات االوىل م ــمحاء يف الس ــه الس ــام وقيم ــة اإلس رمح

انتشــاره. 
وهــذه املهمــة تقــع اليــوم عــى عاتــق املؤسســات 
الثقافيــة واالعاميــة وايضــًا الدينيــة يف أن تتفــوق يف إيصال 

ــامل.  ــي اىل الع ــام احلقيق ــوت االس ص
هــذه الرســالة هــي التــي تغــّر وجــه التاريــخ ومســار 
ــوت  ــائل امل ــت رس ــًا، وليس ــًا أو آج ــداث إن عاج االح
ــل،  ــد الدلي ــن يري ــون، ومل ــا االرهابي ــي يطلقه ــع الت البش
ــهدت  ــي ش ــام، الت ــه الس ــني، علي ــاء احلس ــذه كرب فه
ــوا  ــوا وهنب ــن قتل ــك الذي ــس أولئ ــاء لنف ــقي امل ــالة س رس
وقطعــوا الــرؤوس، فــأّي رســالة أسســت وبنــت لانســانية 

ــاة؟! ــة احلي ــعوب كيفي ــت الش ــارة وعّلم واحلض

رسالتنا مقابل رسالة »الموت الداعشي«
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يواص��ل منت��دى الق��رآن الكري��م فعاليات��ه 
املقدس��ة،  كرب��اء  يف  والقرآني��ة  الثقافي��ة 
وذل��ك ضم��ن امللتق��ى االس��بوعي وحبض��ور 
املؤم��ن.  الش��باب  م��ن  كب��ر  لع��دد  فاع��ل 
ش��خصيات  اس��بوعيًا  املنت��دى  ويس��تضيف 

خمتلف��ة. مناس��بات  يف  وثقافي��ة  ديني��ة 
املؤمن��ن،  بأم��ر  امللتق��ى اخل��اص  فف��ي 
علي��ه الس��ام، وحت��ت عن��وان: »االم��ام عل��ي، 
عليه السام، العارف باهلل«، استضاف املنتدى 
مساح��ة الس��يد جعف��ر العل��وي، م��ن علم��اء 
إط��ار  ويف  البحري��ن.  يف  الرس��الين  الدي��ن 
احلديث عن االمام علي، عليه السام، حتدث 
العل��وي ع��ن مفه��وم احل��ق  الس��يد  مساح��ة 
ال��ذي جتّس��د ومتث��ل يف ش��خص اإلم��ام، علي��ه 
الس��ام، مس��تهًا حديث��ه بالرواي��ة الش��ريفة 
ال��ي تق��ول: ان اول م��ا خل��ق اهلل، ن��ور حمم��د، 
ث��م عل��ي، ث��م فاطم��ة ث��م احلس��ن واحلس��ن 

وبع��ده األئم��ة اإلث��ي عش��ر«. 
احل��ق  مفه��وم  ع��ن  مساحت��ه  وحت��دث 
وعاقت��ه بأم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��ام، حيث 
بّن أنه من امساء اهلل احلسنى، ويعي - يقول 
مساحت��ه- أن كل م��ا يص��در عن��ه -تعاىل- هو 
صحي��ح، ع��دل، س��ليم، والداللة االخ��رى هلذا 
املفه��وم؛ الغاي��ة م��ن فع��ل اخل��ر، أي ان ل��كل 
ش��ئ حق��ًا، مث��ل الص��اة، }وأقــم الصــاة 
ــري{، فاحل��ق هن��ا جع��ل الص��اة إلج��ل  لذك
الذك��ر ال إلج��ل الص��اة بعينه��ا، وه��ذا ه��و 

احل��ق«.
احل��ق  أن  ع��ن  مساحت��ه  حت��دث  كم��ا 
نوع��ان؛ ش��خصي، كم��ا يف الص��اة، و اآلخ��ر، 
ع��ام مث��ل اجله��اد وغ��ره. واحل��ق حت��ت مجيع 
ه��ذه العناوي��ن ه��و عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب، علي��ه 
السام، »علي مع احلق واحلق مع علي« فأي 
منزل��ة ه��ي! و أي درج��ة ه��ي! و أي عل��ي هذا؟!
ويف برنام��ج آخ��ر، أق��ام املنت��دى ملتق��ى 
اس��بوعيًا حت��ت عن��وان »االم��ام املنتظ��ر، أم��ل 
مساح��ة  املنت��دى  واس��تضاف  اجملاهدي��ن«، 
الش��يخ حبي��ب اجلم��ري، م��ن علم��اء الدي��ن 
مساحت��ه  ودع��ا  البحري��ن،  يف  الرس��الين 
الش��باب املؤم��ن اىل معرف��ة حقيقي��ة وكاملة 
املنتظ��ر، عج��ل اهلل فرج��ه،  لإلم��ام احلج��ة 
وقال: »ليس االمام املهدي لوحة حزينة كما 
يرمسه��ا بع��ض الفنان��ن، وه��و لي��س هائم��ًا 
يف ال��راري ال ي��دري م��اذا يفع��ل أو ه��و فك��رة 
نوراني��ة غ��ر واقعي��ة...«. مش��راً اىل أنن��ا »ال 
نس��تطيع أن نع��رف هذا االم��ام املعرفة التامة 

بس��بب الذن��وب ال��ي ارتكبناه��ا«.
اس��ئلة  احلض��ور  الش��باب  ط��رح  وق��د 
عدي��دة عل��ى مساح��ة الش��يخ اجلم��ري، منه��ا 
عن مسؤولية الشباب غر اجملاهدين جتاه ما 
جي��ري من اوضاع اآلن؟ وما هي مس��ؤوليتهم 

جت��اه االم��ام املنتظ��ر؟
ف��كان اجل��واب: ال يش��رط يف اجملاه��د أن 
يك��ون أفق��ه الفقه��اء أو أعظم املهندس��ن، لكن 

يكفي أن يقرر ليكون جماهداً يف سوح اجلهاد 
والوغ��ى ليدافع عن العراق واملقدس��ات.

مفه��وم  ع��ن  الش��باب  اح��د  س��أل  وق��د 
اجله��اد ل��دى اجملتمع، وهل ه��و مفهوم خاطئ 
أم صحي��ح؟ وان كان املفه��وم خاطئ��ًا فم��ا ه��و 

املفه��وم الصحي��ح؟
هنال��ك  ب��أن  اجلم��ري،  الش��يخ  فأج��اب  
انواع��ًا م��ن اجله��اد، لك��ن ينبغ��ي عل��ى اإلنس��ان 
قب��ل التوج��ه اىل املعرك��ة أن جياه��د نفس��ه، 
س��نوات  اىل  حيت��اج  ال  النف��س  جه��اد  ولك��ن 
امن��ا ه��و ق��رار بلحظ��ة واح��دة، ومثال��ه احل��ر 
الرياح��ي ق��رر بلحظ��ة واصب��ح م��ع احلس��ن. 
وأردف مساحت��ه ب��أن هنال��ك جم��االت عدي��دة 
للجه��اد، مثل اجلهاد بامل��ال وبالقلم واالعام، 
مي��دان  وس��ط  بالنف��س  اجله��اد  جان��ب  اىل 

املعرك��ة.
أق��ام  ينتظ��ر«  »امله��دي  عن��وان  وحت��ت 
واس��عًا  مهرجان��ًا  الكري��م  الق��رآن  منت��دى 
مبناس��بة مول��د االم��ام احلج��ة املنتظ��ر، عجل 
اهلل فرج��ه، عل��ى م��دى ثاث��ة أي��ام، وذل��ك يف 
ش��ارع قبل��ة االم��ام احلس��ن، عل��ى مقرب��ة م��ن 

مرق��د االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام. 
وقصائ��د  كلم��ات  املهرج��ان  وتضم��ن 
باملناسبة، فقد حاضر يف اليوم األول؛ مساحة 
السيد حممد رضا املدرسي، ويف اليوم الثاني؛ 
الي��وم  العل��وي، ويف  الس��يد حمم��د  مساح��ة 

الثال��ث؛ مساح��ة الس��يد حمس��ن املدرس��ي.

ضمن فعالياته 
األسبوعية 

منتدى القرآن 
الكريم ُيحيي 

قضية االنتظار 
والجهاد و 

"الحق مع علي"
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بنف��س الق��در ال��ذي ش��كل صدمة جلميع 
ف��ان  الع��امل،  يف  املس��لمن  وعم��وم  املؤمن��ن 
االعت��داء االرهاب��ي اجلدي��د باحل��زام الناس��ف 
عل��ى مج��ع غف��ر م��ن املصل��ن الصائم��ن يف 
أح��د مس��اجد الكوي��ت، ش��كل عام��ًا جدي��داً 
تش��هد  وق��ت  يف  الش��يعية  اللحم��ة  لتعزي��ز 
املنطق��ة برمته��ا تصعي��داً ملحوظ��ًا يف موج��ة 
العن��ف والدموي��ة م��ن قب��ل تنظي��م »داع��ش«، 
س��واًء يف الع��راق او يف س��وريا، او يف الس��عودية 
اخ��رى  عربي��ة  بل��دان  اىل  اضاف��ة  لبن��ان،  او 

واجنبي��ة.
االرهاب��ي،  العم��ل  ه��ذا  أن  م��ن  بالرغ��م 
ارهابي��ًا  عم��ًا  الطريق��ة،  بنف��س  س��بقه، 
انتحاري��ًا باقتح��ام مس��جد يف منطق��ة القديح 
مبحافظ��ة القطي��ف ش��رق الس��عودية، وبع��د 
آخ��ر  مس��جد  اس��تهداف  مت  واح��د  اس��بوع 
االنفت��اح  أج��واء  أن  بي��د  الدم��ام،  مدين��ة  يف 
السياس��ي والتعاي��ش الس��لمي واهل��دوء ال��ذي 
تتس��م ب��ه الكوي��ت، جع��ل الكث��ر يس��تبعدون 
حص��ول عملي��ات كه��ذه يف الكوي��ت. وكان 
الس��لطات  اخت��اذ  ع��دم  عل��ى  واضح��ًا  ه��ذا 
مدخ��ل  عن��د  احرازي��ة  اج��راءات  الكويتي��ة 
مس��جد االم��ام الص��ادق، علي��ه الس��ام، وه��و 
من املس��اجد الكبرة واملعروفة وس��ط الكويت 
العاصم��ة، وذل��ك يف ظه��ر ي��وم اجلمع��ة، وه��و 

ثان��ي مجع��ة م��ن ش��هر رمض��ان املب��ارك، حيث 
كان املصلون يف الس��جدة األخرة من صاة 
اجلمع��ة، عندما دخ��ل املهاجم مبفرده دون ان 
يعرض��ه أح��د وفج��ر نفس��ه وس��ط املصل��ن 
الس��اجدين، خملف��ًا 26ش��هيداً واكث��ر م��ن 200 
جري��ح، اصاب��ة بعضه��م خط��رة. ان املش��هد 
الدم��وي لاره��اب التكف��ري يف العراق خيّيل 
اىل البع��ض اىل أن املش��كلة سياس��ية، وه��ذا م��ا 
س��عت لتكريس��ه يف االذه��ان عدي��د القن��وات 
ب��أن  املأج��ورة،  االق��ام  وبع��ض  الفضائي��ة 
عش��رات االرواح الي تزهق يف العراق على يد 
هذا التنظيم االرهابي، إمنا هي بس��بب رئيس 
واح��د وه��و تول��ي الش��يعة يف الع��راق مقالي��د 
احلك��م، مم��ا يتس��بب يف انزع��اج املك��ون الس��ّي 
وتأث��ره وعدم حتقي��ق رضاه...! وهذا ما ميكن 
وتعليق��ات  احادي��ث  معظ��م  م��ن  ماحظت��ه 
وتقاري��ر بع��ض القن��وات الفضائي��ة العربي��ة 
املوجه��ة حتدي��داً م��ن الس��عودية وقط��ر. مب��ا 
يعي أن الشيعة يف الباد االخرى ال دخل هلم 
مبا جيري يف العراق النها »قضية داخلية«. يف 
ح��ن ياح��ظ املتابع��ون وح��دة املوق��ف الس��ّي 
الب��اد  واصطفاف��ه االيديولوج��ي يف مجي��ع 
العربية واالس��امية ضد ما يعدونه نوعًا من 
االس��تهداف ملصاحله��م او م��ا يصف��ه البع��ض 
اآلخر، »جترحيًا لعقائدهم«. لذا فان اجلميع 

يعت��رون ان س��فك ال��دم الش��يعي يف الع��راق 
والبحرين والس��عودية وس��وريا ولبنان وحتى 

الكوي��ت، أم��راً طبيعي��ًا الب��د من��ه!
واالصطفاف��ات  احمل��اور  ظ��ل  فف��ي 
اجلديدة يف املنطقة، يرى اخلراء واملتابعون، 
أن على الشيعة يف املنطقة بشكل عام، الوقوف 
صّف��ًا واح��داً والتفكر بش��كل مجاعي لصياغة 
آلي��ات  حتدي��د  ث��م  وثق��ايف،  فك��ري  خط��اب 
التنفي��ذ عل��ى ارض الواق��ع حس��ب الظ��روف 
املوضوعي��ة. فق��د جرب��وا م��ن قب��ل التاح��م 
الوط��ي، وأب��دوا في��ه جناح��ًا كب��راً اس��توقف 
قادة الدول واملسؤولن احلكومين. فحتى يف 
مطالبه��م املش��روعة برف��ع التمييز واحلرمان 
واالضطهاد، فانهم يعدون مطالبهم »وطنية« 
أكث��ر مم��ا هي خاصة بطائفة معينة، مع أن 
الواق��ع يؤك��د ه��ذه احلقيق��ة. فاالرهابي��ون 
يتحدثون عن لغة عامة إزاء من يس��تهدفونه 
م��ن الش��يعة ومراكزه��م وأماك��ن تواجدهم 
عل��ى أنه��م »كّف��ار ويف ض��ال«، وم��ن يصل��ي 
يف مس��جد إمن��ا ه��و يف »معب��د« كم��ا ج��اء يف 
آخ��ر رس��الة لارهابي االنتح��اري فهد القباع، 
االراض��ي  ع��ر  ال��ذي  اجلنس��ية  الس��عودي 
البحريني��ة متوجه��ًا اىل الكوي��ت لس��فك دم��اء 
املصلن الصائمن يف مس��جد االمام الصادق، 

علي��ه الس��ام. 

استهداف مسجد االمام الصادق "عليه السالم" 
في الكويت يعزز التالحم الشيعي
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يف إط��ار الفعالي��ات السياس��ية والثقافي��ة 
الي تقيمها لنقل أوضاع الشعب البحريي اىل 
ال��رأي الع��ام االس��امي والعامل��ي، يف مواصلت��ه 
االضطه��اد  لسياس��ات  والتص��ّدي  الرف��ض 
والتميي��ز يف البحري��ن، أقام��ت مجعي��ة العمل 
االس��امي )أم��ل(، مهرجان��ًا تضامني��ًا ضم��ن 
فعالي��ة »اس��بوع العلم��اء املعتقل��ن الثان��ي«، يف 
مدينة قم املقدسة، حتت شعار: »علماء خلف 

القضب��ان«.
وطلب��ة  العلم��اء  م��ن  غف��ر  وحبض��ور 
البحراني��ة،  اجلالي��ة  م��ن  العلمي��ة  احل��وزة 
وعدد آخر من اجلاليات العربية واالس��امية 
املقيم��ة يف ق��م املقدس��ة، أقيمت ه��ذه الفعالية 
مس��اء يوم االثنن الس��ابع عش��ر من ش��هر آيار 
املاض��ي، يف احلس��ينية البحراني��ة )حس��ينية 

االم��ام الرض��ا، علي��ه الس��ام(.
املهرج��ان  ضي��وف  مقدم��ة  يف  وكان 
الش��يخ عب��اس  آي��ة اهلل  التضام��ي، مساح��ة 
يف  القي��ادة  خ��راء  جمل��س  عض��و  الكع��ي 
اجلمهورية االس��امية، واس��تاذ حبث اخلارج 

يف احل��وزة العلمي��ة يف ق��م املقدس��ة، وكذل��ك 
الس��يد  واملس��لمن  االس��ام  حج��ة  مساح��ة 
رض��ا حس��يي ع��ارف، أم��ن ع��ام وكال��ة انب��اء 
أه��ل البي��ت )ابن��ا(، ومساح��ة حج��ة االس��ام 
ممث��ل  الدق��اق،  اهلل  عب��د  الش��يخ  واملس��لمن 
مساحة العامة الش��يخ عيس��ى قاسم، ومدير 
ح��وزة االم��ام املنتظ��ر، عج��ل اهلل فرجه، يف قم 

املقدس��ة.
وق��د افتت��ح املهرج��ان التضام��ي، بكلم��ة 
لنائب االمن العام جلمعية العمل االسامي 
واملس��لمن  االس��ام  حج��ة  مساح��ة  )أم��ل(، 
الش��يخ عب��د اهلل ابراهي��م الص��احل، مس��تفتحًا 
باآلي��ة الكرمي��ة: }إن الل يدافــع عــن الذيــن 
ــور{.  ــواٍن كف ــّب كل خ ــوا إن الل ال حي آمن
حي��ث أش��ار مساحت��ه اىل أن��ه »وللع��ام الثان��ي 
عل��ى التوال��ي تقي��م مجعي��ة العم��ل االس��امي 
يف البحري��ن، اس��بوع العلم��اء املعتقل��ن حت��ت 

ش��عار »علماء خل��ف القبضان«.
الش��يخ  أوض��ح  الفعالي��ة،  اه��داف  وع��ن 
الص��احل أن��ه: »ملزي��د م��ن تس��ليط الض��وء عل��ى 

قضية العلماء املعتقلن يف س��جون آل خليفة 
معه��م،  والتضام��ن  مظلوميته��م  وكش��ف 
وم��ع عوائله��م الصاب��رة والدف��اع عنه��م، حي��ث 
حتم��ل علم��اء الوط��ن الكث��ر م��ن اجل الش��عب 
االس��تعداد  أمت  عل��ى  اليزال��ون  و  البحران��ي 
لتحم��ل الكث��ر برض��ى وطي��ب خاط��ر كم��ا 

كان��وا.
واض��اف مساحت��ه: »ل��كل ه��ذا و أكث��ر، 
كان اس��بوع العلماء املعتقلن، حمطة ذكر، 
و وقف��ة وف��اء مل��ن يس��تحقون كل الذك��ر 
والوف��اء، مل��ن ضحوا، وبذلوا، و اعط��وا، وخّطوا، 
بدمائه��م  ورمس��وا  اجله��اد،  طري��ق  وعّب��دوا 
وتضحياته��م وصحته��م واعماره��م، طري��ق 

خ��اص الوط��ن واس��تقاليته  وحت��رره.
واش��ار العام��ة الص��احل اىل ان عش��رات 
العلم��اء املعتقل��ن واحملكومن باح��كام طويلة 
ظامل��ة ومثله��م م��ن العلم��اء يف اخل��ارج، مم��ن 
أس��قطت جنسياتهم، ففي البحرين وخارجها 
هن��اك ضحاي��ا للتعس��ف والظل��م اخلليف��ي 
إن  قل��ت  اذا  ابال��غ  وال  ب��اآلالف،  ب��ل  باملئ��ات 

في قم المقدسة:
مهرجاٌن تضامنٌي مع علماء الدين المعتقلين في البحرين
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أقام��ت  التوال��ي،  عل��ى  الثان��ي  للع��ام 
احلري��ن،  يف  االس��امي   العم��ل  مجعي��ة 
حت��ت  املعتقل��ن،  العلم��اء  اس��بوع  فعالي��ة 
ش��عار: »علماء خلف القبضان«، يف البحرين 
عل��ى م��دى س��بعة أي��ام، م��ن 10 آي��ار حت��ى 
الفعالي��ة اىل تس��ليط  ته��دف   .2015 17آي��ار 
الض��وء عل��ى  قضي��ة العلم��اء املعتقل��ن يف 
س��جون آل خليف��ة، وكش��ف مظلوميته��م 
والتضام��ن معه��م ، وم��ع عوائله��م الصاب��رة 
الفعالي��ة  تضمن��ت  وق��د  عنه��م،  والدف��اع 
وقف��ات  منه��ا  كان  متنوع��ة،  نش��اطات 
تضامني��ة ام��ام من��ازل العلم��اء املعتقل��ن، 

ومس��رات تضامني��ة معه��م، ونش��ر وتروي��ج 
تصامي��م خمتلف��ة ح��ول قضيته��م العادل��ة، 
مواقفه��م،  ح��ول  تغري��دات  وكتاب��ة 
التواص��ل  مواق��ع  يف  وتروجيه��ا  ونش��رها 
االجتماع��ي، وايض��ًا زي��ارة أهال��ي وعوائ��ل 
العلم��اء والتضام��ن معه��م وتفق��د أحواهل��م 
وتكرميه��م. وق��د ش��ارك يف ه��ذه الفعالي��ات 
الرج��ال والنس��اء، فكم��ا كان��ت امل��رأة خل��ف 
الرج��ل يف املس��رات التضامني��ة، ش��اركت 
ايض��ًا يف زي��ارة زوج��ات العلم��اء املعتقل��ن 
م��ا  عل��ى  وتكرميه��م  معنوياته��م  لتعزي��ز 

حيملون��ه م��ن ص��ر وحت��ٍد.

البحري��ن اكث��ر دول��ة يف الع��امل تض��م علم��اء 
دي��ن فض��اء وأج��اء يف س��جونها.

جلمعي��ة  الع��ام  االم��ن  نائ��ب  واض��اف 
العم��ل االس��امي: ان جمم��وع اح��كام العلم��اء 
املعتقل��ن والق��ادة  الرم��وز تناه��ز ال� )400( س��نة 
اضاف��ة اىل م��ن مت اس��قاط جنس��ياتهم، بينهم 

علم��اء دي��ن أج��اء مبرتب��ة آي��ة اهلل، وعام��ة، 
ومدرس��ن ح��وزة وخطب��اء حس��ينين، وعلماء 
دي��ن أكادميي��ن متقدم��ن، وكله��م علم��اء 
فض��اء أجاء مناضلون وجماهدون من اجل 
حقوق شعبهم املظلوم. واختتم الشيخ الصاحل 
كلمته موجهًا رس��الته اىل الش��عب البحراني 

واىل أح��رار وأش��راف الع��امل. واىل احلاضرين 
يف االحتف��ال التضام��ي، قائ��ًا: »ان هنال��ك 18 
ع��امل دي��ن خل��ف قضب��ان الس��جون اخلليفي��ة 
يس��تحقون مّن��ا الكث��ر خ��ال اس��بوعهم ه��ذا، 
وبعده، إذ ال يوجد مثل هذا العدد من العلماء 

املعتقل��ن يف أي بل��د يف الع��امل.

فعاليات »أمل« في البحرين 
في اسبوع العلماء المعتقلين



| العدد(٢٨١) | رمضان املبارك ١٤٣٦ هـ8

بصائــر

 إعداد: بشري عباس

ــْهُر  بســم اللــه الرحمــن الرحيــم : }َش

ــِذَي ُأنــِزَل فِيــِه اْلُقــْرآُن ُهــًدى  َرَمَضــاَن الَّ
ــاِن  ــَدى َواْلُفْرَق ــَن اهْلُ ــاٍت مِّ ــاِس َوَبيِّنَ لنَّ لِّ
ــْهَر َفْلَيُصْمــُه  َفَمــن َشــِهَد ِمنُكــُم الشَّ
ٌة  ــدَّ ــَفٍر َفِع ــَى َس ــا َأْو َع ــن َكاَن َمِريًض َوَم
ــْرَ  ــُم اْلُي ــُد اللَُّ بُِك ــَر ُيِري ــاٍم ُأَخ ــْن َأيَّ مِّ
َة  َوالَ ُيِريــُد بُِكــُم اْلُعــْرَ َولُِتْكِمُلــوْا اْلِعــدَّ
ُكــْم  وْا اللََّ َعــَى َمــا َهَداُكــْم َوَلَعلَّ ُ َولُِتَكــرِّ
ــي  ــاِدي َعنِّ ــَأَلَك ِعَب ــُكُروَن * َوإَِذا َس َتْش
اِع إَِذا  ــدَّ ــَوَة ال ــُب َدْع ــٌب ُأِجي ــإِنِّ َقِري َف
ِب  َوْلُيْؤِمنُــوْا  يِل  َفْلَيْســَتِجيُبوْا  َدَعــاِن 

ــُدوَن{. ــْم َيْرُش ُه َلَعلَّ
اس��تقبلت األم��ة االس��امية ش��هر اهلل 
الفضي��ل، ش��هر رمض��ان املب��ارك ه��ذا الع��ام 
لوض��ع  طاحم��ة  باجل��راح،  مثقل��ة  وه��ي 
افض��ل. في��ا ت��رى مل��اذا ت��رى علين��ا املواس��م 
الكرمي��ة والرواف��د االهلي��ة امليمون��ة، م��ن 
الق��در،  وليال��ي  الكري��م،  رمض��ان  ش��هر 
وايام العيد، ومواس��م احلج، وايام عاش��وراء 
يف  االم��ة  والت��زال  وغره��ا،  واالربع��ن 
وح��ل التخل��ف، تعم��ل يف جس��دها خناج��ر 

التفرق��ة، وتس��يل م��ن اطرافه��ا أنه��ر م��ن 
الدم��اء. خيرب��ون بيوته��م بأيديه��م. يقات��ل 
بعضهم بعضًا باس��م الدين، وباسم الوطن، 

وباس��م القي��م االهلي��ة!
أال حي��ن ألصح��اب البصائ��ر يف ه��ذه 
واصح��اب  وعلم��اء  مفكري��ن  م��ن  األم��ة، 
الضمائ��ر احلي��ة، أن يتوقفوا حلظة واحدة 
ويراجع��وا انفس��هم ويتخ��ذوا م��ن الق��رآن 
اجمليد ومن السّنة الكرمية، ومن تأرخيهم 
احلاف��ل باألجم��اد، وس��يلة إلع��ادة صياغ��ة 
انفس��هم و اص��اح واقعه��م واالنط��اق اىل 

االم��ام يف رح��اب االمي��ان؟

 اإلسالم، دين الواقع 
واللحظة التي نعيشها 

بل��ى، كل ذل��ك ممك��ن اذا قمن��ا بعم��ل 
واح��د وأساس��ي، وه��و أن نعر ح��دود الدين 
اىل حمتواه، من حروف الدين اىل معانيه، 
م��ن ظاه��ر الدي��ن اىل باطن��ه، ف��ا نق��رأ 
الق��رآن جمل��رد ت��اوة آيات��ه وامل��رور عل��ى 
حروف��ه، وإمن��ا لنتدب��ر في��ه، ولنتخ��ذ من��ه 
دواًء لدائن��ا وش��فاًء ألمراضن��ا، وحكم��ًا مل��ا 
اختلفن��ا علي��ه، ومرجع��ًا مل��ا تصارعن��ا في��ه.

فالن��ي  الش��ريفة،  الس��ّنة  وكذل��ك 
وه��و  للعامل��ن،  رمح��ة  اهلل  بعث��ه  ال��ذي 
القائ��ل: »امن��ا ان��ا رمحة مه��داة«، أفا ميكن 
ان نتخ��ذ من��ه، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، 
حم��وراً للوح��دة، ووس��يلة لأللف��ة وطريقًا 
اىل التحاب��ب والراح��م والتع��اون؟ س��رته 
الوض��اءة، كلمات��ه املن��رة، حبن��ا ل��ه، كل 
للتع��اون،  ان يصب��ح حم��وراً  ذل��ك ميك��ن 
والتواص��ي باحل��ق والص��ر والرمح��ة. ل��ذا 
حن��ن حباج��ة اىل اع��ادة النظ��ر يف طريق��ة 
اس��تفادتنا م��ن الق��رآن الكري��م وانتفاعن��ا 
بالس��ّنة الش��ريفة، وه��ذا ممك��ن اذا غرن��ا 
طريق��ة تعاطين��ا م��ع هذي��ن الثقلن. كما 
ق��راءة  عل��ى  وجنم��د  نق��ف  ال  أن  علين��ا 
وفه��م املاض��ن للق��رآن و إس��قاط فهمه��م 
عل��ى واقعن��ا الي��وم. وكذل��ك احل��ال فيم��ا 
اهلل  صل��وات  بيت��ه،  وأه��ل  بالن��ي  يتعل��ق 
انه��م  صحي��ح  وعليه��م.  علي��ه  وس��امه 
كان��وا يف تاري��خ مع��ن ولك��ن التاري��خ مل 
حيددهم بزمانهم، ألنهم جاءوا لكل زمان. 
فأن��ت - مث��ًا- ه��ل تق��رأ االم��ام احلس��ن، 
يف  استش��هد  كش��خص  الس��ام،  علي��ه 
وتعي��ش  تعيش��ه  أم  للهج��رة؟   )61( س��نة 

  الحروب التي 
نجدها هنا 
وهناك، هي 

من نتائج سوء 
االفعال، وسوء 
االخالق ، فهي 
ذنوب تحولت 

الى حروب

الحروب 
فيروسات 

فكرية 
وأخالقية
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نهضت��ه، وتعيش كلمات��ه، وتعيش واقعه؟ 
فتتخذه إمامًا لك، تكون معه ويكون معك، 
وتستلهم توصياته وسرته، وكذلك فيما 
يرتبط ببقية االئمة عليهم افضل الصاة 

والس��ام.
وبتعب��ر آخ��ر؛ جي��ب ان نعت��ر الدي��ن 
ب��كل مفاهيم��ه وقيم��ه، وكل م��ا يرتب��ط 
ب��ه؛ دي��ن الواقع، و دين العصر، ودين اليوم، 

ودي��ن ه��ذه اللحظ��ة ال��ي نعايش��ها.
م��ن هن��ا؛ على كل فرٍد مّنا أن يتحمل 
مس��ؤوليته يف ه��ذا الش��هر الكري��م، فهذا هو 
الطري��ق املوص��ل اىل رض��وان اهلل، فإن��ك ل��و 
جاه��دت نفس��ك وجاه��دت واقع��ك الفاس��د، 
ول��و ب��دأت بإص��اح ذات��ك، ف��ان ذل��ك ه��و 
الطريق الس��الك بك اىل اهلل تعاىل و بذلك 
ُتقبل طاعاتك انشاء اهلل. فكيف السبيل اىل 

ذلك؟

 أوالً: اإلصالح أخالقيًا
حن��ن حنم��ل معن��ا اىل ش��هر رمض��ان 
الضغائ��ن  وم��ن  الذن��وب،  م��ن  املزي��د 
واالحقاد، ومن سوء الظن باآلخرين، ومن 
العصبي��ات اجلاهلي��ة، فكل واح��د مّنا جيب 
ان يع��رف بأن��ه ق��د ظل��م غ��ره بطريق��ة او 
بأخ��رى. ولي��س الظل��م خمتص��ًا - مث��ًا- 
فحس��ب،  بالباط��ل  الن��اس  ام��وال  ب��أكل 
رمب��ا الظل��م يأت��ي بس��وء ظن��ك باآلخ��ر، أو 
بتحامل��ك علي��ه بعصبية، أو باختاذ موقف 
خاط��ئ من��ه. و رمبا اكثر من ذلك، بإعانة 
الظ��امل وع��دم االس��تجابة إلعان��ة املظل��وم.

ل��ذا علين��ا ان خنف��ف م��ن ه��ذا احلم��ل 
ال��وزر و اإلص��ر، ع��ن  الثقي��ل، وم��ن ه��ذا 
مع��رف  اس��تغفار  اهلل  ونس��تغفر  انفس��نا 
بالذن��ب ولي��س اس��تغفار م��ن يق��وم ب��ه وهو 
يعتق��د ان��ه ب��رئ مم��ا ميك��ن ان يوص��ف ب��ه، 

ومعص��وم طاه��ر مطه��ر...!

 ثانيًا: اإلصالح اجتامعيًا 
علين��ا ان جنع��ل م��ن ش��هر رمض��ان، 
وس��يلة لتصحي��ح عاقتن��ا م��ع اآلخري��ن. 
ف��اذا كان��ت بين��ك وبن أّي مس��لم ش��حناء، 
أو بغض��اء، أو خ��اف، او أي ش��يء مما يعكر 
عاقات��ك ب��ه، علي��ك أن حت��اول وتب��ادر انت 
اىل التغاضي عنه، وان تكون لك اليد العليا 

يف ذل��ك، وال تق��ل: ليأت��ي ه��و و يعت��ذر، فه��و 
مس��ؤل ام��ام رب��ه، و ان��ت كذل��ك، فاقه��ر 
شيطانك و وساوسه وبادر، وبذلك تنصلح 
س��ريرتنا جت��اه بعضن��ا البع��ض، ث��م نب��دأ 
بالراحم، ونتقي اهلل ولو بشّق مترة، كما 
يق��ول احلديث عن نبينا االكرم، وحياول 
يس��تطيع  م��ا  كل  ينف��ق  ان  مّن��ا  كل 
عل��ى اخوان��ه، وان مل يس��تطع ذل��ك كل��ه، 

فالكلم��ة الطيب��ة صدق��ة.
 

 ثالثًا: إصالح عالقتنا مع الطبيعة
كي��ف يت��م ذل��ك؟ يت��م ذل��ك بأم��ور 
وخط��وات عدي��دة م��ن بينه��ا: -عل��ى س��بيل 
املثال- أن حنّد من التبذير واإلسراف، فان 
االس��راف وس��وء اس��تخدام م��وارد الطبيعة، 
ل��ه امثل��ة وص��ور ع��دة، منه��ا االس��راف يف 
امل��اء والطاقة، والطع��ام واللباس ويف عموم 

االنف��اق غ��ر امل��رر. 
يب��دأ  امل��اء  يف  واالس��راف  فالتبذي��ر 
م��ن ش��رب االنس��ان امل��اء وس��كب بقيت��ه على 
االرض، او رميه يف حاوية القمامة. وهكذا 
االس��راف يف اس��تخدام الطاقة الكهربائية، 
وق��ت  يف  االن��ارة  وس��ائل  اس��تخدام  مث��ل 
النهار، يف الوقت الذي قد يكون هناك غره 
ممن هو حباجة اليها، فيكون اسرافك على 

حس��اب غ��رك مم��ن ال حيص��ل عليه��ا. 
إن االس��راف يف بع��ض االحي��ان، ه��و 

إفس��اد للطبيع��ة. 
نتح��رك  ان  خمول��ن  لس��نا  فنح��ن 
الش��رع،  ح��دود  مبق��دار  إال  الطبيع��ة  يف 
تع��اىل  وربن��ا  جائ��ز،  غ��ر  فالتبذي��ر 
إخــواَن  كانــوا  امُلَبَذريــَن  }إنَّ  يق��ول: 
م��ن  اخ��ر  ن��وع  وهن��اك  الّشــياطني{. 
االس��راف واإلفس��اد للطبيع��ة، وه��و ع��دم 
االس��تفادة م��ن الطبيع��ة نفس��ها، فلدي��ك 
لدي��ك  أو  تبنيه��ا،  وال  التعمره��ا،  أرض 
طاقة ال تس��تثمرها، وال تس��تفيد منها، وال 
تبذهل��ا يف س��بيل اخلر، وه��ذا ايضا نوع من 
التبذي��ر واالس��راف. إذن؛ ل��و صُلح حالنا إن 
شاء اهلل يف سلوكنا، فإننا نبدأ بالتكامل يف 
االخاقي��ات، حي��ث االنس��ان أمام��ه درج��ات 
يف الكم��ال ال تنته��ي؛ علم��ًا وه��دى وتق��وى 
وُخلقًا وطاعة. بعض الناس يتنافسون مع 
بعضه��م يف البناي��ات الفخم��ة والس��يارات 

الفارهة وباقي مظاهر احلياة املادية، فيما 
التناف��س احلقيق��ي ه��و يف اخُلل��ق الطي��ب، 
ال��ر  اعم��ال  ويف  الطاع��ة،  و  العب��ادة  ويف 
واخلر. هذا على مس��توى االفراد. اما على 
مس��توى األم��ة، فنح��ن كأم��ة ينبغ��ي ان 
تعي��د حس��اباتها. هذه احل��روب الي جندها 
هن��ا وهن��اك، ه��ي م��ن نتائ��ج س��وء االفع��ال، 
وس��وء االخ��اق، فه��ي ذن��وب حتول��ت اىل 
ح��روب، و حن��ن ل��و بدأن��ا نصل��ح انفس��نا 

كأم��ة، فس��تنصلح االم��ور ش��يئًا فش��يئًا.
آي��ة  م��ن  اكث��ر  ويف  تع��اىل  ربن��ا  إن 
جي��ري  م��ا  أن  يب��ن  خمتلف��ة  وبتعاب��ر 
عل��ى االنس��ان كف��رد وكمجتم��ع، امن��ا 
ه��و نتيج��ة اعماله ومواقف��ه، فيقول تعاىل: 
}َظَهــَر اْلَفَســاُد يِف اْلــَرِّ َواْلَبحــِر بِــَا 
ــَض  ــْم َبْع ــاِس لُِيِذيَقُه ــِدي النَّ ــَبْت َأْي َكَس
َيْرِجُعــوَن{،  ُهــْم  َلَعلَّ َعِمُلــوا  ــِذي  الَّ
ــُدوا يِف اأْلَْرِض  وقول��ه تع��اىل: }َواَل ُتْفِس
َبْعــَد إِْصَاِحَهــا َواْدُعــوُه َخْوًفــا َوَطَمًعــا 
ــننَِي{،  ــَن امْلُْحِس ــٌب مِّ ــَت اللَِّ َقِري إِنَّ َرمْحَ
وقول��ه تع��اىل: }َوَلنُِذيَقنَُّهــْم ِمــَن اْلَعَذاِب 
ُهــْم  األَْدَنــى ُدوَن اْلَعــَذاِب األَْكــَرِ َلَعلَّ
ــَر  ـن ُذكِّ َيْرِجُعــوَن * َوَمــْن َأْظَلــُم مِمَـّ
ــَن  ــا ِم ــا إِنَّ ــمَّ َأْعــَرَض َعنَْه ــِه ُث ــاِت َربِّ بِآَي
تع��اىل:  ُمنَتِقُمــوَن{. ويق��ول  امْلُْجِرِمــنَي 
ــا  ــَرى إاِلَّ َوَأْهُلَه ــا ُمْهِلِكــي اْلُق ــا ُكنَّ }َوَم

ــوَن{. وغره��ا الكث��ر م��ن اآلي��ات. َظاملُِ
إن ه��ذه املتاع��ب واملصاع��ب واملش��اكل 
لفروس��ات  اف��رازات  كله��ا  واحل��روب، 
فكري��ة، وثقافي��ة، وس��لوكية، واخاقي��ة، 
فيج��ب ان ننتب��ه وحن��ذر، فاس��تمرار االم��ة 
يف ه��ذه املس��رة الس��يئة واملدم��رة، حروب��ًا 
وصراع��ات  وش��حناء  وظلم��ًا،  داخلي��ة، 
االم��ة مل تص��ل  ان  عل��ى  دلي��ل  طائفي��ة، 
ملستوى الرشد، النها يف احلقيقة تسرسل 
م��ع اهل��وى والعصبي��ات واف��كار م��ا ان��زل اهلل 

به��ا م��ن س��لطان. 
وقد جاء يف احلديث القدسي: »الظامل 
س��يفي انتق��م ب��ه وانتق��م من��ه«، ف��اهلل تعاىل 
يس��لط الظ��امل عل��ى الَظَلَم��ة، فيظلم��ون 
البع��ض،  بعضه��م  ويظلم��ون  انفس��هم 
فيس��لط اهلل عليه��م م��ن ه��و أظل��م منه��م، 
ف��إن ترك��وا الظل��م فيم��ا بينه��م يزي��ح اهلل 

تع��اىل الظ��امل. 

 نحن 
بحاجة الى 

اعادة النظر 
في طريقة 

استفادتنا من 
القرآن الكريم 

وانتفاعنا 
بالسّنة 

الشريفة، 
وهذا ممكن 

اذا غيرنا 
طريقة تعاطينا 

مع هذين 
الثقلين
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المرجع و األمة

أدان مساح��ة املرج��ع الدي��ي آي��ة اهلل العظم��ى الس��يد حمم��د تق��ي امُلدّرس��ي 
- دام ظل��ه- االعت��داء االرهاب��ي عل��ى املصلن الصائمن يف أحد مس��اجد الكويت، 
وش��دد عل��ى ض��رورة التاح��م والوق��وف صفًا واح��داً ضد هذه الفتن��ة التكفرية 
العمي��اء. وق��ال:  إن »علين��ا كمس��لمن أن نق��وم هلل س��بحانه وتع��اىل قيامًا واحداً 
ض��د ه��ذه العصب��ة املارق��ة وق��د أكدن��ا فيم��ا س��بق أن مص��ر بادن��ا ته��دده ه��ذه 

احلمل��ة التري��ة اجلديدة«.
ج��اء ذل��ك ضم��ن بيان اص��دره مساحته ح��ول التفجر االنتح��اري االرهابي 
ال��ذي اس��تهدف املصل��ن الصائم��ن يف جام��ع االم��ام الص��ادق، علي��ه الس��ام، يف 

دول��ة الكوي��ت، وراح ضحيت��ه 26 ش��هيداً واكث��ر م��ن 220 جرحي��ا.
وجاء يف نّص بيان مساحته:

بسم اهلل الرمحن الرحيم. 
إنا هلل وإنا اليه راجعون .

ِذيــَن ُقتُِلــوا يِف َســبِيِل اللَِّ َأْمواتــًا َبــْل  َســَبنَّ الَّ ق��ال اهلل تع��اىل: }وال حَتْ
ــون  {. ــْم ُيْرَزُق ِ ــَد َرهبِّ ــاٌء ِعنْ َأْحي

ببالغ التأثر واألس��ى، ندين وبش��دة التفجر االرهابي اجلبان الذي وقع يف 
ش��هر رمضان املبارك، ش��هر اخلر والرمحة، ويف يوم اجلمعة، ويف مس��جٍد من 
مساجد اهلل - سبحانه وتعاىل- ليسفك دماء األبرياء املصلن الصائمن لربهم.

كم��ا نهي��ب باجملتم��ع اإلس��امي يف كل م��كان ب��أن يتامح��وا ض��د ه��ذه 
اآلف��ة ال��ي ال حت��رم دين��ًا وال حرم��ة، وعل��ى دول املنطق��ة أن تتج��اوز كل 
اخلاف��ات م��ن أج��ل القض��اء عل��ى ه��ذه الظاه��رة اخلبيث��ة ال��ي تنخ��ر يف جس��د 

األم��ة اإلس��امية. 
إن علين��ا كمس��لمن أن نق��وم هلل س��بحانه وتع��اىل قيام��ًا واح��داً ض��د ه��ذه 
العصب��ة املارق��ة، وق��د أكدن��ا فيم��ا س��بق أن مص��ر بادن��ا ته��دده ه��ذه احلمل��ة 

التري��ة اجلدي��دة.
نس��أل اهلل س��بحانه وتع��اىل أن يتقب��ل الضحاي��ا ش��هداء عنده مع ش��هداء بدر 
وحنن ومع ش��هداء كرباء املقدس��ة، و أن ميّن على ذويهم بالصر والس��لوان 

وعل��ى اجلرحى بالش��فاء العاج��ل إنه مسيع جميب.

في بيان له ..

مكتب سماحة المرجع الُمدرّسي ينعى الفقيد آية اهلل اآلصفي

المرجع الُمدرّسي ينعى شهداء التفجير االرهابي في 
جامع االمام الصادق، عليه السالم، في الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم 

}انا هلل وانا إليه راجعون{
املرج���ع  مساح���ة  مكت���ب  أص���در 
امُلدّرس���ي - دام ظل���ه- بيان���ًا نع���ى في���ه 
واملوق���ف  الصادق���ة  الكلم���ة  فقي���د 

املسؤول، مساحة آية اهلل الشيخ حممد 
مه���دي اآلصف���ي، الذي قض���ى عمره يف 
خدمة االسام واملسلمن، وعر العمل 
ال���دؤوب م���ن اج���ل ش���عوب املنطق���ة، 
وبالذات الشعب العراقي للخاص من 

براث���ن الظل���م واإلضطه���اد. 
ودع���������ا البي���ان ال��������ى ان حيت���ذي 

علم���اء الدي���ن ح���ذوه يف نش���ر الكلم���ة 
الصادق���ة و انق���اذ األم���ة ع���ر حتمله���م 
الظل���م  مواجه���ة  يف  مس���ؤوليتهم 

والطغي���ان.
واف���ر  الفقي���د  عل���ى  اهلل  أس���بغ 
رمحته ورضوانه وأهلم ذويه واملؤمنن 
م���ن بع���ده الص���ر واألج���ر والس���لوان.
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المرجع واألمة

 ح��ّث مساح��ة املرجع املدرس��ي - دام ظله- 
الن��اس، اىل أهمي��ة  الش��باب خاص��ة وعم��وم 
وع��ي الزم��ن ومتطلبات املرحل��ة العمرية الي 
مي��رون به��ا، مؤك��داً عل��ى ض��رورة مضاعف��ة 
حي��اة  م��ن  الذه��ي  »الوق��ت  واغتن��ام  العم��ل 

اإلنس��ان للقي��ام بالواج��ب األه��م«.
م��ن  الس��ابع  ال��درس  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
دروس التدب��ر القرآني��ة الرمضاني��ة الس��نوية  
وال��ي يلقيه��ا مساحت��ه عل��ى حش��د كب��ر م��ن 
العلمي��ة واس��اتذة  اس��اتذة وطلب��ة احل��وزات 
وطلب��ة جامع��ات يف اي��ران وذل��ك مبكتب��ه يف 

مدين��ة طه��ران. 
ويف س��ياق التدب��ر يف اآلي��ات  املبارك��ة 
ــُروَن  ــْم َلَتْكُف ــْل َأ ئنَُّك م��ن س��ورة فصل��ت: }ُق
ــوَن  ــنيْ  َو جَتَعُل ــَق اأْلَْرَض ىِف َيْوَم ــِذى َخَل بِالَّ
ــَل  ــنَي * َو َجَع ــَك َربُّ اْلَعامَلِ ــَداًدا  َذلِ ــُه َأن َل
ــا َو  ــاَرَك فِيَه ــا َو َب ــن َفْوِقَه ــِى  ِم ــا َرَواس فِيَه
ــاٍم َســَواًء  َر فِيَهــا َأْقَواهَتــا ىِف َأْرَبَعــِة َأيَّ َقــدَّ
ــائِلني{ ش��دد مساحت��ه عل��ى م��ا وصف��ه  لسَّ لِّ
ب��� »تركي��ز وتعمي��ق العم��ل« واالس��تفادة ق��در 
اإلم��كان من��ه وع��دم االكتف��اء ب��� »الس��طحي« 
منه. و أوضح مساحته يف جانب من حديثه أن 
لكل آية او جمموعة من اآليات يف كتاب اهلل 
سبحانه، بصرة او أكثر، ويف هذه اجملموعة 

من اآليات الي تتمحور حول خلقة السماوات 
واالرض، بص��رة هام��ة ميك��ن االش��ارة اليه��ا 

مب��ا يلي:
1- الب��د م��ن التوص��ل اىل حقيق��ة الزم��ان، 
فق��د اختلف��ت االق��وال ب��ن العلم��اء يف ه��ذه 
احلقيقة؛ اليوم منه والساعة والسنة... والذي 
يب��دو لن��ا ان الزم��ن ليس حقيقة مس��تقلًة عن 
س��ائر احلقائ��ق، ب��ل يع��ي تعاق��ب االح��داث، 
فتعاق��ب احل��وادث تل��و االخرى يش��كلها الزمن. 
وم��ن هن��ا؛ ق��د خيتل��ف الش��عور بالزم��ن الواحد 
باخت��اف االح��داث في��ه. وم��ا نس��تفيده م��ن 
اآلي��ات والروي��ات الش��ريفة، يف ان الزم��ن ه��و 

ج��زء م��ن جوه��ر خلق��ة الوج��ود.
ض��رورة  يف  يكم��ن  الثان��ي  األم��ر   -2
ان  يع��ي  ان  مبعن��ى  بالزم��ن،  االنس��ان  وع��ي 
حقيق��ة وج��وده وحركت��ه مرتبط��ة بالزم��ن، 
وللزم��ان تأث��ر عليه��ا، كم��ا ان له تأث��راً على 
احملي��ط عموم��ًا. واذا ادرك امل��رء حقيق��ة تأث��ر 
الزم��ن علي��ه، فأن��ه س��ينظر اىل احلي��اة برؤي��ة 
خمتلف��ة، وبالتال��ي ختتل��ف س��لوكياته فيه��ا. 
3- أم��ا البص��رة اهلام��ة ال��ي نس��تفيدها 
م��ن ه��ذه اآلي��ات املب��اركات، فه��ي ض��رورة 
وع��ي املؤم��ن حلقيق��ة س��ر الزم��ن واقراب��ه 
اىل اآلخ��رة يوم��ًا بع��د ي��وم، وكم��ا ق��ال االم��ام 

��ا َأْن��َت  َ احلس��ن، علي��ه الس��ام: »َي��ا اْب��َن آَدَم ِإمنَّ
َأيَّ��امٌ ُكلََّم��ا َمَض��ى َي��ْوٌم َذَه��َب َبْعُض��ك«. فم��ادام 
وه��و يف حال��ة  بالزم��ن،  يرتب��ط  كل ش��يء 
جري��ان وس��ر حن��و اآلخ��رة، فاب��د ان يهت��م 

االنس��ان بآخرت��ه ويعم��ل ج��اداً م��ن اجله��ا.
ويف ه��ذا الس��ياق وج��ه مساح��ة املرج��ع 
املدرسي بعض التوصيات للشباب »لاستفادة 

املثل��ى م��ن العم��ر« :
يف  تقتص��ر  ف��ا  العم��ل،  ضاع��ف  اواًل: 
م��ن  أكث��ر  ب��ل  واح��د،  عم��ل  عل��ى  حيات��ك 
يف  متوازي��ة  واجعله��ا  وضاعفه��ا  االعم��ال، 

حليات��ك. برجم��ة  ع��ر  وذل��ك  التوقي��ت، 
بامُله��م  تنش��غل  ف��ا  اواًل،  األه��م  ثاني��ًا: 
ت��اركًا األه��م، فمن اش��تغل باملهم ضّيع االهم، 
ب��ل علي��ك ان تق��وم بأه��م واجبات��ك يف احلي��اة، 
اكث��ر.  ثواب��ه  ان  كم��ا  االس��اس،  ه��و  ألن��ه 
العل��م  العل��م االوىل، طل��ب  فوظيف��ة طال��ب 
والتفقه يف الدين ال شيء آخر، وكذا وظيفة 
الطال��ب اجلامع��ي االهتم��ام بدروس��ه وتعّلم��ه.

م��ن  لاس��تفادة  العم��ل  تركي��ز  ثالث��ًا: 
العم��ر، فاب��د م��ن تركي��ز العم��ل وتعميق��ه، 
حضوره��م  يف  متس��اوون  -مث��ا-  فالن��اس 
للمجال��س، ولكنه��م خمتلف��ون يف اس��تفادتهم 
من املطالب الي يطرحها اخلطيب على املنر.

الشباب مدعوون الى ضرورة وعي الزمن 
ومضاعفة العمل والقيام بالواجب األهم
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يعان��ي  ال��ي  املش��اكل  كري��ات  »م��ن 
منه��ا االنس��ان و تعان��ي منه��ا البش��رية عموم��ًا، 
اهتمامه��م بالتفاصي��ل اجلزئي��ة ال��ي تفتق��د 
لاهمي��ة ع��ادًة وانش��غاهلم به��ا ع��ن احلقائ��ق 
الكرى. فرى االنسان يصرف وقته وتفكره 
ام��وٍر تافه��ة مث��ل تفاصي��ل  واعصاب��ه عل��ى 
ل��ون س��تارة غرف��ة نوم��ه او دقائ��ق تفاصي��ل 
أث��اث منزل��ه او... يف وق��ٍت خلق��ه اهلل س��بحانه 
ليكون س��يد الكون، وس��ّخر له ما يف السماوات 

واالرض.
الرمضان��ي  القرآن��ي  التدب��ر  و يف درس 
ِذيــَن  الَّ فصل��ت«:}إِنَّ  »س��ورة  ويف  الس��نوي، 
ــُر  ــٌر َغ ــْم َأْج ــاِت هَلُ احِلَ ــوْا الصَّ ــوْا وَعِمُل َءاَمنُ
ــَق  ــِذى َخَل ــُروَن بِالَّ ــْم َلَتْكُف ــْل َأ ئنَُّك ــوٍن* ُق مَمْنُ
ــُه َأنــَداًدا  َذلِــَك  اأْلَْرَض ىِف َيْوَمــنِي وجَتَعُلــوَن َل
َربُّ اْلَعامَلِــنَي* وَجَعــَل فِيَهــا َرَواســَى ِمــن 
َر فِيَهــا َأْقَواهَتــا  َفْوِقَهــا وَبــاَرَك فِيَهــا وَقــدَّ

ــائِلنَي{، اوض��ح  لسَّ ــاٍم َســَواًء لِّ ىِف َأْرَبَعــِة َأيَّ
مساحت��ه إن: »الق��رآن الكري��م يدف��ع االنس��ان 
واىل  الك��رى،  احلقائ��ق  اىل  للتوج��ه  دوم��ًا 
االلتف��ات اىل الع��امل كل��ه وم��ا في��ه م��ن دالئل 
عظمة اهلل سبحانه وتعاىل، فراه يذكرنا يف 
بداي��ة الق��رآن الكري��م ان اهلل ال��ذي ندع��وه ه��و 
رٌب للعامل��ن مجيع��ًا }احْلَْمُد للَِِّ َربِّ اْلعامَلني{، 
وهك��ذا يف الق��رآن الكري��م، هن��اك ع��دد كب��ر 
م��ن اآلي��ات ترتب��ط بتوس��يع أف��ق االنس��ان و 
تدفع��ه دومًا لتوس��يع أفق��ه يف احلياة فتذكر 
االنسان مبكانته، وتبن له مقام خالقه، وتنبه 
الكافري��ن أنه��م ب��أي إله مقت��در، يكفرون وأي 

خال��ق جيح��دون«!
م��ن  آخ��ر  جان��ب  يف   مساحت��ه  واض��اف 
حديث��ه ان��ه: »ويف س��ياق ه��ذه اآلي��ات بص��رة 
لن��ا، مفاده��ا ان ال نغف��ل ع��ن خالقن��ا ورازقن��ا، 
ب��ل جنع��ل اي��ام حياتن��ا اي��ام تع��ّرف علي��ه - 

ه��و معي��ٌب  ب��ه، وك��م  - ومعرف��ة  س��بحانه 
عل��ى العب��د ان يصوم ويصل��ي وحيج وحيضر 
اجملال��س دون ان يع��رف اهلل س��بحانه معرف��ًة 
صحيح��ة. أو لي��س اول الدي��ن معرفت��ه؟ اذ ال 
فائ��دة م��ن دي��ن وس��لوك خالي��ن م��ن معرف��ة 
اهلل سبحانه وتعاىل، والبد لنا أن نلجأ اىل اهلل 
ْف��ِي  ونتض��رع الي��ه ليعرفن��ا نفس��ه: »اللَُّه��مَ َعرِّ
مَلْ  َنْفَس��َك  ْف��ي  ُتَعرِّ مَلْ  ِإْن  َفِإنَّ��َك  َنْفَس��َك 
ْف��ِي َرُس��وَلَك َفِإنَّ��َك ِإْن  َأْع��ِرْف َنِبيَّ��َك اللَُّه��مَّ َعرِّ
َت��َك اللَُّه��مَّ  ْف��يِ َرُس��وَلَك مَلْ َأْع��ِرْف ُحجَّ مَلْ ُتَعرِّ
َت��َك  ْف��ِي ُحجَّ َت��َك َفِإنَّ��َك ِإْن مَلْ ُتَعرِّ ْف��يِ ُحجَّ َعرِّ
َضَلْل��ُت َع��ْن ِدي��ِي«. كم��ا الب��د م��ن االلتف��ات 
اىل ان الوص��ول اىل معرف��ة اهلل الب��د ان يك��ون 
م��ن طريق��ه، وه��و طري��ق اه��ل البي��ت، عليه��م 
الس��ام، فه��م االدالء عل��ى اهلل س��بحانه، وبه��م 
ع�ُ��رف اهلل، كم��ا ان به��م علمن��ا اهلل س��بحانه 
معامل ديننا واصلح ما كان فس��د من دنيانا«.

لس��ماحة  القرآني��ة  التدب��ر  دروس  ضم��ن 
أف��راداً  األم��ة،  مساحت��ه  دع��ا  املدرس��ي  املرج��ع 
ومجاع��ات، اىل اس��تثمار ش��هر رمض��ان املب��ارك 
للتص��احل م��ع كت��اب اهلل الق��رآن اجملي��د. مش��دداً 
عل��ى ض��رورة ان ي��رك املؤم��ن هج��ران كت��اب 
اهلل، وذل��ك باس��تغال ش��هر رمض��ان � ال��ذي ه��و 
ربي��ع الق��رآن- يف الع��ودة اىل كت��اب اهلل والتدب��ر 
يف آيات��ه. حم��ذراً يف ه��ذا الس��ياق م��ن أن الكث��ر 
م��ن الن��اس ق��د انش��غلوا ع��ن الق��رآن بتواف��ه االمور 
ومغري��ات الش��هوة واهل��وى، وق��ّل م��ن يوفقه��م اهلل 
سبحانه إىل امضاء لياليهم  بتدارس آيات القرآن 

الكري��م.
اىل  الع��ودة  »ع��دم  أن:  مساحت��ه  أوض��ح  و 
الق��رآن والبق��اء عل��ى اهلج��ران س��يجعل االنس��ان 
يف موضع شكوى رسول اهلل، صلى اهلل عليه وآله، 
ي��وم القيام��ة حي��ث يش��تكي اىل اهلل م��ن أمت��ه ال��ي 
جعل��ت الق��رآن مهج��ورًا«. منوه��ًا اىل أن: »الق��رآن 
الكري��م مظه��ر م��ن مظاه��ر رمح��ة اهلل س��بحانه 
وم��ن اراد التع��رض لنفح��ات الرمح��ة االهلي��ة، 
فعلي��ه بالق��رآن الكري��م ولي��س أي كت��اٍب آخ��ر«.

المرجع المدرسي:

من مشاكلنا الرئيسية االهتمام باالمور الجزئية ونسيان الحقائق الكبرى

المرجع الُمدرّسي: على  األمة استثمار شهر 
رمضان للتصالح مع  القرآن وترك هجرانه
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أك��د مساح��ة املرج��ع املدرس��ي - دام ظل��ه 
- عل��ى أن »فرائ��ض االم��ر باملع��روف والنهي عن 
املنك��ر والتواص��ي، ه��ي ال��ي جتع��ل م��ن األم��ة 
االس��امية، أم��ًة منيع��ة، ام��ا اذا ت��رك ابناء االمة 
ه��ذه الفرائ��ض ضعفوا وهزل��وا امام التحديات«.
التدب��ر  درس  يف  حديث��ه  م��ن  جان��ب  ويف 
القرآن��ي الرمضان��ي الس��نوي، أك��د  مساحت��ه 
عل��ى أن��ه: »الب��د للداعي��ة ان ينس��لخ م��ن ذات��ه 
والدع��وة اليه��ا، ب��أن ال يط��رح نفس��ه أب��داً، ب��ل 
يكون داعيًا اىل احلق دون تلبيسه بالشخصانية، 
كما كان يفعل االنبياء والرسل، حيث مل تكن 
دعوته��م لذواته��م يف أي ح��اٍل من األحوال، ومن 
هن��ا؛ ف��إن الدع��وة اىل اهلل س��بحانه واىل قيم��ه 
وش��رائعه ليس��ت حك��راً عل��ى فئ��ة دون فئ��ة او 
مجاع��ة دون اخ��رى، ب��ل هي وظيفة كل مؤمن 
ومؤمن��ة، عل��ى أن حيم��ل كل واح��ٍد العل��م مب��ا 

يدع��و، واالس��لوب احلس��ن يف الدع��وة«. 
ويف ال��درس اخلام��س م��ن سلس��لة دروس 
التدبر يف »سورة فصلت« املباركة، اآليات: }ُقْل 
ــَا إاَِلُهكــمُ   ْثُلكــمُ  ُيوَحــى إيِّل َأنَّ ــَا َأَنــا َبــَرٌ مِّ إِنَّ
إَِلــٌه َواِحٌد َفاْســَتِقيُموْا إَِلْيــِه َواْســَتْغِفُروُه  َو َوْيٌل 
َكــوَة َوُهــم  ِذيــَن اَل ُيْؤُتــوَن الزَّ ِكــنَي *  الَّ ْلُمْرِ لِّ
بِاالَِخــَرِة ُهــْم َكافِــُروَن{، أوض��ح مساحت��ه 
يف جان��ب م��ن حديث��ه ب��أن: »من االه��داف اهلامة 

الي تسعى الكثر من اآليات القرآنية حتقيقها 
يف النف��س البش��رية ه��ي معرف��ة الش��يطان؛ اذ 
اواًل ليتمك��ن  الب��د لانس��ان ان يع��رف ع��دوه 
م��ن مواجهت��ه، فكي��ف بأع��دى اعدائ��ه املتمث��ل يف 
ابلي��س، حي��ث الب��د ان يعرف��ه االنس��ان ويع��رف 
اس��اليبه وطرق��ه وحبائل��ه وادوات��ه. فال��ذي ال 
يع��رف ع��دوه او يغفل ع��ن معرفته للعدو يهلك 
يف اول هجم��ة، وم��ن هنا؛ يدعونا القرآن الكريم 
يف مناس��بات ش��ّتى للحذر من مصائد الش��يطان 
وخطوات��ه، ويعلنه��ا صراحًة، ان العدو احلقيقي 

لانس��ان ه��و الش��يطان. 
وم��ن حبائ��ل ابلي��س يف تضلي��ل االنس��ان، 
حتويل املعنويات اىل امور مادية، وبعبارة اخرى 
تأط��ر املس��ائل املعنوي��ة يف اط��ر ومعاي��ر مادي��ة 
حبت��ة، مثلم��ا فع��ل فرع��ون حينم��ا ع��ّر الن��ي 
موس��ى، علي��ه الس��ام، باالم��ور املادي��ة يف مقاب��ل 
دعوته االهلية، حيث راح ينش��ر بن الناس بأنه، 
علي��ه الس��ام، فق��ٌر م��ن الناحي��ة املادي��ة، ف��ا 
سلطة لديه وال امكانيات، بل وال ميلك إال ثيابًا 

رّثة! 
والس��ؤال اهل��ام؛ كي��ف ميك��ن للداعي��ة ان 
يواجه هذه الوساوس  الشيطانية؟ ويف االجابة: 
الب��د للداعية ان ينس��لخ من ذات��ه والدعوة اليها، 
ب��أن ال يط��رح نفس��ه أب��داً، ب��ل يك��ون داعي��ًا اىل 

احل��ق دون تلبيس��ه بالش��خصانية، كم��ا كان 
يفع��ل االنبي��اء والرس��ل، حي��ث مل تك��ن دعوته��م 
لذواته��م يف أي ح��اٍل م��ن األح��وال، ب��ل يعلنوه��ا 

صراح��ًة بأنه��م رس��ل اهلل والدع��اة الي��ه.
ويف اآلي��ة بص��رة هام��ة الب��د م��ن االلتفات 
اليه��ا، وه��ي: ان االنس��ان يدع��و - بطريق��ة او 
بأخرى - اىل ما حيمله هو من معتقدات وافكار، 
فت��ارة يب��ن ذل��ك بصراح��ة ع��ر لس��انه وفعل��ه، 
وت��ارًة يدع��و اىل س��بيله بطريق��ة غ��ر مباش��رة 
ع��ر اخت��اذ مواق��ف معين��ة يف حيات��ه. واملس��لم؛ 
وبالرغ��م م��ن ان��ه يدع��و اىل معتق��ده طبيعي��ًا، 
فإن��ه مكل��ٌف ايض��ًا بالدع��وة اىل الدي��ن وتبليغ��ه 
بصراح��ة، وذلك عر جمموعة من التش��ريعات 
والفرائض الي سّنها الدين املقدس، منها األمر 
باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر، ومنه��ا التواص��ي، 
حيث يلعب التواصي دوراً بارزاً يف ابقاء اجملتمع 
االميان��ي يف مس��توى ع��اٍل من االمي��ان وااللتزام 

بالش��ريعة.
االم��ر  فرائ��ض  ف��إن  احلقيق��ة؛  ويف   
باملعروف والنهي عن املنكر والتواصي، هي الي 
جتع��ل م��ن األم��ة االس��امية، ام��ًة ش��اخمة، ال 
تهزه��ا العواص��ف وال تض��ر بها القواصف، اما اذا 
ت��رك ابن��اء االمة ه��ذه الفرائض ضعف��وا وهزلوا 

ام��ام التحدي��ات.

المرجع 
المدرسي: 

األمة 
َضُعفت 

امام 
التحديات 

حينما تركت 
فرائض 

التواصي 
و االمر 

بالمعروف 
والنهي عن 

المنكر
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التش��ريع  مص��ادر  عل��ى  يّطل��ع  م��ن  إن 
االس��امي م��ن الكت��اب والس��ّنة، جي��د فيهم��ا 
مبوض��وع  بالغ��ًا  واهتمام��ًا  كب��راً  تركي��زاً 

اجله��اد.
فف��ي الق��رآن الكري��م م��ا يق��ارب )40( آي��ة 
حتدثت عن اجلهاد بلفظ اجلهاد ومش��تقاته، 
كقول��ه تع��اىل: }يــا أهيــا النبــي جاهــد 
الكفــار واملنافقــني وأغلــظ عليهــم{ )س��ورة 
ــًا  ــروا خفاف التوب��ة، اآلي��ة:73(، وقول��ه: }انف

ــكم يف  ــم وانفس ــدوا بأموالك ــاالً وجاه وثق
ســبيل الل{ )س��ورة التوب��ة، اآلي��ة:41(.

وهن��اك اكث��ر م��ن )100( آي��ة تتح��دث ع��ن 
القت��ال ومش��تقاته، كقول��ه  بلف��ظ  اجله��اد 
تع��اىل: }فقاتلــوا أئمــة الكفــر إهنــم ال إيــان 
وقول��ه  اآلي��ة:12(،  التوب��ة،  )س��ورة  هلــم{ 
عزوج��ل: }وقاتلوهــم حتــى ال تكــون فتنــة 
ــه لل{ )س��ورة االنف��ال،  ــن كل ــون الدي ويك
}والحتســبن  س��بحانه:  وقول��ه  اآلي��ة:39(، 
بــل  امواتــًا  الل  ســبيل  يف  قتلــوا  الذيــن 
أحيــاء عنــد رهبــم يرزقــون{. )س��ورة التوبة، 

اآلي��ة:169(
إضاف��ة اىل جمموع��ة م��ن اآلي��ات ال��ي 
تتح��دث ع��ن اجله��اد بلف��ظ الغ��زو واحل��رب 
والشهادة ومشتقاتها، بينما ال جند يف القرآن 
احلكي��م ع��ن احل��ج إال )8( آي��ات فق��ط، وع��ن 
اخلم��س آي��ة واح��دة، وع��ن الص��وم )10( آي��ات 
تقريب��ًا. وحينم��ا نرج��ع اىل الس��ّنة املطه��رة 
جن��د مئ��ات االحاديث والنصوص تركز على 
موض��وع اجله��اد وتق��رر بصراح��ة؛ أن اجله��اد 

أه��م وأفض��ل م��ن مجي��ع االعم��ال والعب��ادات 
االخ��رى.

فع��ن الرس��ول األعظ��م، صل��ى اهلل علي��ه 
وآله، »فوق كل ذي برٍّ بر حتى يقتل يف سبيل 
اهلل ف��اذا قت��ل يف س��بيل اهلل فلي��س فوق��ه بر«. )1(
علي��ه  الباق��ر،  حمم��د  االم��ام  ويق��ول 
الس��ام: »اجله��اد ال��ذي فضل��ه اهلل - عزوج��ل- 
عل��ى االعم��ال وفض��ل عامل��ه عل��ى العّم��ال 
ويف  واملغف��رة«.)2(  الدرج��ات  يف  تفض��ًا 
مص��در واح��د فق��ط م��ن مص��ادر احلدي��ث ه��و 
كت��اب »وس��ائل الش��يعة اىل حتصي��ل مس��ائل 
الش��ريعة«، جن��د )1223( حديث��ًا ع��ن اجله��اد 

وفضل��ه وأحكام��ه وم��ا يتلع��ق ب��ه.
واذا م��ا قمن��ا جبول��ة عاب��رة يف رب��وع »نهج 
الباغة« س��نرى ان االمام عليًا، عليه الس��ام، 
ويرفع��ه  خاص��ة،  مكان��ة  للجه��اد  يعط��ي 
اىل أعل��ى مس��توى م��ن االهمي��ة والتقدي��ر، 
ومينح��ه أعظ��م الصف��ات، حي��ث يق��ول، علي��ه 
الس��ام: »اجلهاد عّز االس��ام«.)3( ويقول ايضًا: 
وأنفس��كم  بأموالك��م  اجله��اد  يف  اهلل  »اهلل.. 
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اإلمام علي، 
عليه السالم، 

في األنبار 
لمواجهة 
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)4( وألس��نتكم يف س��بيل اهلل«. 
املس��لمن  عن��د  اجله��اد  وكان 
االوائ��ل، ُيع��د ج��زءاً ال يتجزأ من حياتهم 
العملية، فكانوا يرون فيه طريقًا سريعًا 
كل  فينتظ��ر  اجلن��ة،  اىل  وخمتص��راً 
واحد منهم فرصته الغالية يف اجلهاد يف 
س��بيل اهلل ويتس��ابقون اليه ويستبشرون 

به.
وم��ن ه��ؤالء؛ حنظل��ة ب��ن أب��ي عام��ر، 
وقد أنفق ش��بابه يف العمل والكدح، حتى 
مج��ع ل��ه م��ن امل��ال ليت��زوج ب��ه، ويف أول 
ليل��ة م��ن زواج��ه، مس��ع من��ادي اجله��اد 

عن��د الفج��ر فاس��تطلع االمر، فوجد املس��لمن 
داع��ي  ملب��ن  ويركض��ون  الس��ر  حيّث��ون 
اجله��اد، فم��ا كان من��ه إال ان ي��رك زوجت��ه 
ويس��رع للخ��روج قب��ل ان يغتس��ل، فحاول��ت 
زوجت��ه منع��ه، فأب��ى إال ان يلتح��ق جبي��ش 
يف  واستش��هد  املعرك��ة  فخ��اض  املس��لمن، 

صبيح��ة عرس��ه.
وبع��د انته��اء املعرك��ة، أش��ار رس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »ان صاحبك��م - يع��ي 
أهل��ه،  فس��ألوا  املائك��ة«،  لتغس��له  حنظل��ة- 
مس��ع  أن  بع��د  ُجن��ب  وه������و  خ��رج  فقال��ت: 

اهلات��ف.)5(
وه��ذا عم��رو ب��ن اجلم��وح، وق��د قطع��ت 
الس��نن ش��وطًا كب��راً م��ن عم��ره وأصي��ب يف 
إح��دى الغ��زوات يف رجل��ه فب��رت إحداهم��ا، 
ولكن��ه رغ��م ذل��ك، حينم��ا مسع من��ادي اجلهاد 
للخ��روج  يتجه��زون  االربع��ة  أوالده  ورأى 
مل تس��مح ل��ه نفس��ه بالتخل��ف رغ��م معارض��ة 
أوالده وزوجت��ه، فخ��رج مه��رواًل يق��ول: »أري��د 

ان أط��أ بعرج��ي اجلن��ة«.
ف��اراد أهل��ه وبن��وه حبس��ه، وقال��وا ل��ه: إن 

اهلل - عزوج��ل- ق��د ع��ذرك، ومل يقتن��ع 
مبقالته��م، وأت��ى رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، وق��ال: إن ب��ّي يري��دون أن 
حيبس��وني ع��ن ه��ذا الوج��ه واخل��روج 
أط��أ  أن  ألرج��و  إن��ي  اهلل  ف��و  مع��ك، 
بعرج��ي ه��ذه اجلن��ة. فق��ال، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه: أم��ا أن��ت فق��د ع��ذرك اهلل، 
والجه��اد علي��ك، ث��م ق��ال لبني��ه وقوم��ه: 
»ال عليك��م أن ال متنع��وه لع��ّل اهلل يرزق��ه 
الش��هادة« فخّلوا عنه، وخرج وهو يقول: 
الله��م أرزق��ي الش��هادة وال ترّدن��ي اىل 

أهلي...«، وكان موقف هذا اجملاهد مع عوقه، 
من أروع وأعظم مشاهد البطولة والتفاني يف 
معركة »أحد«، فقد كان حيمل على االعداء 
وه��و يق��ول: »أنا واهلل مش��تاق اىل اجلنة، وابنه 

يع��دو يف أث��ره حت��ى قت��ا.)6(
أم��ام  تلم��ع  الس��ياق اجله��ادي  ه��ذا  ويف 
ناظرين��ا إح��دى روائ��ع خط��ب اجله��اد لإلم��ام 
واقع��ة  إث��ر  الس��ام،  علي��ه  املؤمن��ن،  أم��ر 
ك��رى ه��ّزت االم��ة االس��امية يف حينه��ا، 
وآملت االمام كثراً،وهي غزوة االنبار، وبدفع 
وح��ّث م��ن رأس التآم��ر وزعي��م ح��زب الفك��ر 
اجلاهل��ي - األم��وي، معاوي��ة ب��ن أب��ي س��فيان، 
وتكتس��ب ه��ذه الواقع��ة اهمي��ة بالغ��ة بالنس��بة 
لن��ا يف الوق��ت احلاض��ر، مل��ا هل��ا م��ن اس��قاطات 
عل��ى الواق��ع الذي نعيش��ه الي��وم، وحنن نواجه 
األم��ة  عل��ى  الشرس��ة  التكفري��ة  اهلجم��ة 
بش��كل ع��ام، وعل��ى أرض املقدس��ات يف الع��راق 
بش��كل خ��اص، وكأن الق��وم ه��م أولئ��ك القوم 
أنفس��هم، فك��راً ومنهج��ًا وس��لوكًا، اىل جان��ب 

املوق��ع اجلغ��رايف. 
فم��ا حص��ل يف االنب��ار قب��ل حن��و أربع��ة 
عش��ر قرن��ًا م��ن الزم��ن، ه��و أن غ��ارة م��ن جه��ة 

االنب��ار يف  اس��تهدفت  معس��كر معاوي��ة 
الع��راق، وكانت حت��ت راية »بي غامد«. 
ه��ذه الغ��ارة »االرهابي��ة«، تش��رحها لن��ا 
اخلطب��ة الس��ابعة والعش��رون م��ن نه��ج 
الباغ��ة، وال��ي ُتع��د م��ن روائ��ع ُخط��ب 
االم��ام عل��ي، علي��ه الس��ام، مل��ا حتمل من 
وعقائ��دي،  واجتماع��ي  سياس��ي  طاب��ع 
الرائ��ع،  الباغ��ي  البع��د  ع��ن  فض��ًا 
والعب��ارات املث��رة للمش��اعر االنس��انية. 
الس��ام،  علي��ه  االم��ام،  يبت��دئ 
بعص��ف ذه��ي - عقائ��دي يف خماطبت��ه 
يف  واملرددي��ن  املتواكل��ن  أصحاب��ه 
خ��وض القت��ال حتت راية اجلهاد بالقول: »أما 
بع��ُد، ف��ان اجله��اد ب��اٌب م��ن أبواب اجلن��ة فتحه 
اهلل خلاّص��ة أوليائ��ه، وه��و لباس التقوى ودرع 
اهلل احلصين��ة وجنت��ه الوثيق��ة، فم��ن ترك��ه 
رغبة عنه ألبسه اهلل ثوب الذّل ومشله الباء، 
وُدّي��ث بالصغ��ار، والقم��اءة، وض��رب عل��ى قلبه 
باإلش��هاب وأدي��ل احل��ق من��ه بتضيي��ع اجلهاد، 
وإن��ي  أال  النص��ف،  وُمن��ع  اخلس��ف  وس��يم 
دعوتك��م اىل قت��ال ه��ؤالء الق��وم لي��ًا ونه��اراً، 
س��راً وإعان��ًا، وقل��ت لك��م: »اغزوه��م قب��ل أن 
يغزوك��م، ف��و اهلل م��ا ُغزي قوٌم يف عقر دارهم 
إال َذّل��وا«، فتواكلت��م، وختاذلت��م، حت��ى ُش��ّنت 
عليك��م الغارات، وُملكت عليكم األوطان، فهذا 
أخ��و غام��د، ق��د وردت خيل��ه األنب��ار، وق��د قت��ل 
حّس��ان ب��ن حّس��ان البك��ري، وأزال خيلك��م ع��ن 
مس��احلها، ولق��د بلغ��ي أن الرجل منهم كان 
يدخ��ل عل��ى املرأة املس��لمة واألخ��رى املعاهدة، 
فينتزع حجلها وُقلبها وقائدها و ُرعثها«، ثم 
يتفاع��ل اإلم��ام مع احلادثة وهو يعّر عن أمله، 
ُمص��دراً حكم��ًا بالقول: »...فلو أن امرءاً مس��لمًا 
م��ات م��ن بع��د هذا أس��فًا ما كان ب��ه ملومًا، بل 

كان ب��ه عن��دي جدي��رًا«! 
وي��رّد االم��ام، علي��ه الس��ام، عل��ى 
تش��كيك قري��ش ومعاوي��ة بش��خصيته 
السياس��ية، عازي��ًا ذل��ك اىل إفس��اد رأي��ه 
قائ��ًا:  واخل��ذالن،  العصي��ان  بس��بب 
بالعصي��ان  رأي��ي  عل��ّي  »وأفس��دمت 
واخل��ذالن، حت��ى لقد قال��ت قريش: »إن 
ابن أبي طالب رجل شجاٌع ولكن ال علم 
ل��ه باحل��رب«، هلل أبوهم! وهل أحٌد منهم 
أش��ّد هل��ا مراس��ًا وأق��دم فيها مقام��ًا مّي، 
لق��د نهض��ت فيه��ا وم��ا بلغ��ت العش��رين، 
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ما حصل في االنبار قبل نحو أربعة 
عشر قرنًا من الزمن، هو غارة من 
جهة معسكر معاوية استهدفت 
االنبار في العراق، وكانت تحت راية 

»بني غامد«. هذه الغارة »االرهابية«، 
تشرحها لنا الخطبة السابعة 

والعشرون من نهج البالغة

يعّنف االمام، عليه السالم، القوم 
على القعود دون نصرة المرأة التي 

استباحها العدو حماها، ثم انصرفوا 
آمنين من دون مقاومة، كما أثار الشعور 

 ! الديني، حيث يقول: »فيا عجبًا عجبًاّ
عجبًا- والله- ُيميت القلب، ويجلب 

الهّم، من اجتماع هؤالء القوم على 
باطلهم، وتفرقكم عن حقكم!



وه��ا أن��ا ذا ق��د ذّرف��ت عل��ى الس��تن، ولك��ن ال 
رأي مل��ن ال ُيط��اع«. يذك��ر صاح��ب »الكامل يف 
التاري��خ« أن��ه »انته��ى اىل عل��ي، علي��ه الس��ام، 
ان خي��ًا ملعاوي��ة وردت االنب��ار فقتل��وا عام��ًا 
ل��ه يق��ال ل��ه حس��ان بن حس��ان، فخ��رج مغضبًا 
جي��ّر ثوب��ه حت��ى أتى النخيل��ة، واتبع��ه الناس، 
فرق��ى رب��وة م��ن االرض، فحم��د اهلل وأثن��ى 
علي��ه، وصل��ى على نبيه، ثم قال: »أما بعد فإن 
اجله��اد....«، وكان��ت ه��ذه مناس��بة إلق��اء ه��ذه 
اخلطبة الصاعقة لإلمام علي، عليه الس��ام، 
يف ذل��ك املوق��ف، ويف تل��ك الواقع��ة التارخيي��ة.

املعتزل��ي«  احلدي��د  أب��ي  »اب��ن  ويص��ف 
الغ��ارة،  تل��ك  الباغ��ة،  نه��ج  ش��رح  صاح��ب 
بأنه��ا كان��ت كب��رة، وق��د نق��ل ع��ن كت��اب 
الغ��ارة، مب��ا  ع��ن صاح��ب  »الغ��ارات«، كاٌم 
ميث��ل يف اصط��اح الي��وم، اعراف��ات خط��رة 
وال��ي  آن��ذاك.  احل��رب  جرائ��م  أك��ر  ع��ن 
متث��ل نقط��ة بداي��ة احل��روب التكفري��ة ال��ي 
نش��هدها الي��وم، فيق��ول: »ان��ه ق��ال: - س��فيان 
الغام��دي- دعان��ي معاوي��ة وق��ال: إن��ي باعث��ك 
يف جي��ش كثي��ف ذي أداة وج��اد، فال��زم ل��ي 
جان��ب الف��رات حت��ى مت��ّر ب��� »هي��ت« فتقطعها، 
ف��إن وج��دت به��ا جن��داً فام��ض حت��ى توغ��ل 
املدائ��ن، ث��م أقب��ل إل��ّي، واتّق أن تق��رب الكوفة، 
واعل��م ان��ك إن أغ��رت عل��ى أه��ل االنب��ار، واه��ل 
املدائ��ن فكأن��ك أغ��رت عل��ى الكوف��ة، إن ه��ذه 
الغ��ارات ي��ا س��فيان عل��ى أه��ل الع��راق، ترع��ب 
قلوبه��م، وتف��رح كل م��ن له فينا ه��وًى منهم، 
وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر - املصائب 
والش��دائد- فاقت��ل م��ن لقيت��ه مم��ن لي��س ه��و 
على مثل رأيك، وأخرب كل ما مررت به من 
الق��رى وأح��رب - اس��رق- االم��وال، ف��إن ح��رب 
االم��وال ش��بيه بالقتل وه��و أوجع للقل��ب...«.)7(

الس��ام،  علي��ه  االم��ام،  اس��تنهض  لق��د 
للرج��ال،  العالي��ة  اهلم��م  اخلطب��ة  ه��ذه  يف 
يف  احلماس��ة  وإث��ارة  للقت��ال،  وترغيبه��م 
قل��وب الن��اس، م��ن قب��ل ان يس��تفحل األم��ر، 
خاط��ب  كم��ا  الع��دو،  لس��يطرة  وينق��ادوا 
الوج��دان بقول��ه: »إني دعوتكم اىل قتال هؤالء 

الق��وم لي��ًا ونه��اراً...«، ليث��ر فيه��م روح اهلّم��ة 
والتوث��ب ملواجه��ة روح اخل��ذالن ال��ذي حياول 

الع��دو االم��وي زرع��ه يف جس��م االم��ة.
املش��اعر  الس��ام،  علي��ه  ح��ّرك،  كم��ا 
وإثارة االحاسيس لدى املخاطبن عن طريق 
إث��ارة ح��ب الوطن، حيث ق��ال: »وُملكت عليكم 
االوط��ان«، فاحت��ال الوط��ن م��ن قب��ل االع��داء 
يث��ر الغض��ب عن��د اجلمه��ور، حت��ى يص��ل بهم 
احل��ال اىل األخ��ذ بالث��أر م��ن املعتدي��ن، وكم��ا 
علي��ه  اهلل  صل��ى  األك��رم،  الرس��ول  يق��ول 
وآل��ه: »ح��ب الوط��ن م��ن اإلمي��ان«. وكذل��ك 
أث��ار مس��ألة »الع��رض« وهو وتٌر حس��اس لدى 
االنس��ان )الرج��ل(، ل��ذا ناح��ظ تدرج��ه، علي��ه 
االنس��اني  اجلان��ب  ه��ذا  إث��ارة  يف  الس��ام، 
والنفس��ي، فان��ه ابت��دأ بذك��ر امل��رأة املس��لمة 
ث��م املعاه��دة، مت ت��درج يف كام��ه م��ن س��لب 
االق��دام، وصع��وده  - اخللخ��ال- يف  احلج��ل 
يف  الق��ادة  واىل  املعاص��م،  يف  الس��وار  اىل 
اجلي��د، وأخ��راً اىل الق��رط يف األذن. فمع هذا 
التصاع��د يتصاع��د هلي��ب احلماس��ة والغ��رة، 
النف��وس، وتش��حنها ق��وة  وتث��ار احلمي��ة يف 
وعزمي��ة ملواجه��ة الع��دو، ملعرف��ة االم��ام، عليه 
الس��ام، م��ا للمس��لم م��ن ب��ذل مال��ه ونفس��ه 
للحف��اظ عل��ى مسع��ة امل��رأة وش��رف الفت��اة.)8(

كم��ا ن��راه، علي��ه الس��ام، يعن��ف ه��ؤالء 
الق��وم عل��ى القع��ود دون نص��رة امل��رأة ال��ي 
اس��تباحها الع��دو محاه��ا، ث��م انصرف��وا آمن��ن 
م��ن دون مقاوم��ة، كم��ا أث��ار الش��عور الدي��ي، 
حي��ث يق��ول: »في��ا عجب��ًا عجب��اًّ! عجب��ًا- واهلل- 
مُيي��ت القلب، وجيل��ب اهلّم، من اجتماع هؤالء 
الق��وم عل��ى باطله��م، وتفرقك��م ع��ن حقك��م! 
غرض��ًا  ص��رمت  ح��ن  وترح��ا،  لك��م  فقبح��ًا 
وُتغ��زون  ُتغ��رون،  ُيغ��ار عليك��م وال  ُيرم��ى، 
وال َتغ��زون، وُيعص��ى اهلل وترض��ون...«. كان 
وق��ٌع  الصاعق��ة،  اجلهادي��ة  اخلطب��ة  هل��ذه 
الصحاب��ة  ول��دى  االم��ة،  كي��ان  يف  كب��ر 
ال��ررة أمث��ال حج��ر ب��ن ع��دي الكندي، فس��ار، 
وس��ارت مع��ه كتائ��ب عدي��دة ص��وب االع��داء، 
وأع��ادوا احلي��اة اىل االنب��ار بعد هروب س��فيان 

الغام��دي وزبانيت��ه. تكش��ف لن��ا ه��ذه الواقع��ة 
األم��وي  الفك��ر  جاهلي��ة  م��دى  التارخيي��ة، 
آنذاك، و »الداعشي« اليوم، الذي يبيح من أجل 
الس��لطة والبق��اء، كل عم��ل وجرمي��ة، م��ن 
قت��ل وتروي��ع وس��رقة والفت��ك ب��كل م��ن ُيش��ك 
يف والئه ألمر املؤمنن، وعدائه ملعاوية. وهذا 
حتدي��داً م��ا ناحظه يف منهج تنظيم »داعش« 
يف الوق��ت احلاض��ر، فه��و يطبق املنه��ج األموي 
حبذاف��ره، من��ذ اجتياح��ه االراض��ي العراقي��ة 
الع��ام املاض��ي، واس��تباحته امل��دن اآلمن��ة، مب��ن 
فيه��ا من نس��اء واطفال ومقدس��ات وممتلكات 
واإليزدي��ن،  واملس��يحين  للش��يعة  وتهج��ر 
فقد فعل الشيء نفسه ذلك »الغامدي« عندما 
انته��ك حرمة املرأة املعاهدة )غر املس��لمة( يف 
وق��ت كان��ت االقلي��ات حمرم��ة يف الدول��ة 
االس��امية يف ظ��ل االم��ام علي، عليه الس��ام. 
الس��ام،  علي��ه  عل��ي،  اإلم��ام  ق��دم  لق��د 
للع��امل وللمس��لمن بش��كل خ��اص، النم��وذج 
ال��ذي  والكري��م،  اآلم��ن  للمجتم��ع  احل��ّي 
يعي��ش املس��لم اىل جان��ب غ��ر املس��لم، والفقر 
بس��ام،  يعيش��ون  وال��كل  الغ��ي.  جان��ب  اىل 
الس��لطوي،   - التكف��ري  الفك��ر  ج��اء  حت��ى 
ال��ذي جيع��ل املس��لمن يدفع��ون مث��ن مص��احل 
شخصية وافكار متطرفة نابعة من عصبيات 
جاهلي��ة، وذل��ك بس��يول من الدم��اء دمار هائل 

وخس��ائر ال ح��ّد هل��ا. 
-----------------
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قضية العدد

منهج تنظيم »داعش« في الوقت الحاضر، يطبق المنهج األموي بحذافيره، منذ اجتياحه 
االراضي العراقية العام الماضي، واستباحته المدن اآلمنة، بمن فيها من نساء واطفال 

ومقدسات وممتلكات وتهجير للشيعة والمسيحيين واإليزديين



* العالمة الشيخ حممد عيل املحفوظ
ال شــك أن املجتمــع البــري تطــور كثــرًا فيــا يرتبــط بتنظيــم 
العاقــات االجتاعيــة والسياســية واالقتصاديــة، وذلــك مــن 
خــال التأســيس لنظــام الدولــة التــي تقــوم بتنظيــم شــؤون النــاس 
والعمــل عــى ســد احتياجاهتــم وحتقيــق تطلعاهتــم، ومــع أن الكثر 
ــأن  ــط بش ــا يرتب ــل في ــرات قي ــورات والتنظ ــكار والتص ــن األف م
ــدل  ــلطتها، إال أن اجل ــدود س ــا وح ــا ومروعيته ــة وماهيته الدول
ــكار املطروحــة أو  ــزال مفتوحــًا ســواء بالنســبة لألف والبحــث ال ي
ــو  ــية، وه ــة والسياس ــات اإلداري ــات واملارس ــات والتطبيق اآللي
أمــر طبيعــي إذا مــا ربطنــاه بــرضورة البحــث املســتمر عــن احلالــة 
ــات  ــني جمتمع ــر ب ــاوت الكب ــع التف ــة م ــل خاص ــل واألمث األفض
اســتطاعت أن تقطــع شــوطًا كبــرًا يف الطريــق لبنــاء دولــة القانــون 
ــوم  ــامل الي ــزة يف ع ــة متمي ــها مكان ــدت لنفس ــات، فأوج واملؤسس
عــى الصعيــد الســيايس والعلمــي واالقتصــادي، وبــني جمتمعــات 
ال تــزال غارقــة يف البحــث لنفســها عــن واقــع ينتشــلها مــن 

ــف. ــود والتخل اجلم
وقــد يكــون مــن الظلــم أن يتــم إطــاق اســم الدولــة عليهــا إذا 
مــا أردنــا أن نأخــذ بعــني االعتبــار مفهــوم الدولــة بــا هــو مطــروح 
مــن مفاهيــم وتصــورات قيلــت يف هــذا املجــال مــن قبــل البعــض 
ــرى  ــًا ي ــون. فمث ــاع والقان مــن علــاء النفــس والفلســفة واالجت
ــيره  ــر الشــأن العــام وتس ــي تدب ــة ه ــر«: »أن السياس ــس في »ماك
ومــا الدولــة إال تعبــر عــن عاقــات اهليمنــة القائمــة يف املجتمــع«، 
بينــا يــرى »هوبــز« أن »الدولــة  تنشــأ ضمــن تعاقــد إرادي وميثــاق 
حــر بــني ســائر البــر حتــى ينتقلــوا مــن حالــة الطبيعــة -حــرب 
ــة  ــتكون غاي ــك س ــة، وبذل ــة املدني ــكل- إىل حال ــد ال ــكل ض ال
الدولــة هــي حتقيــق األمــن والســلم يف املجتمــع«. أمــا »ســبينوزا« 
فــرى أن الغايــة مــن تأســيس الدولــة هــي حتقيــق احلريــة لألفــراد 
واالعــراف هبــم كــذوات مســؤولة وعاقلــة وقــادرة عــى التفكــر 
ــي يف  ــه الطبيع ــى حق ــاظ ع ــن احلف ــن م ــني كل مواط ــايل متك وبالت

الوجــود باعتبــاره وجــودًا حــرا«.
وتبنـّـى اإلســام رؤيــة متقدمــة يف بنــاء املجتمعات، والتأســيس 
ألعــراف اجتاعيــة وأخاقيــة وصياغــة نظــم سياســية قائمــة عــى 
ــاس،  ــني الن ــة ب ــات اإلجيابي ــاواة والعاق ــة واملس ــؤ والعدال التكاف
ــث  ــعي حي ــوى والس ــة التق ــت قيم ــؤ وضع ــث التكاف ــن حي فم
ــن  ــم مِّ ــا َخَلْقنَاُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ َ ــا َأهيُّ ــل: }َي ــّز وج ــا -ع ــول ربن يق
ــْم  ــوا إِنَّ َأْكَرَمُك ــَل لَِتَعاَرُف ــُعوبًا َوَقَباِئ ــْم ُش ــى َوَجَعْلنَاُك ــٍر َوُأنَث َذَك
ِعنــَد اللَِّ َأْتَقاُكــْم إِنَّ اللََّ َعِليــٌم َخبِــٌر{، )ســورة احلجــرات، 
ــا  ــاِن إاِلَّ َم نَس ــَس لِْلِ ْي ــل: }وَأن لَّ ــز وج ــول -ع ــة: 13( ويق اآلي
َســَعى*َوَأنَّ َســْعَيُه َســْوَف ُيــَرى{، )ســورة النجــم، اآليــة: 39-

ــر  ــه، يف تعب ــه وآل ــى الل علي ــرم، ص ــول األك ــول الرس 40(، ويق
ــا  ــط« وفي ــنان املش ــية كأس ــاس سواس ــاواة: »الن ــن املس ــع ع رائ
ــه:  ــه وآل ــى الل علي ــول، ص ــروة يق ــادل للث ــع الع ــط بالتوزي يرتب

ــار«. ــكأل والن ــاء وال ــاث: امل ــاس رشكاء يف ث »الن
ــي  ــة ينبغ ــذه الرؤي ــة أوالً؛ وه ــة إىل رؤي ــة بحاج ــاء الدول إن بن
أن تتحــول إىل ثقافــة ال ترتبــط بالتنظــر أو الشــعارات فقــط،  
بقــدر مــا ترتبــط بالســلوك واملارســة والقــدرة عــى ضبــط 
النــوازع النفســية والذاتيــة مــن االندفــاع وراء االســتئثار واهليمنــة 
والغلبــة، وإال حتــول مــروع الدولــة اىل حالــة مــن التســلط 
ــن  ــاس ع ــاء الن ــية، وإقص ــاة السياس ــتفراد باحلي ــاء واالس واإلقص
ــام بدورهــم يف املشــاركة يف القــرار واســتثنائهم مــن املفاصــل  القي
ــن  ــة م ــاحات املتاح ــص املس ــؤدي إىل تقلي ــا ي ــو م ــية، وه األساس
ــي  ــدن الوع ــى ت ــك ع ــحب ذل ــوف ينس ــايل س ــات وبالت احلري
الســيايس والقــدرة عــى الفاعليــة احلقيقيــة للنــاس يف ســاحة 
الواقــع الســيايس، وقــد يتحــول النــاس إىل أشــبه بمجاميــع بريــة 
ــق  ــول دون حتقي ــا حي ــو م ــلرادة وه ــدة ل ــة وفاق ــة وخاضع تابع

ــات. ــق التطلع ــداع وحتقي اإلب
ــح  ــكل الرائ ــة ل ــادرة واحلاضن ــة الق ــاء الدول ــق لبن إن الطري
ــة واســتيعاب العقــول مــن خــال تفعيــل دور الراكــة  االجتاعي
ألن »أعقــل النــاس مــن مجــع عقــول النــاس« وتقاســم مســاحات 
النفــوذ والتوزيــع العــادل للثــروة واملحافظــة عــى مســاحات 
ــة  ــر يف غاي ــو أم ــاس، ه ــا الن ــن خاهل ــس م ــي يتنف ــات الت احلري
الصعوبــة، وهــو يمثــل حتديــًا كبــرًا أمــام مــروع الدولــة، ومــن 
الســهل جــدًا أن تتحــول الدولــة إىل ســلطة، إذا مــا افتقــدت القــدرة 
عــى إدارة التــوازن بــني هــذه املفــردات وهــو مــا يــؤدي اىل وجــود 

ــز والعطــاء . ــادر عــى التمي ــاء جمتمــع ق ــرة يف بن انتكاســات كب
إننــا بحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى لتقييــم 
ــنجات،  ــن التش ــاالت وع ــن االنفع ــدًا ع ــة بعي ــا بموضوعي أمورن
واملزاجيــات احلاكمــة عــى البعــض، وبعيــدا عــن حــاالت التمّلــق 
ــا  ــة،  ك ــوس الضعيف ــاب النف ــن أصح ــض م ــد البع ــف عن والتزل
ــاالت  ــط ح ــا، وضب ــم يف انفعاالتن ــا إىل التحك ــة أيض ــا بحاج إنن
اليــأس واإلحبــاط التــي تتحكــم يف البعــض، فبــني هــذه التباينــات 
تكمــن الكثــر مــن نقــاط الضعــف واجلمــود التــي حتيــط بواقعنــا 
ــات  ــاء كل ــه وإضف ــض تلميع ــاول البع ــا ح ــذي مه ــي ال اليوم
ــة  ــن مواكب ــس ع ــزًا، لي ــى عاج ــه يبق ــه فإن ــدح علي ــراء وامل اإلط
ــتوى  ــى مس ــى ع ــا حت ــب، وإن ــة وحس ــرات العاملي ــب املتغ رك

ــدود. ــي املح ــا املح واقعن
------------------

ــن، ويقــي  * أمــن عــام مجيعــة العمــل االســالمي يف البحري
حاليــاً حكــاًم جائــرًا بالســجن مــدى احليــاة.

بين مشروع الدولة والسلطة

قضية ورأي
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* الشيخ حيدر الشمري

او  الديني��ة  االقلي��ات  ظاه��رة  تك��ن  مل 
اآلخ��ر، كم��ا يع��ر عن��ه بع��ض الباحث��ن، 
ظاه��رة متوقف��ة يف دائ��رة البعدين؛ الزماني 
بق��دم  قدمي��ة  ظاه��رة  ه��ي  ب��ل  واملكان��ي، 
هن��اك  ف��ان  وبالتال��ي  واالدي��ان.  االنس��ان 
العدي��د م��ن االس��ئلة ال��ي ش��غلت الكث��ر، 
الباحث��ن  م��ن  االكث��ر  تش��غل  مازال��ت  و 
الديان��ات  ابن��اء  م��ن  الس��يما  واملفكري��ن، 

وه��ي: االخ��رى، 
إذا حك��م االس��ام، او إذا حك��م املس��لمون 
باس��م االس��ام و ُطّبقت تعاليمه على ارض 
الواق��ع، فم��ا ه��و مص��ر االقلي��ات أو »أه��ل 
الذم��ة«؟ ه��ل س��وف جي��رون عل��ى اعتن��اق 
يف  ويباع��ون  حرياته��م  وتص��ادر  االس��ام 
االس��واق عل��ى انه��م »عبي��د« و »إم��اء« و »انهم 

س��بايا اجلي��ش االس��امي الفات��ح«،  كم��ا 
فعل��ت »داع��ش« باالزيدي��ات وغره��ن؟

وه��ل يؤم��ن االس��ام مبفه��وم املواطن��ة؟  
االوىل  الدرج��ة  م��ن  مواطن��ًا  هن��اك  أن  أم 
جي��روا  مل  وان  كذل��ك؟  لي��س  واآلخ��ر 
عل��ى اعتن��اق االس��ام وبق��وا عل��ى دياناته��م، 
طقوس��هم  ميارس��وا  ان  هل��م  حي��ق  فه��ل 
وه��و  قي��داً  ان هن��اك  أم  كم��ا يفهمونه��ا؟ 
ان اليتع��ارض م��ع اص��ول االس��ام مث��ل؛ 
م��ن  العدي��د  وهك��ذا  وغره��ا.  التوحي��د، 
الدي��ي  باجلان��ب  تتعل��ق  ال��ي  االس��ئلة 
والرؤي��ة السياس��ية. وال��ي حن��اول ان نق��ف 

عن��د اه��م تل��ك االس��ئلة وتل��ك االف��كار. 
 ���� والرعي��ة  الراع��ي  ملفه��وم  وتطبيق��ا 
وان كان حبس��ب بع��ض الباحث��ن اليص��ح 
عاق��ة  جم��ال  يف  املفه��وم  ه��ذا  اط��اق 
احلكوم��ة  ظ��ل  يف   ���� واحملك��وم  احلاك��م 

الصاحل��ة جن��د ذلك الش��اهد يف حك��م الني، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، يف املدين��ة املن��ورة بع��د 
هجرت��ه اليه��ا، وش��اهد آخ��ر: ه��و ف��رة حك��م 
االم��ام عل��ي، علي��ه الس��ام، ومبايعت��ه امام��ا 

. للمس��لمن
وق��د ج��اء الق��رآن الكري��م وه��و يض��ع 
مع��امل تل��ك العاقة التفاعلي��ة بن مواطي 
الدول��ة االس��امية م��ن خال بيان��ه لكيفية 
ط��رح احل��وار احلض��اري، حت��ى ي��ؤدي اىل 
ذل��ك التع��ارف املب��ي عل��ى اس��س التق��وى: 
}لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعنْــَد اللَِّ َأْتَقاُكْم{. 
)س��ورة احلج��رات، اآلي��ة:13(. وكذل��ك فإن 
صيغ��ة احل��وار جي��ب ان ال خت��رج ع��ن القيم 
االخاقي��ة وان يك��ون أدب احل��وار حاض��را  
ْكَمِة  ــَك بِاحْلِ م��ن خ��ال: }اْدُع إىَِل َســبِيِل َربِّ
ــَي  ــي ِه تِ ــْم بِالَّ ــنَِة َوَجاِدهْلُ ــِة احْلََس َوامْلَْوِعَظ
َأْحَســُن{ )س��ورة النح��ل، اآلي��ة:123(. وغ��ر 

حقوق األقليات في اإلسالم 
حكومة اإلمام علي،عليه السالم، انموذجًا

قضية العدد
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ه��ذه اآلي��ات الكث��ر، وه��ي ترس��م خط��وط 
اىل وض��ع  لتنتق��ل  االهل��ي،  املش��روع  ذل��ك 
م��ن  والواجب��ات،  احلق��وق  لبي��ان  القواع��د 
خ��ال طرح��ه ملفه��وم »أه��ل الذم��ة«، ليفه��م 
مجي��ع املس��لمن ان اه��ل الكت��اب هل��م اكث��ر 
يف  داخل��ن  النه��م  للمس��لمن،  م��ا  م��ن 
ذم��ة املس��لمن، وعل��ى القي��ادة االس��امية 
واملس��لمن ان حيرم��وا تل��ك الذم��ة ويكون��وا 

أمين��ن عليه��ا.  

 تعريف اهل الذمة

الذم��ة يف اللغ��ة؛ العه��د واالم��ان، واه��ل 
الذم��ة ه��م املس��توطنون يف ب��اد االس��ام 
االس��م  به��ذا  ومس��وا  املس��لمن،  غ��ر  م��ن 
النه��م دفع��وا اجلزي��ة فأمن��وا عل��ى ارواحه��م 
ذم��ة  وامواهل��م، وأصبح��وا يف  وأعراضه��م 
املس��لمن، وكان��ت تقالي��د االس��ام تقض��ي 
وج��ب  اقلي��م  غ��زو  املس��لمون  اراد  اذا  بان��ه 
عليه��م ان يطلب��وا م��ن اهله اعتناق االس��ام، 
فم��ن اس��تجاب منه��م طبق��ت عليه��م اح��كام 
علي��ه  ف����رضت  امتن��ع  وم��ن  املس��لمن، 

اجلزي��ة.)1(
ان  حاول��وا  املستش��رقن  ان  ورغ��م 
يش��ّنعوا عل��ى االس��ام واملس��لمن يف مس��ألة 
اخ��ذ اجلزي��ة ويعدونه��ا عقوب��ة هل��م عل��ى 
ع��دم الدخ��ول يف االس��ام، ف��ان اجلزي��ة م��ا 
ه��ي إال ضريب��ة، مثله��ا مث��ل كل الضرائ��ب 
املعم��ول به��ا يف كل الب��اد، ب��ل نس��تطيع 
ان نق��ول ان مق��دار الضرائ��ب املالي��ة ال��ي 
يدفعه��ا املس��لمون اكث��ر بكث��ر مم��ا يدفع��ه 
اه��ل الكت��اب للدول��ة االس��امية. فق��د كان 
اه��ل الذم��ة ال يدفع��ون س��وى ُعش��ر التج��ارة 

واجلزية، وهم معفون من الصدقات)2(. ويف 
املقاب��ل جت��د ان عل��ى املس��لم ان يدف��ع مخس 
الغنائم، والزكاة، وزكاة الفطرة، وغرها.
كل  ويف  جمتم��ع،  كل  يف  واحلي��اة 
عصر تقوم على اساس احلقوق والواجبات، 
وق��د متت��ع اه��ل الذم��ة بكث��ر م��ن احلق��وق، 
ه��ذه  مقاب��ل  يقوم��وا،  ان   عليه��م  ف��كان 
احلق��وق املختلف��ة، ببع��ض الواجب��ات، كم��ا 
عص��ر،  أي  يف  دول��ة  أي  يف  ف��رد  كل  ان 
الب��د ان يس��اهم جب��زء م��ن امل��ال، للقي��ام مب��ا 

حيتاج��ه اجملتم��ع م��ن خدم��ات ومراف��ق.
ارنول��د«  »توم��اس  امل��ؤرخ  واع��رف 
بذل��ك فق��ال: مل يك��ن الغ��رض م��ن ف��رض 
اجلزي��ة عل��ى اه��ل الذمة، كم��ا يريد بعض 
الباحث��ن عل��ى الظ��ن، لونا من ال��وان العقاب 
المتناعه��م ع��ن قبول االس��ام، وامنا كانوا 
يؤدونها مع س��ائر اهل الذمة، وهم غر غر 
املس��لمن م��ن رعاي��ا الدول��ة الذي��ن كان��ت 
حت��ول ديانته��م بينه��م وب��ن اخلدم��ة يف 
اجلي��ش يف مقاب��ل احلماي��ة ال��ي كفلته��ا 

هل��م الدول��ة االس��امية. )3(
  وق��د كت��ب الن��ي االك��رم، صل��ى اهلل 
عليه وآله، عهده اىل احد االمراء املسيحين 
الرحي��م،  الرمح��ن  اهلل  »بس��م  في��ه:  ج��اء 
وه��ذه أمن��ة م��ن اهلل وحمم��د الن��ي رس��ول 
اهلل، ليحن��ة ب��ن رؤب��ة وأه��ل أيل��ه، س��فنهم 
وس��ياراتهم يف ال��ر والبح��ر، هل��م ذم��ة اهلل 
وذم��ة حمم��د الن��ي وم��ن كان معه��م م��ن 

اه��ل الش��ام واه��ل اليم��ن واه��ل البح��ر،...«)4(
وج��اء يف حدي��ث ع��ن الن��ي، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، ان��ه قال: »أال من ظل��م معاهدا أو 
انتقص��ه أو كلف��ه ف��وق طاقت��ه أو أخ��ذ من��ه 

ش��يئًا بغ��ر طي��ب نف��س، فأن��ا حجيج��ه ي��وم 
القيام��ة«.)5(.

وم��ن كل ه��ذا نفه��م ان االس��ام  نظ��ر 
اىل تلك الش��عوب الي مل تدخل يف االس��ام، 
عل��ى انه��م مواطن��ون يف الدول��ة االس��امية، 
عل��ى  م��ا  وعليه��م  للمس��لمن  م��ا  وهل��م 
املس��لمن، ومن ثّم، فان هلم حقوقًا وعليهم 
واجبات، و أعطاهم صفة اهل الذمة، النهم 
دخل��وا يف االس��ام واملس��لمن ب��ل ويف ذم��ة 
رس��ول االس��ام  حمم��د ب��ن عب��د اهلل، صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه، وهل��م احلرية يف ان ميارس��وا 
طق��وس دينه��م ان كان��وا م��ن اه��ل الكت��اب، 
ولذل��ك مل ي��رِو لن��ا التأري��خ أن��ه، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، ق��د ه��دم كنيس��ة او معب��داً، ب��ل 
وال حت��ى يف زم��ن اخللف��اء من بع��ده، بل وال 
حتى يف زمن الدولتن االموية او العباسية.  

 اهل الكتاب يف حكم 
االمام عيل، عليه السالم

لن��ا احل��ق يف أن نع��د س��لوك االم��ام علي 
ب��ن اب��ي طال��ب، علي��ه الس��ام، ه��و منوذج��ًا 
لتجس��د افكار االس��ام وتعاليم��ه يف احلياة، 
الن��ه ه��و ال��ذي أخ��ذ م��ن الن��ي، وترب��ى عل��ى 
يديه، ونهل من منر علومه، صلى اهلل عليه 
وآله، فهو عدل القرآن وشريكه، والقرآن هو 
دس��تور املس��لمن، ومن ثّم، فان س��لوك علي 
ه��و دس��تور املس��لمن ايض��ا، ولي��س ه��ذا م��ا 
يدعي��ه ش��يعة اه��ل البي��ت، ب��ل ان الكث��ر م��ن 
يستش��هدون  املس��لمن  والكت��اب  املؤرخ��ن 
بالكث��ر م��ن س��لوكياته واخاقيات��ه، علي��ه 
الس��ام ، وم��ا ذل��ك اال اع��راف ضم��ي بانه��ا 
تشريعات إهلية ال يدنو اليها الشك والريب. 

مقدار الضرائب المالية التي يدفعها المسلمون اكثر بكثير مما يدفعه اهل الكتاب 
للدولة االسالمية. فقد كان اهل الذمة ال يدفعون سوى ُعشر التجارة والجزية، وفي 
المقابل تجد ان على المسلم ان يدفع خمس الغنائم، والزكاة، وزكاة الفطرة، وغيرها

قضية العدد
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فق��د نق��ل »ابو االعلى امل��ودودي« عن صاحب 
كت��اب »الرهان يف ش��رح مواهب الرمحن«: 
أن��ه أخ��ذ رج��ل م��ن املس��لمن بقت��ل ذم��ي، 
وقام��ت احلج��ة علي��ه فأم��ر بالقص��اص ���� 
يعي االمام علي ��. فجاءه أخو املقتول وقال: 
ق��د ترك��ت الق��ود. ولكن��ه مل ي��رض بذل��ك 
وق��ال: لعله��م فزع��وك او ه��ددوك، فق��ال: 
ال، ب��ل ق��د اخ��ذت الدي��ة وال اظ��ن أخ��ي يع��ود 
إل��ي بقت��ل ه��ذا الرج��ل. فأطل��ق عل��ي، علي��ه 
الس��ام، القات��ل وق��ال: »م��ن كان ل��ه ذمتن��ا 

فدم��ه كدمن��ا وديت��ه كديتن��ا«.)6(
ومن ذلك جند انه، عليه السام، حينما 
عه��د اىل مال��ك االش��ر النخع��ي - رض��ي اهلل 
عن��ه- والية مص��ر وقد أوصاه، مل خيصص 
الرمحة باملسلمن، بل كان مجيع كامه 
بص��ورة عام��ة، وم��ن م��ا ج��اء يف وصيت��ه: »... 
واش��عر قلب��ك الرمح��ة للرعي��ة واحملب��ة هلم 
واللط��ف بهم والتكونن عليهم س��بعا ضاريا 
تغتن��م اكله��م فإنه��م صنف��ان إم��ا أخ ل��ك يف 
الدين أو نظر لك يف اخللق... فاعطهم من 
عف��وك وصفح��ك مثل ال��ذي حتب وترضى 

ان يعطي��ك من عف��وه وصفحه...«.)7(
ومل تش��دد الش��ريعة على اهل الكتاب يف 
دف��ع اجلزي��ة بل ان هناك حاالت اس��تثنائية 
حي��ث ان الن��ي نه��ى ع��ن تعذيب الن��اس وقد 
روي عن��ه، صل��ى اهلل علي��ه وآله، انه قال: »ان 
اهلل -عّز وجل- يعذب الذين يعذبون الناس 
يف الدني��ا«)8(، وهل��ذا ف��ان الذي��ن يصبح��ون 
الذم��ة، ف��ا  اه��ل  فق��راء وحمتاج��ن م��ن 
يعف��ون م��ن اجلزية فحس��ب، بل جيري هلم 

عطاء من بيت املال االس��امي)9(. وينقل عن 
االم��ام عل��ي، علي��ه الس��ام، ان��ه رأى رج��ًا 
يتكف��ف ويطل��ب م��ن الن��اس، فق��ال م��ا ه��ذا 
���� اش��ارة اىل الفع��ل املس��تغرب حي��ث اليوج��د 
فق��راء يتكفف��ون يف دولت��ه ���� فقي��ل ل��ه: ان��ه 
نصران��ي. فق��ال ما معناه: انكم اس��تعملتموه 
حينم��ا كان ش��ابًا ق��ادراً، ومل��ا ك��ر الي��وم 
تركتم��وه يتكف��ف، و أم��ر صاحب بيت املال 

ان جي��ري ل��ه العط��اء م��ن بي��ت امل��ال.

 اخلالصة: 

م��ن كل م��ا تق��دم نفه��م؛ ان االس��ام 
اح��رم اصح��اب الديان��ات األخ��رى، وتعام��ل 
معه��م عل��ى اس��اس االنس��انية، واملواطن��ة يف 
الدول��ة، و وض��ع هل��م حقوق��ًا كم��ا وض��ع 
للمس��لمن حقوق��ًا، وعل��ى الدول��ة ان ترع��ى 
وحتافظ عليها، بل ان الني، صلى اهلل عليه 
وآله، جعل من نفسه حجيجًا وخماصمًا ملن 
ُيعت��دى عليهم وعلى حقوقهم يوم القيامة، 
وانه��م داخل��ن يف ذم��ة اهلل ورس��وله، وذم��ة 
او طرده��م  اعت��داء عليه��م  املس��لمن، واي 
م��ن باده��م او مس��اكنهم ما هو اال تصرف 
بعيد عن روح االسام واحكامه وتشريعاته، 
وق��د كان اجل��ى واوض��ح تطبي��ق الح��كام 
االس��ام، يف س��لوك ومنه��ج وتعالي��م االم��ام 
عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب، علي��ه الس��ام، ربي��ب 
الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وتلميذه االول، 
ال��ذي ت��أدب بأدب��ه وأخ��ذ تعاليم��ه. ومن ذلك 
نفه��م أيض��ا، ان م��ا يفعل��ه خ��وارج العص��ر 
)الدواع��ش( الذي��ن يرفع��ون ش��عار »الدول��ة 

االس��امية«، واالس��ام منه��م ب��راء، من قتل 
االبري��اء م��ن ابن��اء الديان��ات االخ��رى مث��ل 
»االزيدين«، و«املس��يحين« وغرهم، وس��ي 
اال  ماه��ي  االس��واق،  يف  وبيعه��ا  نس��ائهم 
تصرفات بعيدة عن الشرع املقدس، وبعيدة 
ع��ن روح االس��ام وتعاليم��ه، وان اهلل وص��ف 
ارس��ال نبي��ه بالرمح��ة للعامل��ن، فه��ل يك��ون 

املس��لمن نقم��ة عل��ى العامل��ن.
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رغم ان المستشرقين حاولوا ان يشّنعوا على االسالم في مسألة اخذ الجزية ويعدونها 
عقوبة لهم على عدم الدخول في االسالم، فان الجزية ما هي إال ضريبة، مثلها مثل كل 

الضرائب المعمول بها في كل البالد



 حممد عيل
هن��اك حقيق��ة مهمة ينبغي االلتف��ات إليها دائمًا؛ فإذا ما 
أردنا أن نعمل على ترسيخ االستقرار االجتماعي والسياسي 
واألم��ي واالقتص��ادي، علين��ا أن منن��ع م��ن وص��ول الن��اس 
إىل حال��ة اإلحب��اط وقل��ة احليل��ة، الن��ه ال خي��دم االس��تقرار 
ب��أي ح��ال م��ن األح��وال، وم��ن ه��ذا املنطل��ق تعم��ل األنظم��ة 
السياسية ودوائر القرار يف اجملتمعات املتقدمة على حتفيز 
جمتمعاته��ا بش��كل دائ��م، واس��تنهاض هم��م الن��اس حت��ى 
يرتف��ع مس��توى التطلع��ات والطموح��ات، فينش��غل اجملتم��ع 
مب��ا ه��و أفضل، وينطلق الن��اس يف آفاق املعرفة واإلبداع على 
كل صعي��د، ولك��ن ه��ذا العم��ل لي��س م��ن الس��هل حتقيق��ه، 
م��ا مل تتوف��ر رؤي��ة سياس��ية تعم��ل عل��ى اس��تيعاب الن��اس يف 

النظ��ام العام.
إن مي��زة أي نظ��ام سياس��ي لي��س يف وج��ود اإلط��ارات 
والواجهات السياسية بقدر ما يكمن االمتياز يف فاعلية هذه 
اإلطارات والواجهات وقدرتها على التعبر عن نفس��ها بش��كل 
صائ��ب ومفي��د، ولذل��ك ق��د ال جيد املتابع فروقًا يف املس��ميات 
ب��ن ال��دول املتقدمة والدول املتخلفة، فيما يرتبط بتش��كيل 
األنظم��ة السياس��ية، ولكن الفارق واض��ح يف االجناز والعمل 
عل��ى أرض الواق��ع، فق��د يك��ون م��ن الس��هل أن تتح��دث ع��ن 
وج��ود الس��لطات الث��اث القضائي��ة والتش��ريعية والتنفيذية 
يف ال��دول املتخلف��ة، ولكن��ك ل��ن جت��د هلذه الس��لطات حضوراً 
فاع��ًا نتيج��ة للتداخ��ل وع��دم الفص��ل ب��ن ه��ذه الس��لطات 
عملي��ًا، وق��د جت��د دس��اتر مكتوب��ة وموثق��ة لكن م��ن الصعب 
أن جت��د للكث��ر م��ن بنوده��ا تطبيق��ًا عل��ى الصعي��د العمل��ي، 
حي��ث تتعط��ل يف حمط��ات كث��رة، خاص��ة عندم��ا يرتب��ط 

األمر حبقوق الناس، فقد تتحدث بعض املواد عن أن الناس 
أو الش��عب ه��و »مص��در الس��لطات«، أو املادة ال��ي تقول أن لكل 
مواط��ن احل��ق يف الس��كن، وأن كل مواط��ن حمرم يف نفس��ه 
ورأي��ه وهك��ذا، ولكن��ك س��وف جت��د أن ه��ذه امل��واد ه��ي جم��رد 
عناوي��ن وعب��ارات ال تغي املواطن ش��يئًا، بل ورمبا أن القانون 
ال��ذي وض��ع حلماي��ة املواط��ن، ق��د يتح��ول بق��درة ق��ادر إىل 
وب��اٍل علي��ه، وهذا ما يفس��ر الف��ارق الكبر بن ما وصلت إليه 

ال��دول املتقدم��ة وبينن��ا حي��ث أنن��ا بقينا ن��راوح مكاننا.
إنن��ا حباج��ة ���� عل��ى مس��توى اجملتم��ع بإط��ره العام��ة، 
سياس��يًا وثقافي��ًا واجتماعي��ًا واقتصادي��ًا، حباج��ة  إىل تغي��ر 
واٍع وجذري، يطال النسق الثقايف و أمناط التفكر اجلامدة، 
وهذا العمل بطبيعة احلال اليتم بن ليلة وضحاها، بل عر 
سلس��لة متواصل��ة م��ن ش��تى اش��كال و ان��واع العم��ل التغي��ري 
واالصاح��ي، ال يس��تثي أي ف��رد او مجاع��ة أو طبق��ة، وكل 
حبس��ب موقع��ه وثقل��ه وما حتتمه عليه املس��ؤولية الش��رعية 
واالنس��انية والوطني��ة، ويف ه��ذا الس��ياق ايض��ا فإنن��ا حباج��ة 
- وبال��ذات عل��ى مس��توى الس��لطة و الطبق��ة السياس��ية- اىل 
اخل��روج م��ن دائ��رة اخل��وف م��ن اآلخ��ر، وخاص��ة إن كان 
ه��ذا اآلخ��ر ه��م الن��اس الذي��ن ال ميك��ن االس��تغناء عنه��م 
احلقيق��ي  الرأمس��ال  ه��م  ببس��اطة  ألنه��م  جتاوزه��م،  أو 
لألوطان، وهم األرضية ألية انطاقة حنو حتقيق التنمية 
والنه��وض احلض��اري، وه��ذا التغي��ر يس��تدعي تغي��راً يف 
الس��لوك السياس��ي والثق��ايف واإلعام��ي، وبناء نظام سياس��ي 
يس��تطيع أن يك��ون قوة جاذبة وحمف��زة للطاقات وليس قوة 

منف��رة أو ضاغط��ة أو حمبط��ة.
إن من يتابع العملية السياس��ية يف بادنا يراها وكأنها 
متض��ي ب��ا أف��ق واض��ح واحلقائ��ق تتح��دث ع��ن نفس��ها ب��كل 
وض��وح وم��ن دون مبالغ��ات أو مزاي��دات، فم��ع وج��ود إط��ارات 
احملافظ��ات  وجمال��س  النياب��ي  واجملل��س  كاحلكوم��ة 
واجملال��س البلدي��ة وم��ا ش��ابه ذل��ك، ال��ي م��ن املف��رض أنه��ا 
أت��ت لك��ي تع��ر ع��ن الناس، إال أن املراقب للس��احة السياس��ية 
ي��رى أن االجن��ازات -إن وج��دت- ال تس��اوي مقدار ما يصرف 
عل��ى ه��ذه اإلط��ارات من أم��وال وميزانيات ضخم��ة ومزايا ال 
حصر هلا فضًا عن أن الكثر من أمثال هذه االطارات بقيت 
جم��رد واجه��ات ال ت��وازي فع��ًا مق��دار م��ا يص��رف عليه��ا م��ن 

أموال.

الحاجة الى التغيير 
واإلصالح السياسي 

لمواجهة اإلحباط 
الجماهيري

نقطة ضوء
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املرجعي��ة  ن��داء  اجلمي��ع  يل��ّي  عندم��ا 
التكف��ري،  الديني��ة باجله��اد ض��د االره��اب 
دفاع��ًا ع��ن املقدس��ات واالرض والعرض، جند 
كل انسان يسعى جاهداً ألن ُيسهم من حيث 
اختصاصه وقدراته، يف هذه احلملة املقدسة، 
فاذا كان الشباب والرجال يتسابقون للتطوع 
اىل جبه��ات القت��ال، ف��ان هناك ش��رائح عديدة 
يف اجملتمع، تتسابق ايضًا للمشاركة يف دعم 
وإس��ناد املقاتلن، ومن هؤالء ش��رحية األطباء 
املؤث��ر  ال��دور  هل��ؤالء  أن  علم��ًا  واملمرض��ن، 
فاالس��ناد  اساس��ًا،  الدع��م  والكب��ر يف محل��ة 
االس��ناد يف  أه��م عملي��ات  م��ن  ُيع��د  الط��ي، 

احل��روب. 
ملدين��ة  واالعت��زاز  الفخ��ر  دواع��ي  وم��ن 
كرب��اء املقدس��ة، أنه��ا تش��ارك بفري��ق عم��ل 
الق��وات  وإس��ناد  لدع��م  متخص��ص  ط��ّي 
واحلش��د  والش��رطة  اجلي��ش  م��ن  املس��لحة 
بع��د  عل��ى  »النخي��ب«،  منطق��ة  يف  الش��عي 
مس��افة )250( كيلوم��را ع��ن مدين��ة كرباء 
املقدس��ة. وق��د تط��ّوع هل��ذا العم��ل اجله��ادي 
ع��دد م��ن األطب��اء واملمرض��ن الذي��ن وّطن��وا 
انفس��هم عل��ى اخلدم��ة للوط��ن واالنس��انية، 
وختّل��وا ع��ن كل اس��باب الراح��ة واالس��تقرار، 
ليقطعوا مسافة بعيدة وسط الصحراء يوميًا 
ليحافظوا على دماء وأرواح االبطال املقاتلن، 

مب��ا أوت��وا م��ن ق��وة. 
عب��د  ري��اض  غ��زوان  الدكت��ور  التقين��ا 
الباطني��ة،  االم��راض  اخصائ��ي  احلم��زة، 
ع��ن  وس��ألناه  املقدس��ة.  بكرب��اء  عيادت��ه  يف 
االج��واء الس��ائدة يف قاط��ع النخي��ب وطبيع��ة 
اخلدم��ات ال��ي يقدمونه��ا للمقاتلن. فتحدث 
بداي��ة عن »مستش��فى الزهراء، عليها الس��ام، 
املتنق��ل« التاب��ع ملديري��ة صح��ة كرب��اء، وقد 
أهدت��ه كوري��ا اجلنوبي��ة اىل الع��راق به��دف 
املس��اعدة يف احل��االت الطارئ��ة، مث��ل الزي��ارات 
املليوني��ة والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات 
وغرها. هذا املستش��فى عبارة عن )13( عجلة 
يض��م  منه��ا  وكل  ومنش��أة،  ش��احنة  ب��ن 
جناح��ًا خاص��ًا يف الط��ب، مث��ًا؛ إحداه��ا خ��اص 
باإلفاق��ة وفيها مخس��ة أس��رة، ونظ��ام اإلفاقة 
ه��ذا، يع��ادل أحس��ن نظ��ام يف الع��راق كل��ه. 
وشاحنة للعمليات الكرى وأخرى للصغرى. 
وللعملي��ات  للتولي��د  خ��اص  قس��م  وهنال��ك 
العادي��ة. اضاف��ة اىل  القيصري��ة والعملي��ات 
االش��عة والباطني��ة واالطف��ال وقس��م فح��ص 
الوظائ��ف، اىل جان��ب الدع��م اللوجس��ي مث��ل 
وج��ود س��يارتي اس��عاف. وايض��ًا به��و لاطب��اء، 
ه��ذه  أن  م��ن  وبالرغ��م  أخ��رى.  وأقس��ام 
املستش��فى املتنقل��ة واجمله��زة بأفض��ل وأرق��ى 
الع��راق حت��ت  التجهي��زات الطبي��ة، وصل��ت 
عن��وان »املس��اعدات االنس��انية«، بي��د أن دائ��رة 
صحة كرباء املقدسة، بادرت وتطوعت بها 
للمش��اركة يف إس��ناد الق��وات املس��لحة، لي��س 

فقط يف النخيب القريبة من كرباء، وإمنا 
يف حمافظة صاح الدين ايضًا. فقد شاركت 
يف اغاث��ة اهال��ي ه��ذه احملافظ��ة يف الفيضانات 
الي حصلت قبل سنوات، وقبل اندالع احلرب 
االخ��رة. ويف احل��رب الراهن��ة ض��د »داع��ش« 
ج��اءت املب��ادرة التطوعي��ة م��ن دائ��رة صح��ة 
كرب��اء، وبتوجي��ه م��ن مديره��ا الدكت��ور 
إعج��اب  أث��ار  ال��ذي  االم��ر  املوس��وي،  صب��اح 
القي��ادات العس��كرية، فأهدوه��ا الش��كر والثن��اء 
اجلمي��ل. وقب��ل املش��اركة يف إس��ناد العملي��ات 
العس��كرية يف النخيب، كانت هذه املستشفى 
عملي��ة  خ��ال  النص��ر«  »ج��رف  ناحي��ة  يف 
حتريره��ا م��ن عصاب��ات »داع��ش« االجرامي��ة، 
لتقدي��م خدم��ات الطباب��ة والتضمي��د ملقاتل��ي 

احلش��د الش��عي والق��وات املس��لحة. 
أم��ا ع��ن اجله��ود املبذول��ة حالي��ًا فيوض��ح 
الدكتور غزوان، بأنه يف الوقت احلاضر »ننشر 
مخ��س عج��ات يف طري��ق النخي��ب. وهن��اك 
نق��دم خدم��ات العملي��ات الك��رى والصغ��رى، 
صيدلي��ة  اىل  حولن��اه  مطع��م  لدين��ا  وكان 
جراحي��ة. اىل جان��ب قس��م اإلفاق��ة واملخت��ر، 
كما هنالك اربع س��يارات اس��عاف. وس��يارتن 
لاس��عاف الف��وري. مهمتن��ا حتديداً؛ اس��تقبال 
احل��االت الطارئ��ة مث��ل االصاب��ات من احلش��د 
للعملي��ة  احت��اج  وإن  ومعاجلت��ه،  الش��عي، 
جن��ري ل��ه العملي��ة يف نف��س امل��كان، وإن كان 
حيتم��ل الوص��ول مستش��فى احلس��ن، علي��ه 

الس��ام، بكرب��اء س��املًا، نبعث��ه اىل هن��اك.

مستشفى 
الزهراء، 

عليها السالم، 

المتنّقل 
وجهاد 
اإلسناد 
الطبي 
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ه��ذا  يف  االخ��رى  األقس��ام  ع��ن  أم��ا 
لن��ا:  غ��زوان  الدكت��ور  فأوض��ح  املستش��فى، 
»احلاج��ة الش��ديدة إلس��ناد احلش��د الش��عي، 
قس��من:  اىل  املستش��فى  نقس��م  ألن  دفعن��ا 
أحدهم��ا يبق��ى يف النخي��ب، واآلخ��ر ذه��ب اىل 
ناحي��ة »العوج��ة« مبحافظ��ة ص��اح الدي��ن«. 
وتاب��ع قول��ه: »إن االس��ناد الط��ي يف النخي��ب 
يس��تقبل، لي��س فق��ط الق��وات املس��لحة، وإمن��ا 
النازح��ن م��ن املدني��ن ال��ذي بات��وا ضحي��ة 
لعناص��ر  واالجرامي��ة  االرهابي��ة  العملي��ات 

»داع��ش«، ويس��عون للنج��اة بانفس��هم.
 

 جهاد الطبابة حتى الشهادة
س��جل العدي��د م��ن االطب��اء واملمرض��ن 
بطولي��ة  مواق��ف  املقدس��ة  كرب��اء  م��ن 
مش��رفة خ��ال عملي��ات إس��ناد املقاتل��ن يف 
اكث��ر من قاطع، وهو حيملون ارواحهم على 
أكفه��م للمش��اركة يف اجله��اد ض��د االرهاب 
بأعينه��م  الش��هادة  ي��رون  وه��م  التكف��ري، 
خ��ال وجوده��م يف مناط��ق احل��رب واملواجهة 

احملتدم��ة.
الدكت��ور غ��زوان يتح��دث ع��ن »حمم��د 
املمرض��ن  م��ن  األبط��ال  أح��د  عس��كوري« 
املتطوع��ن، ال��ذي كان يعم��ل يف مستش��فى 
االطف��ال يف كرب��اء املقدس��ة، فطل��ب نق��ل 
خدمات��ه اىل مستش��فى الس��فر التاب��ع للعتب��ة 
احلس��ينية، وم��ن هن��اك يلتح��ق بل��واء عل��ي 
األكر، عليه السام، وهذا ما حتقق له، ويف 
ش��هر رمض��ان م��ن الع��ام املاض��ي، وحتدي��داً يف 
بدايات احلرب ضد »داعش« س��قط ش��هيداً يف 
مدين��ة س��امراء وه��و يق��دم الع��اج للمقاتل��ن 
يف أوج املع��ارك احملتدم��ة آن��ذاك. ويف س��امراء 
املقدس��ة نفس��ها، هن��اك س��ائق س��يارة أس��عاف 
اقتح��م خط��وط القت��ال النق��اذ اجلرح��ى م��ن 

فدف��ع  واجلي��ش،  الش��عي  احلش��د  مقاتل��ي 
الع��دوان  ص��د  يف  للمش��اركة  مثن��ًا  روح��ه 
الغ��ادر من العصاب��ات االرهابية، وهناك محل 
مستش��فى يف س��امراء اس��م الش��هيد، ليك��ون 

»مستش��فى حمم��د املاجد«. 

 احلشد الشعبي والقتال بعد العالج
كان  أن��ه  اىل  غ��زوان  الدكت��ور  يش��ر 
يس��مع مب��ن يطل��ب الع��ودة اىل القت��ال بع��د ان 
يرأ من اصاباته يف احلروب واملعارك، وكان 
يع��د ذل��ك نوع��ًا م��ن املبالغ��ة، إال ان��ه رأى ه��ذا 
املوق��ف ب��أم عيني��ه، عندم��ا كان يع��اجل ابط��ال 
احلش��د الش��عي، ويس��أله بعضه��م: »اذا كانت 
اىل  الع��ودة  ميكن��ي  ه��ل  بس��يطة،  االصاب��ة 
القت��ال...«؟ وه��ذا غي��ض م��ن في��ض املش��اهد 
واملواق��ف البطولي��ة ملقاتل��ي احلش��د الش��عي.

للق��وات  واإلس��ناد  الدع��م  جان��ب  واىل 
املس��لحة، يش��ر الدكت��ور غ��زوان اىل مهم��ة 
مهم��ة  وه��ي  احلال��ي،  موقعه��م  يف  أخ��رى 
إغاث��ة النازح��ن من أهالي االنب��ار الذين باتوا 
واالنتقامي��ة  االرهابي��ة  العلمي��ات  ضحي��ة 
لعناصر »داعش«. بل ان النازحن »يأتوننا من 
املوص��ل، ع��ن طريق صح��راء االنب��ار للوصول 
اىل كرب��اء املقدس��ة والنج��اة بانفس��هم م��ن 
اره��اب داع��ش، وحن��ن نس��تقبلهم بالرعاي��ة 
الطبية واالنسانية، وبن هؤالء نساء وشيوخ«.

 اإلسناد الطّبي بحاجة اىل دعم مستمر
اىل  حباج��ة  املس��لحة  الق��وات  أن  كم��ا 
دع��م لوجس��ي وإس��ناد عس��كري يع��زز م��ن 
مواقع��ه ويق��وي ش��وكته يف مواجه��ة االعداء، 
ف��ان اإلس��ناد الط��ي ه��و اآلخ��ر حباج��ة اىل 
دع��م مس��تمر م��ن اجله��ات املختص��ة يف وزارة 
الصح��ة، ألن املستش��فى املتنق��ل عب��ارة ع��ن 

دقيق��ة  وأجه��زة  مع��دات  حتم��ل  عج��ات 
وحساس��ة، ولي��س م��ن املعق��ول أن ت��رك دون 
عناي��ة وصيان��ة مس��تمرة لضمان اس��تمرارية 
العم��ل، وه��ذا م��ا أش��ار الي��ه الدكت��ور غ��زوان 
يف حديث��ه، فه��و يف الوق��ت الذي يؤكد أن أداء 
ال��كادر الط��ي والتمريض��ي واالدارة العام��ة، 
فوق املستوى املطلوب، ويف مرتبة »جيد جدًا«، 
حي��ث اجلمي��ع مس��تعدون لتقدي��م اخلدم��ات 
الطبي��ة لي��ل نه��ار، فان��ه ينّب��ه اىل أن الدع��م 
احلكوم��ي غ��ر كاٍف حت��ى اآلن، ألن ال��كادر 
الط��ي التطوع��ي يف ه��ذه املستش��فى املتنقل��ة، 
 : الدكت��ور-  يق��ول   - عل��ى جبهت��ن  تعم��ل 
الزي��ارة  مقدمته��ا  ويف  املليوني��ة،  الزي��ارات 

االربعيني��ة، وجبه��ة العملي��ات العس��كرية.

 الزيارات املليونية 
يتح��دث الدكت��ور غ��زوان ع��ن اجله��ود 
التطوعي��ة يف ه��ذه املستش��فى املتنقل��ة خ��ال 
املقدس��ة،  كرب��اء  اىل  املليوني��ة  الزي��ارات 
الس��يما الزي��ارة االربعيني��ة، لتقدي��م خمتلف 
ان��واع الطباب��ة والتمريض للزائرين القادمن 
سراً على االقدام. وقد »متركزنا قرب مدينة 
الزائري��ن عل��ى الطري��ق ب��ن النجف االش��رف 
وكرب��اء املقدس��ة«، حي��ث قدمن��ا خمتل��ف 
ان��واع اخلدم��ات الطبية والعاجي��ة للزائرين.
وع��ن أب��رز االجن��ازات هل��ذه املستش��فى، 
يتح��دث الدكت��ور غ��زوان ع��ن حال��ة والدة 
حصل��ت خ��ال الزي��ارة االربعيني��ة يف الع��ام 
املاض��ي، وه��ي لس��يدة ايراني��ة كان��ت ضم��ن 
الزائري��ن، وق��د ول��دت بنج��اح بنت��ًا امسته��ا 
»زه��راء«، ف��كان احل��دث باعث��ًا عل��ى الس��رور 
يف  االوىل  امل��رة  ه��ي  ه��ذه  الن  واالبته��اج، 
الع��راق، تت��م فيه��ا عملي��ة والدة ناجح��ة يف 

متنق��ل.  مستش��فى 

الدكتور غزوان: »احلاجة 
الشديدة إلسناد احلشد 

الشعبي، دفعنا ألن نقسم 
املستشفى إىل قسمن: 

أحدمها يبقى يف النخيب، 
واآلخر ذهب اىل ناحية 

»العوجة« بمحافظة 
صالح الدين«
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(28) حوارات حول القرآن 

 اإلطار العام 
* مــا هــو االطــار العــام هلــذه الســورة 

املباركــة؟
- ج��اء يف النص��وص املأث��ورة ع��ن أه��ل 

البي��ت، عليه��م الس��ام،ان ه��ذه الس��ورة وم��ا 
اجلم��ع  جي��وز  واح��دة؛  كس��ورة  س��بقتها 
بينهم��ا يف ص��اة فريض��ة خب��اف غره��ا. 
فق��د روي ع��ن اإلم��ام الصادق، عليه الس��ام، 

ان��ه ق��ال: 
» ال جيم��ع س��ورتن يف ركع��ة واح��دة 
ت��ر  »أمل  و  نش��رح«،  »أمل  و  »الضح��ى«  إال 
كي��ف » و«إلياف«)3( وذل��ك لتعلق إحداهما 
باألخ��رى، والس��ؤال: كي��ف؟ ان اهلل س��بحانه 
َد طائفة من مننه على الرسول، صلى اهلل  َعدَّ
َ طائف��ة  علي��ه و آل��ه، يف الس��ورة األوىل، و َب��نَّ
األوىل  الس��ورة  لع��ل  و  الثاني��ة؛  يف  أخ��رى 
تتصل بالنعم الش��خصية؛ بينما الثانية تبن 

النع��م املتصل��ة ب��ه كصاح��ب رس��الة.
و يؤي��د الوص��ل بينهم��ا م��ا روي عن��ه، 
صلى اهلل عليه وآله، من س��بب نزول الس��ورة 

حي��ث قال: 

»سألت ربي مسألة وددت أني مل أسأهلا؛ 
و  خلي��ا،  إبراهي��م  اخت��ذت  رب!  ي��ا  قل��ت: 
كلم��ت موس��ى تكليم��ا، و س��خرت م��ع داوود 
اجلب��ال يس��بحن، و أعطي��ت فان��ا ك��ذا..، 
فق��ال ع��ز وج��ل: أمل أج��دك يتيم��ًا فآويت��ك؟! 
أمل أج��دك ض��ااًل فهديت��ك؟! أمل أجدك عائا 
فأغنيتك؟! أمل أشرح لك صدرك؟! أمل أوِتك 
ما مل أوِت أحداً قبلك؛ خواتيم سورة البقرة؟! 
ك خلي��ا كم��ا اخت��ذُت إبراهي��م  أمل أخِت��ذُ

خلي��ا؟! قل��ت: بل��ى ي��ا رب«.)4(

 رشح صدر الرسول
* بــم رشح الل صــدر الرســول، صــى 
ْح َلــَك  الل عليــه و آلــه، كــا قــال: }َأمَلْ َنــْرَ
َصــْدَرك{؟ و كيــف جــاء اخلطــاب اإلهلــي 
ــف و  ــذا العط ــة هب ــورة املبارك ــذه الس يف ه

احلنــان؟

  زب ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے
     ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   رب

حوار حول سورة الشرح
تمهيــد: ســورة الشــرح - و تســمى أيضــا االنشــراح - مكّيــة، نزلــت بعــد ســورة الضحــى. عــدد آياتهــا 

)8(، و ترتيبهــا النزولــي )11(، و ترتيبهــا فــي القــرآن الكريــم )94(.
و قد وردت في فضلها روايات كثيرة؛ منها قول الرسول، صلى اهلل عليه و آله: 

»من قرأها، أُعِطَي من األجر كمن لقي محمداً، صلى اهلل عليه و آله،  ُمغَتّمًا، ففرج عنه » )1(.
و منهــا قــول اإلمــام الصــادق؛ عليــه الســام: "مــن قــرأ فــي يومــه أو ليلتــه }أَلـَـْم َنْشــَرْح لـَـَك{، و }اْقــَرأْ 
ــَق{، مــات شــهيداً، و كان كمــن ضــرب بســيفه فــي ســبيل اهلل مــع رســوله، صلــى  ِّــَك الَّــِذي َخَل ِباْســِم رَب

اهلل عليــه و آلــه" )2(.

* إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي
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- هك��ذا ج��اء اخلط��اب اإلهل��ي لرس��وله، 
صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه، يفي��ض حنانا و عطفا، 
و ُيَذِكر املسلمن بفضيلة رسوهلم، و ُيلقي 
}َأمَلْ  حب��ه و احرام��ه يف روعه��م، و يق��ول: 

ــْدَرك{. ــَك َص ْح َل ــْرَ َن
َبَل��َغ حمم��د ب��ن عب��د اهلل، صل��ى  لق��د 
اهلل علي��ه وآل��ه، أمس��ى درج��ة م��ن الكم��ال 
مم��ا مل يبل��غ أح��د قبل��ه، و ال ميك��ن ألح��د ان 
يبلغ��ه غ��ره؛ كل ذل��ك بفض��ل اهلل و َمنِّ��ه 
و توفيق��ه، و علين��ا أن مني��ز - متام��ًا- ب��ن 
إك��رام خمل��وق لكرامت��ه عن��د اهلل، وَوصِف��ِه 
بالكم��ال ال��ذي حب��اه رب��ه و إعظام��ه؛ ألن اهلل 
أمر بذلك و يف حدود أمر اهلل، و بن ان نفعل 
مث��ل ذل��ك بعي��دا ع��ن اهلل.. أال ت��رى أنن��ا ح��ن 
نش��هد للني، صلى اهلل عليه و آله، بالرس��الة 
يف الص��اة، نق��ول: و أش��هد أن حمم��دا عب��ده 
عب��د  أن��ه  عل��ى  نؤك��د  فلم��اذا  رس��وله؛  و 
اهلل؟ أح��د أس��باب ذل��ك لك��ي ال يدفعن��ا حبن��ا 
للرسول، صلى اهلل عليه و آله، اىل الغلو فيه، 
كم��ا فع��ل النص��ارى يف عيس��ى اب��ن مري��م، 

عليهم��ا الس��ام.
واآلي��ات يف س��ورة الضح��ى و يف ه��ذه 
الس��ورة ترف��ع ش��أن الرس��ول، صل��ى اهلل عليه 
و آله، اىل أمسى املراتب، و لكن بصيغة تنفي 
- يف ذات الوقت - بدعة الغلو الي ابتليت بها 
األم��م يف م��ا يتصل بالصاحلن منهم، و إنك 
لرى - مع كل هذا الوضوح يف التعبر - ان 
عامة املسلمن ال ختلو نظراتهم حول الني، 

صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه، و س��ائر اولي��اء اهلل م��ن 
ش��وائب الغل��و؛ جه��ا ب��أن مقاماتهم الس��امية 
ليس��ت بذواته��م؛ ب��ل مبا حباهم اهلل س��بحانه؛ 
وإال فه��م بش��ر كس��ائر البش��ر ل��وال رمح��ة 

اهلل.
و ق��د ش��رح اهلل ص��در الن��ي، صل��ى اهلل 
باليق��ن،  آل��ه، باالمي��ان، و ش��رحه  علي��ه و 
بالرس��الة، حت��ى جعل��ه يتحم��ل  و ش��رحه 
م��ا تش��فق اجلب��ال م��ن محل��ه، حت��ى واج��ه 
ذل��ك اجملتم��ع اجلاهل��ي الف��ظ اجل��ايف احل��اد 
العني��ف بتل��ك االخ��اق احلمي��دة ال��ي نعتها 
ــَك َلَعــى ُخُلــٍق  اهلل ج��ل ثن��اؤه بالق��ول: }َوإِنَّ
َعظِيــٍم{. )س��ورة القل��م: اآلي��ة4(، لق��د وس��ع 
قلب��ه مل��ا مض��ى م��ن الزم��ان ومل��ا ق��د يأت��ي، و 
هيمن بقلبه الكبر عليهما مجيعا، و ال يزال 
الزم��ن يتق��دم و يتط��ور و رس��ول اهلل، صل��ى 

اهلل علي��ه و آل��ه، يق��وده حت��ى قي��ام الس��اعة.
و لق��د ش��رح اهلل ص��در الرس��ول، صل��ى 
اهلل عليه و آله، بأولئك الصفوة من أصحابه 
الذي��ن محل��وا رس��الته، و تابعوا مس��رته؛ ويف 
طليعتهم ابن عمه االمام علي، عليه السام، 
ال��ذي كان من��ه مبنزل��ة ه��ارون من موس��ى؛ 

حس��ب احلدي��ث املتفق عليه.
موس��ى،عليه  كليم��ه  اهلل  يؤي��د  َأَومل   
اس��تجابة  كان  و  ه��ارون،  بأخي��ه  الس��ام، 
يِل  ْح  ارْشَ }َربِّ  ق��ال:  حي��ث  لدعائ��ه 
َصــْدِري{، )س��ورة ط��ه، اآلي��ة25(، اىل قول��ه: 
ــاُروَن  ــِي * َه ــْن َأْه ــرًا ِم ــْل يِل َوِزي }َواْجَع

اآليت��ان 30-29(  )س��ورة ط��ه،  َأِخــي{. 

 ... و ِوزر املؤمنن
ــَك  ــا َعن ــاىل: }َوَوَضْعنَ ــه تع * يف قول
كيــف  و  بالــوزر؟  أراد  مــاذا  ِوْزَرَك{؛ 
ــه و  ــى الل علي ــول، ص ــن الرس ــه ع وضع

ــه؟  آل
- حينما يش��رح اهلل القلب باالميان فإنه 
يتس��ع للمش��اكل و الصع��اب، و يق��در عل��ى 
مواجه��ة أعت��ى التحدي��ات، َأَو ت��دري كي��ف؟ 
م��ن  طاه��راً  يضح��ى  يومئ��ذ،  القل��ب،  الن 
وس��اوس الش��يطان؛ نقيًا من رواسب الشرك؛ 
بعي��داً ع��ن أغ��ال التري��ر و اخل��داع الذات��ي؛ 
س��ليمًا م��ن البغض��اء والضغائ��ن و احلس��د و 
الظن��ون و التمني��ات؛ وآنئ��ذ، يك��ون صاحب��ه 
خفي��ف املؤون��ة، نش��يط التح��رك، كم��ا ل��و 
نشط من عقال؛ ولعل القرآن يشر اىل ذلك 

ــا َعنــَك ِوْزَرَك{. بقول��ه: }َوَوَضْعنَ
ألن ال��وزر ه��و احلم��ل الثقي��ل، و وض��ع 
احلم��ل رفع��ه؛ ف��أي مح��ل أش��د ثق��ا م��ن 
ح��ب الدني��ا، و اخل��وف م��ن أهله��ا، و التثاق��ل 
اىل األرض؟ و جن��د تأيي��د ذل��ك يف احلدي��ث 
وآل��ه،  علي��ه  اهلل  صل��ى  الن��ي،  ع��ن  املأث��ور 
حي��ث س��ئل فقي��ل ل��ه: يا رس��ول اهللِ ! أينش��رح 
الصدر؟ قال: »نعم« قالوا: يا رسول اهلل! و هل 
لذلك عامة يعرف بها؟ قال: »نعم. التجايف 
ع��ن دار الغ��رور، و اإلناب��ة اىل دار اخلل��ود، و 

اإلع��داد للم��وت قب��ل ن��زول امل��وت«)5( 
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ف��اذا كان ش��رح الص��در - حس��ب ه��ذا 
احلدي��ث - يت��م بالتج��ايف ع��ن الدني��ا؛ ف��ان 
كم��ا  مظاه��ره؛  أح��د  يك��ون  ال��وزر  وض��ع 
يف  س��بحانه  قول��ه  يف  ذل��ك  تصدي��ق  جن��د 
ــْم  ُه ــْم إرِْصَ ــُع َعنُْه صف��ة الرس��ول: }َوَيَض
ــْم{ )س��ورة  ــْت َعَلْيِه ــي َكاَن تِ ــاَل الَّ َواألَْغ
احلم��ل  ه��و  واإلص��ر  اآلي��ة157(،  االع��راف، 
الثقي��ل، و ق��د فس��رت بالش��رك و اخلراف��ات، 
كما ان أحد معاني األغال القيود النفسية 

ال��ي متن��ع التح��رك.
وق��د مت كل ذل��ك بالوح��ي املتمث��ل يف 
الكت��اب، وأي مؤم��ن َليس��تفيد من��ه نصيب��ا 
عندما يتلوه حق تاوته؛ فينش��رح به صدره، 

و يتخف��ف ع��ن وزره و أثقال��ه.

 اإلسالم للعاملن
ــِذي َأنَقــَض  * يف قولــه تعــاىل: }الَّ
َظْهــَرَك{؛ كيــف كانــت صــورة انقضــاض 
ظهــر الرســول، صــى الل عليــه و آلــه، 

بالرســالة؟
و  النف��س  - أي وزر عظي��م ه��و ضي��ق 
ح��رج القل��ب؟! ان��ه ينق��ض ظه��ر صاحب��ه، و 
بال��ذات إذا مح��ل رس��الة اهلل اىل العامل��ن، ان��ه 
وقر)6( كبر ال يقدر عليه إال من شرح اهلل 
ص��دره باالمي��ان و اليق��ن و التوكل عليه، و 
تفوي��ض األم��ر الي��ه؛ هك��ذا ق��ال ش��عيب، عليه 
الس��ام، حينم��ا حت��دى فس��اد قوم��ه و ق��ال: 
}إِْن ُأِريــُد إاِلَّ اإِلْصــاَح َمــا اْســَتَطْعُت 
ْلــُت َوإَِلْيــِه  َوَمــا َتْوفِيِقــي إاِلَّ بِــاللَِّ َعَلْيــِه َتَوكَّ

ــُب{. )س��ورة ه��ود، اآلي��ة98(  ُأنِي
ــِذي َأنَقــَض  }الَّ و ع��ن قول��ه تع��اىل: 
مس��ع  حت��ى  أثقل��ه،  أي  قال��وا:  َظْهــَرَك{ 
نقيض��ه، وه��و صري��ره ال��ذي يك��ون م��ن ش��دة 

احلم��ل.

 الذكر املرفوع
َلــَك  }َوَرَفْعنَــا  تعــاىل:  قولــه  يف   *
ِذْكــَرَك{؛ إىل أي مــدى تــم رفــع ذكــر 

آلــه؟  الرســول، صــى الل عليــه و 
العب��ُد لرب��ه حياَت��ه،  - عندم��ا خُيل��ص 
و  مصاحله��ا  و  الدني��ا  أدران  م��ن  يصف��و  و 

شهواتها، و يتخلص من قيود املادة و أغاهلا؛ 
فان��ه يصب��ح قري��ن الرس��الة؛ يس��مع به��ا، و 
يعلو ذكره بس��بب تصديه لنش��رها و ذوبانه 
يف بوتقتها؛ كذلك سيد املرسلن، صلى اهلل 
علي��ه و آل��ه، اس��تخلصه اهلل لنفس��ه؛ فأصب��ح 
ذك��ره قري��ن ذك��ر اهلل، و طاعت��ه امت��دادا 
لطاع��ة اهلل، و كام��ه و س��نته و س��رته و 
آدابه جزءاً من أحكام اهلل؛ فقال ربنا سبحانه: 
ُســوُل َفُخــُذوُه َوَمــا هَنَاُكــْم  }َوَمــا آَتاُكــْم الرَّ
َفاْنَتُهــوا{، )س��ورة احلش��ر، اآلي��ة7(  َعنْــُه 
هك��ذا رف��ع ذك��ره. أال ت��رى كي��ف يهت��ف 
املؤذن��ون بامس��ه م��ع كل ش��ارقة و غارب��ة، 
و ع��ر ماي��ن احلناج��ر املؤمن��ة؛ و ل��ذا ق��ال: 

ــَك ِذْكــَرَك{. ــا َل }َوَرَفْعنَ
الدني��ا  يف  مرف��وع  الرس��ول  ِذك��ر  و   
بتأيي��د اهلل لدين��ه ال��ذي يظه��ره عل��ى الدي��ن 
ال��ي  اآلخ��رة  يف  ش��فاعته  بقب��ول  و  كل��ه؛ 

ُيرضي��ه به��ا. 
و الي��وم، و بع��د أربع��ة عش��ر قرن��ا م��ن 
ن��زول الق��رآن الكري��م، جن��د اس��م الرس��ول 
حمم��د، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، ه��و أش��هر اس��م 
يف الع��امل، و ش��خصيته الكرمي��ة أح��ب اىل 
أي��ة ش��خصية أخ��رى،  قل��وب املاي��ن م��ن 
وإذا ذك��روا أعظ��م ش��خصية ع��ر التاري��خ، 
فس��وف يك��ون ه��و األول ال ري��ب؛ حت��ى عن��د 

غ��ر املس��لمن.

 حتى ال نرتاجع
ــع  ــر م ــود الي ــى وج ــد ع ــاذا أك * مل
ــْرِ  ــَع اْلُع العــر يف قولــه تعــاىل: }فــإنَّ َم
ــادة -  ــأيت - ع ــر ي ــني أن الي ــْرًا{ يف ح ُي
بعــد العــر؛ ال معــه، و ربــا ال يــأيت أبــدا؟
- ِم��ن يتي��ٍم عائ��ٍل حيي��ط ب��ه األع��داء، 
أضحى رسول اهلل، صلى اهلل عليه و آله، سيَد 
قومه، ثم باني أمة، ثم شيد البشرية مجيعا؛ 
َم��ن فع��ل ذل��ك ب��ه؟ أَوليس اهلل؟ فلم��اذا نيأس 
م��ن روح��ه، و نراج��ع ببع��ض األذى ال��ذي 

يصيبن��ا يف س��بيله؟
إن اآلي��ة الكرمي��ة تؤكد و تقول: }فإنَّ 
ــْرًا{؛ ان��ه يازم��ه أن��ى س��ار؛  ــْرِ ُي ــَع اْلُع َم
الن العس��ر حيمل يف ذاته بذور اليس��ر، و الن 

العس��ر حالة عابرة يف حياة االنس��ان. أَوليس 
امن��ا  و  لرمحه��م،  اخلائ��ق  اهلل  خل��ق  ق��د 
يبتليهم بالعس��ر و الش��دة؟ أَوليس قد سبقت 
رمح��ُة ربن��ا َغَضَب��ه؟ إذن؛ فالعس��ر ال ي��دوم، و 
الدلي��ل عل��ى ذل��ك س��رة الرس��ول، صل��ى اهلل 
علي��ه و آله،ال��ي أخلده��ا الق��رآن للع��رة به��ا؛ 
النه��ا َمَث��ل أعل��ى حلياتن��ا حن��ن املس��لمن، 
نتب��ع هداه��ا فرزقن��ا اهلل روحه��ا و عقباه��ا. و 
بتعبر آخر: الذي يتبع سرة الرسول، صلى 
اهلل علي��ه و آل��ه، بَق��َدر او آخ��ر، ف��ان اخلط��وط 
العريض��ة حليات��ه س��وف تتش��ابه م��ع تل��ك 
الس��رة يف عس��رها و يس��رها، و يف صعابه��ا، 

ويف عواقبه��ا احلس��نى.
و لق��د ق��ال ربن��ا س��بحانه: }َلَقــْد َكاَن 
َلُكــْم يِف َرُســوِل اللَِّ ُأْســَوٌة َحَســنٌَة{ )س��ورة 
األح��زاب، اآلي��ة21( فم��ن تأس��ى برس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه، يف حيات��ه، حص��ل عل��ى 
جزء من مغامن س��رته العطرة و مكتسباتها.

 للعرس يرسان
ــْرِ  ــَع اْلُع ــاىل: }إِنَّ َم ــه تع ــل قول * ه
ُيــْرًا{ تكــرار للتأكيــد، أم أنــه حيمــل 

ــرى؟ ــة أخ دالل
- وراء العس��ر الواح��د يس��ران: يس��ر يف 
الدنيا و آخر يف اآلخرة؛ يسر نابع من رمحة 
اهلل ال��ي وس��عت كل ش��يء، و يس��ر منبع��ث 
من الصر و االستقامة، و بالتالي من رمحة 
اهلل اخلاص��ة باملؤمن��ن، لذلك كررت اآلية: 
}إِنَّ َمــَع اْلُعــْرِ ُيــْرًا{. قال��وا: ان م��ن ع��ادة 
ف��ًا ث��م ك��رروه  الع��رب إذا ذك��روا امس��ا ُمَعرَّ
فه��و ه��و، و اذا نكروه ثم كرروه فهو غره، و 
هما اثنان ليكون أقوى لألمل و أبعث للصر.
و لذل��ك ج��اء يف احلدي��ث امل��روي ع��ن 
ان��ه خ��رج  وآل��ه،  الرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه 
مس��رورا فرح��ا، و ه��و يضح��ك، و يق��ول: »ل��ن 

يغل��ب عس��ر يس��رين«! )7( 
و لك��ن؛ كي��ف جع��ل اهلل م��ع عس��ر واحد 
يس��رين إثن��ن؟ امن��ا بت��وكل املؤم��ن عل��ى 
رب��ه، و اجته��اده يف العم��ل، حت��ى إذا ف��رغ م��ن 
مس��ؤولية ملس��ؤولية أخرى فمن دون توان أو 

انقط��اع.

شرح اهلل صدر النيب، صلى 

اهلل عليه و آله، باإلميان، و 

باليقني، و بالرسالة

ال يزال الزمن يتقدم و يتطور و 

النيب، صلى اهلل عليه و آله، يقوده 

حتى قيام الساعة
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 طوبى للصاحلن
َفَرْغــَت  }َفــإَِذا  تعــاىل:  قولــه  يف   *
َفانَصــْب{؛ أيــن مفعــوال الفعلــني؟ و مــاذا 

أراد بالفــراغ و النصــب؟
- قال��وا: ف��اذا فرغت من الصاة، فانصب 
للدعاء قبل ان تقوم من مقامك؛ أو إذا فرغت 
من أمور الدنيا،فانصب للعبادة؛ أو إذا فرغت 
يف نهارك عن أمور اخللق، فانصب بالليل يف 

طاعة احلق.
و يب��دو ان كل ه��ذه املعان��ي صحيح��ة 
الن الكلم��ة تس��عها، و معناه��ا - يف م��ا يظه��ر 
- الفراغ من عمل و االجتهاد يف عمل جديد، 
و العم��ل األول يك��ون أس��هل م��ن الثان��ي الن��ه 
ق��د ب��ذل جه��ده في��ه؛ و لذل��ك ج��اء التعب��ر 
ب��� »فانص��ب. ذل��ك ان القل��ب املتق��د ش��وقا اىل 
رض��وان اهلل، و َوهَلً��ا اىل الزلف��ى من��ه ال ي��ي 
حيم��ل اجلس��د عل��ى األعم��ال الصاحل��ة؛ ال 
يف��رغ م��ن واح��د حت��ى ت��راه يش��تغل بالثان��ي 
و جيته��د في��ه و ينص��ب لتحقيق��ه؛ ان نفس��ه 
منه يف نصب الن أهدافه كبرة، و حتسسه 
بالزم��ن و س��رعة انصرام��ه عن��ه، و بامل��وت و 
تسارع خطاه اليه، و باألجل الذي ال يستأخر 
و ال يس��تقدم س��اعة حلول��ه، وبالق��ر ال�����ذي 
ينتظ��ره لنوم����ة طويل��ة، و باحلس��اب ال��ذي 
ينتظ��ره ب��كل هيبت��ه و دقت��ه؛ اق��ول: ان عم��ق 
حتسس��ه ب��كل ذلك يقض مضجعه، و يس��لب 

الله��و، و ُيش��غله ع��ن  راحت��ه، و ُيلهي��ه ع��ن 
اللع��ب، و ُيَصّوُم��ه ع��ن ل��ذات الدني��ا إال بق��در 

حاجت��ه، و ُيزّه��ده يف درجاته��ا الزائل��ة.
هك��ذا كان أولي��اء اهلل الصاحل��ون و ال 
يزال��ون؛ فطوب��ى هل��م ث��م طوب��ى هل��م، و هكذا 
جتده��م عن��د ن��زول امل��وت به��م يتحس��رون ال 
لف��راق األحب��ة، و انع��دام ل��ذات الدني��ا، كا؛ 
و امن��ا النه��م بامل��وت يفق��دون ل��ذة قيامه��م 
العب��اد، كم��ا  باللي��ل و مناجاته��م م��ع رب 

يفق��دون ل��ذة العط��ش يف صي��ام اهلواج��ر.
و ق��د كان رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه 
و آل��ه، امَلَث��ل األعل��ى هل��ذه الصف��ات، فق��د ق��ام 
م��ن  عان��ى  و  قدم��اه،  تورم��ت  حت��ى  اللي��ل 
اجل��وع حتى ش��د على بطن��ه حجر اجملاعة، و 
طلبت��ه الدني��ا فكش��ح عنه��ا، و مل ي��زل خ��ال 
أيام رسالته احملدودة يهدم ُبنى اجلاهلية يف 
كل ي��وم ليقي��م مكانه��ا ص��رح االس��ام؛ فم��ا 
ف��رغ م��ن مهم��ة إال لينص��ب للثاني��ة، حت��ى 
إذا أكم��ل اهلل ب��ه الدي��ن نص��ب نفس��ه ملهم��ة 
اخلاف��ة م��ن بع��ده، فاس��توزر علي��ًا، علي��ه 
السام، إمامًا من بعده، وكانت تلك أصعب 
مراح��ل حيات��ه، حي��ث واج��ه خمالف��ة واس��عة 
م��ن بع��ض أصحاب��ه و لكن��ه نه��ض ب��ه ب��كل 

ع��زم و اس��تقامة.
م��ن هن��ا ج��اء يف تفس��ر اآلية ع��ن االمام 
م��ن  "ف��اذا فرغ��ت  الس��ام:  علي��ه  الص��ادق، 
نبوت��ك فانص��ب علي��ا، و اىل رب��ك فارغ��ب يف 

ذل��ك". )8( 

 الرغبة إىل اهلل
َربِّــَك  }َوإىَِل  تعــاىل:  قولــه  يف   *
َفاْرَغــْب{؛ مــا هــي مامــح الرغبــة إىل الل 

لرغــب املؤمــن فيهــا؟
- م��ا ال��ذي جيع��ل املؤمن��ن يف حرك��ة 
اهلل  ح��ب  ان��ه  ينقط��ع؟  ال  نش��اط  و  ذاتي��ة 
و الرغب��ة الي��ه، و َم��ن َوِل��َه بأح��د استس��هل 
يف  أك��ر  ح��ب  وأي  أجل��ه،  م��ن  الصع��اب 
ص��دور املؤمن��ن م��ن حبه��م هلل؛ و قد قال اهلل: 
ــًا للَِِّ{. )س��ورة  ــدُّ ُحّب ــوا َأَش ــَن آَمنُ ِذي }َوالَّ
البق��رة، اآلية165( لذلك جاء النداء للرس��ول، 
صل��ى اهلل علي��ه و آل��ه، و م��ن خال��ه لألم��ة: 
ــَك َفاْرَغْب{. لق��د كان قلبه عند  }َوإىَِل َربِّ
ربه، تنام عيناه و ال ينام قلبه، و كان إذا جن 

علي��ه اللي��ل تف��رغ لابته��ال و االجته��اد. 
------------

1- التفسر اهلادي، ص556.
2- التفسر اهلادي، ص 556.

3- تفسر نور الثقلني، ج5، ص593.

4- تفسر القرطبي، ج20، ص 102.
5- تفسر نور الثقلني، ج5، ص 603.

الســكينة.  والوقــار:  الثقــل.  الوقــر:   -6
التعظيــم. والتوقــر: 

7- تفسر نور الثقلني، ج5، ص 604.

8- تفسر نور الثقلني، ج5، ص 705.

آل��ه،  ْح َلــَك{ ي��ا حمم��د، صل��ى اهلل علي��ه و  َنــْرَ }َأمَلْ 
ــْدَرَك{ باإلمي��ان، و باليق��ن، و بالرس��الة؛ و االس��تفهام  }َص
ــا{؛ أي: رفعن��ا  للتقري��ر؛ أي: ش��رحنا ل��ك ص��درك }َوَوَضْعنَ
ــِذي َأنَقــَض َظْهَرَك{؛  }َعنــَك ِوْزَرَك{؛ أي: محل��ك الثقي��ل } الَّ
أي: أثقل��ه حت��ى مس��ع نقيض��ه؛ و ه��و صري��ره ال��ذي يك��ون من 
ش��دة احلم��ل }َوَرَفْعنـَـا َلــَك ِذْكــَرَك{ يف الدني��ا بتأييدن��ا لديننا 
ال��ذي ُنظه��ره عل��ى الدي��ن كله، و يف اآلخرة بقبول ش��فاعتك 

{ يف الدني��ا }ُيــْرًا{ يف  ــَع اْلُعــْرِ ــإِنَّ َم ال��ي ُنرضي��ك به��ا }َف
اآلخ��رة }إِنَّ َمــَع اْلُعــْرِ ُيــْرًا{ ك��رر للتأكي��د عل��ى أن وراء 
العس��ر الواح��د يس��رين: يس��ر يف الدني��ا، و يس��ر يف اآلخ��رة 
}َفــإَِذا َفَرْغَت{ م��ن الصاة }َفانَصــْب{ للدع��اء؛ أو إذا فرغت 
م��ن أم��ور الدني��ا، فانص��ب للعب��ادة؛ و يف التأوي��ل: إذا فرغ��ت 
ــَك  م��ن نبوت��ك، فانص��ب علي��ا، علي��ه الس��ام، وصي��ا }َوإىَِل َربِّ
َفاْرَغــْب{ يف املس��ألة من��ه م��ا عنده من خ��ر الداري��ن؛ يعطيك.

بتيني السورة

أي مؤمن َليستفيد من سورة 

الشرح نصيبًا عندما يتلوه حق 

تالوته؛ فينشرح به صدره، و 

يتخفف عنه وزره

حب اهلل و الرغبة إليه جيعالن 

املؤمنني يف حركة ذاتية و نشاط 

ال ينقطع
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الرقي��ق  االنس��ان  ب��دن  كم��ا 
واحلساس حباجة اىل عوامل الدفاع عنه 
م��ن األذى اخلارج��ي من خماطر عديدة، 
واألض��رار الداخلي��ة م��ن أورام وتل��ف يف 
اخلاي��ا واألنس��جة وعط��ل يف وظائ��ف 
الغدد والكلية وغرها، فان نفس االنسان 

حباج��ة أيض��ًا اىل منظوم��ة دفاعي��ة تقيه 
ش��ر اهلجم��ات العنيف��ة الي من ش��أنها أن 
تفت��ك به��ا عل��ى ح��ن غفل��ة وحتيله��ا اىل 

االحن��دار وامل��وت. 
فكي��ف يق��وي االنس��ان حصون��ه أم��ام 
حم��اوالت اخ��راق أع��داء الفضيل��ة، ويف 
نف��س الوق��ت حيط��م القي��ود املفروض��ة 
عل��ى عقل��ه ومعارف��ه، فيك��ون دائم��ًا، عل��ى 

بص��رة م��ن أم��ره؟
وتع��اىل-  س��بحانه   - اهلل  إن  نع��رف 
وهبن��ا العقل املض��اد للهوى، والعلم املضاد 
للجه��ل، واهل��دى املقابل��ة للضال��ة، لك��ن 
امله��م، اآللي��ة والس��بيل اىل ذل��ك، فالعق��ل 
والعلم واهلدى، لن يأتوا اىل االنسان وهو 
نائ��م يف مكان��ه يتأم��ل الس��ماء واألرض، 
الق��رآن  إن��ه  س��اكنًا؛  حي��رك  أن  دون 
الكري��م ال��ذي أثب��ت للع��امل ولانس��انية 

إن��ه خ��ر ملج��أ لانس��ان عندم��ا تش��تد ب��ه 
الفنت، فاالنسان املؤمن يتلوه عندما جيد 
نفس��ه ت��كاد تنه��ار، ويس��تعيذ ب��ه اجملتم��ع 
االس��امي، عندم��ا ي��رى نفس��ه حماص��راً 

م��ن قب��ل االع��داء.
ــَذا  ج��اء يف اآلي��ة الكرمي��ة: }إِنَّ َهـ
 ُ تِــي ِهــَي َأْقــَوُم َوُيَبــرِّ ــِدي لِلَّ اْلُقــْرآَن هِيْ
احِلَــاِت َأنَّ  ِذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ امْلُْؤِمنـِـنَي الَّ

ــرًا{. )اإلس��راء /9( ــرًا َكبِ ــْم َأْج هَلُ
نس��تطيع  ال  ق��د  فإنن��ا  ولألس��ف 
يف بع��ض األحي��ان االس��تفادة م��ن ه��ذه 
النع��م، فالق��رآن الكري��م ب��ن أيدينا ولكن 
الش��يطان يف أنفس��نا، وغش��اوة اهلوى على 
أبصارن��ا، فيم��ا بادن��ا م��ا ت��زال تعي��ش 
لن��ا  احلرم��ان والتخل��ف، فكي��ف جي��وز 
نعي��ش  أن  الكري��م،  الق��رآن  م��ع  وحن��ن 
التم��ّزق دون الوح��دة، واالخت��اف دون 

اضاءات تدبرية

• ما هي العقبة 
الي ال تدعنا 
نستفيد من 

القرآن الكريم 
كأشخاص يف 
جمال تزكية 

الذات، وكشعب 
وأمة يف حتقيق 

طموحاتها 
وأهدافها؟

خطوات نحو االستضاءة بالقرآن الكريم

• السيد حسن الرضوي
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االحت��اد؟ وم��ا ه��ي العقب��ة ال��ي ال تدعن��ا 
نس��تفيد م��ن الق��رآن الكريم كأش��خاص 
يف جمال تزكية الذات، وكش��عب وأمة 

يف حتقي��ق طموحاته��ا وأهدافه��ا؟

 لنفهم باطن القرآن الكريم؟
إضاف��ة اىل تل��ك التس��اؤالت هن��اك 
تس��اؤل مه��م آخ��ر يط��رح نفس��ه؛ كي��ف 
تل��ك  عل��ى  الق��رآن  آي��ات  م��ن  حنص��ل 
املعان��ي ال��ي ينبغ��ي لن��ا وعلين��ا أن حنصل 
امل��رة  الق��رآن  عليه��ا من��ه؟ فنح��ن نق��رأ 
بع��د األخ��رى ولكنن��ا ال نس��تطيع أن نق��رأ 
م��ا وراء الس��طور، وال نس��تطيع أن نفه��م 
باط��ن الق��رآن، وحتى لو راجعنا التفاس��ر 
فإنن��ا ال حنص��ل على مزيد من املعلومات.

مل  أنن��ا  ه��و  بس��اطة  ب��كل  الس��بب 
خنرق بعد، احلجاب الفاصل بيننا وبن 
الق��رآن الكري��م، حت��ى ننتفع ب��ه يف جمال 
إص��اح ال��ذات، وكذلك إصاح اجملتمع، 
وبالنتيج��ة حتقي��ق الغلب��ة والنص��ر عل��ى 
الق��رآن  س��نجعل  بذل��ك  ألنن��ا  األع��داء، 
الكري��م، راي��ة خن��وض يف ظله��ا املواجه��ة، 
وجنعل��ه ضي��اًء جناه��د عل��ى ه��داه، وخط��ًا 
دفاعي��ًا مانع��ًا بينن��ا وب��ن الع��دو، ولك��ن 
نفه��م  ن��كاد  ال  أنن��ا  يف  تتمث��ل  املش��كلة 
الق��رآن، وال ن��كاد نتدب��ر يف آيات��ه وكأن 

بينن��ا وبين��ه حجاب��ًا مس��تورا.

 عوامل وجود احلجب
اىل  أدت  وعوام��ل  أس��باب  هنال��ك 
فقدانن��ا اجلس��ور م��ع الق��رآن الكري��م أو 
وج��ود احلج��ب العالي��ة، وم��ن دون إزال��ة 
تل��ك األس��باب ف��ان احلج��ب واهل��وة تبق��ى 
عل��ى حاهل��ا رمبا لعقود وقرون أخرى من 
الزمن، وهذا ما جيب أن نستعيذ اهلل منه:

أواًل: معرفة قيمة القرآن الكريم
ن��درك  أن  جي��ب  أوىل،  كخط��وة 
فم��ن  الكري��م،  الق��رآن  قيم��ة  ونع��رف 
حفظ��ه وق��رأه دون معرف��ة مس��بقة ب��ه 
فإن��ه ل��ن يعطي��ه ش��يئًا، فال��ذي جيهل حق 
ه��ذا  إن  ب��ل  وينس��اه،  الق��رآن، س��يجهله 
الكتاب سوف يتحول اىل ضالة بالنسبة 
اىل م��ن جيه��ل حقه، كما يش��ر اىل ذلك 
ُل ِمــْن اْلُقــْرآِن َما  تع��اىل يف قول��ه: } َوُننـَـزِّ

ــُد  ــنَي َوال َيِزي ــٌة لِْلُمْؤِمنِ ــَفاٌء َوَرمْحَ ــَو ِش ُه
ــارًا{، )س��ورة اإلس��راء  ــنَي إاِلَّ َخَس الظَّاملِِ

 .)82/
الكري��م،  الق��رآن  مبعرف��ة  لك��ن 
فان��ه يك��ون ش��فاًء، وضي��اًء، ون��وراً، وه��دى 
للمؤمن��ن، فه��م ي��زدادون إميان��ًا وتق��وى 
لآلخري��ن،  بالنس��بة  بينم��ا  بالق��رآن، 
ضال��ة وحج��اب وخس��ارة ومزي��د م��ن 
الن��ي  أك��د  وق��د  الفس��اد،  يف  التوغ��ل 
األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، كث��راً 
عل��ى قيم��ة القرآن، وعظي��م منزلته قبيل 
إلتحاقه بالرفيق األعلى قائًا: »إني تارك 
فيك��م الثقف��ن؛ كت��اب اهلل وعرت��ي أه��ل 
بيي«، كما أكد على أن أحدهما أعظم 
وأك��ر م��ن الثان��ي، أال وه��و كت��اب اهلل 
الذي استشهد أهل البيت، عليهم السام، 

م��ن أجل��ه.
ثانيًا: اإلميان مبنزلة القرآن الكريم

م��ن  اليوج��د  الظاه��ر،  حي��ث  م��ن 
يش��كك يف مصداقية القرآن الكريم، وإنه 
م��ن عن��د اهلل العزي��ز القدير، وفيه الس��نن 
املتكام��ل  والنظ��ام  والتعالي��م  واحلك��م 
للحي��اة، لك��ن االنس��ان يك��ون عل��ى احمل��ك 
يك��ون  وحينم��ا  الصعب��ة،  الظ��روف  يف 
عن��د مف��رق ط��رق م��ع مناه��ج فكري��ة 

واجتاه��ات ثقافي��ة أخ��رى. 
ح��ن  عل��ى  جيعل��ه،  رمب��ا  وه��ذا، 
الكت��اب اجملي��د،  ه��ذا  ع��ن  بعي��داً  غفل��ة، 
وإال فم��ن املس��تحيل أن يوج��د ش��خص 
يع��رف الق��رآن الكري��م ح��ق معرفت��ه، ث��م 
ال يفه��م آيات��ه، فاملؤم��ن ال ميل��ك إال أن 
ي��زداد إميان��ًا بت��اوة الق��رآن الكري��م كما 
ِذيــَن إَِذا  ــَا امْلُْؤِمنُــوَن الَّ يق��ول تع��اىل: }إِنَّ
ُذِكــَر اللَُّ َوِجَلــْت ُقُلوهُبُــْم َوإَِذا ُتِلَيــْت 
ِــْم  ــْم إِيَاَنــًا َوَعــَى َرهبِّ َعَلْيِهــْم آياُتــُه َزاَدهْتُ

ُلــوَن{. )س��ورة األنف��ال /2( َيَتَوكَّ
ثالثًا: التلمذة عند القرآن الكريم

إن م��ن ح��ق الق��رآن الكري��م علين��ا أن 
حنرم��ه، س��واًء أ كان خ��ال اس��تماعنا 
لت��اوة بع��ض اآلي��ات يف اجملال��س العام��ة 
أو حت��ى اخلاص��ة، أو عندم��ا نريد تاوته، 
هلل،  وخض��وع  خش��وع  ب��كل  نتوج��ه  ب��أن 
ونس��تقبل القبلة يف حالة نفسية خاصة، 
ألن الق��رآن الكري��م ه��و باحلقيق��ة املعّل��م 

اجلل��وس  جي��ب  ل��ذا  لانس��ان،  األول 
الكت��اب  آي��ات  يف  والتدّب��ر  واالنتب��اه 
اجملي��د، ال أن حنّمل��ه أفكارن��ا وتصوراتن��ا، 
االم��ر  والس��هو،  اخلط��أ  دائ��م  فاالنس��ان 
ال��ذي جيعل��ه دائم��ًا حباجة اىل املعلم وهو 
الق��رآن، فيوس��ف الصدي��ق، عليه الس��ام، 
عل��ى عظمت��ه ومنزلت��ه مل ي��رئ نفس��ه، 
ــَس  ــِي إِنَّ النَّْف ُئ َنْف ــرِّ ــا ُأَب فق��ال: } َوَم
ــوِء إاِلَّ َمــا َرِحــَم َربِّ إِنَّ َربِّ  ــاَرٌة بِالسُّ ألَمَّ

ــٌم{. )س��ورة يوس��ف /53( ــوٌر َرِحي َغُف
ثالثًا: خلوص النّية

الكت��اب،  يتل��ون  الن��اس  م��ن  كث��ٌر 
ويش��رحون  اهلل  آي��ات  ع��ن  ويتحدث��ون 
املضيئ��ة  االف��كار  ويس��تخرجون  فيه��ا 
او  مس��موع  بش��كل  للن��اس،  ويقدمونه��ا 
مكت��وب، وهو دور ومس��ؤولية مهمة، لكن 
 - هلل  اجل��واب  كان  اذا  ذل��ك؟  كل  مل��ن 
تعاىل- وخلدمة الدين ونشره وتكريسه، 
فصاحب��ه عل��ى خ��ر، أم��ا إن كان يق��رأ 
الن��اس  استحس��ان  ليكس��ب  يكت��ب  أو 
ومراءاته��م، ف��ان النتيج��ة أن املس��تمعن 
س��يذهبون اىل اجلنة، فيما يذهب هو اىل 
الن��ار، واحلدي��ث الش��ريف عن رس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »يّطلع قوم من أهل 
اجلن��ة عل��ى ق��وم من أه��ل الن��ار فيقولون: 
م��ا أدخلك��م النار وق��د دخلنا اجلنة لفضل 
تأديبك��م وتعليمك��م؟ فيقول��ون: إن��ا كن��ا 
حدي��ث  ويف  نفعل��ه«.  وال  باخل��ر  نأم��ر 
آخ��ر: »رب ق��ارئ للق��رآن والق��رآن يلعن��ه«. 
ي��وم  امللعون��ن  ونرج��و أن ال نك��ون م��ن 

القيام��ة م��ن قب��ل الق��رآن الكري��م.
وهنال��ك عوام��ل أخ��رى ق��د تزيدن��ا 
بع��داً ع��ن الق��رآن الكري��م، لك��ن يف نف��س 
الوق��ت جي��ب العم��ل عل��ى قل��ب املعادل��ة 
لتك��ون لص��احل عاقتن��ا بالكت��اب اجملي��د، 
فالعوامل واالسباب ليست كل شيء، وال 
جي��ب أن تك��ون س��بب للتش��اؤم والراج��ع، 
فهذا الكتاب الس��ماوي ال ميكن االس��تغناء 
عنه بأي حال، لذا جيب البحث عن أفضل 
الط��رق واالس��اليب لاس��تفادة من��ه، وه��و 
ما أوصانا به أمر املؤمنن،  عليه السام: 
حي��ث ق��ال ضم��ن أواخ��ر وصاي��اه قب��ل 
استشهاده: »اهلل اهلل يف القرآن، اليسبقنكم 

بالعم��ل ب��ه غرك��م«.

اضاءات تدبرية

• يكون االنسان على 
احملك يف الظروف 
الصعبة، وحينما 
يكون عند مفرق 
طرق مع مناهج 
فكرية واجتاهات 
ثقافية أخرى. وهذا، 
رمبا جيعله، على 
حن غفلة، بعيداً عن 
هذا الكتاب اجمليد
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يله��ث اكث��ر الن��اس صباح��ًا ومس��اًء 
للحص��ول عل��ى زين��ة الدني��ا وزخرفه��ا، 
متناس��ن ه��دف وجوده��م يف ه��ذه احلياة. 
يس��لكون م��ن أج��ل ذل��ك كل الط��رق ؛ 
السليمة منها وامللتوية.. فاملهم -عندهم- 
احلص��ول عل��ى الدنيا، حت��ى لو كان ذلك 
الضم��ر  وخمالف��ة  القي��م  جت��اوز  ع��ر 

ونس��يان الش��رع.
واذا م��ا حص��ل اح��ٌد عل��ى نصي��ب منها 
- اع��ي الدني��ا- كاحلص��ول عل��ى منصٍب 
وكرس��ي حك��م او مق��اٍم ووجاه��ة، فإن��ه 
يس��تميت - حتم��ًا- للحف��اظ علي��ه، حت��ى 
ل��و كان ذلك على حس��اب التضحية بكل 

ش��يء آخر.

ه��ذه ه��ي احلال��ة الطبيعي��ة الس��ائدة 
البش��ر، وق��د يعج��ب االنس��ان م��ن  عن��د 
الدول��ة،  يف  مرم��وق  منص��ٍب  صاح��ب 
القي��م  أج��ل  م��ن  باملنص��ب  يضح��ي 
والضم��ر، ب��ل ق��د ينك��ر البع��ض وج��ود 
مناذج كهذه يف احلياة البشرية، ألنه قد 
اعت��اد عل��ى العك��س، ال��ذي أش��رنا الي��ه. 

وبالرغ��م م��ن قّل��ة ه��ذه النم��اذج يف 
دلي��ٌل  وجوده��م  ان  إال  البش��رية،  تاري��خ 
على س��نٍة اهلي��ة ثابتة، هي وجود احلرية 
التامة لانس��ان تتيح له اختيار الصحيح 
يف ظ��ل س��لطة الباط��ل، واتب��اع احل��ق رغم 

الضغ��وط الش��ديدة يف طريق��ه. 
مُسّي��ت  الذي��ن  الكه��ف،  فأصح��اب 
اهلل  يض��رب  بامسه��م،  قرآني��ة  س��ورٌة 
تع��اىل به��م مث��ًا مل��ن ت��رك الدني��ا وزينته��ا 
والضغ��وط املتوجه��ة ضده��م يف طري��ق 
الب��ارئ - س��بحانه-  اتب��اع احل��ق، وخّل��د 
منوذج��ًا  ليكون��وا  كتاب��ه  يف  ذكره��م 

حيت��ذى ب��ه م��ن قب��ل البش��ر.
وق��د أورد اهلل س��بحانه قص��ة ه��ؤالء 
النف��ر مرّت��ن، فأمج��ل ذكره��م أواًل يف 
اآلي��ات )9 اىل 12( وم��ن بع��د ذل��ك فّصل يف 

قصته��م يف اآلي��ات )13 اىل 22 (.
َأنَّ  َحِســْبَت  }َأْم  تع��اىل:  ق��ال 

ــوْا ِمــْن  ِقيــِم كَاُن َأْصَحــَب اْلَكْهــِف َو الرَّ
َءاَياتِنـَـا عَجًبــا{. )س��ورة الكه��ف، اآلي��ة 9(

ومعن��ى ه��ذه اآلي��ة: ه��ل حتس��ب أيه��ا 
االنس��ان إن م��ا ج��رى هل��ؤالء ه��و ش��يٌء 
عجي��ب؟ كا..)1(   كم��ا يق��ول املرج��ع 
املدرسي - دام ظله- ويضيف مساحته يف 
بيان بصائر هذه اآلية: »ورمبا تش��ر هذه 
اآلي��ة اىل ان االنس��ان عندم��ا ي��رى حوادث 
ووقائ��ع جدي��دة علي��ه ان يس��مع به��ا ألول 
م��رة ف��ا حيق ل��ه ان ينكره��ا، ويكذب بها، 
جمل��رد ان��ه مل يألفه��ا ومل يتع��ود عليه��ا، 
العل��م  يع��ي  ال  بالش��يء  العل��م  فع��دم 

بعدم��ه«.)2(  
ان ه��ؤالء النف��ر، اتبع��وا ن��داء الضم��ر 
ونق��اء الفط��رة، ومل يغ��ّروا مب��ا ميلك��ون 
م��ن زخ��ارف الدني��ا، ومل خيضعوا لضغط 
الس��لطات اجلائ��رة، ولعم��ري ف��إن فعله��م 

ه��ذا يث��ر العجب.

 من هم و ماذا فعلوا؟
}إِْذ َأَوى اْلِفْتَيــُة إىَِل اْلَكْهــِف َفَقاُلــوْا 
ــّئ   ــًة َو َهي ــَك َرمْحَ ُدن ــن لَّ ــا ِم ــا َءاتِنَ نَ َربَّ
ــَى  ــا َع ْبنَ ــًدا * َفرَضَ ــا َرَش ــْن َأْمِرَن ــا ِم َلنَ
ــمَّ  ــْم ىِف اْلَكْهــِف ِســننَِي َعــَدًدا* ُث َءاَذاهِنِ
ــا  َبَعْثنَاُهــْم لِنَْعَلــَم َأىُّ احلْْزَبــنيْ  َأْحــَى  ملَِ

اضاءات تدبرية

• كانوا شبابًا ولكن 
ال بأعمارهم، بل 
بإميانهم باهلل - 

سبحانه وتعاىل- فلم 
يكن فيهم إال الكهول 

)من حيث العمر( 
ولكن وصفهم 
القرآن الكريم 

بالفتّوة، ألن عزمات 
قلوبهم املؤمنة 

كانت شابة

إنهم فتيٌة آمنوا...

• السيد سّجاد املدريس
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ــدًا{. )اآلي��ة 12-10( ــوْا َأَم َلبُِث
ال يذك��ر الق��رآن الكري��م امسائه��م، 
ب��ل يذك��ر صفاته��م وافعاهل��م وانبائه��م، 
ألن االقت��داء والتأس��ي يك��ون به��ذه دون 

االس��م والنس��ب واملنص��ب.
بأعماره��م،  ال  ولك��ن  ش��بابًا  كان��وا 
ب��ل بإميانه��م ب��اهلل س��بحانه وتع��اىل، فل��م 
يك��ن فيه��م إال الكه��ول )م��ن حي��ث العم��ر( 
ولك��ن وصفه��م الق��رآن الكري��م بالفت��ّوة، 
ألن عزم��ات قلوبه��م املؤمن��ة كانت ش��ابة 
ال تتأث��ر باألب��دان الَكِهل��ة، وم��ا أج��در هذه 
الروحي��ة ان تك��ون نراس��ًا لكل مؤمن، بأن 
حيم��ل فتوة االمي��ان يف روحه مهما كان 
عم��ره، وق��د ورد يف األث��ر ع��ن س��ليمان 
ب��ن جعف��ر النه��دي ق��ال: ق��ال ل��ي جعف��ر 
ب��ن حمم��د )الص��ادق، علي��ه الس��ام(: »ي��ا 

س��ليمان َم��ن الفت��ى«؟
 ق��ال: قل��ت ل��ه جعل��ت ف��داك الفت��ى 

عندن��ا الش��اب.
أن أصح��اب  »أم��ا علم��ت  ل��ي:  ق��ال   
الكه��ف كان��وا كله��م كه��واًل، فس��ماهم 
اهلل فتي��ة بإميانه��م، ي��ا س��ليمان م��ن آم��ن 

ب��اهلل و اتق��ى فه��و الفت��ى«. 

 ماذا فعلوا؟
حي��ث  الكه��ف  اىل  التج��ؤوا  لق��د 
يك��ن  ومل   ، ملج��أً األرض  يف  جي��دوا  مل 
هن��اك م��ن يس��تمع اىل نداءه��م الناب��ع م��ن 

الفط��رة.
الظ��روف  املؤم��ن  تضط��ر  وعندم��ا 
يف  جب��ل  داخ��ل  كه��ف  اىل  لالتج��اء 
منطق��ة قف��ر، ف��إن ذل��ك يعي ان��ه منقطع 
م��ن كل اس��باب الق��وة، مفتقد لكل نصر 
ومعن، وهذا هو ما حيدث للذين يريدون 
واحلرم��ان،  التبعي��ة  م��ن  يتح��رروا  ان 

ويغ��روا أوضاعه��م الس��يئة. 
الك�������هف  ال������ى  التجائه���م  وكان 
بنزل���ة االلتج���اء اىل اهلل س���بحانه وتع���اىل 
وح���ده، فاس���تبدلوا االس���تعانة باملخل���وق 
باالس���تعانة ب���اهلل س���بحانه وتع���اىل ودع���وا 

أمري���ن: يعطيه���م  ان  اهلل 
»االول: الرمح��ة، اي اخل��ر والتق��دم، 
وكل م��ا يف احلي��اة م��ن اس��باب الس��عادة 

والف��اح.
الطري��ق  اىل  يهديه��م  ان  الثان��ي: 

الس��وي. 

صحي��ح ان فطرته��م اوضحت هلم ان 
طري��ق قومه��م خاط��ئ ولكنه��م مل يكون��وا 
يعرف��ون الطري��ق البدي��ل. وقول��ه تع��اىل: 
ــا َرَشــًدا{، ي��دل  ــا ِمــْن َأْمِرَن }َو َهيــّئ  َلنَ

على ذل��ك«. )4( 
س��بحانه  ربه��م  هل��م  اس��تجاب  وق��د 
دعائه��م، حيث خّلصه��م من طغاة زمانهم 
واعطاه��م مبتغاه��م، ذل��ك ألنه��م قاموا هلل 
بنيات خالصة وتوكلوا على اهلل سبحانه 

وحده.
ويف ه��ذه اآلي��ات، بصائ��ر ع��دة نش��ر 

اىل بعضه��ا: 
الفاس��د  احملي��ط  هج��ران  االوىل: 
ض��روري حلف��ظ االمي��ان، وال يع��د ذل��ك 
م��ن  ه��رب  م��ا  اذا  املؤم��ن  منقص��ة عل��ى 
الطغ��اة واجملتم��ع الفاس��د ان كان ذل��ك 

مض��راً بدين��ه.
الثاني��ة: ليحص��ل املؤم��ن عل��ى نتائ��ج 
مرج��وة لعمل��ه الرس��الي، الب��د م��ن م��زج 

العم��ل بالدع��اء.
ويك��رر الس��ياق القرآن��ي ذكر نبأهم، 
ــُن َنُقــصُّ  حي��ث يق��ول س��بحانه : }نحَّ
َعَلْيــَك َنَبَأُهــم بِاحْلَــّق   إهِنَّــْم فِْتَيــٌة َءاَمنـُـوْا 
َرَبْطنَــا  َو  ُهــًدى*  ِزْدَناُهــْم  َو  ِــْم  بَِرهبِّ
ــا َربُّ  نَ ــْم إِْذ َقاُمــوْا َفَقاُلــوْا َربُّ َعــىَ  ُقُلوهِبِ
ــن  ــَوْا ِم ْدُع ــن نَّ ــَاَواِت َو اأْلَْرِض َل السَّ
َقــْد ُقْلنـَـا إًِذًا َشــَطًطا{. )اآلي��ة  ُدونـِـِه إهَِلـًـا لَّ

)14-13
ه��ؤالء  نب��أ  س��بحانه  الب��اري  يق��ّص 
الفتية ال للتس��لية ومأل الفراغ، او للفخر 
قصصه��م  اهلل  يق��ّص  ب��ل  واالعت��زاز، 
باحلق، لاعتبار واالقتداء، فما اعطاه اهلل 
سبحانه الصحاب الكهف يعطيه لكل من 

ق��ام مبث��ل م��ا قام��وا ب��ه.
انه��م آمن��وا ب��اهلل فزاده��م اهلل ه��دى 
ورب��ط عل��ى قلوبهم وهيئ هلم من امرهم 
مرفق��ًا، وبالتال��ي نصره��م عل��ى اعدائه��م 

وجعله��م الغالب��ن.
انه��ا س��نة اهلل س��بحانه، اذا خط��ى املرء 
فان��ه يوفق��ه ويس��دده  باجتاه��ه خط��وة، 
يف  يك��ون  ال  فق��د  االخ��رى،  للخط��وات 
حس��بان املؤمن املس��تضعف ان يتغلب على 
اعت��ى الطغ��اة، ولكن اهلل س��بحانه يهيء له 
اس��باب ذل��ك، بص��دق نيت��ه وق��وة اميان��ه و 

ثب��ات مس��رته.
فاهلل س��بحانه ربط عل��ى قلوب هؤالء 

َرَبْطنَــا  }َو  للقي��ام   ووفقه��م  املؤمن��ن 
ــوْا{، فنهض��وا ض��د  ــْم إِْذ َقاُم ــىَ  ُقُلوهِبِ َع
الكب��ت، بع��د ان ربط اهلل على قلوبهم، ألن 
حرك��ًة كه��ذه حباج��ة اىل ارادة قوي��ة، 
وه��ذه االرادة والعزمي��ة تتأت��ى بعط��اء اهلل 
س��بحانه للرس��الي، والرب��ط عل��ى قلب��ه 
لكي��ا ي��ردد ويس��تمر يف قيام��ه متح��رراً 

م��ن اخل��وف.
وينبغ��ي هن��ا ان نش��ر اىل عدة بصائر 

نستفيدها من سياق هذه اآليات:
احنراف��ات  ض��د  القي��ام  ان  االوىل: 
اجملتم��ع ام��ٌر واج��ب، وال يفعل��ه اال م��ن 
كان ل��ه امي��اٌن ص��ادق وعزمي��ة ثابت��ة.

حيم��ل  احلقيق��ي  اإلمي��ان  الثاني��ة: 
صاحب��ه عل��ى االبتع��اد كلي��ًا ع��ن الش��رك 
امناط��ه  كان��ت  مهم��ا   - س��بحانه  ب��اهلل 
والوان��ه- وه��ذا م��ا اعلن��ه اصح��اب الكه��ف 
ْدُعــَوْا ِمــن ُدونِــِه  ح��ن قال��وا: }َلــن نَّ
االمي��ان  ف��إن  ذل��ك  دون  وم��ن  إهَِلــًا{، 
احنرافات��ه  اىل  امل��رء  وس��رجع  س��يزول 

َقــْد ُقْلنَــا إًِذًا َشــَطًطا{. الس��ابقة }لَّ
النص��ر  عل��ى  للحص��ول  الثالث��ة: 
االهلي البد ان يتحلى االنسان مبجموعة 
االمي��ان  مث��ل  النفس��ية،  الصف��ات  م��ن 
يق��وم  وان  الثاب��ت،  والقل��ب  والت��وكل 
خبط��وات عملي��ة، مث��ل اهلج��رة والدع��اء 
والص��ر، واآلي��ة التالي��ة تش��ر اىل بع��ض 

تل��ك اخلط��وات:
ــُدوَن  ــا َيْعُب ــْم َو َم }َو إِِذ اْعتَزْلُتُموُه
إاِلَّ اللََّ َفــْأُوْا إىَِل اْلَكْهــِف َينــُرْ َلكــمُ  
ــْن  ــُم مِّ ــّئْ َلك ــِه َو هُيَي مْحَتِ ــن رَّ ــم مِّ ُك َربُّ

ْرَفًقــا{. )اآلي��ة:16( َأْمِركــُم مِّ
املدرس��ي يف  املرج��ع  يق��ول مساح��ة 
بي��ان ه��ذه اآلي��ة: »وهك��ذا نس��توحي م��ن 
ه��ذه اآلي��ة الكرمي��ة اس��لوبًا للنهضة وهو: 
اعت��زال الطغ��اة وع��دم اتباعه��م، وانتظ��ار 
مس��تعجلن  نك��ون  ف��ا  اهلل،  رمح��ة 
علين��ا  وامن��ا  النتيج��ة،  عل��ى  للحص��ول 

 .)5( الف��رج.  وانتظ��ار  بالص��ر 
---------------

1- من هدى القرآن، ج 5- ص 23.
2- املصدر، ص 24.

ــايش«، ج2 -  ــر »للعي ــاب التفس 3- كت
.323 ص 

4- من هدى القرآن، ج5 - ص 25.
5- املصدر، ج5 - ص29.
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• عندما تضطر 
املؤمن الظروف 
لالتجاء اىل كهف 
داخل جبل يف منطقة 
قفر، فإن ذلك يعي 
انه منقطع من كل 
اسباب القوة، مفتقد 
لكل نصر ومعن، 
وهذا هو ما حيدث 
للذين يريدون ان 
يتحرروا من التبعية 
واحلرمان، ويغروا 
أوضاعهم السيئة
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جاء يف حديث قدسي طويل:
األرِض  يِف  ُبيــُويِت  أنَّ  »...أآل 
ــاَواِت،  ــِل السَّ ــِيُء أِله ــاِجِد، ُت امَلس
َكــَا ُتــِيُء الَكَواِكــُب أِلهــِل األرِض، 

أآل ُطُوبــى ملَِــْن كاَنــِت امَلَســاِجد ُبُيوَته. 
ــَر يِف َبْيتِــه،  أآل ُطُوَبــى ملَِــْن َتَطهَّ
ُثــمَّ َزاَرِن يِف َبْيتِــي. أآل إنَّ َعــَى امَلــُزور 
ــاِئني يِف  ــرَّ امَلشَّ ــر. أآل َب ــة الَزاِئ َكَراَم
الُظُلــَاِت إىَل امَلَســاِجِد بِالنُور الّســاطِع 

ــِة«. ــُوم الِقَياَم َي
للعب��ادة،  مكان��ًا  ديان��ة  ل��كل  ان 
يتق��رب فيه��ا اتباعه��ا اىل اهلل - تع��اىل- 

ومقدس��ًا.  حمرم��ًا  فيك��ون 
واإلس��ام احلني��ف جع��ل املس��اجد 
بيوت عبادة للمس��لمن، ولش��دة اهتمام 
اهلل - س��بحانه وتع��اىل- باملس��جد فق��د 
نس��به إليه، فكانت املس��اجد بيوت اهلل يف 

األرض.
ودور  بالغ��ة،  أهمي��ة  وللمس��جد 
مه��م يف بن��اء الف��رد و اجملتم��ع ول��ه آث��ار 

وطمأن��ة  واالف��كار  القل��وب  إن��ارة  يف 
النفوس وتوطيد العاقة بن االنس��ان، 
وب��ن خالقه -تعاىل- هذا على املس��توى 
الف��ردي، أم��ا اجتماعي��ًا فل��ه آثار واس��عة 
ب��ن  العاق��ة  وتوطي��د  توس��يع  يف 
البع��ض  بعضه��م  ومعرف��ة  املصل��ن، 
البع��ض،  بعضه��م  بهم��وم  وش��عورهم 
الش��ريف:  النب��وي  للحدي��ث  تطبيق��ًا 
»املؤم��ن م��رآة أخي��ه املؤم��ن«، إضافة إىل 
م��ا في��ه م��ن فوائ��د مّج��ة، فق��د روي عن 
الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، »إن 
للمساجد أوتاداً، املائكة جلساؤهم، إذا 
غاب��وا افتقدوه��م، وإن مرضوا عادوهم، 

وإن كان��وا يف حاج��ة أعانوه��م«.)1( 
إىل غ��ر ذل��ك م��ن الفوائ��د اجلم��ة 
أزر اجملتم��ع وتوصل��ه إىل  تش��د  ال��ي 

شبابنا ومشكلة االبتعاد عن المساجد
• قال اإلمام 

الصادق، عليه 

السالم: »ال يزال 

العبد العايص 

يورث أهل بيته 

األدب السيئ حتى 

يدخلهم النار 

جميعاً حتى ال 

يفقد فيها منهم 

صغرياً وال كبرياً وال 

خادماً وال باراً

ALHODAMAG.COM

 الشيخ ماجد الطريف
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س��عادة الدني��ا ونعي��م اآلخ��رة.

 حتديات يف طريق املساجد

تواج��ه  كب��رة  حتدي��ات  هنال��ك 
املس��جد  حن��و  طريقه��م  يف  املؤمن��ن 
الس��كنية،  مناطقه��م  يف  اجلام��ع،  او 
فاإلنس��ان، ال��ذي أكرم��ه اهلل - تع��اىل- 
الق��وى  وعدي��د  واإلرادة  بالعق��ل 
طري��ق  س��لوك  بإمكان��ه  والق��درات، 
الطري��ق  يس��لك  ان  ل��ه  كم��ا  اخل��ر، 
املنح��رف، ومب��ا أن االنس��ان مّي��ال اىل 
حقيق��ة  وه��ي  والعصي��ان،  التم��ّرد 
ف��ان  الكري��م،  الق��رآن  يقّره��ا  نفس��ية 
عوام��ل االحن��راف واإلبع��اد ع��ن طري��ق 
املسجد، تكون عديدة حوله، السيما ملن 

والتأث��ر.  االس��تقبال  أرضي��ة  ل��ه 
التوصي��ات  ج��اءت  ولطامل��ا 
األك��رم،  الرس��ول  م��ن  والتأكي��دات 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، واألئم��ة 
وعلمائن��ا  الس��ام،  علي��ه  األطه��ار، 
إحي��اء  وض��رورة  بأهّمي��ة  األب��رار، 
املس��اجد، ع��ر حضورن��ا فيه��ا واملداوم��ة 
عل��ى زيارته��ا، ألداء الفرائ��ض، والقي��ام 
بالطقوس العبادية والدينية املختلفة، 
مبا يفيد شرحية الشباب بشكل خاص، 
ومجي��ع ش��رائح اجملتم��ع بش��كل ع��ام، 
مل��ا حلض��ور املس��اجد م��ن فوائ��د نفس��ية 
ع��ن  مل��ا لابتع��اد  باملقاب��ل،  و روحي��ة، 
املساجد من اضرار ومساوئ يشر اليها 
فق��د  األفاض��ل.  والعلم��اء  املعصوم��ون 
ج��اء ع��ن اإلم��ام الص��ادق، عليه الس��ام، 
ان ام��ر املؤمن��ن، عليه الس��ام: بلغه ان 
قوم��ا ال حيض��رون الص��اة يف املس��جد 
فخط��ب فق��ال : »ان قوم��ًا ال حيض��رون 
ف��ا  مس��اجدنا  يف  معن��ا  الص��اة 
يؤاكلون��ا وال يش��اربونا وال يش��اورونا 
وال يناكحون��ا وال يأخ��ذوا م��ن فيئن��ا 
ش��يئا او حيض��روا معن��ا صاتنا مجاعة 
وأن��ي ألوش��ك ان آم��ر هل��م بن��ار تش��عل 

يف دوره��م فأح��رق عليه��م او ينته��وا .. 
ق��ال فأمتن��ع املس��لمون ع��ن مؤاكلته��م 
حت��ى  ومناكحته��م  ومش��اربتهم 

حض��روا م��ع املس��لمن«.)2(
املؤمن��ن  عل��ى  م��رت  وق��د  ه��ذا 
ظروف��ًا قاس��ية، وخن��ّص بالذك��ر يف 
عل��ى  املداوم��ة  م��ن  منعته��م  الع��راق، 
سياس��ات  بس��بب  املس��اجد،  حض��ور 
النظ��ام  قب��ل  اإلفس��اد والتضلي��ل م��ن 
البائ��د، فكان��وا يصل��ون يف بيوته��م خوف��ًا 
وتقي��ة، ولك��ن بع��د زوال أس��باب املن��ع، 
النعم��ة  وتواف��ر أج��واء احلري��ة، ه��ذه 
أم��ام  ع��ذر  يب��ق  مل  الكب��رة،  اإلهلي��ة 
حض��ور  عل��ى  املداوم��ة  يف  اجلمي��ع 

املس��اجد.
املس��اجد  إن  الق��ول:  م��ن  والب��د   
تش��كونا اىل اهلل - تع��اىل- ي��وم القيام��ة، 
فقد ورد عن الني، صلى اهلل عليه وآله 

وس��لم. 
»جي��يُء يوم القيامة ثاثة يش��كون 
يق��ول  والع��رة،  واملس��جد  املصح��ف   :
املصح��ف : يارب��ي حرقون��ي ومزقون��ي، 
ويق��ول املس��جد: عطلون��ي وضيعون��ي، 
وطردون��ا  قتلون��ا   : الع��رة  ويق��ول 

وش��ردونا«.)3( 
فم��ا ه��ي ي��ا ت��رى األس��باب املؤدي��ة 
إىل االبتع��اد ع��ن املس��جد؟ ومل��اذا يغف��ل 
اإلنس��ان ع��ن أهمي��ة املس��جد فيهج��ره؟ 

 األسباب

أوال: تراجع دور األسرة
األس��اس  احلج��ر  األس��رة  تع��د   
م��ن  تقص��ر  وأي  الربي��ة  عملي��ة  يف 
األبوين فهما من يتحمل أعباء وأخطاء 
الش��باب  وتصرف��ات  تربيتهم��ا،  س��وء 
الس��يئة تؤثر مباش��رة على األس��رة، ثم 
عل��ى اجملتم��ع وقب��ل ذل��ك عل��ى نفس��ه 
علي��ه  الص��ادق،  اإلم��ام  ق��ال  أكي��داً، 
الس��ام، »ال ي��زال العب��د العاص��ي ي��ورث 

أه��ل بيت��ه األدب الس��يئ حت��ى يدخله��م 
الن��ار مجيع��ًا حت��ى ال يفق��د فيه��ا منه��م 
صغ��راً وال كب��راً وال خادم��ًا وال ب��ارًا«، 
فاب��د م��ن دور رقاب��ي م��ن األبوين على 
الش��اب حتى ال يتحول يف املس��تقبل اىل 

ف��رد غ��ر مفي��د او ض��ار يف اجملتم��ع. 
ثانيًا: جتاهل اإلثارات العاطفية 

وم��ن أه��م مس��اوئه حال��ة التس��ّيب 
يف  والبن��ات  البن��ن  ب��ن  العاق��ات  يف 
اجلامع��ات، بل وعم��وم حالة االختاط 
يف عدي��د اماك��ن العم��ل، ف��ان جتاه��ل 
ضواب��ط  وض��ع  وع��دم  احلال��ة  ه��ذه 
ح��االت  ظه��ور  عن��ه  ينت��ج  وح��دود، 
غريزي��ة ل��دى االنس��ان إلظه��ار مزي��د 
م��ن العط��ف والتماي��ل إزاء اآلخ��ر، مب��ا 
ي��ؤدي بالنتيج��ة اىل إث��ارات وعاق��ات 

الحتم��د عقباه��ا. 
ه��ذه احلال��ة، جتع��ل الش��باب، عل��ى 
وج��ه التحدي��د، يف ع��امل آخ��ر بعي��د ع��ن 
االج��واء ال��ي تذكره باآلخرة وبنفس��ه 
م��ا  وه��و  أم��وره،  وعواق��ب  وتصرفات��ه 

جي��ده يف املس��اجد وحس��ب. 
ثالثًا: أصدقاء السوء

احل��ي  يف  الس��وء،  ألصدق��اء  إن 
السكي او االماكن العامة، دوراً مؤثراً 
يف ابتعاد الناس، وباألخص الشباب عن 
ج��ادة الص��واب وعن املس��اجد ايض��ًا، قال 
الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآله 
وس��لم: »امل��رء عل��ى دي��ن خليل��ه وقرينه« 
وق��ال أم��ر املؤمنن علي، عليه الس��ام، 
»صحبة األش��رار تكسب الشر كالريح 

إذا م��رت بالن��نت محل��ت نتن��ًا«. 
رابعًا: الفراغ والبطالة

فل��و كان الش��اب - مث��ًا- موظف��ًا 
يف دائ��رة حكومي��ة أو مش��غواًل يف مه��ن 
وح��رف خمتلف��ة، يكس��ب بس��ببها ق��وت 
يومه، الستغنى عن التوجه إىل مراكز 
اللهو والفساد، و لوجد الفرصة الرتياد 

املساجد. 

 • إن ألصدقاء السوء، 
يف الحي السكني او 

االماكن العامة، دوراً 

مؤثراً يف ابتعاد الناس، 

وباألخص الشباب عن 

جادة الصواب وعن 

املساجد ايضاً
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ولع��ل م��ن يق��ول: ب��أن انس��ان الي��وم 
املثق��ل بهم��وم العمل والبحث عن لقمة 
العي��ش، ل��ن تبق��ى ل��ه فرص��ة الذه��اب 
فان��ه يف  العك��س؛  نق��ول:  املس��جد،  اىل 
اج��ل  م��ن  وعمل��ه  بك��ّده  اهلل،  طري��ق 
عيال��ه، وه��و مش��حون باألم��ل والثق��ة 
بالنف��س، فيج��د يف املس��جد م��ا يزي��د 
م��ن ه��ذه احلال��ة املعنوي��ة، بالش��كر اىل 
اهلل - تع��اىل- وطل��ب الرمح��ة واملغف��رة، 
واملزيد من س��عة ال��رزق، بينما العاطل، 
تعش��عش فيه نفس��ه الكآبة واليأس من 
كل ش��يء، فه��و رمب��ا ال جيد فائدة من 
احلرك��ة حت��ى داخ��ل بيت��ه ومس��اعدة 

أهل��ه عل��ى م��ا يطلب��ون!

 العالج

ال ش��ك أن هن��اك أس��بابًا كث��رة 
اخ��رى مس��ببة لابتع��اد ع��ن املس��اجد، 
الس��يما يف ش��رحية الش��باب، أكثره��ا 
يتف��رع م��ن األس��باب املذك��ورة آنف��ًا، 
ولع��ل هن��اك أس��بابًا نفس��ية واجتماعية 
رمب��ا يش��عر الش��اب ب��أن املش��كلة لي��س 
هل��ا ح��ًا، بينما االمر خاف ذلك، إذ إن 

اإلس��ام جع��ل ل��كل مش��كلة ح��ل. 
وق��د ذك��ر اإلس��ام عاج��ًا هل��ذه 
ال��ي  ال��ي حن��ن بصدده��ا، و  املش��كلة 
ذكرناه��ا قب��ل قلي��ل، وس��وف جني��ب 

وباختص��ار ش��ديد مب��ا يل��ي:
االهتم��ام  م��ن  مزي��د  إعط��اء   -1
أج��واء  بتنقي��ة  وأفراده��ا،  لألس��رة 
االنس��انية  القي��م  وض��خ  العاق��ات 
واالخاقي��ة ب��ن افرادها، حبيث يش��عر 
كل ف��رد، صغ��راً كان أم كب��راً، أن��ه 
عل��ى ق��در م��ن االهمي��ة داخ��ل األس��رة. 
الرب��وي  اجلان��ب  تقوي��ة   -2
واملعاه��د  امل��دارس  يف  واألخاق��ي 
عات��ق  عل��ى  يق��ع  وه��ذا  واجلامع��ات، 
احل��وزة العلمي��ة بالتنس��يق م��ع الدول��ة 
امل��دارس  يف  باألس��اتذة  واالتص��ال 

واجلامع��ات، لك��ي يك��ون هل��م دور فاع��ل 
الط��اب يع��ّدون  املهم��ة، ألن  يف ه��ذه 
املدرس��ة بيتهم الثاني، فابد لألس��اتذة 
من ممارسة دور األب من ناحية تربية 

امل��دارس.  يف  األوالد 
اخلاص��ة  الضواب��ط  وض��ع   -3
احلس��ن  الصدي��ق  اختي��ار  مبس��ألة 
والناص��ح، واملس��اعدة يف ذل��ك تق��ع على 
عات��ق األبوي��ن، ب��ل حت��ى األخ الكب��ر 
والكب��ار يف األس��رة، يف إرش��اد الش��باب 
اىل النم��اذج احلس��نة والفاضل��ة ألم��ر 

والتواص��ل.  الصداق��ة 
الف��راغ،  بأوق��ات  يتعل��ق  فيم��ا   -4  
خبط��وات  معاجلت��ه  باالم��كان  ف��ان 
عملي��ة منه��ا: الش��جيع عل��ى املطالع��ة 
الثقافي��ة واملعرفية املفي��دة، هذه املهمة 
واملس��ؤولية تقع على عاتق رب األسرة، 

ب��ل وحت��ى األخ الكب��ر. 
يف  دورات  يف  االخن��راط  وايض��ًا؛ 
أي��ام العط��ل املدرس��ية، وه��ي مس��ؤولية 
املؤسس��ات الديني��ة واملراك��ز الربوي��ة 
دورات  بإع��داد  تفك��ر  ب��أن  والثقافي��ة 

ثقافي��ة وعلمي��ة. 
العم��ل للش��باب يف  توف��ر ف��رص 
أوق��ات العطل��ة املدرس��ية، ب��ل وحت��ى يف 

خمتل��ف اوق��ات الس��نة.
يقي��م  ان  ش��أنه  م��ن  ذل��ك،  كل 
وب��ن  الش��باب  ب��ن  العاق��ة  جس��ور 
املس��جد، حبيث يرون يف املس��جد حمًا 
يكسب فيه العلم واملعرفة وفوائد مّجة 

يف حيات��ه. 
5- وأخراً...

وه��ي النقط��ة ال��ي ال تق��ل أهمي��ة 
عّم��ا س��بق؛ اهلجم��ة الثقافي��ة الغربي��ة 
عل��ى البل��دان اإلس��امية، م��ن خ��ال 
مواق��ع النت والقن��وات الفضائية، والي 
أدت اىل ع��زوف كث��ر م��ن الش��باب عن 
املس��اجد، وهو ما ناحظه بعد االجتياح 
اهلجم��ة  وه��ذه  للع��راق،  االمرك��ي 

بنف��س  مواجهته��ا  جي��ب  الثقافي��ة 
تقني��ات  م��ن  وباالس��تفادة  االس��لوب، 
االتص��ال املتاح��ة، وه��ذه مس��ؤولية تقع 
على عاتق املثقفن والعلماء واخلطباء. 

 جمتمعنا وخماطر زوال النعمة 

ختام��ًا؛ كان الب��د م��ن ذكر اآلثار 
االجيابي��ة املرتب��ة م��ن الت��زام ش��بابنا 
بتوجهه��م اىل املس��اجد، وأيض��ا اآلث��ار 
الس��لبية يف عزوفه��م عنه��ا، فاذا كرت 
الفج��وة ب��ن الش��اب واملس��جد، ستس��ود 
يف جمتمعن��ا ع��ادات وس��لوكيات ش��اّذة 
وثقاف��ة  الع��ام  ال��ذوق  ع��ن  وبعي��دة 
الائ��ق،  غ��ر  ال��كام  مث��ل  اجملتم��ع، 
م��ن  ومس��تورد  مع��ن  من��ط  واخت��اذ 
امللب��س، وحت��ى تس��رحية الش��عر وم��ا 
ش��ابه ذل��ك م��ن الظواه��ر ال��ي يتص��ور 
بع��ض الش��باب أنها نوع م��ن »التجميل«، 
وه��ي باحلقيق��ة تش��ويه لص��ورة الش��اب 

)الرج��ل(. 
أم��ا اذا ازداد الش��اب إميان��ًا بذهابه��م 
اىل املس��جد، س��تقل بذلك الس��لوكيات 
الس��يئة، كم��ا انه��م س��وف يبتع��دون 
ع��ن األعم��ال احملرم��ة ش��رعًا، وس��تكون 
هن��اك صيان��ة لألعراض م��ن التحرش 
واحلف��اظ عل��ى املمتل��كات م��ن الس��رقة؛ 
الن الشاب يف ذلك يكون مهذبًا وخياف 
اهلل - تع��اىل - ويع��رف ان االعت��داء عل��ى 
حق��وق وحرم��ات الن��اس، والتح��رش، 
حم��رم ش��رعًا، وبالتال��ي يأم��ن صاح��ب 
األسرة على بناته وعائلته، عند ذهابهم 
اىل املدرس��ة او اجلامع��ة او الوظيفة، او 
اي م��كان آخ��ر، كم��ا س��نحقق بذل��ك 
األم��ن االجتماع��ي واالس��تقرار جلميع 

اف��راد اجملتمع. 
---------------

 )1( بحار األنوار، ج80 - ص373.
)2( وسائل الشيعة، ج5- ص196.
)3( وسائل الشيعة، ج5 - ص202.

• مرت عىل املؤمنني 

ظروفاً قاسية، يف 

عهد النظام البائد، 

منعتهم من املداومة 

عىل حضور املساجد، 

فكانوا يصلون يف 

بيوتهم خوفاً وتقية، 

ولكن بعد زوال 

أسباب املنع، مل يبق 

عذر أمام الجميع يف 

املداومة عىل حضور 

املساجد
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أو  شــديد  بعطــش  الصائــم  أحــس  لــو  س: 
جفــاف فــي فمــه، و أراد أن يتمضمــض ليبــّرد فمــه 

ــه؟ ــو حكم ــا ه ــب، فم ــارد وحس ــاء ب بم
ج: ال بأس بذلك.

فرشــاة  اســتخدام  فــي  الحكــم  مــا  س: 
الصــوم؟ وقــت  الســواك  أو  األســنان  ومعجــون 

ج: الســواك بعــود رطــب مكــروه، وكذلــك 
اســتخدام الفرشــاة إذا لــم يــؤد إلــى دخــول 

شــيء مــن المعجــون أو غيــره إلــى الجــوف.

س: فــي أغلــب األحيــان يخــرج الــدم مــن فمــي 
وخاصــة عندمــا اســتيقظ مــن النــوم، وهــذا مــا 
ــى  ــذا عل ــر ه ــل يؤث ــام، فه ــاء الصي ــي أثن ــل ل يحص

ــي؟ صوم
ج: ابتــاع الــدم مــع الســهو وعــدم القصــد ال 
يوجــب اإلفطــار، لكــن الواجــب عليــك التحّفــظ 
ــا  ــكان، وم ــدر اإلم ــوف ق ــى الج ــه إل ــن وصول ع

خــرج عــن العمــد واالختبــار ال يوجــب إفطــارًا.

س: مــن صــام بنيــة أول شــهر رمضــان، ثــم 
علــم فــي مــا بعــد أنــه كان ثانــي أو ثالــث رمضــان، 

ــه؟ ــُح صوم ــل يص ه
ج: صح صومه إن شاء اهلل.

ــي  ــم ف ــو صائ ــب وه ــن أجن ــم م ــا حك س: م
النهــار بعــد طلــوع الشــمس؟

ج: الجنابــة العمديــة مبطلــة، أمــا إذا كان 
غيــر عمــد كاالحتــام فــا يضــر بالصــوم.

س: إذا لــم يكــن الصائــم قاصــدًا للنــوم بــدون 
ــاه، ولكــن غلبــه النــوم  ــه االنتب غســل، لعــدم عادت

فلــم ينتبــه إال بعــد الفجــر؟
ج: ال شيء عليه.

ــب  ــام الواج ــر للصي ــل الفج ــل قب س: إذا اغتس
فــي شــهر رمضــان، وفــي النهــار اكتشــف أن هناك 

حائــًا لــم يصــل المــاء تحتــه، فمــا هــو الحكــم؟
ج: يصّح صيامه.

س: مــا حكــم العطــر والطيــب للصائــم فــي 
نهــار شــهر رمضــان؟

بــل يســتحب  بالصــوم،  العطــر ال يضــر  ج: 
التطيــب بالعطــور، فإنهــا تحفــة الصائــم كمــا 

ــريفة. ــات الش ــي الرواي ــاء ف ج

س: مــا حكــم مــن أخــر صيــام تســعة أيــام 
مــن رمضــان، إلــى رمضــان اآلخــر مــن غيــر عــذر 

شــرعي؟
ج: حكمهــا القضــاء والتصــّدق عــن كل يــوم 

بإطعــام مســكين ُمــّدًا مــن طعــام.

س: هــل يســتحب للصائــم ندبــً، إجابــة الدعــوة 
حتــى ولــو كانــت علــى مثــل الشــاي أو كأس مــاء. 

وليســت دعــوة علــى مأدبــة طعــام ؟
ج: الظاهــر مــن الدعــوة هــي الثانيــة، ولكــن 
ــى رغبــة  ــً بالدعــوة األول ــم ندب اذا أفطــر الصائ

فــي الثــواب، يرجــى أن يثيبــه اهلل تعالــى.

س: كنــت فــي األيــام األولــى للبلــوغ أفطــر 
فــي نهايــة شــهر رمضــان بــاألكل والشــرب وبعــض 

ــل؟ ــاذا أعم ــة، فم ــياء محرم ــان بأش األحي
كنــت  إذا  والكفــارة،  القضــاء  عليــك  ج: 

البلــوغ. مــن  متأكــدًا 
 أمــا االفطــار علــى المحــرم إن كان الحقــً 
لإلفطــار بغيــره فليــس عليــك فيــه كفــارة 

الجمــع.
 

حيــث  مــن  المكّلــف  وظيفــة  هــي  مــا  س: 
الصــاة والصيــام فــي مــكان عملــه أو دراســته، إذا 
قطــع مســافة شــرعية يوميــً مــن محــل عملــه أو 

دراســته؟
ج: إذا عــد العــرف مــكان عملــه أو دراســته 
وطنــً، وجــب عليــه الصيــام فــي شــهر رمضان، 

وإتمــام الصــاة فــي ســائر األيــام. 

ــي  ــا ف ــق ثوبه ــي تش ــرأه الت ــم الم ــا حك س: م
ــا؟ ــب عليه ــا يترت ــزاء وم الع

 ج: يحرم عليها ذلك، وعليها الكفارة.
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الس��ماء  عل��ى  حاكم��ة  اهلل  س��نن 
واالرض وعل��ى كل ش��يء، كاجلب��ال 
والبح��ار وغره��ا، ال تتب��دل وال تتح��ول؛ 
ــْن  ــًا َوَل ــنَِّة اللَِّ َتْبِدي ــَد لُِس ــْن جَتِ }َفَل
ِويــًا{ )س��ورة فاط��ر،  ــَد لُِســنَِّة اللَِّ حَتْ جَتِ
اآلي��ة:43(، والس��نن احلاكم��ة واملهيمن��ة 
عل��ى  احلاكم��ة  ذاته��ا  اجلب��ال،  عل��ى 
البش��ر، وم��ا عل��ى االنس��ان إال ان يس��ر 

وه��دى تل��ك الس��نن. 
الس��نن،  عل��ى  االنس��ان  ف��اذا  مت��رد 

خاصمت��ه الطبيع��ة وع��اداه الوج��ود. ف��ا 
ينس��اق لرغبات��ه ش��يء، ف��اذا رف��ع رأس��ه 
لينظ��ر مج��ال الس��ماء  ف��إن الس��ماء تغل��ق 
عي��ون مجاهل��ا أمام��ه، ف��ا يس��تلذ به��يء 
الطع��ام، وال بوث��ر الف��راش، ويك��ون يف 

عن��اء دائ��م.
وم��ن س��نن اهلل احلاكم��ة ال��ي ج��اء 
به��ا الن��ي االك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآله، 
أن��ه ق��ال: »ال حي��ل ال م��رئ م��ن م��ال أخيه 
ش��يء إال بطيب نفس منه«)1(، وهي تعبر 
ع��ن حال��ة اح��رام االنس��ان حلق��وق أخي��ه 
االنسان يف ماله، وعدم التجاوز عليه بأي 
ح��ال م��ن االح��وال، مل��ا يف ذلك م��ن عواقب 
وخيم��ة وآث��ار وضعي��ة عل��ى االنس��ان يف 
حياته الدنيا، فضًا عن احلس��اب العس��ر 

ال��ذي ينتظ��ره يف اآلخرة.      
تبتع��د  تب��دأ عندم��ا  املش��كلة  ولك��ن 
االم��ة ع��ن مس��ارها الصحي��ح، وتصاف��ح 
ق��ارون...!  جب��ن  وتقّب��ل  فرع��ون...!  ي��د 
وتبتعد عن قيمها وتنسلخ منها، فتعتمد 
مب��دأ »امل��ادة« حت��ت عناوي��ن فضفاض��ة 
يتس��رون به��ا لتحقي��ق مصاحله��م، م��ن 

قبي��ل اقتص��اد الس��وق وحري��ة التج��ارة 
وغره��ا، مم��ا آل االم��ر اىل م��ا حن��ن علي��ه 
الي��وم، متناس��ن آث��ار التم��ادي على س��نن 
اهلل -ع��ز وج��ل- خصوص��ا فيم��ا يرتب��ط 
م��ال  ف��أكل  املالي��ة،  الن��اس  حبق��وق  
احل��رام، يتس��بب يف آث��ار وضعي��ة عديدة، 
منه��ا؛ من��ع اس��تجابة الدع��اء، وغلق أبواب 
الس��ماء والرمح��ة اإلهلي��ة، فه��و طري��ق 
مس��تعر، حمف��وف باخلط��ر، وس��لم ه��ار، 
ينه��ار بصاحب��ه إىل الن��ار، كم��ا ل��ه أث��ر 
ولع��ل  والس��لوك.  الذري��ة  عل��ى  خط��ر 
ه��ذا م��ن أخط��ر اآلث��ار يف حي��اة االنس��ان، 
غ��ر  االح��داث  لصن��ع  عام��ًا  كون��ه 
الس��ارة وخلق واقع مأس��اوي، يكون احلق 
والع��دل واالنص��اف واالنس��انية وغره��ا 
م��ن الفضائ��ل والقي��م، ضحي��ة املص��احل 
واملطام��ع ب��ا ح��دود، ل��ذا نس��لط الض��وء 
يف هذا املقال على هذا اجلانب، ونستعن 
بالنصوص الدينية الي تبن لنا حقيقة 

ه��ذا اخلط��ر الداه��م:
1- إن  نطف��ة احل��رام أرض صلب��ة 
ــِر  لتعاس��ة الذري��ة، ق��ال تع��اىل: }َفْلَينُْظ

المال الحرام و آثاره على الذرية والسلوك

•  من جملة األسباب 

الرئيسة لعدم توطني 

النفس للحق وعدم اتباع 

الرصاط السوي، أكل املال 

بالباطل
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عب��س،  َطَعاِمِه{.)س��ورة  إىَِل  ْنَســاُن  اإْلِ
اآلي��ة:24(

ان للغ��ذاء احل��رام تأث��راً بالغ��ًا عل��ى 
مس��تقبل الطف��ل قبل انعق��اد نطفته، فاذا 
انعقدت النطفة من احلرام سيكون ذلك 
مبثاب��ة االرض الصلب��ة لتعاس��ة الطف��ل 
وش��قائه،  واالمام الصادق، عليه الس��ام، 
يقول: »كسب احلرام يبن يف الذرية«)2(، 
ويب��ن يف ع��دم اس��تقامة س��لوك الذري��ة، 
وقربه��م م��ن املعصية وبعدهم عن طاعة 

اهلل - تع��اىل-.
ع��ن  والبع��د  املعصي��ة  طري��ق  ان 
الس��ماء، يق��ّرب صاحب��ه اىل أه��ل املعاصي 
م��ن احل��كام والطغاة، بل كل جهة متثل 
االحن��راف عن الدي��ن والقيم، مما يصبغ 
كل أعم��ال ومواق��ف ه��ذا االنس��ان به��ذا 
الطري��ق واملنه��ج. وعل��ى العك��س متام��ا 
اذا كان الطع��ام والش��راب م��ن مظان��ه 
س��بيل  يف  والك��دح  كالك��د  املش��روعة، 
حتصي��ل لقم��ة العي��ش، فل��ه االث��ر البالغ 

يف برك��ة الذري��ة وزي��ادة توفيقه��ا. 
ظلم��ة  ي��ورث  احل��رام  امل��ال   -2
القل��ب، ق��ال تع��اىل: }َكاَّ َبــْل َراَن َعــَى 
ــْم َمــا َكاُنــوا َيْكِســُبوَن{. )س��ورة  ُقُلوهِبِ

اآلي��ة:14( املطفف��ن، 
فالقل��ب اذا امت��أل باحلرام، انغلق عن 
املعنوي��ات، وأوص��دت نواف��ذ اهلداي��ة في��ه،  
فاالبتع��اد ع��ن احل��ق وهج��ران االنس��ان 
لبارئ��ه واقراف��ه املعاص��ي والتع��دي عل��ى 
حق��وق الناس، مقدم��ة طبيعية تقود اىل 
ظلم��ة القل��ب، إْذ إن م��ن مجل��ة األس��باب 
الرئيس��ة لع��دم توط��ن النف��س للح��ق 
وع��دم اتب��اع الص��راط الس��وي، أكل امل��ال 
بالباط��ل، فاألم��وال ال��ي حيص��ل عليه��ا 
غ��ر  وأس��باب  مش��روعة  غ��ر  بط��رق 
مرضي��ة عن��د اهلل تع��اىل،  تطب��ع عل��ى 
الش��هداء،  س��يد  ق��ال  بظلمته��ا،  القل��ب 
علي��ه الس��ام: »فق��د ملئ��ت بطونك��م م��ن 
احل��رام وطبع على قلوبك��م«)3( فهو، عليه 
الس��ام، ع��دل الق��رآن، والق��رآن يق��ول: 
}َكاَّ َبــْل َراَن َعــَى ُقُلوهِبِــْم َمــا َكاُنــوا 
للح��رام  كس��بهم  أن  أي  َيْكِســُبوَن{، 
أدى إىل ظلم��ة قلوبه��م فه��م ال يبص��رون  
اهل��دى،  وال يهت��دون اىل الص��واب اب��دا، 

فض��ًا ع��ن اتباع��ه، فه��م عن��ه ابع��د.
يش��ّبه  الس��لوك:  يف  التخب��ط   -3
احمل��رم  امل��ال  آكل��ي  الكري��م،  الق��رآن 
ع��ن طري��ق الرب��ا بأنه��م متخبط��ون، و 

»التخب��ط« يف اللغة، هو الضرب الش��ديد. 
خْبط��ًا  ِب��ُط  خَيْ بي��ده،  البع��ُر  خَب��ط  و 
ِذيَن  ض��رب اأَلرض بها)4(، قال تعاىل: }الَّ
َبــا اَل َيُقوُمــوَن إاِلَّ َكــَا  َيْأُكُلــوَن الرِّ
ــَن  ــْيَطاُن ِم ــُه الشَّ ــِذي َيَتَخبَُّط ــوُم الَّ َيُق
ــُع  ــَا اْلَبْي ــوا إِنَّ ــْم َقاُل ُ ــَك بَِأهنَّ ــسِّ َذلِ امْلَ
َم  ــرَّ ــَع َوَح ــلَّ اللَُّ اْلَبْي ــا َوَأَح َب ــُل الرِّ ِمْث

َبــا{. )س��ورة البق��رة، اآلي��ة:265(  الرِّ
الواق��ع  يام��س  قرآن��ي  تش��بيه 
وحياكي��ه،  ف��آكل احل��رام خيل��ط ب��ن 
البي��ع بالرب��ا يف ح��ن  االوراق، و يش��به 
ان اهلل أح��ل البي��ع وح��رم الرب��ا، وه��ذه 
ب��ن  اخلل��ط  و  املعاي��ر  يف  االزدواجي��ة 
احل��ق والباط��ل يق��ود اىل س��لوك مماث��ل، 
فهو يعتقد أن أكل املال احلرام، نوع من 
الذكاء والفطنة املطلوبة يف عامل اليوم، 
وأن التحاي��ل يف البي��ع والش��راء والغ��ش 
من عوامل حتصيل الربح، واحيانًا ينفي 
البعض سلبية هذه الطريقة يف التجارة 
ضم��ن  تن��درج  يعده��ا  وال  واملعام��ات، 
أعم��ال التحاي��ل والتج��اوز عل��ى حق��وق 

اآلخري��ن. 

 العربة ممن سبق
االنس��انية  التج��ارب  أثبت��ت  وق��د 
والتارخيي��ة ع��دم وج��ود ش��خص كس��ب 
ح��راً  وع��اش  واالحتي��ال،  احل��رام  م��ن 
س��عيداً ث��م م��ات كرمي��ًا، ودليلن��ا عل��ى 
ال��ي  احلاكم��ة  االهلي��ة  الس��نن  ذل��ك، 
م��ن  أن  مبعن��ى  عنه��ا،  ال��كام  صّدرن��ا 
أم��وال  وس��رقة  التحاي��ل  عل��ى  يعتم��د 
الن��اس، مبنزل��ة املتنّكر للس��نن والقوانن 

احلي��اة.  يف  االهلي��ة 
املت��وكل،  دخ��ل بهل��ول يوم��ا عل��ى 
فق��ال املت��وكل ل��ه: كي��ف ت��رى قص��ري 
ه��ذا ؟ ق��ال: حس��ٌن ل��وال عيب��ان...! ق��ال: 
وم��ا هم��ا ؟ ق��ال: إن انفق��ت في��ه م��ن امل��ال 
حي��ب  ال  واهلل  مس��رف،  فأن��ت  احل��ال 
املس��رفن، وِإن أنفق��ت م��ن امل��ال احل��رام 
فأن��ت خائ��ن، واهلل ال حي��ب اخلائن��ن.)5(

بهل��ول  اىل  العاق��ل  حيت��اج  وال 
يعظ��ه، ب��ل حيت��اج اىل واع��ظ م��ن نفس��ه، 
يك��ون علي��ه حافظ��ًا م��ن اهلل، فم��ا انتف��ع 
الس��اطن م��ن كنوزه��م، وم��ن خاط��ب 
السحاب يومًا قائا: »أمطري حيث شئت 
ف��ان خراج��ك يعود لي«، أصبح ذليًا عند 
موت��ه م��رددا حبس��رات: ي��ا م��ن ال ي��زول 

ملك��ه ارح��م م��ن زال ملك��ه!! 

نع��م ان��ه هارون، ال��ذي كان يتصفح 
للحظ��ة  احداه��ن  لينتخ��ب  اجل��واري 
فج��وره  وعصيان��ه، ولي��س ببعي��د  عن��ا 
ه��ارون عصرن��ا الس��ابق  يتنع��م يف ل��ذات 
الغرور على حساب الفقراء واحملرومن، 
كي��ف  اعينه��م  ب��أّم  الن��اس  رأى  وق��د 
ان��ه كان يتبج��ح باالس��راف والتبذي��ر 
عل��ى قص��وره واحتفاالت��ه يف وق��ت كان 
احلص��ار  ج��وع  م��ن  ميوت��ون  االطف��ال 
ان  قب��ل  ه��و  فرض��ه  ال��ذي  االقتص��ادي 

يفرض��ه الع��امل عل��ى الع��راق. 

 شهر رمضان والنظافة من املال احلرام
يك��ون  ان  أج��ل  فم��ن  هن��ا؛  م��ن 
ش��فافة  وروح  طاه��ر،  قل��ب  لإلنس��ان 
تس��تبصر األم��ور وال ختط��ئ الطري��ق، 
علي��ه بالس��عي اجل��اد  للتخل��ص م��ن امل��ال 
احل��رام، مس��تعينا ب��اهلل، ومس��تثمراً ش��هر 
الطاع��ة والغف��ران، ال��ذي ج��اء تطه��را  
مس��تذكرا  لاب��دان،  وزكاة  للقل��وب  
فيه أناس��ا يس��عون ألرزاقهم رغم صعوبة 
اعماهل��م، وش��دة املعان��اة ال��ي يقاس��ونها 
من حر وغره، كل ذلك يف سبيل لقمة 

العي��ش احل��ال، وطل��ب الكف��اف.
ش��هر دعين��ا في��ه لنس��تذكر ج��وع 
الفق��راء احملروم��ن يف ه��ذه الدني��ا، كما 
وعط��ش  ج��وع  نس��تحضر  الن  دعين��ا 

القيام��ة ايض��ا. 
مين��ع  ال  ب��أن  نتذك��ر  ان  والب��د 
االنس��ان م��ااًل يف احل��ق، إال وانف��ق مثلي��ه 
يف الباطل، فلماذا ال نعود اىل رش��دنا، وال 
نط��رق أب��واب التوب��ة متضرع��ن هلل -ع��ز 
وج��ل- بنفح��ات ش��هر رمض��ان املب��ارك، 
عاقدي��ن الع��زم عل��ى  ان نعي��د احلق��وق 
اىل اهله��ا، وان نتب��ارى يف ميادي��ن ال��رزق 
احل��ال،  متحف��ن ابناءن��ا مب��ا يش��تهون 
املس��اكن  اف��واه  م��ن  نس��لبه  ان  دون 

واحملروم��ن. 
---------------

احلكمــة،  ميــزان  الريشــهري،   -1
2/ 341- النســخة االلكرونيــة/ املكتبــة 

الشــاملة.
2- وســائل الشــيعة 17/ 67، النســخة 

الكرونيــة.
3-بحار االنوار، 45/ 8.

4-لســان العــرب /  7 / 280 النســخة 
االلكرونيــة.

5- جامع االخبار / ص 8.

 •  آكل الحرام يخلط 
بني االوراق، و يشبه 

البيع بالربا يف حني ان 

الله أحل البيع وحرم 

الربا، وهذه االزدواجية 

يف املعايري، يقود اىل 

سلوك مامثل، فهو 

يعتقد أن أكل املال 

الحرام، نوع من الذكاء
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 حيدر الرماحي 
ق��ال اهلل س��بحانه يف حمك��م كتاب��ه 
ِذيــَن َآَمنُــوا ُكتِــَب  ــا الَّ َ العزي��ز: } َيــا َأهيُّ
َعــَى  ُكتِــَب  َكــَا  َيــاُم  الصِّ َعَلْيُكــُم 
ُكــْم َتتَُّقــوَن{.  ــْن َقْبِلُكــْم َلَعلَّ ِذيــَن ِم الَّ

)س��ورة البق��رة، اآلي��ة:183(
الناحي��ة  م��ن  العن��وان  لع��ل 
الركيبي��ة يب��دو غريب��ًا بع��ض الش��يء، 
األوس��اط  ل��ه يف  كمصطل��ح ال وج��ود 
املعرفي��ة، أو ق��ّل تداول��ه م��ن قب��ل بع��ض 
الكّت��اب والباحث��ن. فم��ا معن��ى التقوى يف 
األم��ور املدني��ة؟ وإذا كان��ت التق��وى هل��ا 
مس��احتها الديني��ة واإلمياني��ة، واملدني��ة 
هلا جانبها السياسي )القانوني( وطريقة 
س��ن القوان��ن ونظ��م الدول��ة مب��ا يس��اعد 
عل��ى تق��دم اجملتم��ع وازده��اره وتط��وره، 
فم��ا عاق��ة التق��وى باملدني��ة؟ وما عاقة 
املصطلحن بش��هر رمضان املبارك؟ هذه 
الغراب��ة تنجل��ي بع��د بي��ان مفه��وم كا 
املصطلح��ن والدخ��ول يف ثناي��ا البح��ث. 
أم��ا أهمي��ة املوض��وع فإن��ه يكتس��ب قيمت��ه 
م��ن خ��ال م��ا يرك��ز علي��ه م��ن نقاط يف 

غاي��ة احلساس��ية.

 التقوى بن املواطن والدولة
كث��راً م��ا نبح��ث ع��ن الت��زام الف��رد 
الت��زام  نبح��ث  الدول��ة وال  قان��ون  أم��ام 
الدول��ة اجت��اه األف��راد، وبعب��ارة أوض��ح، 
يف  ودوره��ا  الدول��ة  مس��ؤولية  ه��ي  م��ا 
حرم��ة  عل��ى  للحف��اظ  القوان��ن  س��ن 
ش��هر رمض��ان املب��ارك اجت��اه م��ا يق��وم 
ب��ه البع��ض م��ن س��لوك من��ايف للم��روءة 
م��ا  أو  االجتماع��ي؟  والع��رف  والدي��ن 
أس��اليب  م��ن  التج��ار  بع��ض  ميارس��ه 
نفعي��ة )براغماتي��ة( والتاعب باألس��واق 
م��ن خ��ال رف��ع أس��عار أغل��ب البضائ��ع 
وامل��واد الغذائي��ة ال��ي حيتاجه��ا الصائ��م 
يف ش��هر رمض��ان املب��ارك. فاملواطن يف أي 
دول��ة م��ا ل��ه حق��وق وعلي��ه واجب��ات، وال 
ب��ّد م��ن مراع��اة كا اجلانب��ن م��ن قب��ل 
الطرف��ن، وإاّل ج��ار أحدهم��ا على اآلخر. 
والغري��ب باألم��ر أن��ه يف ش��هر االنضب��اط 
حيصل االنفات الرقابي واجلش��ع املالي 

والتج��اري.
املوض��وع  مع��امل  تتض��ح  ولك��ي 

وتتحدد داللة كلماته ال بّد من تعريف 
»املدني��ة«. و  »التق��وى«  مصطلح��ي 

التقوى لغة: والَتْقوى: »أْصُله َوْقوى. 
والتُّق��اُة والُتق��ى: م��ن َوَقْي��ُت. واتَّ��ْق َربَّ��َك - 
ُمَس��َكٌن-. وَتَق��ا َيْتق��ى. وَتَق��اُه َيْتِقْي��ِه: أي 
اتََّق��اه«.)1( والوقاي��ة: »حف��ظ الش��يء مّم��ا 
يؤذي��ه ويض��ّره. يق��ال: وقي��ُت الش��يء أقيه 
ِوقاي��ة وِوق��اًء. ق��ال: فوقاه��م اهلل، ووقاه��م 
ع��ذاب الس��عر، وم��ا هل��م من اهلل م��ن واق، 
م��ا ل��ك م��ن اهلل م��ن ول��ّي وال واق، ق��وا 

أنفس��كم وأهليك��م ن��ارًا«.)2(
التق��وى اصطاح��ًا: »جعل النفس يف 
وقاي��ة مم��ا خي��اف - أي ان جتع��ل بين��ك 
وحف��ظ  وقاي��ة-  اهلل  يغض��ب  م��ا  وب��ن 
النف��س عّما يؤِث��م، وذلك برك احملظور، 
روي:  مل��ا  املباح��ات،  ب��رك  ذل��ك  ويت��ّم 
احلال بّن واحلرام بّن، ومن رتع حول 

احلم��ى فحقي��ق أن يق��ع في��ه«.)3(
»َم��َدَن  لغ��ًة:  املدني��ة  تعري��ف  أم��ا 
ي��ت امَلديَن��ُة،  بامل��كان: أق��ام ب��ه. ومن��ه مسِّ
وهي َفعيَلٌة، وجتمع على َمداِئَن باهلمز، 
وجتم��ع أيض��ًا عل��ى ُم��ْدٍن وُم��ُدٍن. وف��ان 
َر األْمصاَر.  َن امَلداِئَن، كما يقال: َمصَّ َم��دَّ

 التقوى المدنية في شهر رمضان المبارك

•  حاجة الحاكم إىل 

التقوى ال تقلُّ أهميًة 

عن حاجة املحكوم وذلك 

ألن »القوانني ومهام 

اتصفت بالعقالنية، فإن 

تحقيقها أمر يف غاية 

التعّث واإلهامل من قبل 

اإلنسان غري املتزّود بزاد 

بالتقوى
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وإذا نسبت إىل َمديَنِة الرسول، صلى اهلل 
 )4(.» علي��ه وآل��ه، قل��ت َمَدن��يٌّ

عرفه��ا  »لق��د  اصطاح��ًا:  واملدني��ة 
امل��ادي  التط��ور  بأنه��ا:  العلم��اء  بع��ض 
والتق��ي والف��ي وكل م��ا يتص��ل برف��اه 
خ��ال  م��ن  ورقي��ه  وراحت��ه  اإلنس��ان 
س��يطرته عل��ى الطبيع��ة. وعرفها آخرون 
بأنه��ا: مظاه��ر العم��ران والتق��دم امل��ادي 
والعلم��ي وهي األش��كال املادي��ة الي تنتج 

العل��م«.)5(  أو  ع��ن احلض��ارات 
ومب��ا ان املس��ؤول األول ع��ن توف��ر 
وس��ائل التق��دم واالنضب��اط للش��عب ه��ي 
احلكوم��ة وم��ا تش��رعه م��ن قوان��ن وم��ا 
تضع��ه م��ن أنظم��ة، ل��ذا كان الساس��ة 
الذين هم يف قمة اهلرم احلكومي بش��كل 
ع��ام، م��ن تق��ع عل��ى عاتقهم مهم��ة توفر 
وس��ائل التق��دم للوص��ول إىل احلض��ارة 
وه��ذا  اإلس��امية.  واملدني��ة  القرآني��ة 
ال ينف��ي مس��ؤولية باق��ي اف��راد الش��عب 
مبختل��ف توجهاته��م وانتماءاته��م، لك��ن 
مب��ا أن الدول��ة هي املتصدية لقيادة البلد 
األصع��دة،  كاف��ة  عل��ى  ش��ؤونه  وإدارة 

كان��ت ه��ي املس��ؤول األول واملباش��ر.  

 رقابة حكومية لرتسيخ التقوى املدنية 
 حت��دث يف كل ش��هر رمض��ان مي��ر 
بن��ا بع��ض املس��ائل ال��ي ينبغ��ي للدولة ان 
تك��ون هل��ا الي��د الط��وىل للس��يطرة عليه��ا، 
ومنه��ا؛ - عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر - 
ارتف��اع أس��عار معظ��م امل��واد الغذائي��ة الي 
حيتاجه��ا الصائ��م مائدت��ه الرمضاني��ة، 
وه��ذا ان دّل عل��ى ش��يء فإمن��ا ي��دل عل��ى 
الرقاب��ي للدول��ة عل��ى  ضع��ف اجلان��ب 
الس��وق وحج��م اجلش��ع املف��رط م��ن قب��ل 
بع��ض التج��ار، الذي��ن ال أك��ون مبالغ��ًا 
إن وصفته��م ب��� »مصاص��ي دم��اء الفق��راء 

واألبري��اء«.   
ق��د يك��ون لنظري��ة الع��رض والطلب 
االقتصادي��ة بع��ض األثر يف إحداث ذلك. 
ولكن هذا ال يرئ ساحة احلكومة؛ ألنها 
املس��ؤول املباش��ر ع��ن س��ر أم��ور املواطنن 
وضم��ان ط��رق املعيش��ة وتوف��ر وس��ائل 
الراح��ة، ل��ذا بإم��كان الدول��ة وم��ا متتلك��ه 
م��ن إمكان��ات أن توف��ر للمواطن البس��يط 
الكامل��ة وال��ي تكفي��ه  الغذائي��ة  الس��لة 
طيل��ة ش��هر رمض��ان املب��ارك ع��ن طري��ق 

وزارة التج��ارة ه��ذا أواًل. 
عل��ى  تس��يطر  ان  بإمكانه��ا  وثاني��ًا: 

م��ن  ب��ه  حي��دث  وم��ا  الس��وق  تغي��رات 
هب��وط أو ارتف��اع قيم��ة بع��ض البضائ��ع 

للمواط��ن.  الرئيس��ية  واملش��ريات 
إس��امي  بل��د  وحن��ن  بن��ا  كي��ف 
وعندن��ا ش��هر رمض��ان ال��ذي ُيع��د ش��هر 
اخل��ر والركة وش��هر التآل��ف والتوادد، 
وإذا ب��ه يتح��ول اىل ش��هر ضي��م وابت��اء 
مس��ألة  توج��د  الفق��رة،  العوائ��ل  عل��ى 
فقهي��ة تق��ول: »يك��ره الرب��ح عل��ى املؤم��ن 
َيِع��ده  م��ن  وعل��ى  الض��رورة،  م��ع  إاّل 
باإلحس��ان«.)6( علم��ًا أن��ه ال جي��وز ش��رعًا 
معرف��ة  بع��د  إاّل  التج��ارة  يف  اخل��وض 

الش��رعية.  مس��ائلها 
التق��وى اإلمياني��ة، وتطبيقاته��ا  إن 
داخ��ل اجملتم��ع اإلس��امي، هل��ي كفيل��ة 
للتم��دن  األس��اس  الدعائ��م  بصن��ع 
اإلس��امي ال��ذي يق��وم »ويش��مخ بنيان��ه 
عل��ى أس��س رصين��ة متماس��كة أصله��ا 
ثاب��ت وفرعه��ا يف الس��ماء يش��ّكل التوحيد 
حمورها يف اآلفاق لتصل إىل كّل زاوية 
وموض��ع يعرض��ان هل��ا، فهو املص��در الذي 
ُيص��در أش��عة اخل��ر وضي��اء الفضيلة«.)7( 
وه��ذا ه��و أس��اس ع��دم ابتع��اد التقوى 
ع��ن املدني��ة والتم��ّدن. فالتقوى يف األمور 
املدني��ة: ه��ي أن تلت��زم الدول��ة أم��ام اف��راد 
ش��عبها يف أن تعم��ل ب��كل ص��دق وأمان��ة 
عل��ى توف��ر كاف��ة ُس��بل الراح��ة وكافة 
وس��ائل العيش الكريم. وان تفّعل الدولة 
ظاه��رة  م��ن  للح��د  الرقابي��ة  اجهزته��ا 
التاع��ب بأس��عار الس��وق، وللقض��اء عل��ى 
املنحرف��ة  الس��لوكيات  ال��وان  خمتل��ف 
احلاك��م  حاج��ة  ف��إن  اجملتم��ع.  داخ��ل 
إىل التق��وى ال تق��لُّ أهمي��ًة ع��ن حاج��ة 
ومهم��ا  »القوان��ن  ألن  وذل��ك  احملك��وم 
اتصف��ت بالعقاني��ة والرصان��ة والقدرة، 
التعّث��ر  غاي��ة  يف  أم��ر  حتقيقه��ا  ف��إن 
واإلهم��ال م��ن قب��ل اإلنس��ان غ��ر املت��زّود 
أن  لش��خص  كي��ف  إذ  بالتق��وى.  ب��زاد 
يعم��ل الصاحل��ات - تطبي��ق األح��كام وهو 
مل��ا ينف��ض ع��ن نفس��ه غب��ار اإلقب��ال عل��ى 

 )8( األخط��اء واملعاص��ي«. 
 

 الصوم وحوافز التقوى
ويتب��ّن بع��د ذل��ك اجل��واب ح��ول م��ا 
أوردنا من تساؤل يف املقدمة فيما خيص 
عاق��ة مصطل��ح »التق��وى املدنية« بش��هر 
رمض��ان املب��ارك؛ حي��ث إن الدول��ة املدنية 
ال��ي نعنيه��ا، ه��ي ال��ي يلع��ب فيه��ا الدي��ن 

دوره االجتماع��ي. »واجملتم��ع اإلس��امي 
جمتمع ملتزم مسؤول، جتري األنظمة 
ب���  الق��رآن  يس��ميه  داخل��ي  حباف��ز  في��ه 
»التق��وى«، وه��ذا احلاف��ز خيلق��ه اإلمي��ان 
الواجب��ات  م��ن  طائف��ة  وتنمي��ه  ب��اهلل، 
أه��داف  م��ن  وان  الصي��ام،  طليعته��ا  يف 
الصيام حتقيق وازع داخلي حيافظ على 
حرم��ات اجملتم��ع أبرزه��ا حرم��ة امل��ال«)9(. 
نعم��ة  عل��ى  س��بحانه  اهلل  وحنم��د 
م��ن  متل��ك  ال��ي  اإلس��امية  الرس��الة 
خمتل��ف  ومعاجل��ة  النج��اح  مقوم��ات 
املس��ائل ألنه��ا ببس��اطة الرس��الة الكامل��ة 
واخلامت��ة. وق��د نّص دس��تور اجلمهورية 
العراقي��ة اجلدي��د يف »الب��اب األول امل��ادة 
الدول��ة  دي��ن  اإلس��ام  )أواًل(:  الثاني��ة 
الرمسي، وهو مصدٌر أساس للتشريع«)10( 
مفه��وم  يف  واحلكوم��ة  واحلاك��م 
الش��ريعة اإلس��امية يعم��ان م��ن أج��ل 
بن��اء دول��ة اإلنس��ان وصيان��ة كرامت��ه 
والعم��ل  ومقدس��اته  ِعرض��ه  ومحاي��ة 
لرفاهي��ة أف��راد الش��عب، وان كان قل��م 
املواطن��ن ال يق��رأ وصوته��م ال ُيس��مع، 
فا يعي ذلك ان نتخلى عن مسؤولياتنا 
أن  ب��ل  الديني��ة.  وثوابتن��ا  االجتماعي��ة 
واق��ع  بن��اء  أج��ل  م��ن  جاهدي��ن  نعم��ل 
إس��امي مبعنى الكلمة تس��ود فيه الروح 
العالي��ة يف االنضب��اط والت��زام القوان��ن. 

------------
1- املحيــط يف اللغــة، الصاحــب بــن عبــاد، ج 

ص9.  -2
الراغــب  القــرآن،  غريــب  يف  املفــردات   -2

»وقــى«. مــادة   ،530 ص  االصفهــان، 
3- املصدر السابق: ص 530.

4- الصحاح يف الغة، اجلوهري، ج 2: 163.
ــي  ــم ع ــامية، إبراهي ــارة اإلس ــة واحلض 5- الثقاف

ــد- ص 11. ــد أمح حمم
ــي، ج 2- ص  ــق احل ــام، املحق ــع اإلس 6- رشائ

ــان. ــل الث ــارة، الفص ــاب التج 318، كت
ــع  ــُه، املرج ــه ومباِدُئ ــامي ُأسس ــّدن اإلس 7- التم
ــه- ص  ــدريس - دام ظل ــي امل ــد تق ــيد حمم ــي الس الدين

.289
ــي،  ــام ع ــة اإلم ــامي يف مدرس ــم اإلس 8- احلك
عليــه الســام، ســاحة املرجــع املــدريس -دام ظلــه- ص 

.72 - 71
9- مــن هــدى القــرآن، ســاحة املرجــع املــدريس 

ــه- ج 1، ص 276. - دام ظل
ــواب  ــس الن ــراق، جمل ــة الع ــتور مجهوري 10- دس

ــة- ص 9 . ــرة االعامي الدائ

 •  ما هي مسؤولية 
الدولة ودورها يف سن 

القوانني للحفاظ عىل 

حرمة شهر رمضان 

املبارك اتجاه ما يقوم به 

البعض من سلوك منايف 

للمروءة والدين والعرف 

االجتامعي
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إمن��ا  الش��باب  ع��ن  نتح��دث  عندم��ا 
ومس��تقبلها،  األم��ة  أم��ل  ع��ن  نتح��دث 
أكث��ر  ه��ي  الش��باب  ف��رة  الن  وذل��ك 
ف��رات عم��ر االنس��ان حيوي��ة، مم��ا يض��ع 
الكب��ار أم��ام الواج��ب الدي��ي واالخاق��ي 
م��ن  الش��رحية  ه��ذه  ومحاي��ة  لرعاي��ة 
خماط��ر االحن��راف والضي��اع، وخباص��ة 
يف وقتنا احلاضر حيث سرعة التطور يف 
تقني��ة االتص��ال ال��ي تنطوي عل��ى فائدة 
س��لبيات  عل��ى  تنط��وي  كم��ا  أكي��دة، 
كث��رة يف الوق��ت نفس��ه، مم��ا جيعل��ه - 
م��ع مجل��ة عوام��ل اخ��رى- م��ن مردي��ات 
امله��اوي  الش��باب وعوام��ل س��قوطهم يف 

واملهال��ك. 
االتص��ال  وس��ائل  جان��ب  واىل 
ف��ان  الع��امل.  ح��ول  اجملاني��ة  والتواص��ل 
الش��باب مع��ّرض دائم��ًا لألف��كار والع��ادات 
املس��توردة م��ن هن��ا وهناك، ونظ��راً إىل أن 
مرحل��ة الش��باب وقبله��ا املراهق��ة، متث��ل 
مرحل��ة نض��وج واس��تقبال ذه��ي س��ريع، 
وه��م يعيش��ون فرة أطول من متوس��طي 
العم��ر واملس��نن، ف��ان أي جدي��د م��ن عامل 
االف��كار  جان��ب  اىل  والفضائي��ات  الن��ت 
ترحيب��ًا  تلق��ى  وهن��اك،  هن��ا  املنتش��رة 
س��ريعًا وتفاع��ًا من لدن الكث��ر من ابناء 

الش��رحية.  
ش��هر  يف  الش��باب  ع��ن  احلدي��ث  إن 
الوق��ت  مس��ألة  يث��ر  املب��ارك،  رمض��ان 
والعم��ر ال��ذي يبذل��ه االنس��ان يف حيات��ه، 
ويف أي اجت��اه...؟ وم��ا النتيجة من ورائه؟ 
وحن��ن نعي��ش هذه االي��ام املباركة، نقرأ 
أن رس��ول اهلل، صلى اهلل عليه وآله. كان 
يدع��و اهلل ان يطي��ل عم��ره ليص��وم ش��هر 
رمضان املبارك. فهل تس��اءلنا عن الس��بب 
ال��ذي جيع��ل الرس��ول االك��رم، بعظمت��ه 
يطل��ب م��ن اهلل -ع��ّز وج��ل- ب��أن يطي��ل 

عم��ره م��ن اج��ل العب��ادة؟
يك��ون  أن  االس��باب؛  مجل��ة  م��ن 
االنس��ان أق��رب م��ن اهلل -تع��اىل- يف ه��ذا 

الص��وم مدرس��ة  الكري��م،  والن  الش��هر 
لربية املسلم إميانيًا وروحيًا، حيث جيد 
الفرص��ة يف تربي��ة النف��س عل��ى التق��وى 
ق��ال -  واملراقب��ة واملراجع��ة واحملاس��بة. 
ــَب  ــوا ُكتِ ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ تع��اىل-: }َي
ِذيــَن  َيــاُم َكــَا ُكتِــَب َعــَى الَّ َعَلْيُكــُم الصِّ
ــوَن{. )س��ورة  ــْم َتتَُّق ُك ــْم َلَعلَّ ــْن َقْبِلُك ِم

البق��رة، اآلي��ة: 183( 
ولك��ن املؤس��ف -حق��ًا- م��ا ن��راه م��ن 
حال��ة ف��راغ كب��رة يف نف��وس ش��رحية 
الش��باب - عل��ى االغل��ب طبع��ًا- حبي��ث 
جي��دون ضالته��م يف القن��وات الفضائي��ة، 
وبرام��ج  مسلس��ات  م��ن  تقدم��ه  وم��ا 
باإلث��ارات  الوق��ت  وقت��ل  الله��و  هدفه��ا 
احملرم��ة والفاحش��ة. ول��و كان هل��والء 
ل��كان  يؤويه��م،  ال��ذي  املناس��ب  امل��كان 
احل��ال لي��س عل��ى ما ه��و عليه الي��وم، فاذا 
كانت هنالك القنوات الضالة واملفس��دة، 
تض��خ  فضائي��ة  قن��وات  هنال��ك  ف��ان 
بن��اءة  برام��ج  وتق��دم  الفاضل��ة،  القي��م 
ومجيل��ة، م��ن ش��أنها مج��ع الن��اس عل��ى 
اخل��ر واحملب��ة والتكاف��ل، وق��راءة الق��رآن 
االرح��ام  صل��ة  اىل  والدع��وة  الكري��م، 
املفاهي��م  م��ن  وغره��ا  اجل��وار،  وحس��ن 
والقي��م االجتماعي��ة احلضاري��ة، تطبيق��ًا 
}َوَتَعاَوُنــوا َعــَى  لقول��ه - س��بحانه-: 

شهر 
رمضان 
وفرصة 
الشباب 

لمواجهة 
التحديات 
المعاصرة

•  ما يحصل من انحراف 

لدى بعض الشباب، 

ليس مرّده اىل إشكال يف 

تكوينهم، فهم مفطورون 

عىل طيبة النفس، إمنا 

هنالك عوامل خارجية 

ترتك أثرها السلبي عىل 

سلوكهم
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ْثــِم  اْلــِرِّ َوالتَّْقــَوى َواَل َتَعاَوُنــوا َعــَى اإْلِ
َشــِديُد  اللََّ  إِنَّ  اللََّ  ُقــوا  َواتَّ َواْلُعــْدَواِن 

املائ��دة، اآلي��ة:2(  اْلِعَقــاِب{. )س��ورة 
وحن��ن هن��ا حن��اول م��ن خ��ال ه��ذه 
الس��طور، تس��ليط الض��وء عل��ى موض��وع 
يواجهه��ا  ال��ي  املعاص��رة  التحدي��ات 
الش��باب، بالنظ��ر اىل تكوينه��م البايلوجي 
والس��يكولوجي املختل��ف عم��ا هو عليه يف 
الش��رائح العمري��ة االخ��رى. مم��ا يتع��ن 
عل��ى مجي��ع الش��رائح االخ��رى واملعني��ن 
التوج��ه ملعاجل��ة االس��باب والعوام��ل ال��ي 
ت��ؤدي بالش��باب اىل االحن��راف والضي��اع، 
ولك��ي يتس��ّنى للقارئ أخ��ذ احليطة منها 
واحلذر، حيث ان ما حيصل من احنراف 
لدى بعض الشباب، ليس مرّده اىل إشكال 
يف تكوينه��م، فه��م مفط��ورون عل��ى طيبة 
خارجي��ة  عوام��ل  هنال��ك  إمن��ا  النف��س، 
ت��رك أثره��ا الس��لي عل��ى س��لوكهم، يف 
مقدمته��ا األس��رة واالوضاع الي تعيش��ها 
م��ن تش��تت واحن��ال الرابط��ة العائلي��ة، 
وبع��ض  االجتماع��ي  احملي��ط  وايض��ًا 
وس��ائل االع��ام، ل��ذا جن��د أن البعض من 
الش��باب يق��وم بتصرف��ات خمالف��ة للقيم 
الديني��ة واالع��راف االجتماعي��ة، وين��زع 
األس��رة  و  اجملتم��ع  عل��ى  التم��رد  حن��و 
والقي��م، لك��ن قب��ل ه��ذا جي��ب ان نع��رف 
أن الش��اب او الفتاة، مل يولدوا منحرفن، 
إمن��ا املش��كلة يف ع��دم وج��ود م��ن يعلمه��م 
االس��رة  م��ن  س��واء  س��لوكهم  يق��ّوم  او 
حن��و  اجتاهه��م  س��ّهل  مم��ا  اجملتم��ع  أو 
االحن��راف، ومن ابرز العوامل الي ميكن 
ان تس��هم يف ان��زالق الش��باب حن��و مهاوي 

االحن��راف. 

 أوالً: املشاكل االرسية
يف  عام��ل  وأه��م  اول  االس��رة  ُتع��د 
تنش��ئة الش��اب من خال البيئة النظيفة 
واالج��واء النفس��ية املس��تقرة، وم��ا تقدم��ه 
والتج��ارب  النم��و  ف��رص  م��ن  ألبنائه��ا 
واخل��رات، وفق اس��اليب تربوية ناجحة. 
بي��د أن غي��اب االب -مثًا- وبصفة دائمة 
او ع��دم قيام��ه ب��دوره املطل��وب، ك��رّب 
اجلس��دي  العن��ف  ممارس��ته  أو  أس��رة، 
واللفظ��ي م��ع اف��راد اس��رته، وغره��ا م��ن 
كله��ا  الصحيح��ة،  غ��ر  الس��لوكيات 
عوام��ل تس��هم يف احن��راف االوالد، كم��ا 
أن كث��راً م��ن اآلب��اء يقض��ون س��اعات 
الليل والنهار مبعزل عن ابنائهم، دون ان 

يشعروا باملسؤولية وال يقدروا املسؤولية 
إال بعد اكتش��اف حاالت االحنراف لدى 

ابنائه��م. 
وال يق��ل دور األم يف االس��رة أهمي��ة 
ع��ن دور األب؛ ف��األم ه��ي الرك��ن اآلخ��ر 
يف االس��رة وخباص��ة يف ف��رة غياب األب، 
فه��ي األكث��ر تواج��داً يف البي��ت، فبع��ض 
األمه��ات، يبحث��ن ع��ن األع��ذار ألبنائه��ّن 
يف اخطائه��م، او يتس��ّرَن عل��ى افعاهل��م، 
ظن��ًا منه��ّن أنه��ن يبع��دن العقوب��ة عنه��م 
ح��ن  يف  مش��اعرهم،  عل��ى  وحيافظ��ن 
األص��ّح ان تك��ون األم واضح��ة وصرحي��ة 
وم��ا  االبن��اء  س��لوك  نق��ل  يف  األب  م��ع 
يقوم��ون ب��ه خال اليوم، دون ان يش��عروا 
بذل��ك، وخباص��ة م��ا يتعل��ق باالس��تخدام 
امل��زود  النق��ال  للهات��ف  الصحي��ح  غ��ر 
بتغطي��ة االنرن��ت. كم��ا جي��ب على األم 
التأكي��د على احلجاب االس��امي وعدم 
التش��جيع عل��ى التس��ّيب والتحل��ل ألي 

س��بب كان. 
إن احن��راف اغل��ب الش��باب ناب��ع م��ن 
عدم صياغة ش��خصيتهم بصورة سليمة 
وخباص��ة يف الف��رات العمري��ة االوىل، 
ال  أن  جي��ب  الش��باب  أوض��اع  فمتابع��ة 
تقتصر بالضرورة على مستواه الدراسي 
فحس��ب، ب��ل متابع��ة س��لوكه وأخاق��ه 
أيض��ًا، ويف حال��ة وج��ود س��لوك منح��رف 
ينبغ��ي العم��ل على ازالته، بعد تش��خيص 
ث��م  وم��ن  ش��خصيتهم  يف  االحنراف��ات 
دراس��ة األس��باب ال��ي دعت��ه اىل اتب��اع ه��ذا  
الس��لوك، وبعدها دراس��ة الطرق الكفيلة 
مبعاجل��ة ه��ذا الس��لوك  وإس��تبداله بآخر 
صحي��ح، حت��ى ال يتح��ول ه��ذا الس��لوك 
وصاحب��ه، منوذج��ًا قاب��ًا لانتش��ار ب��ن 

س��ائر الش��باب.

 ثانيًا: اصحاب السوء
يف  الس��يئة  العناص��ر  وج��ود  ان 
اجملتمع والي حتمل عادات وسلوكيات 
منحرف��ة، تش��كل، يف كث��ر من االحيان، 
م��ا يش��به الش��رك ال��ذي يوق��ع بالش��باب 
بع��ض  ممارس��ة  خ��ال  م��ن  والفتي��ان، 
االعمال الي ال يظهر منها الس��وء بدايًة؛ 
مثل لعب »احمليبس« املعروفة يف العراق، 
يف ليال��ي ش��هر رمض��ان املب��ارك، او ارتي��اد 
وحت��ى  ن��ت«  و«كاف��ه  املقاه��ي  بع��ض 
ص��االت االلع��اب مث��ل »البلي��ارد« وغره��ا، 
وه��ي تك��ون دائم��ًا ب��ؤراً النتش��ار خمتل��ف 

انواع السلوكيات اخلاطئة والبعيدة عن 
القي��م االجتماعي��ة واالخاقي��ة، وتبع��د 
الش��اب ع��ن ذات��ه وش��خصيته احلقيقي��ة، 
فيك��ون غ��ر مهت��م س��وى بقض��اء الوق��ت 
ال��كاذب واملصطن��ع.  امل��رح  وس��ط اج��واء 
وه��ذا ينج��ح عندم��ا يك��ون أف��راد األس��رة 
ع��ن  بعيدي��ن  الكب��ر  واألخ  األب  م��ن 
اعماهل��م  يف  مش��غولن  او  الش��باب، 
ال  وجت��ارة  اعم��ال  وهك��ذا  وجتارته��م، 
يب��ارك اهلل فيه��ا اذا كان وراءه��ا احل��اق 
الع��ار واخل��دش بس��معة االس��رة وضي��اع 

االنس��ان.  لش��خصية 

 ثالثًا: الفضائيات والنت
ان وس��ائل اإلع��ام، وحتدي��داً بع��ض 
اب��رز  اح��دى  ُتع��د  الفضائي��ة،  القن��وات 
ال��ي  الش��باب  ل��دى  االحن��راف  عوام��ل 
تدفعهم اىل اتباع س��لوك وعادات الشاش��ة 
مش��اهد  للش��باب  تق��دم  ال��ي  الصغ��رة 
وكل  واخليان��ة،  واجلرمي��ة  العن��ف 
اش��كال الرذيل��ة واالحن��راف يف الس��لوك 
االنس��اني. وحن��ن ام��ام هذا امل��د االعامي 
والثق��ايف االجني، ينبغي حتصن االبناء 
ومنعه��م م��ن متابع��ة مث��ل ه��ذه االعم��ال 
التلفزيوني��ة املش��بوهة، وكذلك مراقبة 
والش��هوات  الغرائ��ز  تث��ر  ال��ي  االف��ام 
ال��ي ال تنتم��ي اىل ال��ذوق الع��ام والنس��يج 
علين��ا  ذات��ه  الوق��ت  يف  االجتماع��ي، 
تش��جيعهم عل��ى تعل��م االح��كام الديني��ة 
واالعمال احلسنة، وحّثهم على املطالعة 
العام��ة واملفي��دة، اىل جان��ب االجته��اد يف 
الدراس��ة وتنمي��ة مواهبه��م وقدراته��م، 
وتكري��س مفاهيم احلب والتس��امح، بداًل 
ع��ن الكراهي��ة والعن��ف. وه��ذه مس��ؤولية 
مش��ركة تق��ع عل��ى عات��ق األب واألم.

يف  تس��هم  العوام��ل  ه��ذه  كل 
احن��راف الش��باب، لك��ن يف نف��س الوق��ت 
باالم��كان معاجلته��ا وتقوميه��ا بالش��كل 
ال��ذي تك��ون يف خدم��ة ه��ذه الش��رحية 
املتفاعلة والطموحة. فالتثقيف األسري 
ل��ه ال��دور يف صياغ��ة ش��خصية االف��راد، 
وم��ن ث��م اجملتم��ع ال��ذي ينبغ��ي ان خيل��و 
املنحرف��ة،  االجتماعي��ة  املظاه��ر  م��ن 
فض��ًا ع��ن دور الدول��ة يف من��ع التجاه��ر 
بالفسق والفجور بأي شكل من االشكال، 
لك��ي يتخ��رج لدين��ا جي��ل حام��ل للقي��م 
االنس��انية، مدافع عن تاريخ وهوية بلده 

وش��عبه.

 •  بعض القنوات 
الفضائية، تُعد احدى 

ابرز عوامل االنحراف 

لدى الشباب التي 

تدفعهم اىل اتباع سلوك 

وعادات الشاشة الصغرية 

التي تقدم للشباب 

مشاهد العنف والجرمية 

والخيانة
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خصائ��ص  عل��ى  تتع��ّرف  أن  ت��وّد  ه��ل 
يف  يؤث��ر  وكي��ف  الرمضان��ي  الرنام��ج 
االنس��ان؟ وهل توّد معرفة القواعد الذهبية 

ال��ي ق��ام عليه��ا برنام��ج الصي��ام؟ 
فس��وف  ذل��ك  كل  عل��ى  تعرف��ت  إذا 

يعين��ك ذل��ك عل��ى أمري��ن مهم��ن:
خارط��ة  متتل��ك  س��وف  أن��ك  األول: 
واضح��ة ع��ن برنامج ش��هر رمض��ان املبارك، 
وفائ��دة ذل��ك تكم��ن يف أن��ك س��وف تدخ��ل 
هذا الش��هر الفضيل من كل عام، وأنت واع 
ومستبصر مبقاصده، األمر الذي سيجعلك 
تس��تفيد بش��كل أك��ر م��ن فيوض��ات اهلل - 

تع��اىل- يف ه��ذا الش��هر، و ستس��توعب بش��كل 
أك��ر تل��ك الرك��ة وتل��ك اخل��رات الي ال 

ميك��ن إلنس��ان أن يتصوره��ا.
الثان��ي: أن��ك س��تمتلك يف وعي��ك قواع��د 
عاّم��ة، ستس��تفيدها من ه��ذا الرنامج الذي 
أع��ّده اهلل تع��اىل لإلنس��ان املس��لم ليحق��ق 
ه��دف التق��وى، حي��ث س��يمّكنك تطبيقه��ا يف 
الكث��ر م��ن الرام��ج والكث��ر م��ن املقاص��د 
الي تريد الوصول إليها يف حياتك، وس��وف 

نش��ر إىل تل��ك القواع��د اهلاّم��ة.
إن��ك ق��د تك��ون مسع��ت ع��ن بع��ض ه��ذه 
القواع��د، ولك��ن ميك��ن أن تك��ون مسعته��ا أو 
ق��رأت عنه��ا بش��كل مبعث��ر، وكل قاع��دة يف 
واد. اآلن س��رى االتص��ال ب��ن تل��ك القواع��د 
تكوي��ن  م��ن  متّكن��ك  دقيق��ة  سلس��لة  يف 
برنام��ج متكام��ل ورؤية أمش��ل من ذي قبل، 

لتعطي��ك نتائ��ج أفض��ل.

 السمو النفيس ومقدمات اإلنجاز

األساس��ية  املقدم��ات  ع��ن  نتح��دث 
ال��ي جتع��ل تل��ك القواع��د يف وع��اء يس��عها، 
وذل��ك باحلدي��ث ع��ن النف��س، تل��ك املنطق��ة 
ه��ي  والنف��س  اإلنس��ان،  يف  احلساس��ة 

ال��ي ينب��ت فيه��ا كل الصف��ات  األرضي��ة 
احلس��نة وتنم��و فيه��ا الفضائ��ل، ف��إن كانت 
نتائ��ج  س��تعطيك  طيب��ة  صاحل��ة  أرض��ًا 
صاحل��ة وطيب��ة، وإن كان��ت تل��ك األرض 
س��بخة وخبيث��ة، س��تعطي نبات��ًا م��ن نف��س 
جنس��ها، فلن حيصد منها اإلنس��ان إال الثمر 

الفاس��د.
النفس هي احملطة األهم عند اإلنسان، 
يك��ون  وبس��دادها  قوي��ًا،  يك��ون  وبتقويته��ا 
س��ديداً، وبضعفه��ا يك��ون كذل��ك. يقول اهلل 
اَها. َفَأهْلََمَهــا  - تع��اىل-: }َوَنْفــٍس َوَمــا َســوَّ
اَهــا.  ُفُجوَرَهــا َوَتْقَواَهــا. َقــْد َأْفَلــَح َمــن َزكَّ
ــاَها{ )س��ورة الش��مس،  َوَقــْد َخــاَب َمن َدسَّ
اآلي��ة7-10(، وه��ي حم��رك أساس��ي ومؤث��ر 
عظيم يف حياة اإلنس��ان، وس��وف نذكر هنا 

بع��ض جوان��ب التأثر:

 أوالً: تأثري النفس عىل العقل وقراراته

ق��د نظ��ن أنن��ا عندم��ا نقتن��ع بش��يء م��ا 
م��ن جه��ة عقلي��ة، ونؤم��ن بفك��رة بأدلته��ا 
وبرهانه��ا الس��ديد، فإنن��ا س��وف نتب��ع تل��ك 
الفك��رة عملي��ًا، وس��وف منتث��ل مل��ا تقتضي��ه، 
وم��ا تس��تلزمه، كا. فك��م م��ن ش��خص آمن 

برامج 
رمضانية 
الكتساب 

النفس 
الرضى 
والسمو
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باألف��كار الس��ليمة ولكن��ه مل يطبقه��ا، ومل 
يعطه��ا أهمي��ة ومل يتخ��ذ يف ه��ذا اجمل��ال 
ق��راراً، ومل حي��ّرك س��اكنًا. الس��بب يف ه��ذا، 
العق��ل  ب��ن  العاق��ة  يف  خل��ًا  هنال��ك  أن 
والنف��س، ألن النف��س مل تك��ن مبس��توى أن 
متتث��ل وتطّب��ق معطي��ات العق��ل، ومل ت��رّب 
عل��ى اخلض��وع لتل��ك احلقائ��ق. إنن��ا جن��د أن 
الق��رآن الكري��م خيرن��ا ع��ن أن��اس وصل��وا 
إىل درج��ة اليق��ن، أي إنه��م آمنوا عقليًا عر 
الدليل والرهان، ولكن أنفسهم قادتهم إىل 
طري��ق آخ��ر، وه��و اجلح��ود، يف قول��ه تع��اىل: 
َأنُفُســُهْم  َواْســَتْيَقنَْتَها  هِبَــا  }َوَجَحــُدوا 
ُظْلــًا َوُعُلــّوًا َفانُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة 

امْلُْفِســِديَن{.
ومث��ة س��بب آخ��ر؛ أن النف��س تتس��ّلط 
عل��ى العق��ل، فقد جاء ع��ن اإلمام علي، عليه 
الس��ام: »وك��م م��ن عق��ل أس��ر حت��ت ه��وى 

أمر«.
أج��ل  م��ن  التغي��ر  بداي��ة  ف��إن  لذل��ك 
الوص��ول إىل الس��مو النفس��ي، ه��و تهذي��ب 
النف��س وتطويعه��ا لقب��ول احل��ق، واإلمتث��ال 
إىل األف��كار ال��ي تنت��ج ع��ن العق��ل، ق��ال - 
ــِه  ــاَم َربِّ ــاَف َمَق ــْن َخ ــا َم تع��اىل-: }َوَأمَّ
ــَة  ــإِنَّ اجْلَنَّ ــَوى . َف ــِن اهْلَ ــَس َع ــى النَّْف َوهَنَ
ِهــَي امْلَــْأَوى{. وق��ال اإلم��ام عل��ي، علي��ه 
»م��ن مل يه��ّذب نفس��ه مل ينتف��ع  الس��ام: 

بعقل��ه«.
بتهذي��ب  يتك��ّون  النفس��ي  الس��مو  إذاً؛ 
النف��س وتأديبه��ا لك��ي تبتع��د ع��ن عاداته��ا 
الس��يئة إىل الع��ادات احلس��نة بش��كل دائ��م، 
يقول اإلمام علي، عليه السام: »أيها الناس 
توّل��وا م��ن أنفس��كم تأديبه��ا، واعدل��وا به��ا عن 
ض��راوة عاداته��ا«، وعنه عليه الس��ام: »أقوى 

الن��اس م��ن ق��وي عل��ى نفس��ه«.

 ثانيًا: حتّسس آالم الفقراء

املعروف��ة  املفط��رات  ع��ن  االمتن��اع  ان 
ع��ن  كاالمتن��اع  الفقه��اء،  قرره��ا  ال��ي 
األكل والش��رب، هل��ا عاق��ة حبالة التقوى، 
ومقص��ده،  الصي��ام  ه��دف  ه��ي  والتق��وى 

النف��س. وحمله��ا 
ف��أن يك��ون اإلنس��ان يف حال��ة اجل��وع، 
الفق��راء  آالم  ويستش��عر  يتحس��س  فه��و 
واحملتاج��ن، ف��ا يكف��ي أن نتع��رف عل��ى 
واق��ع الفق��راء م��ن خ��ال ق��راءة املعلوم��ات 
واإلحصائي��ات العاملي��ة ال��ي تنقل لن��ا أرقامًا 
مهول��ة ع��ن ع��دد اجلي��اع واملصاب��ن بس��وء 
التغذي��ة يف الع��امل، ب��ل الب��د أن نتحس��س 
آالمه��م لك��ي نتعاط��ف معه��م بش��كل أك��ر، 
فإن النفس الي تتحس��س أمل اجلوع، س��وف 
وس��تندفع  احلاج��ة،  تل��ك  س��د  إىل  متي��ل 

بش��كل أس��رع إىل املس��اعدة. 
وتل��ك النف��س ال��ي تستش��عر أمل اجل��وع 
والعط��ش، س��تكون قريب��ة م��ن كل معان��ي 
الس��مو النفس��ي، ومنه��ا واق��ع اآلخ��رة، وفقر 
اآلخ��ر م��ن األعم��ال، وهكذا تس��تلهم النفس 

وتقب��ل س��ائر املعاني الس��امية.
فعن اإلمام الرضا، عليه الس��ام:  
»إمن��ا أم��روا بالص��وم لكي يعرف��وا أمل اجلوع 
اآلخ��رة،  فق��ر  عل��ى  فيس��تدلوا  والعط��ش 
مس��تكينًا  ذلي��ًا  خاش��عًا  الصائ��م  وليك��ون 
م��ا  عل��ى  صاب��راً  عارف��ًا  حمتس��بًا  مأج��وراً 
فيس��توجب  والعط��ش  اجل��وع  م��ن  أصاب��ه 
ع��ن  االمس��اك  م��ن  في��ه  م��ا  م��ع  الث��واب 
الشهوات، ويكون ذلك واعظًا هلم يف العاجل 
ورياض��ًا هل��م عل��ى أداء م��ا كلفه��م، ودلي��ًا 
هل��م يف اآلج��ل، وليعرف��وا ش��دة مبل��غ ذل��ك 
عل��ى أه��ل الفق��ر واملس��كنة يف الدني��ا في��ؤدوا 

إليه��م م��ا اف��رض اهلل هل��م يف أمواهل��م«.
 

 ثالثًا: القرآن وتسديد النفس

بقي��ت فك��رة مهم��ة يف جم��ال تهذي��ب 
النف��س م��ن أج��ل حتقي��ق الس��مو النفس��ي، 
اس��تعداداً لتقب��ل الرنام��ج الرمضان��ي، ومن 
أجل االستفادة التامة مما يعطيه من قواعد 
تفيد يف س��ائر ميادين احلياة، وهذه الفكرة 
هي معرفة الطريق الس��ديد والصاحل الذي 
تتوج��ه النف��س حن��وه، ف��ا يكف��ي أن نه��ّذب 
النف��س دون أن نع��رف الطري��ق الصحي��ح، 
فك��م م��ن أش��خاص وف��رق ق��د ضّل��وا وتاهوا، 
حي��ث ابتدع��وا ألنفس��هم س��بًا يّدع��ون أنه��ا 
تصلح أنفسهم، فابد من أن يكون هناك ما 
ميّي��ز الطريق الصحيح عن الطريق اخلطأ 
للنف��س، فلي��س أي س��لوك نفس��ي س��يؤّدي 
بالض��رورة إىل الص��واب، ولي��س بالض��رورة 

س��ربي النفس.
ه��و  الكري��م  الق��رآن  اهلل  جع��ل  لق��د 
الفرق��ان ب��ن احل��ق والباط��ل، وب��ه تتمي��ز 
احلقائ��ق، وعل��ى هديه البد أن نس��ر، ووفق 
معطيات��ه الب��د أن تنته��ج النف��س منهجه��ا، 
فلق��د ظه��رت العديد من الف��رق الي تّدعي 
أنه��ا توص��ل اإلنس��ان إىل بناء النفس والذات 
والس��مو النفس��ي وم��ا ش��ابه ذل��ك، ولك��ن م��ا 

ال��ذي ميي��ز صح��ة ه��ذا ع��ن ذاك؟
به��ذا  يق��وم  الكري��م  الق��رآن  
ب��ن  يف��رق  ال��ذي  الفرق��ان  ألن��ه  ال��دور، 
ميك��ن  بصائ��ره  وع��ر  والباط��ل،  احل��ق 
س��قيمها،  م��ن  صحيحه��ا  األف��كار،  متيي��ز 
ــِذَي ُأنِزَل  يق��ول تع��اىل: }َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّ
ــَن  ــاٍت مِّ ــاِس َوَبيِّنَ لنَّ ــًدى لِّ ــْرآُن ُه ــِه اْلُق فِي

َواْلُفْرَقــاِن{. اهْلُــَدى 
وه��و  الفرق��ان،  ه��و  الكري��م  والق��رآن 

ثقافة رسالية

نظن أننا عندما نقتنع بشيء ما من جهة عقلية، ونؤمن بفكرة بأدلتها 
وبرهانها السديد، فإننا سوف نتبع تلك الفكرة عمليًا، كال. فكم من شخص 

آمن باألفكار السليمة ولكنه لم يطبقها، والسبب في ذلك وجود خلل في 
العالقة بين العقل والنفس
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ربي��ع قل��ب اإلنس��ان، وربي��ع القرآن هو ش��هر 
رمض��ان املب��ارك، كم��ا ج��اء ع��ن االم��ام أب��ي 
جعفر، عليه السام: »لكل شيء ربيع وربيع 
الق��رآن ش��هر رمض��ان« . وعن أم��ر املؤمنن، 
علي��ه الس��ام: »وتعلم��وا الق��رآن فإنه أحس��ن 
احلدي��ث، وتفقه��وا في��ه فإن��ه ربي��ع القلوب«.
فش��هر رمض��ان املب��ارك، ميث��ل القّم��ة 
لإلس��تفادة م��ن الق��رآن الكري��م، وه��ذا األمر 
يدع��م م��ا نري��د الوصول إليه وهو التس��ديد، 
كمقدم��ات لإلجن��از احلقيق��ي والصائ��ب، 
وم��ن خ��ال آي��ات الق��رآن الكري��م ميك��ن أن 
نستكش��ف الس��بل ال��ي تس��اعدنا يف حتقي��ق 
م��ا نري��د، دون أن يداخلن��ا الش��ك يف عج��ز 
تل��ك الس��بل، ألنه��ا م��ن كام اهلل - تع��اىل- 
ال��ذي ال يأتي��ه الباط��ل من ب��ن يديه وال من 

. خلفه

 رابعًا: الدعاء عروج نحو التقوى

»الدع��اء مع��راج املؤم��ن«. إنه��ا كلم��ة، 
تطّل��ع  ع��ن  يع��ّر  فالدع��اء  حب��ق عميق��ة. 
اإلنس��ان ليس��تجيب ل��ه اهلل ويس��هل علي��ه 
الطري��ق ال��ذي يقص��ده. ق��ال تع��اىل: »َوِإَذا 
َس��َأَلَك ِعَب��اِدي َع��يِّ َفِإنِّي َقِري��ٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْس��َتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي  الدَّ

َلَعلَُّه��ْم َيْرُش��ُدوَن«.
فف��ي ش��هر رمض��ان، أن��واع م��ن الدع��اء 
وكله��ا تعط��ي وق��وداً وش��حنًا للنف��س، ومن 
الدع��اء االس��تغفار وطل��ب التوب��ة، والتوب��ة 
ه��ي طري��ق خمتص��ر للوص��ول إىل التقوى، 

كي��ف؟
ش��هر  ه��و  املب��ارك  رمض��ان  ش��هر  إن 
إىل  حتت��اج  بدوره��ا  والتوب��ة  التوب��ة، 
االس��تغفار، واهلل م��ن صفاته الغف��ار والعفّو، 
فإن األجواء مهيأة يف ش��هر رمضان املبارك، 
ج��اء  هل��ذا  اجلوان��ب،  كاف��ة  م��ن  للتوب��ة 
الرغي��ب يف التوبة من أجل غفران الذنوب، 
حي��ث يق��ول الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه: »الش��قي م��ن حرم غف��ران اهلل يف 

الش��هر«. ه��ذا 
فاب��د أن نتعل��م م��ن ه��ذه املعادل��ة ش��يئًا 
مهم��ًا، وه��و أن »العف��و ه��و أن يتج��اوز ع��ن 
اخلط��أ، فكي��ف أطل��ب ش��يئًا وأن��ا ال أؤمن به، 
ب��ل الب��د أن أطبق��ه لك��ي أس��تحق نتيجت��ه«، 

ع��ر قان��ون »ختّلقوا بأخ��اق اهلل«.
فاب��د أن أعف��و ع��ن الن��اس وأتس��امح، 
-تع��اىل-  اهلل  يق��ول  ل��ي.  اهلل  يغف��ر  حت��ى 
}َوْلَيْعُفــوا  القاع��دة:  هل��ذه  حتقيق��ًا 
ــْم  ــَر اللَُّ َلُك ــوَن َأن َيْغِف ــوا َأاَل حُتِبُّ َوْلَيْصَفُح
ــٌم{. وق��ال تع��اىل: }َوَأن  ِحي ــوٌر رَّ َواللَُّ َغُف

َأْقــَرُب لِلتَّْقــَوى{. َتْعُفــوْا 

 خامسًا: اإلنفاق والعطاء.. ترّفع عن املاّدة

إفط��ار الصائ��م، التص��ّدق عل��ى الفق��راء 
وإعان��ة احملتاج��ن، س��بيل لتزكي��ة النف��س 
وتطه��ٌر م��ن رواس��ب امل��ادة؛ ألن امل��ال فتن��ة، 
ول��ه جاذبي��ة حن��و امل��ادة، يق��ول تع��اىل: }َيــا 
ِذيــَن آَمنُــوا اَل ُتْلِهُكــْم َأْمَواُلُكــْم َواَل  ــا الَّ َ َأهيُّ
َأْواَلُدُكــْم َعــن ِذْكــِر اللَِّ َوَمــن َيْفَعــْل َذلـِـَك 

ــن  ــوا ِم وَن * َوَأنِفُق ــارِسُ ــُم اخْلَ ــَك ُه َفُأْوَلِئ
ــُم  ــْأيِتَ َأَحَدُك ــِل َأن َي ــن َقْب ــم مِّ ــا َرَزْقنَاُك مَّ
ْرَتنـِـي إىَِل َأَجٍل  امْلَــْوُت َفَيُقــوَل َربِّ َلــْواَل َأخَّ
ــنَي{. احِلِ ــَن الصَّ َق َوَأُكــن مِّ ــدَّ َقِريــٍب َفَأصَّ
اهلل  صل��ى  األعظ��م،  الرس��ول  ويق��ول 
علي��ه وآل��ه، يف خطبته: »اتقوا النار ولو بش��ّق 
مت��رة«، وه��ذا يع��ي أن��ه الب��د م��ن احملافظ��ة 
عل��ى اإلنف��اق حت��ى م��ع ع��دم الق��درة، ول��و 
بالقلي��ل، لك��ي يدخ��ل اإلنس��ان يف مس��احة 
متخلي��ًا  العط��اء  عل��ى  ويتع��ود  اإلنف��اق، 
ع��ن امل��ادة، ه��ذه احلقيق��ة تؤكده��ا آي��ات 
ِذيــَن  }الَّ وج��ل:  ع��ز  قول��ه  يف  تع��اىل  اهلل 
ــنَي  اء َواْلَكاظِِم َّ اء َوالــرضَّ َّ ــوَن يِف الــرَّ ُينِفُق
ــبُّ  ــاِس َواللُّ حُيِ ــِن النَّ ــنَي َع ــَظ َواْلَعافِ اْلَغْي

امْلُْحِســننَِي{.
النف��س،  يزك��ي  اإلنف��اق  ألن  وذل��ك 
ــًة  ــْم َصَدَق ــْن َأْمَواهِلِ ــْذ ِم يق��ول تع��اىل: }ُخ
ــا َوَصــلِّ َعَلْيِهــْم إِنَّ  يِهــم هِبَ ُرُهــْم َوُتَزكِّ ُتَطهِّ
ـُـْم َواللُّ َســِميٌع َعِليــم{. َصَاَتــَك َســَكٌن هلَّ

 النتيجة

الوص��ول إىل حال��ة الس��مو النفس��ي م��ن 
خال برنامج ش��هر رمضان، لرى اإلنس��ان 
األش��ياء عل��ى حقيقته��ا وتتكش��ف ل��ه مع��ادن 
أن  الض��روري  فم��ن  وحقائقه��ا،  األش��ياء 
يرب��ي اإلنس��ان نفس��ه ويروضه��ا يف ش��هر 
رمضان لتكون يف غره أفضل وأقدر. يقول 
اإلمام علي، عليه السام: »وإمنا هي نفسي 

أروضه��ا بالتق��وى«.

ثقافة رسالية
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 مرتىض محمد 

»إن يف الطبيعــة أنظمــة البــد مــن تطبيقهــا يف الدســاتري واألنظمــة 

التــي يطبقهــا البــر«.

هكــذا يحــاول علــاء الدســتور أن يقنعــوا العــامل بــأن هنــاك قوانــن 

لهــذه الطبيعــة يجــب احرامهــا ووضــع ضوابــط لعــدم اخــراق هــذه 

القوانــن، ونحــن إذ نؤيدهــم يف مــا يرمــون إليــه وســنرح ذلــك إال أننــا 

نقــول بــرورة تســمية هــذه القوانــن عــى حقيقتهــا، وهــي ســنن اللــه 

تعــاىل يف الخليقــة.

ال نريــد التفصيــل يف هــذه املقدمــة إال أننــا ومبراجعــة رسيعــة اىل 

مــا يجــري مــن حولنــا نجــد أن حركــة البــر خــال القرنــن األخرييــن 

كانــت معاكســة للســنن االلهيــة اوالً، وللفطــرة التــي خلــق اللــه 

ــرة  ــد أن ك ــر، نج ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــاً، فع ــا ثاني ــق عليه الخل

ــا يســمى  ــازات الســامة تســبب يف ثقــب غــاف األرض أو م ــاج الغ إنت

بطبقــة األوزون، و كــرة اســتخدام املــواد الســامة أدى اىل تلــوث البحــار 

ــات،  ــن شــجر الغاب ــري، و االســتفادة املفرطــة م واملحيطــات بشــكل كب

أدى هــو اآلخــر اىل انخفــاض نســبة األوكســيجن يف العــامل، وإن االدويــة 

الكيمياويــة التــي اســتخدمت وتســتخدم لعــاج أمــراض االنســان، باتــت 

تشــكل خطــراً كبــرياً عــى الصحــة العامــة لهــذا االنســان، و غريهــا مــن 

ــري  ــام بتدم ــن ق ــو م ــان ه ــى، فاإلنس ــد وال تح ــي ال تع ــوارث الت الك

ــة يف الطبيعــة. ــه للســنن االلهي ــه عــر مخالفت حيات

فابــد إذن، مــن العــودة اىل التعايــش مــع الســنن االلهيــة والتكيـّـف 

معهــا، ال مقابلتهــا، وإذا مــا تأملنــا أوقــات الصلــوات املفروضــة، لوجدنــا 

أن يف تحديدهــا بهــذه األوقــات حكمــة بالغــة، ليكــون اإلنســان متكيّفــاً 

مــع الطبيعــة، ال أن ينــام النهــار ويقــي الليــل بالســهر والســمر.

ومــن االمــور املرتبطــة بالتكيّــف مــع ســنن اللــه يف الطبيعــة، هــو 

صــاة الليــل، كيــف؟

ــه  ــَكناً ولباســاً، لكن ــه َس ــه الل ــد جعل ــل وقــت اســراحة، وق إن اللي

ــل  ــاً، فاللي ــروح أيض ــل لل ــده، ب ــم وح ــراحة الجس ــة الس ــس محط لي

وقــٌت للمناجــاة، فهــو وقــت إراحــة الــروح، ووقــت إزاحــة الهمــوم عــن 

ــن األدران. ــب م ــري القل ــت تطه النفــس، وهــو وق

ــون منشــأها  ــوم يك ــامل الي ــرة يف الع ــراض املنت ــر األم أليســت أك

ــا؟ ــاب وتوتره األعص

ــه،  ــح روح ــي يري ــن ل ــة للمؤم ــل فرص ــي أفض ــل ه ــاة اللي وص

فاملؤمــن حــن يســتيقظ مــن منامــه يكــون مفعــاً باإليجابيــة واالميــان 

باللــه، ومتتلــئ روحــه شــكراً النعــم اللــه. أال تــرى انــه يبتــدئ صباحــه 

قائــاً: »يـَـا َمــْن أَرْقـَـَدِن  يِف  ِمَهــاِد أَْمِنــِه َو أََمانـِـِه َو أَيَْقظَِنــي  إِىَل َمــا َمَنَحِنــي 

ــوِء َعنِّــي ِبيَــِدِه َو ُســلْطَانِه«.  ِبــِه ِمــْن ِمَنِنــِه َو إِْحَســانِِه َو كـَـفَّ أَكـُـفَّ السُّ

ويتوجــه املؤمــن اىل اللــه عــر نعمــه، أال تــرى نظــره للنجــوم نظــرة 

ــَذا  ــَت َه ــا َخَلْق ــا َم نَ ــاً: }َربَّ ــاة قائ ــتيقاظه للص ــن اس ــار ح اعتب

ــَذاَب النَّاِر{.)ســورة آل عمــران/ 191(  ــا َع ــْبَحاَنَك َفِقنَ ــًا ُس َباطِ
وبعــد ذلــك تجــده يســتغفر اللــه تعــاىل، مــن ظلمــه للعبــاد، بــل 

ويســتغفر ملــن ظلمــه مــن عبــاد اللــه ليكــون وســيلة لغفــران ظلمــه، 

أليــس يف هــذا الفعــل إراحــة للــروح مــن الضغينــة والحقــد والبغضــاء، 

أليــس االنســان يعــود نقــي الــروح بعــد الصــاة والدعــاء؟

وليــس بالــرورة ان يكــون االنســان مصليــاً ليلــه للــه -عــز وجــل- 

بــل هنــاك عناويــن ثــاث تشــرك يف الفائــدة مــع التفــاوت يف الدرجة، فـ 

»صــاة الليــل«، عنــوان، و »قيــام الليــل عنــوان آخــر، بينــا »االســتغفار 

يف الليــل« عنــوان ثالــث.

ــه  ــا ينتب ــم، ورمب ــواب عظي ــى ث ــل ع ــحر يحص ــتغفر يف الس املس

ــك اللحظــة ويســتغفر  ــه يف تل ــر الل ــه للحظــة فيذك ــن نومت ــن م املؤم

مــن ذنوبــه اســتغفار النــادم، ثــم يرجــع ويخلــد اىل النــوم، فيكــون مــن 

ــحار. ــتغفرين باألس املس

ــد  ــى تعوي ــوا ع ــكان، ان يعمل ــن يف كل م ــد للمؤمن ــا؛ الب ــن هن م

ــاٌت  ــل مكم ــل، فالنواف ــوات النواف ــائر صل ــل، وس ــاة اللي ــهم ص أنفس

ــام،  ــه الس ــن، علي ــن العابدي ــام زي ــال االم ــد ق ــة، فق ــض الناقص للفرائ

ألحدهــم: »أَ تَْعلـَـُم أَنَّــُه اَل يَْقبَــُل ِمــْن َصــَاِة الَْعبْــِد إاِلَّ َمــا أَقْبَــَل َعلَيْــِه؟« 

فقــال لــه الســائل يــا ابــن رســول اللــه: قــد هلكنــا إذن، قــال: »كَاَّ إِنَّ 

ــِل«. ــَك ِبالنََّواِف ــمُّ َذلِ ــَه يُِت اللَّ

ْيَل...{ }ُقِم اللَّ

¶ الليل وقت اســـتراحة، وقد جعله هللا َسَكنًا ولباسًا، 
لكنه ليس محطة الســـتراحة الجسم وحده، بل للروح 
أيضًا، فالليل وقٌت للمناجاة، فهو وقت إراحة الروح ¶
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 عيل دايش 
رمض��ان  ش��هر  الص��وم؛  ش��هر  ميث��ل 
املب��ارك، فرص��ة لتطه��ر أنفس��نا من وس��اوس 
الش��يطان والتخل��ص م��ن قي��ود احلي��اة، كم��ا 
ميث��ل حمط��ة للت��زود م��ن املائ��دة الرباني��ة، 
حبي��ث  الس��نة،  ش��هور  س��ائر  يف  لتفيدن��ا 
نتواصل يف عملية التغير والتطهر، وبنفس 
احل��رارة واحليوي��ة، حت��ى نكون من الس��ّباقن 
اىل الكم��ال يف اإلمي��ان والتق��وى واالخ��اق 

احلمي��دة.
إن كل ف��رد فين��ا الب��د أن تك��ون له دوافع 
داخلي��ة حتّفزه ليكون يف طليعة هذه املس��رة 
الرباني��ة، حت��ى يرب��ح نفس��ه وال خيس��رها، 
ألنه خبس��ارة نفس��ه س��وف خيس��ر كل شيء، 
أي  نفس��ه  رب��ح  إذ  حي��ث  صحي��ح  والعك��س 

زّكاه��ا رب��ح كل ش��يء.
وم��ع ش��ديد االس��ف، ناح��ظ الغالبي��ة يف 
جمتمعاتن��ا االس��امية، حينما يدخلون ش��هر 
رمض��ان يب��دأون العم��ل عل��ى بن��اء أنفس��هم 
م��ن خ��ال  ب��اهلل  اميانه��م  وتقوي��ة  معنوي��ًا، 

م��ن  والصل��وات وغره��ا  واالذكار  األدعي��ة 
االعمال املس��تحبة، لكن العجيب فيهم، القّلة 
مم��ن يواص��ل ه��ذا البن��اء بع��د انقض��اء ش��هر 
رمض��ان املب��ارك، فبمج��رد أن دخل��وا الش��هور 
التالي��ة، انه��دم بناؤه��م وع��ادوا اىل م��ا خي��ّرب 
أنفسهم، من بعض املمارسات اخلاطئة وامليل 

حن��و الش��هوات ب��كل انواعه��ا. 
ه��ذه  ل��روز  ت��رى  ي��ا  الس��بب،  ه��و  فم��ا 

اخلط��رة؟ الظاه��رة 
هنال��ك س��بب، م��ن مجل��ة اس��باب؛ وه��و 
أنه��م تعامل��وا م��ع ه��ذا الش��هر معامل��ة قش��رية 

وم��ا اس��تطاعوا أن يع��ّدوا ل��ه مت��ام الع��دة. 
الرياض��ة،  مي��دان  يف  الس��باق  أن  فكم��ا 
حباج��ة اىل تدري��ب بدن��ي واس��تعداد مس��بق، 
ف��ان اخل��وض يف مث��ل ه��ذه ال��دورة الرباني��ة 
وج��ود  يتطل��ب  رمض��ان(،  )ش��هر  العظيم��ة 
خلفي��ات امياني��ة يص��ل به��ا اإلنس��ان اىل ذروة 

ه��ذه ال��دورة الرحيم��ة.
بادئ ذي بدٍء، البد من اإلحاطة املعرفية 

بهذه الدورة. 
وبكلم��ة؛ أن نع��رف ه��ذا الش��هر الفضي��ل، 

ش��هر رمض��ان، ح��ّق معرفته، ون��درس صفاته 
الن��ادرة ع��ن كثب.

فم��ن صف��ات ه��ذا الش��هر؛ أن��ه ش��هر اهلل 
تب��ارك وتع��اىل، وأن��ه الش��هر ال��ذي في��ه ليل��ة 

الق��در ال��ي ه��ي خ��ر م��ن أل��ف ش��هر. 
وأيض��ًا أن الش��ياطن وقائده��م ابلي��س - 
لعنهم اهلل- هم مسجونون بأمٍر من رب العزة 

واجلروت. 
كم��ا ال ننس��ى أن��ه ربي��ع الق��رآن، ون��وم 
م��ن  الكث��ر  والكث��ر  عب��ادة،  في��ه  الصائ��م 
الصفات الي جتعله متميزاً عن باقي الشهور.

م��ع  يس��توي  ال  األعم��ى  أن  وكم��ا 
الن��ور،  م��ع  الظلم��ات  تس��توي  وال  البص��ر، 
كذل��ك املعرف��ة التتس��اوى اب��داً م��ع الغفل��ة، 

متضادت��ان. صفت��ان  وهم��ا 
فل��و أن ش��خصًا دخ��ل ه��ذا الش��هر العظي��م 
عارف��ًا حّق��ه وصفات��ه، ودخل ش��خص آخر هذا 
الش��هر ايض��ًا، وه��و ال يع��رف حق��ه وال صفات��ه 

فه��ل يس��تويان مثًا...؟!
إذن؛ املعرف��ة ش��رٌط أساس��ي الب��د من��ه 
حت��ى نكمل مس��رة البناء والتغي��ر الذاتي، يف 

المعرفة 
عند 

المائدة 
الرمضانية 

تقودنا 
الى 

النجاح 
في 
الحياة
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ه��ذا الش��هر الكري��م، ث��م يف الش��هور التالي��ة.
لك��ن؛ ه��ل أن املعرف��ة تكف��ي للحفاظ على 

مسرة البناء والتغير؟
إن ش��رط املعرف��ة، ش��رط ض��روري، لك��ن 
ه��ذا ال يع��ي أنن��ا لس��نا حباج��ة اىل ش��روط 
أخ��رى. فه��ل م��ن الصحي��ح أن يدخل اإلنس��ان 
ه��ذا الش��هر وه��و عارف ل��ه، لكنه قد محل معه 
األوس��اخ واألدران ال��ي أبعدت��ه ع��ن اهلل -ع��ّز 

وجل-؟
فم��ن ه��ذه الرواس��ب واألوس��اخ أن��ه مث��ًا 
ح��ن دخول��ه ه��ذا الش��هر، يبق��ى متعايش��ًا م��ع 
تل��ك األج��واء امللوث��ة ال��ي أدت ب��ه أن يك��ون ذا 
نف��س غ��ر طاه��رة، كأصدق��اء الس��وء الذي��ن 
يتآل��ف معه��م، وع��دم املداوم��ة عل��ى مس��اجد 
اهلل، وع��دم االرتب��اط بتجم��ع اميان��ي يربط��ه 

باهلل. 
فكم��ا أن فه��م أي��ة لغ��ة حباج��ة إىل أن 
تك��ون يف األج��واء املناس��بة هل��ا، أت��رى ه��ل م��ن 
املمكن أن نفهم ونستفيد من لغة الرياضين 
أو علم��اء الفل��ك أو الكيمي��اء - مث��ًا- م��ن دون 

أن نعي��ش يف أج��واء تل��ك العل��وم؟
كذلك الميكن فهم هذا الش��هر العظيم، 
إال إذا ارتف��ع امل��رء اىل مس��توى ه��ذا الش��هر 
الفضي��ل، أي االرتب��اط ب��كل ش��يء ي��ؤدي ب��ه 
اىل اهلل تبارك وتعاىل، واالبتعاد عن املنزلقات 
ومواط��ئ الس��وء والش��بهة. هذا بش��كل ع��ام؛ أما 
بش��كل خ��اص، أن نتمح��ور حول علماء الدين، 
والتجمع��ات اإلمياني��ة ال��ي تبّصرن��ا بعي��وب 
أنفس��نا وتدلن��ا عل��ى حس��ن أعمالن��ا وترش��دنا 

اىل م��ا ه��و خ��ر يف ه��ذا الش��هر الكري��م.

 أخالقيات التعّبد يف شهر رمضان
م��اذا يع��ي التعّب��د؟ ومت��ى يك��ون اإلنس��ان 

عابدًا؟ 
اخلض��وع،  ه��و  التعّب��د،  معن��ى  إن 
هلل  والضع��ف  واملس��كنة  بال��ذل  واالع��راف 
ال��رؤوف الرحي��م جّب��ار الس��ماوات واألرض��ن. 
أم��ا مت��ى يك��ون اإلنس��ان عاب��دًا؟ فق��د ج��اء 

يف احلدي��ث القدس��ي: »إذا اجتم��ع في��ه س��بع 
ع��ن احمل��ارم، وصم��ت  خص��ال؛ ورٌع حيج��ز 
يكّف��ه عم��ا ال يعني��ه، وخ��وٌف ي��زداد كل ي��وم 
م��ن بكائ��ه، وحي��اٌء يس��تحي م��ّي يف اخل��اء، 
وأكٌل م��ا الب��د من��ه، ويبغ��ض الدني��ا لبغض��ي 
هل��ا، وحي��ب األخي��ار حل��ي إياه��م«. أم��ا بغ��ر 
ذل��ك ف��ا ميك��ن لإلنس��ان أن يك��ون عاب��داً ألن 
درج��ة العبودي��ة ليس��ت درج��ة س��هلة، ألن م��ا 

وراءه��ا اجلن��ة ورض��وان اهلل ع��ز وج��ل.
ويف ش��هر الص��وم؛ ش��هر رمض��ان املب��ارك، 
تك��ون العب��ادة يف القم��ة، وم��ن أج��ل ان نص��ل 
اىل ه��ذه القم��ة، علين��ا أن نلق��ي نظ��رًة عل��ى 
قدواتن��ا املضيئ��ة؛ حمم��ٍد وأه��ل بيت��ه الطيب��ن 

الطاهري��ن، صل��وات اهلل عليه��م أمجع��ن.
س��يد  عل��ى  مث��ًا-   - اطلعن��ا  فل��و 
الس��اجدين، االم��ام زي��ن العابدي��ن، س��ام اهلل 
علي��ه، لرأين��ا العج��ب من��ه، حي��ث أن��ه كان 
إاّل  يتكل��م  يدخ��ل ش��هر رمض��ان، ال  حينم��ا 
بالدع��اء، والتس��بيح، واالس��تغفار، والتكب��ر، 
وانه ليهتم اهتمامًا بالغًا باملأثور من العبادات، 
»أب��ي  الليال��ي واألي��ام. وكان دع��اء  ونواف��ل 
مح��زة الثمال��ي« ال يف��ارق لس��انه طيل��ة ليالي 

ش��هر رمض��ان.
أم��ا نبينا األك��رم حممد، صلى اهلل عليه 
وآل��ه، فق��د روى الش��يخ الصدوق - رضوان اهلل 
علي��ه- أن الن��ي يس��تهل ش��هر رمض��ان، بف��ّك 
كل أس��ر وإعط��اء كل س��ائل. وكان، صل��ى 
اهلل عليه وآله، حيرص كل احلرص على أن 
يك��ون ش��هر الص��وم، ذا مصداقي��ة عملي��ة لدى 
املس��لمن، واليقتص��ر عل��ى اجل��وع والعط��ش. 
و روي ان��ه مس��ع إم��رأة تس��ّب جاري��ة هل��ا وهي 
صائم��ة، فدعاه��ا الن��ي يف نه��ار ش��هر رمض��ان 
اىل طع��ام، فقال��ت: أن��ا صائمة يا رس��ول اهلل...! 
فق��ال: كي��ف تكون��ن صائم��ة وق��د س��ببت 

جاريتك. 
وإذا أردن��ا املزي��د، فه��ذه كت��ب األدعي��ة 
باالحادي��ث  مش��حونة  املطه��رة،  والس��رة 
والرواي��ات ال��ي تؤك��د عل��ى ض��رورة التعّب��د 

احلقيقي هلل - تعاىل- يف هذا الشهر الفضيل. 
وال ننس��ى أنن��ا حباج��ة إىل أن نع��رف اهلل 
-عّز وجل- حتى نعبده حق عبادته، وال نكون 
مث��ل عاب��د ب��ي اس��رائيل، ال��ذي انبهر ب��ه الني 
موسى، عليه السام، فبن له اهلل - تعاىل- أنه 
يعب��د دون فه��م ومعرف��ة، ب��ل ع��ن جه��ل عم��ن 
يعب��ده، عندم��ا قال ملوس��ى: ليت اهلل يبعث دابًة 
ت��أكل م��ن ه��ذه االرض املزروع��ة حت��ى ال 

تذهب ه��دراً....!
احلدي��ث  يف  يق��ول  م��اذا  ربن��ا  ولنس��مع 
القدسي: »يا بَن آدم، أعطيتك اإلميان واملعرفة 
ع��ن غ��ر س��ؤال وتض��ّرع، فكي��ف أخب��ل علي��ك 

ع��ك«. باجلن��ة واملغف��رة م��ع س��ؤالك وتضرُّ
املّن��ان ذو العط��اء  ه��ذا ه��و ربن��ا احلّن��ان 
الواس��ع، ال��ذي ال تنف��د خزائن��ه. إذن؛ لنس��عى 
ب��كل جهودن��ا وب��كل نف��ٍس عندن��ا للتض��رع هلل 
حمك��م  يف  ق��ال  فإن��ه  ولدعائ��ه  -عّزوج��ل- 
ُكــْم اْدُعــوِن  كتاب��ه الكري��م: }َوَقــاَل َربُّ
ــْم{. )س��ورة غاف��ر، اآلي��ة:60( ــَتِجْب َلُك َأْس

وأخ��راً؛ الب��د م��ن اإلش��ارة إىل حقيق��ة 
جن��اح  ل��كل  أن  وه��ي:  أال  لاهتم��ام،  مث��رة 
الركائ��ز  أو  الش��روط  وم��ن  ش��روطًا، 
الضروري��ة للتوفي��ق يف ه��ذا الش��هر الكري��م؛ 
وض��وح اهل��دف والتخطي��ط املس��بق واإلرادة 
الصل��دة. ومب��ا أنن��ا قد اخرنا هدفن��ا العماق، 
م��ن  وتنظيفه��ا  أنفس��نا  تزكي��ة  وه��و  أال 
الشوائب يف هذا الشهر الكريم، ومواصلة هذه 
املس��رة يف مجي��ع أي��ام حياتن��ا، كم��ا رمسن��ا 
ختطيط��ًا س��ليمًا للوص��ول إىل ه��ذا اهل��دف، 
م��ع ذل��ك فنح��ن حباج��ة الركي��زة الثالث��ة، 
أال وه��ي اإلرادة، فمث��ل اإلرادة كمث��ل الوق��ود 

ال��ذي حي��ّرك الس��يارة والطائ��رة. 
كذل��ك اإلنس��ان ه��و ره��ن إرادت��ه، وق��د 
املؤمن��ن، علي��ه  البلغ��اء وأم��ر  أعلنه��ا س��يد 
الس��ام، »ق��در كل ام��رئ م��ا حيس��ن«. فنح��ن 
حباج��ة اىل هّم��ة عالية، وجهود مكّثفة، حتى 
خن��رج م��ن ه��ذا الش��هر العظي��م مبحصل��ة 
وافرة، حنو رضوان اهلل، ونفٍس طّيبٍة زكّية.

ثقافة رسالية

اليمكن فهم هذا الشهر العظيم، إال إذا ارتفع المرء الى مستوى هذا 
الشهر الفضيل، أي االرتباط بكل شيء يؤدي به الى الله تبارك وتعالى، 

واالبتعاد عن المنزلقات ومواطئ السوء والشبهة
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 مصطفى الطريف 
الق��رآن الكري��م، كت��اب اهلل - تع��اىل- 
من��ه ب��دأ األم��ر وإليه يعود، ن��زل به جرائيل 
على قلب الني حممد، صلى اهلل عليه وآله، 
بلسان عربي مبن، ال يأتيه الباطل من بن 
يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم محيد. 
ــَب  ــاُب الَرْي ــَك الِكَت ق��ال تع��اىل: }أملْ َذلِ
البق��رة،  )س��ورة  للُمّتِقــنَي{  ُهــَدًى  فِيــِه 
وَتَعّبَدن��ا  حبفظ��ه،  اهلل  تكّف��ل  اآلي��ة:2-1(، 
ــَا  اهلل بتاوت��ه وتدب��ر آيات��ه ومعاني��ه }َأَف
ــُروَن اْلُقــْرآَن َأْم َعــَى ُقُلــوٍب َأْقَفاهُلـَـا{.  َيَتَدبَّ

)س��ورة حمم��د، اآلي��ة:24(

 النبي األكرم حيذر من هجر القرآن 
ــي  ــا َربِّ إِنَّ َقْوِم ــوُل َي ُس ــاَل الرَّ }َوَق
ــورًا{ )س��ورة  ــْرآَن َمْهُج ــَذا اْلُق ــُذوا َه َ اختَّ
الفرق��ان، اآلي��ة:30(. يف ه��ذه اآلي��ة يش��كو 
الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآله، إىل 

اهلل تع��اىل م��ن هج��ر قوم��ه للق��رآن العظيم، 
ُذوا َهَذا اْلُقْرآَن  َ وقومه هم أمته وأتباعه، اختَّ
َمْهُج��وراً، وإمن��ا ق��ال س��بحانه »اخت��ذوا« ومل 
يق��ل »هج��روا«، ليدل��ل عل��ى أن اهلج��ر ص��ار 
ديدنه��م ومنهجه��م وطريقتهم يف التعاطي 
م��ع الق��رآن العظي��م. وق��د اختلف املفس��رون 
يف املدل��ول الزم��ي هل��ذه اآلي��ة، فه��ل حدثت 
هذه الشكوى يف زمن الني؟ أم أنه سرفعها 

اىل اهلل يف ي��وم القيام��ة؟
حصل��ت  إنه��ا  ق��ال:  املفس��رين  بع��ض 
قوم��ه  عل��ى  يق��رأ  الرس��ول  كان  عندم��ا 
إلي��ه،  االس��تماع  يس��تنكفون  وه��م  الق��رآن 
»َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن 
َواْلَغ��ْوا ِفي��ِه َلَعلَُّك��ْم َتْغِلُب��وَن«. )س��ورة فصل��ت، 

اآلي��ة:26( 
ويرج��ح ع��دد م��ن املفس��رين أن تك��ون 
الفع��ل  وأن  القيام��ة،  ي��وم  الش��كوى  ه��ذه 
»وقال« فعل ماض، لكنه يدل على حتقق ما 
س��يقع يف املس��تقبل، إن��زااًل ملنزل��ة م��ا س��يقع 

حتمًا مبنزلة ما وقع فعًا، وهذا ما ُيس��تفاد 
م��ن الس��ياق الع��ام لآلي��ة، إذ يق��ول س��بحانه: 
ــوُل  ــِه َيُق ــَى َيَدْي ــامِلُ َع ــضُّ الظَّ ــْوَم َيَع }َوَي
ــبِيا  ــوِل َس ُس ــَع الرَّ ــْذُت َم َ ــي اختَّ ــا َلْيَتنِ َي
ــا *  ــًا َخِلي ــْذ ُفان ِ ــي مَلْ َأختَّ ــى َلْيَتنِ ــا َوْيَلَت َي
ــاءِن  ــَد إِْذ َج ــِر َبْع ْك ــِن الذِّ ــي َع نِ ــْد َأَضلَّ َلَق
 * َخــُذوال  لِانَســاِن  ــْيَطاُن  الشَّ َوَكاَن 
ــُذوا  َ ــي اختَّ ــا َربِّ إِنَّ َقْوِم ُســوُل َي ــاَل الرَّ َوَق
ــوًرا{ )س��ورة الفرق��ان،  ــْرآَن َمْهُج ــَذا اْلُق َه
اآلي��ة:28 - 30(، والرواي��ات تؤك��د عل��ى مثل 
ذل��ك أيض��ًا، وتن��دد بأولئ��ك الذي��ن يهج��رون 
الق��رآن، فق��د ورد عن الفضل بن ش��اذان، أنه 
مسع اإلمام الرضا، عليه السام، يقول مرة 
بعد مرة: »فإن قال: أفلم ُيؤمروا بالقراءة يف 
الص��اة؟ قي��ل: لئ��ا يك��ون الق��رآن مهج��وراً 
مضيع��ًا وليك��ون حمفوظ��ًا فا يضمحل وال 
جُيه��ل«.)1( وع��ن اإلم��ام الباقر، عليه الس��ام: 
ُل َواِف��ٍد َعَل��ى اْلَعِزي��ِز  »َق��اَل َرُس��وُل اهللَِّ: َأَن��ا َأوَّ
بَّ��اِر َي��ْوَم اْلِقَياَم��ِة َو ِكَتاُب��ُه َو َأْه��ُل َبْي��ِي  اجْلَ

»َهْجر« القرآن الكريم وأسباب التخلف الحضاري

ثقافة رسالية
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��ِي ُث��مَّ َأْس��َأهُلُْم َم��ا َفَعْلُت��ْم ِبِكَت��اِب اهللَِّ َو  ُث��مَّ ُأمَّ
ِبَأْه��ِل َبْي��ِي«.)2( 

وتوّع��د اهلل س��بحانه الذي��ن ُيعرض��ون 
عن��ه فق��ال: }وقــد آتينــاك من لدنــا ذكرًا * 
مــن أعــرض عنــه فإنــه حيمــل يــوم القيامة 
وزرًا * خالديــن فيــه وســاء هلــم يــوم 
ــا{. )س��ورة ط��ه، اآلي��ة101-99(  ــة مح القيام
ث��م ص��ّور حال��ة ذل��ك املع��رض ي��وم القيام��ة 
فق��ال: }ومــن أعــرض عــن ذكري فــإن له 
ــة  ــوم القيام ــره ي ــكا * ونح ــة ضن معيش

ــى {. )س��ورة ط��ه، اآلي��ة124-123( أعم
لق��د مج��ع اهلل يف الق��رآن الكري��م، خ��ر 
الدني��ا واآلخ��رة، م��ن متس��ك ب��ه جن��ا وم��ن 
أع��رض عن��ه فق��د ض��ل وه��وى، وم��ن ينظ��ر 
إىل أحوالنا جيد أن أثر القرآن يف الواقع ويف 
القل��وب ي��كاد يك��ون معدوم��ًا، إذ إن الق��رآن 
ال��ذي كان عن��د الن��ي والع��رة، صلوات اهلل 
عليه��م أمجع��ن، هو نف��س القرآن الذي بن 

أيدين��ا فم��ا هو اخلل��ل إذًا؟!

 أسباب وراء اهلجران 
بع��ض  يع��ود  عدي��دة  اس��باب  هنال��ك 
منه��ا اىل س��لوكيات البع��ض، كم��ا تع��ود 
اىل التوج��ه الثق��ايف والفك��ري ل��دى البع��ض 

اآلخ��ر، نذك��ر مجل��ة منه��ا: 
ع��ن  الق��رآن  بغ��ر  االنش��غال  األول: 
الق��رآن! فق��د أصب��ح ج��ل اهتمامن��ا وش��غلنا 
بغ��ر الق��رآن الكري��م، مم��ا أدى إىل التش��اغل 

عن��ه وهج��ره.
الكري��م،  للق��رآن  قراءتن��ا  عن��د  ثانًي��ا: 
ال خنت��ار الزم��ان وامل��كان املناس��بن، فامل��كان 
اهل��ادئ واخلال��ي م��ن الضوض��اء، يع��ن عل��ى 
الركي��ز وحس��ن الفه��م وس��رعة التج��اوب 
م��ع الق��راءة، ويس��مح لن��ا كذل��ك بالتعب��ر 
بالب��كاء  اس��ُتثرت  م��ا  إذا  مش��اعرنا  ع��ن 
وق��ت  يف  بالق��رآن  لقائن��ا  وع��دم  والدع��اء، 
التع��ب  وق��ت  يف  ب��ل  والركي��ز  النش��اط 
والرغب��ة يف الن��وم، إىل جان��ب أنن��ا مل نعم��ل 
عل��ى اس��تجماع مش��اعرنا قب��ل الق��راءة، ومل 

كالدع��اء  لذل��ك  املؤدي��ة  الوس��ائل  نتخ��ذ 
املواع��ظ. إىل  واالس��تماع  امل��وت،  وتذك��ر 

الق��رآن  نق��رأ  وحن��ن  علين��ا  الثال��ث: 
أن تك��ون قراءُتن��ا متأني��ًة، هادئ��ًة، مرس��لًة، 
وه��ذا يس��تدعي من��ا س��امة النط��ق وحس��ن 
ــِل اْلُقْرآَن  الرتي��ل، كم��ا ق��ال تع��اىل: }َوَرتِّ
َتْرتِيــًا{، )س��ورة املزم��ل، اآلي��ة4( وعل��ى 
الواحد منا أال يكون هّمه عند القراءة نهاية 
الس��ورة، ب��ل ال ينبغ��ي أن تدفعن��ا الرغب��ة يف 

خت��م الق��رآن إىل س��رعة الق��راءة.
م��ن  مباش��ر  خط��اب  الق��راءة  الراب��ع: 
اهلل -ع��ز وج��ل- جلمي��ع البش��ر، وه��و خطاب 
ووعي��داً،  ووع��داً  وإجاب��اٍت  أس��ئلًة  يش��مل 
تل��ك  م��ع  فالتج��اوب  ونواه��ي،  وأوام��َر 
العناصر يس��اعدنا على زيادة الركيز عند 

الق��راءة.
اخلام��س: أن��زل اهلل -ع��ز وج��ل- كتابه 
الكريم حتى حيكم بن الناس فيما اختلفوا 
في��ه، ونهاه��م - س��بحانه- ع��ن التحكي��م أو 
التحاك��م إىل غ��ر الق��رآن، ف��إن البع��ض 
م��ن أوس��اط اجملتم��ع قام��وا ب��رك التحكي��م 
بالق��رآن الكري��م، وع��دم االحت��كام إىل آيات��ه 

املبارك��ة.
الس��ادس: اجله��ل باللغ��ة العربي��ة ال��ي 
ه��ي لغ��ة الق��رآن الكري��م، عن��د بع��ض الناس 
الذي��ن يلق��ون صعوب��ة يف قراءته والتدبر يف 
آيات��ه، مم��ا ي��ؤدي ذل��ك إىل ج��زع الق��ارئ يف 

قراءت��ه لكت��اب اهلل العزي��ز.
الس��ابع: االع��راض والبع��د ع��ن الق��رآن، 
الي��ه،  واإلنص��ات  لس��ماعه  التف��ّرغ  وع��دم 
والتش��اغل عنه باحلديث اجلاني مع هذا او 
ذاك، وه��ذا م��ا ناحظ��ه يف بع��ض جمالس��نا، 
السيما جمالس الفاحتة، كما لو أن قراءة 
عم��ًا  اجملال��س،  ه��ذه  يف  الكري��م  الق��رآن 

»روتيني��ًا« ال عاق��ة باجلالس��ن ل��ه!. 
والوق��وف  ب��ه  العم��ل  هج��ر  الثام��ن: 
إمن��ا  الق��رآن  ألن  وحرام��ه،  حال��ه  عن��د 
ن��زل لتحلي��ل ح��ال اهلل - تع��اىل- وحتري��م 

ح��دوده. عن��د  والوق��وف  حرام��ه، 

التاس��ع: ع��دم التدب��ر يف آي��ات الق��رآن 
الكري��م والتمّع��ن يف دالالت��ه ومعاني��ه، وه��و 
مطل��ب ش��رعي، بدليل دعوة الق��رآن الكريم 
اليه، كما حثت السنة املشرفة عليه، وعمل 
ب��ه أه��ل البيت، عليهم الس��ام، ومن بعدهم، 
ق��ال تع��اىل: }كتــاب أنزلنــاه إليــك مبــارك 
ليدبــروا آياتــه{، )س��ورة ص، اآلي��ة:29(. 
ــرآن أم  ــرون الق ــا يتدب وج��اء أيض��ًا: }أف
عــى قلــوب أقفاهلــا{. )س��ورة حمم��د: 24(.

العاش��ر: جتاه��ل مس��ألة االستش��فاء ب��ه 
والت��داوي ب��ه يف أم��راض القل��وب واألب��دان، 
وق��د وردت نص��وص كث��رة يف أن الق��رآن 
ــن  ــزل م الكري��م ش��فاء؛ ق��ال تع��اىل: }ونن
ــني  ــة للمؤمن ــفاء ورمح ــو ش ــا ه ــرآن م الق
{ )س��ورة اإلس��راء، اآلي��ة:82[. وق��ال تع��اىل: 
}قــل هــو للذيــن آمنــوا هــدى وشــفاء{، 
ويف س��ّنة الرس��ول، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
تطبيق��ات عدي��دة للت��داوي بالق��رآن، س��واء 
كان دواء لألب��دان، أو للنف��وس عل��ى ح��ٍد 
س��واء، وهج��ر االستش��فاء بالق��رآن خ��اف 

الس��ّنة، فه��و مذم��وم وممق��وت.

 آثار وضعية ومبارشة
الق��رآن  هلج��ر  أن  مجيع��ًا؛  ولنعل��م 
الكري��م آث��اراً س��لبية عل��ى املس��لم واجملتم��ع، 

فعل��ى املس��لم أن يتنب��ه هل��ا، منه��ا: 
الكري��م  الق��رآن  القل��ب: ألن  قس��وة   -1
يعم��ل عل��ى ترقي��ق القل��وب املؤمن��ة، فه��ي 
تطمئ��ن بذك��ر اهلل: }َأالَ بِِذْكــِر اللِّ َتْطَمِئنُّ 

ــوُب{، )س��ورة الرع��د، اآلي��ة:28( اْلُقُل
2- احلرم��ان م��ن ش��فاعته ي��وم القيامة، 
فق��د ج��اء يف األحادي��ث الش��ريفة أن الق��رآن 

الكري��م، ش��افٌع ومش��ّفع، وماح��ق و مُمّحق.
وانتش��ار  املش��رفة  الس��ّنة  إمات��ة   -3
البدع��ة، فبس��بب اإلع��راض عن كت��اب اهلل، 
تك��ون االرضي��ة مهي��أة يف اجملتمع الختاق 
الع��ادات والتقالي��د ال��ي »م��ا ن��زل اهلل بها من 
سلطان«، وهذا ما يؤدي - قهرًا- اىل تكريس 
الس��لطات  وهيمن��ة  اجملتم��ع  يف  اجله��ل 

ثقافة رسالية

 بسبب اإلعراض عن كتاب الله، تكون االرضية مهيأة في المجتمع 
الختالق العادات والتقاليد التي »ما نزل الله بها من سلطان«
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الفاس��دة وتفش��ي املي��ول والغرائ��ز. 

 القرآن مرشوع حترير وتنوير
القي��م  طيات��ه  يف  الق��رآن  حيم��ل 
واملفاهي��م والرام��ج ال��ي حيتاجه��ا اإلنس��ان 
يف حيات��ه، فه��و - حب��ق - مش��روع حتري��ر 
وتنوي��ر، ج��اء يف قول��ه - تع��اىل-: }َيْأُمُرُهــْم 
ــلُّ  ــِر َوحُيِ ــِن امْلُنَْك ــْم َع ــُروِف َوَينَْهاُه بِامْلَْع
ــَث  ــُم اخْلََباِئ ُم َعَلْيِه ــرِّ ــاِت َوحُيَ يَِّب ــُم الطَّ هَلُ
َواألَْغــاَل  ُهــْم  إرِْصَ َعنُْهــْم  َوَيَضــُع 
ــْم{ )س��ورة األع��راف،  ــْت َعَلْيِه ــي َكاَن تِ الَّ
نق��رأ  أنن��ا  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  اآلي��ة:157(، 
ه��ذه اآلي��ة وأمثاهل��ا ولكنه��ا ال حت��رك فين��ا 
س��اكنًا، ذل��ك ألنن��ا نعي��ش حال��ة اهلج��ر 
م��ع الق��رآن، كالول��د ال��ذي يس��مع كلم��ات 
أبي��ه دون أن يعم��ل عل��ى تطبيقه��ا اس��تهانة 
من��ه واس��تخفافًا به��ا. إن أمتن��ا اإلس��امية 
متتل��ك أفضل الرامج وأفضل القيم إلدارة 
حياته��ا؛ وأول برنامج يقده القرآن احلكيم؛ 
ــِذي  ــَك الَّ العل��م والتعل��م، }اْقــَرْأ بِاْســِم َربِّ

َخَلــَق{، )س��ورة العل��ق، اآلي��ة:1( فم��ا 
م��دى اس��تجابتنا لق��راءة ه��ذه اآلي��ة 

الكرمي��ة، وه��ي أول آي��ة نزل��ت م��ن 
الس��ماء؟

»الش��ورى«؟  م��ن  حن��ن  فأي��ن 
عل��ى  »التع��اون  م��ن  حن��ن  وأي��ن 
ال��ّر«؟ وأي��ن حن��ن م��ن »االعتصام 

والتواص��ل  اهلل«،  حبب��ل  مجيع��ًا 
والتواص��ي؟ وكي��ف وص��ل لن��ا 

احل��ال اىل م��ا حن��ن علي��ه م��ن 
مس��توى متدني يف السياس��ة 

واالجتم��اع والوعي الديي؟ 
ذل��ك  إن ختلفن��ا يف كل 

داء  عل��ى  واض��ح  مؤش��ر 
انتابن��ا  ال��ذي  اهلج��ر 

ال  الق��رآن  فص��ار 
تراقين��ا!  يتج��اوز 

أن  لن��ا  ينبغ��ي 
أنفس��نا،  نراج��ع 

وق��د ج��اء يف احلدي��ث عن املعصوم: »حاس��بوا 
عل��ى  وذل��ك  حتاس��بوا«،  أن  قب��ل  أنفس��كم 
الصعيدي��ن؛ الظاه��ري والباط��ي )الفك��ري 
والثق��ايف(، وعلين��ا أن نتس��اءل عم��ا جي��ب 
فعل��ه حت��ى يص��دق علين��ا أنن��ا متمس��كون 
بالق��رآن الكري��م، بعيدي��ن عم��ن ش��كا منه��م 
اآلي��ة  حبق��ه  وج��اءت  األعظ��م،  الرس��ول 
ــُذوا َهــَذا  َ الكرمي��ة: }َيــا َربِّ إِنَّ َقْوِمــي اختَّ
النص��وص  ج��اءت  َمْهُجــورًا{.  اْلُقــْرآَن 
الش��ريفة،  والس��نة  الق��رآن  م��ن  الكرمي��ة 
ترش��د األم��ة إىل تعاه��د الق��رآن بالت��اوة 
والتدب��ر، وحت��ذر كل احل��ذر م��ن التقص��ر 
ب��ه،  والعم��ل  أو هج��ران تاوت��ه  ��ه،  يف حقِّ
ذكره��ا  ال��ي  اخلّري��ن  مبرتب��ة  والف��وز 
الن��ي، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، حينم��ا ق��ال: 
»خرك��م م��ن تعل��م الق��رآن وعلم��ه«، وج��اء 
ع��ن اإلم��ام الص��ادق، علي��ه الس��ام، أن��ه قال: 
ُج��ِل َق��ْد َقَرَأَه��ا ُث��مَّ  ��وَرُة َتُك��وُن َم��َع الرَّ »السُّ
َأْحَس��ِن  يِف  اْلِقَياَم��ِة  َي��ْوَم  َفَتْأِتي��ِه  َتَرَكَه��ا 
ُصوَرٍة َو ُتَس��لُِّم َعَلْيِه َفَيُقوُل َمْن َأْنِت َفَتُقوُل 

��ْكَت  َأَن��ا ُس��وَرُة َك��َذا َو َك��َذا َفَل��ْو َأنَّ��َك مَتَسَّ
َرَج��َة«.)3(  ِب��ي َو َأَخ��ْذَت ِب��ي أَلَْنَزْلُت��َك َه��ِذِه الدَّ
وَع��ْن َأِب��ي َعْب��ِد اهللَِّ )الصادق، عليه الس��ام(: 
»َق��اَل اْلُق��ْرآُن َعْه��ُد اهللَِّ ِإىَل َخْلِقِه َفَقْد َيْنَبِغي 
ِلْلَم��ْرِء امْلُْس��ِلِم َأْن َيْنُظ��َر يِف َعْه��ِدِه َو َأْن َيْق��َرَأ 

آَي��ًة«.)4(  ِس��َن  َي��ْوٍم مَخْ ِمْن��ُه يِف ُكلِّ 
ف��اهلل اهلل يف العناي��ة بكت��اب اهلل ت��اوًة 
تعل��م  عل��ى  واحل��رص  وتدب��راً،  وحفظ��ًا 
الق��رآن وتعليم��ه، واإلنف��اق يف س��بيل ذل��ك 
الكري��م  الق��رآن  حتفي��ظ  حلق��ات  عل��ى 
والعم��ل عل��ى تش��جيع أبنائنا وبناتنا، بش��كل 
خاص، لالتحاق بتلك احللقات؛ ملا يف ذلك 

م��ن خدم��ة للق��رآن وعلوم��ه.
----------------

1- الصــدوق: ابــو جعفــر حممــد ابــن عــي- 
ص113 الرضــا،  اخبــار  عيــون 

2- الشيخ احلويزي- تفسر نور الثقلني، ج4.
3- احلر العامي- وسائل الشيعة، ج6.

4- املصدر السابق، ص 158

ثقافة رسالية

من ينظر إلى أحولنا يجد أن أثر القرآن في الواقع وفي القلوب يكاد يكون 
معدومًا، إذ أن القرآن الذي كان عند النبي والعترة، صلوات الله عليهم 

أجمعين، هو نفس القرآن الذي بين أيدينا فما هو الخلل إذًا؟!



• قاسم الكرعاوي
إن التلّفــظ بـــ »الصــاة عــى حممــد وآل حممــد«، رغــم 
ــرة  ــار كب ــا آث ــة، وهل ــان ودالالت عظيم ــل مع ــاطتها، حتم بس
ــديد يف  ــد الش ــاء التأكي ــذا ج ــان، ل ــاة  االنس ــى حي ــة ع ووضعي
الســنّة املطهــرة، بــل هــي ُتعــد هويــة املؤمــن واملــوايل ألهــل بيــت 
ــاء  ــل االذكار لقض ــي أفض ــه، فه ــه وآل ــى الل علي ــول الل، ص رس
ــؤدى  ــوم، ي ــوم والغم ــع اهلم ــراض، ورف ــفاء األم ــات وش احلاج
ــرات  ــع م ــه تس ــوم يف صلوات ــارك كل ي ــر املب ــذا الذك ــلم ه املس
ــل  ــم ص ــول: » الله ــا يق ــهده عندم ــك يف تش ــل، وذل ــى االق ع
ــًا إذا أراد  ــه دائ ــج ب ــه أن يله ــر ب ــد«، وجدي ــد وآل حمم ــى حمم ع
ــاب  ــرة جم ــن زم ــرة، وم ــا واآلخ ــني يف الدني ــن اآلمن ــون م أن يك

ــاىل. ــاء الل تع ــاء، إن ش الدُع

 كلامت يف الصالة عىل حممد وآل حممد 
إهنــا أفضــل هديــة مــن الل تعــاىل للنســان تعــّر عنهــا 
ــروح،  ــّي ال ــة، وجت ــف اجلن ــن حت ــا: م ــة بأهن ــث الريف االحادي
ــر  ــان، وذك ــفيع للنس ــراط، ش ــى ال ــور ع ــم، ون ــب الف وُتطي
ــواز  ــة، وج ــرزخ والقيام ــس يف ال ــار، وأني ــن الن ــان م ــي، وأم إهل
ــة،  ــوامل الثاث ــان يف الع ــاة االنس ــن نج ــة، تضم ــور اىل اجلن العب
والصــاة مــن الل رمحــة، ومــن املائكــة تطهــر للذنــوب، ومــن 
النــاس دعــاء، وأفضــل وأعــى عمــل يــوم القيامــة، وأثقــل يشء 
يف امليــزان، وأحــب األعــال، وتطفــئ النــران، وتنزيــًا للهمــوم، 

ــوي. ــل دواء معن ــوب، وأفض ــر والذن ــرد الفق وتط

 كرامة الصالة عىل حممد وآل حممد
ــرزخ،  ــامل ال ــذب يف ع ــة ُتع ــا املّيت ــام، ابنته ــرأة يف املن رأت ام
ــال  ــك احل ــى تل ــتمرت ع ــول، واس ــي وتول ــي تبك ــت وه ففزع
عــدة أيــام، ثــم رأهتــا ثانيــًة يف املنــام وهــي ســعيدة ومســرخية يف 
ــّرة  ــك يف امل ــد رأيت ــر فق ــا اخل ــة، م ــألتها: ُبنّي ــردوس فس ــة الف جنّ

ــردوس؟ ــوم يف الف ــة وأراك الي ــابقة معّذب الس
فقالــت: لقــد كان ذلــك العــذاب بســبب ذنــوب وغفلتــي، أما 
مــا تريــن مــن وضعــي اآلن فهــو بســبب شــخص كريــم قــد مــّر 
ــاٍم وصــّى عــى حممــد وآلــه، عــدت مــرات   ــا قبــل أي مــن مقرتن

ّثــم أهــدى ثواهبــا إىل أهــل مقرتنــا، فرفــع الل العــذاب عنـّـا بركــة 
تلــك الّصــاة. 

ــه يف مقــرة مــا وأهــدى  ــا صــّى مصــّل عــى حممــد وآل فكل
ثواهبــا ألهــل تلــك املقــرة فــإّن الل تعــاىل يرفــع عنهــم العــذاب 

ــًا لتلــك الصــاة. إكرام
ــال  ــال: »ق ــه ق ــام، أن ــه الس ــر، علي ــام الباق ــن االم روي ع
رســول الل، صــل الل عليــه وآلــه وســلم: »إنــه إذا كان يــوم 
القيامــة وســكن أهــُل اجلنــة، احلنــة، وأهــل النــار، النــار، مكــث 
عبــٌد يف النــار ســبعني خريفــًا؛ واخلريــف ســبُعوَن ســنًة، ثــم إنــُه 
ــق  ــأُلك بح ــا رب أس ــول: ي ــه فيُق ــل وُينادي ــز وج ــأل الل ع يس

ــي. ــا رمحتن ــه مّل ــل بيت ــد وأه حمم
ــه إىل جرائيــل، عليــه الســام،  قــال: ُفيوحــي اللُ جــل جاُل
أن اهبــط إىل عبــدي فأخرجــه. فيقــول جرئيــل: يــا رّب. وكيــف 
يل باهُلبــوط  يف النــار؟ فيقــول الل تبــارك وتعــاىل: إن قــد أمرهتــا أن 
ــا رب: فــا علمــي  ــول ي ــردًا وســامًا. قــال: فيُق تكــون عليــك ب
ــُل  ــُط جرئي ــجني. فيْهب ــن س ــّب م ــه يف ُج ــول: إن ــه؟ فيُق بموضع
ــني  ــف ب ــه، فيق ــه فيخرج ــى وجه ــوالً ع ــُدُه مْعُق ــار فيج إىل الن
ــم  ــدي ك ــا عب ــل: ي ــز وج ــول الل ع ــل، فيُق ــز وج ــدْى الل ع ي
لبثــت تناشــدن يف النــار؟ فيقــول: يــا رب مــا ُأحصيــه. فيقــول الل 
-عــز وجــل-: أمــا وعــزيت وجــايل، لــوال مــن ســأْلتني بحقهــم 
ــٌم عــى نفــي أن  ــه حْت ــار، ولكن عنــدي، ألطلــُت هوانــك يف الن
ال يســألني عبــٌد بحــق حممــد وأهــل بيتــه إال غفــرت لــه مــا كان 

بينــي وبينــه وقــد غفــرت لــك اليــوم. ثــم يؤمــر إىل اجلنــة«.

 جزاء تارك الصالة عىل حممد وآل حممد 
ــن  ــيبتى م ــك س ــرة، كذل ــة وكث ــار عظيم ــاة آث ــا أن للص ك
ــا:  ــيّئة، ومنه ــة س ــار وضعي ــا بآث ــد يف تركه ــا ويتعّم ــاون فيه يته

خيتــم بختــم األشــقياء، ويكــون ذليــًا، وإهنــا عامــة البخــل، 
ــّي  ــي ومل يص ــر النب ــه، ويذك ــس في ــذي جال ــس ال ــون املجل ويك
عليــه وبــاالً وحــرة، وخيطــئ التــارك هلــا طريــق اجلنــة، والبعــد 
ــا الل و إياكــم مــن تــرك  عــن الل ويوجــب دخــول النــار، وأعاذن
ــا مــن املتمســكني منهــج  الصــاة عــى حممــد وآل حممــد، وجعلن
ودســتور وقانــون ورشيعــة حممــد وآل حممــد، اللهــم صــل عــى 

حممــد وآل حممــد الطيبــني الطاهريــن.   

»الصالة على محمد وآل محمد«

كسٌب في الدنيا ونجاة في اآلخرة

كالممك ونر
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 إعداد: ابراهيم حسن
مدرس��ة  الس��ام،  علي��ه  عل��ي،  مدرس��ة 
امل��كارم والعط��اء، مدرس��ة النم��اذج، فاب��د أن 
يكون لكل ش��يء يف احلياة امنوذج يكون مثرة 
ونتاج��ًا للجه��د املب��ذول يف حتصيل��ه. وألم��ر 
املؤمن��ن عل��ي، علي��ه الس��ام، الس��بق يف ذل��ك، 
فمدرسته هلا شواهد ومناذج عدة من الرجال 
الذي��ن ترب��وا عل��ى  اإليث��ار والعط��اء، والذي��ن 
و  والنفي��س،  الغال��ي  بب��ذل  انفس��هم  وطن��وا 
مجي��ع م��ا ميلك��ون يف س��بيل مرض��اة اهلل -ع��ز 
وج��ل- فق��د باع��وا انفس��هم وامواهل��م هلل تعاىل 
والثم��ن ه��و اجلن��ة ف��كان البي��ع راحب��ًا واهلل 
ى ِمــَن امْلُْؤِمنِــنَي  تع��اىل يق��ول: }إِنَّ اللََّ اْشــَرَ
ــَة ُيَقاتُِلــوَن  َأْنُفَســُهْم َوَأْمَواهَلـُـْم بِــَأنَّ هَلـُـُم اجْلَنَّ
يِف َســبِيِل اللَِّ َفَيْقُتُلــوَن َوُيْقَتُلــوَن َوْعــًدا َعَلْيــِه 
ــْن  ــْرَآِن َوَم ــِل َواْلُق ْنِجي ــْوَراِة َواإْلِ ــا يِف التَّ َحقًّ
وا بَِبْيِعُكــُم  َأْوىَف بَِعْهــِدِه ِمــَن اللَِّ َفاْســَتْبِرُ
اْلَفــْوُز  ُهــَو  َوَذلِــَك  بِــِه  َباَيْعُتــْم  ــِذي  الَّ

ــُم{. )س��ورة التوب��ة، اآلي��ة:111( اْلَعظِي
ببيع��ه،  مستبش��ر  رح��اب  يف  انن��ا  نع��م، 
ومن��وذج لفائ��ز عظي��م، انه من كب��ار صحابة 
أمر املؤمنن، عليه السام، ذو علم وفصاحة 
وباغة وشجاعة، خّط التاريخ امسه بأحرف 
م��ن ن��ور تتش��رف صفحات��ه عن��د ذك��ر امسه، 
ذل��ك ألن��ه متس��ك واعتص��م حبب��ل اهلل املت��ن 
ال��ذي أمرن��ا ب��أن ال نتف��رق عن��ه، وربن��ا -ع��ز 
وج��ل- يق��ول: }َواْعَتِصُمــوا بَِحْبــِل اللَِّ مَجِيًعــا 
ــْم إِْذ  ــَة اللَِّ َعَلْيُك ــُروا نِْعَم ــوا َواْذُك ُق َواَل َتَفرَّ
ــَف َبــنْيَ ُقُلوبُِكــْم َفَأْصَبْحُتــْم  ُكنُْتــْم َأْعــَداًء َفَألَّ
بِنِْعَمتِــِه إِْخَواًنــا َوُكنُْتــْم َعــَى َشــَفا ُحْفــَرٍة ِمَن 
ُ اللَُّ َلُكــْم  ــاِر َفَأْنَقَذُكــْم ِمنَْهــا َكَذلِــَك ُيَبــنيِّ النَّ
ــُدوَن{. )س��ورة آل عم��ران،  َت ــْم هَتْ ُك ــِه َلَعلَّ َآَياتِ

اآلي��ة:103(

 كميل االمانة: 
عب��اده  واصف��ًا  عّزوج��ل-   - اهلل  ق��ال 
ِذيــَن ُهــْم أِلََماَناهِتـِـْم َوَعْهِدِهْم  املؤمن��ن: }َوالَّ

ِذيــَن ُهــْم َعــَى َصَلَواهِتِــْم  َراُعــوَن * َوالَّ
اْلَواِرُثــوَن{.  ُهــُم  ُأوَلِئــَك   * حُيَافُِظــوَن 

اآلي��ة:10-8( املؤمن��ون،  )س��ورة 
ان عدال��ة  وأمان��ة كمي��ل ب��ن زي��اد، مم��ا 
تتح��دث ب��ه املخ��درات يف حجاهل��ن، واع��رف 
بذل��ك املؤال��ف واملخال��ف، فكم��ا ال ميكن ألحد 
ان ينكر ضوء الشمس، ونور القمر، كذلك ال 
ميك��ن ان ينك��ر عدال��ة وأمانة كمي��ل بن زياد 

النخعي. 
فكف��اه فخ��راً وع��زاً وتارخي��ًا مش��رفًا  أن 
أم��ر املؤمنن، عليه الس��ام، ق��ال لكاتبه:  وهو 
عبيد اهلل بن أبي رافع: »أدخل علّي عشرة من 
الثق��ات«، فق��ال عبي��د اهلل: مسه��م ل��ي ي��ا أم��ر 
املؤمن��ن، فس��مى مجع��ًا م��ن أصحاب��ه الثق��ات، 

أحده��م؛ كمي��ل ب��ن زي��اد النخع��ي الك��ويف. 
الش��ؤون  عل��ى  وبالقائم��ن  بن��ا،  ح��رٌي 
ب��دروس  االهتم��ام  حتدي��داً،  للعب��اد  املالي��ة 
االمان��ة م��ن س��رة ه��ذا الصحاب��ي اجللي��ل. 
فه��ذا الرس��ول األك��رم، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 

كميل بن زياد النخعي في مدرسة اإلمام علي "عليه السالم" 

التقوى واالستقامة على الطريق

أسوة حسنة
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خياطبنا بقوله: »كلكم راع وكلكم مس��ؤول 
ع��ن رعيت��ه«، مم��ا يدعون��ا اىل توخ��ي احل��ذر 
واملس��اواة  العدال��ة  يناق��ض  التعام��ل مب��ا  يف 
واالنص��اف، وال��رف عل��ى حس��اب احملرومن، 
حس��اب  عل��ى  الفاره��ة  القص��ور  واخت��اذ 

املش��ردين.
ولن��ا ع��رة بس��رة صاح��ب ام��ر املؤمن��ن، 
و أمين��ه وموض��ع س��ره ايض��ا، ال��ذي خص��ه 
باملس��ؤولية الكب��رة، ف��واله ايض��ا عل��ى مدين��ة 
»هي��ت«، وقي��ل مُسي��ت بذل��ك ألنه��ا يف هوة من 
االرض. وذك��ر أه��ل األث��ر أنه��ا مُسي��ت باس��م 
بانيه��ا، وه��و »هي��ت ب��ن الس��ندي«، ومعل��وٌم م��ا 
هلي��ت يف ذل��ك احل��ن م��ن األهمي��ة الك��رى 
جملاورتها الصحراء الشاسعة الي تفصل بن 
الع��راق وب��ن الش��ام أواًل، ولقربه��ا م��ن أعم��ال 
معاوية ثانيًا، كقرقيسيا وغرها من البلدان 
ال��ي كان��ت وال ت��زال بعضه��ا قائم��ة عل��ى 
ضف��ة الف��رات، وال��ي خضع��ت حلك��م معاوي��ة 
حين��ذاك، عل��ى كا احلالت��ن خوفًا أو طمعًا.

تل��ك  الرحال��ة يف  الع��رب  أض��ف إىل أن 
البادية، كانت تردد على هيت لتتمون منها، 
وكم��ا كان��ت ت��ردد عل��ى االنب��ار وعلى هيت 
وغره��ا م��ن البل��دان العراقي��ة املطيع��ة حلك��م 
ابن عم الرسول، كل هذه األمور جعلت عليًا 
خيت��ار كمي��ًا والي��ًا عل��ى هي��ت، لعلم��ه علي��ه 
الس��ام حبزم��ه وسياس��ته وحنكت��ه حي��ث ه��و 
صف��وة النخ��ع وبطل من أبطاهل��ا. وله مواقف 

عظيم��ة منها : 
1- وق��ف م��ع مال��ك األش��ر ومجاع��ة م��ن 

أه��ل الكوف��ة بوج��ه س��عيد ب��ن الع��اص وال��ي 
الكوف��ة يس��تنكرون علي��ه قول��ه: »إن الس��واد 

بس��تان قري��ش«.
2-  كان م��ن الذي��ن نفاه��م وال��ي الكوفة، 
س��عيد ب��ن الع��اص، إىل الش��ام بأم��ر عثم��ان، 
وم��ن الش��ام أعي��دوا إىل الكوف��ة، ومنه��ا نف��وا 
إىل مح��ص، ث��م ع��ادوا إىل الكوفة، بعد خروج 

واليه��ا منها.
3- دخ��ل كمي��ل ب��ن زي��اد، وم��ن كان 
مع��ه بقي��ادة مال��ك االش��ر إىل قص��ر اإلم��ارة 
ف��ور عودتهم، وأخرجوا ثابت بن قيس خليفة 
الوال��ي علي��ه، واس��تطاع أه��ل الكوف��ة عل��ى أث��ر 
ذل��ك من��ع س��عيد بن الع��اص وال��ي الكوفة من 

الع��ودة إليه��ا.

 وفاته  
بع��د تول��ي احلج��اج والي��ة الع��راق م��ن 
قب��ل م��روان ب��ن احلك��م، ج��ّد يف طلب��ه س��عيًا 
إىل قتل��ه، فأخف��ى كمي��ل نفس��ه ع��ن احلجاج 
ف��رة م��ن الزم��ن، إال أن احلجاج قط��ع العطاء 
م��ن قبيلة كمي��ل وقد كانت بأمس احلاجة 
إلي��ه، مم��ا اضط��ر كمي��ًا لتس��ليم نفس��ه إىل 
احلجاج وقال: »أنا شيخ كبر قد نفد عمري، 
ال ينبغ��ي أن أح��رم قوم��ي عطاءه��م« فض��رب 
يف  الكوف��ة  ظه��ر  يف  ودف��ن  عنق��ه،  احلج��اج 
منطق��ة تدع��ى الثوي��ة، وكان ذلك يف عام 82 

ه�.

 االمام حيذر كمياًل من الدواعش
ق��د ينخ��دع عام��ة الن��اس باملظاه��ر، وق��د 
تس��حر العيون بع��ض التصرفات، وكثر من 
تس��ر بلب��اس ش��ريح وبعمامة قضائ��ه، وجعل 
الدي��ن م��ا لي��س في��ه، والدواع��ش ش��ذاذ  يف 
اآلف��اق وَلعن��ة التأري��خ، يري��دون ان يغ��روا 
مع��امل الدي��ن وثواب��ت الس��ماء، وم��ا دفعه��م 
لذل��ك وج��ود آذان صاغي��ة ومطيع��ة مكنته��م 
م��ن القي��ام جبرائمه��م. واالم��ام عل��ي يعط��ي 
تلمي��ذه كمي��ًا، درس��ًا يف احل��ذر م��ن ه��ؤالء 

وع��دم االجن��رار وراء مؤامراته��م اخلبيث��ة. 
فخ��رج أم��ر املؤمن��ن، علي��ه الس��ام، ذات 
ليلة من مسجد الكوفة متوجهًا إىل داره، وقد 
مض��ى رب��ع م��ن اللي��ل ومع��ه كمي��ل ب��ن زي��اد، 
فوص��ل يف الطري��ق إىل باب رج��ل يتلو القرآن 
ْن ُهَو  يف ذل��ك الوق��ت ويق��رأ قول��ه تع��اىل: }َأمَّ
ْيــِل ســاِجدًا َوقاِئــًا...{،  قانِــٌت آنــاَء اللَّ
بص��وت ش��جّي وحزي��ن، فاستحس��ن كمي��ل 
ذل��ك يف باطن��ه وأعجب��ه ح��ال الرج��ل م��ن غر 
أن يق��ول ش��يئًا، فالتف��ت االم��ام، علي��ه الس��ام 

إلي��ه، وق��ال: »ي��ا كمي��ل ال يعجب��ك طنطن��ة 
الرج��ل أن��ه م��ن أه��ل النار س��أنبئك فيم��ا بعد«، 
فتح��ر كمي��ل ملكاش��فته له عل��ى ما يف باطنه 
ولش��هادة االم��ام على الرجل بدخ��ول النار مع 
كون��ه قارئ��ًا للق��رآن. ومض��ت الس��نن إىل أن 
آل أم��ر اخل��وارج إىل م��ا آل الي��ه، وقاتله��م أمر 
املؤمن��ن، علي��ه الس��ام، وكان��وا حيفظ��ون 
الق��رآن كم��ا أنزل فالتف��ت أمر املؤمنن، إىل 
كمي��ل وه��و واق��ف بن يديه والس��يف يف يده 
يقط��ر دم��ًا و رؤوس أولئ��ك الكف��رة الفج��رة 
موزع��ة عل��ى األرض، فوض��ع رأس الس��يف 
على رأس من تلك الرؤوس، وقال: »يا كميل 

أم��ن ه��و قان��ت آن��اء الليل س��اجداً وقائم��ًا...«.
أي ه��و ذل��ك الش��خص ال��ذي كان يق��رأ 
الق��رآن يف تل��ك الليل��ة، فأعجب��ك حال��ه، فقب��ل 
كمي��ل قدم��ي اإلم��ام واس��تغفر اهلل - تعاىل-. 
الفضائ��ل  ه��ذه  مث��ل  ظه��رت  إذا  غ��رو  وال 
املس��لمن  بط��ل  م��ن  باملغيب��ات  واألخب��ار 
ويعس��وب الدي��ن، أمر املؤمنن، عليه الس��ام، 
ف��إن ه��ذا العل��م ه��و م��ن العل��م الذي علم��ه إياه 
اب��ن عم��ه، س��يد الرس��ل وخ��امت األنبي��اء، صل��ى 
اهلل علي��ه وآل��ه، ولق��د ص��رح ب��ه م��راراً عل��ى 
م��ن جل��ة  األش��هاد مب��رأى ومس��مع  رؤوس 
الصحابة، قوله: عليه الس��ام: »علمي رس��ول 
اهلل ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب 
ألف باب«، كما ان رسول اهلل، صلى اهلل عليه 
وآل��ه، ش��هد ل��ه بأن��ه أعل��م الصحاب��ة، إذ ق��ال، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه يف حش��د م��ن أصحاب��ه 
والقض��اء  أقضاك��م«،  »عل��ي  هل��م:  خماطب��ًا 
يس��توجب غ��زارة العل��م، فعلي أعل��م الصحابة 
قاطبة، لش��هادة الرس��ول األعظم، وأقر بذلك 
والتابع��ن،  اهلل  رس��ول  أصح��اب  م��ن  كل 
عصرن��ا  حت��ى  الفقه��اء  طبق��ات  وسلس��لة 

احلاض��ر وإىل ي��وم االنقض��اء. 
وم��ن أج��ل ان يق��دم لن��ا أم��ر املؤمن��ن، 
للفك��ر  الناص��ع  البدي��ل  الس��ام،  علي��ه 
التكف��ري واالرهاب��ي الدم��وي ال��ذي ال مي��ت 
صاحب��ه  يعّل��م  فان��ه  بصل��ة،  االنس��انية  اىل 
املق��ّرب، كمي��ل اب��ن زي��اد، دع��اًء هو م��ن أعظم 
األدعي��ة املوج��ودة يف كتبن��ا، وه��و دع��اء يرب��ي 
االنس��ان على أن يكون قريبًا من اهلل - تعاىل- 
ليك��ون اهلل قريب��ًا من��ه. وحي��ذر االنس��ان م��ن 
الغفل��ة واالحنراف والتفاخر مبا لديه، فصار 
لدينا »دعاء كميل«، فكما رّبى االمام، كميًا 
يف مدرس��ة التق��وى والش��جاعة واإلب��اء، ف��ان 
»دع��اء كمي��ل« يرب��ي االجي��ال عل��ى املعرف��ة 
احلقيقية هلل -تعاىل- وكيفية احلفاظ على 

االس��تقامة يف الطري��ق الي��ه.

أسوة حسنة

 اإلمام علي، عليه السالم، 
يعطي تلميذه كمياًل 

درسًا في الحذر ممن 
تستروا بلباس شريح 

وبعمامة قضائه، وجعلوا 
في الدين ما ليس فيه، 
وما أحوج األمة اليوم الى 
تحذيرات من هذا النوع 
من ساللة أولئك تحت 

اسم »داعش«
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 حسن حممد عيل
»ُتع��رف األم��ور بأضداده��ا«. هك��ذا قي��ل. 
وه��ي احلكم��ة والقاع��دة الثابت��ة يف الوج��ود. 
فالش��جاع ل��ن ُيع��رف، إال عندم��ا ُيبتل��ى الناس 
باجلب��ان، ول��ن يع��رف الن��اس الكرم والس��خاء، 
إال عندم��ا ميقت��ون البخ��ل، ول��ن يعرفوا القيم 
والفضائ��ل وامل��كارم، إال عندم��ا يتخبط��ون يف 

مس��تنقع الرذائ��ل واملفاس��د. 
وفق هذه املعادلة ميكننا قراءة ش��خصية 
إمامنا احلس��ن الس��بط اجملتبى، عليه الس��ام، 
االي��ام ذك��رى مول��ده  وحن��ن نعي��ش ه��ذه 

الس��عيد. 
فق��د كان حب��ق، ن��وراً س��اطعًا يف حب��ر 
الظلمات الي خيمت على املس��لمن يف عهده. 
هذا النور املضيء، مل يتحقق بس��هولة وُيس��ر، 
إمن��ا بالتضحيات اجلس��ام. فق��د أريقت الدماء 
وهتك��ت احلرم��ات واغتصب��ت احلق��وق، وإال 
ف��ان لفظ��ة »املائ��ز«، م��ا ه��و إال مفه��وم ع��ام، ال 

مصادي��ق  بوج��ود  إال  األرض  عل��ى  يتحق��ق 
حقيقي��ة تف��رق بن احل��ق وبن الباطل، وبن 
الص��دق وب��ن الكذب، وب��ن قيم األرض وبن 

قيم الس��ماء.
لق��د ش��هد اإلم��ام احلس��ن اجملتب��ى، علي��ه 
الس��ام، تقّل��ب وحت��ّول اجملتم��ع االس��امي، 
م��ن احلال��ة اإلمياني��ة والروحاني��ة ال��ي كان 
عليها يف مس��تويات عالية، يف عهد رس��ول اهلل 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، اىل احلال��ة املتس��افلة 
واملتداعي��ة حن��و احلضي��ض، بع��د رحيل��ه ع��ن 
ال��دار الفاني��ة، حي��ث ب��دأ البح��ث ع��ن حي��اة 
الدع��ة واالس��رخاء واالسرس��ال، واألخط��ر 
م��ن كل ذل��ك، الامس��ؤولية إزاء احلاك��م 
وتصرفات��ه املنحرف��ة، االم��ر ال��ذي جع��ل أه��ل 
جهاده��م  يعلن��ون  الس��ام،  عليه��م  البي��ت، 
القي��م  وروح  الدي��ن  أصال��ة  عل��ى  للحف��اظ 
واملب��ادئ، وليقدم��وا املنه��ج احل��ق والطري��ق 

القوي��م للمس��لمن ولألجي��ال.
إال  يس��عنا  ال  احمل��دود،  احلّي��ز  ه��ذا  ويف 

أن نقتط��ف أزه��اراً م��ن الروض��ة احلس��نية 
الفواح��ة بأري��ج اإلمي��ان والفضيل��ة، لنقدمه��ا 
ب��ن ي��دي الق��ارئ، عّله��ا تكون بلس��مًا للجروح 
املغاي��ر،  املنه��ج  خلفه��ا  ال��ي  والتصدع��ات 
متمث��ًا بش��خص »معاوي��ة«، ال��ذي حتّول منذ 
منه��ج  اىل  األم��ة،  مق��درات  عل��ى  اس��تيائه 
متمّي��ز يف الغ��در والقت��ل عل��ى اهلوي��ة، وش��راء 
الذمم، والس��ب والش��تم، واالضطهاد، فكان يف 
املقاب��ل؛ منه��ج الس��ماء املتمثل باالمام احلس��ن 
علي��ه الس��ام، حي��ث احلل��م والعف��و والتس��امح 
الن��اس  كرام��ة  عل��ى  واحلف��اظ  والص��دق 

وحرياته��م، وس��ائر الفضائ��ل وامل��كارم. 

 احِللم يف خضم الفتن
جاء يف اللغة: »احللم، األناة والعقل«، وهو 
نقيض »السفه«. واذا اردنا تسليط الضوء على 
ِحل��م اإلم��ام احلس��ن اجملتب��ى، علي��ه الس��ام، 
وه��و املع��روف عن��ه يف س��رته وس��لوكه م��ع 
جمتمع��ه آن��ذاك، فهن��اك الكثر من الش��واهد، 

في ذكرى مولده الشريف

اإلمـــــام الحـــــسن، عليه السالم، 
ومحاربة الباطل بتمّيز الحق

أسوة حسنة
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بي��د أنن��ا نش��ر اىل م��ا يأخذنا اىل أبعاد واس��عة 
م��ن حي��اة ه��ذا اإلم��ام املظل��وم يف حيات��ه وبع��د 
استش��هاده، وه��و حلم��ه وأنات��ه وصم��وده أم��ام 
علي��ه،  املف��روض  الفاس��د  السياس��ي  الواق��ع 
حي��ث ي��رى ب��أم عيني��ه أن منب��وذاً وطري��داً 
م��ن »ب��ي الطلق��اء« الذين أطلقهم رس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، قب��ل أن يعلنوا اس��امهم 
يف مك��ة، وه��و يصع��د من��ر الن��ي يف املدين��ة 
بع��د اس��تيائه غدراً وتآم��راً على احلكم وعلى 
مقدرات املس��لمن، وهو ال ينس��ى حديث جده 
املصطف��ى صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »إذا رأيت��م 

معاوي��ة عل��ى من��ري فاقتل��وه«.
ول��وال اتص��ال قلب��ه الكبر بروح ال��رب، إذاً 
ملات كمداً، حيث كان يرى تقهقر املس��لمن 
وصعود جنم اجلاهلية اجلديدة. ولوال حلمه 
العظي��م الناب��ع م��ن ق��وة إميانه باهلل وتس��ليمه 
لقضائ��ه، إذاً م��ا صر على معاوية، وهو يرقى 
ق املعاه��دة، ويس��بُّ أعظ��م  من��ر ج��ده، ومي��زِّ

الناس بعد الرس��ول. 
ويكف��ي أن نع��رف عظم��ة اإلم��ام احلس��ن 
السبط، عليه السام، يف حلمه وأناته وصره 
العجي��ب - حق��ًا- عندم��ا نع��رف كي��ف بل��غ 
املس��لمون مس��توى م��ن االحن��دار والتس��افل 
يف عه��ده، حت��ى كادوا يس��لمونه مقي��داً اىل 

معاوي��ة! كم��ا يذك��ر املؤرخ��ون. 
تأسس��ت  ال��ي  اجُلن��د،  كوف��ة  فه��ذه 
لتك��ون حامي��ة للجي��ش االس��امي، ومنطلق��ًا 
لفتوح��ات املس��لمن باجت��اه املش��رق، أصبح��ت 
يف عهد اإلمام احلس��ن، عليه الس��ام، مركزاً 
وب��ات  العس��كر،  وتس��ييس  القبائ��ل،  لص��راع 
الن��اس يتبع��ون م��ن يعط��ي أكث��ر. فبالرغ��م 
م��ن وج��ود قبائ��ل عربي��ة حافظت عل��ى والئها 
لإلس��ام واحلق، وخلط أهل البيت الرسالي، 
إاّل أنَّ معظ��م القبائ��ل ال��ي اس��توطنت أرض 
الس��واد حي��ث اخلص��ب والرف��اه ب��دأت تبح��ث 
ع��ن العط��اء، حت��ى أنَّه��م تفرق��وا ع��ن القي��ادة 
يف  املتمردي��ن  يراس��لون  وب��دأوا  الش��رعية، 
الش��ام حينم��ا عرف��وا أّن معاوي��ة يب��ذل أم��وال 

املس��لمن ب��ا حس��اب.

لق��د تعب��ت الكوف��ة م��ن احل��روب، وب��دأت 
��ر يف العي��ش الرغي��د، وغ��اب عنه��م أه��ل  تفكِّ
البصائ��ر الذي��ن كان��وا حيوم��ون ح��ول أم��ر 
املؤمن��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب، علي��ه الس��ام، 
��رون الن��اس بالي��وم اآلخ��ر، ويبّين��ون  ويذكِّ
غ��اب  لق��د  احل��ق.  إمامه��م  فضائ��ل  للن��اس 
عنه��م؛ عم��ار ب��ن ياس��ر ال��ذي كان ين��ادي بن 
��ن: »ال��رواَح ال��رواَح  الصف��ْن يف معرك��ة ِصفِّ
إىل اجلن��ة«. ومالك األش��ر ال��ذي كان لعلٍي، 
علي��ه الس��ام، مثلم��ا كان عل��يٌّ لرس��ول اهلل، 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، بط��ًا مقدام��ًا، 
وقائ��داً ميدانّي��ًا حمّن��كًا. وغ��اب اب��ن التيه��ان 
ال��ذي كان يع��ده اإلم��ام عل��ي، علي��ه الس��ام، 

أخ��ًا ل��ه ، ويت��أّوه لغياب��ه.
لنتص��ور حاكم��ًا يتس��ّلم مقالي��د األم��ور 
حديث��ًا، وق��د قت��ل أب��وه باألم��س غيل��ة وغ��دراً 
يف  غاي��ة  وسياس��ية  اجتماعي��ة  ظ��روف  يف 
احلساسس��ية، ث��م ي��رى التش��رذم والتباط��ؤ يف 
معس��كره، م��اذا يفع��ل؟ معظ��م حكامن��ا، وه��م 
ال  التاري��خ،  يف  الس��ابقن  باحل��كام  يقت��دون 
ينتظرون هكذا حلظة حرجة، إمنا يستبقون 
الوض��ع النفس��ي واالجتماع��ي، بش��ن محل��ة 
تعبئ��ة قس��رية حت��ت التهديد ت��ارًة، والرغيب 
ت��ارة اخ��رى. وهذا ما مل يفعله االمام احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، ل��ذا مل يس��تمر وج��وده يف س��دة 

احلك��م )الس��لطة( س��وى س��تة أش��هر فق��ط.
علي��ه  املؤمن��ن  أم��ر  استش��هاد  فبع��د 
الس��ام، ج��اء الن��اس اىل االم��ام احلس��ن، علي��ه 
الس��ام، وقال��وا: أن��ت خليف��ة أبي��ك ووصّي��ه، 
فمرن��ا   ، ل��ك  املطيع��ون  الس��امعون  وحن��ن 

بأم��رك فق��ال:
- كذبت��م...! واهلل م��ا وفيت��م مل��ن كان 
، فكيف تفون ل��ي؟! وكيف أطمئنُّ  خ��راً م��يِّ
صادق��ن  كنت��م  إن  بك��م؟!  أث��ُق  وال  إليك��م 
فموعد ما بيي وبينكم معس��كر املدائن فواُفوا 

إل��يَّ هن��اك.

 السب يقابله العفو
ق��ال اب��ن ش��هر آش��وب يف كتاب��ه »مناق��ب 

آل أب��ي طال��ب«: »وم��ن حلم��ه م��ا روى امل��ّرد، 
رآه راكب��ًا، فجع��ل  أن ش��اميًا  واب��ن عائش��ة 
يلعن��ه ويلع��ن أم��ر املؤمن��ن، عليهم��ا الس��ام، 
الي��ه  أقب��ل  ف��رغ،  فلم��ا  ي��رد،  ال  واحلس��ن 
أيه��ا  احلس��ن، فس��لم علي��ه مبتس��مًا، وق��ال: 
الش��يخ أظن��ك غريب��ًا...! ولعل��ك ُش��ّبهت؛ فل��و 
اس��تعتبتنا أعتبن��اك، ول��و س��ألتنا أعطين��اك، 
ول��و اسرش��دتنا أرش��دناك، ول��و اس��تحملتنا 
أش��بعناك،  جائع��ا  كن��ت  وإن  أمحلن��اك، 
كن��ت  وإن  كس��وناك،  عريان��ا  كن��ت  وإن 
حمتاج��ًا أغنيناك، وإن كن��ت طريداً آويناك، 
وإن كان��ت ل��ك حاج��ة قضيناه��ا ل��ك، فل��و 
حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إىل وقت 
ارحتال��ك كان أع��ود علي��ك، ألن لن��ا موضع��ًا 

رحب��ًا، وجاه��ًا عريض��ًا، وم��ااًل كث��را.
 فلم��ا مس��ع الرج��ل كام��ه ، بك��ى، ث��م 
ق��ال: أش��هد أن��ك خليف��ة اهلل يف أرض��ه، ث��م ت��ا 
اآلي��ة الكرمي��ة: }اللَُّ َأْعَلــُم َحْيــُث جَيَْعــُل 
ِرَســاَلَتُه{، وكن��ت أن��ت وأب��وك أبغ��ض خل��ق 
، واآلن أن��ت أح��ب خل��ق اهلل إل��ّي. ث��م  اهلل إل��يّ
حّول رحله إليه، وكان ضيفه إىل أن ارحتل، 

وص��ار معتق��داً حملبته��م.
املنه��ج  ناح��ظ  املنه��ج،  ه��ذا  مقاب��ل  يف 
األموي الذي اختطه معاوية يف السّب واللعن. 
تقول الروايات التارخيية، أنه سّن هذه السّنة 
الس��يئة من��ذ اس��تيائه عل��ى مق��درات األم��ة، 
س��نة أربع��ن للهج��رة، واس��تمرت حت��ى س��نة 
)99( للهج��رة، حي��ث كان��ت امل��آذن واملس��اجد 
واملناب��ر تله��ج بلعن اإلمام علي، عليه الس��ام، 
عل��ى أنه��ا س��ّنة الب��د م��ن االلت��زام به��ا. وكان 
املغفل��ون م��ن املس��لمن يف الش��ام وغره��ا م��ن 
األمص��ار البعي��دة ع��ن احلقائ��ق، ي��رددون ه��ذا 

اللع��ن جي��ًا بع��د جيل!
وكان معاوية يضغط على الش��خصيات 
به��ذا  الن��اس  ب��أن تنض��ّم اىل عام��ة  الب��ارزة 
اللع��ن، ملزي��د م��ن تكري��س هذه الس��ّنة الس��يئة 
واخلطيئ��ة الفاحش��ة، فق��د دع��ا س��عد ب��ن أب��ي 
وقاص وقال له: ما منعك أن تس��ّب أبا تراب؟! 
فق��ال: أم��ا م��ا ذك��رت ثاث��ًا قاهل��ن ل��ه رس��ول 

أسوة حسنة

تحول »معاوية«، منذ استيالئه على مقدرات األمة، الى منهج متمّيز في الغدر 

والقتل على الهوية، وشراء الذمم، والسّب والشتم، واالضطهاد
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اهلل، فلن أسبه، ال تكون لي واحدة منهن أحب 
إل��ي م��ن مح��ر النعم.

كم��ا أم��ر األحن��ف ب��ن قي��س فق��ال ل��ه: 
واهلل لتصع��دن املن��ر لتلعنّنه طوعا أو كرهًا! 
ف��كان بينهم��ا كام أفض��ى إىل خوف معاوية 
م��ن الفضيح��ة إذا اس��توى األحن��ف عل��ى املنر 

فأعف��اه م��ن ذلك.
كت��ب  به��ا  تع��ّج  الش��واهد  ه��ذه  ومث��ل 
التاري��خ واحلدي��ث عن��د أه��ل العام��ة، ملن يريد 

املزي��د.

 رشاء الذمم ورشاء ماء الوجه
رمب��ا ميكن��ي الق��ول: إن معاوي��ة كان 
الرائ��د والس��ّباق يف أف��كار وس��نن ونظري��ات 
االخاقي��ة  القي��م  م��ن  اآلخ��ر  اجلان��ب  يف 
واالنس��انية، مل يس��بقه أح��د به��ا، منه��ا ش��راء 
الذم��م والضمائ��ر م��ن أج��ل حتقي��ق النص��ر 
الس��ريع واملكاس��ب السياس��ية العاجل��ة، وه��و 
علي��ه  املؤمن��ن،  أم��ر  ب��أس  ش��دة  رأى  ق��د 
الس��ام، وجتييش��ه ذل��ك اجلي��ش املق��دام يف 
املس��لمن،  أم��ره، وفي��ه خ��رة وج��وه  بداي��ة 
م��ن أصح��اب رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، 
»ب��در«.  معرك��ة  يف  ش��اركوا  مم��ن  وحت��ى 
وبالنتيج��ة ق��وة احل��ق ال��ي ال تق��اوم بره��ات 
الفك��رة  اىل  جل��أ  ل��ذا  واالحن��راف.  الباط��ل 
الش��يطانية بامتي��از، وه��ي اخ��راق النف��وس 
باالم��وال واالمتي��ازات، ويف عه��د  الضعيف��ة 
اإلم��ام احلس��ن الس��بط، علي��ه الس��ام، عندم��ا 
كان اجلي��ش املتمرك��ز يف الكوف��ة، يف أش��د 
ح��االت التش��رذم والتخ��اذل وضع��ف اإلمي��ان، 
أدت مكائ��د معاوي��ة مفعوهل��ا الس��ريع، فعم��د 
اىل اس��تمالة رؤس��اء القبائ��ل والعش��ائر ال��ي 
كان��ت منضوي��ة حت��ت ل��واء االم��ام احلس��ن، 
علي��ه الس��ام، وهو نفس اجلي��ش الذي نظمه 
إلع��ادة  الس��ام،  علي��ه  املؤمن��ن،  أم��ر  أب��وه 
الك��ّرة عل��ى جي��ش معاوي��ة والقض��اء عليه��م، 
بع��د اإلنته��اء م��ن أم��ر »اخل��وارج«، وأصح��اب 
»اجلم��ل«. فكان��ت قرقع��ة الدراه��م والدنان��ر، 

أق��وى وأش��د عل��ى النف��وس، م��ن اإلمي��ان ب��اهلل 
والي��وم واآلخ��ر، وال��والء أله��ل البي��ت عليه��م 
الس��ام، ب��ل حت��ى برس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، ال��ذي طامل��ا م��أل آذانه��م بوصاي��اه به��م 
خ��راً، كم��ا ب��ّن هل��م منزلته��م ومكانته��م 

العظيم��ة. 
الرواي��ات التارخيي��ة تذك��ر لن��ا كي��ف 
أن معاوي��ة أرس��ل أكياس الدراه��م والدنانر 
ليتخّل��وا  اىل جانب��ه  هل��ذا وذاك، يس��تميلهم 
ع��ن االم��ام احلس��ن، علي��ه الس��ام، حتى بلغت 
اخليان��ة واخل��ذالن اىل قادة اجلند، من الذين 

كان يعتم��د عليه��م، علي��ه الس��ام.
ال علين��ا بتفاصي��ل ه��ذه النقط��ة الس��وداء 
نه��ج  لناح��ظ  إمن��ا  تارخين��ا،  يف  واملؤمل��ة 
اإلم��ام احلس��ن الس��بط م��ع الن��اس احملتاج��ن 
والفق��راء، وق��د رك��ن اىل قر ج��ده املصطفى 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، يف املدين��ة بعي��داً ع��ن 

أج��واء السياس��ة واحلك��م.
ال��ي قضاه��ا،  الس��نوات  العش��ر  فخ��ال 
علي��ه الس��ام، قب��ل استش��هاده، أوق��ف أموال��ه 
للمحتاجن والفقراء، فكان عطاؤه با حدود، 
وف��وق طاق��ة الس��ائل، والقص��ص التارخيي��ة 
كث��رة يف ه��ذا اجمل��ال، حبي��ث كان الفق��ر 
يس��تغرب العط��اء وبعضه��م يبكي ملا جيده من 
االمام الس��بط، عليه الس��ام، يف ظل سياس��ات 
التعس��ف والطغي��ان واحلرم��ان ال��ي ميارس��ها 
معاوي��ة. ومم��ا ج��اء يف كتب الس��رة انه عليه 
الس��ام، قي��ل ل��ه م��رة: ألي ش��يء ال ن��راك ترد 
س��ائًا؟ قال عليه الس��ام: »إني هلل سائل وفيه 
ان اك��ون س��ائًا وأرد  وان��ا أس��تحي  راغ��ب، 
س��ائًا وان اهلل عودن��ي ع��ادة: ان يفي��ض نعم��ه 
عل��ّي وعودت��ه ان أفي��ض نعم��ه عل��ى الن��اس، 
فأخش��ى ان قطع��ت الع��ادة ان مينع��ي الع��ادة«.

ومم��ا ينق��ل ع��ن كرم��ه الاحم��دود، أن جاءه 
اعراب��ي س��ائًا: فق��ال: اعط��وه م��ا يف اخلزان��ة، 

وكان فيه��ا عش��رة آالف دره��م.
ه��ا  س��يدي..!  ي��ا  االعراب��ي:  ل��ه  فق��ال 
مدح��ي؟!  وانش��ر  حباج��ي  أب��وح  تركت��ي 

جييب��ه: الس��ام  علي��ه  اإلم��ام  وكأن 
في��ه  يرت��ع  خض��ُل  نوالن��ا  أن��اس  حن��ن 

واألم��ُل الرج��اء 
جت��ود قب��ل الس��ؤال انفس��نا خوف��ًا على ماء 

وجه من يسُل
ل��و عل��م البح��ر فض��ل نائلن��ا لغ��اض م��ن 

بع��د فيض��ه خج��ُل
ه��ذا ه��و املنه��ج الطاف��ح بالقي��م اإلنس��انية 
النبيل��ة، ال��ي طامل��ا يئ��ن الع��امل باس��تمرار م��ن 
هذا الظمأ واحلاجة اليها. كما يضّج وبش��دة 
م��ن وق��ع التمييز واالجح��اف والربا واخليانة 
والدجل، وكل اش��كال الرذيلة واملوبقات الي 
مل يش��هدها العامل اليوم، فهو إن التقى بش��عاع 
واح��د م��ن الن��ور الس��اطع أله��ل البي��ت واالمام 
احلس��ن عليهم الس��ام، لزالت عنه الكثر من 
اهلموم والغموم، وارتفعت عنه األزمات املالية 

واملش��اكل االجتماعية الفظيعة.
إن معاوي��ة، بانتهاج��ه ذل��ك النه��ج امل��ادي 
الراح��ة  توف��ر  م��ن  متك��ن  والااخاق��ي، 
والرخ��اء لش��رحية معينة من الن��اس ليضمن 
بضع��ة س��نن حلكم��ه. لك��ن اي��ن ه��ذا املكس��ب 
بع��د موت��ه؟ م��ع ذل��ك نس��مع م��ن يتح��دث ع��ن 
مآث��ر واجن��ازات معاوي��ة وأن��ه »أول مؤس��س 
لدول��ة حديث��ة وعصري��ة و وح��د املس��لمن 
احلقيق��ة،  جيانب��ون  ذل��ك  يف  وه��م  و....«! 
أن  بدلي��ل  والضم��ر،  الوج��دان  ويتجاهل��ون 
الغربي��ن الي��وم ناحظه��م يكتش��فون حقيقة 
العط��اء والس��خاء به��دف التكاف��ل والتواص��ل 
االنس��اني، فيعلن مشاهر الس��ينما والرياضة 
والف��ن، ع��ن حف��ات وجمال��س ضخم��ة يكون 
بالس��رطان  واملصاب��ن  االيت��ام  ل��دور  ريعه��ا 

واألم��راض اخلبيث��ة وغ��ر ذل��ك.
ورمب��ا ال تك��ون صدف��ة، تزام��ن ي��وم املولد 
العظي��م لس��بط رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه، وهو بهذه اخلصال الرفيعة والش��ريفة، 
مع أيام شهر اهلل تعاىل، شهٌر متتد فيه موائد 
الرمحن للصائمن، كما متتد موائد وأيدي 

احملس��نن للفق��راء واحملتاج��ن. وهلل احلم��د.

بأقال مكمأسوة حسنة

 الروايات التاريخية تذكر لنا كيف أن معاوية أرسل أكياس الدراهم والدنانير 

لهذا وذاك، يستميلهم الى جانبه ليتخّلوا عن االمام الحسن، عليه السالم، 

حتى بلغت الخيانة والخذالن الى قادة الجند
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ُتعــرف األمــور بأضدادهــا - كــا ُيقــال- فــاذا مل نكن 
ــور،  ــة الن ــعر بنعم ــن نش ــه، مل نك ــام ونعيش ــرف الظ نع
ولــوال هاجــس اخلــوف، ملــا احتجنــا اىل األمان واحســننا 
بطعمــه وامهيتــه، ولــوال األمل واملــرض، ملــا كانــت 
الصحــة والعافيــة مهمــة وحياتيــة لدينــا. كذلــك العلــم؛ 
فانــه مل يكــن هبــذه املنزلــة واملكانــة لدينــا، لــوال معرفتنــا 

ــا.  بــأرضار اجلهــل عــى حياتن
ــابقون  ــباب يتس ــة الش ــار والطلب ــذ الصغ إن التامي
اليــوم اىل أبــواب املــدارس للحضــور يف قاعــة الدرس يف 
الوقــت املحــدد وضمــن الرامــج واالنظمــة املوضوعــة 
لنــا، لنكمــل دراســتنا ونحقــق النجــاح باحلصــول 
ــة  ــتمرار يف الدراس ــا لاس ــة تؤهلن ــات عالي ــى درج ع
ــق األمــل  ــة ، بعــد الدراســة املدرســية، ثــم حتقي اجلامعي
املنشــود باحلصــول عــى الشــهادة اجلامعيــة، وهــي التــي 
مــن شــأهنا ان تشــق الطريــق - حســب قوهتــا وكفاءهتــا 
ــن  ــاة، م ــة يف احلي ــال املختلف ــن واالع ــًا- اىل امله طبع

ــا.  ــاة وغره ــم او حمام ــة او تعلي ــب او هندس ط
إذن؛ نحــن نــدرس ونتعلــم ثم نتخــرج مــن اجلامعة، 
ــع  ــف يف املجتم ــل والتخل ــس اجله ــة هاج ــس ملواجه لي
واالمــة، وإنــا لتســكني اهلاجــس واخلــوف يف انفســنا من 
عــدم احلصــول عــى الوظيفــة وفرصــة العمــل ثــم املــال 

الوفــر. 
ــج  ــل وننت ــم لنعم ــة اىل العل ــن بحاج ــح نح صحي
ــًا اىل  ــة ايض ــه ، بحاج ــت نفس ــن يف الوق ــور، لك ونتط
هــذا العلــم ليكــون وســيلة ملكافحــة اجلهــل والتخلــف 
ــدرس  ــن ن ــا. فنح ــاء حياتن ــع انح ــر يف مجي ــذي ينت ال
علومــًا حمــددة ومنتخبــة مــن قبــل، مثــل اللغــة العربيــة 
والتاريــخ واجلغرافيــا والكيميــاء والفيزيــاء، بيــد أن 
اجلهــل بحاجــة اىل كتــب تتدخــل يف مجيــع نواحــي حيــاة  
ــت  ــه يف البي ــكاره وعاقات ــلوكه و اف ــن س ــان، م االنس
وحميــط العمــل ويف كل مــكان... فهــو ربــا يكــون 

ــة  ــها يف املدس ــي درس ــوم الت ــن العل ــب م ــًا يف جان عامل
واجلامعــة، بيــد أن اجلهــل يف طريقــة التعامــل الصحيــح 
مــع اآلخريــن - مثــًا- يبقــى عالقــًا يف نفســه وســلوكه. 
نعــم؛ نحــن لدينــا الكثــر مــن االطبــاء وكثــر مــن 
املهندســني واملحامــني وعــدد غفــر مــن املوظفــني 
يف دوائــر الدولــة، لكــن نفتقــر اىل بعــض االخــاق 
واالنســانية - وال نقــول كلهــا- واملشــكلة، أننــا ال 
ــرف او  ــؤالء يف أي ت ــن ه ــد م ــوم أح ــن ل ــن م نتمك
ــورًا  ــردون ف ــم س ــم، الهن ــدر منه ــئ يص ــل خاط عم
بأهنــم تعبــوا عــى انفســهم حتــى وصلــوا اىل هــذه 
املرتبــة، لــذا يعــدون انفســهم يف منزلــة أعــى مــن 
اآلخريــن يف املجتمــع وال حيــق ألحــد االعــراض 
عليهــم او انتقادهــم، فكيــف بانســان عــادي يف الشــارع، 
ربــا يكــون كاســبًا او ســائق تكــي، ان ينتقــد حماميــًا او 

ــه ؟  ــوء تعامل ــى س ــة ع ــًا يف الدول ــًا او طبيب موظف
لنتعــرف عــى العلــم كــا نتعــرف عــى اجلهــل مــن 
ــث  ــه، حي ــه وآل ــى الل علي ــرم، ص ــي األك ــث النب حدي
ــاة  ــم حي ــل: »العل ــث طوي ــم يف حدي ــن العل ــول ع يق
ــدان  ــوة االب ــى وق ــن العم ــار م ــور االبص ــوب ون القل
األحبــاء  منــازل  الل حاملــه  وينــزل  الضعــف  مــن 
ويمنحــه جمالســة األبــرار يف الدنيــا واآلخــرة«. كــا 
يصــف اجلاهــل بأنــه »يظلــم مــن خالطــه ويتعــدى عــى 
مــن هــو دونــه ويتطــاول عــى مــن فوقــه، كامــه بغــر 
ــر، إن تكلــم أثــم، وإن ســكت ســها، وإن عرضــت  تدب
ــد  ــكل تأكي ــم؛ ب ــه...«. نع ــا فأردت ــارع اليه ــة س ــه فتن ل
ــاس  ــوق الن ــه حق ــرى صاحب ــا ي ــوٌر، عندم ــم ن إن العل
ــف  ــه ويكتش ــد نفس ــا جي ــا، وعندم ــا ويصوهن فيحفظه

ــع  ــل م ــا يتعام ــن خاهل ــا وم ــه وحجمه ذات
ــاف. ــدل واإلنص ــاس بالع الن

-------------
 الطالب: كرار عبد األمري

لنكافح الجهل حتى نستفيد من العلم

بأقال مكم
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ليــس مــن قبيــل الصدفــة، مطلقــاً، 

لبيــت  الخلفــي  الجــدار  ينشــق  أن 

ــه الحــرام؛ الكعبــة املرفــة للســيدة  الل

»فاطمــة بنــت أســد« حليلــة مؤمــن 

ــع  ــل و تض ــب«، لتدخ ــش »أيب طال قري

ــام. ــه الس ــاً، علي ــر؛ علي ــا البك وليده

و ليــس مــن قبيــل الصدفــة، أيضــا، 

أن يُستشــهد هــذا اإلمــام العظيــم يف 

بيــت مــن بيــوت اللــه أال و هــو مســجد 

الكوفــة بســيف الغــدر و اإلرهــاب الذي 

الريفــة »عبــد  أنزلــه عــى هامتــه 

ــذا  ــرادي«؛ وه ــم امل ــن ملج ــن ب الرحم

الخارجــي ليــس بـــ »عبــد الرحمــن«؛ بل 

ــد الشــيطان«. »عب

و بــن الكعبــة املرفــة حيــث ولــد 

اإلمــام، عليــه الســام، و بــن مســجد 

ــة  ــرة زمني ــهد، ف ــث استُش ــة حي الكوف

الفــرة  لـــ )63( عامــاً، و هــذه  متتــد 

يبنــي  أن  يريــد  ملــن  جــداً  قصــرية 

آخرتــه، و حتــى ملــن يريــد أن يبنــي 

اإلمــام، عليــه  لكــن حيــاة  دنيــاه؛ و 

ــر  ــوع آخ ــن ن ــت م ــك، كان ــام، تل الس

متامــاً، إنهــا كانــت حيــاة مباركــة و أيــة 

بركــة؛ فســاعاتها كانــت بركــة األيــام، و 

األيــام كانــت بركــة الشــهور، و الشــهور 

كانــت بركــة الســنن، و الســنون كانــت 

بركــة القــرون، و القــرون كانــت بركــة 

الدهــور.

فـــ »عــي مــع الحــق و الحــق مــع 

عــي«، و كــم هــي بركــة هــذه املعادلة؟ 

أليســت قرونــاً ؟! 

و »رضبــة عــي يف يــوم الخنــدق 

أفضــل مــن عبــادة الثقلــن«، و كــم هــي 

بركــة هــذه املعادلــة ؟ أليســت دهــوراً؟!

و عــي، عليــه الســام، هــو »الراط 

املســتقيم و النبــأ العظيــم«، و كــم هــي 

ــأ ؟!  و  ــراط و هــذا النب ــة هــذا ال برك

قامئــة فضائلــه تبــدأ و ال تنتهــي.

ثــم إن العــامل كلــه يحتــاج إىل ُحكــم 

اإلمــام عــي، عليــه الســام، و عدلــه، 

و قضائــه، و اقتصــاده، و اجتاعــه، و 

تربيتــه، و ســلمه، و فقهــه، و فكــره، 

ــة  ــط و بالدق ــا – بالضب ــه ؛ ألنه و أخاق

– ُحكــم القــرآن الكريــم، و عدلــه، و 

و  اجتاعــه،  و  اقتصــاده،  و  قضــاؤه، 

ــره، و  ــه، و فك ــلمه، و فقه ــه، وس تربيت

أخاقــه؛ ألنــه، عليــه الســام، هــو القرآن 

ــارة و مخترهــا ؛  الناطــق بريــح العب

ــف؛ إذن ؟! ــره الري ــة لعم ــة برك فأي

ــترق  ــن مس ــر م ــب أك ــد كت و ق

غــريب : لــو كان عــي، عليــه الســام، 

حيــاً بيننــا اليــوم المتــأ مســجد الكوفــة 

بالقبعــات، و هــو كنايــة عــن علــاء 

الغــرب الذيــن يرتــدون القبعــات؛ عادة.

و لكــن اإلمــام عليــا ً، عليــه الســام، 

خطــب  ذاتــه  الكوفــة  مســجد  يف  و 

تفقــدون؛  أن  قبــل  ســلون   « قائــاً: 

ســلون عــن طــرق الســاوات، فــإن 

ــف  ــرق األرض«، فوق ــن ط ــا م ــم به أعل

أحــد الحضــور و ســأله )مســتهزءاً(: إذن؛ 

أخــرن كــم شــعرة يف لحيتــي و رأيس!!! 

ــَدر !!! ــخرية الَق ــا لس في

و إذا فتحنــا قلوبنــا، نســتطيع أن 

نســمع النــداء املــدوي الــذي أطلقــه 

أرشف املائكــة؛ جرئيــل بــن الســاء 

عــر  التاســع  يــوم  فجــر  األرض  و 

ــام  ــن ع ــارك م ــان املب ــهر رمض ــن ش م

)40( للهجــرة؛ و هــو ينعــى و يقــول: 

و  الهــدى،  أركان  اللــه  و  »تهدمــت 

انفصمــت و اللــه العــروة الوثقــى ؛ قُتــل 

ابــن عــم املصطفــى، قُتــل عــي املرتــى، 

قتلــه أشــقى األشــقياء«.

إننــا إذ نجــدد عهــد الــوالء و الطاعة 

لهــذا اإلمــام العظيــم، عليــه الســام، يف 

ذكــرى استشــهاده، علينــا أن نتــأىس بــه 

يف حياتنــا أكــر فأكــر؛ علنــا نحصــل 

عــى جــزء – و لــو يســري - مــن بــركات 

ســريته العطــرة و مكتســباتها؛ تنفعنــا يف 

دنيانــا و يف آخرتنــا؛ و مــا أحوجنــا إليهــا.

بين ]الكعبة[ و ]الكوفة[

القلـــم  اســـتراحة 






