


 رئيس التحرير 

فرح��ة حتري��ر الأر���ص م��ن املحتل��ن الغا�صب��ن، ل��ه وق��ع خا���ص 
يف النفو���ص، مل��ا له��ا م��ن اأهمي��ة يف حي��اة الن�ص��ان، كم��ا تع��ر ع��ن 
منته��ى خيب��ة الع��دو، ت�ص��اف اليه��ا، املكا�ص��ب ال�صيا�ص��ية والع�ص��كرية 
والمني��ة، كم��ا ح�ص��ل يف مدين��ة الرم��ادي مرك��ز حمافظ��ة النب��ار 
موؤخرًا، وح�صل هذا بعد حترير مدن اأخرى خالل العامن املا�صين 

 .)2015  -2014(
بي��د اأن الع��راق امل�ص��كون باحل��زن، بحاج��ة اىل فرح��ة  م��ن ن��وع 
اآخر لالنت�صار على م�صببات الكوارث والزمات التي يع�صها العراق، 

وه��ي عدي��دة، منها؛ التطّرف.
رمب��ا يعتق��د البع���ص اأن ه��ذا امل�صطل��ح ينعك���ص ح�صري��ًا 

عل��ى الدي��ن والعقي��دة، يف حن يختفي التطرف يف ال�صيا�ص��ة 
ويف الفك��ر ويف النتم��اءات الثني��ة )القومي��ة والعرقي��ة 
والع�ص��ائرية(، وهذه؛ واإن مل تكن لها ا�ص��قاطات مبا�صرة 

عل��ى الواق��ع، كم��ا ه��و ح��ال التط��رف الدين��ي يف الوق��ت 
احلا�ص��ر، فرمب��ا تك��ون الر�صي��ة واحلا�صن��ة لأزم��ات ث��م 

ك��وارث تع��ّم اجلمي��ع.    
اإن التط��رف الدين��ي ال��ذي يفت��ك بالأم��ة حالي��ًا، مل يكن 

ل��ول التط��رف الفك��ري ال��ذي �ص��بقه يف النت�ص��ار اأوا�ص��ط الق��رن 
املا�ص��ي، وظه��ر حت��ت �ص��عارات تدع��و اىل حاكمي��ة ال�ص��الم وتطبي��ق 
ال�ص��ريعة، فكانت الو�ص��يلة؛ التكفري والتهمي���ص ون�ص��ر ثقافة الكراهية 
التقوق��ع. ث��م ياأت��ي التط��رف ال�صيا�ص��ي ل��دى احلكام، وانتهاج ا�ص��لوب 
القم��ع وال�صطه��اد وال�ص��تئثار بال�ص��لطة وال��روة، ليدف��ع بال�ص��ريحة 
الت��ي حتم��ل ال�ص��عارات الديني��ة لأن تواج��ه ه��ذا التط��رف بتط��رف 
م�ص��اد، ب��ل واأ�ص��ّد ق�ص��وة ودموي��ة، ل��ذا ف��ان اجلماع��ات الرهابي��ة 
والتكفريي��ة يف الب��الد العربي��ة، ه��ي باحلقيقة وليدة ال�ص��جون وغرف 
التحقيق والتعذيب واإجراءات املنع والغلق وغريها لدى اأنظمة عربية 

ديكتاتوري��ة. 
ف��ردي  و�ص��لوك  التط��رف، ممار�ص��ة  ف��ان  وذاك،  ه��ذا  وقب��ل 
يع��ر ع��ن �ص��كل م��ن ا�ص��كال الأنانين��ة والذاتي��ة، فعندم��ا ل يك��ون ثم��ة 
جم��اًل لالآخ��ر، يف راأي��ه وعقيدت��ه وفك��ره، تتوف��ر الر�صي��ة اخل�صب��ة 
لنم��و التط��رف والتمح��ور الت��ي ت�ص��تفيد منه��ا جماع��ات وتي��ارات 

ذات اه��داف رمب��ا تك��ون بعي��دة كل البع��د ع��ن روح ذل��ك الن�ص��ان 
)املتط��رف( وبيئت��ه الجتماعية وحت��ى هويته وانتماءه، وهذا حتديدًا 
م��ا يج��ب عل��ى العراقي��ن احلذر منه، وهم يجندون كل �ص��يء ملواجهة 
التحدي الع�ص��كري والأمني املتمثل حاليًا بجماعة "داع���ص"، مع علم 
اجلمي��ع ب��اأن التكف��ري، فك��رة م�ص��توردة، ومل يك��ن لدينا يوم��ًا، �صراعًا 
بدوافع طائفية وعقائدية بحتة. فاذا مل يكن لنا ن�صيب من التجربة 
الدميقراطي��ة اإل احلري��ة، فه��ي ُتع��د - بح��ق- نعم��ة عظيم��ة وفر�ص��ة 
ذهبي��ة لجتث��اث التط��رف م��ن الفك��ر والثقاف��ة وال�ص��لوك، قب��ل ان 
تتح��ول اىل منه��ج واأداة يف اأي��ادي جه��ات اأجنبي��ة تتح��ن الفر���ص 

بالع��راق لإبقائ��ه ف��رة اأط��ول يف حال��ة الالا�ص��تقرار والتبعي��ة.   
قب��ل اأي��ام، م��رت علين��ا ذك��رى املول��د النب��وي ال�ص��ريف، ونح��ن 
نعي���ص ايام��ًا ع�صيب��ة يف الع��راق، كم��ا تعي���ص ب��الد اخ��رى اأزمات 
وم�ص��اكل م�ص��ابهة، يج��در بن��ا مراجع��ة �ص��رية النب��ي الأكرم، 
�صلى اهلل عليه واآله، وكذلك اأمري املوؤمنن، عليه ال�صالم، 
وكيف تعاملوا مع املجتمع ومع الدولة يف حياتهم؟ وكيف 
ن�ص��روا ال�ص��الم، بقيم��ه وتعاليم��ه واأحكام��ه؟ وكان��وا 
يحظون بتلك املنزلة العظيمة واملكانة الجتماعية، فقد 
كانوا زعماء، من الناحية ال�صيا�صية والدينية يف اآن واحد، 
م��ع ذل��ك ل ومل جن��د منهم��ا �ص��وى القل��ب الكب��ري وال�ص��عة يف 
الفكر والثقافة، ي�صمل، لي�ص فقط امل�صلمن واأهل الذمة يف بالد 
ال�ص��الم اآن��ذاك، واإمن��ا جمي��ع �ص��كان املعم��ورة، اإن �ص��نحت الفر�ص��ة 
اأن ت�ص��ل اأقدامهم��ا اىل اأقا�ص��ي ال�ص��رق والغرب. وهكذا كانت �ص��رية 
الأئم��ة املع�صوم��ن،  عليه��م ال�ص��الم، وه��ذا حتدي��دًا م��ا اأث��ار اعج��اب 
املوؤرخ��ن والعلم��اء والفال�ص��فة م��ن ال�ص��رق والغ��رب ب�ص��خ�صية النب��ي 
والأئم��ة املع�صوم��ن، واي�ص��ًا بال�ص��الم املحم��دي الأ�صي��ل، ال��ذي بقي 
م�ص��ّعًا وموؤث��رًا يف الع��امل رغ��م احل��وادث اجلّمة واملتغريات ال�صيا�ص��ية 

طيلة الق��رون املا�صية. 
اإن �ص��خ�صيات مث��ل خال��د اب��ن الولي��د يف عه��د النب��ي، واخل��وارج 
يف عه��د الم��ام عل��ي، ميثلون مناذج مقززة للتطرف، عندما انفردوا 
بتف�ص��ري الدين واأعر�صوا عن املنبع الأ�صيل، وا�صبحوا مثاًل للدموية 
والنح��راف، بي��د اأن امل�ص��كلة اأن هك��ذا من��اذج رمب��ا تك��رر يف زمانن��ا، 
فتتح��ول - م��ن حي��ث يري��د �صاحبه��ا او ل يري��د- اىل مع��اول فكري��ة 

وثقافي��ة ل�ص��رب كيان ال�ص��عب وهويت��ه وتاريخه. 

فرحة العراق في تحرره من التطّرف
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اهلل  اآي��ة  الدين��ي  املرج��ع  �ص��ماحة  و�ص��ف 
العظم��ى ال�ص��يد حمم��د تق��ي املدر�ص��ي - دام ظل��ه- 
ح��ب النب��ي الأك��رم، �صلى اهلل عليه واآله، عامل وحدة 
ومتا�ص��ك ب��ن جمي��ع طوائ��ف ال�ص��عب العراق��ي، واأن��ه 
�ص��يكون ع�صّي��ًا ع��ل جمي��ع حم��اولت التق�ص��يم. ودع��ا 
اىل اللتزام بنهج و�صرية النبي الأكرم، لنقاذ المة 

والع��امل م��ن الزم��ات الت��ي يتخب��ط به��ا.
ج��اء ذل��ك خ��الل احلف��ل ال�ص��نوي ال��ذي يرع��اه 
املرج��ع املدر�ص��ي، يف ذك��رى املول��د النب��وي ال�ص��ريف. 
واأ�ص��اتذة  العل��وم الديني��ة  واأم��ام ح�ص��د م��ن طلب��ة 
احل�ص��د  م��ن  اآخري��ن  و�صي��وف  العلمي��ة  احل��وزة 
ال�ص��عبي م��ن موؤ�ص�ص��ات ومراك��ز ثقافي��ة اخ��رى، ابتداأ 
�ص��ماحة املرج��ع املدر�ص��ي كلمت��ه بالق��ول: "ان الع��امل 
يعي���ص ماآ���ص واأزم��ات متوالي��ة، وق��د فاق��ت ق��درات 
الدميقراطي��ة،  واملدع��ن  وال�صيا�ص��ين  امل�صلح��ن 
ل��ذا نح��ن بحاج��ة اىل ه��ّزة عنيف��ة لل�صم��ري العامل��ي 
حتى يعود اىل ر�ص��ده وتوازنه، وت�ص��تعيد �صعوب العامل 
ال�ص��لم والرفاهي��ة، فالع��امل ي�ص��هد يومي��ًا اكت�ص��افات 
علمي��ة، بي��د اأنه��ا مل حتق��ق ال�ص��عادة ل�ص��عوب الع��امل، 
ل��ذا نح��ن بحاج��ة اىل تغي��ري ج��ذري م��ن خ��الل منه��ج 

النب��ي الأك��رم، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه".

ودع��ا �ص��ماحته اىل م�صادي��ق عملي��ة للمنه��ج 
يف  ل�ص��يما  الواق��ع،  ار���ص  عل��ى  ال�ص��ريف  النب��وي 
الع��راق. واأك��د ب��ان "ال�ص��وت الر�ص��ايل العظي��م الذي 
�ص��يغري الع��امل، ينبع��ث م��ن الع��راق، وم��ن النج��ف 
الأ�ص��رف وم��ن كرب��الء املقد�ص��ة، وه��و ال�ص��وت ال��ذي 

ينتظ��ره الع��امل".
كم��ا دع��ا �ص��ماحته اىل اتخ��اذ الق��راآن الك��رمي، 
املعي��ار ل�صياغ��ة ثقاف��ة  الم��ة، م��ن خ��الل و�ص��ائل 
والو�ص��ائل  والتعلي��م  الربي��ة  ومناه��ج   الع��الم، 
الخ��رى. وحّم��ل احل��وزة العلمي��ة م�ص��وؤولية تكري���ص 
الثقاف��ة القراآني��ة يف املجتم��ع والدولة، كونها "م�صدر 
م��ن  املزي��د  ع��ن  وامل�ص��وؤولة  والتوجي��ه،  ال�ص��عاع 
التالح��م م��ع الق��راآن الك��رمي ونه��ج البالغ��ة والأدعية 
والن�صو���ص الديني��ة الواردة ع��ن الأئمة الطهار، كما 
على اجلامعات ان حتذو حذو احلوزة العلمية يف هذا 

الجت��اه".
يواجهه��ا  الت��ي  والتحدي��ات  املخاط��ر  وع��ن 
الع��راق قال �ص��ماحة املرج��ع املدر�ص��ي: "الذين جاوؤوا 
م��ن اأق�ص��ى الدني��ا ويحمل��ون �ص��كن التق�ص��يم، حزبيًا 
وطائفي��ًا، ليعلم��وا اأن �ص��عبنا �ص��يبقى موح��دًا ب��كل 
مكونات��ه )م��ن الك��رد وال�ص��يعة وال�ص��نة واملندائي��ة 

وال�صابئة وامل�صيحين(، بوا�صطة حب النبي الأكرم، 
�صلى اهلل عليه واآله، وهي الركيزة ال�صا���ص للوحدة، 

وه��ي ولي��دة ثقاف��ة اأه��ل البي��ت، عليه��م ال�ص��الم".
وا�ص��اف �ص��ماحته م�ص��تطردًا ب��اأن علين��ا جت��اوز 
مرحل��ة القتت��ال، و"اأن يقت��ل بع�صن��ا بع�ص��ًا، وه��ي من 
خملف��ات الثقاف��ة الأموي��ة واجلاهلي��ة املقيت��ة، حتــى 
ننتقل اىل مرحلة البناء والإعمار والإرتقاء يف مدارج 
التط��ور والتق��دم، فالع��راق ميتل��ك املوؤه��الت لذل��ك، 
م��ن خ��ريات وثروات وعقول هائلة، لي���ص اليوم، واإمنا 

كان عه��ده بذل��ك من��ذ فج��ر احل�صارة". 
ويف خت��ام كلمت��ه �ص��دد �ص��ماحته عل��ى �ص��رورة 
الحت��كام اىل �ص��ريعة الر�ص��ول الأك��رم، �صل��ى اهلل 
علي��ه واآل��ه، الت��ي ج��اء به��ا اىل الم��ة، وت�ص��اءل: "ملاذا 
م��ا ت��زال القوان��ن والح��كام عندن��ا بعي��دة ع��ن روح 
الد�ص��تور ورح ال�ص��عب؟ وملاذا مايزال الق�صاء يحتكم 
اىل قوانن ما اأنزل اهلل بها من �صلطان، ومتى نتطور 
حت��ى نع��ود اىل القوان��ن ال�ص��المية ال�ص��محاء. اإن 
القوانن وال�صريعة ال�صالمية هي التي حتطم الإ�صر 
والأغ��الل الت��ي تكب��ل الن�ص��ان والت��ي حت��دث عنه��ا 
الق��راآن الك��رمي }ي�ص��ع عنكم اإ�صرك��م والغالل التي 

كان��ت عليكم".

اهلل  اآي��ة  الدين��ي  املرج��ع  �ص��ماحة  اأك��د 
العظم��ى ال�ص��يد حمم��د تق��ي املدر�ص��ي - دام 
ظل��ه- إن النت�ص��ارات الت��ي حققته��ا الق��وات 
الأمنية واجلي���ص و احل�ص��د ال�ص��عبي يف العديد 
مدين��ة  حتري��ر  وآخره��ا  الع��راق  م��دن  م��ن 
الرم��ادي، حُت�ص��ب جلمي��ع ابن��اء ال�ص��عب ب��كل 
اطيافه، بعد اأن توحدوا  جميعًا وان�صهروا يف 
ق�صيته��م للدف��اع ع��ن اأر���ص الع��راق. وو�ص��ف 
�ص��ماحته يف جان��ب م��ن كلمته الأ�ص��بوعية التي 
األقاها م�صاء اخلمي�ص بتاريخ  2015/12/24 
الت�صريح��ات الت��ي اأطلقه��ا بع���ص ال�صيا�ص��ين 
يف الع��راق، والت��ي حاول��ت الني��ل م��ن احل�ص��د 
ال�ص��عبي وامل�صا���ص به، باأنها "اأراجيف يطلقها 
مرجف��ون". موؤك��دًا اأن احل�ص��د ال�ص��عبي ل��كل 

العراقي��ن ولي���ص لطائف��ة دون اأخ��رى.
اخل�صو���ص:  ه��ذا  يف  �ص��ماحته  وق��ال 
"نح��ن ل ننتظ��ر م��ن الذي��ن رحب��وا يوم��ًا م��ا 
بالإره��اب، اأي كلم��ات من�صفة بحق جماهدي 
م�ص��وؤولية  حتمل��وا  الذي��ن  ال�ص��عبي  احل�ص��د 

الدف��اع ع��ن اأر���ص الع��راق". 
واأ�صاف �صماحته: 

و  العراق��ي  اجلي���ص  مزق��وا  الذي��ن  "اإن 
اأوقفوا ال�صناعة احلربية منذ �ص��قوط املجرم 
�ص��دام، ه��م الذي��ن يحاول��ون الي��وم التميي��ز 
ب��ن احل�ص��د ال�ص��عبي والق��وات الأمني��ة وباق��ي 
الف�صائ��ل امل�ص��اركة يف حتري��ر الع��راق م��ن 

دن���ص داع���ص".
"غ��رية"  اأن   اىل  �ص��ماحته  ا�ص��ار  و 

جماه��دي ابن��اء �ص��عبنا يف  احل�ص��د ال�ص��عبي 
املتوارث��ة ع��ر التاري��خ، "ه��ي م��ن ح��ال دون 
�صقوط بغداد وكربالء والنجف بيد الدواع�ص 
الرهابي��ن وم��ن يق��ف ورائه��م ويدعمه��م".
بتوف��ري  احلكوم��ة  �ص��ماحته  وطال��ب 
الدع��م والإمكان��ات الكافي��ة لق��وات احل�ص��د 
ال�ص��عب  دع��ا  فيم��ا  ال�ص��عبي،  اجله��ادي- 
العراق��ي اإىل املزيد من موؤازرته والوقوف اإىل 

جنب��ه �ص��د م��ن يح��اول الإ�ص��اءة ل��ه. 
واأ�ص��ار �ص��ماحته اإىل اأن "الع��راق ا�صب��ح 
الي��وم مرك��زًا لل�ص��راع ب��ن احل��ق والباط��ل"، 
موؤكدًا اأن  ال�صعوبات التي يعي�ص��ها العراقيون 
اإمن��ا ه��ي متهي��دًا ملرحل��ة قادم��ة يق��ود فيه��ا 

الع��راق الع��امل باأ�ص��ره ب��اإذن اهلل - تع��اىل-.

المرجع المدرسي : العراقيون باجتماعهم على 
حب النبي األكرم يتحّدون سكاكين التقسيم

المرجع  الُمدرّسي: ال ننتظر من المرجفين الذين 
رحبوا باإلرهاب كلمة إنصاف بحق الحشد الشعبي
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ظل��ه-  -دام  املُدّر�ص��ي  املرج��ع  �ص��ماحة  ق��ال 
"اأن املنطق��ة والع��امل اأجم��ع ي�ص��هد ازم��ات خط��رية، 
ميك��ن  ول  الره��اب،  اآف��ة  و  احل��راري،  كالحتبا���ص 
بجه��ود  اإل  وعالجه��ا  اأزم��ات  هك��ذا  عل��ى  ال�ص��يطرة 
م�ص��ركة قائم��ة على �ص��دق النواي��ا والرادات والو�صوح 
يف الروؤي��ة والتخطي��ط، لأن ه��ذه الزم��ات اإمن��ا نتج��ت 
املتبادل��ة  وال�صراع��ات  اخلالف��ات  نتيج��ة  وتفاقم��ت 
وحماول��ة فر���ص امل�ص��اريع واملخطط��ات لبل��دان وق��وى 

معين��ة عل��ى ح�ص��اب بل��دان وق��وى اخ��رى". 
ويف كلم��ة القاه��ا مبكتب��ه يف كرب��الء املقد�ص��ة، 
احل��وزات  وطلب��ة  اأ�ص��اتذة  وم��ن  زائ��رة،  وف��ود  ام��ام 

العلمي��ة، ق��ال �ص��ماحته يف مقتط��ف منه��ا: 
"كلم��ا كان الن�ص��ان اك��ر ا�صت�ص��رافًا للم�ص��تقبل، و 

اع��دادًا ل��ه وتوف��ريًا ل��كل امل�ص��تلزمات التي لب��د اأن يعمل 
بها، كان اآكر اأمنًا يف حياته، و اكر حزمًا و اأقوى على 
مواجه��ة حتدياته��ا، وكما يف �ص��وؤون احلي��اة الفردية وما 
يت�صل بها،  كذلك يكون املجتمع الذي يفكر يف حا�صره 
وم�ص��تقبله ويخط��ط لهم��ا يكون اك��ر امنًا و اكر جناحا 
و حزمًا و اكر قوة، لإنه - مثاًل- يعد نف�صه من الناحية 
المني��ة و الع�ص��كرية ملتزم��ًا بقول��ه -�ص��بحانه وتعاىل-: 
ٍة َوِمــْن ِربَــاِط  وا لَُهــْم َمــا اْســتَطَْعتُْم ِمــْن قُــوَّ }َوأَِعــدُّ

ــْم{، وم��ن  ــِه َوَعُدوَّكُ ــُدوَّ اللَّ ــِه َع ــوَن ِب ــِل تُرِْهبُ الَْخيْ

الناحي��ة العمراين��ة - مث��اًل- يفك��ر ويخط��ط  لإن�ص��اء 

البن��ى التحي��ة و ادامته��ا، ف��ال ي�ص��رف الم��وال ب��ال 
تخطي��ط م�ص��تقبلي. وم��ن الناحي��ة الجتماعي��ة يفك��ر 
بكيفية ادارة املجتمع، ويف �صبل تعليمه وكيف ي�صتحدث 
املزي��د م��ن اجلامع��ات و املعاه��د املطلوب��ة، ويط��ور م��ن 
ادائه��ا ونتاجه��ا لك��ي يك��ون امام��ه جي��ل واعد ق��ادر على 
بن��اء و�صم��ان امل�ص��تقبل الف�ص��ل ملجتمع��ه، وهك��ذا المر 

بالن�ص��بة لعدي��د ق�صاي��ا الأمة". 
الدع��وات  �ص��ماحته اىل  ا�ص��ار  اآخ��ر  م��ن جان��ب 
التحري�صي��ة يف الغ��رب �ص��د ال�ص��الم، ق��ال: "اإن الع��امل 
ول�ص��يما الغ��رب، ومن��ذ اح��داث 11اإيل��ول، ب��ات يواج��ه 
م�ص��كلة كب��رية، ب��ل و اأزم��ة ح�صاري��ة عندم��ا رب��ط ب��ن 
م��ا ح��دث يف نيوي��ورك، بال�ص��الم وامل�ص��لمن لدرج��ة اأن 
الرئي���ص المريك��ي ال�ص��بق ج��ورج بو���ص الأب��ن، اعل��ن 
حينه��ا ع��ن م��ا و�صف��هُ بح��رب �صليبي��ة، والي��وم ن��رى 
ون�ص��مع تك��رار ه��ذه الدع��وات املعادي��ة واملحر�ص��ة عل��ى 
ال�صالم وامل�صلمن من قبل املر�صح اجلمهوري للرئا�صة 
المريكي��ة، دونال��د ترام��ب و امثال��ه. وه��ذه الدع��وات 
لي�ص��ت غريب��ة ول بجدي��دة، انه��م من��ذ عق��ود ولغاي��ة 
الي��وم اي�ص��ا خطط��وا وعمل��وا �ص��د ال�ص��الم، فواجه��وا 
ومنع��وا وحا�ص��روا كل م��ا مي��ت اىل ال�ص��الم احلقيق��ي 
ب�صل��ة، م��ن اعالم وقن��وات وتوجيهات واأعمال خمتلفة، 
وملّ��ا خل��ت ال�ص��احة  من الكلم��ة ال�صحيحة، ومن الدعوة 
والكلمة ال�صادقة وال�صلمية والبناءة، كان من الطبيعي 

اأن ياأت��ي اأمث��ال ه��وؤلء الغرب��ان الناعق��ة بالتكف��ري ودي��ن 
البغ�ص��اء والكراهي��ة والقت��ل، فتنت��ج ه��ذه اجلماع��ات 

الرهابي��ة م��ن الدواع���ص و امثاله��م".
ويف ه��ذا ال�ص��ياق اأو�ص��ح �ص��ماحته بالق��ول: "يج��ب 
علين��ا اأن  ندف��ع ون��دراأ باحل�ص��نة ال�ص��يئة، فم��ن قب��ل اأن 
تاأتي ال�ص��يئة و تنت�ص��ر نقوم بالوقاية منها والوقاية خري 
م��ن الع��الج. وم��ن مب��داأ وقيم��ة الوقاي��ة ودرء احل�ص��نة 
بال�ص��يئة، يج��ب ان نفك��ر ونخط��ط  ان��ه، وكم��ا كل دول��ة 
واجتماعي��ًا  وثقافي��ًا  اقت�صادي��ًا  للم�ص��تقبل  تخط��ط 
واعالمي��ًا و�صيا�ص��يًا، كذل��ك الع��امل يج��ب ان يخط��ط 
للم�ص��تقبل، جلمي��ع ه��ذا الع��امل، وكذا نح��ن كاأمة، يجب 
ان نخط��ط مل�ص��تقبل 1500 ملي��ون م�ص��لم يف العامل، واأي 
فك��ر واأي ثقاف��ة و اأي ن��وع م��ن ان��واع الدع��وة يج��ب ان 

تنت�ص��ر يف الع��امل"؟
ويف املح�صل��ة - يق��ول �ص��ماحته- "نق��ول للع��امل: 
تعال��وا نب��ث الدي��ن ال�صحي��ح والفه��م ال�صحي��ح للدي��ن، 
ودع��وا العلم��اء واملفكري��ن ذوي الب�صائ��ر الذي��ن يبث��ون 
الدي��ن ال�صحي��ح ول متنعوه��م وتعرقل��وا قيامه��م به��ذا 
ال��دور حت��ى تقتلع��وا ج��ذور الرهاب ف��ال فائدة من قطع 
الف��روع و ت��رك اجل��ذر لينموا بفرع جديد. فعليكم لي���ص 
قت��ال الره��اب فق��ط ب��ل حمارب��ة ه��ذه الف��كار واجلذور 
لوق��ف  ال�صحي��ح  بالدي��ن  وال�ص��باب  النا���ص  واإفه��ام 

التحاقه��م به��ذا امل��د اجلاهل��ي ".

اأك��د �ص��ماحة املرج��ع املُدّر�ص��ي - دام ظل��ه- اأن 
"م��ا ُت�ص��مى بال�ص��لفية والوهابي��ة ه��ي مذه��ب ومنه��ج 

تكف��ريي وارهاب��ي �ص��اذ ل مي��ّت اىل امل�ص��لمن؛ �ص��نة 
و�ص��يعة، ب�صل��ة، و ان��ه ُيعد جرثومة الف�ص��اد والرهاب 
والتع�ص��ب، واإمن��ا انت�ص��ر وحظ��ي -ولي��زال يحظ��ى- 
برعاية ودعم النظام ال�صعودي الذي زعم موؤخرًا اأنه 
�ص��كل "حتالف��ًا ا�ص��الميًا ع�ص��كريًا ملحارب��ة الره��اب" 
وقال��وا اإن��ه لي���ص حلف��ًا طائفي��ًا او �ص��نيًا، ونح��ن نق��ول 

له��م : نرج��و اأن ل يك��ون حلفك��م ه��ذا وهابي��ًا.
�ص��ماحته  كلم��ة  م��ن  جان��ب  يف  ذل��ك  ج��اء 
ال�ص��بوعية الت��ي األقاه��ا بح�ص��ور ح�ص��د م��ن الوف��ود 
بتاري��خ  املقد�ص��ة  كرب��الء  يف  مبكتب��ه  والزائري��ن 
"يج��ب  منه��ا:  جان��ب  يف  وج��اء   ،2015/12/017
ان ننتب��ه جميع��ًا اىل اأن م��ا �ص��هده وي�ص��هده الع��امل 
ومنطقتن��ا م��ن حتالف��ات ملواجه��ة الره��اب ت�ص��كلها 
وتدعو اليها امريكا او رو�صيا، واأخريا حتالفات دعت 
اليه��ا بع���ص النظم��ة العربية، هي حتالفات فا�ص��لة ل 
ت�ص��تطيع اأن تفع��ل ذل��ك لأنه��ا اأوًل: مبني��ة وقائمة على 

�صع��ف وريب��ة. 
وثاني��ًا: لي���ص ملن�ص��ئيها والداع��ن اليه��ا الرادة 

احلقيقي��ة واملطلوب��ة". 

واأ�ص��اف �ص��ماحته بخ�صو���ص دور علم��اء الدي��ن 
يف ه��ذه املرحل��ة موؤكدًا: "نحن كعلماء دين واجبنا اأن 
نتكلم ونقول كلمتنا يف املنعطفات الرئي�صية، يجب اأن 
نتكلم ونبن و نوجه، "فاذا ظهرت البدع فعلى العامِل 
اأن يظه��ر علم��ه"، لأن �ص��كوته ق��د ي�ص��توجب لعن��ة اهلل 

عليه". 
وبخ�صو���ص التحال��ف الع�ص��كري ال��ذي �ص��كلته 
ال�ص��عودية موؤخرًا، اأكد �ص��ماحته باأن الدول امل�صاركة، 
ل��الإرادة  تفتق��د  وفقره��ا،  ب�صعفه��ا  معروف��ة  وه��ي 
احلقيقي��ة ملحارب��ة الره��اب، وق��د جاء ه��ذا التحالف 
بع��د املج��ازر الت��ي ارتكبته��ا ال�ص��عودية �ص��د ال�ص��عب 
اليمن��ي، وك�ص��ف يف حديث��ه قائ��اًل: "م��ن تزع��م اأن��ك 
ت�ص��كل حتالفًا اإ�ص��الميًا ملحاربة الرهاب، عليك اوًل: 
اأن تق��ول لن��ا و للع��امل، كي��ف اجتم��ع زعي��م القاع��دة 
يف اليم��ن، م��ع رئي���ص قواتك��م اخلا�ص��ة وم��ع اآخري��ن 
م��ن مرتزق��ة "ب��الك ووت��ر" يف م��كان واح��د، عندم��ا 
تعر�ص��وا ل�ص��اروخ "تو�ص��كا" يف منطق��ة ب��اب املن��دب، 
وقتل��وا باأجمعه��م؟ فم��ا ال��ذي جمعه��م، وم��اذا كان��وا 
يخطط��ون؟! األي�ص��ت ه��ذه ف�صيح��ة يج��ب ان يتوق��ف 

عنده��ا الع��امل".
"ث��م  ال�ص��ياق:  ه��ذا  يف  �ص��ماحته  وا�ص��اف 

اأنك��م تقول��ون بتحالفك��م ه��ذا تري��دون الآن حمارب��ة 
الره��اب، وه��ل من��ى وتف�ص��ى ه��ذا الره��اب اإل بك��م، 
ويف ظ��ل رعايتك��م ومتويلكم وت�ص��ليحكم وبثكم احلقد 
والع�صبي��ات  والعن�صري��ة  والكراهي��ة  والطائفي��ة 
واحل��روب يف بل��دان الأم��ة ع��ر اإعالمك��م وفتاواك��م 
عل��ى  وه��م  والتكف��ري يف بالطك��م،  ال�ص��وء  وعلم��اء 
نف���ص �ص��اكلة �ص��ريح القا�ص��ي و�ص��مرة اب��ن جن��دب و 

التاأري��خ".  ا�ص��باههم يف 
نق��ول مل��ن �ص��كل ه��ذا التحال��ف: ل��و كنت��م جادي��ن 
و�صادق��ن واعرفت��م وعرفتم حقيق��ة خطاأكم الفادح 
ب��زرع ون�ص��ر جرثوم��ة الره��اب والتكف��ري ودع��م ه��ذا 
م��ن قبلك��م  اول برنام��ج ملكافحت��ه  ف��ان  الره��اب، 
يب��داأ ب��اأن ت�ص��كتوا وتبع��دوا عمي��ان الب�ص��ر والب�ص��رية 
م��ن وع��اظ بالطك��م الذي��ن يحر�ص��ون ويفت��ون يومي��ًا 
بالقت��ل و ينعق��ون كالغ��راب بب��ث الكراهي��ة وم��ن عل��ى 
من��ر امل�ص��جد احل��رام وم�ص��جد نب��ي الرحم��ة، �صل��ى 

اهلل علي��ه واآل��ه. 
اعلنت��م ع��ن ه��ذا التحال��ف، وقلت��م ان��ه �ص��يكون 
ملحارب��ة الره��اب، وقلت��م اأن��ه لي���ص حتالف��ًا �ص��نيًا ول 
�ص��يعيا، ونق��ول لك��م: نع��م؛ ه��ذا احلل��ف لي���ص �ص��نيًا. و 

لك��ن نرج��و اأن ل يك��ون وهابي��ًا.

أعلنوا حلفًا قالوا إنه ليس طائفيًا ونقول لهم: 
نعم؛ و لكن نرجو أن ال يكون وهابيًا!

من مبدأ و قيمة الوقاية و درء السيئة 
بالحسنة، يجب ان نفكر ونخطط للمستقبل



الق��اع  يف  ا�صبح��وا  الي��وم  امل�ص��لمون  مل��اذا 
بينم��ا كان��وا يف ي��وم م��ن الي��ام يف القم��ة؟

ومل��اذا جن��د ال�صراع��ات الطائفي��ة والعرقي��ة 
ــا لديه��م م��ن  والثني��ة يف بالدن��ا، ا�صاف��ة اىل م

تخل��ف ودكتاتوري��ة وظل��م؟ 
م��ن  البري��اء  ل��ه  يتعر���ص  م��ا  كل  ومل��اذا 
هجم��ات وجرائ��م عل��ى يد زمر الره��اب والتكفري 
يف �ص��وريا والع��راق واليم��ن وب��الد اخ��رى، ومنه��ا 
م��ا ج��رى موؤخ��رًا يف نيجريي��ا ويف باك�ص��تان م��ن 
قت��ل لالأبري��اء ل ل�ص��يء اإّل لكونه��م �ص��يعة، وم��ع 
حالة النزيف الذي متر به الأمة، لكن دون �ص��عور 

ب��الأمل؟!

 عندما يتخّل العلامء عن دورهم

الت��ي مت��ر  بالظ��روف  يتعل��ق  �ص��بب  هن��اك 
به��ا الأم��ة، واآخ��ر يتعل��ق مبا مت��ر به بلدانن��ا واأمتنا 
ب�ص��كل عام من اأو�صاع؛ فال�ص��بب الول: انه بعدما 
ا�ص��تيقظ املســلمون - او ق�ص��م منه��م- وب��داأوا 

وخطط��وا  الع��داء  �ص��ارع  بحقوقه��م،  يطالب��ون 
لإ�صكاتهم وا�صتعادة �صيطرتهم عليهم، من خالل 
اجلماعات الرهابية والتكفريية، التي عملوا على 
م��ع ذل��ك  �ص��نوات،  وتنميته��ا من��ذ  زرع بذرته��ا 
يبقى هذا ال�ص��بب طارئًا، ولي���ص ال�ص��بب احلقيقي 

واجل��ّدي مل��ا اآل��ت الي��ه او�ص��اع الأم��ة.
حل��ال  والرئي�ص��ي  احلقيق��ي  ال�ص��بب  اأم��ا 
امل�ص��لمن ال�ص��يئ، فه��و تخل��ي العلم��اء ع��ن دوره��م 
وم�ص��وؤوليتهم، وحتوله��م اىل اأتب��اع للح��كام، وه��ذا 
المر شّخصه النبي الأكرم، �صلى اهلل عليه واآله، 
بكلم��ة وا�صح��ة، ه��ي م��ن خال�صة الق��راآن الكرمي، 
ح��ن ق��ال يف احلدي��ث املاأث��ور: "اإذا راأيت��م العلم��اء 
عل��ى اأب��واب املل��وك فبئ���ص العلم��اء وبئ���ص املل��وك 
فنع��م  العلم��اء  اأب��واب  عل��ى  املل��وك  راأيت��م  واإذا 

العلم��اء ونع��م املل��وك". 
اإن الق�صي��ة؛ َم��ن يق��ود َم��ن يف الأم��ة؟ ه��ل 
احلكم��ة والخ��الق والق��راآن والتاري��خ امل�ص��رف يف 
حي��اة الم��ة و العل��م والقي��م الر�ص��الية ه��ي الت��ي 
البل��دان  يحكم��ون  اأنا���ص  جمموع��ة  اأم  حتك��م؟ 
ال�ص��المية، ويتحكم��ون مب�صائره��ا لأنهم ميلكون 
اخليان��ة  م��ن  واملزي��د  وامل��ال،  والع��الم  الق��وة 

فيبيع��ون بالده��م باأبخ���ص الأثم��ان؟ 

 أعظم وثيقة تاريخية

و  ب��ّن  ال�ص��الم،  علي��ه  احل�ص��ن،  الم��ام 
اأو�ص��ح ه��ذه احلقيق��ة يف ر�ص��الة وخط��اب وجه��ه 
للعلماء قبل �صنة من �صهادته، و يف اآخر ما اأر�صله 
اىل معاوي��ة، وه��و م��ا يجب عّده من اأعظم الوثائق 
التاريخي��ة الت��ي تب��ّن دواف��ع النه�ص��ة احل�ص��ينية، 
العلم��اء،  ال�ص��الم، م�ص��وؤولية  يب��ن، علي��ه  وفي��ه 
وكي��ف اأنه��م يتحمل��ون م�ص��وؤولية الو�ص��اع املردية 
يف الأم��ة، عندم��ا مل يقوم��وا بدوره��م يف قي��ادة 
و ار�ص��اد الم��ة، وتوان��وا وتراجع��وا و باع��وا دينه��م 

بدني��ا غريه��م.
ج��اء يف جان��ب م��ن كلمت��ه، علي��ه ال�ص��الم: 
"...ث��م اأنت��م، اأيه��ا الع�صاب��ة، بالعل��م م�ص��هورة، 
وباخل��ري مذك��ورة، وبالن�صيح��ة معروف��ة، و ب��اهلّل 
ال�ص��ريف،  يهابك��م  مهاب��ة،  النا���ص  اأنف���ص  ف��ى 
ويكرمك��م ال�صعي��ف، و يوؤثرك��م م��ن ل ف�ص��ل لك��م 
علي��ه ول ي��د لك��م عن��ده، ت�ص��فعون ف��ى احلوائج اإذا 
امتنع��ت م��ن طالبه��ا، ومت�ص��ون فى الطري��ق بهيئة 
امللوك وكرامة الأكابر، األي�ص كل ذلك امنا نلتموه 
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مبا يرجى عندكم من القيام بحق اهلّل، واإن كنتم 
عن اأكر حّقه تق�صرون، فا�صتخففتم بحق الأمة، 
فاأما حق ال�صعفاء ف�صيعتم، واأما حقكم بزعمكم 
طلبت��م، ف��ال م��اًل بذلتم��وه، ول نف�ص��ًا خاط��رمت بها 
لل��ذي خلقه��ا، ول ع�ص��رية عاديتموه��ا ف��ى ذات 
وجم��اورة  جنت��ه  اهلّل  عل��ى  تتمن��ون  اأنت��م  اهلّل، 
ر�ص��له واأمان��ًا م��ن عذاب��ه، لقد خ�ص��يت عليك��م اأيها 
املتمن��ون عل��ى اهلّل اأن حت��ل بك��م نقم��ة م��ن نقمات��ه 
لأنك��م بلغت��م م��ن كرام��ة اهلل منزل��ة ف�صلت��م به��ا، 
وم��ن يع��رف ب��اهلّل ل تكرم��ون، واأنت��م ف��ى عب��اده 
تكرم��ون وق��د ت��رون عه��ود اهلل منقو�ص��ة، ف��ال 
تفزع��ون، واأنت��م لبع���ص ذمم اآبائك��م تفزع��ون، 
وم��ا اأمرك��م اهلّل ب��ه م��ن النهي والتناه��ي اأنتم عنه 
غافل��ون، واأنت��م اأعظ��م النا���ص م�صيب��ة مل��ا غلبت��م 
عليه من منازل العلماء لو كنتم ت�صعون، ذلك باأن 
جم��اري الأم��ور والأح��كام على اأي��دي العلماء باهلل 
الأمن��اء عل��ى حالل��ه وحرام��ه، فاأنت��م امل�ص��لوبون 
تل��ك املنزل��ة وم��ا �ص��لبتم ذل��ك اإل لتفرقك��م ع��ن 
احلق واختالفكم فى ال�صنة بعد البينة الوا�صحة، 
ف��ى  املوؤون��ة  وحتملت��م  الأذى  عل��ى  �ص��رمت  ول��و 
ذات اهلل، كان��ت اأم��ور اهلّل عليك��م ت��رد، وعنك��م 
ت�ص��در، واإليك��م ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من 

منزلتك��م و اأ�ص��لمتم، اأم��ور اهلل ف��ى اأيديه��م. 
امل��وت  م��ن  فرارك��م  ذل��ك  عل��ى  �ص��لطهم 
واإعجابك��م باحلي��اة الت��ي هى مفارقتك��م. يتقلبون 
ف��ى املل��ك باآرائهم وي�صت�ص��عرون اخلزي باأهوائهم 
اقت��داء بال�ص��رار وج��راأة عل��ى اجلبار، ف��ى كل بلد 
منه��م عل��ى من��ره خطي��ب ي�صق��ع، فالأر���ص له��م 
�ص��اغرة، واأيديه��م فيه��ا مب�ص��وطة، والنا���ص له��م 
خ��وًل ل يدفع��ون ي��د لم���ص، فم��ن بن جب��ار عنيد، 
ل  �ص��ديد مط��اع،  ال�صعي��ف،  عل��ى  �ص��طوة  وذي 

يع��رف املُب��دئ املعي��د".

 البحث عن العامل صاحب املوقف

اإذن؛ ال�ص��وؤال هن��ا؛ اأي��ن مكم��ن ال�صع��ف عند 
موؤ�ص�ص��ة العل��م والعلم��اء يف الدي��ن؟ ومل��اذا و�ص��ل 
به��م الأم��ر له��ذا احل��ال، حت��ى يكون��وا عل��ى اب��واب 
املل��وك واحل��كام؟ وكيف ميك��ن ان يعودوا لدورهم 

احلقيق��ي ويوجه��وا وي�صبط��وا احلكام؟ 
بالن�ص��بة لن��ا، كموال��ن و اتب��اع مدر�ص��ة اأه��ل 
البي��ت، عليه��م ال�ص��الم، فلدين��ا تاري��خ م�ص��رف، 
فعلماؤنا مت�ص��كوا با�ص��تقاللهم وقيادتهم لل�ص��احة 
وعدم ال�صماح لأنف�صهم بالذوبان يف التيار العام، 

وع��دم الع��راف ب�ص��لطة ظ��امل حت��ى ل��و ادى ه��ذا 
او اعتقاله��م وتعذيبه��م.  املوق��ف ل�صت�ص��هادهم 
ف�ص��عارهم، ولغاي��ة الآن، كان و�ص��يبقى: "الله��م 
أحين��ي حي��اة حمم��د واآل حمم��د، واأمتن��ي مم��ات 

حمم��د واآل حمم��د". 
وبف�ص��ل ه��ذه الثقاف��ة وه��ذه ال��روح امل�ص��تعدة 
لل�ص��هادة كان ولي��زال علم��اء مدر�ص��ة اهل البيت، 
وع��دم  بال�ص��تقالل  يتمتع��ون  ال�ص��الم،  عليه��م 
التبعي��ة للح��كام، وحت��ى م��ن مل ي�صت�ص��هد منه��م، 
ف�ص��لوكه ومواقف��ه و اأمنيت��ه ه��ي ال�ص��هادة، وه��ذا 
ال�صتعداد لل�صهادة، ُيعد مفخرة و�صجاعة وحصناً 

لال�ص��الم. 
ال�ص��ياق، اىل  اي�ص��ا ويف ه��ذا  ن�ص��ري  وهن��ا 
م��ا ج��رى عل��ى علم��اء و اتب��اع اه��ل البي��ت، عليه��م 
ال�ص��الم، يف نيجريي��ا، وحتدي��دًا ل�ص��ماحة ال�ص��يخ 

ابراهي��م الزكزك��ي.
ول  ه��ذا اخل��ط،  نوا�ص��ل  ان  ينبغ��ي علين��ا 
تغرن��ا املنا�ص��ب وال�صغ��وط واملغري��ات، ول تخيفنا 
وحم��الت  وال�ص��اعات  والنتق��ادات  التهدي��دات 
الت�صويه. يجب اأن نعرف �صفة العلم ودور العلماء 
باملحافظ��ة عل��ى ال�ص��الم واأخ��الق الأم��ة وقيمه��ا، 
ولي���ص الت�صفي��ق وح��ب ال�ص��هرة والع��الم. كم��ا 
يج��ب علين��ا ول�ص��يما باق��ي ابن��اء الم��ة وعلمائه��ا 
ان نع��رف قيم��ة العل��م، ودور الع��امل ح��ن يك��ون 
م�ص��تقاًل وكي��ف اأن موقف��ًا و كلم��ة من��ه ق��د تغ��ري 
التاريخ وهو جال�ص يف بيته، اأو كان يف قرية نائية، 
وه��و م��ا ثبت لعلمائن��ا الجالء بالتجرب��ة والدليل، 
ويف تاأريخنا البعيد والقريب. وكم�صلمن وموؤمنن 
يج��ب اأن نبح��ث ونتب��ع علم��اء يتخ��ذون املوق��ف 
ال�ص��جاع، و يقول��ون كلمته��م هلل تع��اىل ول يخ�ص��ون 
اأح��دًا اإل اهلل، عنده��ا تك��ون ه��ذه الكلم��ة فيه��ا 

الفائ��دة والع��الج لأو�ص��اع واأح��وال الأم��ة. 
عل��ى علم��اء الدي��ن اأن ي�ص��تثمروا كل فر�ص��ة 
متاح��ة خلدم��ة ال�ص��الم وب�ص��ط حاكمي��ة الدي��ن 
ال�صحي��ح، فثم��ة فر���ص كث��رية ج��دًا يف الع��امل، 
وو�ص��ائل اب��الغ الر�ص��الة والكلم��ة واملوق��ف احل��ق، 
م��ن النرن��ت وتكنولوجي��ا الت�ص��الت، وانت�ص��ار 
املراك��ز العلمي��ة والثقافي��ة. م��ن جه��ة اأخ��رى ف��ان 
احل��كام الي��وم، اأ�صع��ف من اأي وق��ت اآخر، والعامل 
الي��وم اأ�ص��به بقري��ة كوني��ة واح��دة، فيج��ب اأن ل 
يقت�ص��ر الع��امِل عل��ى م�ص��جده وم��ن ي�صل��ي خلف��ه، 
اإمن��ا يك��ون ملّم��ًا ومطلع��ًا ومواكب��ًا للع�ص��ر وم��ا 
ونق��وي  ننم��ي ونط��ور  الع��امل. هك��ذا  يج��ري يف 

احل��وزة العلمي��ة لتك��ون قوي��ة وموؤث��رة اك��ر، حت��ى 
ميكنه��ا اأن تاأم��ر وتغ��ري الواق��ع. فحينم��ا يفك��ر 
العلم��اء ويخطط��ون ويعمل��ون عل��ى تقوي��ة البني��ة 
ال�صا�ص��ية لالأم��ة، ل��ن يج��راأ احل��كام عل��ى فع��ل 
�ص��يء، والمثل��ة كث��رية، ونح��ن نري��د تعمي��ق ه��ذه 
المثل��ة و تو�ص��يعها يف ب��الد الولي��ة لأه��ل البي��ت، 

عليه��م ال�ص��الم، لتع��م اي�ص��ًا باق��ي الأم��ة. 
ال�ص��ريع  املوق��ف  القريب��ة؛  المثل��ة  وم��ن 
والقاط��ع لعلم��اء الدي��ن اإزاء التوغ��ل الع�ص��كري 
ج��اءوا  وح��ن  العراقي��ة،  الرا�ص��ي  يف  الرك��ي 
موؤخ��رًا بخيله��م ورجله��م، وبدباباته��م، ومترك��زا 
يف منطق��ة "بع�ص��يقة" مبحافظة نين��وى، ثم تعنتوا 
وقال��وا: ل نخرج...!بي��د اأن موق��ف علم��اء الدي��ن 
كان �ص��ديدًا عندما طالبوا بخروج هذه القوات، و 

قال��وا بو�ص��وح اأن ه��ذا احت��الل ول نقب��ل ب��ه.

 "الجهاد الكفايئ" ليس كل يشء

اىل م��ن يهم��ه الأم��ر؛ ف��ان العلم��اء املراج��ع 
والفقه��اء، ل يزال��ون يف اإط��ار الواج��ب الكفائ��ي، 
و�صم��ن ه��ذا الط��ار نالح��ظ تاث��ري ودور العلم��اء 
واملراج��ع القي��ادي يف جمتمعن��ا امل��وايل. وعل��ى كل 
م��ن يح��اول امل�صا���ص ببلدن��ا و�ص��عبنا اأن يع��رف؛ اأن 
علماءن��ا وب��كل حكم��ة يعرف��ون كيف ومت��ى يطلقون 
موقفه��م وكلمته��م احلا�ص��مة، فه��م حت��ى الآن مل 
ياأم��روا بع��د �ص��وى ب�"الواج��ب الكفائ��ي" فعلماؤن��ا 
اأن  تعتق��دوا  ف��ال  �ص��هامهم،  كل  يســتنفدوا  مل 
اجلهاد الكفائي هو اآخر ما يف جعبتنا. و على من 
يرب�ص��ون ببلدن��ا و�ص��عبنا اأن يع��وا أنن��ا حن حتن 
ال�ص��اعة ون��رى اخلط��ر حمدق��ًا ببلدن��ا الع��راق، 
وبالب��الد ال�ص��المية، ولي���ص م��ن و�ص��يلة لدفع��ه 
ومنع��ه فاإن��ه ميك��ن للعلم��اء والفقه��اء اأن يتخ��ذوا 
موقفهم القاطع واحلا�ص��م بواجب اجلهاد العيني 

او النف��ري الع��ام.
ال�ص��المية  الم��ة  ع��الج  ف��اإن  هن��ا؛  م��ن 
بالعودة ملا اأمر به الدين، وهو قيادة العلماء باهلل. 
ومن هنا اي�صا اأدعو م�صيخة الزهر، واأقول ل�صيخ 
الأزه��ر: ل جتل���ص وتتخّل��ى عن م�ص��وؤوليتك لياأتوك 
فتندف��ع  غريه��ا  او  ال�ص��عودية  م��ن  م�ص��تاأجرين 
ال�ص��عائر  و�ص��د  ال�ص��يعة  اخوان��ك  �ص��د  وتتكل��م 
احل�ص��ينية، فاع��رف ق��درك ونف�ص��ك ومكانت��ك 
وم�ص��وؤوليتك، ول تك��ن تابع��ا، فاأن��ت ل�ص��ت برج��ل 
ب�ص��يط، ول��ك ول�ص��عب م�ص��ر ولالزه��ر مكانة وقوة 

تغني��ك ع��ن الوهابي��ة واخل�ص��وع له��ا. 

 الى من يهمه 
األمر: إن علماءنا 

لم يستنفدوا 
كل سهامهم، 
فال تعتقدوا أن 

الجهاد الكفائي 
هو آخر ما في 
جعبتنا. فاذا 

نرى الخطر 
محدقًا، وليس 

من وسيلة 
لدفعه ومنعه 
فإن باالمكان 

اتخاذ العلماء 
موقفهم 

الحاسم بواجب 
الجهاد العيني 

او النفير العام

 يجب أن 
نعرف  قيمة 
العلم، ودور 
العالم حين 
يكون مستقاًل 
وكيف أن موقفًا 
و كلمة منه قد 
تغير التاريخ 
وهو جالس في 
بيته، أو جالسًا 
في قرية نائية

الموقف الشجاع لعلماء الدين 
ومواجهة التحديات الخارجية

 إعداد: بشري عباس
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كانون الثا

وراء األخباروراء األخبار

نظ��م جتم��ع الرحم��ة الر�ص��ايل يف كرب��الء 
املقد�ص��ة، وقف��ة ت�صامني��ة م��ع �ص��يعة نيجريي��ا 
عل��ى خلفي��ة الهج��وم الغ��ادر ال��ذي نفذت��ه الق��وات 
الع�ص��كرية احلكومي��ة عل��ى ح�ص��ينية )بقي��ة اهلل( 
الزكزاك��ي،  ابراهي��م  ال�ص��يخ  �ص��ماحة  ومن��زل 
وا�صت�ص��هاد ع��دد كب��ري م��ن املوال��ن لأه��ل البي��ت، 

عليه��م ال�ص��الم. 
بكرب��الء  العام��ل(  )ح��ي  منطق��ة  ويف 
عليه��م  البي��ت،  اأه��ل  م�ص��جد  ويف  املقد�ص��ة، 
ال�ص��الم، �ص��ارك جم��ع غف��ري م��ن اأه��ايل املنطق��ة 
ل�ص��يما ال�ص��باب، يف هذه الوقفة التي جاءت بعد 
ي��وم واح��د م��ن حادث��ة الهج��وم الغ��ادر عل��ى اأتب��اع 
اأه��ل البي��ت، عليهم ال�ص��الم، وقد ردد امل�ص��اركون 
هتافات تندد باحلملة الطائفية املقيتة التي تقف 
وراءه��ا اأجن��دة �صيا�ص��ية اأقليمي��ة ودولي��ة هدفه��ا 
اإيق��اف امل��ّد ال�ص��يعي اله��ادر يف الق��ارة الفريقي��ة 

والع��امل باأ�ص��ره. 

ال�ص��يد  �ص��ماحة  األق��ى  الوقف��ة  ه��ذه  ويف 
مه��دي الأعرج��ي امل�ص��رف عل��ى التجّم��ع، كلم��ة 
يف الوقف��ة اأك��د فيه��ا عل��ى اأن )الفك��ر الر�ص��ايل  
يحملن��ي امل�ص��وؤولية اجت��اه الأمة ال�ص��المية �ص��يعة 
اأه��ل البي��ت، عليه��م ال�ص��الم، يف خمتل��ف بق��اع 
الع��امل، ف��ال حتدن��ا يف ذل��ك ح��دود جغرافي��ة ول 
قومي��ة ول عرقي��ة او غريه��ا، وه��ذا م��ا دعان��ا اإىل 
الوق��وف مت�صامن��ن م��ع اإخوتن��ا املظلوم��ن يف 
نيجريي��ا، فن�ص��رك معهم برف�صنا لل��ذل والهوان 
م��ن قب��ل الظامل��ن، لن ملهمن��ا ومعلمن��ا واح��د، و 
ذاك ه��و الم��ام احل�ص��ن، علي��ه ال�ص��الم، ال��ذي 
مّن��ا  )هيه��ات  هاتف��ًا:  لالجي��ال  �ص��عارًا  اأعلن��ه 

الذّل��ة(. 
فنح��ن ناأخ��ذ م��ن احل�ص��ن، علي��ه ال�ص��الم، 
درو���ص الإب��اء والتح��دي، وم��ن مدر�ص��ة كرب��الء 

منهج��ًا ملقاوم��ة الظامل��ن(. 
ويف جان��ب اآخ��ر م��ن كلمت��ه اأ�ص��ار �ص��ماحة 

ال�ص��يد الأعرج��ي اىل ح��ادث العت��داء وتفا�صيل��ه 
اىل اأن حادث��ة الهج��وم عل��ى ح�ص��ينية ال�ص��يعة يف 
نيجرييا، واقتحامها وتدمريها واعتقال ال�ص��باب 
املوؤم��ن بق��وة ال�ص��الح، تذكرن��ا بحادث��ة الهج��وم 
عل��ى بي��ت ال�صديق��ة الزه��راء، عليه��ا ال�ص��الم، 
وكي��ف اأن الظامل��ن اقتحم��وا دار اأم��ري املوؤمن��ن، 
علي��ه ال�ص��الم، واأخ��ذوه مقي��دًا لإجب��اره عل��ى م��ا 

يك��ره. )فالق��وم اأبن��اء الق��وم(.
ق��ال  الزكزاك��ي،  ال�ص��يخ  �ص��خ�صية  وع��ن 
ال�ص��يد الأعرج��ي: )لق��د كان ال�ص��يخ  الزكزاك��ي 
ذل��ك الع��امل واملرب��ي ملجموع��ة م��ن ال�ص��باب يف 
نيجريي��ا، مث��اًل ل��كل الأح��رار يف الع��امل، و�ص��بابه 
مث��اًل لل�ص��باب املوؤم��ن، فقد وقف خم�ص��ون منهم، 
وب��كل �ص��جاعة، بوج��ه القوة الع�ص��كرية الغا�ص��مة، 
م�صحن باأرواحهم دون قائدهم ال�ص��يخ ابراهيم 
الزكزاك��ي، حت��ى الرم��ق الخ��ري وال�صت�ص��هاد يف  

�ص��بيل اهلل، يف ح�ص��ينية بقي��ة اهلل.

�صم��ن برناجم��ه ال�ص��بوعي م�ص��اء كل خمي���ص، 
ا�ص��ت�صاف منت��دى الق��راآن الك��رمي، يف جام��ع الإم��ام 
الكاظ��م، علي��ه ال�ص��الم، �ص��ماحة ال�ص��يخ حمم��د �ص��عيد 
املخزوم��ي، اأح��د اأب��رز علم��اء الدي��ن املقيم��ن يف كن��دا، 
ليق��دم ورقت��ه البحثي��ة ع��ن ال�صداق��ة بعن��وان: )ق��ل يل: 
م��ن ت�ص��ادق؟ اأق��ل لك من اأنت(. كم��ا ت�صمن الرنامج 
تقدمي��ًا لآخ��ر موؤلف��ات ال�ص��يخ ح�ص��ن البلو�ص��ي، ح��ول 

اأهمي��ة الق��راءة.
�ص��ماحة  ابت��داأ  ال�ص��باب،  م��ن  ع��دد  وبح�ص��ور 
ال�ص��يخ املخزوم��ي حديث��ه بال�ص��وؤال: )م��ن اأي��ن ا�ص��تقت 

كلم��ة ال�ص��دق( ؟
واأج��اب: )ال�ص��دق م�ص��تق م��ن الفع��ل )�ص��دق(. 
وال�ص��دق ه��و احل��ق. ف��اهلل خلق كل �ص��يء يف الكون على 
احل��ق. ل��ذا كل م��ا موج��ود يف الك��ون وجد عل��ى ال�صدق. 
فال�صم���ص -مث��اًل- ت��دور ب�ص��دق، اأي انه��ا �صادق��ة عل��ى 
م��ا عاه��دت اهلل علي��ه، ب��اأن ت��دور يف م�ص��ارها، وهك��ذا 

بالن�ص��بة لبقي��ة املوج��ودات الكوني��ة(.
واأو�ص��ح �ص��ماحته فيم��ا يتعل��ق بالتعام��ل ب��ن بن��ي 
الب�ص��ر: )نح��ن بن��ي الب�ص��ر عندم��ا نك��ون �صادق��ن يف 
تعاملن��ا م��ع بع�صن��ا، نكون م�صداق قوله تعاىل: }ولو أن 
ــركات  ــا عليهــم ب ــوا واتقــوا لفتحن أهــل القــرى آمن

ــوا فأخذناهــم مبــا  مــن الســامء واألرض ولكــن كذب

كانــوا يكســبون{. فعندم��ا اأك��ون �صادق��ًا، يك��ون ق��ويل 

وفعل��ي �صم��ن املنظوم��ة الكوني��ة الت��ي اأن��ا فيها(.

ث��م تط��رق �ص��ماحة ال�ص��يخ املخزوم��ي اىل املعاي��ري 
الت��ي ت�صبط هذه العالقة ومنها:

1- ان يك��ون الن�ص��ان �صادق��ًا يف ذات��ه، )اأن تك��ون 
�صريرته وعالنيته لك واحدة(.

2- ان يك��ون ال�صدي��ق معي��ارًا للخ��ري، و)ان يك��ون 
زينك زينه، و�صينك �صينه(.

بتغ��ري  يتغ��ري  ول  مع��ك  ثابت��ًا  يك��ون  ان   -3
ولي��ة(. ول  م��ال  يغ��ريه  )ل  املتغ��ريات، 

4- ان تك��ون ي��دك ي��ده، )ان ل مينع��ك �ص��يء مم��ا 
ت�صل اليه مقدرته(.

وخت��م �ص��ماحة ال�ص��يخ املخزوم��ي، بحث��ه، ببع���ص 
القواع��د ال�ص��لوكية لإجن��اح ال�صداق��ة ومنها؛ 

1- احذر الإحلاح. 
2- كّذب �صمعك و�صّدق ب�صرك. 

3- التم�ص له عذرًا.
و�صم��ن فق��رة )تق��دمي كت��اب(، ق��دم الخ جمتب��ى 
التميم��ي كت��اب )خط��ى نح��و جمتم��ع ق��ارئ( ملوؤلف��ه 
الدكت��ور ال�ص��يخ ح�ص��ن البلو�ص��ي، الباح��ث والكات��ب م��ن 
الكوي��ت، حي��ث يتح��دث الكت��اب ع��ن اأهمي��ة الق��راءة يف 
بن��اء املجتمع��ات وال�ص��خ�صية، كم��ا يتحدث عن م�ص��توى 
الق��راءة املت��دين يف عاملن��ا العرب��ي، وم�ص��تويات الأمي��ة 
املرتفع��ة. ث��م يناق���ص بعده��ا اأ�ص��باب ذل��ك الت��دين، م��ن 

الأ�ص��رة اىل املدر�ص��ة ث��م الإع��الم.
الأ�ص��اليب  ع��ن  للحدي��ث  الكت��اب  ينتق��ل  ث��م 
الكفيل��ة بالت�ص��جيع عل��ى الق��راءة، مثل تن�ص��يط املكتبات 
املدر�ص��ية، والته��ادي بالكت��اب، واإقام��ة معار���ص الكتاب 
وتك��رمي املوؤلف��ن، والروي��ج للكت��ب واملوؤلف��ات من خالل 
برام��ج تلفزيوني��ة، ون��دوات التوعي��ة، كم��ا ح�ص��ل يف 
مهرج��ان )جن��ون املطالع��ة( ال��ذي اأقي��م يف فرن�ص��ا عام 

.1993
ا�ص��اليب  ح��ول  ب��كالم  حديث��ه  الكت��اب  ويختت��م 

الق��راءة الفعال��ة وال�ص��ريعة. 
م��ن جهت��ه حت��دث الأخ جمتب��ى، ع��ن جمموع��ة 
م��ن الكت��ب الت��ي ين�ص��ح بقراءته��ا، وع��ن �ص��رورة بن��اء 
ال�صا���ص الفك��ري قب��ل قراءة الكتب التي تثري ال�ص��بهات 
عل��ى الدي��ن، كم��ا حت��دث ع��ن اأهمي��ة الق��راءة واملطالعة 
عل��ى �ص��كل جمامي��ع �ص��بابية ملزي��د م��ن تكري���ص ه��ذه 

الثقاف��ة.

تجمع الرحمة الرسالي ينظم وقفة 
تضامنية مع شيعة نيجيريا

في منتدى القرآن الكريم
ورقة بحثية )قل لي من تصادق؟ أقل لك من أنت(؟ 

وتقديم كتاب )خطى نحو مجتمع قارئ(
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وراء األخباروراء األخبار

وطلب��ة  الدي��ن  علم��اء  م��ن  غف��ري  بح�ص��ور 
احل��وزة العلمي��ة، و وف��ود �صيا�ص��ية وع�ص��كرية، اأقي��م 
يف جام��ع الإم��ام مو�ص��ى الكاظم، عليه ال�ص��الم، يف 
كربالء املقد�صة، الحتفال ال�صنوي مبنا�صبة املولد 
النب��وي ال�ص��ريف، برعاي��ة املرج��ع الدين��ي اآي��ة اهلل 

العظم��ى ال�ص��يد حمم��د تق��ي املدر�ص��ي دام ظل��ه-.
حبي��ب  ال�ص��يخ  �ص��ماحة  احلف��ل  اأدار  وق��د 
اجلم��ري، ال��ذي ق��د م�ص��تهاًل للحف��ل البهي��ج بكلم��ة 
حول املنا�ص��بة ال�ص��عيدة، ثم ابتداأ احلفل باآيات من 
الذك��ر احلكي��م تاله��ا املقرئ ع��ادل الكربالئي، ثم 
األقى �ص��ماحة ال�ص��يخ حممد علي داعي احلق، اأحد 
اأب��رز علم��اء الدي��ن يف كرب��الء املقد�ص��ة، ق�صي��دة 
ولئي��ة باملنا�ص��بة، تخللته��ا توجيه��ات وو�صاي��ا اىل 
علماء الدين وطلبة احلوزة العلمية، موؤكدًا �صرورة 
حتمله��م م�ص��وؤولية ن�ص��ر عل��وم وثقاف��ة اأه��ل البي��ت، 

عليه��م ال�ص��الم، يف املجتم��ع. 
و وج��ه �ص��ماحة ال�ص��يخ داع��ي احل��ق حديث��ه 
املقد�ص��ة،  كرب��الء  الديني��ة يف  العل��وم  اىل طلب��ة 
والرتق��اء يف  دوره��م  ياأخ��ذوا  لأن  اإياه��م  داعي��ًا 

ميادي��ن التاألي��ف واخلطاب��ة وال�ص��عر، م�ص��ريًا اىل 
ملواجه��ة  الدوات  ه��ذه  م��ن  ا�ص��تفادتهم  �ص��رورة 
الهجم��ات الثقافي��ة والفكري��ة م��ن خ��الل و�ص��ائل 
الع��الم ومواقع النت. كما اأو�صى بتحرك القنوات 
الف�صائية ال�ص��المية لإعداد برامج ثقافية موجهة 
للجيل اجلديد حتاكي م�صتوياتهم وتكون بدياًل عن 
الرام��ج الهابط��ة وامل�صلل��ة الت��ي تزخ��ر به��ا مئ��ات 

القن��وات الف�صائي��ة.
يف  كلمت��ه  املدر�ص��ي  املرج��ع  ل�ص��ماحة  وكان 
ال�ص��بب احلقيق��ي  البهي��ج، حت��دث فيه��ا  احلف��ل 
مل��ا يعي�ص��ه امل�ص��لمون والع��امل باأ�ص��ره م��ن ك��وارث 
وماآ���صٍ واأزم��ات، بالبتع��اد ع��ن القي��م الن�ص��انية 
والخالقي��ة الت��ي ج��اء به��ا النب��ي الأك��رم، �صل��ى 
اهلل علي��ه واآل��ه، كم��ا دع��ا علم��اء الدي��ن واملثقف��ن 
وال�صيا�ص��ين واملعني��ن يف الدول��ة، لأن يحتكموا اىل 
الق��راآن الك��رمي و�ص��رية النب��ي الأك��رم، يف قوانينهم 

و�صيا�ص��اتهم وطريق��ة ادارته��م �ص��وؤون املجتم��ع.
املرج��ع  �ص��ماحة  ع��ّد  اآخ��ر،  جان��ب  م��ن 
املدر�ص��ي، ح��ب النب��ي الأك��رم، يف الع��راق، الركيزة 

ال�صا���ص للوح��دة والتالح��م ب��ن جمي��ع مكون��ات 
وطوائف ال�ص��عب العراقي، وقال: )حتى امل�ص��يحين 
للنب��ي  والح��رام  احل��ب  يكن��ون  وال�صابئــة 
الأك��رم...(. وه��ذا التالح��م -ي�صي��ف �ص��ماحته- 
ه��و ال��ذي يت�ص��دى ل��كل موؤام��رات تق�ص��يم ومتزي��ق 

الع��راق.
املتب��ع  ه��و  وكم��ا  الخ��رية،  الفق��رة  وكان��ت 
يف الحتف��الت ال�ص��نوية املا�صي��ة، به��ذه املنا�ص��بة 
املبارك��ة، بارت��داء ع��دد م��ن طلب��ة العل��وم الديني��ة 
ال��زي الدين��ي والتتوي��ج بت��اج ر�ص��ول اهلل، �صل��ى اهلل 

علي��ه واآل��ه.
فق��د  �ص��لفًا،  ل��ه  املع��د  الرنام��ج  وح�ص��ب 
تق��دم �ص��تة ع�ص��ر طالب��ًا لتتويجه��م عل��ى ي��د املرج��ع 
املدر�ص��ي، وهم من اأربع مدار���ص دينية من كربالء 
املقد�ص��ة والنج��ف الأ�ص��رف، وه��ي: مدر�ص��ة الم��ام 
اجل��واد، علي��ه ال�ص��الم، ومدر�ص��ة الم��ام الر�ص��ا، 
علي��ه ال�ص��الم، ومدر�ص��ة الإم��ام اخلمين��ي -قد���ص 
�صره- ومدر�صة البالغ للعلوم ال�صالمية يف النجف 

الأ�ص��رف.

يف كلم��ة ل��ه ح��ول ظاه��رة الإحل��اد املنت�ص��رة 
يف بالدنا ال�صالمية، عزا �صماحة اآية اهلل ال�صيد 
املدر�ص��ي-  املرج��ع  -�ص��قيق  املدر�ص��ي  ح�ص��ن 
اىل  تع��ود  نف�ص��ية  ظاه��رة  اىل  اأ�ص��بابها  اأح��د 
رغب��ة الن�ص��ان لعب��ادة نف�ص��ه و�ص��هواته ب��دًل اهلل 
-تع��اىل-، كم��ا ا�ص��ار اىل التناق�صات التي �ص��قط 

في��ه تي��ار الحل��اد من��ذ ن�ص��وئه ويف عق��ر داره.
ج��اء ذل��ك يف الرنام��ج ال�ص��بوعي ال��ذي 
يقيمه منتدى القراآن الكرمي، وجاء البحث حتت 
عن��وان: )ظاهرة الإحلاد، ال�ص��باب واملواجهة(.

يف بداي��ة ورقت��ه البحثي��ة، حت��دث اآي��ة اهلل 
املدر�ص��ي للح�صور من ال�ص��باب، عن عظمة ونعم 
الب��اري -عزوج��ل- عل��ى العب��اد وان��ه مال��ك ل��كل 

�ص��يء، )فال��ذي يلح��د اأي��ن يذه��ب...؟! حتم��ًا ان��ه 
يف مل��ك اهلل(.

وبعدم��ا ذك��ر �ص��ماحته م��ا هلل عل��ى العب��اد، 
تط��رق  اىل ال�ص��بب الرئي�ص��ي امل��وؤدي اىل الحل��اد 

قائاًل:
يعب��د  ان  يري��د  امن��ا  ب��اهلل  يلح��د  )ال��ذي 
نف�صه و�صهواته من دون اهلل، و انهم -امللحدون- 
ل يريدون ان يلتزموا يف حياتهم العملية ب�صرائع 

اهلل وقوانين��ه(.
التناق�ص��ات  مو�صح��ًا  �ص��ماحته  وا�ص��اف 
ل��دى امللحدي��ن بالق��ول: )ان��ت حينم��ا تذه��ب اإىل 
ب��الد امللحدي��ن جتده��م ق��د و�صع��وا نظام��ًا له��م 
م��ن وزراء وجي���ص و�ص��رطة، وغ��ري ذل��ك، لدارة 

الك��وين  للنظ��ام  يتنك��رون  فكي��ف  حياته��م، 
ويوؤمن��ون بنظ��ام �صغ��ري ه��م و�صعتم��وه(؟!

ورج��ح اآي��ة اهلل ال�ص��يد املدر�ص��ي ب��اأن هنال��ك 
�صببان لنت�صار الإحلاد يف البلدان ال�صالمية:

امل�ص��تعمره  فال��دول  ال�ص��تعمار.  الأول: 
تنته��ج منهج الدول الكبرية الذي ن�ص��رت الإحلاد 

والكف��ر قب��ل قيامه��ا الإ�ص��تعمار .
الث��اين: الغ��رور والغفل��ة و اتب��اع اله��وى وح��ب 

الأنا.
م��ن  )فلنخ��رج  بالق��ول:  �ص��ماحته  ودع��ا 
الغفل��ة ونفك��ر م��اذا قدمنا للم�ص��تقبل؟ تقول الآية 
ــٍد  ــْت لَِغ َم ــا قَدَّ ــٌس َم ــْر نَْف الكرمي��ة: }ولْتَْنظُ
ــوَن{. ــا تَْعَملُ ــٌر مِبَ ــَه َخِب ــَه إِنَّ اللَّ ــوا اللَّ َواتَُّق

في ذكرى المولد النبوي الشريف

تتويج ثّلة من طلبة العلوم الدينية برعاية 
المرجعية الدينية في كربالء المقدسة

آية اهلل السيد حسين المدّرسي يبحث ظاهرة 
اإللحاد، في البالد االسالمية األسباب والمواجهة
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عندم��ا ن��درس حرك��ة املرجعية الدينية 
و احل��وزات العلمي��ة يف الواق��ع االجتماع��ي و 
أثره��ا يف تغي��ر وبن��اء ه��ذا الواق��ع، ف��إن علين��ا 
لتل��ك احلرك��ة  املنط��ق األس��اس  أن نفه��م 
م��ن خ��ال الرؤي��ة االجتماعي��ة يف خ��ط أه��ل 
البي��ت، عليه��م الس��ام، وال��ذي انطل��ق م��ن 

فك��رة أن الس��احة ال ختل��و م��ن حض��ور اإلمام، 
وأن اهلل - س��بحانه- ال ي��رك األرض خالي��ة 
م��ن احلج��ة، س��واء أ كان��ت احلج��ة أولي��ة، 
فيم��ا تعطي��ه النب��وة أو اإلمام��ة م��ن أصالته��ا، 
أو كان��ت حج��ة ثانوي��ة فيم��ا تتح��رك في��ه 
اإلمام��ة لتمن��ح للعلم��اء امت��دادات مس��رتها، 
ال��ي  املفاهي��م  كل  امت��دادات  خ��ال  م��ن 
تتحرك يف احلياة، س��واء يف املضمون الفكري 
ال��ذي يغ��ي الذه��ن باإلس��ام، عقي��دًة، وفقهًا، 
املضم��ون  يف  أو  للحي��اة،  وقاع��دًة  ومنهج��ًا، 
احلرك��ي ال��ذي ي��دور يف الفل��ك االجتماع��ي، 
أو عل��ى األق��ل ح��ن يك��ون األف��ق االجتماع��ي 

حم��وراً رئيس��يًا م��ن حم��اوره.
ولعل املنطق لتلك احلركة املرجعية ما 
ج��اء يف التوقي��ع املبارك لإلم��ام املنتظر، عجل 
اهلل فرجه: »أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها 
إىل رواة حديثن��ا فإنه��م حج��ي عليك��م وأن��ا 
حجة اهلل عليهم«، من هنا نهض العلماء بهذا 

الع��بء الثقي��ل ال��ذي حف��ظ الش��ريعة، وأن��ار 
ال��درب لألجي��ال والش��عوب عل��ى م��رِّ العص��ور 

بع��د الغيب��ة الكربى.

 الفقه يعني بالنظام العام

إن يف الفق��ه اإلس��امي م��ا يؤس��س لتل��ك 
احلرك��ة االجتماعي��ة للمرجعي��ة الديني��ة 
إضاف��ًة إىل م��ا تق��دم، وه��و انه بع��ض املفردات 
الفقهي��ة ميك��ن أن متن��ح الفقي��ه حركي��ة 
الواق��ع حبي��ث يس��تطيع أن يوج��ه الن��اس إىل 
أن يدخل��وا يف صمي��م الواق��ع، حّت��ى ل��و كان 

العن��وان الكب��ر للواق��ع ال ميل��ك الش��رعية.
فمث��ا، أن هن��اك عن��وان »حف��ظ النظ��ام« 
ومس��ألة حف��ظ النظ��ام الع��ام ال��ذي حتف��ظ 
ب��ه أم��وال الن��اس ودماؤه��م وأعراضه��م وكل 
مس��رة حياته��م الكرمي��ة، فه��ذا م��ن الواجبات 
جي��وز  ال  إذ  مجيع��ًا،  الن��اس  عل��ى  الكفائي��ة 
ألّي إنس��اٍن س��واء كان ش��رعيًا أم غر ش��رعيًا 

الن��اس،  حق��وق  واىل  النظ��ام  إىل  ُيس��يء  أن 
ك��ون ذل��ك ال ينس��جم م��ع أه��داف ومقاص��د 
الفوض��ى  يري��د  ال  اهلل  أن  حي��ث  الش��ريعة، 
لعب��اده. وم��ن هن��ا جن��د الفقه��اء متفق��ن - مع 
بع��ض االختاف��ات االجتهادي��ة - عل��ى أن��ه اذا 
توقف حفظ النظام على إدارة الواقع من قبل 
حاكم أو سلطة ودار األمر بن الفقيه و غر 
، فيكون  الفقي��ه، ف��إن الفقي��ه يك��ون ه��و املتع��نَّ
ولي��ًا ال م��ن خ��ال موق��ع الفقاه��ة يف��رض 
واليت��ه، ب��ل م��ن خ��ال توق��ف حف��ظ النظ��ام 

عل��ى أن يك��ون هن��اك قائ��د.
الفقي��ه  ب��ن  األم��ر  ي��دور  عندم��ا  إذن؛ 
وغ��ره، ف��إن قي��ادة الفقي��ه ه��ي ال��ي تف��رض 
نفس��ها عل��ى ذل��ك األس��اس، وم��ن هن��ا جن��د 
ال��دور الفع��ال للمرجعي��ة يف قي��ادة اجملتم��ع 
للحف��اظ  مباش��رة  غ��ر  أو  مباش��رة  بص��ورة 
عل��ى مص��احل املس��تضعفن يف ف��رات حك��م 
أنظم��ة اجل��ور، حت��ى زرع��وا أرض التأري��خ 
حن��و  باجملتم��ع  والس��عي  الش��هداء  بقواف��ل 
مراتب الكمال الي رمستها النظم االسامية 

والس��يما النظ��ام االجتماع��ي منه��ا . 
فل��م يع��ش العلم��اء مبن��أى ع��ن اجملتم��ع 
يف  فأصبح��وا  الش��رعية،  ملس��ؤولياتهم  تبع��ًا 
خض��م األح��داث، الس��يما االجتماعي��ة منه��ا، 
فوقف��وا بوج��ه احل��ركات اهلدام��ة والدخيل��ة 
مثلم��ا تص��دى أئمتن��ا عليه��م الس��ام م��ن قبل 
ملث��ل ه��ذه األخطار الي تتجدد بتجدد األعداء 
للملة والدين، الي انتهت بسلسلة االستعمار 
وم��ا  املاضي��ة،  الق��رون  يف  لألم��ة  احلدي��ث 
ج��رى للع��امل اإلس��امي بع��د احل��رب العاملي��ة 
احل��ركات  م��ن  اس��تتبعها  وم��ا  الثاني��ة، 
التبش��رية والغ��زو الثق��ايف بوجوه��ه املتع��ددة، 
فأم��ام ه��ذا كّل��ه، وقف��ت املرجعي��ة الديني��ة 
��رت علي��ه أم��واج الغواي��ة  ط��وداً صام��داً تكسَّ

والتضلي��ل واهليمن��ة االس��تعمارية ال��ي ن��ادرا 
م��ا خرج��ت من��ه األم��م األخ��رى س��املة، ب��ل 
عل��ى العك��س م��ن ذل��ك اس��تطاعت إع��ادة بن��اء 
األمة بعد التش��رذم واخلواء الفكري والردي 
وتي��ارات  ح��ركات  فأسس��ت  االجتماع��ي، 
ثقافية واجتماعية وسياسية، ورمست معامل 
وش��كل الدول��ة اإلس��امية املدني��ة واملعاص��رة 
وجنحت يف إرساء قواعدها على أرض الواقع.

ول��ذا مل يقتص��ر ال��دور العلمائ��ي عل��ى 
الفق��ه والعل��وم الديني��ة فق��ط، بق��در م��ا كان 
والدلي��ل  احلي��اة،  نواح��ي  ل��كل  ش��امًا  دورا 
عل��ى ذل��ك م��ا جن��ده يف التقس��يم الواض��ح يف 
الرس��ائل العملي��ة م��ن »عب��ادات« و »معامات« 
وأيضا »الواليات«)1( يف معاجلة األمور الدينية 
والدنيوي��ة لدميوم��ة بن��اء اجملتم��ع اإلميان��ي.

 حضور متمّيز يف الساحات كافة 

إن احلوزة العلمية مؤسس��ة رئيس��ية من 
مؤسس��ات األم��ة، عندم��ا ش��اء اهلل - تع��اىل- أن 
يك��ون نصي��ب الرس��الة احملمدي��ة ال��ي ه��ي 

فاحت��ة الرس��االت اإلهلي��ة قيام دول��ة، والكيان 
السياس��ي ب��كل امتدادات��ه، وال��ي ُيع��د البع��د 
االجتماع��ي واح��داً م��ن أبرزه��ا الرتباطه ببناء 
الّلحمة األساسية للمجتمع اإلسامي. كما 
انه��ا تش��كل ج��زءاً مهم��ًا م��ن أج��زاء الرس��الة 
البي��ت،  أله��ل  املش��روع  وكان��ت  اخلامت��ة، 
عليه��م الس��ام، الذي��ن كان��وا حيقق��ون م��ن 
خاله أهدافهم وميارس��ون نش��اطهم العام يف 

اإلس��امي. اجملتم��ع 
بعلمائه��ا  احل��وزة  اس��تطاعت  كم��ا 
اجملتهدي��ن أن تصم��د عرب العصور أمام احملن 
واالبت��اءات وعملي��ات اإلب��ادة واملط��اردة ال��ي 
تل��و  الش��هيد  فقدم��ت  التاري��خ،  يف  واجهته��ا 
الش��هيد يف سلس��لة ذهبية، وأيضًا مل ينحصر 
والتكاي��ا  واحلس��ينيات  املس��اجد  يف  رجاهل��ا 
أو أب��راج عاجي��ة كم��ا أراد هل��ا أع��داء األم��ة، 
ب��ل تع��ددت األدوار واملس��احات ال��ي خاضه��ا 
اجملته��دون ومل يرك��وا مس��احة دومن��ا أث��ر 
حف��ظ  يف  دوره��م  إىل  إضاف��ًة  اصاح��ي، 
فكان��وا  احلني��ف،  الدي��ن  ومع��امل  الش��ريعة 
احمل��رك الفّع��ال لألم��ة ال��ذي حيس��ب ل��ه أل��ف 

حس��اب.
ميّي��ز  م��ا  أه��م  إىل  نش��ر  أن  أردن��ا  وإذا 
املرجعي��ة الديني��ة واحل��وزات العلمي��ة، فيحق 

لن��ا أن نذك��ر بعض��ًا منه��ا: 
أواًل: العاملي��ة يف احل��وزة العلمي��ة، وال��ي 
نقص��د به��ا عاملي��ة احمل��ور احلرك��ي للح��وزة 
ع��د كاف��ة، كونه��ا تنب��ع  وعلمائه��ا عل��ى الصٌّ
م��ن رس��الة عاملي��ة ج��اء به��ا الن��ي املصطف��ى، 

صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، للع��امل أمج��ع.
للح��وزة،  التطوعي��ة  احلال��ة  ثاني��ًا: 
فه��ي تطوعي��ة يف كل ش��يء، فاالنتم��اء هل��ا 
واالرتب��اط به��ا لي��س جم��رد ارتب��اط مبهن��ة 
أو حرف��ة، ب��ل انه��ا روح رس��الية وثاب��ة لتغي��ر 

موضوع الغالفموضوع الغالف

 • الشيخ عبد احلسن الفرايت

وقفت المرجعية الدينية طودا 
رت عليه أمواج الغواية  صامدًا تكسَّ
والتضليل والهيمنة االستعمارية 

التي نادرًا ما خرجت منه األمم 
األخرى سالمة

  في ظل التزاحم الفكري مع السياسي

الحوزة العلمية والمرجعية؛ طموحات 
الجماهير واستحقاقات القيادة

احتفظ العلماء باالستقاللية في 
قرارهم على مّر العصور ولم يتأثروا 

بالوعد أو الوعيد من السالطين، مّما 
جعل لهم صورة مشرقة ومشّرفة، 

وأصبح لهم وقع في النفوس والعقول



ي�ص��كل غي��اب الدول��ة حال��ة م��ن القل��ق م��ن ال�ص��هل اأن تنعك���ص عل��ى الواق��ع 
الجتماع��ي والقت�ص��ادي، وترب��ك الواق��ع ال�صيا�ص��ي ال��ذي يظ��ل يف حال��ة م��ن 
التجاذب��ات واملناكف��ات الت��ي تاأخ��ذ طاب��ع الدميوم��ة وال�ص��تمرار حت��ى ت��كاد تب��دو 
وكاأنه��ا ق��در لزم اأو حتمي��ة ل ب��د منه��ا. ول ف��رق ب��ن غي��اب الدول��ة اأو وج��ود دول��ة 
�صعيف��ة اأو فا�ص��لة حي��ث اأنه��ا ت�ص��كل العام��ل الرئي�ص��ي للكث��ري م��ن امل�ص��اكل اليومي��ة 
للنا���ص الذي��ن يتوقع��ون ح��ل م�ص��اكلهم واأزماته��م ولك��ن انتظاره��م يط��ول م��ن دون 
ج��دوى اأو حل��ول حقيقي��ة وه��ذا ما يدفع النا���ص للتذمر وال�ص��خط ورمب��ا ي�صل الأمر 
بالبع���ص م��ن النا���ص اإىل حال��ة م��ن الإحب��اط ت�ص��ل اإىل حد اأنهم ل يثقون بال�ص��لطة 

اأو الدول��ة.
 م��ن هن��ا ت��رز، اأهمي��ة بن��اء الدول��ة الق��ادرة عل��ى بن��اء الثق��ة عن��د النا���ص م��ن 
خ��الل ح�صوره��ا الق��وي يف حياته��م وذل��ك بالعم��ل عل��ى معاجل��ة ق�صاياه��م وو�ص��ع 
احلل��ول لأزماته��م وحتقي��ق اأمانيه��م وتطلعاته��م م��ن خ��الل الجن��از والتحقيق على 
اأر���ص الواق��ع م��ن دون احلاج��ة لالختفاء وراء ال�ص��عارات اأو الوع��ود الراقة فتتعزز 
الثق��ة اإىل درج��ة كب��رية م��ن الن�ص��جام ال��ذي يول��د الإب��داع عل��ى كل �صعي��د ف��ريى 
النا���ص يف الدولة حا�صنًا ورافدًا وحافزًا، وهذا يدعونا للبحث يف مناخات التغيري 
احلقيقي��ة الت��ي حتم��ل معه��ا الأم��ل ال��ذي ينتظره النا���ص وهذا يقودن��ا اإىل جمموعة 

م��ن الق�صاي��ا املهم��ة الت��ي ينبغي اللتف��ات اإليها:
الت��ي  اأي م�ص��روع ه��و نوعي��ة الثقاف��ة  اإن العام��ل الأ�صا�ص��ي يف بن��اء  اأوًل:   
يتاأ�ص���ص عليه��ا ذل��ك امل�ص��روع وعلي��ه ف��اإن بناء الدول��ة بحاجة اإىل ثقاف��ة حية تنطلق 
م��ن منظوم��ة القي��م ال�ص��امية ديني��ًا واإن�ص��انيًا حي��ث كرام��ة الإن�ص��ان وحق��ه الطبيعي 
يف احلي��اة احل��رة الكرمي��ة م��ن دون متيي��ز اأو تفا�ص��ل اإل م��ن خ��الل العم��ل والعطاء 
والكف��اءة ولي���ص م��ن خ��الل ع�صبي��ات اأو اأه��واء جتع��ل النا���ص بعيدي��ن ع��ن بع�صه��م 
البع�ص وت�صنع احلواجز املادية واملعنوية بينهم فتت�صكل جدرانا عازلة ل يخرقها 
النظ��ر اأو ال�ص��مع وتتح��ول فيه��ا الدول��ة اإىل حال��ة اأ�ص��به )باملافي��ات( الت��ي تت�ص��ارع 

عل��ى مواق��ع النف��وذ وال�ص��لطة وامل��ال وي�صي��ع فيها املواطن الب�ص��يط.

 ثاني��ًا: اإن الدول��ة تت�ص��كل م��ن جمموع��ة م��ن القوان��ن وال�صوابط والت�ص��ريعات 
واملوؤ�ص�صات التي تنظم حياة النا�ص ومعامالتهم وتعالج ق�صاياهم ولكنها يف نف�ص 
الوق��ت ينبغ��ي اأن ت�ص��توعب اجلمي��ع م��ن دون ا�ص��تثناء ف��ال ميك��ن بن��اء دول��ة ق��ادرة 
وقوي��ة يف ظ��ل متيي��ز عرق��ي اأو مذهبي اأو فوارق طبقية فاح�ص��ة فتتق�ص��م املوؤ�ص�ص��ات 
والإط��ارات والكيان��ات اإىل ملكي��ات خا�ص��ة وتق��وم الوا�ص��طة والقراب��ة والن�ص��ب 
واملح�صوبيات حمل الكفاءة والعلم واملعرفة ويتحول الولء من القيم اإىل امل�صميات 
والأ�ص��خا�ص وتتح��ول القوان��ن اإىل اآل��ة عمي��اء تطب��ق يف مكان بينم��ا ل يوجد لها اأي 
قيم��ة يف مواق��ع اأخ��رى وتتح��ول املعاي��ري بق��درة ق��ادر م��ن النظ��ام واحل��ق اإىل حال��ة 

الفو�ص��ى والتخبط.
 ثالث��ًا: اإن بن��اء الدول��ة يق��وم عل��ى التقري��ب ب��ن النا���ص والعم��ل عل��ى زي��ادة 
م�ص��احة التوا�ص��ل الجتماع��ي وال�صيا�ص��ي والقت�ص��ادي بينه��م، حي��ث اإن الدول��ة 
الق��ادرة ه��ي الت��ي تعم��ل جاه��دة على اإ�ص��عاد النا���ص وحتقيق طموحاته��م من خالل 
عي���ًص م�ص��تقر وتوا�ص��ل قائ��م عل��ى املحب��ة والح��رام م��ن خ��الل اعتم��اد معاي��ري 
�صاحل��ة ومقوم��ات متين��ة يف بن��اء الدول��ة ت��وؤدي اإىل التنمي��ة والبن��اء، ف��ال تتق�ص��م 
الب��الد والعب��اد ب�ص��كل ي��وؤدي اإىل تق�ص��يم النا���ص عل��ى اأ�صا���ص الطائف��ة اأو املذه��ب اأو 
النتماء اأو العرق اأو ما اأ�ص��به، وهو ما يوؤدي اإىل خلق م�ص��احات �صا�ص��عة بن اأنا���ص 
يعي�ص��ون عل��ى م�ص��افات متقارب��ة جغرافي��ًا وح�ص��ابيًا ومادي��ًا ولكنه��ا بعي��دة كل البعد 

عل��ى ال�صعي��د املعن��وي والنف�ص��ي.
 رابع��ًا: اإن الدول��ة مهم��ا بل��غ حجمه��ا ومكانته��ا فه��ي اأق��ل وزن��ًا وقيم��ة م��ن اأي 
اإن�ص��ان يف املجتم��ع ب��ل اإن قيمته��ا تكم��ن يف نظ��ام اجتماع��ي و�صيا�ص��ي تعاق��د علي��ه 
النا���ص خلدمته��م وحتقي��ق م�صاحله��م جميع��ا ب��ال ا�ص��تثناء ولذل��ك فاإن��ه لي���ص م��ن 
املنط��ق ول م��ن العق��ل اأن تتح��ول الدول��ة اإىل اأم��ر مقد���ص قبال الإن�ص��ان الذي كرمه 

ربن��ا ع��ز وجل حي��ث يقول: 
ْمنـَـا َبنـِـي آَدَم َوَحَْلنَاُهــْم ِف اْلــَرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقنَاُهــْم  }َوَلَقــْد َكرَّ
ْلنَاُهــْم َعــَى َكثِــٍر ِمَّــْن َخَلْقنَــا َتْفِضيــًا{ �ص��ورة  يَِّبــاِت َوَفضَّ ِمــْن الطَّ
الإ�ص��راء/70 ولذل��ك فاإن��ه م��ن البديهي اأن تكون الدولة كنظام �صيا�ص��ي واجتماعي 
يف خدم��ة النا���ص واإل فق��دت اأ�صا���ص وجوده��ا وفل�ص��فة بناوؤه��ا وه��ذا م��ا يدع��و اإىل 
التفك��ري الدائ��م يف تطوي��ر ال��دول اأنظم��ة وقوان��ن وت�ص��ريعات �صيا�ص��ية واقت�صادي��ة 

مب��ا يخدم م�صالح الب��الد والعباد.
 ه��ذه الأم��ور ه��ي جم��رد ا�ص��تثارات عقلي��ة نح��ن بحاج��ة اإليه��ا اإ�صاف��ة اإىل م��ا 
يطرح من قبل الآخرين على ال�صعيد النظري والعملي لكي نرتقي بواقعنا ال�صعب 
واملتخل��ف يف زم��ن معق��د علين��ا اللح��اق ب��ه حت��ى نك��ون �صم��ن دائ��رة احل�ص��ور عل��ى 

الأق��ل حت��ى ل نبق��ى رقمًا قد يعتن��ي به من قبل الآخرين.
---------------------

* أمــن عــام مجعيــة العمــل االســامي ف البحريــن، ويقــي 
حكــًا جائــرًا بالســجن مــدى احليــاة.

الناس أو الدولة

نقطة ضوء
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المرجعية الدينية هي الضامن لصوت االنسان واألمة من العثرات 
والكبوات واالنحرافات، وهي المؤهلة لالنفتاح على معطيات التجربة 

اإلنسانية وتهذيبها وتشذيبها

وبن��اء اجملتم��ع.
ثالث��ًا: االجته��اد املنضبط، مم��ا يعي إبقاء 
احلرك��ة العلمي��ة نش��يطة ومنفتح��ة، قادرة 
عل��ى مواجه��ة كل املش��كات واحل��وادث ال��ي 
تعيش��ها األم��ة، ضم��ن الضواب��ط واالص��ول 

املوضوعي��ة هل��ذه احلرك��ة.
وم��ن القضاي��ا ال��ي جعل��ت ه��ذه املؤسس��ة 
التحدي��ات  ومواجه��ة  التكّي��ف  عل��ى  ق��ادرة 
النم��و  روح  عل��ى  احملافظ��ة  ه��و  الصعب��ة، 
والتط��ور وع��دم اجلم��ود أو الوق��وع يف حال��ة 
االنف��ات واخل��روج ع��ن احلال��ة املنضبط��ة.
رابع��ًا: التق��وى واألخ��اق، وه��ي م��ن أه��م 
عليه��ا  أك��د  العلمي��ة  حوزاتن��ا  يف  املمي��زات 
اإلس��ام، فاب��د أن يتمت��ع اجملته��د بالروحية 
ال��ي كان جيّس��دها رس��ول اهلل، صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه، واألئم��ة األطه��ار، عليه��م الس��ام، 
ليكون��وا ق��دوة كم��ا كم��ا كان رس��ول اهلل، 
مس��رة  يف  التأث��ر  عل��ى  قادري��ن  وليكون��وا 

األم��ة.
خامس��ًا: اس��تقالية احل��وزة، وه��ي أح��د 
العناص��ر املهم��ة، وه��ذه قضي��ة مهم��ة ج��داً يف 
مس��رة احل��وزة وعلمائه��ا، فق��د أري��د هل��ا أن 
ُتع��ربِّ ع��ن اإلرادة اإلهلي��ة، وأن ال ختض��ع ألي 
إرادة ُأخ��رى، وأن يك��ون هل��ا هذا الدور من ِقبل 
ُغــوَن ِرَســاالِت اللَِّ  ِذيــَن ُيَبلِّ امل��وىل تع��اىل: }الَّ
ــى  ــدًا إاِلَّ اللََّ َوَكَف ــْوَن َأَح ــْوَنُه َوال َيَْش َوَيَْش
ــيبًا{ )س��ورة األح��زاب/ اآلي��ة،39(.  ــاللَِّ َحِس بِ
فاحتف��ظ العلم��اء باالس��تقالية يف قراره��م 
أو  بالوع��د  يتأث��روا  ومل  العص��ور  م��ّر  عل��ى 
الوعي��د الصادري��ن ع��ن األم��راء و الس��اطن 
مّم��ا جع��ل هل��م ص��ورة مش��رقة ومش��ّرفة إىل 
النف��وس  يومن��ا ه��ذا، فأصب��ح هل��م وق��ع يف 

والعق��ول، وايض��ًا التأث��ر يف قي��ادة األم��ة.
سادس��ًا: االهتم��ام بالقضي��ة السياس��ية، 
باعتب��ار أن السياس��ة ج��زء رئيس��ي م��ن قضاي��ا 
األم��ة، واعتب��ار احلرك��ة السياس��ية حرك��ة 
رباني��ة ُي��راد منه��ا إب��اغ الرس��االت اإلهلي��ة، 
وه��ي أفض��ل عم��ل عن��د اهلل ميك��ن أن يق��وم 

ب��ه اإلنس��ان عندم��ا يك��ون ضم��ن الضواب��ط 
اهلل  وضعه��ا  ال��ي  الش��رعية  وااللتزام��ات 

س��بحانه وتع��اىل .
بالقضي��ة  احل��وزة  اهتم��ام  س��ابعًا: 

 . عي��ة جتما ال ا
أن  ُأري��د  بعلمائه��ا  العلمي��ة  فاحل��وزات 
وبنائه��ا  األم��ة  حرك��ة  يف  دور  هل��ا  يك��ون 
االجتماع��ي، فاإلنس��ان عنص��ر مه��م ورئيس��ي 
يف الرس��الة اإلس��امية، ولع��ل املنط��ق يف ه��ذه 
املي��زة ه��ي؛ أن الطال��ب اجملته��د عن��د انتمائ��ه 
مك��بٌّ عل��ى الكت��اب لي��ًا ونه��اراً، وأن يك��ون 
زاه��داً ومتذل��ًا، لك��ن الب��د أن يفه��م ب��أن ه��ذا 
االنتم��اء ه��و انتماء إىل الرس��الة ولي��س انتماء 
إىل ال��ذات، فم��ن يري��د أن حيق��ق ذات��ه ببع��ض 
وم��ن  ودوره،  وغايت��ه  هدف��ه  يفق��د  األم��ور، 
ث��م يفق��د نفس��ه، ول��ذا دّل��ت الرواي��ات عل��ى أن 
طال��ب العل��م أفض��ل م��ن العاب��د، ألن طال��ب 
العلم ُيِرْد منه نشر العلم والعمل به، فإذا فقد 

ه��ذه الغاي��ة، فق��د ه��ذا االنتم��اء. )2(

 ضامن لصوت االنسان واألمة

وال خيف��ى عل��ى أح��د، دور اإلس��ام يف 
بن��اء املش��روع احلض��اري للمجتم��ع اإلنس��اني، 
وال��ذي أصبح��ت املرجعي��ة الديني��ة واحل��وزة 
العلمي��ة إح��دى مراح��ل اس��تكمال ه��ذا البن��اء 
ال��ذي تهي��أ وانطلق من ضرورة قي��ادة العلماء 
لألم��ة بع��د الغيبة لإلمام، عجل اهلل فرجه، إذ 
أصب��ح م��ن الس��هل أن نتص��ور حيوية اإلس��ام 
ونظم��ه وحركي��ة علم��اء األم��ة يف عملي��ة 
صن��ع احلضارة االنس��انية ب��كل أبعادها، والي 

كان البع��د االجتماع��ي واح��داً منه��ا.
وحق��ًا؛ إن��ه مل��ن العج��ب، أن يتج��رأ أع��داء 
الرس��االت اإلهلي��ة واألنبي��اء، عليه��م الس��ام، 
م��ن ُش��ّذاذ اآلف��اق، وم��ن ال تص��ّوَر هل��م لع��امل 
اآلخرة والغيب، بل وال يهمهم سعادة االنسان 
عل��ى  ومش��اريع  رؤى  يقدم��وا  أن  وكمال��ه، 
ع��اة،  صعي��د القي��ادة واحلض��ارة واملدنيَّ��ة املدَّ
ومرافقه��ا،  تفاصيله��ا  ب��كل  الدول��ة  وادارة 

للتح��رر  الطاحم��ة  والبش��رية  للع��امل 
واخل��اص م��ن ثقاف��ة االس��تكبار وهيمنت��ه، 
ت��ردد  أو  العلمي��ة،  حوزاتن��ا  حتج��م  فيم��ا 
لقي��ادة  ومش��اريع  وبصائ��ر  رؤى  تقدي��م  يف 
والتواق��ة  الس��ليمة،  الفط��رة  ذي  االنس��ان 

االنس��انية.  والقي��م  للحري��ة 
املرجعي��ة  إن  قلن��ا؛  م��ا  اذا  نبال��غ  وال 
الديني��ة ه��ي الضام��ن لص��وت االنس��ان واألمة 
م��ن العث��رات والكب��وات واالحنراف��ات، وه��ي 
التجرب��ة  معطي��ات  عل��ى  لانفت��اح  املؤهل��ة 
اإلنس��انية وتهذيبه��ا وتش��ذيبها، واإلس��هام يف 
التفاع��ل احلض��اري لألم��م والش��عوب، وال��ذي 
ب��ات الي��وم ميث��ل هاجس��ًا مم��ا ُيع��رف بالعومل��ة 

ال��ي يقوده��ا االس��تكبار العامل��ي.
فل��وال ال��دور الري��ادي للمرجعي��ة يف ادارة 
دّف��ة اجملتم��ع اإلس��امي وس��ط ه��ذا الس��يل 
الع��ارم م��ن االحنراف��ات واالبت��ذال املع��ريف، 
لغ��دت األم��ة واح��دة م��ن االم��م ال��ي جرفه��ا 
الس��يل، فتغ��دو بعي��دة ع��ن دينه��ا وثقافته��ا 
ولغتها كما هو احلال يف الكثر من الشعوب، 
إخوانن��ا  عن��د  اإلس��امي  اإلط��ار  يف  حت��ى 
حص��ل  وكم��ا  اخللف��اء،  مدرس��ة  أصح��اب 
للش��عب الركي حن فقد هويته اإلس��امية 
يف  املرجعي��ة  غي��اب  بس��بب  منه��ا  انس��لخ  و 
البني��ة االجتماعي��ة، يف الوق��ت ال��ذي ح��اول 
في��ه املس��تعمرون تطبي��ق مثل ه��ذا األمر على 
الش��عب االيراني املس��لم إبان حكم »رضا ش��اه« 
وابن��ه، إال أن الوج��ود املب��ارك للمرجعية وقف 
حائ��ًا دون ذل��ك، ليجع��ل م��ن وج��ود اجملتم��ع 
اإلس��امي، رائ��داً يف بن��اء احلض��ارة االنس��انية 

ُع��د كاف��ة. عل��ى الصٌّ
-----------

1- ف إشــارة إىل الرســالة العمليــة للســيد 
ــوان  ــت عن ــًا حت ــزءًا ثالث ــوت ج ــي ح ــدريس الت امل

»الواليــات«.
ــة،  ــة واملرجعي ــوزة العلمي ــوعة احل 2- موس
ــف  ــم - النج ــر احلكي ــد باق ــهيد حمم ــيد الش الس

2005م.  األرشف- 

 • العالمة الشيخ محمد عيل املحفوظ*
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(31) حوارات حول القرآن الكرمي 

 ليسوا سواء

* مــا هــو االطــار العــام هلــذه الســورة 
املباركــة؟

وال  س��واًء،  واألنث��ى  الذك��ر  لي��س   -
اخل��رات  ِفع��ل  كذل��ك  والنه��ار؛  اللي��ل 
َأَوحَيص��د  بس��واء.  ليس��ا  املآث��م  وارت��كاب 
الش��عَر َم��ن زرع القم��ح؟ وه��ل حيص��د َم��ن 

العاصف��ة؟! س��وى  الري��ح  زرع 
النف��س البش��رية ته��وى اخلل��ط ب��ن 
احل��ق والباط��ل لتته��رب م��ن املس��ؤولية، 
الذك��ر  آي��ات  وتتواص��ل  هيه��ات.  ولك��ن 
وس��ورِه للفص��ل احلاس��م بينهم��ا. ويب��دو 
التذك��رة به��ذه  الس��ورة  ان حم��ور ه��ذه 
البص��رة، وان م��ن اعط��ى و اتق��ى و ص��دق 
باحلس��نى؛ فان اهلل يوفقه للحياة اليس��رى؛ 
بينم��ا ال��ذي ك��ذب باحلس��نى؛ فيدفع��ه اهلل 

للحي��اة العس��رى.
الدني��ا  م��ن  متت��د  التكذي��ب  ونتائ��ج 

حت��ى اآلخ��رة؛ حي��ث الن��ار امللتهب��ة تنتظ��ر 
املكذب��ن. أم��ا الذي��ن يتق��ون ربه��م، و يؤتون 
أمواهلم س��عيًا وراء التزكية؛ فان عاقبتهم 
احلس��نى؛ و ألنهم ابتغوا رضوان ربهم؛ فان 
اهلل يعطيه��م م��ن النعم حتى يبلغوا الرضا.

 املشكلة عقلية و نفسية

ــت  ــم افتتح ــن القس ــواع م ــة أن * ثاث
ــه  ــي قول ــة وه ــورة املبارك ــذه الس ــا ه هب
َوالنََّهــاِر  َيْغَشــى )1(  إَِذا  ْيــِل  تعاىل:}َواللَّ
َكــَر َواأْلُْنَثــى{  ــىَّ )2( َوَمــا َخَلــَق الذَّ إَِذا َتَ
فلــاذا القســم هبــذه املخلوقــات بالــذات؟

- ال حي��س األعم��ى باخت��اف األل��وان 
واألبع��اد، وال يش��عر م��ن عط��ب ذوق��ه او 
مش��ه بتف��اوت األطعم��ة والروائ��ح؛ كذلك 

اجلاهل ال يعرف اختاف األشياء. وكلما 
ازداد االنس���ان علم��ا، ازداد معرف��ة حب��دود 
األش��ياء واختافه��ا، ومبي��زات كل واح��د 
على اآلخر، مثا: اخلبي���ر باألقمش��ة مييز 
ب��ن ن��وع وآخ��ر، ام��ا اجلاه��ل ف��ا يش��عر ملاذا 

تتف��اوت قيم��ة أنواعه��ا؛ ألي��س كذل��ك؟
احل��ق و الباط��ل هم��ا صبغت��ا الطبيع��ة؛ 
وليس��ت  العامل��ون،  إال  بينهم��ا  يف��رق  ال 
املش��كلة يف ه��ذه القضي��ة، عقلي��ة فق��ط، اذ 
اهل��وى- ايض��ا - خيال��ف التميي��ز ب��ن احلق 
والباطل؛ فهي-إذا- مش��كلة نفس��ية، وآيات 
القرآن ترى يف حتذير االنس��ان من خلط 
األم��ور. فكم��ا ان الليل غر النهار، والذكر 
غ��ر األنث��ى، كذل��ك خيتل��ف س��عي اخل��ر 
ع��ن س��عي الش��ر؛ فأقس��م باللي��ل و ق��ال: } 
ــى{؛ أي يغط��ي الطبيع��َة  ــِل إَِذا َيْغَش ْي َواللَّ
} ــىَّ بظام��ه و هدوئ��ه. }َوالنََّهــاِر إَِذا َتَ

بن��وره، ونش��اطه، ودفئ��ه.
ومن��ذ نعوم��ة أظفاره��ا، حت��ب الطفل��ة 
التماثي��ل، تزعم أنه��ا أوالدها. ومنذ نعومة 
أظفاره، حيب الطفل ما يزعم انه ساحه، 
َق ب��ن مش��اعرهما؟ وتنم��و  ��رَّ م��ا ال��ذي فَّ
الطفل��ة وتتمي��ز عن الطفل أكثر فأكثر 

يتمي��ز  وكم��ا  وس��يكلوجيا.  بيولوجي��ا 
اجلنس��ان عن��د البش��ر، كذل��ك يف س��ائر 
األحي��اء و النبات��ات، فس��بحان ال��ذي خل��ق 
َكــَر َواأْلُْنَثى{؛ إذ  الزوجن}َوَمــا َخَلــَق الذَّ

يتكام��ل أحدهم��ا باآلخ��ر !

 السعي احلسن و اهلدام

هبــذه  أقســم  لقــد  حســٌن؛   *
ــم  ــواب القس ــة ج ــا عاق ــات؛ ف املخلوق
ــْعَيُكْم َلَشــتَّى{  ــه تعــاىل: }إِنَّ َس وهــو قول

القســم؟ عبــارات  ف  ورد  بــا 
 - كم��ا اختل��ف الذك��ر ع��ن األنث��ى، 
واللي��ل ع��ن النه��ار؛ كذل��ك خيتل��ف س��عي 

االنس��ان.
ل��و نظ��رت اىل خلي��ة، ه��ل تس��تطيع ان 
تتنب��أ بأنه��ا س��وف تتفت��ق ع��ن مول��ود ذكر 
أم أنث��ى؟ كا؛ ولك��ن اهلل يق��در هل��ا ذل��ك 
حس��بما ي��رى م��ن حكم��ة بالغ��ة؛ كذل��ك 
يرتكبه��ا ش��خص  اىل فعل��ة  تنظ��ر  ح��ن 
ق��د ال تع��رف انه��ا س��تكون وس��يلة إلنش��اء 
حض��ارة او تدم��ر حض��ارة؛ ولك��ن اهلل يعلم 

ذل��ك و يهدين��ا الي��ه بفضل��ه. 
ينّم��ي  اهلل  س��بيل  يف  إنف��اق  هن��اك 

امل��ال، و يزّك��ي القل��ب، و ينش��ط ال��دورة 
املالي��ة يف اجملتم��ع، وهن��اك إنف��اق مياثل��ه 
يف الظاه��ر، و يناقض��ه يف احملت��وى، يوق��ف 
مسرة التكامل يف اجملتمع. هناك قتال يف 
س��بيل اهلل يك��ون مبثاب��ة عملي��ة جراحي��ة 
ناجح��ة، و آخ��ر يك��ون يف س��بيل الطاغ��وت؛ 
يه��دم اجملتم��ع، و يبي��د احلض��ارة؛ والن��اس 
ال ي��رون إال ظاه��ر القت��ال دون ان يعرف��وا 
هدف��ه، و وجهت��ه، ونفع��ه، وض��رره؛ ولك��ن 
و  حس��ٌن،  س��عٌي  ه��ذا  ان  اىل  يهدين��ا  اهلل 
َســْعَيُكْم  ف���}إِنَّ  ه��دام.إذاً؛  س��عٌي  ذاك  ان 

ــتَّى{ ملختل��ف. َلَش

 العطاء مع التقوى

ــْن َأْعَطــى  ــا َم * ف قولــه تعــاىل: }َفَأمَّ
الــذي يعطــي؟ ومــن؟  َقــى{؟ مــا  َواتَّ

ــاء؟ ــع العط ــوى م ــاذا أردف التق ومل
حيات��ه،  يف  يك��دح  أنث��ى  اب��ن  كل   -
و يس��عى، و يص��ارع األق��دار؛ ولك��ن ال��ذي 
يعط��ي مال��ه يف س��بيل اهلل، و يتق��ي احل��رام 

ه��و ال��ذي ينتف��ع بعطائ��ه.
ــا َمــْن َأْعَطــى َواتََّقــى{ فان��ه  }َفَأمَّ
خيتل��ف عم��ن يعط��ي و مل��ن، او يعط��ي مم��ا 
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حوار حول سورة الليل - القسم األول
)من اآلية األوىل إىل اآلية الثانية عشرة

* إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي

تمهيــد: ســورة الليــل المباركــة مدنيــة، و قيــل إنهــا مكيــة. نزلــت بعــد ســورة األعلــى المباركــة. آياتهــا 
ــم )92(. )21(، وترتيبهــا فــي القــرآن الكري

ــراءة  ــر ق ــن أكث ــال: »م ــه ق ــام، أن ــه الس ــد اهلل، علي ــي عبـ ــن أب ــة، ورد ع ــورة المبارك ــذه الس ــل ه ــن فض وع
ــعره،  ــى ش ــة؛ حت ــوم القيام ــه ي ــهد ل ــه إال ش ــيء بحضرت ــق ش ــم يب ــة ،ل ــوم او ليل ــي ي ــى{ ف ــِل إَِذا َيْغَش ْي }َواللَّ
وبشــره، ولحمــه ، ودمــه، وعروقــه، وعصبــه، وعظامــه، وجميــع مــا أقلــت األرض منــه، و يقــول الــرب تبــارك 
وتعالــى: »قبلــت شــهادتكم لعبــدي و أجزتهــا لــه، انطلقــوا بــه الــى جناتــي حتــى يتخيــر منهــا حيــث مــا أحــب، 

ــدي«.)1( ــا لعب ــه، وهنيئ ــا علي ــي و فض ــة من ــن رحم ــّن؛ ولك ــر َم ــن غي ــوه م فأعط
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س��رقه م��ن الن��اس، او خيتار أفس��د ما عنده 
احن  للعط��اء، او يضع��ه يف غ��ر حمله للَمدَّ
و املتملقن من حوله، او يهدف من عطائه 
رياًء و مسعًة و س��يطرًة على املس��تضعفن؛ 
فان عمله ال يتقبل منه؛ الن اهلل يقول: »امنا 
يتقب�ل اهلل من املتقن« بل يكون وب��اال عليه 

ي��وم القيام��ة، وضيقا وحرج��ا يف الدنيا.

 أحسن السبل

* أال يكفــي التقــوى ف العطــاء حتــى 
ــاذا أراد  ــنَى{؟ و م َق بِاحْلُْس ــال: }َوَصــدَّ ق

باحلســنى؟
و  االنس��ان  ال��ذي جيع��ل س��عي  م��ا   -
عطاءه زكيًا نقيًا مرضيا؟ إنه اميانه باهلل، 

و تصديق��ه برس��االته و رس��له.
اهلل  س��بيل  يف  مال��ه  أعط��ى  فم��ن 
الن  ذل��ك  ق��ال  بِاحْلُْســنَى{؛  َق  }َوَصــدَّ
االمي��ان ب��اهلل حي��دد وجهة االنس��ان، فليس 
س��واًء م��ن يس��عى اىل املس��جد وم��ن يس��عى 
اىل املله��ى! ث��م هنال��ك م��ن يري��د املس��جد و 
ال يعرف الس��بيل اليه؛ فمن حيدد لنا س��بل 
الس��ام، و يضعن��ا عل��ى احملج��ة البيض��اء 
حت��ى نص��ل اىل حي��ث اخل��رات؟ الرس��ل، 
عليه��م الص��اة و الس��ام، فمن كذب بهم 
ض��ل الس��بيل، وكان كم��ن يري��د مك��ة و 

لكن��ه يض��ل طريق��ه فيص��ل اىل اليم��ن.
ألنه��ا  باحلس��نى  الرس��الة  مسي��ت  و 
تهدينا اىل أحس��ن السبل ألحسن األهداف.

 روايتان

هــذا  تبــن  روايــات  مــن  هــل   *
أوضــح؟ بصــورة  املفهــوم 

- ج��اء يف احلدي��ث املأث��ور ع��ن رس��ول 

اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، أن��ه ق��ال: »م��ا من 
ي��وم غرب��ت مش��س إال بع��ث جبنبتها ملكان 
إال  اهلل كله��م  يس��معهما خل��ق  ينادي��ان، 
الثق��ان: »الله��م أع��ط منفق��ا خلفا، و أعط 

ممس��كا تلف��ا«. )2( 
و ق��د اس��توعب الكث��ر م��ن أصح��اب 
ه��ذا  آل��ه،  و  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل،  رس��ول 
الدرس؛ فراهم يؤثرون على أنفس��هم ولو 
كان بهم خصاصة، و ينفقون أمواهلم با 

حس��اب ابتغ��اء وج��ه ربه��م. 
اهلل  صل��ى  اهلل،  رس��ول  أدبه��م  هك��ذا 
عليه وآله، حتى تس��اموا على ش��ح أنفسهم. 
و ج��اء يف رواي��ة مأث��ورة ع��ن االم��ام 
الباق��ر، علي��ه الس��ام، أن��ه ق��ال: » مر رس��ول 
اهلل برج��ل يغ��رس غرس��ا يف حائ��ط فوق��ف 
أثب��ت  غ��رس  عل��ى  أدل��ك  أال  ق��ال:  و  ل��ه 
أص��ًا وأس��رع أيناع��ا وأطي��ب مث��را وأبق��ى؟ 
ق��ال: بل��ى؛ دل��ي ي��ا رس��ول اهلل؟ فق��ال: إذا 
اهلل،  "س��بحان  فق��ل؟  وأمس��يت  أصبح��ت 
واحلمد هلل، وال اله اال اهلل، واهلل اكرب؛ فان 
ل��ك، ان قلت��ه، بكل تس��بيحة عش��ر ش��جرات 
يف اجلن��ة م��ن ان��واع الفاكه��ة، وه��و م��ن 
الباقي��ات الصاحل��ات، ق��ال: فق��ال الرج��ل: 
فاني أشهدك يا رسول اهلل! ان حائطي هذا 
صدقة مقبوضة على فقراء املس��لمن أهل 

الصدق��ة". )3( 

 هذه هي اليرسى

ــذه  ــل ه ــن حيم ــّر الل م ــف ُيَي * و كي
ُه  ُ ــنَُيرِّ ــال: }َفَس ــا ق ــرى ك ــات للي الصف

ى{؟  ــْرَ لِْلُي
- حينم��ا تك��ون الني��ة صاحل��ة، والقلب 
زكيا؛ فان سبل اخلر حتمل اصحابها اىل 

حيث السعادة والفاح، وملثل هؤالء، فقط، 
ى{؛ أي:  ــْرَ ُه لِْلُي ُ ــنَُيرِّ يق��ول تع��اىل: }َفَس

احلياة اليس��رى، والعاقبة احلس��نى. 
و تسألون: كيف؟ 

اإللك��رون املتناه��ي يف الصغ��ر داخ��ل 
ع��امل ال��ذرة، يس��ر يف س��بيله احمل��دد ل��ه، 
وهك��ذا اجمل��رة املتناهي��ة يف الِك��رب تس��بح يف 
أفاكها احملددة، وكذلك ما بينهما؛ لكل 

ش��يء س��بيله. 
ف��اذا عرف��َت ُس��بَل األش��ياء، واس��تطعَت 
تس��ر  فانه��ا  عليه��ا؛  حيات��ك  تضب��ط  ان 
ألهداف��ك؛ وإال فس��وف تصط��دم م��ع س��بل 

احلي��اة و س��نن اهلل فيه��ا، وال تبل��غ املن��ى.

 و هذه هي العرسى

* انــه تقابــل رائــع، وهــو قولــه تعــاىل: 
َب  ــذَّ ــَتْغنَى )8( َوَك ــَل َواْس ــْن َبِخ ــا َم }َوَأمَّ
ى{؛ فأيــن  ُه لِْلُعــْرَ ُ بِاحْلُْســنَى )9( َفَســنَُيرِّ

هــي الدقــة ف حيــاة اإلنســان؟
- احلي��اة منظم��ة ب��أدّق مم��ا نتص��ور، 
وأدق مم��ا يعرف��ه كب��ار العلم��اء، حتى قال 
أحدهم ، و قد بهرته عظمة تنظيم العامل: 

»العامل كتب بلغة رياضية«.
 ان اجل��زء الواح��د م��ن ملي��ون ج��زء من 
الثاني��ة حمس��وب عن��د اهلل، وان املثق��ال م��ن 
ذرة خفيف��ة م��وزون عن��د اهلل، وان اللمح��ة، 
واخلطفة، والنية حمسوبة عند اهلل؛ ولكن 
بعض الناس يزعمون - جبهلهم - انهم يف 
غاب��ة تس��ودها الفوض��ى؛ فيكذب��ون باحل��ق، 
األرض،  يف  يس��تكربون  و  يبخل��ون،  و 

ونهايته��م العس��رى.
ــَتْغنَى{ فل��م  ــَل َواْس ــْن َبِخ ــا َم }َوَأمَّ
ينف��ق، و تش��بث مب��ا ميل��ك، وزع��م ان امل��ال 

َب  }َوَكــذَّ خيل��ده، و ينق��ذه م��ن اهللك��ة 
ــنَى{؛ أي: واضاف��ة إىل ذل��ك ك��ذب  بِاحْلُْس

برس��الة رب��ه.
فإن��ه جي��د طريق��ا س��ها اىل املهال��ك، 
كم��ن يس��قط م��ن ع��ل ال حيت��اج اىل وع��ي 

وإرادة وع��زم واختي��ار. 
أرأي��ت ال��ذي يق��ود س��يارة س��ريعة يف 
طري��ق جبلي ل��و غفل عن املقود هل حيتاج 
اىل ع��زم إرادة لك��ي يرتط��م بالصخ��ور، أو 

ته��وي ب��ه يف ال��وادي؟ ان��ه يتيس��ر ملص��ره.
ى{ ال��ي ته��وي ب��ه  ُه لِْلُعــْرَ ُ }َفَســنَُيرِّ
إىل املهال��ك؛ كم��ا ق��ال ربنا س��بحانه يف آية 
ــإِنَّ  ــِري َف ــْن ِذْك ــْن َأْعــَرَض َع أخ��رى: }َوَم

ــُه َمِعيَشــًة َضنــكًا{. )4( َل

 ولكن هيهات

}َوَمــا  تعــاىل:  بقولــه  أراد  مــاذا   *
َتــَردَّى{؟ إَِذا  َماُلــُه  َعنْــُه  ُيْغنِــي 

- م��ن ضي��ق نف��س البش��ر و حمدودي��ة 
أفق��ه ان��ه يف��رح مب��ا أوت��ي حت��ى يس��تغي 
ب��ه،  الغ��رور  ب��ه عم��ا ال ميل��ك و يتملك��ه 
واالس��تغناء والغرور يدفعانه اىل الطغيان، 
كما يقول ربنا سبحانه: }َكاَّ إِنَّ اإِلنَساَن 

َلَيْطَغــى )6( َأْن َرآُه اْســَتْغنَى{.
وِم��ن َف��ْرِط غ��رور املرء مبال��ه يزعم ان 
مال��ه يصن��ع ل��ه املعج��زات ، و ان��ه مين��ع عنه 

كل س��وء ، و لك��ن هيهات!
ــَردَّى{؛  ــُه إَِذا َت ــُه َماُل ــي َعنْ ــا ُيْغنِ }َوَم
أي: س��قط يف اهلاوي��ة بفع��ل ذنوب��ه! وقي��ل: 

معن��اه إذا م��ات.

  يف "أيب الدحداح"

* فيمن نزلت هذه اآلية املباركة؟

- ج����اء يف حدي��ث مأث��ور ع��ن االم��ام 
الرضا، عليه الس��ام، يف تفس��ر هذه اآلية: 

» انها نزلت يف أبي الدحداح ، قال: 
ان رج��ا م��ن األنص��ار كان لرج��ل يف 
حائط��ه خنل����ة، ف��كان يضرب��ه، فش��كا ذل��ك 
اىل رسول اهلل فدعاه، فقال اعطي خنلتك 
بنخلة يف اجلنة، ف���أبى، فسمع ذل����ك رجل 
م��ن األنص��ار يكن��ى اب��ا الدح��داح، فج��اء اىل 

صاح��ب النخل��ة فقال: 
ِبع��ي خنلت��ك حبائط��ي، فباع��ه فج��اء 

اىل رس��ول اهلل، فق��ال: 
ي��ا رس��ول اهلل! ق��د اش��ريت خنلة فان 
حبائطي، فقال رس��ول اهلل، صلى اهلل عليه 
وآله، تلك بدهلا خنلة يف اجلنة، فأنزل اهلل 

تعاىل على نبيه: 
َكــَر َواأْلُْنَثــى....{ }َوَمــا َخَلــَق الذَّ

اآلي��ات.)5(

 مسؤولية اإلنسان

* مــن املســؤول عــن عمــل اإلنســان؟ 
َعَلْينَــا  }إِنَّ  قــال:  فقــد  ربــه؛  أم  هــو 

َلْلُهــَدى{؟
وب��ا  بفطرت��ه  جيي��ب  من��ا  كل   -
عمل��ه،  ن��وع  اخت��ار  ال��ذي  ه��و  ان��ه  ت��ردد 
ب��ه؛  - مس��ؤول عن��ه، وجم��زي  إذا   - فه��و 
امن��ا يوف��ر اهلل س��بحانه ل��ه ف��رص اهلداي��ة 
كامل��ة؛ فم��ن اهت��دى فلنفس��ه، وم��ن ض��ل 
فعليه��ا، وهك��ذا أمت الس��ياق بيان مس��ؤولية 
ش��تى؛  س��عيه  وأن  افعال��ه،  ع��ن  االنس��ان 
فم��ن اخت��ار العط��اء والتصدي��ق يس��ره اهلل 
للحس��نى، و م��ن اخت��ار البخ��ل و التكذي��ب 
يس��ره اهلل للعس��رى. أق��ول: أكم��ل ه��ذه 
البص��رة ببي��ان: ان اهل��دى علي��ه ، و الس��عي 

علين��ا؛ ولذل��ك فاإلنس��ان ه��و ال��ذي يتحمل 
مس��ؤولية س��عيه؛ }إِنَّ َعَلْينـَـا َلْلُهَدى{ وأما 

الس��عي عل��ى اإلنس��ان.
و قال سبحانه: 

»و عــى الل قصــد الســبيل« و ق��ال »ان 
علينــا بيانــه« وعل��ى االنس��ان ان ينتظ��ر 
هدى اهلل و بيانه؛ فاذا هداه بادر باتباع هداه 

وتنفي��ذ بيان��ه.

 اآلخرة و األوىل

* إنــه ملــن املفهــوم أن الدنيــا واآلخــرة 
َلنَــا  }َوإِنَّ  وأكــد:  هنــا  عــاد  فلــم  لل، 

َواألُوىَل{؟ َلآلِخــَرَة 
- ان ال��رب اجلب��ار، ه��و املس��يطر عل��ى 
شؤون اآلخرة و الدنيا؛ فاذا اتبع أحد هداه، 
فبتوفيق��ه و تيس��ره، وإذا ض��ل و عص��ى، 
فف��ي اط��ار قدرته؛ فا يعصي اهلل عن غلبة 
أو ضع��ف، وال يته��رب العص��اة ع��ن ح��دود 
مملكت��ه. }َوإِنَّ َلنَــا َلآلِخــَرَة َواألُوىَل{؛ أي: 
ش��ؤون الداري��ن. ان العص��اة يتكل��ون عل��ى 
أنفس��هم، و يزعم��ون ان هام��ش اإلختي��ار و 
اإلمت��اك ال��ذي أوت����وا يوف���ر هل��م إمكاني��ة 
حتدي مالكهم ومليك السماوات واالرض؛ 
ولكنه��م يف ض��ال بعي��د؛ ف��اهلل ه��و مال��ك 
الدني��ا كم��ا ه��و مال��ك اآلخ��رة؛ ولذل��ك 
فبيده أمرهم وجزاؤهم يف الدارين مجيعا.

»التتمة و تبيني السورة يف العدد القادم«
------------

1. تفسر نور الثقلن،ج5،ص585.
2. تفسر القرطبي،ج20،ص83.

3. تفسر نور الثقلن،ج2،ص591.
4. سورة ص، اآلية 124.

5. تفسر نور الثقلن ،ج5،ص589.

احلق و الباطل صبغـتا الطبيعة، 
ال يفرق بينهما إال العاملون

إميان اإلنسان باهلل و تصديقه برساالته 
جيعالن عطاءه زكيًا نقيًا مرضيًا
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حياة لقمان، عليه ال�ص��الم، و�ص��بب منح اهلل 
�صبحانه احلكمة له، وذلك يف حديث مطّول 

نكتف��ي بذك��ر بع�صه: 
�َص��ٍب َوَل  {َم��ا اأُوِت��َي ُلْقَم��اُن احِلْكَم��َة حِلَ
��ُه  َم��اٍل َو َل َب�ْص��ٍط يِف ِج�ْص��ٍم َوَل َجَم��اٍل َو َلِكنَّ
يِف  ع��ًا  ُمَتَورِّ اهلل  ْم��ِر  اأَ يِف  َقِوّي��ًا  َرُج��اًل  َكاَن 
َظِر َطِويَل الِفْكِر  اهلل �َص��اِكتًا �َص��ِكينًا َعِميَق النَّ
َظ��ِر ُم�ْص��َتْغٍن ِبالِع��َر مَلْ َيَن��ْم َنَه��ارًا  َحِدي��َد النَّ
َق��ْط َومَلْ َي��َرُه اأََح��ٌد ِم��َن النا���ِص َعَل��ى َب��ْوٍل َول 
ِه َوُعْمِق َنَظِرِه  ِ ِة َت�َصرُّ َغاِئٍط َول اْغِت�ص��اٍل ِل�ِص��دَّ
ِظ��ِه يِف اأَْم��ِره} وق��ال، علي��ه ال�ص��الم:  فُّ وحَتَ
اَل�َص��ِة الُفَقهاِء َواحُلَكماِء}،  {َوَكاَن ُيْك��ِرُ جُمَ
اىل اأن ق��ال، علي��ه ال�ص��الم: {َوَيْعَت��ُر وَيَتَعلَُّم 
َم��ا َيغل��ُب ِب��ِه َنْف�َص��ُه َويَجاِه��ُد ِبِه َه��واُه َوَيحِرُز 
��ِر  ِب��ِه ِم��ن ال�َص��يطاِن َوَكاَن ُي��داوي َقْلَب��ُه ِبالَتَفكُّ
َيْظَع��ُن  ل  َوَكاَن  ِبالِع��َرِ  َنْف�َص��ُه  َوُي��داِري 
اإِلَّ ِفيَم��ا َيْعِني��ه َفِبَذِل��َك اأُوِت��ي احِلْكَم��ة})4(، 
و�صف��اٌت كه��ذه، اذا اجتمع��ت يف اأي عب��ٍد، 
حكم��ًة  قلب��ه  فم��الأ  �ص��بحانه،  اهلل  اكرم��ه 
واجراها على ل�ص��انه و�ص��لوكه، اذ لي�ص��ت َثمة 
قراب��ة ب��ن اهلل �ص��بحانه وبن عباده، فيعطي 
لبع�ٍص ومينع من كانوا يف م�ص��تواهم، بل هو 
الع��ادل واحلكي��م ال��ذي ل يعط��ي ول مين��ع 

ال بحكم��ة بالغ��ة. 
ولي���ص ه��ذا فح�ص��ب، ب��ل و�ص��َكَره عل��ى 
التزامه العملي مبا وعاه قلبه، ذلك لأن اهلل 
�ص��بحانه يطال��ب عب��اده بالعم��ل مب��ا علمه��م 
اإي��اه، فلي�ص��ت احلكم��ة ذات قيم��ة تذك��ر، اذا 
العمل��ي،  الواق��ع  مل ترج��م اىل �ص��لوٍك يف 
فل��ول العم��ل مبقت�صي��ات احلكم��ة يف احلي��اة 
اخلارجي��ة، يك��ون احلكي��م كن�ص��خة كت��اٍب ل 

اكر. 
للقم��ان،  �ص��بحانه  اهلل  �ُص��ْكر  وم��ن 
تخلي��د ذك��ره، ع��ر ذك��ر و�صاي��اه العظيم��ة 
ومواعظ��ه احلكيم��ة، يف اآي��ات كتاب��ه املجي��د، 
كم��ا ان املع�صوم��ن، عليه��م ال�ص��الم، ذكروا 
مزيدًا من مواعظ لقمان التي القاها لبنه، 
بالرغ��م م��ن اأن م��ا وع��ظ به لقم��ان ابنه امنا 
ه��و م��ن عن��د اهلل �ص��بحانه، ف��كان بالإم��كان 

ان ي��ورد اهلل �ص��بحانه تلك��م املواع��ظ ب�صورة 
مبا�ص��رة دومن��ا ذك��ٍر للقم��ان، كم��ا هو احلال 
بالن�ص��بة اىل كث��ري م��ن املواع��ظ الإلهي��ة يف 

الق��راآن الك��رمي، مث��ل قول��ه تع��اىل: 
}إِنَّ اللَّــَه يَأُْمرُكُــْم أَْن تـُـَؤدُّوا اأْلَمانــاِت 

ــاِس أَْن  ــْنَ النَّ ــْم بَ ــا َو إِذا َحَكْمتُ إىِل  أَْهلِه

ــْم  ــَه نِِعــامَّ يَِعظُُك ــْدِل إِنَّ اللَّ تَْحُكُمــوا ِبالَْع

بَصرا{،�ص��ورة  ـَه كاَن َســميعاً  اللَـّ ِبــِه إِنَّ 

لقم��ان  مقال��ة  نق��ل  اأن  عل��ى   ،58 الن�ص��اء: 
يف الق��راآن الك��رمي ي��راد من��ه مزي��دًا م��ن 
التاأث��ري يف نف���ص املتلق��ي، ف��اإن الن�ص��ان يتاأثر 
باملوعظ��ة فيم��ا ل��و وردت يف قال��ب ق�ص��ة او 
مث��ال، اك��ر منها لو كانت جمردة عن ذلك.

 الشكر لله، جوهر الحكمة

الق��راآن  اآي��ات  مع��ًا  لنتدب��ر  والن، 
الك��رمي، يف �ص��ورة لقم��ان، الت��ي خ�ص�ص��ت 
منظوم��ة م��ن اآياته��ا مبواع��ظ ه��ذا احلكي��م 

الإله��ي، فق��د ق��ال ربن��ا �ص��بحانه: 
}َو لََقــْد آتَيْنــا لُْقــامَن الِْحْكَمــَة أَِن 

ــُكُر  ــا يَْش ــُكْر فَِإنَّ ــْن يَْش ــِه َو َم ــُكْر لِلَّ اْش

ـَه َغِنــيٌّ  لَِنْفِســِه َو َمــْن كََفــَر فَــِإنَّ اللَـّ

َحميــٌد{، �ص��ورة لقم��ان: 12. وه��ذه الآي��ة 

حت��وي يف طياته��ا ب�صائ��ر عدي��دة، ابرزه��ا 
بي��ان مق��ام ه��ذا الرج��ل، حي��ث حب��اه اهلل 
باحلكم��ة كتمهي��د لذك��ر مواعظ��ه واع��داد 
نف�ص��ي لق��ارئ القراآن ك��ي ينتفع بها، وبعبارة 
اأخرى، ان ما �ص��يذكره لقمان مل تكن جمرد 
اإر�ص��ادات اأب لبنه، بل هي اإر�ص��ادات حكيٍم 
وع��ى فل�ص��فة احلي��اة، فف��ي احلدي��ث ع��ن 
الم��ام مو�ص��ى ب��ن جعف��ر، علي��ه ال�ّص��الم، 

لتلمي��ذه ه�ص��ام ب��ن احلك��م: 
يا ه�صام، اإّن اهللَّ قال: 

ْكَم��َة} ق��ال:  {َو َلَق��ْد اآَتْين��ا ُلْقم��اَن احْلِ
الفه��م و العق��ل)5(. 

والب�ص��رية الثاني��ة والهام��ة، تكم��ن يف 
اأن جوهر احلكمة، ال�صكر هلل �صبحانه، فقد 
ف�ّص��رت الآي��ة احلكم��ة بال�ص��كر، لأن {اأن} 
تف�ص��ريية، كي��ف؟ ذل��ك لأن ال�ص��كر هلل، تع��د 

جم��اع التوحي��د والعب��ادة والطاعة واخل�صوع 
هلل �ص��بحانه والعطاء، فكل مفردات احلكمة 
تتلخ�ص يف �ص��كر اهلل �ص��بحانه، يقول ال�ص��يد 
الوال��د،  ق��ال �ص��ماحة املرج��ع املدر�ص��ي، دام 
ظل��ه، يف ه��ذا ال�ص��دد: فق��د اأعط��اه ربن��ا 
 ، ِ احلكم��ة، واأوجزه��ا يف كلم��ة اأَْن ا�ْص��ُكْر هلِلَّ
عدي��دة  ف�صائ��ل  جم��اع  ال�ص��كر  اأن  ويب��دو 

اأبرزه��ا:
األ��ف: الع��راف بفق��دان النعم��ة ذات��ا، 
فل��ول ف�ص��ل اهلل علين��ا مل��ا كن��ا خملوق��ن، وملا 
كان��ت لنا الأ�ص��ماع والأب�ص��ار والأفئدة، ومن 
التوا�ص��ع،  ف�صيل��ة  تنبث��ق  الع��راف  ه��ذا 
حت��دي  وع��دم  والفخ��ر،  اخلي��الء  وجتن��ب 
النا���ص ا�ص��تكبارا و�ص��ائر م��ا ذك��ر يف الآي��ات 

الكرمي��ة. 
ب��اء: الت�صدي��ق بف�ص��ل م��ن اأنع��م علين��ا 
اإل  الت�صدي��ق  يت��م  �ص��بحانه، ول  وه��و اهلل 

بتوحي��ده. 
جي��م: اح��رام و�ص��ائط الف�ص��ل للذي��ن 
قاموا بدور من و�صول النعمة اإلينا واأبرزهم 

الوالدان. 
النعم��ة،  تكري���ص  نح��و  ال�ص��عي  دال: 
واتق��اء م��ا ي�ص��بب زواله��ا، وذل��ك م��ن خ��الل 

اخلط��وات التالي��ة: 
اأوًل: مبعرف��ة اأن عم��ل الإن�ص��ان يوؤث��ر يف 

بقاء اأو زوال النعمة. 
ه��ي  الت��ي  ال�ص��الة،  باإقام��ة  ثاني��ًا: 
مظهر ال�ص��كر هلل. ثالثًا: بالدعوة اإىل اخلري 
والنه��ي ع��ن ال�ص��ر وال�ص��ر عن��د امل��كاره. 
هك��ذا نع��رف اأن ال�ص��كر هلل حق��ا ه��و اأ�صا���ص 

احلكم��ة الإلهي��ة.)6(

 مواعظ الحكيم اإللهي

اأولً: النه��ي ع��ن ال�ص��رك، اأخط��ر م��ا 
ي�صي��ب الن�ص��ان ه��و �ص��ركه ب��اهلل �ص��بحانه 
وتع��اىل، وع��دم المي��ان اخلال���ص ب��ه، ذل��ك 
لأن م�ص��ري الن�ص��ان مرتب��ٌط بتوحي��ده هلل 
�ص��بحانه يف كل مناح��ي حيات��ه، وذل��ك ف��اإن 
اول و�صيٍة للقمان، عليه ال�صالم، كانت حول 

اضاءات تدبرية
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احلكم��ة، ف�صيل��ٌة يتحّل��ى به��ا الن�ص��ان، 
واأحيان��ًا يّدعيه��ا فاقده��ا، كم��ا اأنه��ا عط��اٌء 
الهي مينحه اهلل �صبحانه بع�ص عباده فينري 
دربه��م وُيجل��ي ب�صائره��م، وق��د ق��ال اهلل 

 : نه �ص��بحا

}يُــْؤِت الِْحْكَمــَة َمــْن يَشــاُء َو َمــْن 

يُــْؤَت الِْحْكَمــَة فََقــْد أُوِتَ َخــْراً كَثــراً 

اأْلَلْباب {،�ص��ورة  أُولُــوا  إاِلَّ  كَّــُر  يَذَّ مــا  َو 

البق��رة:269.
اإمامن��ا  ق��ول  يف  كم��ا  لأن��ه  وذل��ك 
َي��اُء  ْكَم��ُة �صِ ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم {احْلِ
ْدِق َوَما  ْق��َوى َوَثَم��َرُة ال�صِّ امْلَْعِرَف��ِة َوِم��رَياُث التَّ
ْعَظ��َم َواأَْنَع��َم  ُ َعَل��ى َعْب��ٍد ِبِنْعَم��ٍة اأَ اأَْنَع��َم اهللَّ
ْكَمِة ِلْلَقْلِب}.)1(  ْرَفَع َواأَْبَهى ِمَن احْلِ َواأَْجَزَل َواأَ
بحكمت��ه يتجم��ل احلكي��م بن النا���ص، واإن مل 

املنظ��ر.  به��ي  يك��ن 
وبه��ا ُيق��ّدر ب��ن النا���ص واإن مل يك��ن ذا 
ح�ص��ب اأو ن�ص��ب، بل احلكمة جتعله غنيًا واإن 
مل يك��ن ذا م��ال، كل ذل��ك لأن��ه يحم��ل م��ا ه��و 
اغل��ى م��ن جم��ال اجل�ص��د ون�صاع��ة احل�ص��ب 

وبري��ق الذهب. 
وق��د اأعط��ى اهلل �ص��بحانه اخل��ري الكث��ري 

لعب��ٍد م��ن خّل���ص عب��اده مبنح��ه احلكم��ة، 
فرفع��ه ب��ن النا���ص مكان��ًا علّي��ًا حت��ى قي��ام 
ال�ص��اعة، فاأخل��د ذك��ره، يف الق��راآن الك��رمي، 
بت�ص��مية �ص��ورٍة م��ن �ص��وره املبارك��ة با�ص��مه 

الطي��ب، وه��و لقم��ان.

 من هو لقامن الحكيم؟

مل يك��ن لقم��ان، علي��ه ال�ص��الم، نبي��ًا ول 
�صاح��ب م��اٍل او �ص��لطان او مكانة اجتماعية، 
ب��ل كان عب��دًا ممل��وكًا مكاتب��ًا)2( ، حب��اه اهلل 
�ص��بحانه باحلكم��ة خلالٍل كان��ت فيه، ويذكر 
نبين��ا الك��رم، �صل��ى اهلل علي��ه وال��ه، بع�ص��ًا 
م��ن تل��ك ال�صف��ات، حي��ث ق��ال: {َحّق��ًا اأَُقوُل 
��ُه َكاَن َعْب��دًا َكِث��رَي  مَلْ َيُك��ْن ُلْقَم��اُن َنِبّي��ًا َوَلِكنَّ
��ُه  َحبَّ َفاأَ اهلَل  اأََح��بَّ  الَيِق��ِن  َح�َص��َن  ��ِر  َفكُّ التَّ
َوَم��نَّ َعَلْي��ِه ِباحِلْكَم��ِة })3( ويذك��ر لن��ا الم��ام 
ال�ص��ادق علي��ه ال�ص��الم تفا�صي��ل اأخ��رى ع��ن 

اضاءات تدبرية
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 قال رسول 
هللا، صلى هللا 
عليه وآله، عن 
صفات لقمان: 
}َحّقًا َأُقوُل َلْم 
َيُكْن ُلْقَماُن َنِبّيًا 
ُه َكاَن َعْبدًا  َوَلِكنَّ
ِر َحَسَن  َفكُّ َكِثيَر التَّ
الَيِقيِن َأَحبَّ هللاَ 
ُه َوَمنَّ َعَلْيِه  َفَأَحبَّ
ِبالِحْكَمِة{

ALHODAMAG.COM

لقمان والحكمة في تطبيقاتها العملية

• السيد سّجاد املدريس



 إعداد: أمحد عبد اهلل
ال��ذي مّت  اأن الإن�ص��ان ه��و الكائ��ن الوحي��د  يق��ّر العلم��اء 
خلق��ه م��ن ل��دن حكي��م خب��ري، ليك��ون ناطق��ًا. فالإن�ص��ان جمه��ز 
بالرام��ج والو�ص��ائل والأجه��زة احليوي��ة الت��ي متكن��ه م��ن تعل��م 
ال��كالم ب�ص��هولة، ولذل��ك ف��اإن ه��ذه العملي��ة ل تخ�ص��ع للتط��ور 
املزع��وم رغ��م حماولت اأن�صار "دارون" لن�ص��ر نظريته "الن�ص��وء 
والرتق��اء"، ول��و كان النط��ق وتعلم الكالم يتم عن طريق التطور 
لكان��ت بع���ص احليوان��ات لديه��ا ق��درة عل��ى ال��كالم ب�ص��كل ذات��ي 
مث��ل الق��ردة. اإن��ه �ص��وؤال كث��ريًا يطرح��ه العلم��اء: مل��اذا الإن�ص��ان 
فق��ط ميل��ك هذه الق��درة على الكالم؟ اجلواب جنده يف القراآن 

ال��ذي يتح��دث ع��ن تك��رمي اهلل لالإن�ص��ان، يق��ول تع��اىل: 
َواْلَبْحــِر  اْلــَرِّ  ِف  َوَحَْلنَاُهــْم  َآَدَم  َبنِــي  ْمنَــا  َكرَّ }َوَلَقــْد 
ــا  ــْن َخَلْقنَ ــٍر ِمَّ ــَى َكثِ ــْم َع ْلنَاُه ــاِت َوَفضَّ يَِّب ــَن الطَّ ــْم ِم َوَرَزْقنَاُه
ــًا{، الإ�ص��راء /70. علم��ًا اإن العلم��اء عل��ى م��دى عق��ود  َتْفِضي
من الزمن حاولوا اأن يعّلموا حيوان ال�صمبانزي بع�ص احلروف، 
ليثبت��وا تل��ك النظري��ة  البائ�ص��ة لك��ن حماولته��م ب��اءت بالف�ص��ل. 
اإن جه��از ال�ص��وت موج��ود لدى احليوانات، فالإن�ص��ان لديه 
حنج��رة واحليوان��ات كذل��ك لديه��ا حنج��رة اأي�صًا، مث��ل الببغاء، 
ولك��ن الإن�ص��ان يتعل��م النط��ق ب�ص��هولة وبعملي��ة ل اإرادي��ة، بينم��ا 
جن��د بقي��ة احليوانات عاج��زة عن القيام بذلك. واحلقيقة التي 
يتغاف��ل عنه��ا علم��اء الغ��رب، وج��ود العقل لدى الن�ص��ان، وهو ما 

تفتقده احليوانات.
خ��الل جترب��ة ق��ام به��ا الروف�ص��ور "ولي��ام فايف��ر"، تب��ن 
اأن الطف��ل املول��ود حديث��ًا ين�ص��ط دماغ��ه اأثن��اء �ص��ماعه ل�ص��وت 
اأم��ه، فق��د ق��ام بتجرب��ة عل��ى مول��ود عمره ع��دة اأيام فق��ط، وقام 
مبراقب��ة دماغ��ه والن�ص��اط الكهربائ��ي ال��ذي يح��دث يف الدم��اغ 
نتيج��ة تفاعل��ه م��ع الأ�ص��وات، وق��ام باإ�ص��ماعه جمموع��ة اأ�ص��وات 
لأنا���ص غرب��اء فل��م يب��ِد دماغ الطف��ل اأي ا�ص��تجابة. ولكن مبجرد 
اأن �ص��مع �ص��وت اأم��ه - دون اأن يراه��ا- ن�ص��ط دماغ��ه ب�ص��ورة 

ملحوظ��ة وتفاع��ل مع��ه. 
ويف بداي��ة ع��ام 2010 اأعل��ن باحث��ون اأمل��ان اأن اجلن��ن يب��داأ 
بتعل��م ن��رة حدي��ث الوالدي��ن خ��الل وج��وده يف رح��م الأم، فبع��د 
درا�ص��ة �ص��ملت اأك��ر م��ن 60 طف��ال حدي��ث ال��ولدة، قام��ت به��ا 
جامع��ة "ورزب��ورغ" الأملاني��ة ون�ص��رت يف جمل��ة عل��م البيولوجي��ا 

املعا�ص��ر، تب��ّن اأن املوالي��د اجل��دد يحاول��ون الرتب��اط باأمهاتهم 
ع��ن طري��ق تقليدهن.

وي�ص��ري البح��ث اجلدي��د اإىل اأن الأجن��ة تتاأث��ر باأ�ص��وات اأول 
لغ��ة تخ��رق ج��دار الرحم. وتقول الباحثة كاثلن فرميكة: اإن ما 
تو�صل��ت اإلي��ه الدرا�ص��ة اجلدي��دة مل تثب��ت اأن الأجن��ة ق��ادرة على 
اإ�ص��دار اأ�ص��وات بن��رات خمتلف��ة لكنه��ا تف�ص��ل اأي�ص��ًا اأن ت�صدر 
اإيقاع��ات �صوتي��ة مماثل��ة لإيقاع��ات اللغ��ة الت��ي �ص��معتها خ��الل 

احلمل.
م��ن هن��ا يوؤك��د علماوؤن��ا عل��ى �ص��رورة اأن ت��داوم الأمه��ات 
عل��ى ت��الوة الق��راآن الك��رمي ب�ص��وت م�ص��موع ومرتف��ع قلي��اًل 
خ��الل الأ�ص��هر الثالث��ة الأخ��رية م��ن احلم��ل، مل��ا له��ا م��ن تاأث��ري 
عل��ى اجلن��ن وعل��ى م�ص��تقبله. ويق��ول العلم��اء اإن الطف��ل خ��الل 
ال�ص��نوات اخلم���ص الأول م��ن عم��ره يتعل��م بح��دود 5000 كلم��ة، 
فه��و ميتل��ك ق��درة فطري��ة عل��ى تنظيم الكلم��ات الع�ص��وائية. وقد 
اأنزل اهلل �صورة عظيمة، وهي ال�صورة الوحيدة التي حتمل ا�صمًا 
من اأ�صماء اهلل احل�صنى، اإنها "�صورة الرحمن"، التي يقول فيها 

تب��ارك وتع��اىل: 
ْنَســاَن * َعلََّمــُه  ْحَــُن * َعلَّــَم اْلُقــْرَآَن * َخَلــَق اإْلِ }الرَّ
اْلَبَيــاَن{، �ص��ورة الرحم��ن/1-4، ه��ذه الآي��ات تعلمن��ا كي��ف م��ّن 
اهلل عل��ى الإن�ص��ان بنعم��ة البي��ان، فل��م يق��ل: "علمه ال��كالم"، لأن 
تعل��م الإن�ص��ان للغ��ة اأو ال��كالم لي���ص كافي��ًا اإمن��ا يج��ب علي��ه رب��ط 

الكلم��ات ببع�صه��ا وا�ص��رجاعها عن��د ال�ص��رورة.
فالإن�ص��ان لدي��ه مرك��ز مه��م ج��دًا وبدون��ه ل ميكن��ه التعبري، 
اإنه مركز ا�صرجاع الكلمات ويقع يف منطقة النا�صية يف مقدمة 
الدم��اغ، ولذل��ك جن��د النب��ي �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�ص��لم، يوؤك��د 
عل��ى اأهمي��ة ه��ذا املرك��ز ب��ل وي�ص��لمه هلل تعاىل يف دعائ��ه فيقول: 
"نا�صيت��ي بي��دك"، فعندم��ا يتعط��ل ه��ذا املرك��ز ف��اإن الإن�ص��ان ل 
يفقد القدرة على الكالم بل يتكلم، ولكن ل ي�صتطيع الربط بن 
الكلم��ات، وم��ن ث��م يفق��د قدرته على البي��ان والإي�صاح والتعبري، 

ولذل��ك قال تعاىل: 
َمــُه اْلَبَياَن{. وهن��ا حتديدًا يتبل��ور دور العق��ل يف خلقة  }َعلَّ
الن�ص��ان، وم��دى التك��رمي الإلهي من دون �ص��ائر املخلوقات، وهو 
م��ا ح��اول البع���ص مم��ا يح�ص��بون عل��ى العلم��اء اأن يلتّف��وا ح��ول 
هذه احلقيقة، ويقربوا الن�ص��ان املكرم اإ�ص��الميًا، اىل احليوان، 

وعجب��ًا.. اىل اإي م��دى يك��ون �ص��الل الن�ص��ان وانحراف��ه!

القرآن أعجَز العلماء بتكرميه "االنسان الناطق"
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ه��ذا الم��ر، حي��ث ق��ال اهلل �ص��بحانه: 
}َو إِْذ قــاَل لُْقــامُن الِبِْنــِه َو ُهــَو يَِعظـُـُه 

َْك لَظُلْــٌم  يــا بَُنــيَّ ال تـُـْرِْك ِباللَّــِه إِنَّ الــرِّ

َعظيٌم{،�ص��ورة لقم��ان: 13، فلي���ص ال�ص��رك 

التغاف��ل  ب�ص��يطة ميك��ن  و  عادي��ة  مع�صي��ة 
عنه��ا، اإمن��ا ه��و ظل��م عظي��م. اإن الدني��ا وم��ا 
فيه��ا ل ت�ص��وى عن��د اهلل جن��اح بعو�صة، ويعد 
ال��رب مت��اع الدني��ا كل��ه قلي��اًل حي��ث ق��ال، 
ــا قَلِيل{ ،�ص��ورة  نْي ع��ّز م��ن قائ��ل: }َمتــاُع الدُّ
الن�ص��اء: 77، ولك��ن ح��ن ت�ص��ل الق�صي��ة اىل 
اهلل  عن��د  يك��ون عظيم��ًا  ال�ص��رك  مو�ص��وع 
�ص��بحانه. ولل�ص��رك م�صادي��ق خمتلفة، منها 
م��ا ه��و جل��ن كعب��ادة ال�صن��ام، ومنه��ا ما هو 
خف��ٌي، كالطاع��ة العمي��اء للمخل��وق دون اإذن 
اهلل �ص��بحانه بذل��ك، ولق��د وردت عبارت��ي، 
{م��ن دون اهلل} و {م��ن دون��ه} اك��ر م��ن 
مائ��ة م��رة يف كت��اب اهلل �ص��بحانه لبي��ان اأن 
الطاع��ة لغ��ري اهلل اإن مل تك��ن باإذن��ه، فه��ي 

�ص��رٌك ب��اهلل �ص��بحانه وتع��اىل. 
نهم��ا  لأ  ، ي��ن لد ا لو ا ب��ر   : ني��ة لثا ا
ال�ص��بب الأق��رب ملج��يء الن�ص��ان اىل الدني��ا، 
والوا�ص��طة الأب��ن لتوات��ر نع��م اهلل �ص��بحانه 
عل��ى الن�ص��ان، كان لزام��ًا عل��ى الن�ص��ان ان 
ي�ص��كرهما ويح�ص��ن اليهم��ا، ولك��ن عل��ى ان ل 
ي�ص��ل ذل��ك اىل ح��د اتخاذهما الهة من دون 
اهلل او طاعتهم��ا فيم��ا ينه��ى اهلل �ص��بحانه، 

ق��ال تعاىل:
ــُه  ــِه َحَملَتْ ــاَن ِبوالَِديْ ــا اإْلِنْس يَْن }َو َوصَّ

ــُه َوْهنــاً َعــل  َوْهــٍن َو ِفصالـُـُه يف  عاَمــْنِ  أُمُّ

ــُر * َو  ــَك إَِلَّ الَْمص ــُكْر ل  َو لِوالَِديْ أَِن اْش

إِْن جاَهــداَك َعــل  أَْن تـُـْرَِك يب  مــا لَيْــَس 

ــام  ــام َوصاِحبُْه ــا تُِطْعُه ــٌم فَ ــِه ِعلْ ــَك ِب لَ

نْيــا َمْعُروفاً{�ص��ورة لقم��ان: 15-14.  يِف الدُّ

ولأهمي��ة ه��ذه الو�صي��ة ف��اإن اهلل �ص��بحانه 
مل يذكره��ا ع��ن ل�ص��ان لقم��ان، بالرغ��م م��ن 
اأن �ص��ياق الآي��ات ه��و ب�ص��دد ذك��ر مواع��ظ 
لقم��ان لبن��ه. ثالثًا: اتباع �ص��بيل ال�صاحلن، 
املوؤمن الذي يح�صن اىل ابويه حتى وان كانا 
كافرين، يتعر�ص ل�صغط من قبلهما على ان 

ي�ص��ركا ب��اهلل �ص��بحانه، وعلي��ه ان ل يطيعهما 
مع عطفه بهما وم�صاحبتهما مبعروف، كما 
م��ر علين��ا يف البح��ث. ويف ه��ذه احلال��ة فان��ه 
بحاج��ة اىل بيئ��ة �صاحل��ة يتبعه��ا، لأن بيئت��ه 
الأوىل -ال�ص��رة الفا�ص��دة- حت��اول ابع��اده 

ع��ن اهلل �ص��بحانه، ق��ال اهلل �ص��بحانه:
إَِلَّ  أَنــاَب  َمــْن  َســبيَل  }َواتَِّبــْع 

ثُــمَّ إَِلَّ َمرِْجُعُكــْم فَأُنَبِّئُُكــْم مِبــا كُْنتُــْم 

ان  فعلي��ه   ،15 لقم��ان:  تَْعَملُوَن{،�ص��ورة 

يتف�ص عن الولياء ال�صاحلن ليتبع �صبيلهم 
وين�صم اىل اجلماعة املوؤمنة باهلل �صبحانه. 
رابع��ًا: المي��ان باجل��زاء الإله��ي، اإن مرج��ع 
اخلل��ق اىل اهلل �ص��بحانه، وه��و ع��امٌل ب��كل 
ذرة،  مثق��ال  اهلل  ع��ن  يغي��ب  ف��ال  �ص��يء، 
وبالت��ايل فاأن��ه يج��ازي عليه��ا خ��ريًا كان��ت او 
�ص��ر، به��ذه الروؤي��ة ينبغ��ي ان يك��ون املوؤم��ن، 
فيعل��م ان اعمال��ه كله��ا بع��ن اهلل �ص��بحانه، 
و�ص��يجازيه اهلل به��ا،  ق��ال لقم��ان لبن��ه، كما 

ورد يف الق��راآن الك��رمي: 
ــٍة  ــاَل َحبَّ ــُك ِمثْق ــا إِْن تَ ــيَّ إِنَّه ــا بَُن }ي

يِف  أَْو  َصْخــرٍَة  يف   فَتَُكــْن  َخــرَْدٍل  ِمــْن 

ـُه  ــامواِت أَْو يِف اأْلَرِْض يَــأِْت ِبَهــا اللَـّ السَّ

إِنَّ اللَّــَه لَطيــٌف َخبــٌر{، �ص��ورة لقم��ان: 16. 

خام�ص��ًا: اللت��زام بفرائ���ص اهلل، ويو�ص��ي 
لقم��ان ابن��ه، باللت��زام ب��اأداء ال�ص��الة حي��ث 
انه��ا ق��وام الدي��ن ودعامت��ه، و كذل��ك الأم��ر 
باملعروف والنهي عن املنكر. �صاد�صًا: ال�صر 
بال�ص��ر ج��اءت  الو�صي��ة  عل��ى امل�صائ��ب، 
لأن اإقام��ة ال�ص��الة، كم��ا الأم��ر باملع��روف 
والنه��ي ع��ن املنك��ر، حتت��اج اإىل ال�ص��ر على 
م��ا ي�صي��ب الن�ص��ان يف ه��ذا الطري��ق، ف��اإن 
اجلن��ة ُحف��ت بامل��كاره ، ق��ال اهلل �ص��بحانه 
ــا  ذاك��رًا الو�صي��ة اخلام�ص��ة وال�صاد�ص��ة: }ي
ــاَة َوأُمــْر ِبالَْمْعــُروِف َو انـْـَه  بَُنــيَّ أَِقــِم الصَّ

َعــِن الُْمْنَكــِر َو اْصــِرْ َعــل  مــا أَصابَــَك إِنَّ 

ذلـِـَك ِمــْن َعــزِْم اأْلُُمــوِر{ �ص��ورة لقم��ان :17.  

�صابعًا: التوا�صع، مهما كان م�صتوى الن�صان 
يف امل��ال والعل��م واجلاه،  يبق��ى عبدًا خملوقًا 
هلل �ص��بحانه،  ف��ال يج��وز ل��ه ان ي�ص��مخ باأنف��ه 

عل��ى الآخري��ن، وه��ذه م��ن الو�صاي��ا الذهبي��ة 
للقم��ان، علي��ه ال�ص��الم، لبن��ه عل��ى ال�صعي��د 

الجتماع��ي،  ق��ال اهلل �ص��بحانه وتع��اىل:
َك لِلنَّــاِس وال َتِْش يِف  ــْر َخــدَّ }َوال تَُصعِّ

اأْلَرِْض َمرَحــاً إِنَّ اللَّــَه ال يُِحــبُّ كُلَّ ُمْختــاٍل 

فَُخــوٍر{، �ص��ورة لقم��ان : 18. ثامن��ًا: الهدفية 

واله��دوء، اأو�ص��ى لقم��ان ابن��ه، اأن ل يعي���ص 
حي��اة الع�ص��وائية والالهدفي��ة،  ب��ل يجع��ل 
حركت��ه يف احلي��اة تت�ص��م بالهدفي��ة، لكي��ال 
ت�صي��ع جه��وده �ص��دى، وهذا ه��و اظهر معاين 
الق�ص��د يف احلي��اة. وتلي هذه الو�صية و�صية 
عظيم��ة اأخ��رى بالدع��وة اىل اله��دوء والك��ف 
ع��ن اح��داث ال�صو�ص��اء و ال�ص��راخ وغريها، 

ق��ال اهلل �ص��بحانه:
}َواقِْصــْد يف  َمْشــِيَك َواْغُضــْض ِمــْن 

لََصــْوُت  اأْلَْصــواِت  أَنَْكــَر  إِنَّ  َصْوتِــَك 

ــرِ{، �ص��ورة لقم��ان :  19، انه��ا بع���ص  الَْحم

الت��ي  ال�ص��الم،  علي��ه  لقم��ان،  مواع��ظ 
بح��ق، ه��ي اه��م مواع��ظ يلقيه��ا حكي��ٌم اىل 
م�صر�صد،  وهي مبثابة منهاج عملٍي للحكمة 
يف احلي��اة، يف خمتل��ف جوانبه��ا ال�ص��خ�صية 

والجتماعي��ة. 
م��ن  كب��رية  جمموع��ة  هن��اك  ان  كم��ا 
ذكره��ا  وو�صاي��اه،  احلكي��م  ه��ذا  مواع��ظ 
املع�صومون، عليهم ال�صالم، تخليدًا لذكرى 
ه��ذا الرج��ل العظي��م، مث��ل م��ا ا�صت�ص��هد ب��ه 
الم��ام الكاظ��م، علي��ه ال�ص��الم، م��ن اق��وال 

لقم��ان احلكي��م.
-----------------
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يف نف���ص كل اإن�ص��ان جمموع��ة م��ن الرغب��ات 
والأه��داف، وعل��ى ط��ول م�ص��رية احلي��اة الب�ص��رية 
توج��د جمموع��ة كب��رية م��ن فر���ص اخل��ري، فم��ن 
�ص��عى لغتنامه��ا بع��د الت��وكل عل��ى اهلل �ص��بحانه 
وتع��اىل رزق��ه اهلل م��ن ف�صله ما ي�ص��اء، ومن جل���ص 

يف بيت��ه وه��و ينتظ��ر حتقي��ق م��ا يري��د فل��ن ين��ال 
�ص��يئا . الفر���ص؛ جم��ع فر�ص��ة، وتطل��ق عل��ى الأم��ر 
الن��ادر، وه��و ال�ص��يء ال��ذي يحتم��ل ان ل يتك��رر 
اأو ال��ذي يتك��رر قلي��اًل. لذل��ك ي�ص��ري ر�ص��ول اهلل، 
�صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، اإىل �ص��رعة اغتن��ام الفر���ص 
قب��ل فواته��ا، حي��ث روي عن��ه، اأن��ه ق��ال: {اأغتن��م 
خم�ص��ًا قبل خم���ص، �صبابك قبل هرمك، و�صحتك 
قب��ل �ص��قمك، وغن��اك قب��ل فق��رك، وفراغ��ك قب��ل 
�ص��غلك، وحيات��ك قب��ل موت��ك}. ه��ذا احلديث فيه 
جمموع��ة م��ن قوان��ن النج��اح وقواعد اأ�صا�ص��ية يف 

عملي��ة التنمي��ة الب�ص��رية وه��ي: 

 أوالً: قيمة الشباب 
واحلرك��ة  الطاق��ة  ال�ص��باب  مرحل��ة  متث��ل 
والندف��اع واحلما���ص، وه��ذه العنا�ص��ر م��ن اأه��م 

ركائ��ز التنمي��ة الب�ص��رية وتطوير الذات الإن�ص��انية 
يف املجتم��ع، ل��ذا ُتع��د ه��ذه املرحل��ة م��ن اأف�ص��ل 
مراح��ل عم��ر الإن�ص��ان، وق��د رّغ��ب املع�صوم��ن، 
�ص��الم اهلل عليه��م، اأن تك��ون ه��ذه املرحل��ة مليئ��ة 
بالعم��ل واحلرك��ة احلثيثة نحو بن��اء الذات واثبات 
قدراته��ا. ولأهمي��ة ه��ذه القيم��ة الكب��رية م��ن عم��ر 
الإن�ص��ان ذكرها ر�ص��ول اهلل، �صلى اهلل عليه واآله، 
يف اأوىل القوان��ن م��ن حديث��ه املب��ارك. اإن عق��ول 
�ص��بابنا العام��رة بالإمي��ان واملعرف��ة ال�صحيح��ة 
ث��روة وطني��ة كب��رية لبن��اء غ��دٍا اأف�ص��ل وم�ص��تقبل 
م�ص��رق ب��روح العنف��وان ال�ص��بابي، حي��ث اأن الق��وى 
العامل��ة ال�ص��ابة ه��ي ال�ص��واعد الت��ي تبن��ي وتنه���ص 
الق��درة  اإن  ث��م  البل��د،  يف  التنموي��ة  بامل�ص��اريع 
ال�ص��بابية تف��وق كل الت�ص��ورات املنطقي��ة يف ح��ال 
اآم��ن ال�ص��اب بفك��رة معين��ة وع��زم وعم��ل عل��ى 

حتقيقه��ا، فمن ا�صا�ص��يات النج��اح ان يكون لديك 
الع��زم لتحقي��ق الأ�ص��ياء وال�ص��عي احلثي��ث ملوا�صلة 
حقق��وا  والذي��ن  احلي��اة.  يف  والأب��داع  النج��اح 
كان  الذي��ن  ه��م  حياته��م  يف  اجلميل��ة  الأ�ص��ياء 
لديهم العتقاد والثقة العالية باأن �ص��يئًا بداخلهم 
يف��وق كل الظ��روف والتحدي��ات ولذل��ك جنح��وا. 
م��ن هن��ا كان عن�ص��ر العم��ل بع��د الع��زم، م��ن اأه��م 
مقوم��ات النج��اح، فالعزم وح��ده ل ينفع، وا�صرب 
مث��اًل لذل��ك واأق��ول: لو كان عندن��ا ثالثة ع�صافري 
يقف��ون عل��ى �ص��جرة، وق��رر واح��د منه��ا اأن يط��ري، 
فك��م ع�صف��ور بق��ي على ال�ص��جرة؟ ي��راود طبيعيًا 
اإىل اأذهانن��ا اأن��ه �ص��يبقى اثن��ان م��ن الع�صاف��ري، 
لك��ن اجل��واب: بقي ثالثة ع�صافري على ال�ص��جرة، 
يط��ري  ومل  يط��ري،  ان  ح��اول  منه��ا  واح��دًا  لأن 
بالفع��ل، وبالت��ايل مل يتغ��ري �ص��يء. م��ن هن��ا تظه��ر 
قيمة العمل على اأجناز الأ�ص��ياء ولي���ص العزم على 
اجنازها فقط. ولو اردنا ان ن�صاأل اأنف�صنا كم مرة 
قررن��ا وعزمن��ا عل��ى فع��ل اأم��ور كث��رية ومل نفعله��ا، 
فيبقى احلال على ما هو عليه ورمبا اأ�ص��واأ؟ فلي���ص 
كافيًا اأن نتمنى اأو نر�صم اأو نكتب لأنف�صنا اهدفًا، 
اإمن��ا يج��ب ان ن�ص��عى ونعم��ل عل��ى حتقيقه��ا بثق��ة 
عالي��ة وذات مدرك��ة لقيمته��ا وطاقته��ا ال�ص��بابية.   

  ثانيًا: قيمة الصحة 
ميث��ل  الإ�ص��الم  يف  ال�صح��ة  مفه��وم  اإن 
القيم��ة العلي��ا والنعم��ة الكب��رية م��ن رب العامل��ن، 
وه��ي تت�ص��ل بالنقط��ة الأوىل ات�ص��اًل وثيق��ًا حي��ث 
متث��ل ال�صح��ة جان��ب احلرك��ة والفاعلية يف ج�ص��م 
الإن�صان ليمار�ص الفرد خمتلف ن�صاطاته بحيوية، 
عك���ص ال�ص��قم ال��ذي يعن��ي املر���ص الب��دين الطويل 
اأو املر���ص املزم��ن، ولذل��ك ق��ال اهلل تع��اىل ع��ن 
ــَرًة ِف  ــَر َنْظ اإبراهي��م »علي��ه ال�ص��الم«: }َفنََظ
 }89 َســِقيٌم  إِنِّ  َفَقــاَل   88 النُُّجــوِم 
يعرق��ل  اأن  �ص��اأنه  م��ن  وه��ذا  ال�صاف��ات،  �ص��ورة 
م�صرية الإن�صان التنموية فال يتمكن من ا�صتغالل 
الفر���ص ال�ص��انحة اأمام��ه نتيج��ة ل�ص��قمه وع��دم 
تفاعله مع افكاره العقلية لأن ج�ص��ده ل يقوى على 

�ص��يء. 

 ثالثًا: قيمة الغنى
تنف��رد ه��ذه القيم��ة يف اأنه��ا تتف��رع اإىل نقاط 
متعددة. فياأخذ الغنى �ص��كله القت�صادي اإذا كان 
يف امل��ال، وياأخ��ذ �ص��كله املع��ريف اإذا كان الغن��ى يف 
العل��م، وياأخ��ذ �ص��كله الروح��ي اإذا كان يف الإمي��ان 
ب��اهلل، وياأخ��ذ �ص��كله الخالق��ي اإذا كان الغن��ى يف 
امت��الك القي��م، وهك��ذا ياأخذ �ص��كله الإن�ص��اين اإذا 

كان يف اح��رام وح�ص��ن معامل��ة الآخ��ر. ولذل��ك ل 
نح�ص��ر قيم��ة الغن��ى بجان��ب دون اآخ��ر ، ب��ل تع��دد 
مف��ردات الغن��ى بح�ص��ب العط��اء ال��ذي ُيب��ذل م��ن 
الف��رد. اإذ لي���ص الغن��ى يف ك��م ميل��ك الإن�ص��ان، ب��ل 

يف ك��م يعطي.
اهلل  �صل��ى  الأعظ��م،  الر�ص��ول  تنبي��ه  ان 
علي��ه واآل��ه، عل��ى ه��ذه النقط��ة ي��دل عل��ى اأهميته��ا 
يف جان��ب العط��اء الإن�ص��اين، ولك��ن الأه��م يف ه��ذه 
النقط��ة ه��و يف كيفي��ة ا�ص��تثمار ه��ذا الغن��ى، فمث��ل 
ه��ذا الإن�ص��ان تك��ون اأمام��ه م�ص��احة وا�ص��عة م��ن 
الفر���ص العدي��دة لُيح�ص��ن ا�ص��تثمارها يف جان��ب 
اخل��ري، فالإن�ص��ان ال��ذي يحي��ى احلي��اة الطيب��ة 
م�ص��تظاًل بِظ��الل اله��دى والإمي��ان، م�ص��تعدًا لأن 
يك��ون م�ص��روع ت�صحي��ة يف �ص��بيل املب��ادئ والقي��م 
وم��ا قّدم��ه، الإم��ام احل�ص��ن، علي��ه ال�ص��الم، خ��رُي 
مث��ال عل��ى قم��ة العط��اء الإن�ص��اين ال��ذي ُينب��اأ ع��ن 
قيمة الغنى العليا التي يتمتع بها الإمام احل�ص��ن، 
�ص��الم اهلل عليه، فكان غنيًا يف عطاءه ثريًا يف ما 

قدم��ه م��ن ت�صحي��ات . 
ان ا�ص��تثمار فر���ص اخل��ري يف بن��اء ال��ذات 
الإن�ص��انية ل يقت�ص��ر عل��ى ذات الف��رد ف��ال �ص��ري 
ان يعتمد ال�ص��خ�ص على تكوين م�ص��روع مب�صاعدة 
الآخري��ن، وخ��رُي مث��ال م��ا فعل��ه ر�ص��ول اهلل، �صل��ى 
ال�ص��يدة  واآل��ه، م��ن التج��ارة يف م��ال  اهلل علي��ه 
خديج��ة، ر�ص��وان اهلل عليه��ا، حي��ث ا�ص��تطاع ان 
يع��ود عليه��ا بالرب��ح الكثري من خالل ا�ص��لوب رائع 
وهم��ة وع��زم عل��ى جن��اح امل�ص��روع التج��اري. فم��ن 
اأراد النهو���ص بواقع��ه، ميل��ك تاريخ��ًا ثري��ًا م��ن 
التجارب الناجحة عليه ان يجعلها اأمامه قدوًة له 

يف احلياة.        

 رابعًا: قيمة الفراغ 
م��ن  تنب��ع  الفر���ص  ا�ص��تثمار  اأهمي��ة  ان 
اإدراك قيم��ة اأوق��ات الف��راغ يف حي��اة الإن�ص��ان، 
ف��اإذا �ص��اع وق��ت الإن�ص��ان �ص��اع عم��ره، لأن��ه اأه��م 
م��ورد لدي��ه، وال�ص��تفادة من��ه ب�ص��كل جي��د جتع��ل 
حي��اة الف��رد اأك��ر اإنتاج��ًا وفعالي��ة. وم��ن لط��ف 
اهلل تب��ارك وتع��اىل ان يوف��ق الإن�ص��ان اإىل اأوق��ات 
ُي��درك فيه��ا نف�ص��ه ويعم��ل عل��ى �صالحه��ا. ويف 
اأوق��ات  يف  اف��راده  اغل��ب  يعي���ص  العزي��ز  بلدن��ا 
فارغ��ة لأ�ص��باب عدي��دة فِم��َن الكا�ص��ب الب�ص��يط 
اإىل حمل��ة ال�ص��هادات يعي���ص الك��ر �صم��ن اج��واء 
روتيني��ة فارغ��ة. والإ�ص��الم ُيحب��ذ اأن ي�ص��تثمر ه��ذا 
الوقت ا�ص��تثمارًا حقيقيًا ينه�ص بالفرد من واقعه 
امل��ردي اإىل واق��ع اف�ص��ل واجم��ل، ولذل��ك ب��ن لن��ا 
ر�ص��ول اهلل، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، اإىل اأن �ص��رعة 

ا�ص��تثمار وق��ت الف��راغ قبل ا�ص��تغال الإن�ص��ان باأمور 
كث��رية؛ لك��ي ي�ص��د نق�ص��ًا هن��ا اأو ميلئ ف��راغ هناك 
�ص��واء كان اقت�صادي��ًا اأو معرفي��ًا اأو اخالقي��ًا اأو 
تربويًا، وعليه ان ُيحدد ح�صب قانون الأهم واملهم 
تق��دمي الأه��م م��ن اأموره لينجزه وق��ت فراغه، واإل 
خ�ص��ر الأثن��ن مع��ًا، اأجن��از الأعم��ال وذه��اب وق��ت 
الف��راغ ال��ذي ل يع��ود. فِم��ن خ��الل ه��ذه القاع��دة 
ُيو�ص��ح الإ�ص��الم ف��ن اإدارة الوق��ت للرق��ي الب�ص��ري 
والتط��ور احل�ص��اري. فاإدارة الوقت ب�ص��كل �صحيح 
اإذا  �ص��اعات ط��وال  الإن�ص��ان  اإىل حي��اة  ت�صي��ف 
اأح�ص��ن ا�ص��تغالل الأوق��ات ال�صائع��ة م��ن حيات��ه .  

 خامسًا: قيمة احلياة 
فتل��ك  الآخ��رة  دار  اإىل  وننتق��ل  من��وت  ان 
فين��ا  اأن مي��وت  ولك��ن  �ص��ّنة اهلل يف خملوقات��ه، 
الإح�ص��ان والف�صيلة ونحن على قيد احلياة فذلك 

ه��و اخل�ص��ران املُب��ن. 
�ص��بابه  فر�ص��ة  الإن�ص��ان  ي�ص��تغل  ل  ق��د 
اإنه��ا ممك��ن ان  و�صحت��ه وغن��اه وفراغ��ه، غ��ري 
تعو���ص ول��و بع�صه��ا ولك��ن احلي��اة اإذا ذهب��ت ل 
تع��ود ول ميك��ن تعوي�صه��ا، لذل��ك ج��اءت و�صي��ة 
ر�ص��ول اهلل، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، لتاأك��د على هذا 
املعن��ى الوا�ص��ع والقيم��ة الكب��رية للحياة الإن�ص��انية 
وم��ا متثل��ه م��ن فر�ص��ة ثمين��ة ل�ص��تغالل فر���ص 
اخل��ري. ان العي���ص يف دني��ا الإ�ص��الم ويف رح��اب 
ال�ص��ريعة املقد�ص��ة ه��و اعظ��م ا�ص��تغالل حلي��اة 
الفرد واملجتمع، واملوت الذي اأُ�صري اإليه له مفهوم 
وا�ص��ع ودلل��ة اأعم��ق م��ن ظاه��ر لفظه، اإذ الإن�ص��ان 
ال��ذي ل ي�ص��تغل طاقت��ه العقلي��ة لالإمي��ان بتوحي��د 
اهلل �ص��بحانه فه��و اإن�ص��اٌن مي��ت، وهك��ذا جن��د ان 
اهلل تع��اىل ق��د �َص��َخَر لن��ا كل م��ا يف الوج��ود، ق��ال 
َر َلُكــْم َمــا  تع��اىل: } َأَلْ َتــَرْوا َأنَّ اللََّ َســخَّ
ــَبَغ  ــا ِف األَْرِض َوَأْس ــَمَواِت َوَم ِف السَّ
ــًة{، �ص��ورة  ــَرًة َوَباطِنَ ــُه َظاِه ــْم نَِعَم َعَلْيُك
ال�ص��تغالل  ا�ص��تغالله  اأج��ل  م��ن   ،20 لقم��ان: 
احَل�ِصن، وتطهري ذواتنا وقدراتنا لبناء احل�صارة 

الإن�ص��انية الت��ي يعي���ص فيه��ا الإن�ص��ان ُمّكرم��ًا.  
  ويف اخلتام اأقول: الإ�ص��الم ُيحبذ لالإن�ص��ان 
اأن يك��ون يف حرك��ة م�ص��تمرة يف طل��ب اخلري وعمل 
ال��ِر، وان يك��ون ذا عزمي��ة عالي��ة لتطوي��ر ذات��ه 
وبن��اء م�ص��تقبله امل�ص��رق، وان ل يوؤم��ن بالف�ص��ل ول 
بالهزمية، وان يكون تفكريه العقلي تفكري اإيجابي 
متفائ��اًل باخل��ري اأم��ام احلي��اة، وان ل يق��ول لرب��ه 
عندي �صعاب كبرية؛ بل يقول مل�صاكله وكل �صعابه 
عن��دي رٌب كب��ري ق��ادٌر على كل �ص��يء، ويتوكل على 

اهلل فان��ه مفت��اح الفرج اإن �ص��اء اهلل. 

استثمار الفرص لضمان مستقبٍل مشرق • قال رسول الله، 

صىل الله عليه 

وآله، }أغتنم 

خمساً قبل خمس، 

شبابك قبل هرمك، 

وصحتك قبل 

سقمك، وغناك قبل 

فقرك، وفراغك قبل 

شغلك، وحياتك 

قبل موتك{

 • اإلسالم يُحبذ لإلنسان 
أن يكون يف حركة 

مستمرة يف طلب الخري 

وعمل الِب، و ذا عزمية 

عالية لتطوير ذاته وبناء 

مستقبله املرشق، متفائالً 

بالخري أمام الحياة
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بالغ���ًا  اهتمام���ا  احلني���ف  ال�ص���رع  اأوىل 
بامل���راأة، وم���ا ذل���ك الهتم���ام ال تكرمي���ا من���ه 
ملقامه���ا ودوره���ا الفاع���ل يف املجتم���ع، فه���ي 
الريحان���ة كم���ا و�صفه���ا اأم���ري املوؤمن���ن، علي���ه 
ال�ص���الم، حينم���ا ق���ال يف ر�ص���الة لأبن���ه احل�ص���ن، 
علي���ه ال�ص���الم: "ل متل���ك امل���راأة م���ن...... ف���اإن 
امل���راأة ريحان���ة ولي�ص���ت بقهرمان���ة" داعي���ا اىل 
�ص���رورة الرف���ق به���ا، وع���دم زجه���ا مب���ا ل تطي���ق، 
ول ينا�صب كيانها وقدراتها. والرفق باملراأة من 
اه���م م���ا اأكدت عليه ال�ص���ريعة ال�ص���المية، وجاء 
ذل���ك عل���ى ل�ص���ان النب���ي الكرمي، �صل���ى اهلل عليه 

واله، حن عّر عنهن بالقوارير، فقال لأجن�ص���ة 
" م���ن �صحاب���ة النب���ي، وه���و اأجن�ص���ة الأو�ص���د 
احل���ادي- ملّ���ا ح���دا باأزواج���ه يف حّج���ة ال���وداع 
فاأ�ص���رعت الإب���ل: "رفق���ا بالقواري���ر"، واملراأة كما 
الرج���ل عل���ى ح���د �ص���واء خ�صه���م اهلل بكرامت���ه، 
ـــي آَدَم  ـــا بَِن ـــْد كَرَّْمَن كم���ا يف قول���ه تع���اىل: } َولََق
َوَحَملَْناُهـــْم يِف الْـــَرِّ َوالْبَْحـــِر َوَرزَقَْناُهـــْم 

لَْناُهـــْم َعـــَل كَِثـــرٍ  ِمـــْن الطَّيِّبَـــاِت َوفَضَّ

ـــاً{، �ص���ورة الإ�ص���راء:70،  ـــا تَْفِضي ـــْن َخلَْقَن ِممَّ

فالريحان���ة املكرم���ة عن���د خالقه���ا، ماه���ي ال 
جوه���رة ثمين���ة، عليه���ا اأن حتاف���ظ عل���ى عفته���ا 
وجم���ال حجابه���ا ممن يريد اأن يغري من جمالية 
م���ا خل���ق اهلل تع���اىل لالأ�ص���رة ال�ص���عيدة، ع���ر 

خداعه���ا بالتخل���ي ع���ن احلج���اب ال�ص���رعي. 
اإن النتهازي���ن ودع���اة التحل���ل اخللق���ي، 
ي�ص���عون دائم���ًا لدف���ع امل���راأة والفت���اة اىل الت���ّرج 
واملكاب���رة اأم���ام الرج���ال يف ال�ص���وارع والأ�ص���واق 
تر�ص���ي اهلل  ل  الت���ي  الأماك���ن  م���ن  وغريه���ا 
تبارك���ه وتع���اىل، م���ن خ���الل اإث���ارة م�ص���اعر القوة 
والعت���زاز بالنف����ص ل���دى البع�ص منه���ن، وهناك 
و�ص���ائل عدي���دة لتحقي���ق ه���ذا اله���دف امل�ص���بوه، 
منه���ا و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماع���ي، والقن���وات 

الف�صائي���ة، الت���ي تب���ث الفو�ص���ى عل���ى نط���اق 
العالق���ات الجتماعي���ة والأ�ص���رية، لتخ���رج املراأة 
م���ن مكانته���ا املرموق���ة وال�ص���امية والطاه���رة، 
اىل حي���ث النغما����ص يف الرذائ���ل ال�ص���هوات، ب���ل 
راح البع����ص م���ن ا�صح���اب املقا�ص���د الفا�ص���دة، 
لأن ي�ص���تخدموا تقني���ات الر�ص���وم املتحرك���ة يف 
ت�ص���ميم عق���ول واأذه���ان الطف���ال، م���ن خ���الل 
ق�ص����ص، اأف���الم الكارت���ون، املت�صمن���ة حلكاي���ات 
ت�ص���جع عل���ى الخت���الط ب���ن اجلن�ص���ن واإث���ارة 
الغرائز اجلن�صية ب�صكل مبكر عند الطفال. اإن 
ت�ص���هيل و�ص���ول الفتي���ان وال�ص���باب م���ن اجلن�ص���ن 
اىل و�ص���ائل التوا�ص���ل الجتماع���ي، مث���ل الفي����ص 
ب���وك، وما �ص���ابه، من الهوات���ف النقالة وغريها، 
اله���دف م���ن ذل���ك ه���در الوق���ت الثم���ن عل���ى 
�صفا�ص���ف الم���ور، والت�ص���جيع عل���ى املحادث���ات 
املحرم���ة ب���ن اجلن�ص���ن من دون م�ص���وغ �ص���رعي، 
الت���ي ل طائ���ل منه���ا �ص���وى الن�ص���الخ ع���ن القي���م 

واملب���ادئ الت���ي ر�ص���مها ال�ص���ارع املقد����ص.

 َمواطن الخلل والترّسب 

بع����ص العوام���ل الت���ي له���ا التاأث���ر به���ذه 
املوج���ات النحرافي���ة، اإن دل���ت عل���ى �ص���يء فاإمنا 

ت���دل عل���ى: 
1- ه�صا�ص���ة الثقاف���ة، والت���ي ت���وؤدي اىل 
اح���رام الجنب���ي م���ن الثقاف���ة الزائف���ة والفك���رة 
امل�ص���توردة، والنقي���اد وراء ال�ص���عارات الراق���ة، 
الت���ي تدع���و اىل حت���رر امل���راأة ع���ر امليوع���ة 
والنح���الل اخللق���ي، دون اأي ادراك بخط���ورة 

املوؤام���رة.
الوع���ظ  مناب���ر  ع���ن  البتع���اد   -2
والر�ص���اد، املتمثل���ة مبجال����ص العلم���اء، الت���ي 
ومبنا�ص���بات  ال���دوام،  عل���ى  القل���وب  حت���ي 
متع���ددة وخمتلف���ة، وا�ص���تبدالها مبنابر الف�ص���اد 
والرذيل���ة، فالنتيج���ة الطبيعي���ة لذل���ك، البتع���اد 

ع���ن روح القي���م.
3- اهم���ال الوالدي���ن، فق���د يهم���ل الب���وان 
ابنائهم���ا، لدرج���ة اإهماله���م وع���دم متابعته���م 
الثقافي���ة  منه���ا  احلي���اة،  ميادي���ن  جمي���ع  يف 
ل  حت���ى  وغريه���ا،  والأخالقي���ة  والعقائدي���ة 
يكلف���ون اأننف�ص���هم بر�ص���م الطري���ق ال�ص���ليم له���م 

للو�ص���ول اإىل ب���ر الأم���ان.
البع����ص  يح���اول  ال�ص���ياطن،  اب���واق   -4
اأن يح���رف الكل���م ع���ن موا�صع���ه، ويخل���ط ب���ن 
الوراق حت���ى يف مث���ل وا�صحات الدين احلنيف، 
التي تدعو الن�صان اىل الوعي وحتمل امل�صوؤولية 
وع���دم الجن���راف وراء املوؤام���رات، والت�ص���لح 
بثقاف���ة الق���ران، فاأخ���ذوا يتالعب���ون مبف���ردات 
الق���ران الك���رمي و�صرفها ع���ن معانيها احلقيقية 
املو�صوع���ة له���ا، حت���ى قام���وا باإظه���ار �ص���عارات 
فل�ص���فية فارغ���ة، مث���اًل، "اب���داء زين���ة امل���راأة"، 
" اظه���ار مع���امل انوثته���ا"، "مفات���ن اجلم���ال 
يف ج�ص���دها"، عل���ى انه���ا تنطل���ق م���ن �ص���عارات 
تبع���د  فاأنه���ا  وبالت���ايل  والتق���دم،  احلري���ة 
امل���راأة ع���ن كثري من العقد النف�ص���ية التي تفر�ص 
عليه���ا، بفع���ل ارتدائه���ا للحج���اب، باعتبار ان يف 
احلج���اب كب���ت له���ا، كم���ا يدعون اأ�صح���اب اأبواق 
ال�ص���يطان، يف قوله���م، ُطِبع���ْت امل���راأة عل���ى ح���ب 

الزين���ة واجلم���ال، م�صت�ص���هدين بقول���ه تع���اىل:
ــي  ــِه الَِّتـ ــَة اللَـّ ــرََّم ِزيَنـ ــْن َحـ ــْل َمـ }قُـ

ــاِدِه َوالطَّيِّبَـــاِت ِمـــْن الـــرِّزِْق{،  أَْخـــَرَج لِِعبَـ

�صورة الأعراف:32. واذا كانت تلك اجلهات قد 
ا�صتغلت الكثري من الن�صاء يف عاملنا ال�صالمي، 
ال ان امل���راأة الت���ي ُجبل���ت عل���ى طاع���ة الب���اري عز 

وج���ل، مل تنخ���دع به���ذه الره���ات عل���ى الطالق، 
وراحت تتخذ من كتاب اهلل تعاىل، و�ص���نة نبيه، 
�صل���ى اهلل علي���ه واآل���ه، واأه���ل بيت���ه الطاهري���ن، 
عليهم ال�ص���الم، نورًا تهتدي به يف ظالم الفنت، 
�ص���يما وانه���ا تنتم���ي اىل مدر�ص���ة العف���ة وال���ولء، 
فالت���ي جتع���ل م���ن �ص���يدة ن�ص���اء العامل���ن فاطم���ة 
الزه���راء، �صل���وات اهلل عليه���ا، ق���دوة له���ا ول 
تع�صف بها رياح الفنت مهما كانت عالية، وهذا 

يق���ول: تع���اىل  كت���اب اهلل 
ِمـــْن  يَْغُضْضـــَن  لِلُْمْؤِمَنـــاِت  }َوقُـــْل 

ـــَن  ـــنَّ َواَل يُبِْدي ـــَن فُُروَجُه ـــنَّ َويَْحَفظْ أَبَْصارِِه

بْـــَن  ِزيَنتَُهـــنَّ إاِلَّ َمـــا ظََهـــَر ِمْنَهـــا َولْيَْضِ

يُبِْديـــَن  َواَل  ُجيُوِبِهـــنَّ  َعـــَل  ِبُخُمرِِهـــنَّ 

ــاِء  ِزيَنتَُهـــنَّ إاِلَّ لِبُُعولَِتِهـــنَّ أَْو آَبَائِِهـــنَّ أَْو آَبَـ

ــنَّ  ــاِء بُُعولَِتِهـ ــنَّ أَْو أَبَْنـ ــنَّ أَْو أَبَْنائِِهـ بُُعولَِتِهـ

أَْو إِْخَوانِِهـــنَّ أَْو بَِنـــي إِْخَوانِِهـــنَّ أَْو بَِنـــي 

{، �ص���ورة الن���ور:31.  أََخَواتِِهـــنَّ أَْو نَِســـائِِهنَّ

ه���ذا وق���د ح���دد ال�ص���ارع املقد����ص ح���دودا 
ملا تبديه املراأة من زينتها عدى ما ذكر يف الآية 

املباركة: 
1- قر�ص الوجه فقط. 

2- الكفن، من الزندين اىل ال�صابع. 
وزي���د عل���ى ذل���ك يف ح���ال اأدائه���ا ال�ص���الة 
باإمكانه���ا ان تظه���ر قدميه���ا فق���ط، فيم���ا اإدا مل 
يك���ن اإظهارهم���ا ي�ص���بب الفتن���ه، ويف غ���ري ح���ال 
ال�ص���الة يج���ب عليه���ا اأن ت�ص���رها م���ن غ���ري 
املحارم، وي�ص���كل ه���ذا احلجاب املنيع واحل�صن 
الرفيع درعا للمراأة يقيها من �صرور املرب�صن 

به���ا، الداع���ن لطم����ص هويته���ا ال�ص���المية. 

 املساعدة عل مواجهة ضغوط الحياة 

تعالي���م  اىل  امل���راأة  تع���ود  م���ا  فبمق���دار 
دينه���ا، تنم���و فيه���ا ال���روح ال�صاحل���ة، وتواج���ه 
�صغ���وط احلي���اة، ون�ص���ري هن���ا اىل اب���رز ال�ص���بل 
ُتَعِب���د طري���ق اللت���زام  الت���ي م���ن �ص���اأنها اأن 

باحلج���اب منه���ا: 
1- معرف���ة امل���راأة ق���در نف�ص���ها ومقامه���ا 
يف الإ�ص���الم، ف���اإّن اأعظ���م مظاه���ر العف���اف يف 
امل���راأة امل�ص���لمة ه���و احلج���اب؛ فه���و ينط���وي عل���ى 
كل مف���ردات الطه���ارة واحلي���اء، وي�ص���مل كل 
مع���اين الف�صيل���ة والنق���اء، وه���ل العف���اف اإّل 

احلج���اب! وانه���ا م���ا خلق���ت لتك���ون طعم���ة له���ذا 
ول���ذاك ب���ل ه���ي حم���ل كرام���ة اهلل. 

ال�ص���المية  بالثقاف���ة  الت�ص���لح   -2
الر�صين���ة، الت���ي ل يطاله���ا التحري���ف والتزييف، 
وذل���ك ع���ر النته���ال م���ن مع���ن العلم���اء وم���ن 
مناب���ر الن���ور الت���ي تعق���د للتداول مبختلف �ص���وؤون 

امل���راأة. 
املاك���ر،  ال�ص���تدراج  م���ن  احل���ذر   -3
م���ن اتب���اع الف���كار امل�ص���توردة، واأم���ام موج���ٍة 
م���ن املو�ص���ة والأزي���اء وغريه���ا، الدخيل���ة عل���ى 
ال�ص���الم، فق���د ورد ع���ن النب���ي الك���رم، �صل���ى 
اهلل علي���ه وال���ه: "لتتبع���ن �ص���ن م���ن كان قبلك���م 
ح���ذو الق���ّذة بالق���ّذة حت���ى ل���و دخل���وا جح���ر �ص���ّب 

لدخلتم���وه". 
متلي���ه  م���ا  اىل  الفت���اة  اأ�صغ���ت  ف���اذا 
املو�صة من األب�صة دخيلة على الدين والأعراف، 
فه���ذا يعن���ي ت�ص���بهها بالأجنبي���ات، ع���ن املجتم���ع 
ال�ص���المي، �ص���لوكا واأخالق���ا، وم���ا ذل���ك ال 
يق���ول اح���د  عل���ى ح�ص���اب حيائه���ا وعفته���ا. 
املرب�صن بالإ�ص���الم: لن ي�ص���تقيم حال ال�ص���رق 
م���ا مل يرف���ع احلج���اب ع���ن وج���ه امل���راأة، ويغط���ى 
ب���ه الق���راآن)1(.  وه���ذه الدع���وات الت���ي يردده���ا 
النتهازي���ون واأ�صح���اب املطام���ع، �ص���وف لن جتد 
له���ا �ص���دى يف ن�ص���اء املوؤمن���ن، وان �ص���كلت نوًع���ا 
من النهزام النف�ص���ي عند �صعيفات الإميان، ل 
�ص���يما اإذا واف���ق ذل���ك �صعف���ا يف النف����ص ب�ص���بب 
تراك���م حج���ب الغفل���ة م���ن املعا�ص���ي واملوبق���ات. 
ول���ذا ف���اإّن حر����ص الفت���اة عل���ى عف���اف 
نف�ص���ها وحجابها يتطلب منها ثباًتا اأمام الفنت، 
وا�ص���تلهاما م���ن �ص���رية الزهراء، عليها ال�ص���الم، 
الت���ي ترت���دي حجاب���ا ام���ام رج���ل اأعم���ى قي���ل لها: 
مل���اذا وه���و ل ي���راك ؟ قالت : ولكن���ي اأراه، فمزيد 
م���ن الطاع���ة والعب���ادة والتقوى، ترف���ع املراأة اىل 
اأن تكون على م�صتوى عال من الوعي والدراك، 
واذناب���ه  ال�ص���يطان  م���ن  عليه���ا  يح���اك  مب���ا 
احلاقدي���ن مم���ن ت�ص���بعوا بالثقاف���ات الهابط���ة 
الت���ي تدع���و اإىل النح���الل والرذيل���ة، �صابغ���ة 
دعوته���ا ب�صب���غ احلري���ة ال�ص���خ�صية، وامل�ص���اواة 

ونح���و ذل���ك م���ن امل�ص���ميات.
------------

1- غادستون/همسات يف أذن فتاة/ص22

المرأة والحجاب ومعركة التحديات الثقافية

• املرأة ماهي 

اال جوهرة مثينة 

وريحانة مكرمة 

عند خالقها، عليها 

أن تحافظ عىل 

عفتها وجامل 

حجابها، تعبرياً 

عن جامل الخالق 

وعظمة رشيعته 

املقدسة

 • ان املرأة التي ُجبلت 
عىل طاعة الله عز وجل، 

مل تنخدع بالرتهات، 

وراحت تتخذ من القرآن 

والسنة والعرتة الطاهرة، 

نباساً تستنري به طريقها
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 إيامن عبد األمري

للتق��وى دللت عدي��دة، ومظاه��ر كث��رية 
ومتنوع��ة اي�ص��ًا، تتمثل يف العبادة، واإحراز ملكة 
اجتن��اب املعا�ص��ي، متمثل��ة باخل��وف م��ن اهلل 
تع��اىل واأداء الأمان��ة و�صدق احلدي��ث، والقابلية 
على القيام باأعمال اخلري والر. وللتقوى اأبعاد 
وا�ص��عة يف نف���ص الن�ص��ان ويف اأو�ص��اط املجتم��ع، 
ويج��ب عل��ى الن�ص��ان ان يك��ون ح��ذرًا ومنتبه��ًا 
دائم��ًا، ل يغف��ل ع��ن اهلل لك��ي ل يق��ع يف اخلط��اأ، 
وحتى ل ي�صتحوذ عليه ال�صيطان، وعليه ان يتبع 
الدي��ن احل��ق ول يك��ون م��ع الباط��ل اأينم��ا ح��ّل، 
وين�ص��ر ال�صعي��ف ويق��وم مب�ص��اعدة املحتاجن. 

 التقوى خري الزاد

�ص��الح  مقيا���ص  ف��اإّن  وذاك؛  ه��ذا  وب��ن 
الن�ص��ان وف�ص��اده اإمّن��ا ه��و التق��وى ل غ��ري. فنّي��ة 

امل��رء وهمت��ه وعزم��ه ه��و ال��ذي يح��دد �ص��لوكه 
ويع��ن م�ص��ريه، وق��د ق��ال �ص��بحانه وتع��اىل يف 

كتاب��ه الك��رمي: 
ــَن{،  ــَن امْلُتَِّق ــُل اللُّ ِم ــَا َيَتَقبَّ }إِنَّ
�ص��ورة املائ��دة: 27، فالتق��وى ه��ي مي��زان قب��ول 
الأعم��ال. ومل��ا كان اهلل تب��ارك وتع��اىل، ق��د قال:

اِد  الــزَّ َخــْرَ  َفــإِنَّ  ُدوا  }َوَتــَزوَّ  
اأن  فلن��ا   ،197 البق��رة:  �ص��ورة  التَّْقــَوى{، 
نت�ص��اءل ع��ن م�ص��در ه��ذا الت��زّود، ومل��ن يك��ون، 
وكي��ف يك��ون؟ فالواق��ف م��ع احلجي��ج يف جب��ل 
للتق��ّرب  العظيم��ة  املنا�ص��بة  حي��ث  عرف��ات، 
وم�صاعف��ة  الغف��ران،  وطل��ب  تع��اىل  اهلل  اىل 
احل�ص��نات، هل يتزّود لنف�ص��ه بالتقوى فح�ص��ب؟ 
اأم اأّنه مكّلف بحمل هذا الزاد املقد�ص لالآخرين 

اي�ص��ًا؟ وم��ن ه��م ي��ا ت��رى ه��وؤلء الآخ��رون؟
م��ن الطبيع��ي واجلدي��ر بذك��ر اأّن��ه، مكّل��ف 
بالت��زّود لنف�ص��ه قب��ل كل �ص��يء، وم��ن الطبيع��ي 
اي�ص��ًا ان يك��ون مكّلف��ًا بالت��زّود لالآخري��ن، لأن 

الن�ص��ان لي���ص �ص��اأنه العت��زال ع��ن جمتمع��ه 
ال�صغ��ري -الأ�ص��رة- واملجتم��ع الكب��ري، ل�ص��يما 
اأم��ر امل�ص��لم بنب��ذ  واأّن الدي��ن ال�ص��المي ق��د 
الأناني��ة وح��ّب ال��ذات، والق��راآن املجي��د يق��ول: 
ــًا َعَى  ــَن بِامْلَْعــُروِف َحّق }َواألَْقَربِ
ــَن{، �ص��ورة البق��رة: 180، فق��د اأ�صب��ح  امْلُتَِّق
عل��ى امل��رء طل��ب التق��وى واخل��ري لالأقرب��ن، ويف 

مقدمته��م الأولد؛ واجب��ًا حمتوم��ًا.
علي��ه  املوؤمن��ن،  لأم��ري  وج��اء يف حدي��ث 
التق��وى  اأن  اهلل-  -عب��اد  {اعلم��وا  ال�ص��الم: 
دار ح�ص��ن عزي��ز، والفج��ور دار ح�ص��ن ذلي��ل، 
األ  اإلي��ه،  م��ن جل��اأ  يح��رز  ول  اأهل��ُه،  ل مين��ع 
وباليق��ن  اخلطاي��ا،  حم��ُة  تقط��ُع  وبالتق��وى 
ت��درك الغاي��ة الق�ص��وى عب��اد اهلل، اهلل اهلل يف 

اأع��ّز النُف���ص عليك��م})1(. 
والي��وم ن��رى الكث��ري م��ن النا���ص يّدع��ون 
التق��وى وين�ص��بونه لأنف�ص��هم، بيد انه��م يعجزون 
ع��ن التطبي��ق الدقي��ق، اإل الم��ور ال�ص��كلية من��ه، 

ل��ذا يج��ب علين��ا ان نق��وم بدورن��ا ونطب��ق قوانن 
و�ص��ن اهلل تع��اىل ون��رى م��ا يج��ري يف الك��ون، 
ون��رى ه��ذا اخلل��ق العظي��م ونت�صف��ح التاأري��خ 
ول��رى الذي��ن �ص��بقونا، ما ه��ي نتائجهم؟ وماذا 
قدموه لالأمة والعامل ال�صالمي اأجمع، ولو كانوا 
مطبقن لكالم اهلل و�صنة الر�صول واأهل البيت، 
عليه��م ال�ص��الم، ول��و عمل��وا يف و�صاي��ا الر�ص��ول 
لكان��وا م��ن املتزودي��ن بالتق��وى وه��و خ��ري الزاد.

 املصداقية أمام االبناء

الت��زّود  اىل  مدع��ّوان  والأم  الأب  اإّن 
بالتق��وى يف مو�ص��م احل��ج مث��اًل، ل اإىل اأنف�ص��هما 
فح�ص��ب، واإمّن��ا ينبغ��ي لهم��ا الت��زّود مل��ن خّلف��اه 
يف بالدهم��ا وه��م الأولد، ب��ل واأك��ر م��ن ذل��ك؛ 
فليت��زود الوال��دان بالتق��وى والف�صيلة لالأولد يف 
الأ�ص��الب والأرح��ام، لتتوا�ص��ل �ص��اللة العائل��ة 
اأج��واء  بع��د جي��ل يف  املوؤمن��ة، جي��اًل  امل�ص��لمة 
التغ��ّرب  كارث��ة  وق��وع  دون  وللحيلول��ة  الدي��ن، 
بع��د الهج��رة كم��ا يح��دث لبع�ص امل�ص��لمن ممن 
يهاج��ر اىل ب��الد الغ��رب، لغر���ص الدرا�ص��ة او 
العم��ل وغريه��ا، حي��ث يبل��غ الأم��ر احيان��ًا اىل 
ت�ص��مية اأولده��م باأ�ص��ماء اجنبي��ة، بعي��دة ع��ن 
تاأريخ وواقع عائالتهم، ف�صاًل عن حدوث الرّدة 
الفعلي��ة يف معتقداته��م وممار�ص��اتهم اليومي��ة 
الت��ي يخج��ل امل��رء م��ن التط��رق اىل اخلو���ص 
فيه��ا، يج��ب علين��ا ان نتب��ع ال�صاحل��ن الذي��ن 
�ص��بقونا بالإمي��ان، وحي��ث ق��ال الإم��ام احل�ص��ن 
الع�ص��كري، علي��ه ال�ص��الم: {اّتق��وا اهلل، وكون��وا 
زين��ًا ول تكون��وا �ص��ينًا، ج��ّروا اإلين��ا كّل م��وّدة، 

وادفع��وا عّن��ا كّل قبي��ح})2(.
اإّن طال��ب التق��وى والمي��ان ح��ريٌّ ب��ه اأّل 
يطلبهم��ا لنف�ص��ه فق��ط، ب��ل ليجع��ل كل هّم��ه ان 
يتف�ص��ل اهلل تب��ارك وتع��اىل علي��ه، فريب��ي اأولده 
واخوان��ه والآخري��ن عموم��ًا وف��ق اأ�ص��ول التق��وى 
والميان. وهذا يعني اّن طالب التقوى والميان 
يجب ان يكون ذا اأفٍق وا�ص��ع يتفاعل مع م�ص��توى 
وعي��ه املطل��وب بالأح��داث م��ن حول��ه، فيك��ون 
عزم��ه واإ�ص��راره عل��ى درج��ة عالي��ة يتمّك��ن م��ن 
خاللها اإثبات وجوده كموؤمن، فيحقق ملعتقداته 
النت�ص��ار والنج��اح عل��ى كل م��ا تتعر���ص ل��ه م��ن 
�ص��ادرة  �ص��يطانية  وعلمي��ة  ثقافي��ة  موؤام��رات 
ع��ن دول الغ��رب امل�ص��تعمرة؛ املوؤام��رات الت��ي مل 

حُت��ك اإّل ل�ص��رقة العق��ل امل�ص��لم جليلن��ا احلا�صر 
والآت��ي، كاأ�ص��لوب �ص��يطاين ل�صم��ان امل�صال��ح 

ال�ص��راتيجية الغربي��ة يف اوطانن��ا امل�ص��لمة. 

 يف ظل الغزو الفكري والثقايف

 يف ظ��ل عملي��ة الغ��زو الثق��ايف الت��ي تقودها 
القنوات الف�صائية، ومواقع التوا�صل الجتماعي 
وبرام��ج النرن��ت، حي��ث امليوع��ة والف�ص��اد، اىل 
جان��ب العدي��د م��ن الو�ص��ائل العالمي��ة وق�صاي��ا 
ن�ص��رها، ف��ان اجله��ود مرك��زة لتحقي��ق اله��دف 
الأول؛ وهو حتويل اهتمامات الن�صان من الدين 
والعقل، اىل املادية والنانية، فين�ص��لخ املرء عن 

حقيق��ة وجوده يف احلياة.
جن��د  الثقافي��ة،  الهجم��ة  ه��ذه  ظ��ل  يف 
اأ�صبح��ت  ق��د  امل�ص��لمة  بلدانن��ا  م��ن  كث��ريًا  ان 
حوا�صن لنطالق هذه الهجمات، فنجد هنالك 
بل��دًا حت��ول اىل مرك��ز اإعالم��ي ملئ��ات القن��وات 
للعق��ل والرادة،  التافه��ة واملدم��رة  الف�صائي��ة 
فيم��ا جن��د بل��دًا اآخ��ر يك��ون حوا�ص��ن لالإره��اب 
الثق��ايف، وبل��دان اخ��رى حتول��ت اىل حمط��ات 
لتج��ارة املخ��درات وتعاطيه��ا؛ واإزاء ذل��ك كل��ه، 
لب��د م��ن العم��ل عل��ى توف��ري عوام��ل م�ص��ادة 
لإف�ص��ال ه��ذه املوؤام��رة. وم��ن املوؤك��د ان يك��ون 
عام��ل تقوي��ة قاعدة الأ�ص��رة و�صيانة اأجوائها يف 

مقدم��ة تلك��م العوام��ل.

 دور األبوين واالرسة

يف  اجل��دي  التفك��ري  الأم،  امل��راأة  عل��ى 
م�ص��ري اأبنائه��ا واأحفاده��ا، ذل��ك لأن املوؤام��رة 
ال�ص��يطانية امل�ص��ار اليه��ا اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا 
�ص��رقة ال�ص��خ�صية امل�ص��لمة الت��ي �ص��تولد بع��د 

عق��ود م��ن الزم��ن. 
نعوم��ة  من��ذ  بالطف��ل  الأم  اهتم��ام  اإّن 
اأظف��اره يعن��ي �ص��رورة وعيه��ا، باأّن اإع��داد طعام 
ب�ص��يطة  حّم��ى  عل��ى  ال�ص��هر  او  لل��زوج  لذي��ذ 
ق��د ت�صي��ب الطف��ل، اأق��ّل اأهمي��ة بدرج��ات م��ن 
والثقافي��ة  العقلي��ة  الطف��ل  �ص��المة  ال�ص��رورة 
والديني��ة ب�ص��كل ع��ام، اإذ بالدي��ن وح��ده ميك��ن 
احل�ص��ول عل��ى خ��ري الدني��ا والآخ��رة وبال�صورة 
املطب��خ  اىل  الأم  تذه��ب  اأن  ولك��ن  املطلوب��ة. 
واأف��الم  الفيدي��و  بجه��از  اأطفاله��ا  وُت�ص��اغل 
ال�صور املتحركة والأغاين واملو�ص��يقى، غافلة اأو 

متغافلة عن مدى التاأثري ال�ص��لبي لهذه الرامج 
عل��ى �ص��خ�صية الطف��ل وتكوين��ه، ف��اإّن ذل��ك يع��ّد 
خط��اأ ج�ص��يمًا، ب��ل الأج��در الق��ول ب��اأّن ذل��ك يع��د 
خيان��ة عظم��ى ترتكبها الأم بحّق اأطفالها، وهي 
تتحم��ل كل امل�ص��وؤولية اأم��ام الق�ص��اء الإله��ي يف 
ي��وم القيام��ة. فلتجع��ل الأم ب��دًل ع��ن املو�ص��يقى 
وبرامج اللهو التلفزيونية، جهاز الت�صجيل ليبث 
�ص��وت الق��راآن الكرمي ب�صورة التاأهي��ل والتعليم 
لأولده��ا، حت��ى تتع��ود اآذانه��م عل��ى �ص��ماع كالم 

اهلل.
الأّم  وظيف��ة  اأّن  اأوؤك��د  اأخ��رى؛  وبكلم��ة 
ال�صا�ص��ية جت��اه اأولده��ا ال�صغ��ار، خل��ق اأج��واء 
امياني��ة طّيب���ة حتمله��م عل��ى الأن���ص والرغبة يف 

الرك��ون اىل الدي��ن والإمي��ان.
وم��ن املمك��ن اي�ص��ًا ال�ص��تفادة م��ن فر���ص 
الت��زاور العائل��ي خ��الل اأي��ام اجلم��ع والعط��ل، 
وجعله��ا مدر�ص��ة كب��رية للعائل��ة، حي��ث يجم��ع 
وق�ص���ص  الدرو���ص  عليه��م  وتلق��ى  الأطف��ال 

ال�ص��المي.  التاأري��خ 
اطفاله��م  اأّن  والأمه��ات  الآب��اء  وليعل��م 
حت��ى �ص��ّن ال�ص��ابعة م��ن العم��ر، يكون��ون اأح��رارًا 
اك��ر م��ن غريه��م، فلي�ص��تغلوا ه��ذه الفر�ص��ة 
الت��ي ل تعو���ص باإدخاله��م يف موؤ�ص�ص��ات تهت��م 
بتحفي��ظ الق��راآن الك��رمي ورواي��ات اأه��ل البي��ت، 
ي�صرف��ه  م��ا  ي�صي��ع  ول��ن  ال�ص��الم،  عليه��م 
الوال��دان م��ن م��ال يف ه��ذا املج��ال �ص��دًى اأب��دًا، 
اإذ اإنه��م بخطوته��م املبارك��ة ه��ذه ي�صع��ون حجر 
الأ�صا���ص الرا�ص��خ يف بن��اء �ص��خ�صية اأطفاله��م 
ويكون��ون ا�صا�ص��ًا قوي��ًا ج��دًا ول يهزهم اأي �ص��يء 
وي�صبح��ون ذوى عقي��دة اإميانية را�ص��خة جيدة، 
وه��ذا ه��و اأملن��ا يف كل وق��ت يف امهاتنا واأخواتنا 
وابائنا واخواننا العزاء يجب عليهم ان يكونوا 
عل��ى ق��در امل�ص��وؤولية المياني��ة والخالقي��ة جتاه 
اف��راد العائلة جميع��ًا حتى ي�صبحوا من ال�صغر 
متطبع��ن عل��ى كل العم��ال احل�ص��نة، ويقوم��وا 
بدورهم ويعملوا على اف�صاء ال�صالم يف املجتمع 
وه��ذه هي اخالق الر�ص��ول الك��رم، حممد �صلى 
علي��ه  البي��ت،  واأه��ل  و�ص��لم،  واآل��ه  علي��ه  اهلل 

ال�ص��الم.
------------

1-هنج الباغة ص 367.
2-حتف العقول ص 448.

التقوى و دورها في التربية الصالحة
• اهتامم األم 

بالطفل يعني 

رضورة وعيها، بأّن 

إعداد طعام لذيذ 

للزوج او السهر 

عىل حّمى بسيطة 

قد تصيب الطفل، 

أقّل أهمية بدرجات 

من رضورة سالمة 

الطفل العقلية 

والثقافية والدينية 

بشكل عام

 • قال اإلمام الحسن 
العسكري، عليه السالم: 

"اتّقوا الله، وكونوا زيناً 

وال تكونوا شيناً، جّروا 

إلينا كّل موّدة، وادفعوا 

عّنا كّل قبيح"
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التن��وع  اخللق��ة؛  يف  م��ا  واأب��دع  اأروع  م��ن 
والتع��دد، يف النب��ات واحلي��وان والن�ص��ان وحت��ى 
الطبيع��ة م��ن جب��ال وبح��ار و�ص��هول والظواه��ر 
الطبيعي��ة والكوني��ة. لنت�ص��ور ال�ص��ماء زرق��اء طيلة 
اي��ام ال�ص��نة، واملرتفع��ات اجلبلي��ة مب�ص��توى واحد، 
ودائم��ًا عندن��ا اأمط��ار، او دائم��ًا الثل��وج -مث��اًل- 

وهك��ذا بالن�ص��بة للمخلوق��ات...؟
واحلكم��ة البالغ��ة هن��ا، يف �صم��ان دميوم��ة 
احلي��اة م��ن خ��الل التكاملي��ة والندم��اج والت��زاوج 
وغريه��ا م��ن العوام��ل احليوي��ة. لي���ص ه��ذا فق��ط، 
فاخلال��ق البدي��ع، مل يوِج��د كل ه��ذا التن��وع الرائ��ع 
والتع��دد الهائ��ل يف اخللق��ة، لأج��ل اه��داف مادي��ة 
��ل  يلم�ص��ها الن�ص��ان، كون��ه امل�ص��تفيد الول املف�صّ
عل��ى �ص��ائر املخلوق��ات، اإمن��ا ثم��ة غاي��ة معنوي��ة يف 
الم��ر! وق��د اأ�ص��ار الق��راآن الك��رمي اىل ه��ذه الغاي��ة 

ال�صا���ص يف عدي��د الآي��ات الكرمي��ة، وه��ي تتف��رع 
منه��ا؛  الن�ص��ان،  حي��اة  يف  عدي��دة  جوان��ب  اىل 

التع��ارف: 
ــٍر  ــْم ِمــْن ذَكَ ــا َخلَْقَناكُ ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــا أَيَُّه }يَ

ــوا  ــَل لِتََعارَفُ ــُعوباً َوقَبَائِ ــْم ُش ــى َوَجَعلَْناكُ َوأُنثَ

ــَه َعلِيــٌم  ــْم إِنَّ اللَّ ــِه أَتَْقاكُ ــَد اللَّ إِنَّ أَكْرََمُكــْم ِعْن

َخِبــٌر{، احلج��رات: 13، ومنه��ا؛ المي��ان، فق��د 

وردت األف��اظ عدي��دة ع��ن التعدد يف خلق الن�ص��ان 
من جهة الميان باهلل، حيث ي�صري القراآن اىل اأن 
ب��ن بن��ي الب�ص��ر م��ن ه��م }َوأَكَْثُُهــْم الَْفاِســُقوَن{، 
الَْفاِســُقوَن{،  }َوأَكَْثُُهــْم  و   ،110 عم��ران:  اآل 
النح��ل: 83، و}بـَـْل أَكَْثُُهْم ال يَْعلَُمــوَن{، النحل: 
101، واأمثاله��ا، كم��اء ج��اء يف "�ص��ورة املطفف��ن" 
َذلِــَك  }َويِف  الأب��رار:  �صف��ات  تبي��ن  �ص��ياق  ويف 
فَلْيَتََنافَــْس الُْمتََناِفُســوَن{. مبعن��ى اأن الت�ص��ابق 

والخ��الق  اخل��ري  قي��م  م��ن  ينطل��ق  والتناف���ص 
والن�ص��انية للو�ص��ول اىل م��دارج الإمي��ان والتعّق��ل 

والتفّك��ر. 

  كرثة التعدد وقمة االخالق

العق��الء  ب��ن  علي��ه  املتف��ق  الثاب��ت  املب��داأ 
ع��ن  النظ��ر  قط��ع  م��ع  النا���ص،  اأن  واحلكم��اء، 
بع�صه��م  اىل  بحاج��ة  وتوجهاته��م،  معتقداته��م 
البع���ص، وه��ذا ل يج��د م�صداقيت��ه عل��ى ار���ص 
اإن  الوىل:  بحقيقت��ن:  الق��رار  بع��د  اإل  الواق��ع 
املعتق��دات الب�ص��رية لي�ص��ت كله��ا �صحيح��ة قطع��ًا، 
فهن��اك الباط��ل واخلط��اأ، كم��ا هن��اك ال�صحي��ح 
ل��دى  املوج��ودة  املعتق��دات  اإن  الثاني��ة:  واحل��ق. 
التعام��ل  بح�ص��ن  بال�ص��رورة  ترتب��ط  ل  النا���ص 
واملعا�صرة، مبعنى اأن العقيدة والنتماء لن ي�صفي 
احلقاني��ة وال�ص��واب عل��ى ال�ص��لوك والت�صرف��ات، 
فرمب��ا يك��ون هنال��ك ا�ص��خا�ص بالظاه��ر متدينون 
وملتزم��ون بالأح��كام وي��وؤدون ال�ص��عائر والطقو���ص 
الديني��ة، بي��د اأنه��م فا�ص��لون يف التعام��ل احل�ص��ن 
م��ع الآخري��ن، اأو انه��م ميار�ص��ون الظل��م والتج��اوز 
عل��ى حق��وق الآخري��ن ب�ص��كل اأو باآخ��ر، باملقاب��ل 

جن��د ا�ص��خا�صًا لي�ص��وا بامل�ص��توى املطل��وب م��ن 
اللت��زام الدين��ي او انهم يحملون بع�ص املعتقدات 
والآراء غري ال�ص��ليمة، بيد اأنهم يح�ص��نون التعامل 
م��ع الآخري��ن، ف��اإن ت�ص��األ: ه��ل هذه الديان��ة وذاك 
املعتق��د ح��ق اأم باط��ل! �ص��يء، واأن ت�ص��األ ه��ل يجوز 
التعام��ل م��ع ه��ذه الفئ��ة او تل��ك! �ص��يء اأخ��رى، ل 

عالق��ة له��ا بامل�ص��األة الوىل.
م��ن  مت�ص��ددًا  موقف��ًا  نتخ��ذ  اأنن��ا  �صحي��ح 
اأ�صح��اب الديان��ات واملعتق��دات الباطل��ة الت��ي م��ا 
اأن��زل اهلل به��ا م��ن �ص��لطان، ونعتق��د قلب��ًا ول�ص��انًا 
ببطالنه��ا، لك��ن ال�ص��وؤال هن��ا: ه��ل ه��ذا يعن��ي اأن 
ل نتعام��ل م��ع �صاح��ب ه��ذا املعتق��د وف��ق الط��ار 

والخالق��ي؟  الن�ص��اين 
ومل��ن يري��د المثل��ة عل��ى ذل��ك، م��ا علي��ه اإل 
مراجع��ة ال�ص��رية املطه��رة للمع�صوم��ن، عليه��م 
ال�ص��الم، ليج��د الكت��ب م�ص��حونة بح��الت عدي��دة 
ومث��رية ع��ن كيفي��ة تعام��ل الأئم��ة وقبله��م النب��ي 
املخالف��ن  م��ع  واآل��ه،  علي��ه  اهلل  �صل��ى  الأك��رم، 
عقائدي��ًا و�صيا�ص��يًا، يكفين��ا تعام��ل النب��ي الك��رم، 
م��ع قات��ل عم��ه حم��زة، �ص��يد ال�ص��هداء، ونا�ص��ر 
امل�ص��لمن الول، واي�ص��ًا م��ع روؤو���ص ال�ص��رك يف 
مك��ة، ورم��وز النف��اق يف املدين��ة، وبالن�ص��بة لأم��ري 
املوؤمن��ن، علي��ه ال�ص��الم، يكفينا طريقة تعامله مع 
اخل��وارج، الذي��ن كف��روه وقاتل��وه وفعل��وا م��ا فعل��وا 
بامل�ص��لمن، وم��ا اأ�ص��اوؤوا اىل ال�ص��الم واىل الم��ة 

ب�ص��كل ع��ام. 
اخل��وارج  تقاتل��وا  "ل  عنه��م:  ق��ال  ومم��ا 
بع��دي، ف��اإن م��ن طل��ب احل��ق واأخط��اأه لي���ص كم��ن 

طل��ب الباط��ل فاأ�صاب��ه". 
ح�ص��ن  ع��ن  كث��رية  العظيم��ة  وال�ص��واهد 
تعامل��ه م��ع ه��وؤلء اخل��وارج واأولئ��ك الذي��ن كان��وا 
يوجهون اليه ال�ص��اءات و�ص��ط مدينة الكوفة، وهو 
يق��ول: "اإمن��ا هو �ص��ب ب�ص��ّب اأو عفو ع��ن ذنب، واأنا 

اأوىل بالعف��و عن��ه".
املع�صوم��ن،  الأئم��ة  �ص��ائر  فع��ل  وكذل��ك 
وح�ص��ن  التعام��ل  اأوَل��وا  فه��م  ال�ص��الم،  عليه��م 
ال�ص��رية م��ع النا���ص واملجتم��ع، مبختل��ف اأطيافه��م 
وم�ص��توياتهم، ال�صغ��ري والكبري، العامل واجلاهل، 
ال��ذي  م��ا  واإل  كب��رية،  اأهمي��ة  وامل��راأة،  الرج��ل 
مينعه��م م��ن اإظه��ار �ص��خ�صيتهم ومكانته��م اأم��ام 
النا���ص كونه��م اأئم��ة وم��ن ن�ص��ل ر�ص��ول اهلل وخ��امت 
النبي��اء، ومع�صوم��ن ومن�صوب��ن م��ن قب��ل اهلل 

تع��اىل؟ يف ح��ن نالح��ظ طريق��ة تعام��ل الم��ام 
ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، م��ع الزنادق��ة وامللحدين 
يف  فاملرون��ة  املنحرف��ة،  املعتق��دات  وا�صح��اب 
التعام��ل م��ع النا���ص ه��و ال��ذي غري قناع��ات الكثري 
وحوله��م اىل الفك��ر ال�ص��المي ال�صي��ل والعقي��دة 

احلّق��ة. 
اإذن؛ املعي��ار الوحي��د وال�صحي��ح يف العالق��ة 
وح�ص��ن  الخ��الق  ه��ي  النا���ص  ب��ن  امل�ص��تقيمة 
التعام��ل، ولي���ص النتم��اء وال�ص��ماء وامل�ص��ميات 
املتبع��ة، فكم��ا اأن ظاه��ر الن�ص��ان املتدّين واخلايل 
م��ن الخ��الق، ل تنفع��ه ول ت�ص��فع ل��ه يف اأن يك��ون 
حم��ور العالقات الطبيعية بن النا���ص، فان ظاهر 
الن�ص��ان غ��ري املتدّي��ن وامللت��زم ببع���ص ال�صف��ات 
الخالقي��ة ل متن��ع م��ن التعام��ل احل�ص��ن مع��ه، لأن 
الع��رة بالنتائ��ج - كم��ا يق��ال- وفيم��ا يتمخ���ص 
عن��ه ال�ص��لوك والت�صرف��ات، فمن غ��ري املعقول و ل 
ال�صحي��ح مب��كان، غ���ّص الطرف ع��ن ظلم وجتاوز 
بع���ص املتلب�ص��ن بلبو���ص الدي��ن، ملج��رد اأن��ه يدع��ي 
المي��ان واللت��زام بالأح��كام الديني��ة ويوؤدي بع�ص 

الطقو���ص واملمار�ص��ات العبادي��ة او امل�ص��تحبة.

 محاربة سوء الظن

يف  والقناع��ات  التوجه��ات  ك��رة  ب�ص��بب 
�صوء تعدد و�صائل العلم واملعرفة والتقدم امل�صتمر 
يف تقني��ة ن�ص��ر املعلوم��ة، ب��ات البع���ص م�ص��كونًا 
ب�ص��وء الظ��ن والنظ��ر ب�ص��لبية اىل الآخري��ن، واأن 
اجلمي��ع عل��ى خطاأ، او ان احلي��اة ا�صبحت فو�صى 
ل تط��اق، ب�ص��بب ك��رة الجته��ادات والعتق��ادات. 
وبلغ��ت ال�ص��لبية ح��دًا بالبع���ص اأن يت�ص��ور ع��دم 
جدوائي��ة التعام��ل احل�ص��ن م��ع الآخري��ن "لنه��م 
ذل��ك،  عل��ى  البليغ��ة  الجاب��ة  ي�ص��تحقون"!  ل 
ن�ص��تقيه م��ن كت��اب �ص��ماحة اآي��ة اهلل ال�ص��يد ه��ادي 
املدر�صي؛ "كيف تبداأ جناحك من احلد الأدنى"؟ 
عندم��ا يتح��دث ع��ن اآلي��ات التعام��ل م��ع املختلف��ن 
عقائدي��ًا، باأنن��ا "نعي���ص يف ع��امل الدني��ا ولي���ص 
يف ع��امل الآخ��رة، فهن��ا التعام��ل ه��و عل��ى ا�صا���ص 

الخالقي��ات". 
م��ن  "اأن  اىل  داعي��ًا  �ص��ماحته  وي�صي��ف 
النا���ص  اإ�ص��الح  عل��ى  العم��ل  املوؤم��ن  واجب��ات 
ببن��اء  اإل  اأب��دًا  يتحق��ق  ل  وه��ذا  وهدايته��م، 

معه��م". ال�ص��لمية  الجتماعي��ة  العالق��ات 
وه��ذا بح��د ذات��ه يجي��ب عل��ى الت�ص��اوؤل او 

احلال��ة ال�ص��لبية الت��ي يعي�ص��ها البع���ص، فالإ�صالح 
والتغي��ري ل��ن يتحق��ق مبعج��زة، ول يج��ب اأن ينتظر 
اأح��د اأن النا���ص �ص��يبحثون ع��ن العلم��اء واحلكم��اء 
يف  للم�ص��اعدة  طلب��ًا  بيوته��م  اأب��واب  ويطرق��ون 

هدايته��م اىل ال�ص��راط امل�ص��تقيم!
ورمب��ا ه��ذا يف�ّص��ر اأح��د مع��اين ك��ون �ص��وء 
الظ��ن اإثم��ًا، فه��و يح��ول دون تاأ�صي���ص العالق��ات 
مث��ل  فه��و  والطيب��ة،  امل�ص��تقيمة  الجتماعي��ة 
الفريو���ص ال��ذي يحط��م دفاع��ات وح�ص��ون الب��دن 
ويجع��ل الن�ص��ان طري��ح الفرا���ص ل يق��وى عل��ى 
�ص��يء، وهك��ذا املجتم��ع والمة التي يك��ون افرادها 
اىل  ال�ص��لبية  والنظ��رة  الظ��ن  ب�ص��وء  م�ص��كونن 
النا���ص وت�صرفاته��م، فيفق��دون الق��درة عل��ى بناء 
العالق��ات الجتماعي��ة ال�ص��ليمة، وه��ذا يب��داأ م��ن 
املجتم��ع ال�صغ��ري، وه��و الأ�ص��رة املكون��ة م��ن اأبوين 
واأولد �صغ��ار وكب��ار، م��رورًا بالأق��ارب واجل��ريان 
وال�صدق��اء. وب��دًل م��ن ه��ذا البن��اء احل�ص��اري 
والن�ص��اين املعط��اء، تك��ون هنال��ك عالق��ات �ص��وء 
الظ��ن املنتج��ة للعالق��ات امل�صلحي��ة اأو كم��ا يع��ر 

عنه��ا البع���ص ب��� "اأكل اخلب��ز ب�ص��عر يوم��ه".
العالق��ات  بل��ورة  كيفي��ة  نع��رف  هن��ا  م��ن 
احل�ص��نة وايج��اد امل�صادي��ق احلقيقي��ة له��ا، كم��ا 
نع��رف اأن الو�ص��اع املردية عل��ى ال�صعيد الثقايف 
والخالق��ي يف املجتم��ع لي�ص��ت بال�ص��وء والتده��ور 
ال��ذي يوح��ي الي��ه البع�ص، مع وج��ود بوارق اأمل يف 
ح�ص��ن التدب��ري والت�ص��رف والتعام��ل م��ع خمتل��ف 
مكونات املجتمع، ومع خمتلف احلالت املوجودة، 

اأ�ص��وئها.  م��ع  وحت��ى 
ال�ص��الم،  علي��ه  عل��ي،  الم��ام  فع��ل  هك��ذا 
ة حكمه الق�صرية جدًا، وهنالك الكثري،  خالل مدَّ
الكث��ري م��ن التوجيه��ات يف ه��ذا ال�ص��اأن، مل��ن يري��د 
يف "نه��ج البالغ��ة"، منه��ا و�صيت��ه ال�ص��هرية �صم��ن 
كتاب��ه اىل مال��ك ال�ص��ر ملّ��ا وله م�ص��ر، بقول��ه: 
"النا���ص �صنف��ان: اإم��ا اأخ ل��ك يف الدي��ن اأو نظ��ري 
ل��ك يف اخلل��ق". وبذل��ك ق��دم لالأجي��ال وللع��امل 
من��وذج املجتم��ع الناج��ح واملتقدم، وهو ما �ص��هدته 
فرات ق�صرية من تاريخنا ال�ص��المي، اأما اليوم 
بالإمكان مالحظة هذه اخلا�صية احل�صارية لي�ص 
يف بالدن��ا ال�ص��المية الت��ي حكمه��ا يوم��ًا م��ا اأم��ري 
املوؤمن��ن، وعا���ص فيه��ا الأئم��ة املع�صومون، عليهم 
ال�ص��الم، واإمنا يف بالد الغرب امل�ص��يحي وحتى يف 

ب��الد ل تعتق��د بقي��م ال�ص��ماء. 

االختالف والتعدد وُحسن المعاشرة

• عندما نتحدث 

عن آليات التعامل 

مع املختلفني 

عقائدياً، بأننا 

"نعيش يف عامل 

الدنيا وليس يف 

عامل اآلخرة، فهنا 

التعامل هو عىل 

اساس االخالقيات"

 • إن التسابق والتنافس 
ينطلق من قيم الخري 

واالخالق واالنسانية 

للوصول اىل مدارج 

اإلميان والتعّقل والتفكّر
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خل��ق  وتع��اىل  �ص��بحانه  اهلل  ان  م��ن  بالرغ��م 
الن�ص��ان بحكمت��ه، وه��و اعل��م مب��ا ي�صل��ح �ص��اأنه وم��ا 
يحق��ق �ص��عادته يف الدني��ا والخ��رة، ورغ��م ان��ه تع��اىل 
ق��د و�ص��ع ال�ص���ص، و�ص��ن ال�ص��رائع والقوان��ن الكفيل��ة 
ب�ص��عادة الن�ص��ان، ب��ل وام��ر النا���ص باعتمادها، ورغم 

ان عل��م اهلل تع��اىل غ��ري حم��دود، ووه��ب م��ن علم��ه 
ال�ص��يء القلي��ل لالن�ص��ان اذ ق��ال تعاىل:}َوَمــا أُوتِيتـُـْم 
ِمــْن الِْعلـْـِم إاِلَّ قَلِيــاً{، الإ�ص��راء: 85. اإل ان��ه وم��ع كل 

ذل��ك ف��ان الب�ص��رية يف يومن��ا ه��ذا اخت��ارت ان ت�ص��لك 
وتتب��ع طرق��ا، ه��ي و�صعته��ا لنف�ص��ها، مت�ص��ورة انه��ا 
�ص��تو�صلها اىل �ص��عادتها، رغ��م اعرافه��ا مبحدودي��ة 
عقوله��ا، وباأخطائه��ا العظيم��ة يف م�ص��ريتها الطويل��ة، 
يف �ص��تى جم��الت احلي��اة وخا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق ب�ص��كل 
احلك��م وطريقت��ه. ول يه��دف ه��ذا احلدي��ث اج��راء 
مقارن��ة ب��ن ماه��و كائ��ن الن وب��ن مايفر���ص ان 
يك��ون م��ن �ص��كل احلك��م يف الم��ة ال�ص��المية عل��ى 
وج��ه اخل�صو���ص، وامن��ا ق��د يك��ون م��ن امله��م ج��دا 
ويف الظ��روف الراهن��ة ان ن�ص��لط ال�ص��وء عل��ى بع���ص 
اجلوان��ب، الت��ي ميك��ن ان تقل��ل م��ن ال�ص��رار الت��ي 
ت�صبب بها النا�ص باختيارهم ل�صكل احلكم القائم يف 
بع���ص بل��دان امل�ص��لمن الي��وم، ومبح���ص ارادته��م ، او 
ر�صاهم مبا ر�صم لهم من �صكل حكم يف بالد اخرى. 

ويف مقدمتها ما ي�صمى باحلكم الدميقراطي، والذي 
يعن��ي حك��م ال�ص��عب لنف�ص��ه.

 مفارقة عجيبة:

ت��رزح حت��ت  الت��ي  ال�ص��عوب  ت�ص��عى كث��ري م��ن 
والنظم��ة  الدكتاتوري��ات  او  ال�ص��تعمار،  حك��م 
القبلي��ة وال�ص��رية الفا�ص��دة، ت�ص��عى اىل التح��رر م��ن 
ال�صطه��اد والعبودي��ة وال�ص��تغالل، وتق��دم يف �ص��بيل 
ذلك الت�صحيات العظيمة، باحثة عن م�صتقبل اف�صل 
لأبنائه��ا واجياله��ا الالحق��ة، ومتطلع��ة اىل بن��اء دول��ة 
ع�صرية متح�صرة متقدمة ناه�صة، تنف�ص عنها غبار 
التخل��ف واملر���ص، وو�ص��يلتها اىل ذل��ك حك��م نف�ص��ها، 
ع��ر انتخ��اب ممثليه��ا يف �صنادي��ق الق��راع. غ��ري ان 
مما تده�ص له العقول ان بع�ص ال�صعوب عندما ت�صل 
اىل ه��ذه املرحل��ة من الختي��ار عر �صناديق القراع 
فانه��ا ولال�ص��ف تعي��د تكري���ص نف���ص الواق��ع الفا�ص��د 
ال��ذي ث��ارت عليه��ا وال��ذي عان��ت م��ن ويالت��ه عق��ودا 

ورمب��ا قرون��ا طويل��ة! ب��ل ورمب��ا اك��ر اف�ص��ادا وتخلف��ا 
مم��ن �ص��بقه، ولع��ل بل��دا ا�ص��الميا كالع��راق مث��ال حيا 
عل��ى ذل��ك، فه��و لي��زال - ومن��ذ ث��الث ع�ص��ر عام��ا- 
يرنح بن املركزين الول والثاين يف الف�صاد متقدما 
يف ذلك على كل النظمة الدكتاتورية وامل�ص��تعمرة بل 
وحتى على انظمة املافيات والع�صابات منذ ان و�صل 
العراقي��ون اىل �صنادي��ق الق��راع! حق��ا ان��ه ل�ص��يء 
اعج��ب م��ن العج��ب! ومفارق��ة م��ا بعده مفارق��ة! حيث 
ا�صبح فيها النا���ص هم من يوجدون الظلم لأنف�ص��هم، 
مب��ا اخت��اروه م��ن الق��ادة واحل��كام الفا�ص��دين. فم��ا 
ه��ي ال�ص��باب الت��ي ادت اىل ذل��ك؟ اول، وم��ن ث��م، 

ماه��ي احلل��ول املقرح��ة لذل��ك؟

 االسباب:

متداخل��ة  كث��رية  ا�ص��بابا  هن��اك  ان  ل�ص��ك 
ومعق��دة يف تداخله��ا، منه��ا م��ا هو �ص��بب ا�صيل ومنها 
م��ا ه��و نتيج��ة �ص��ارت هي الخرى �ص��ببًا لتولي��د نتائج 
اخرى، وهكذا تت�ص��ابك ال�ص��باب وكثريا من النتائج، 
لتنت��ج ه��ذا الو�ص��ع امل��زري ال��ذي جع��ل م��ن اختي��ار 
ال�ص��عوب لنظمته��ا تنت��ج انظم��ة فاق��ت الدكتاتوري��ات 
ه��ذه  اه��م  م��ن  ولع��ل  وف�ص��ال؛  وت�ص��لطا  ف�ص��ادا 
ال�ص��باب:1- الناني��ة املقيت��ة: من امل��وؤمل جدا ان ترى 
البع���ص من��ا يذهب اىل �صندوق النتخابات، لينتخب 
فا�ص��دا م�ص��تهرا بف�ص��اده و�ص��رقاته للم��ال الع��ام، ب��ل 
الأنكى من ذلك ان يكون بوق دعاية للفا�ص��دين يدعو 
النا���ص اىل انتخابهم، ولكي ينتخبوهم نراه يلجاأ اىل 
ت�ص��ويه �صمعة انا�ص موؤمنن خمل�صن، ليمتنع النا�ص 
ع��ن انتخابه��م، لينتخب��وا ذل��ك الفا�ص��د، ل ل�ص��يء اإل 
لأن ذلك الفا�ص��د قد وعده بان يوؤدي له خدمة، ولقد 
لحظن��ا ه��ذا املر�ص اخلط��ري املدمر حتى يف �صفوف 
م��ن طال��ب بال�ص��الح يف تظاه��رات عم��ت بلدان��ًا 
كث��رية كالع��راق مث��ال، اذ �ص��اهدنا كي��ف ان ال�ص��واد 
تهم��ه  يطال��ب مبطال��ب  املتظاهري��ن  م��ن  الأعظ��م 
ه��و �ص��خ�صيا وليهت��م ان كان��ت ت�ص��ب يف ال�صال��ح 
الع��ام او ل، ب��ل نالح��ظ ان الكث��ري منه��م مل يتظاه��ر، 
ال�ص��خ�صية.  مب�صاحل��ه  امل�صا���ص  مت  ان  بع��د  اإل 
2- اجله��ل: اإن جهلن��ا بخط��ورة ه��ذا الم��ر ه��و م��ا 

ي�ص��جع عل��ى ا�ص��تمراره، ب��ل وتعاظم��ه، فع��دم معرفتنا 
بانن��ا امن��ا نه��دم بلدانن��ا بانتخ��اب الفا�ص��دين، لأج��ل 
خدم��ة ب�ص��يطة تق��دم لن��ا، وجنه��ل ان ه��ذه اخلدم��ة 
ه��ي فت��ات م��ن حقن��ا، يت�ص��دق ب��ه اأولئ��ك الفا�ص��دون 
الذي��ن ننتخبه��م. ب��ل جنه��ل ان ه��ذا ل ي�ص��ب حت��ى 
يف م�صلحتن��ا اخلا�ص��ة ومقت�صي��ات انانيتن��ا، فخراب 
الب��الد يعن��ي خراب تعليم ابنائن��ا، وخراب اخلدمات 
ال�صحي��ة املقدم��ة لأُ�ص��رنا، وخ��راب الط��رق والم��ن 
والقائم��ة تط��ول. فالوع��ي يقت�ص��ي ان نق��دم من يقدم 
خدمات��ه لل�ص��عب باأكمل��ه لن��ه يعمل ل�صال��ح اجلميع ل 
لنف�ص��ه او لفئ��ة معين��ة، وم��ن ث��م �ص��يعم اخل��ري ارج��اء 
الب��الد والعب��اد.3- الياأ���ص والقن��وط: ان حالة اليا���ص 
والقن��وط م��ن امكانية تغيري الواقع الذي و�صلت اليها 
ال�ص��عوب ال�ص��المية، �ص��ارت تدفعه��ا اىل تكري���ص 
ت�صوي��ب روؤي��ة انتخاب الفا�ص��د الذي يق��دم لهم ادنى 
خدم��ة، ف�ص��ار النا���ص ي��رون ان اجلمي��ع فا�ص��دون، 
ول��ن يك��ون هن��اك اي حت�ص��ن يف الواق��ع املعا�ص��ي، ول 
ميك��ن لالنتخاب��ات ان تك��ون و�ص��يلة للتغي��ري، ف�صارت 
�صنادي��ق الق��راع يف نظره��م اح��دى الو�ص��ائل الت��ي 
يتح�صل منها املواطن على �صيء من حقوقه امل�صلوبة 
من قبل هوؤلء الفا�صدين، ولذا عليه ان ي�صتغلها -اأي 
النتخاب��ات- بال�ص��كل المث��ل، وينتخب الفا�ص��د الذي 
يدف��ع ل��ه اك��ر؛ لنهم جميعا يف الف�ص��اد �صوا�ص��ية، ول 
ف��رق ب��ن انتخ��اب ه��ذا وذاك وف��ق روؤي��ة املواط��ن التي 
كر�ص��تها حال��ة اليا���ص.4- لعب��ة التجوي��ع: لك��ي يبق��ى 
الفا�ص��دون عل��ى راأ���ص ال�ص��لطة فانه��م اهتم��وا كث��ريا 
بتوف��ري الج��واء املنا�ص��بة لبقائه��م ولع��ل يف مقدم��ة 
تل��ك الظ��روف والج��واء؛ العم��ل عل��ى ابق��اء غالبي��ة 
ال�ص��عب فق��ريا جائع��ا يع��اين املر���ص واجله��ل، وبق��در 
جناحه��م به��ذا امل�ص��عى، ي�صمن��ون ا�ص��تمرارهم عل��ى 
كرا�ص��ي احلك��م، ف��رى ه��وؤلء الفا�ص��دين ي�ص��تغلون 
حال��ة الفق��ر امل��زري الت��ي مت��ر به��ا �ص��عوبهم، ب��ل اإنه��ا 
اأه��م مقوم��ات بقائه��م فراه��م وبالتزام��ن م��ع اي��ام 
النتخاب��ات تراه��م عل��ى ابواب الفق��راء يعدونهم بان 
يهتموا بهم بوعود كاذب بار�ص��ال مري�ص اىل العالج 
او بوظيف��ة لح��د اف��راد ال�ص��رة او قطع��ة ار�ص، او ما 
�صابه. ومعلوم ان الغريق يتم�صك بق�صة للنجاة، وهذا 

ح��ال الفق��راء، فراه��م يلعبون على جراحات النا���ص 
بوعود كاذبة لال�صتمرار باحلكم و�صرقة الفقراء.5- 
لعب��ة الره��اب وفق��دان الم��ن، وكم��ا التجوي��ع، ف��اإن 
الأم��ن ه��و الآخ��ر اأح��د اأهم الأ�ص��باب امل�ص��اعدة لبقاء 
الفا�ص��دين يف مرك��ز احلك��م، ب��ل وِم��ن اأكر الأ�ص��باب 
املانعة من تغريهم؛ حيث اأن انعدام الأمن والإرهاب 
ميث��ل حال��ة �صاغط��ة عل��ى ال�ص��عوب وعل��ى احل��كام 
اي�ص��ًا، كم��ا جمي��ع فئ��ات و�ص��رائح املجتم��ع، فاجلمي��ع 
يخ��اف املجه��ول، وحت��ى احلكم��اء يعلم��ون ان �صريب��ة 
التغ��ري والت�ص��دي لالو�ص��اع الفا�ص��دة له��ا �صريب��ة 
كبرية توؤدي اىل حالة من الختالل الكبرية واملفاجئ 
يف النظ��ام املخت��ل ا�ص��ال، ويف ظ��رف انع��دام الأم��ن 
وا�ص��تفحال الإره��اب، فال��كل يخ��اف تده��ور الو�ص��اع 
اك��ر مم��ا ه��ي علي��ه، فيتج��رع الغ�ص��ة تل��َو الغ�ص��ة 
حت��ى حت��ن الظ��روف املنا�ص��بة للتغ��ري، ولق��د ع��رف 
ه��وؤلء الفا�ص��دون ه��ذه املعادل��ة ال�صعب��ة على ال�ص��عب 
وقيادات��ه املخل�ص��ة والتي ن�ص��ميها، "مثلث النحطاط 
احل�ص��اري املقي��ت". ولذل��ك فه��م ي�ص��عون وب��كل م��ا 
اأت��ُوا م��ن ق��وة يف ا�ص��تمرار حال��ة الفقر وانع��دام الأمن 
وانت�ص��ار اجله��ل، وهن��اك م��ن احلل��ول منه��ا: اوًل- 
فالنتخ��اب  الأف�ص��ل،  اختي��ار  يف  امل�ص��وؤولية  حتم��ل 
لي�ص ان تنتخب اي مر�صح كان، بل ان انتخاب النزيه 
الكفوء هو م�ص��وؤولية �ص��رعية ووطنية واخالقية، فاذا 
م��ا اخت��ار الن�ص��ان الفا�ص��دين، فان��ه �ص��يكون �ص��ريكًا 
له��م يف اي ظل��م ميار�ص��ونه يف ح��ق الب��الد والعب��اد. 
اعان��ة  ع��ن  نه��ت  الت��ي  بالحادي��ث  غن��ي  فراثن��ا 
ال�ص��لطان الظ��امل، فكي��ف احل��ال م��ع م��ن يو�ص��ل ه��ذا 
الظامل اىل ال�صلطان! اإن من ينتخب فا�صدا اليوم مع 
علمه به، فانه �صريك له يف ف�صاده، ويتحمل امل�صوؤولية 
يف الردي الذي ا�صاب املوؤ�ص�صات الثقافية والفكرية 
والجتماعي��ة  وال�صحي��ة  والتعليمي��ة  وال�صيا�ص��ية 
والخالقية والقت�صادية، ويكون م�صوؤوًل عن كل هذا 
امام اهلل وال�صعب وال�صمري احلي. و �صتطاله دعوات 
واملحروم��ن  والفق��راء  والأيت��ام  والث��كاىل  الفق��راء 
واملر�ص��ى. نع��م �ص��تطاله املحكم��ة اللهية ول�ص��ك، يف 
الدني��ا كم��ا الخ��رة. ثاني��ًا- ن�ص��ر الوع��ي يف املجتم��ع، 
ان اجله��ل ه��و ال�صا���ص يف كل التداعي��ات الت��ي تع��اين 

حكم الشعب لنفسه و المفارقة الغريبة

ثقافة رساليةثقافة رسالية
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تسعى كثير من الشعوب الى التحرر من االضطهاد والعبودية، وُتَقِدم في 
سبيل ذلك التضحيات، ومتطلعة الى بناء دولة متقدمة ناهضة، تنفض 

عنها غبار التخلف والمرض
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ــب أو  ــه بالكل ــف إبن ــالب أن يص ــوز ل ــل يج س: ه
الثــور ألنــه أخطــأ، ويّدعــي إن هــذا الســلوك هــو مــن 

بــاب التأديــب؟
ج: ينبغــي أن يكــون التأديــب ضمــن األطــر 
الشــرعية، فــا يصــح التجريح أو الســب والشــتم، 
ألن هــذه األمــور مرفوضــة شــرعًا، وهــي قــد 
تــؤدي إلــى نتائــج عكســية، ليــس فــي طفولــة 

ــه المســتقبلية. ــل وفــي حيات ــن فقــط ب االب

إتباعهــا  يجــب  التــي  الحــدود  هــي  مــا  س: 
للتعامــل مــع الوالديــن، وخاصــة إذا لــم يكونــا مــن 

؟ اإلســالمية  بالتعاليــم  الملتزميــن 
بحســب  الوالديــن  مــع  التعامــل  يجــب  ج: 
القاعــد الشــرية وهــي: اإلحســان لهمــا واإلنفــاق 
لهمــا وشــكرهما علــى أتعابهمــا والدعــاء لهما 
ــن  ــا بعيدي ــا إذا كان ــوع ألفكارهم ــدم الخض وع

عــن الخــط اإللهــي الصحيــح.

ــة  ــالت التركي ــاهدة المسلس ــم مش س: ماحك
ــف و  ــن العن ــاالت م ــى ح ــوي عل ــا تحت ــا مم وغيره
علــى  تنعكــس  وبالتالــي  أخالقيــة  ااّل  المشــاهد 

اخــالق االســرة و االطفــال بشــكل ســلبي؟
فيجــب  المجتمــع  قــوام  هــي  االســرة  ج: 
الرصينــة  االيمانيــة  االســس  علــى  بناءهــا 
بهــا. المســاس  الــى  يدعــو  مــا  كل  وتجنــب 

الــزوج بــدون  س: هــل يجــوز اخــذ المــال مــن 
الزوجــة؟ قبــل  مــن  علمــه 

ــزوج  ــع ال ــأن امتن ــة ف ــق النفق ــة ح ج: للزوج
عــن ذلــك يجــوز لهــا أن تقتــص ان لــم تســتطع 

الحصــول عليهــا بصــوره طبيعيــة.

س: رجــل كان يــؤذي والديــه وبعــد ان بلــغ ســن 
18 هــرب مــن البعــث الصدامــي وبعــد ســنة توفيــت 
والدتــه، وبعــد ان كبــر وعــرف معنــى العقــوق، أخــذ 
لهــم  ويصلــي  عليهــم  ويترحــم  لهــم  يدعــوا 

ويقــدم الثــواب مــن طعــام وغيــره فهــل يرفــع 
ــذا؟ ــوق به ــه العق عن

ج: عليــه بالمزيــد مــن االعمــال التــي تصــل 
الــى والديــه مــن وجــوه البــر واالحســان وتحــري 
ــام  ــاة وصي ــن ص ــًا م ــم واجب ــا إذا كان عليه م
وديــن فيســرع فــي القضــاء عنهــم، واهلُل غفــور 

رحيــم.

منهــا  وهدفــه  التحيــة  ُيلقــي  البعــض  س: 
الســخرية أو الشــماتة فــي بعــض االحيــان أو المــزاح 

فهــل يجــب الــرد فــي مثــل هــذه الحــاالت؟ 
هــذه  مثــل  فــي  التحيــة  رد  يجــب  ال  ج: 

لحــاالت. ا

الطــالق  اخــاف  بالحــرام و  س: زوجــي يعمــل 
ألنــي ليــس لــي اهــل وليــس باســتطاعتي التأثيــر 

عليــه، مــا هــو تكليفــي؟
ولكــن  الطــاق  طلــب  عليــك  يجــب  ال  ج: 
الواجــب نهيــه عــن المنكــر بالقــدر المســتطاع 

اال وســعها. "وال يكلــف اهلل نفســا" 

ــة  ــالة الجماع ــي ص ــوم ف ــوز للمأم ــل يج س: ه
ــراً؟ ــي قص ــام يصل ــم بإم أن يات

بالمســافر  الحاضــر  اقتــداء  يجــوز  ج: 
قلــة  بمعنــى  مكروهــا،  كان  وإن  والعكــس، 

لثــواب. ا

س: بعــض األحيــان زوجتــي ال تهتــم بــي وترفــع 
صوتهــا علــي وأنــا رجــل ملتــزم جــدًا وال أفعــل 
الفعــل  هــذا  هــل  لضربهــا  وأضطــر  الفواحــش 
ــا. ــدة له ــة الوحي ــا الطريق ــم انه ــع العل ــرام؟ م ح
فــي  األساســية  النــواة  هــي  األســرة  ج: 
علــى  نحافــظ  أن  علينــا  فيجــب  المجتمــع 
هــذه العاقــة بالبصائــر القرآنيــة وبهــدي أهــل 
البيــت، عليهــم الســام، فعليــك ببــذل المزيــد 

الموفــق. واهلل  والتوجيــه  النصــح  مــن 
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منه��ا امتن��ا ال�ص��المية، وعل��ى كل الأ�صع��دة ل عل��ى 
م�صتوى النتخابات وف�صاد القادة فح�صب، وامنا على 

امل�ص��تويات.  كل 
فالوع��ي ميّك��ن لالإن�ص��ان م��ن تفه��م؛ ان الناني��ة 
لي�ص��ت يف م�صلحت��ه وبالوع��ي يتج��اوز حالت��ي اليا���ص 
والقن��وط فيتف��اءل الن�ص��ان، وب��ه يتح��رك لتحقي��ق 
اهداف��ه يف اق�ص��ى الظ��روف وا�ص��دها، وبالوع��ي يفهم 
الن�ص��ان ا�ص��اليب الفا�ص��دين يف ا�ص��تعباده م��ن ن�ص��ر 

الفق��ر ون�ص��ر الفو�ص��ى والره��اب فيقاومه��ا. 
وهن��ا يات��ي الت�ص��اول، ان كان��ت ال�ص��لطة فا�ص��دة 
وه��ي م��ن يري��د ان يكر���ص واق��ع اجله��ل يف او�ص��اط 
ال�ص��عب، فم��ن �ص��يتحمل م�ص��وؤولية غر���ص ه��ذا الوع��ي 
يف املجتم��ع؟ ويف معر���ص الجاب��ة عل��ى ه��ذا الت�ص��اوؤل 
رج��ال  وبخا�ص��ة  املجتم��ع  املثقف��ة يف  الطبق��ة  ف��ان 
الدي��ن والثقافة والفكر والقي��ادات الجتماعية لالمة 
ه��ي م��ن يج��ب ان ينه���ص باعب��اء رف��ع م�ص��توى الوع��ي 
ال�صيا�ص��ي لل�ص��عوب، اذ عليه��ا ان توؤ�ص���ص لفعالي��ات 
ون�ص��اطات التوعي��ة ب�ص��كل حثي��ث ومتوا�ص��ل وت�ص��ابق 
الزم��ن يف ذل��ك، مل��ا تفر�ص��ه عظم التحدي��ات يف بيئة 

م�صطرب��ة و�ص��اخنة. 
املخل�ص��ن  م�ص��اندة  عل��ى  العم��ل  الثال��ث- 
وابرازه��م ودعمه��م للف��وز بالنتخاب��ات وت��ويل ادارة 
البالد، فهناك كثري من الكفاءات املخل�صة النا�صطة 
عل��ى امل�ص��توى املحل��ي ملناطقهم، ولو عملت اجلماهري 
على ابرازهم، وانتخابهم فان هذا �صيوؤدي حتما اىل 

ازاح��ة الفا�ص��دين، وم��ن ث��م حتقي��ق م�ص��تقبل اف�ص��ل 
لالم��ة يف مواجه��ة التحدي��ات ومتابعته��م وت�صوي��ب 
عمله��م وتقوميه��م، فاإي�صاله��م اىل موق��ع الق��رار ل 
يكف��ي، ب��ل يج��ب ا�ص��نادهم اول و مراقبته��م ثاني��ا، 
فق��د كان الم��ام عل��ي ع يراق��ب حت��ى ولت��ه الذي��ن 
يعينه��م اذ جع��ل عليه��م م��ن يراقبهم، علم��ا ان هوؤلء 
ال��ولة كان��وا على ق��در كبري من الورع والتقوى! فكيف 
احل��ال مب��ن ه��م لي�ص��وا به��ذا امل�ص��توى! رابع��ًا- بن��اء 
التكت��الت واملنظم��ات الن�ص��انية والفكري��ة والثقافي��ة 
والداري��ة ال�ص��اندة للحكوم��ة املركزي��ة وللحكوم��ات 
املحلي��ة، فم��ن امله��م ج��دا ان يق��وم ابن��اء الم��ة ووف��ق 
تخ�ص�صاته��م بت�ص��كيل مراك��ز تط��رح افكاره��ا لرف��ع 
وط��رح  اخلط��ط  وو�ص��ع  اول،  اجلماه��ريي  الوع��ي 
العملي��ة  لت�صوي��ب  الق��رار  ا�صح��اب  عل��ى  الف��كار 
ال�صيا�ص��ية والداري��ة عل��ى ح��د �ص��واء ثاني��ا. ان م��ن 
�ص��ان ه��ذه املراك��ز ان تنق��ل البلد نقل��ة نوعية، وطفرة 
ح�صاري��ة، حي��ث تعت�ص��ر اف��كار جمي��ع املخت�ص��ن 
م��ن ابنائه��ا يف قن��وات ت�ص��ل به��ا اىل م��ن ي�ص��تفيد 
منه��ا حكام��ا وحمكوم��ن عل��ى ح��د �ص��واء، ا�صافة اىل 
ت�ص��كيل مرك��ز متابع��ة م��ن قب��ل منتخبي املر�ص��ح يتابع 
حتقيق وعوده النتخابية التي وعد النا�ص بتحقيقها، 
ويوج��ه الن�ص��ح ل��ه، ويذك��ره مب��ا عاه��د النا���ص علي��ه. 
خام�ص��ًا- مطالب��ة املر�ص��حن براجمه��م النتخابي��ة 
مكتوبة ومن�صورة للمداولة وعقد ور�ص نقا�ص لها قبل 
النتخابات بفرة منا�ص��بة ومناق�ص��تهم من قبل اأبناء 

الم��ة املخت�ص��ن به��ا والنظ��ر يف امكاني��ة حتقيقه��م 
له��ا، وه��ل املر�ص��ح م�ص��توعب له��ا حق��ا ام ل.

 إتقان قواعد "اللعبة"

وهك��ذا فاإنن��ا وبع��د ان تركن��ا د�ص��تور ال�ص��ماء 
خلفن��ا، واخرن��ا ان نحك��م انف�ص��نا بانف�ص��نا؛ فح��ري 
بن��ا ان جني��د قواع��د ه��ذه "اللعب��ة الو�صعي��ة" ونتحمل 
م�ص��وؤولياتنا جتاهه��ا، لن م�ص��ري ابنائن��ا، واجيالن��ا 
حتم��ل  ان  ولنعل��م  الي��وم،  علين��ا  تعتم��د  القادم��ة 
امل�صوؤولية وتقدمي الت�صحيات لها يف الوقت املنا�صب، 
ف��اذا م��ا تخلفن��ا ع��ن ذلك، فرمبا لن ن�ص��تطيع حتقيق 
اله��دف املن�ص��ود ول��و بذلن��ا ا�صع��اف الت�صحي��ات التي 
كان يفر���ص بن��ا تقدميه��ا يف اوانه��ا. اإذن؛ لن�ص��ّمر 
عن �ص��واعدنا ونتجاوز حالة الياأ���ص، ولن�صارع فقرنا 
الفا�ص��د يف  الواق��ع  تغي��ري  ولنتكات��ف يف  ومر�صن��ا، 
بلدانن��ا، ولنتحم��ل م�ص��وؤولياتنا كامل��ة غ��ري منقو�ص��ة 
وكل م��ن موقع��ه؛ ف��ال دول��ة ول كرام��ة ول ع��زة ول 
خدم��ات ب��ال حتم��ل امل�ص��وؤولية، وان��ه لأم��ر غري��ب ان 
ونتحم��ل  واملر���ص  واجل��وع  والفق��ر  املهان��ة  نتحم��ل 
ان ن��رى اموالن��ا ت�ص��رق وتنه��ب ون��ورث اجيالن��ا كل 
ذل��ك ونحمله��م اي��اه، ولك��ن ل نتحم��ل م�ص��وؤولياتنا يف 
التغي��ري، حق��ا انه لأم��ر عجيب! قال تعاىل: }َوِقُفوُهْم 
إِنَُّهــْم َمْســئُولُوَن{، �ص��ورة ال�صاف��ات: 24، وق��ال ع��ز 

ُوا  ُ َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّــى يَُغرِّ م��ن قائ��ل: }إِنَّ اللَّــَه ال يَُغــرِّ
ــِهْم{، �ص��ورة الرع��د: 11. ــا ِبأَنُفِس َم
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ِذيــَن  الَّ  )1( امْلُْؤِمنُــوَن  َأْفَلــَح  }َقــْد 
ِذيــَن  ُهــْم ِف َصاِتِــْم َخاِشــُعوَن )2( َوالَّ
ــَن  ِذي ــوَن )3( َوالَّ ــِو ُمْعِرُض ْغ ــْن اللَّ ــْم َع ُه
ِذيــَن ُهــْم  َكاِة َفاِعُلــوَن )4( َوالَّ ُهــْم لِلــزَّ
لُِفُروِجِهــْم َحافُِظــوَن )5( إاِلَّ َعــَى َأْزَواِجِهــْم 
ــَن  ــْرُ َمُلوِم ــْم َغ ُ ــْم َفإهِنَّ ــْت َأْيَاهُنُ ــا َمَلَك أْو َم
ــْم  ــَك ُه ــَك َفُأْوَلِئ ــى َوَراَء َذلِ ــْن اْبَتَغ )6( َفَم

ألََماَناِتِــْم  ُهــْم  ِذيــَن  َوالَّ  )7( اْلَعــاُدوَن 
ــَى  ــْم َع ــَن ُه ِذي ــوَن )8( َوالَّ ــْم َراُع َوَعْهِدِه
ُهــْم  ُأْوَلِئــَك   )9( حُيَافُِظــوَن  َصَلَواِتِــْم 

8-1 املوؤمن��ون/  �ص��ورة  اْلَواِرُثــوَن{، 
املتوازن��ة،  ب�ص��خ�صيته  احلقيق��ي  املوؤم��ن  يتمي��ز 
هه��ا بالجت��اه ال�صحي��ح،  ��م بطاقاته��ا ويوجِّ بحي��ث يتحكَّ
فه��و ل ي�ص��ري يف حيات��ه و مواقف��ه وف��ق اإم��الءات النف���ص 
الأمارة بال�صوء، �صواء كانت �صهوات �صلطوية اأو رغبات 
واأه��واء تق��ّزم �ص��خ�صيته، وت�ص��لب هويته��ا وتاأثريه��ا 
وح�صوره��ا، فم��ن عا���ص روح الإ�ص��الم، وجوه��ر قيم��ه، 
املعاي�ص��ة  انعك�ص��ت ه��ذه  ومفاهيم��ه يف دائ��رة ذات��ه، 
عل��ى حميط��ه، توا�صع��ًا وامتناع��ًا ع��ن نزع��ة التك��ر 
وال�ص��تعالء، فالإ�ص��الم يعم��ل عل��ى اإ�ص��اعة الع��دل يف 
نف���ص الإن�ص��ان، ليك��ون اإميان��ه متج��ذرًا، بعي��دًا ع��ن كل 
ال�ص��كليات ال�ص��طحية، لي�ص��تحق رحمة اهلل - تعاىل- ثم 
ــَك  الو�ص��ول اإىل جنت��ه ور�صوان��ه، يق��ول تع��اىل: }تِْل
ــُدوَن  ــَن ال ُيِري ِذي ــا لِلَّ ــَرُة َنْجَعُلَه اُر اآلِخ ــدَّ ال
َواْلَعاِقَبــُة  َفَســادًا  َوال  األَْرِض  ِف  ُعُلــّوًا 

الق�ص���ص/83. �ص��ورة  لِْلُمتَِّقــَن{، 
اأو  نف�ص��ية  منه��ا  اأزم��ات؛  الإن�ص��ان  جتاب��ه  وق��د 
اجتماعي��ة اأو مالي��ة وغريه��ا، فيك��ون في��ه الأث��ر البال��غ، 
تدفع��ه يف بع���ص الأحي��ان اإىل الراج��ع ع��ن امل�ص��ي يف 
حتقيق اأهدافه، وقد ي�صاب بالإحباط النف�ص��ي فينتابه 
القل��ق، و رمب��ا ي��وؤدي اإىل اأمرا���ص ل يحم��د عقباها، فما 
الذي يبقي الإن�صان �صامدًا لتحمل اأزمات كهذه؟ وكيف 
له اأن يتجاوز هذه املرحلة ليحافظ على رباطة جاأ�ص��ه؟

 
 من أين نأخذ الروح اإليامنية؟

الإمياني��ة  ال�ص��خ�صية  ع��ن  كث��ريٌة  اآي��اٌت  وردت 
يف الق��راآن الك��رمي، وكل اآي��ة ت�ص��ري اإىل �صف��ٍة اأو توجي��ه 
لمتث��ال �ص��لوٍك ونح��و ذل��ك. طبيع��ة تلك الآي��ات الكثرية 
لل�ص��خ�صية  واخلا�ص��ة  العام��ة  امل�صلح��ة  يف  ت�ص��بُّ 
الإمياني��ة، منه��ا؛ )�ص��ورة املوؤمن��ون( الت��ي تب��ن �صف��ات 
املوؤم��ن احلقيق��ي، والت��ي ُيفر���ص له��ا اأن تتخّط��ى كل 
احلواج��ز النف�ص��ية، والعوائ��ق الجتماعي��ة الت��ي م��ن 
�ص��اأنها الو�ص��ول اإىل م�ص��توى الكم��ال ق��در امل�ص��تطاع، 

جت�ص��يدًا ملا هو مطلوب ممن ينتمي اإىل ر�ص��الة ال�ص��ماء 
وف��ق الأطروح��ة القراآني��ة، فاأ�ص��ار الق��راآن الك��رمي اإىل 
احل��الت  لتتج��اوز  ُخلق��ت  الإمياني��ة  ال�ص��خ�صية  اأن 
ال�ص��لبّية الت��ي ق��د تن�ص��اأ ج��ّراء الحت��كاك والتوا�ص��ل 
م��ع الأ�ص��خا�ص ذات الرتب��اط بال�ص��خ�صية الإمياني��ة 
املفر�ص��ة، فه��ذه �صف��ٌة م��ن ال�صف��ات الواج��ب توفره��ا 
يف ال�صخ�صية الإميانية، ول �صك اأن الإن�صان مبا يحمل 
م��ن ن��وازع نف�ص��ّية، والت��ي ق��د تن�ص��اأ م��ن طريق��ة الربي��ة 
الت��ي يتلقاه��ا م��ن م�ص��ادر خمتلف��ة، علي��ه اأن يتخل���ص 
م��ن كل حال��ة توؤث��ر �ص��لبًا على م�صري حيات��ه الجتماعية 
دور  يتقّم���ص  ل  اأن  علي��ه  كم��ا  والروحي��ة،  والأ�ص��رية 
خ��داع  خ��الل  م��ن  امل�ص��تعارة،  الإمياني��ة  ال�ص��خ�صية 
النا���ص وا�ص��تغفالهم والتحاي��ل عليه��م؛ لأن ذل��ك ماآل��ه 
الف�ص��ل الذري��ع م��ع اأق��رب امتح��ان، ذل��ك اأن حتقي��ق 
ه��ذه ال�ص��خ�صية اأم��ر ممك��ن ولي���ص بامل�ص��تحيل، ول ه��ي 
مرهون��ة بالأنبي��اء والأولي��اء وال�صاحل��ن، بق��در م��ا ه��ي 
بحاج��ة اىل ال�ص��ري وف��ق الروؤي��ة القراآنية ب�ص��كل متدّرج، 
الع��ّزة، ويخل��ع لبا���ص  لبا���ص  يلب���ص الن�ص��ان  اأن  فم��ا 
الُذّل، يح�صل على ال�صخ�صية املطلوبة من قبل اخلالق 

ع��ّز وج��ل، ق��ال تع��اىل: 
َلنَْهِدَينَُّهــْم  فِينَــا  َجاَهــُدوا  ِذيــَن  }َوالَّ
�ص��ورة  امْلُْحِســنَِن{،  مَلَــَع  اللََّ  َوإِنَّ  ُســُبَلنَا 
العنكب��وت/ 69، فبمق��دار اجله��د ال��ذي يبذل��ه الن�ص��ان 
يف تفّه��م وحتقي��ق م��ا ي�صب��و اإلي��ه، �ص��ينال ن�صيب��ه م��ن 
اجُلْه��د ال��ذي َبَذل��ه، وكّلم��ا ح��اول اأك��ر، �ص��ياأخذ ن�صيب��ًا 
اأوف��ر مبق��دار تفك��ريه و اإميان��ه، فال�ص��خ�صية الإمياني��ة 
هي التي تبقى على الأر�ص، وما �صواها تذروها الرياح.

ولالإجاب��ة ع��ن الت�ص��اوؤلت الت��ي دارت ح��ول ال�ص��ر 
يف ق��درة الإن�ص��ان عل��ى مقاوم��ة الأزم��ات وحتديه��ا، 
نرك��ز عل��ى جمل��ة واح��دة؛ ال��روح الإمياني��ة فم��ن ميتل��ك 
ه��ذه ال��روح، والقل��ب املفع��م بالإمي��ان، ي�ص��تطيع جت��اوز 

الأزم��ات دون اأي تغي��ري يف منهج��ه وم�ص��ريته.
اآي��ة اهلل ال�ص��يد ه��ادي  ويف ه��ذا ال�ص��دد يق��ول 

املدر�ص��ي: 
)الإمي��ان �ص��الح ال��روح �ص��د املوبق��ات، وملج��اأ 
مع��رك  يف  املوؤمن��ن  وو�ص��يلة  امللّم��ات،  عن��د  النف���ص 
احلي��اة(. ث��م اإن الإمي��ان ب��اهلل تع��اىل يعطي��ك الطاق��ة 
العظمى والعزمية، وقوة يف القلب، و�صفاء يف ال�صمري، 
وو�صوح��ًا يف الروؤي��ة، وثق��ة بالنف���ص، كم��ا يق��ول اآي��ة اهلل 

ال�ص��يد ه��ادي املدر�ص��ي: 
باإميان��ك،  اأ�صع��ب ح��الت املعان��اة احتف��ظ  )يف 
ف��اإن الإمي��ان ق��ادٌر عل��ى زحزح��ة اجلب��ال الرا�ص��يات، 
وتغ��ري جم��رى الري��اح ال�ص��افيات، وتبدي��ل الأح��زان اإىل 

ات(.  م�ص��رَّ

 تطبيقات اإليامن عىل الواقع

اأو  والأفع��ال،  الأق��وال  ب��ن  الن�ص��جام  ميث��ل 
ب��ن )النظري��ة والتطبي��ق(، ركي��زة اأ�صا�ص��ية لإن�ص��اج 
ال�صخ�صية الميانية لدى الن�صان، ل�صيما واأن الميان، 
الن�ص��ان  ي�صله��ا  ل  النف���ص،  يف  عالي��ة  مرتب��ة  ميث��ل 
الآي��ة الكرمي��ة:  ت�ص��ري  ب�ص��هولة، واىل ه��ذه احلقيق��ة 
}َقاَلــْت األَْعــَراُب آَمنَّــا ُقــْل َلْ ُتْؤِمنـُـوا َوَلِكْن 
ِف  اإِليــَاُن  َيْدُخــْل  َومَلَّــا  َأْســَلْمنَا  ُقوُلــوا 
ُقُلوبُِكــْم َوإِْن ُتطِيُعــوا اللََّ َوَرُســوَلُه ال َيِلْتُكــْم 
ــوٌر َرِحيــٌم{،  ــْيئًا إِنَّ اللََّ َغُف ــْم َش ــْن َأْعَالُِك ِم
�ص��ورة احلج��رات/14، فبمق��دار التطاب��ق ب��ن م��ا يدع��و 
الي��ه الن�ص��ان ويحمل��ه م��ن قيم ومب��ادئ، وبن ما يطبقه 
عل��ى ار���ص الواق��ع، يتح��دد م�ص��توى اميان��ه، واإل كان 
ذل��ك جم��رد ادع��اءات �ص��كلية فارغ��ة. وه��ذا م��ا يوقع��ه 
يف اأزم��ة جدي��دة وه��ي )ازدواجية ال�ص��خ�صية(، وهو ما 
ينعك�ص فورًا على نظرة النا�ص اإليه، حيث يفقدون الثقة 
ب�ص��خ�صيته وم��ا يطرح��ه م��ن اأف��كار، اإذا كان ه��و نف�ص��ه 
اأول م��ن يتجاهله��ا، ل�ص��يما اذا كان يف مرتب��ة القي��ادة، 
ويتخ��ذه النا���ص ق��دوة يف حياته��م، مث��ل املبل��غ الدين��ي 

واملثق��ف واخلطي��ب وغريه��م. 
وق��د ح��ذر الق��راآن الك��رمي م��ن ه��ذه احلال��ة ب�ص��دة 
ــَن  ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ وعل��ى نح��و �ص��ادم. ق��ال تع��اىل: } َي
ــُرَ  ــوَن )2( َك ــا ال َتْفَعُل ــوَن َم ــوا ِلَ َتُقوُل َآَمنُ
ــوَن{،  ــا ال َتْفَعُل ــوا َم ــَد اللَِّ َأْن َتُقوُل ــًا ِعنْ َمْقت
�ص��ورة ال�ص��ف/2-3، وق��د نزل��ت هذه الآي��ة يف اأ�صحاب 
النب��ي، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، الذين وع��دوه اأن ين�صروه 
ول يخالفوا اأمره، ول اأمر اأمري املوؤمنن، عليه ال�ص��الم، 
فعل��م اهلل اأنه��م ل يوف��ون مب��ا يقول��ون وق��د �ص��ماهم اهلل 
)املوؤمن��ون( باإقراره��م واإن مل ي�صدق��وا، واملق��ت هن��ا 
ه��و اأ�ص��د الُبغ���ص، كما ج��اء يف نهج البالغ��ة؛ )اخُللف( 

يوج��ب املق��ت عن��د اهلل وعند النا���ص. 
و رب �ص��وؤال ي��دور يف اأذهانن��ا ع��ن اأ�ص��باب ه��ذه 

احلال��ة؟ 
يبدو اأن ذلك عائد لأحد �صببن: 

واحلقيقي��ة  الكامل��ة  القناع��ة  ع��دم  الأول: 
بالفك��رة؛ فال�ص��خ�ص ال��ذي يتظاه��ر باإميان��ه بفكرة ما، 
لكن��ه يف حقيق��ة الأم��ر ل يك��ون كذل��ك يف اأعم��اق نف�ص��ه، 
فاإن �ص��لوكه املغاير لفكرته �ص��يكون فا�صحًا له، وهذا ما 
يع��ر عن��ه الإ�ص��الم بالنف��اق، اأي اأن يظه��ر امل��رء �ص��يئًا 
لكن��ه ل يوؤم��ن ب��ه حقيق��ة يف داخل��ه، ب��ل يبط��ن نقي�ص��ه.
اأم��ا ال�ص��بب الث��اين: �صع��ف الإرادة يف اللت��زام. 
فق��د يك��ون ال�ص��خ�ص مقتنع��ًا بفك��رة م��ا ويدع��و له��ا، 
لكن��ه عن��د التطبي��ق رمب��ا يواج��ه ال�صعوب��ات، متمثل��ة 

بال�صغوط��ات النف�ص��ية والجتماعي��ة وغريه��ا، فتخون��ه 
اإرادت��ه، ول يلت��زم مب��ا يوؤم��ن ب��ه.

اخلط��اب  ب��ن  �صا�ص��ًا  الف��رق  جن��د  هن��ا  م��ن 
الإ�ص��المي الع��ام وب��ن الواق��ع الفعل��ي ال��ذي يعي�ص��ه 
امل�ص��لمون، اإذ ت��ردد يف اأو�ص��اط امل�ص��لمن اأق��وال كث��رية 
يف غاي��ة الروع��ة، متّوج��ة باآي��ات الق��راآن الك��رمي م��ن 
ــاِن{،  ْحَس ــْدِل َواإْلِ ــُر بِاْلَع قبي��ل: }إِنَّ اللََّ َيْأُم
ــوا  ــَوٌة{، و}َواَل َتنَاَزُع ــوَن إِْخ ــَا امْلُْؤِمنُ و}إِنَّ
َفَتْفَشــُلوا َوَتْذَهــَب ِرحُيُكــْم{، وغريه��ا م��ن 
الآي��ات الكث��رية ال��واردة يف الق��راآن الك��رمي، ناهي��ك عن 
الن�صو���ص ال��واردة يف ال�ص��نة ال�ص��ريفة للمع�صوم��ن، 
عليهم ال�ص��الم، مع ذلك، جند امل�ص��افة كبرية جدًا بن 
ه��ذه الن�صو���ص الت��ي ت��ردد يف اأج��واء امل�ص��لمن، وب��ن 
الواق��ع ال��ذي يعي�ص��ونه، ومعن��ى ه��ذا؛ اأن ه��ذه الأق��وال 
اإمن��ا ُت��ردد فق��ط كمق��ولت ماأثورة، ومنق��ولت تاريخية، 
مل ت�ص��ل اإىل اأعم��اق النفو���ص، ومل تاأخ��ذ موقعه��ا يف 

الإمي��ان احلقيق��ي للقل��ب. 
ورد ع��ن اأم��ري املوؤمن��ن، علي��ه ال�ص��الم: )كف��ى 
بامل��رء جه��اًل اأن ينك��ر عل��ى النا���ص م��ا ياأت��ي مثل��ه()1(، 
وعنه، عليه ال�ص��الم، اأّنه قال: )من ن�صب نف�ص��ه للنا�ص 
اإمام��ًا، فعلي��ه اأن يب��داأ بتعلي��م نف�ص��ه قب��ل تعلي��م غ��ريه، 
وليكن تاأديبه ب�ص��ريته قبل تاأديبه بل�ص��انه، ومعّلم نف�ص��ه 
وموؤّدبه��ا اأح��ّق بالإج��الل م��ن معّل��م النا���ص وموؤّدبه��م(

)2(. فاإىل اأي مدى يلتزم هذا املتحدث نف�ص��ه ولو بجزء 

ب�ص��يط م��ن اأقوال��ه؟ حينما ت�ص��ود يف املجتمع عينات من 
ه��ذا القبيل ف�ص��يبتلى هذا املجتم��ع بالزدواجية املقيتة، 
وتن�صحب م�صكلة الزدواجية كذلك بن القول وال�صلوك 
عل��ى امل�ص��توى العائل��ي ب��ن الأب واأف��راد العائل��ة، فكث��ري 
من الآباء يتحدث نا�صحًا اأبناءه، لكنه عاجز عن ن�صح 
نف�ص��ه، وين�ص��حب ذات الأم��ر بالن�ص��بة للعائل��ة والأبن��اء 
حت��ى ال�صغ��ار منه��م، فعل��ى امل��رء اأن يك��ون �صادق��ًا يف 
وعده، واأن ل ميار�ص اطالق الوعود، ثم يتنا�صى الأمر، 
فف��ي ه��ذا اأث��ر �ص��لبي كب��ري عل��ى الأبن��اء. كم��ا ورد ع��ن 
الإم��ام مو�ص��ى ب��ن جعف��ر الكاظم عليهما ال�ص��الم: )اإذا 
وع��دمت ال�صغ��ار فاأوف��وا له��م فاإنه��م يرونك��م اأنتم الذين 
ترزقونه��م واإن اهلل تع��اىل ل يغ�ص��ب ب�ص��يء كغ�صب��ه 

للن�ص��اء وال�صبي��ان()3(.

 أهداف إنسانية بعيدة املدى 
كان للر�ص��الة ال�ص��ماوية اأه��داف اأبع��د بكث��ري م��ن 
احلدود اجلغرافية والن�ص��انية لالأمة، األ وهو ن�ص��ر قيم 
احلق واحلرية والرفاه وال�صالح اىل جميع الب�صرية يف 
الع��امل، وم��ن خ��الل ه��ذه القي��م واملبادئ، ت�ص��كلت الأمة 
ال�ص��المية عل��ى ي��د الر�ص��ول الأك��رم، �صل��ى اهلل علي��ه 

الشخصية اإليمانية وُسبل 
تحقيق النجاح في المجتمع

ثقافة رساليةثقافة رسالية

 الشيخ ماجد الطريف
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واآل��ه، فكان��ت }خــر أمــة أخرجــت للنــاس{؛ 
ولك��ن كي��ف حتول��ت ه��ذه الأم��ة وتغ��ريت مب��رور الزم��ن 
حت��ى اأ�صبح��ت عب��ارة ع��ن جتمع��ات �صغ��رية ومتناث��رة، 

بعناوي��ن عن�صري��ة و قومي��ة و فئوي��ة وغريها؟
عندم��ا نبتع��د ع��ن الأه��داف الن�ص��انية للر�ص��الة، 
ث��م تتح��ول ال�ص��عائر الديني��ة والواجب��ات التعبدي��ة ل��دى 
البع���ص اىل طقو���ص ت��وؤدى لذاته��ا وبعي��دة ع��ن اأهدافه��ا 
الن�ص��انية والجتماعية ال�ص��امية، وغاياتها احل�صارية. 
يف  ر�ص��الية  املوؤمن��ة  الأم��ة  طليع��ة  ان  ومب��ا  والي��وم؛ 
جوهره��ا، فه��ي حت��ارب الق�ص��رية يف فه��م الدي��ن ويف 
ممار�ص��ة �ص��عائره وواجبات��ه، حتاربه��ا لأنه��ا احلج��اب 
الفا�ص��ل ب��ن الدي��ن واملجتم��ع، ب��ل وال�ص��بب يف ابتع��اد 
النا���ص عن الدين اأحيانا لن�ص��غالهم باأمور الدنيا، ذلك 
لأنه��ا ت��وؤدي نتائ��ج عك�ص��ية وخاطئ��ة، فيبدو للنا���ص وكاأن 

الدي��ن ناق���ص اأو عاج��ز، فال�ص��الة - مث��اًل- موج��ودة 
ولك��ن الآث��ار احل�صاري��ة غ��ري موج��ودة، علم��ًا اأنه��ا ه��ي 
ه��دف ال�ص��الة الأول، فال�ص��الة اأ�صبح��ت واجب��ة م��ن 
اأجل اأن تكون معراج املوؤمن اىل اهلل، والزكاة موجودة؛ 
لكن دون اأن ت�ص��بب امل�ص��اواة الجتماعية، وكذلك �ص��ائر 
الفرائ���ص الديني��ة الت��ي اأخ��ذت الأم��ة توؤديه��ا بطريق��ة 
معاك�ص��ة متام��ًا لأهدافه��ا، لذل��ك اأ�صبح��ت الأم��ة ينظ��ر 
اإليه��ا بنظ��رٍة متخلف��ة رغ��م مت�ص��كها بالدي��ن - ح�ص��ب 
الظاه��ر - مم��ا يوح��ي ب��اأن الدي��ن ل ي�ص��تطيع اأن يدف��ع 
الب�صرية نحو التقدم والرقي، بينما العك�ص هو ال�صحيح 
متام��ا، فالدي��ن ال�صحي��ح ه��و ال��ذي ي�ص��تطيع اأن يعط��ي 
التق��دم، ف��اإذا ف�ص��لنا يف التق��دم فعلين��ا اأن نفت���ص ع��ن 
الأ�ص��باب يف ذاتنا واأنف�ص��نا وتطبيقنا للدين، ل اأن نتهم 
الدين والر�صالة ومن يتوىل تبليغها بالعجز والنق�صان.

من هنا لبد من حماربة الجتاهات الق�ص��رية، اأول: يف 
اأنف�ص��نا بالتم�ص��ك بجوه��ر الدي��ن واللت��زام ب��كل الدي��ن 
ب��دون نواق���ص، ونحاربه��ا ثاني��ا: يف الكيان��ات الطفيلي��ة 
التي منت يف الأمة ب�ص��بب النظرة الق�ص��رية فيها، وحن 
متكن��ا م��ن اللت��زام اجلوه��ري بالدي��ن ودح��ر الكيان��ات 
الطفيلي��ة �ص��وف ن��رى كي��ف اأن الدي��ن هو اأ�صا���ص اإ�ص��عاد 

الب�ص��رية جمع��اء، �ص��عادة الدني��ا و�ص��عادة الآخ��رة.
------------
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ثقافة رسالية

 آية اهلل السيد عباس املدريس

ــا َيْأتَِينَُّكــْم ِمنِّــي ُهــًدى  }ُقْلنَــا اْهبُِطــوا ِمنَْهــا مَجِيعــًا َفإِمَّ
َزُنــوَن{،  َفَمــْن َتبِــَع ُهــَداَي َفــا َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َوال ُهــْم حَيْ

�ص��ورة البق��رة: 38.
وب��داأ  اإبلي���ص ملعون��ًا،  نبي��ًا، وهب��ط مع��ه  اآدم اىل الأر���ص  وهب��ط 
ال�ص��راع ب��ن، ه��دى الرحم��ن و�ص��الل ال�ص��يطان، وانق�ص��م اأبن��اء اآدم 
فريقن: فريق مع الرحمن، و فريق مع ال�صيطان. فريق يف اجلنة، وفريق 
يف ال�صعري. وم�صت الأجيال يتبع بع�صها بع�صًا، ومّرت الأحقاب والدهور، 
وال�ص��جال قائ��م ب��ن الفريق��ن، ومل ي��رك رب الع��زة، اأبن��اء اآدم وحده��م 
يف ه��ذا ال�ص��راع، ب��ل بع��ث اإليه��م ب��ن ف��رة واأخ��رى، اأنبي��اء، يج��ددون 
له��م عه��د الرحم��ن ويحذرونه��م و�صاو���ص ال�ص��يطان ويهدونه��م الطري��ق 
امل�ص��تقيم. واأغ��وى اإبلي���ص م��ن جانب��ه، اأئم��ة ال�ص��الل، مييلون بالنا���ص عن 
طريق الرحمن، ويحّر�صونهم على فعل ال�ص��ر واملوبقات، م�ص��تخدمن كل 
اأ�صاليب الإغراء والإغواء من ملذات و�صهوات وحب ال�صيطرة وال�صلطان.

اأك��ر النا���ص يف اأغل��ب الأحي��ان م�ص��وا وراء اأئم��ة ال�ص��الل، وبقي��ت 
الأقلية مع اأئمة الهدى، وكانت ال�صلطة وال�صيطرة للكافرين على املوؤمنن 
ت��ارة، وللموؤمن��ن عل��ى الكافري��ن ت��ارة اأُخ��رى، ودائم��ا كان ال�ص��راع قائما 
ب��ن الطرف��ن يق��وى وي�صع��ف، يغل��ب ه��ذا ت��ارة، ويغل��ب الآخر ت��ارة اأخرى 
يف بع���ص الف��رات كان النب��ي مل��كًا كم��ا يف عه��د داود و�ص��ليمان وذي 
القرن��ن وت��ارة كان م��ن الرعي��ة ول ميل��ك م��ن الق��وة �ص��يئًا كم��ا يف اأك��ر 
الأحي��ان؛ ودائم��ًا كان��ت احلكم��ة الإلهي��ة تقت�ص��ي اأن يخت��ار النا���ص طري��ق 
الهدى مبح�ص اإرادتهم ووعيهم، دون ق�صر واإكراه، واأو�صى اأنبياءه بعدم 

ا�ص��تخدام و�ص��ائل الإك��راه عل��ى الدي��ن حت��ى لو كان��وا ملوكًا م�ص��يطرين.
بع���ص الأمم كان��ت تواج��ه دع��وة اهلل بالعن��اد وال�صالف��ة، وجتاب��ه 
دعوة الأنبياء بالعنف واخل�صونة، فكانت تقتل بع�صا وت�صرد بع�صًا وتفتك 
ــوا  ــُذوُه َوَجاَدُل ْم لَِيْأُخ ــوهِلِ ــٍة بَِرُس ــْت ُكلُّ ُأمَّ باآخري��ن }َوَهَّ
بِاْلَباطِــِل لُِيْدِحُضــوا بِــِه احْلَــقَّ َفَأَخْذُتُــْم َفَكْيــَف َكاَن 
ــاِب{، �ص��ورة غاف��ر: 5، ومل يتدخ��ل ال��رب بالق��وة اإل ح��ن كان��ت  ِعَق
الأم��ة تتم��ادى يف الغ��ّي وال�ص��الل، وكان��ت تتح��دى ال�ص��ماء رغ��م الإن��ذار، 
فيغ�ص��ب ال��رب تع��اىل بع��د �ص��ر طوي��ل، فيهل��ك الطاغ��ن ث��م ياأت��ي بق��وم 
اآخري��ن. بع��د اأن كان ي�ص��تنفد معه��م جمي��ع و�ص��ائل الهداي��ة باحلكم��ة 

ــا ِمنُْهــْم َفَأْغَرْقنَاُهــْم  واملوعظ��ة احل�ص��نة، }َفَلــاَّ آَســُفوَنا انَتَقْمنَ
الزغ��رف:55. �ص��ورة  َأمْجَِعــَن{، 

وهك��ذا ت��زول اأمم وتظه��ر اأخ��رى، متنقل��ة م��ن م��كان اإىل م��كان، 
ت��ارة يف اليم��ن واأخ��رى يف اجلزي��رة العربي��ة وثالث��ة يف انطاكي��ة ورابع��ة 
يف فل�ص��طن وهك��ذا؛ كان��ت تق��وم ح�ص��ارة هن��ا بع��د اأن ت��زول اأخ��رى وتبداأ 
م�ص��رية الهداي��ة وال�ص��الل م��ن جدي��د، اإىل اأن اكم��ل ال��رب تع��اىل اإر�ص��ال 
جمي��ع اأنبيائ��ه اإىل عب��اده، وعدده��م مائ��ة واأربع��ة وع�ص��رون األ��ف نبي عدا 

اأو�صيائه��م.
وعل��ى ه��ذا ال�ص��جال انق�ص��ى م��ن عم��ر الدني��ا ع�ص��رات الأل��وف م��ن 
ال�ص��نن ورمب��ا اأك��ر ول يعل��م اإل اهلل.. ك��م م��ن الأمم م��ّرت عل��ى ه��ذه 
احلي��اة، ب��ن موؤمن��ة وكاف��رة، وك��م م�صى من عمر الدني��ا اىل اأن بعث اهلل 
تع��اىل خ��امت الأنبي��اء حمم��دًا �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، ر�ص��وًل اإىل الب�ص��رية 
ــرًا  ــرًا َوَنِذي ــاِس َبِش ــًة لِلنَّ ــْلنَاَك إاِلَّ َكافَّ ــا َأْرَس كاف��ة، }َوَم

ــوَن{، �ص��ورة �ص��باأ: 28. ــاِس ال َيْعَلُم ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث َوَلِك
وبع��ث م��ع نبي��ه و�ص��يلتن للهداي��ة هم��ا كت��اب اهلل العزي��ز وعرت��ه 
الطاهرة من اأهل بيته عليهم ال�صالم، وجعل راية الهداية يف اأيديهم اىل 
ــًة َيْــُدوَن بَِأْمِرَنــا َوَأْوَحْينـَـا  ان تق��وم القيام��ة، }َوَجَعْلنَاُهــْم َأِئمَّ
َكاِة  ــزَّ ــاَء ال ــاِة َوإِيَت ــِة الصَّ اِت َوإَِقاَم ــْرَ ــَل اخْلَ ــْم فِْع إَِلْيِه
ــا َعابِِديــَن{، �ص��ورة الأنبي��اء: 73. وم��ن درا�ص��ة التاري��خ  ــوا َلنَ َوَكاُن
ــة" مل يك��ن لينقط��ع ول��و يف اأحل��ك  ــة الرباني نكت�ص��ف اأن خ��ط "اهلداي
الظ��روف، كم��ا يف ع�ص��ر فرع��ون وهام��ان اأو يف ع�ص��ر من��رود والأباط��رة 
الروم��ان. كم��ا اأن و�صاو���ص ال�ص��ياطن مل يك��ن لتزول ول��و يف اأف�صل العهود 

كم��ا يف عه��د مو�ص��ى ب��ن عم��ران و�ص��ليمان ب��ن داود.
فخ��ط الهداي��ة وال�ص��الل خط��ان م�ص��تمران يف الأر���ص، والع��داوة 
ب��ن "اأولد اآدم" و "اأولد اإبلي���ص" �صاري��ة عل��ى اأ�ص��دها. فاللع��ن املط��رود 
م��ن رحم��ة اهلل، ق��د اأق�ص��م اأن ي�ص��ل عب��اد اهلل وياأخذه��م مع��ه اإىل جهن��م 
لري�ص��ي بذل��ك عق��دة ال�ص��تكبار يف ذات��ه امللعون��ة. ولك��ن اهلل الرحم��ن 
الرحيم اأبى اأن ي�صمح له بالت�صلط على التاريخ كله.. واملجتمع كله. }َأَلْ 
ــُه َلُكــْم  ــْيَطاَن إِنَّ َأْعَهــْد إَِلْيُكــْم َيــا َبنـِـي آَدَم َأْن ال َتْعُبــُدوا الشَّ
َعــُدوٌّ ُمبـِـٌن{، �ص��ورة يا�ص��ن: 60، ف��كان يرف��د اأبن��اء اآدم دائم��ًا باملدد 
الغيبي عر اأنبيائه ور�صله واأوليائه املقربن ليدلوهم على طريق ال�صعادة 

ويحذروه��م اإغواء ال�ص��يطان.

الهداية الربانية

فكرة و رأي

 الدين الصحيح هو الذي يستطيع أن يعطي التقدم، فإذا فشلنا في التقدم 
فعلينا أن نفتش عن األسباب في ذاتنا وأنفسنا وتطبيقنا للدين، ال أن نتهم 

الدين والرسالة ومن يتولى تبليغها بالعجز والنقصان

من عاش روح اإلسالم، وجوهر قيمه، ومفاهيمه في دائرة ذاته، انعكست هذه 
المعايشة على محيطه تواضعًا وامتناعًا عن نزعة التكبر واالستعالء
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 أنور عّزالدين

وج��ود  ع��ن  يج��ّر احلدي��ث  البع���ص  ي��زال  م��ا 
اأزم��ة ب��ن الدي��ن واحل�ص��ارة، متاأث��رًا با�ص��تنتاجات 
تو�صل اليها مفكرو الغرب اإزاء هذا املو�صوع، مع علم 
اجلميع بوجود ق�صايا عديدة عاجلها اأولئك املفكرون 

انطالق��ًا م��ن الظ��روف والدواف��ع اخلا�ص��ة به��م. 
وللمث��ال عل��ى ذل��ك؛ م��ا اأث��اره )ماك���ص في��ر(، 
ع��امل الجتم��اع المل��اين )1864- 1220(، قب��ل ع��دة 
عق��ود م��ن الزم��ن، متاأثرا بالأجواء العلمانية ال�ص��ائدة 
يف فرن�صا، والتي كانت الدافع له يف بحوثه الجتماعية، 
فادع��ى اأن الدي��ن عائ��ق دون التق��دم الب�ص��ري والتطور 
احل�ص��اري، وح��اول ان ي�ص��تدل عل��ى �صح��ة فكرته هذه 
ببي��ان اأن اأورب��ا مل ت�ص��تطع التخّل���ص م��ن التخل��ف اإل 
بع��د ان حت��ررت م��ن ه��ذا العائق، وان امل�ص��لمن الأكر 
التزامًا بدينهم هم الكر تخلفًا وبعدًا عن احل�صارة.

تطويره��ا  يف  اأ�ص��همت  الت��ي  البح��وث  ولك��ن 
جمموع��ة كب��رية م��ن علم��اء الجتماع دلت مب��ا ل يقبل 
ال�ص��ك، ان الدي��ن لي���ص معوق��ًا للتق��دم احل�ص��اري، ب��ل 
اإننا جند يف اكر الديانات، حوافز وبواعث تدعو اىل 

التط��ور احل�ص��اري.

 معّوقات من صنع املعّوقني!
الرباني��ة،  احل�ص��ارة  مع��امل  لبح��ث  وكمقدم��ة 
لب��د م��ن الق��اء بع���ص ال�ص��وء عل��ى ه��ذا املو�ص��وع 
ال�ص��ائك، ف��ال ري��ب ان هن��اك بع�ص املعوق��ات يف بع�ص 
الديانات، ولكننا عندما نعود اىل جذور هذه الديانات 
جن��د انه��ا يف الغل��ب نقي��ة م��ن تل��ك املعوق��ات، وان 
الف��كار املنحرف��ة حتول��ت اىل ج��زء من تل��ك الديانات 
بفع��ل م��رور الزم��ن، وه��ذه الظاه��رة ل تقت�ص��ر عل��ى 
الديان��ات؛ ب��ل تن�ص��حب اي�ص��ا عل��ى املذاه��ب الفل�ص��فية 
الت��ي يعتق��د به��ا البع���ص، الم��ر ال��ذي يط��رح ت�ص��اوؤًل؛ 
وه��و: مل��اذا جن��د ان الدي��ن يف بداية انطالق��ه وانبعاثه 

يو�صي بال�صعي والتحرك واحلما�ص واليثار ولكن هذا 
الدي��ن ذات��ه يتحول �ص��يئا ف�ص��يئًا يف ذه��ن معتنقيه اىل 

�ص��بب للتخل��ف وعام��ل للجم��ود وال�ص��كون؟
وم��ن اج��ل الجاب��ة عل��ى ه��ذا الت�ص��اوؤل لباأ���ص ان 
ن�صرب مثال من واقعنا نحن امل�صلمن فنحن نعلم كما 
ي�ص��هد بذلك العامل باأ�ص��ره ان ال�صالم فجر يف �صمري 
الن�ص��انية طاق��ات التق��دم والتط��ور و اأعط��ى الب�ص��رية 
�ص��حنات ح�صاري��ة قوي��ة ما ت��زال امواجها تنري الدرب 
ام��ام كل م��ن يري��د التق��دم، والي��وم مل يع��د هناك احد 
يف ه��ذا الع��امل �ص��واء كان غربي��ا ام �ص��رقيًا، موؤمن��ا اأم 
ملح��دًا، م�ص��لمًا اأم غ��ري م�ص��لم، ينك��ر ه��ذه احلقيق��ة، 

لأنه��ا فر�صت نف�ص��ها عل��ى التاريخ.
�صحي��ح ان الكني�ص��ة م��ن جه��ة، وامل�صت�ص��رقن 
وامللحدي��ن والعلماني��ن م��ن جه��ة اخ��رى حاول��وا ان 
يل�صق��وا بالإ�ص��الم تهما معين��ة، وان يغم�صوا حقه؛ بل 
اإن بع�صه��م ح��اول ان ي�ص��ند التق��دم ال��ذي ح��دث ل��دى 
امل�ص��لمن اىل بع���ص العوام��ل اجلغرافي��ة والتاريخي��ة، 

كفك��رة ال��دورات احل�صاري��ة وم��ا اىل ذل��ك ولكنن��ا 
عندم��ا نق��راأ الي��وم كتاب��ًا لأح��د امل�صت�ص��رقن او عندم��ا 
نطال��ع ن�صو�ص��ا لعلم��اء كب��ار يف امل�ص��يحية، او حت��ى 
عندم��ا نق��راأ تو�صي��ات وق��رارات املجام��ع امل�ص��يحية 
الك��رى مث��ل الفاتي��كان جن��د ان تل��ك الته��م ق��د ذاب��ت 

ومل يع��د له��ا �صي��ت.
وبن��اء عل��ى ذل��ك؛ ف��اإن ال��دور ال��ذي لعب��ه الدي��ن 
ال�ص��المي يف تق��دم امل�ص��لمن يع��د حقيق��ة تاريخي��ة ل 
ي�ص��ك فيه��ا اثن��ان مهم��ا اوتي��ا ن�صيب��ا من العل��م، ولكن 
البع���ص هن��ا وهن��اك يتخ��ذون م��ن ال�ص��الم و�ص��يلة 
لك�ص��لهم  وتري��را  وتقاع�ص��هم،  جموده��م  لتري��ر 
وتفرقه��م وم��ن ث��م تخلفه��م، فلم��اذا ه��ذه املفارق��ة؟.
فالق��راآن ه��و نف�ص��ه الق��راآن ال��ذي كان��ت الآي��ة 
من��ه تفج��ر وحت��رك طاق��ات املالي��ن م��ن الب�ص��ر يف 
اجت��اه العم��ران والتق��دم، ولك��ن ه��ذه الآي��ة القِراآني��ة 
نف�صها ي�صتوحي منها البع�ص يف الوقت احلا�صر حالة 
اجلم��ود والرك��ود والتقاع���ص فكي��ف ن�ص��تطيع ان نح��ل 

ه��ذه املفارق��ة؟
وعندم��ا نط��رح ه��ذا ال�ص��وؤال على الق��راآن الكرمي 
نف�ص��ه، جن��د الجاب��ة الوا�صح��ة وال�صريح��ة علي��ه، 
ونكت�صف ان هذه الجابة مطابقة ملا حتكم به عقولنا؛ 
فف��ي بع���ص الحي��ان عندم��ا تط��رح عل��ى الآخرين لغزا 
فاإنه��م يحت��ارون يف كيفي��ة حل��ه، ولكن��ك عندم��ا تق��دم 
لهم حل هذا اللغز فاإن اجلميع �صوف يوؤيدونك، لأنهم 
�ص��يدركون ان ه��ذا ه��و احل��ل املتنا�ص��ب مع م��ا تقت�صيه 

عقوله��م، فكي��ف ن�ص��تطيع حل اللغز امل�ص��ار اليه؟ 
الك��رمي،  الق��راآن  يف  جن��ده  اجل��واب  اإن 
وخ�صو�ص��ًا يف الآي��ة التالي��ة الت��ي ج��اءت بع��د بي��ان 
التوج��ه المي��اين عن��د جي��ل م��ن الجي��ال، }َفَخَلَف 
ــاَة  ِمــْن َبْعِدِهــْم َخْلــٌف َأَضاُعــوا الصَّ
ــَهَواِت َفَســْوَف َيْلَقــْوَن َغّيــًا{،  َبُعــوا الشَّ َواتَّ

.5 9 / مي م��ر
ونذك��ر يف ه��ذا املج��ال اآي��ات اخ��رى حت��ل م�ص��كلة 
ا�صا�صية لي�ص يف حقل العلم واملعرفة فح�صب؛ واإمنا يف 

احلق��ل الجتماع��ي، وحتدي��دًا على �صعي��د الفرد، ففي 
�ص��ورة م��رمي يق��ول الق��راآن الك��رمي بع��د ذك��ر جمموع��ة 
م��ن النبي��اء ابت��داًء م��ن اإبراهي��م ث��م يعقوب واإ�ص��حاق 
ومو�ص��ى وه��ارون وا�ص��ماعيل وادري���ص، علي��ه ال�ص��الم: 
ِذيــَن َأْنَعــَم اللَُّ َعَلْيِهــْم ِمــْن  }ُأْوَلِئــَك الَّ
ــَع  ــا َم ــْن َحَْلنَ ــِة آَدَم َوِمَّ يَّ ــْن ُذرِّ ــَن ِم النَّبِيِّ
اِئيــَل َوِمَّــْن  ــِة إِْبَراِهيــَم َوإِْسَ يَّ ُنــوٍح َوِمــْن ُذرِّ
َهَدْينَــا َواْجَتَبْينَــا إَِذا ُتْتــَى َعَلْيِهــْم آَيــاُت 
ــًا{، م��رمي/58. دًا َوُبِكّي وا ُســجَّ ــِن َخــرُّ ْحَ الرَّ

ويف اآي��ة اخ��رى نقراأٌه��ا يف �ص��ورة احلدي��د، يق��ول 
تعاىل: }َوَما َلُكْم َأالَّ ُتنِْفُقوا ِف َســبِيِل اللَِّ َوللَِِّ 
ــَمَواِت َواألَْرِض ال َيْســَتِوي  ِمــَراُث السَّ
ــَل  ــِح َوَقاَت ــِل اْلَفْت ــْن َقْب ــَق ِم ــْن َأْنَف ــْم َم ِمنُْك
ــوا  ــَن َأْنَفُق ِذي ــْن الَّ ــًة ِم ــُم َدَرَج ــَك َأْعَظ ُأْوَلِئ
ــَد اللَُّ احْلُْســنَى  ــوا َوُكاًّ َوَع ــُد َوَقاَتُل ــْن َبْع ِم
احلدي��د/10،  َخبِــٌر{،  َتْعَمُلــوَن  بِــَا  َواللَُّ 
ويق��ول ع��ز وج��ل موجه��ا خطاب��ه للموؤمن��ن: }َوال 
ــُل  ــْن َقْب ــاَب ِم ــوا اْلِكَت ِذيــَن ُأوُت ــوا َكالَّ َيُكوُن
َفَطــاَل َعَلْيِهــْم األََمــُد َفَقَســْت ُقُلوهُبُــْم 

َوَكثِــٌر ِمنُْهــْم َفاِســُقوَن{، احلدي��د: 16.
ام��ا  الآي��ة،  م��ن  الول  الن�ص��ف  ه��و  وه��ذا 
ِذيــَن آَمنـُـوا َأْن  الن�ص��ف الث��اين فه��و: }َأَلْ َيــْأِن لِلَّ
ــْم لِِذْكــِر اللَِّ َوَمــا َنــَزَل ِمــْن{،  َتَْشــَع ُقُلوهُبُ

.16 احلدي��د: 
ه��ذه الفك��رة جنده��ا يف جمموع��ة اخ��رى م��ن 
الآي��ات وخ�صو�ص��ا يف ق�ص��ة بن��ي ا�ص��رائيل والت��درج 
احل�ص��اري ال��ذي �ص��لكوه، وم��ن هذه الآيات ن�ص��تنتج اأن 
الن�ص��ان يف ب��دء ن��زول الق��راآن، علي��ه ان يتلق��ى الوح��ي 
م��ن قب��ل جمموع��ة امياني��ة خمل�ص��ة ونزيه��ة، وه��وؤلء 
يتلقون الوحي بفطرتهم، ويتفاعلون معه بهذه الفطرة 
النقي��ة، ولك��ن ال��روح احل�صاري��ة ل تلب��ث ان تخب��و 
فيهم �ص��يئا ف�ص��يئا ب�ص��بب طول المد وب�صبب خ�صيتهم 
م��ن اجله��اد يف �ص��بيل اهلل تع��اىل وركونه��م اىل الدنيا.
واذا اردن��ا ان ن��رى ونلم���ص التخل��ف واجلاهلي��ة 

والرك��ود ب�ص��ورة مرك��زة، ف��اإن باإمكانن��ا ان ن��راه يف 
ق�ص��وة القل��ب؛ فعندم��ا يق�ص��و القل��ب يتوق��ف الزم��ن 

ويتخل��ف الن�ص��ان ويتوغ��ل يف اجله��ل واجلاهلي��ة.
ي�ص��اب  القل��ب  عل��ى  الق�ص��وة  تري��ن  وعندم��ا 
الن�ص��ان بحال��ة �ص��لبية اخ��رى ه��ي حال��ة )التاأوي��ل( 
فيعم��د اىل تاأوي��ل الآي��ات الت��ي تتناف��ى م��ع م�صاحل��ه 
ورغباته واهوائه، كاآيات اجلهاد واآيات و�صف العذاب 
ال�ص��ديد يف الآخ��رة، اأم��ا اآي��ات املغف��رة والرحم��ة فراه 
يت�ص��بث به��ا؛ فهو يوؤم��ن ببع�ص الكت��اب، ويكفر ببع�صه 
ِذيَن َجَعُلــوا اْلُقْرآَن  الآخ��ر كم��ا يق��ول تع��اىل: }الَّ
ــَن{،  ــَأَلنَُّهْم َأمْجَِع ــَك َلنَْس ــَن * َفَوَربِّ ِعِض
احلج��ر/91�92، فالر�ص��ول ال��ذي يعجبه��م ياأخ��ذون 
مبنهج��ه، والر�ص��ول ال��ذي ل تهواه انف�ص��هم ي�ص��تكرون 

علي��ه، ب��ل ويقتلونه.

 احلل بيد العلامء
ع��دم  ظواه��ر  م��ن  اخ��رى  ظاه��رة  وهن��اك 
فه��م الدي��ن واجلم��ود عل��ى �ص��رية الول��ن، األ وه��ي 
ال�صاف��ات والب��دع الت��ي ي�ص��ري اليه��ا تع��اىل يف قول��ه: 
ــْم  ــا َعَلْيِه ــا َكَتْبنَاَه ــا َم ــًة اْبَتَدُعوَه }َوَرْهَبانِيَّ
ــَواِن اللَِّ{، احلدي��د/27، فه��ذه  ــاَء ِرْض إاِلَّ اْبتَِغ
احلال��ة الب�ص��رية الت��ي ا�صيف��ت اىل الثقاف��ة اللهي��ة 
ه��ي املع��وق؛ لأن التاري��خ يف حال��ة تغ��ري م�ص��تمر، واذا 
م��ا التزمن��ا بنف���ص الثقافة التي كانت �ص��ائدة قبل الف 

�ص��نة �ص��تتحول اىل اك��ر مع��وق حلرك��ة التاري��خ.
اإن النتائ��ج الت��ي تو�ص��ل اليه��ا )ماك���ص في��ر( 
�صحيح��ة م��ن جه��ة، وعل��ى �ص��بيل املث��ال ف��اإن الديان��ة 
امل�ص��يحية يف الق��رن ال�صاد���ص ع�ص��ر كان��ت كتل��ة م��ن 
الف��كار املتخلف��ة، ونح��ن نعلم جميعا م��ا فعلته حماكم 
التفتي���ص يف ا�ص��بانيا، وكي��ف انه��ا كان��ت تعاق��ب بالقتل 
واحلرق من كان يقول ان الر�ص كروية او ان ال�صم�ص 
ذل��ك،  اىل  وم��ا  الر���ص  ل  منظومتن��ا  مرك��ز  ه��ي 
وكمث��ال اآخ��ر ف��اإن املنط��ق الكال�ص��يكي؛ اي املنط��ق 
الر�ص��طي كان يع��د ج��زءًا م��ن الدي��ن املقد���ص، ف��اإن 

الدفاع عن المكتسبات الحضارية 
والحاجة الى العاِلم المسؤول

ثقافة رساليةثقافة رسالية

القرآن هو نفسه القرآن الذي كانت اآلية منه تفجر وتحرك طاقات الماليين من 
البشر في صدر االسالم في اتجاه العمران والتقدم، ولكن هذه اآلية القرآنية نفسها 

يستوحي منها البعض في الوقت الحاضر حالة الجمود والركود والتقاعس 
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جت��راأ اأح��د وق��ال: اإن هذا املنطق لي���ص �صحيحًا بادروا 
اىل قتل��ه وحرق��ه.

وبالطب��ع ف��اإن مث��ل ه��ذا الدي��ن ُيَع��د عائقا حلركة 
التق��دم، ولك��ن اأه��ل كان هذا الدين دينًا الهيًا، اأم كان 
عب��ارة ع��ن جمموع��ة م��ن الف��كار املتخلف��ة الرجعي��ة 
القدا�ص��ة  عليه��ا  وا�صفي��ت  الدي��ن،  با�ص��م  �ص��ميت 

بالباط��ل؟
اأم��ا علم��اء الجتم��اع الآخ��رون الذي��ن راأوا ان 
الدي��ن لي���ص معوق��ًا فح�ص��ب، وامن��ا ه��و حمف��ز وباع��ث 
اىل احل�ص��ارة فق��د نظ��روا اىل اجلوان��ب امل�ص��رقة م��ن 

الدي��ن، جت��در ال�ص��ارة اىل فكرت��ن:
الوىل: م��اذا نعن��ي بقولن��ا )اجلوان��ب امل�ص��رقة 

م��ن الدين(؟
الجته��اد  اآي��ات  راجعن��ا  اذا  اإنن��ا  اجل��واب: 
والتنظي��م  والتع��اون  واحليوي��ة  والتح��رك  وال�ص��عي 
والعقالني��ة، فاإنن��ا �ص��نجد ان ه��ذه الآي��ات ه��ي كتل��ة 
م��ن احل�ص��ارة، وانه��ا ينب��وع التق��دم فق��د وج��د علم��اء 
ذل��ك  الدي��ن،  اعم��اق  اىل  نف��ذوا  الذي��ن  الجتم��اع 
اجلوه��ر النق��ي، فق��رروا على �صوء ذلك ان الدين يعد 
اك��ر حمف��ز لالإن�ص��ان عل��ى العم��ل والن�ص��اط وال�ص��عي 
والتح��رك م��ن اج��ل بن��اء احل�ص��ارة. الثاني��ة: تتمثل يف 
كالم اأورده امل�صت�ص��رق الريط��اين املع��روف، هاملت��ون 
ج��ب، )1895- 1971( ال��ذي يع��ده البع���ص مرجع��ًا 
يف فه��م املجتمع��ات ال�ص��المية الي��وم، وه��و ان علم��اء 
الق��ادرون  الوحي��دون  ال�ص��المي،  الع��امل  الدي��ن يف 
عل��ى بع��ث احل�ص��ارة ال�ص��المية وجتدي��د املجتم��ع يف 
البل��دان امل�ص��لمة وي�ص��تدل عل��ى ذل��ك بدلي��ل ي�ص��تحق 
الهتمام واملالحظة، وهو ان الدين عندما يكون باعثا 
فان��ه �ص��يكون عام��اًل ايجابي��ًا، وال ف�ص��وف يك��ون باعث��ًا 

�ص��لبيًا يق��ف ام��ام تق��دم املجتمع��ات.
ان  عل��ى  ق��ادرون  الدي��ن  علم��اء  ان  ول�ص��ك 
يحرك��وا البواع��ث الكامن��ة يف النفو���ص م��ن جه��ة وان 
يبين��وا للنا���ص ذل��ك الدي��ن احلقيق��ي ال��ذي يبع��ث على 

التطوي��ر م��ن جه��ة اخ��رى.

 كيف نصل اىل احلقيقة؟ 
الذك��ر،  الآنف��ة  احلقيق��ة  م�صداقي��ة  ان  ومب��ا 
ب��ان الدي��ن باع��ث عل��ى احل�ص��ارة، تتمث��ل يف الن�ص��ان 
ومق��دار م��ا ي�ص��عى يف حيات��ه لال�ص��تفادة م��ن ه��ذه 
احلقيق��ة النا�صع��ة، فان ال�ص��وؤال املِل��ّح هنا؛ كيف يكون 
ذل��ك، اأو بالأح��رى، ما هي اخلطوات الالزمة للو�صول 
اىل ه��ذه احلقيق��ة؟؛ هن��اك خطوت��ان ا�صا�ص��يتان امام 

الن�ص��ان:
النف���ص  لتغي��ري  داخلي��ة  بث��ورة  القي��ام  الوىل: 
الن�ص��انية للتو�ص��ل اىل فه��م جدي��د وحقيق��ي للدي��ن؛ 
فق��د طال��ب اأح��د علم��اء احل�ص��ارة بث��ورة يف عم��ق 
الدي��ن، به��دف اح��داث تغي��ريات يف اجلان��ب النظ��ري 
من��ه، يف ح��ن ان ال�ص��الم يوؤك��د ان الدي��ن عب��ارة ع��ن 
نظري��ة متكامل��ة ولي���ص بحاجة اىل ث��ورة وتغيري، وامنا 
الذي يحتاجه، هو الن�ص��ان، لريتفع م�ص��توى فهمه اىل 

م�ص��توى فه��م الدي��ن والق��راآن الك��رمي.
الثاني��ة: ان يتحم��ل الن�ص��ان م�ص��وؤولية الدف��اع 
ع��ن احل�ص��ارة، ف��اذا دهم��ك خط��ر م��ا ف��اإن امام��ك 
اح��د اأمري��ن؛ اإم��ا ان ته��رب م��ن ه��ذا اخلط��ر، واإم��ا 
ان تق��ف يف مواجهت��ه، وتداف��ع ع��ن نف�ص��ك. وننظ��ر 
يف ه��ذا املج��ال اىل الآي��ات القراآني��ة الت��ي ت�ص��رب 
لن��ا المث��ال، وتب��ن لن��ا حقائ��ق ابتعدن��ا عنه��ا، بلغ��ة 
فطري��ة مفهوم��ة م��ن خ��الل اإي��راد ق�ص��ة تاريخي��ة ه��ي 
ق�ص��ة بن��ي ا�ص��رائيل يف الق��راآن }َوَقاَلــْت اْلَيُهــوُد 
ــْل  ــاُؤُه ُق ــاُء اللَِّ َوَأِحبَّ ــُن َأْبنَ ــاَرى َنْح َوالنََّص

ــْم{، املائ��دة/18. ــْم بُِذُنوبُِك ُبُك ــَم ُيَعذِّ َفِل
ف��ال  امل�ص��وؤولية،  فك��رة  تق��رر  ال�ص��ابقة  والآي��ة 
يوج��د اإن�ص��ان يق��ول ان��ه لي���ص م�ص��وؤوًل ع��ن اعمال��ه، 
لأن��ه م�ص��وؤول مهم��ا كان��ت انتنماءات��ه الديني��ة؛ ويف 
ه��ذا يق��ول، ع��ّز م��ن قائ��ل: }َبــْل َأْنُتــْم َبــرَشٌ ِمَّــْن 
ُب َمــْن َيَشــاُء  َخَلــَق َيْغِفــُر ملَِــْن َيَشــاُء َوُيَعــذِّ
ــَمَواِت َواألَْرِض َوَمــا َبْينَُهــَا  َوللَِِّ ُمْلــُك السَّ
ه��ذه  ولك��ن  املائ��دة/18،  امْلَِصــُر{،  َوإَِلْيــِه 

امل�ص��وؤولية بحاجة اىل ان تتكر���ص �صمن ا�ص���ص الدفاع 
عن النف�ص، كما ي�صري اىل ذلك �صبحانه يف قوله: )َيا 
 ُ ــنِّ ــوُلنَا ُيَب ــْم َرُس ــْد َجاءُك ــاِب َق ــَل اْلِكَت َأْه
ُســِل َأن َتُقوُلــوْا َمــا  ــَن الرُّ ٍة مِّ َلُكــْم َعــَى َفــْرَ
ــم  ــْد َجاءُك ــٍر َفَق ــٍر َوالَ َنِذي ــن َبِش ــا ِم َجاءَن
ــٌر *  ٍء َقِدي ــَى ُكلِّ َشْ ــٌر َواللُّ َع ــٌر َوَنِذي َبِش
ــُروْا  ــْوِم اْذُك ــا َق ــِه َي ــى لَِقْوِم ــاَل ُموَس َوإِْذ َق
ــاء  ــْم َأنبَِي ــَل فِيُك ــْم إِْذ َجَع ــَة اللِّ َعَلْيُك نِْعَم
ــا َلْ ُيــْؤِت  ُلــوكًا َوآَتاُكــم مَّ َوَجَعَلُكــم مُّ

ــن اْلَعامَلِــَن *(، املائ��دة/19�20. َأَحــدًا مِّ
ه��ذه ه��ي احل�ص��ارة الت��ي انع��م اهلل ج��ل وعال بها 
عل��ى بن��ي ا�ص��رائيل، ولكنه��ا كانت بحاج��ة اىل الدفاع، 
ولذل��ك ق��ال له��م تع��اىل عل��ى ل�ص��ان النبي مو�ص��ى عليه 
َســَة  ال�ص��الم: }َيا َقــْوِم اْدُخُلوا ، األَْرَض امُلَقدَّ
وا َعــَى  تِــي َكَتــَب اللُّ َلُكــْم َوالَ َتْرَتــدُّ الَّ
يــَن{ املائ��دة/21  َأْدَباِرُكــْم َفَتنَقِلُبــوا َخاِسِ
ــا  ــوا َي ولكنه��م تخاذل��وا ع��ن الدف��اع قائل��ن: }َقاُل
ــن  ــا َل ــَن َوإِنَّ ــًا َجبَّاِري ــا َقْوم ــى إِنَّ فِيَه ُموَس
ْدُخَلَهــا َحتَّــَى َيُْرُجــوْا ِمنَْهــا َفــإِن َيُْرُجــوْا  نَّ
ــَن  ــَاِن ِم ــاَل َرُج ــوَن * َق ــا َداِخُل ــا َفإِنَّ ِمنَْه
ــوْا  ــَا اْدُخُل ــَم اللُّ َعَلْيِه ــوَن َأْنَع اُف ــَن َيَ ِذي الَّ
َعَلْيِهــُم اْلَبــاَب َفــإَِذا َدَخْلُتُمــوُه َفإِنَُّكــْم 
ُكنُتــم  إِن  ُلــوْا  َفَتَوكَّ اللِّ  َوَعــَى  َغالُِبــوَن 
ْدُخَلَها  ــا َلــن نَّ ْؤِمنـِـَن * َقاُلــوْا َيا ُموَســى إِنَّ مُّ
ــَك  ــا َداُمــوْا فِيَهــا َفاْذَهــْب َأنــَت َوَربُّ َأَبــدًا مَّ
ــا َهاُهنَــا َقاِعــُدوَن * َقــاَل َربِّ إِنِّ  َفَقاتِــا إِنَّ
ــا  ــُرْق َبْينَنَ ــي َفاْف ــِي َوَأِخ ــُك إاِلَّ َنْف ال َأْمِل

َوَبــْنَ اْلَقــْوِم اْلَفاِســِقَن{، املائ��دة/22�25.
املتخ��اذل  ال�ص��لوك  له��ذا  الطبيعي��ة  والنتيج��ة 
ه��ي ان ال��ذي لي�ص��تعد للدف��اع ع��ن ح�صارت��ه ومواجهة 
التحديات لبد ان يعي�ص يف التخلف )التيه( كما ي�صري 
َمــٌة َعَلْيِهــْم  ـَـا حُمَرَّ اىل ذل��ك يف قول��ه: }َقــاَل َفإهِنَّ
َأْرَبِعــَن َســنًَة َيتِيُهــوَن ِف األَْرِض َفــَا َتــْأَس 

ــِقَن{، املائ��دة/26. ــْوِم اْلَفاِس ــَى اْلَق َع
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 مل يوق��ظ  اأه��ل الكه��ف ال�ص��وت الداخ��ل عل��ى اأ�ص��ماعهم، فم��ا ه��و ال�ص��ر يف 
ذل��ك؟  ومل��اذا مل تتف�ص��خ اأج�ص��امهم اأو تتعف��ن؟ ومل��اذا مل تنم��وا اأج�ص��امهم كل ه��ذه 

الق��رة؟ وم��ا ه��و ال�ص��ر يف تقلبه��م ذات اليم��ن وذات ال�ص��مال؟
حت��ى ين��ام اأ�صح��اب الكه��ف ب�ص��ورة هادئ��ة و�صحيح��ة، يف ه��ذه امل��دة الطويل��ة 
وم��ن دون تعر�صه��م ل��الأذى وال�ص��رر وحت��ى ل يك��ون ه��ذا امل��كان موح�ص��ا وي�صب��ح 

منا�ص��با ملعي�ص��تهم، فق��د وف��ر له��م الب��اري ع��ز وج��ل الأ�ص��باب التالي��ة: 
اأوًل: تعطي��ل حا�ص��ة ال�ص��مع: حي��ث اإن ال�ص��وت اخلارج��ي يوق��ظ النائ��م وذل��ك 
بَْنــا َعــَل آَذانِِهــْم يِف الَْكْهِف ِســِنَن َعــَدداً{، )�ص��ورة الكهف:  يف قول��ه تع��اىل: }َوَضَ
11(، وال�ص��رب هن��ا التعطي��ل واملن��ع، اأي "عطلن��ا حا�ص��ة ال�ص��مع عنده��م موؤقت��ا" 

واملوج��ودة يف الأذن واملرتبط��ة بالع�ص��ب القحف��ي الثام��ن. 
ذل��ك أن حا�ص��ة ال�ص��مع يف الإذن ه��ي احلا�ص��ة الوحي��دة الت��ي تعم��ل ب�ص��ورة 

م�ص��تمرة يف كاف��ة الظ��روف وترب��ط الإن�ص��ان مبحيطــه اخلارج��ي . 
 "  RETICULAR ACTIVATIN SYSTEM " RAS ال�ص��بكي:  املن�ص��ط  اجله��از  تعطي��ل  ثاني��ًا: 
املوج��ود يف ج��ذع الدم��اغ وال��ذي يرتب��ط بالع�ص��ب القحف��ي الثام��ن اأي�ص��ا ف��رع 
التوازن، حيث اإن هذا الع�صب له ق�ص��مان؛ الأول م�ص��وؤول عن ال�ص��مع والثاين م�ص��وؤول 
بَْنــا  ع��ن الت��وازن يف اجل�ص��م داخلي��ا وخارجي��ا ولذل��ك ق��ال الب��اري ع��ز وج��ل: }َوَضَ
َعــَل آَذانِِهــْم{ ومل يق��ل "ف�صربن��ا عل��ى �ص��معهم"، اأي اإن التعطي��ل ح�ص��ل للق�ص��من 

مع��ًا وه��ذا اجله��از اله��ام م�ص��وؤول اأي�ص��ا عن حالة اليقظ��ة والوعي وتن�ص��يط فعاليات 
اأجهزة اجل�ص��م املختلفة والإح�صا���ص باملحفزات جميعا ويف حالة تعطيله اأو تخديره 
يدخل الإن�صان يف النوم العميق، وتقل جميع فعالياته احليوية، وحرارة ج�صمه، كما 
ــا نَْوَمُكــْم  يف حال��ة ال�ص��بات والنقط��اع ع��ن الع��امل اخلارج��ي ق��ال تع��اىل: }َوَجَعلَْن
ُســبَاتاً{، )�ص��ورة النب��اأ: 8(، وال�ص��بات ه��و الن��وم والراح��ة "وامل�ص��بوت" ه��و املي��ت اأو 
املغ�ص��ى علي��ه)1(، فنت��ج ع��ن ذل��ك اأم��ور: منه��ا: املحافظ��ة عل��ى اأجهزته��م حي��ة تعم��ل 
يف احل��د الأدن��ى م��ن ا�ص��تهالك الطاق��ة فتوقف��ت عق��ارب الزمن بالن�ص��بة لهم داخل 
كهفه��م، اإل اإنه��ا بقي��ت دائ��رة خارج��ه كاخلالي��ا والأن�ص��جة الت��ي حتاف��ظ يف درجات 
ح��رارة واطئ��ة فتتوق��ف عن النمو وه��ي حية، وتعطيل املحفزات الداخلية التي توقظ 
النائ��م ع��ادة بوا�ص��طة اجله��از املذك��ور اأع��اله، كال�ص��عور ب��الأمل اأو اجل��وع اأو العط���ص 
اأو الأح��الم املزعج��ة و الكوابي���ص، املحافظ��ة عل��ى اأج�ص��امهم �ص��ليمة طبي��ا و�صحي��ا، 
وحمايته��ا داخلي��ا وخارجي��ا والت��ي منه��ا التقلي��ب امل�ص��تمر له��م اأثن��اء نومه��م: كم��ا 
ــْم ذاَت اليَْمــن وذاَت  ــوٌد َونُقلّبُُه ــْم رُق ــبُُهْم أيقاظــاً َوُه يف قول��ه تع��اىل: }َوتَْحَس
الّشــاَمِل{، )�ص��ورة الكه��ف: 18(، لئ��ال ت��اأكل الأر���ص اأج�ص��ادهم بح��دوث تقرح��ات 

الفرا���ص يف جلوده��م، واجللط��ات يف الأوعي��ة الدموي��ة والرئت��ن، وهذا م��ا يو�صي به 

الط��ب التأهيــي حديث��ا يف معاجل��ة املر�ص��ى فاق��دي الوع��ي اأو الذي��ن ل ي�ص��تطيعون 
احلرك��ة ب�ص��بب ال�ص��لل وغره. 

ثالث��ًا: َتعر���ص اأج�ص��ادهم وفن��اء الكه��ف: تتعر���ص اأج�ص��امهم ل�صي��اء ال�صم���ص 
ب�ص��ورة متوازن��ة ومعتدل��ة يف اأول النه��ار واآخ��ره؛ للمحافظ��ة عليها منع��ًا من ح�صول 
الرطوب��ة والتعف��ن داخ��ل الكه��ف يف حال��ة كون��ه معتم��ا وذل��ك يف قوله تع��اىل: }َوتََرى 
ــْم  ــْت تَْقرُِضُه ــزاوُر عــن كْهِفهــَم ذاَت الْيَمــن وإذا غَرب ــْت تَ ــمس إذا طَلَع الشَّ

ــامل{، )�ص��ورة الكه��ف: 17(، وال�صم���ص �صروري��ة كم��ا ه��و معل��وم طبي��ا  ذاَت الشِّ

للتطه��ري اأول، ولتقوي��ة عظ��ام الإن�ص��ان واأن�ص��جته بتكوي��ن فيتام��ن "د" ع��ن طري��ق 
اجلل��د ثاني��ا، وغريه��ا م��ن الفوائ��د الالأخ��رى ثالثا. 

رابع��ًا: وج��ود فتح��ة يف �ص��قف الكه��ف: ت�ص��ل فن��اءه باخل��ارج ت�ص��اعد عل��ى 
تعري�ص الكهف اإىل جو مثايل من التهوية والإ�صاءة عن طريق تلك الفتحة، ووجود 
الفج��وة "وه��ي املت�ص��ع يف امل��كان" يف الكه��ف يف قول��ه تع��اىل: }َوُهــْم يف فَْجــَوٍة ِمْنــُه 
ذلِــَك ِمــْن آيــاِت اللــِه َمــْن يَْهــِد اللــُه فُهــَو الُْمهتْــدى َوَمــْن يُْضلِــْل فلَــْن تَِجــْد 

ــُه وليــاَ ُمرْشــداً{، )�ص��ورة الكه��ف: 17(.  لَ

خامســاً: احلماي��ة اخلارجي��ة: باإلق��اء الرهب��ة منه��م وجعله��م يف حال��ة غريب��ة 

ج��دا غ��ري ماألوف��ة، فا هم باملوت��ى ول بالإحياء، اإذ يراهم الناظر كالأيقاظ يتقلبون 
ول ي�ص��تيقظون بحي��ث اإن م��ن يطل��ع عليه��م يه��رب هلع��ا م��ن م�ص��هدهم. 

وكان لوج��ود الكل��ب يف ب��اب فن��اء الكه��ف دور يف حمايته��م لقول��ه تع��اىل: 
ــراراً  ــْم ِف ــَت ِمْنُه ــْم لََولَي ــَت َعلْيَه ــْو اطَّلْع ــِد لَ ــِه بالَْوصي ــْم باِســط ِذراِعيْ }وَكلْبُُه

َوملُلِئْــَت ِمْنُهــًم ُرْعبــاَ{، )�ص��ورة الكه��ف: 18(، وكان يفعل��ه الفراعن��ة لإخاف��ة 

الل�صو���ص الذي��ن يقرب��ون م��ن مقابره��م وكنوزه��م املدفون��ة. 
ل��كالب با�ص��طة ذراعيه��ا وكائن��ات  اإذ كان��وا ي�صع��ون يف مداخله��ا متاثي��ل 

مرعب��ة.)2(
-------------

)1(- كتاب "املختار ال�صحاح": �ص 214 
)2(- ق�ص��م املنت��دى العلم��ي - اأبح��اث علمي��ة - بح��وث علمي��ة / اجلام��ع 
لأح��كام الق��رآن، ج1 ���ص 369، دار الكت��اب العربي -القاهرة 1967/ وهذا ما اأثبته 

العل��م احلديث.

من األسرار العلمية في نوم أصحاب الكهف

¶ظاهـــرة النـــوم الطويل لســـنوات مع بقـــاء العيون 
مفتوحـــة، حيرت علمـــاء العالم بأســـره،  لنتأمل هذه 
ة، وكيف عالجها القرآن قبل 14 قرنًا.....¶ الظاهرة الطبيَّ

 إعداد: مصطفى ماجد
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 زكي النارص

املجتم��ع الإن�ص��اين كي��ان متكام��ل ومتفاع��ل يوؤث��ر 
بع�صه يف بع�ص، وبالرغم من ان النا�ص حينما ينظرون 
اإىل ه��ذا املجتم��ع ل ميكنهم التمييز ال من خالل زاوية 
معين��ة، فيف�ص��رونه تف�ص��ريا ناق�ص��ا ورمب��ا خاطئ��ا، ل��ذا 

نح��ن بحاج��ة دائم��ًا اإىل الآخرين ليكمل��وا معارفنا.
فق��د ق��ال اأم��ري املوؤمن��ن، علي��ه ال�ص��الم، حديث��ه 
املعروف:{م��ن ا�ص��تبد براأي��ه هل��ك، ومن �ص��اور الرجال 

�ص��اركهم يف عقوله��م} )1(. 
اذن لب��د ان ننظ��ر اإىل املجتم��ع املتكام��ل نظ��رة 
�ص��ليمة، ونح��اول حتلي��ل اأحداث��ه من حي��ث املجموع، وال 

وقعن��ا يف اأخط��اء ج�ص��يمة جدًا. 

 النظرة اىل اجلوهر ال اىل املظهر
ان القي��ادة ل ميك��ن ان تنبع��ث ال م��ن القوان��ن 

الت��ي حتك��م املجتم��ع ال��ذي تق��وده، والقوان��ن ل تنبع��ث 
ال م��ن قي��م الأف��راد، والقي��م ل تنبع��ث ال م��ن اأه��داف 
الأف��راد، الت��ي تنبع��ث م��ن ت�ص��كيلة نفو�ص��هم وطبيع��ة 
�ص��خ�صياتهم، وه��ي بدوره��ا توؤث��ر يف ثقافته��م وتراثه��م 
وكث��ري م��ن العوام��ل املحيط��ة به��م، ال ان اأعظ��م �ص��يء 
يوؤث��ر يف م�ص��رية التجمع��ات ه��و م��ا يطل��ق علي��ه الق��راآن 
م�ص��مى {ال�ص��اكلة} حي��ث يق��ول: }ُقــْل ُكلٌّ َيْعَمــُل 
ُكــْم َأْعَلــُم بَِمــْن ُهــَو  َعــَى َشــاِكَلتِِه َفَربُّ
َأْهــَدى َسبِيًا{،الأ�ص��راء: 84، وم��ا ت�ص��ميه ن�صو���ص 
الإ�ص��الم {الني��ة}، اأي اله��دف الرئي�ص��ي م��ن حي��اة 
الإن�صان؛ فهو يحدد نوع ثقافة الإن�صان وطبيعة عالقاته 
قيادت��ه.  طبيع��ة  وبالت��ايل  قيم��ه وجمتمع��ه،  وحقيق��ة 
والقراآن الكرمي يو�صح لنا احلالة ال�صحيحة التي يجب 
فيها ان ت�صود عالقة املجتمع بقيادته، وقد حددت اآيات 
مب��اركات م��ن {�ص��ورة ال�ص��راء} �صنف��ن يف املجتم��ع 
يختلف��ان يف التعام��ل م��ع القي��ادة؛ الول ق�ص��ري والآخ��ر 
ر�ص��ايل، فاملجتم��ع الق�ص��ري: ه��و ذل��ك ال��ذي ينظ��ر اإىل 
الق��ادة ب�صفتهم مبعث لل��رزق وم�صدرًا للعطاء املادي، 

فج��اء يف قول��ه تع��اىل: } َوَقاُلــوا َلــْن ُنْؤِمــَن َلــَك 
ــًا * َأْو  ــْن األَْرِض َينُْبوع ــا ِم ــَر َلنَ ــى َتْفُج َحتَّ
ــَر  َتُكــوَن َلــَك َجنَّــٌة ِمــْن َنِخيــٍل َوِعنـَـٍب َفُتَفجِّ
ــا َتْفِجرًا{،الإ�ص��راء: 89-90، اأي  ــاَر ِخاهَلَ األهَنَ
ان اإمياننا بك م�صروط بحلك م�صاكلنا، فتفجر الأر�ص 
ينابي��ع واأنه��ارا، وت�ص��ت�صلح الأرا�ص��ي اجلدب��اء الت��ي 
نعي���ص عليه��ا. ام��ا ان نوؤم��ن ب��ك وم��ن ث��م تعدن��ا بذل��ك، 
ــَاَء َكــَا َزَعْمــَت َعَلْينَــا  }َأْو ُتْســِقَط السَّ
ــفًا{، ف��ان مل تك��ن ق��ادرا عل��ى العط��اء ف��ال اأق��ل  ِكَس
ت�صتطيع الأخذ، و اإن مل تكن متمكنا من نفعنا، فال اأقل 
تقدر على انزال ال�صرر بنا. ونحن اما نعطيك رغبة يف 
عطائك اأو رهبة من عذابك، حيث ت�صاقط علينا ك�صفا 
م��ن ال�ص��ماء، }َأْو َتــْأِتَ بـِـاللَِّ َوامْلَاِئَكــِة َقبِيًا{.

وتع��اىل  �ص��بحانه  اهلل  روؤي��ة  عل��ى  ال�ص��رار  ان 
وم�ص��اهدة املالئك��ة، بي��ان لطبيع��ة اأخ��رى يف املجتم��ع 
اجلاهل��ي، وه��ي طبيع��ة ال�ص��هود واحل�ص��ور والق�ص��رية، 
اذ كان��وا يري��دون ان ي�ص��اهدوا اهلل عل��ى هيئ��ة جم�ص��مة 
ــْن  ــٌت ِم ــَك َبْي ــوَن َل ــْن َأْو َيُك اأمامه��م. }َوَل

َاِء{،الإ�ص��راء: 93،  َتْرَقــى ِف السَّ َأْو  ُزْخــُرٍف 
اأي ان مل تك��ن ق��ادرا عل��ى العط��اء والأخ��ذ، اأو النف��ع 
وال�ص��رر ول تتمك��ن م��ن جت�ص��يد القي��م الت��ي تب�ص��رنا 
به��ا، ف��ال اأق��ل ينبغ��ي ان تكون يف م�ص��توى اأرفع من عامة 

النا���ص ج�ص��ديا ومالي��ا ومادي��ا.
ام��ا املجتم��ع الر�ص��ايل: فه��و يوؤم��ن بر�ص��ول ب�ص��ر، 
ل ميل��ك اأي مق��دار م��ن املادي��ات الفاني��ة، فيعي���ص عل��ى 
الأر�ص بدل ان ي�صكن بيتا من زخرف، ويحمل ب�صاعته 
على ظهره، ويفتخر بانتمائه اإىل �صلك الفقراء، ما دام 
ر�ص��وًل ي�ص��تمد �ص��رعيته م��ن قب��ل اهلل �ص��بحانه وتع��اىل، 
ــْل  ــْبَحاَن َربِّ َه ــْل ُس كم��ا قول��ه ع��ز وج��ل: }ُق
ــرَشًا َرُسوالً{،الإ�ص��راء: 93. ان م��ن  ــُت إاِلَّ َب ُكن
�صمات املجتمع الر�صايل ابتعاده عن الق�صريات واإميانه 
بالغي��ب، بعك���ص املجتمع��ات الأخ��رى الت��ي ت�ص��اب ب��داء 
الق�ص��رية وال�ص��هود، فامل�صالح ال�ص��خ�صية لي�ص��ت مهمة 
عن��د الر�ص��ول، اإمن��ا العم��ود الأ�صا�ص��ي اعتم��اد ال��رب ل��ه 
وا�صتمداده ال�صرعية من الرب اجلليل؛ لذا حينما يكون 
التجم��ع ذا جوه��ر اإله��ي، وتك��ون قيادته �ص��ليمة، ت�ص��تمد 
ال�ص��رعية م��ن جت�ص��يدها للقي��م الر�ص��الية، ولي���ص مم��ا 
متل��ك م��ن امل��ال، اأو م��ا ت�ص��تطيع حل��ه م��ن امل�ص��اكل، اأو 
م��ا ت��وزع على النا���ص من امتيازات وهبات، ولي���ص بحب 
النا���ص امل�صلحي��ة له��ا يك��ون املجتم��ع موؤه��ال ان يخط��و 

حثيث��ا نح��و التق��دم واحل�صارة. 

 القيادة الرشعية والقيادة القرشية
وال�ص��وؤال هن��ا : ماه��ي اوج��ه التفا�ص��ل ب��ن هات��ن 
القيادت��ن؛ واح��دة ت�ص��تمد �ص��رعيتها م��ن الإمكان��ات 

املادي��ة، واأخ��رى ت�ص��تمدها م��ن القي��م؟ 
م��ن  قدرته��ا  ت�ص��تمد  الت��ي  القي��ادة  ان   �1
الإمكانات، تربي اأبناءها على اخلمول والك�صل والأخذ، 
وجتعله��م �ص��عبا م�ص��تهلكا، وت�صاع��ف لديه��م البطال��ة. 
بينم��ا القي��ادة الأخ��رى ترب��ي بحره��ا اجلماه��ريي عل��ى 

ال�ص��جاعة والق��دام والعط��اء والنت��اج. 
وف��رق كب��ري ب��ن هذي��ن ال�ص��خ�صن، ف��الأول هم��ه 
ا�ص��تهالكية، والآخر �صفته النتاج والعطاء، بوٌن �صا�ص��ع 
بن المام ال�صادق، عليه ال�صالم، الذي كان ياأخذ من 
تالمذت��ه دين��ارا م��ن الذه��ب ثمن��ا لدرا�ص��ة ي��وم واح��د، 
وب��ن الآخ��ر ال��ذي كان يعط��ي ل��كل ف��رد ياأت��ي اإىل در�ص��ه 
دين��ارا م��ن الذه��ب يومي��ا، وذل��ك ان الأول يرب��ي اأفراده 
عل��ى احلركة والن�ص��اط والجته��اد، بينما الآخر يربيهم 

على الك�ص��ل. 
ت�ص��توحي  الت��ي  الر�ص��ايل  التجم��ع  قي��ادة  ان   �2
�ص��رعيتها م��ن القي��م، ت�ص��ب كل تفكريه��ا واهتمامه��ا 
يف الربي��ة الأخالقي��ة للنا���ص، والتخطيط ال�ص��ليم لهم، 
وار�ص��ادهم نح��و اقتح��ام املج��الت العلمي��ة املتط��ورة. 
بينم��ا القي��ادة الأخ��رى، قي��ادة حمافظ��ة تخ�ص��ى من اأي 
فك��رة جدي��دة اأو حت��ول وتط��ور جدي��د، وبالت��ايل ت�صب��ح 

قي��ادة جام��دة وجمم��دة، فه��ي جتم��ع الآخري��ن وتوق��ف 
م�ص��رية التط��ور عن��د اجلمه��ور. وهذا الفرق يتج�ص��د يف 
قياداتن��ا الر�ص��الية م��ن جه��ة، والقي��ادات الأخ��رى م��ن 

جه��ة ثانية. 
فالقي��ادات ال�صيا�ص��ية يف جمتمعاتن��ا تخ�ص��ى م��ن 
التط��ور والإب��داع، وم��ن احل��ركات الجتماعي��ة والأف��كار 
اجلدي��دة، ودائم��ا تري��د ان حتاف��ظ عل��ى املوجود با�ص��م 
القدا�ص��ات والأ�صال��ة وال��راث وغريه��ا م��ن الأ�ص��ماء 
املختلف��ة الأخ��رى. وق��د دخ��ل �صم��ن ه��ذا امل�ص��ار تل��ك 
القي��ادات الت��ي كان��ت تدع��ي التقدمي��ة، وم��ا ان و�صل��ت 

اإىل احلك��م اأ�صبح��ت حمافظ��ة. 
3� القي��ادة الر�ص��الية القائم��ة عل��ى اأ�صا���ص القي��م 
تك��ون قيادته��ا �ص��ليمة وحكيم��ة حي��ث انه��ا تق��ود املجتمع 
باجت��اه القي��م ال�صاحل��ة والعدالة الجتماعي��ة، وباجتاه 
ن�ص��ر العدال��ة يف الع��امل ون�ص��رة املظل��وم وامل�ص��ت�صعف، 
بينم��ا القي��ادة الأخ��رى، كون انبعاثه��ا ومركزيتها قائمة 
على اأ�صا���ص الظلم، ل ت�ص��تطيع ان تقود النا���ص، اإل اإىل 
لق��د امت��الأت  الظل��م والتميي��ز والتع��ايل يف الأر���ص. 
�صفح��ات التاري��خ بتل��ك احل��ركات الت��ي ابت��داأت وه��ي 
حتم��ل اأهداف��ا عظيم��ة ج��دا، لكنه��ا انته��ت اإىل جتم��ع 
مغلق وعن�صري، يدير نف�ص��ه بنف�ص��ه. لهذا علينا جميعا 
ان نتخذ من هذه التجارب والعر التاريخية التي مرت 

عل��ى الآخري��ن در�ص��ا لأنف�ص��نا، بحيث نك��ون حذرين من 
التحول يف هذا املجال، علما باأن الق�صية الأ�صا�ص��ية يف 
�ص��راع اجلاهلي��ة م��ع الإ�ص��الم لي�ص��ت الكثاف��ة العددي��ة، 
اإمنا الركيز النوعي والكيفي، مبعنى ان لو كانت هناك 
فئ��ة قليل��ة، ولكنه��ا �صب��ورة ومتوكل��ة عل��ى اهلل �ص��بحانه 
وتع��اىل ومن�ص��جمة م��ع بع�صه��ا ومهتم��ة بقيادته��ا، يف 
الوق��ت ال��ذي تك��ون في��ه ه��ذه القي��ادة فكري��ة و�صيا�ص��ية 
واجتماعي��ة وقوي��ة ق��ادرة عل��ى اقتح��ام امل�ص��اكل، ف��ان 
ه��ذه الفئ��ة تتمك��ن م��ن التغل��ب عل��ى الفئ��ة الكب��رية، كما 
ح�ص��ل يف اول ح��رب وقع��ت ب��ن امل�ص��لمن وامل�ص��ركن 
واملعرف��ة مبعرك��ة ب��در والت��ي اأيده��ا الق��راآن الك��رمي يف 
ــْت  ــٍة َغَلَب ــٍة َقِليَل ــْن فَِئ ــْم ِم الآي��ة املبارك��ة : }َك
ابِِريــَن{،  ــَع الصَّ ــإِْذِن اللَِّ َواللَُّ َم ــَرًة بِ ــًة َكثِ فَِئ
الكثاف��ة  يف  التفك��ري  امله��م  لي���ص  اذ   .249 البق��رة: 
العددية بقدر ما هي ن�ص��بة الإميان املنغر�ص��ة يف نفو���ص 
والأخ��رى  العام��ة  العالق��ة  وماهي��ة  الأع��داد،  تل��ك 

اخلا�ص��ة بالقي��ادة. 

 سبب استمرار األنظمة العميلة 
ان �ص��بب ا�ص��تمرار الأنظم��ة العميل��ة يف احلك��م 
يف الوط��ن الإ�ص��المي، لي���ص ب�ص��بب قوته��ا امن��ا ب�ص��بب 
�صعف ما يقابلها، اذ ان الأنظمة العميلة ت�ص��به الظالم 
ال��ذي يبق��ى وي�ص��تمر اإىل ان ياأت��ي الن��ور، ف��اذا بق��ي 
الظالم لفرة طويلة، فلي�ص ب�صببه وامنا لنعدام النور، 
لذل��ك ق��ال �ص��بحانه وتع��اىل يف كتاب��ه الك��رمي: }َوُقْل 
ــَل َكاَن  ــُل إِنَّ اْلَباطِ ــَق اْلَباطِ ــقُّ َوَزَه ــاَء احْلَ َج
َزُهوقــًا{، الإ�ص��راء: 81،  فل��و ق��دم اجللي��ل زه��وق 
الباطل على جميء احلق، لكان لنا ان نفكر باأن �صقوط 
اجلاهلية ي�ص��بق وجود القيادة الإ�ص��المية البديلة. امنا 
الق��راآن يب��ن ب��اأن وج��ود القيادة ال�ص��ليمة ت�ص��بق �ص��قوط 

اجلاهلي��ة. 
فرج��ه،  اهلل  عج��ل  املنتظ��ر،  امامن��ا  خ��روج  ان 
متوق��ف عل��ى اكتم��ال {313} موؤمن��ا �صادق��ا، وق��د ورد 
يف بع���ص الأحادي��ث باأن��ه يخرج مبا�ص��رة مبجرد اكتمال 
ع��دد اأن�ص��اره. فاأي��ن ه��م الي��وم؟ ل��ذا نح��ن بحاج��ة اإىل 
ذل��ك التجمع الر�ص��ايل املتكام��ل، الذي من اأبرز �صفاته 
الطاب��ع احل�ص��ن لعالقات��ه م��ع بع�ص��ه البع���ص، والت��ي 

تتجل��ى يف �ص��ورة عالقات��ه بقيادت��ه. 
ونح��ن يف واق��ع الأم��ر، منل��ك يف جمتمعن��ا الكث��ري 
من هذه القيم التي ارتفعت ب�صبب عالقاتها وات�صالها 
بالأنبي��اء العظ��ام والأئم��ة الأطه��ار، عليه��م ال�ص��الة 
يلتفت��ون  الذي��ن  اولئ��ك  منل��ك  ل  انن��ا  اإل  وال�ص��الم، 
حوله��ا عل��ى ه��ذا الأ�صا���ص، مم��ا يدعون��ا لإيجاده��م 
وب�صكل مكثف، بحيث تكون العالقة فيما بينهم اإميانية 

 . بحتة
------------

1-  هنج الباغة، ص500، حكمة 161.

ِمن ِعَبْر التاريخ و تجارب الحركات التغييرية

كيف تصل الجماهير إلى قياداتها الحقيقية؟

ثقافة رساليةثقافة رسالية

ان القيادة الرسالية 

التي تستوحي شرعيتها 

من القيم، تصب كل 

تفكيرها واهتمامها في 

التربية األخالقية للناس، 

وارشادهم نحو اقتحام 

المجاالت العلمية 

المتطورة



بفضل عبقرية الرسول األعظم، صلى الله عليه وآله، وحكمته في تطويع حالة 
التعددية واالستفادة منها في البناء، وجعله منها نسيجًا متماسكًا ومتكاماًل
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اأ�صال��ة  واح��دة يف  ن�ص��ك حلظ��ة  اأن  ينبغ��ي  ل 
مبداأ الوحدة الإ�صالمية ومدى فاعليته يف تركيز قوة 
امل�ص��لمن، و يف تعبريه عن متا�ص��كهم، ليكونوا كما يف 
احلدي��ث النب��وي: )كاجل�ص��د الواح��د اإذا ا�ص��تكى منه 
ع�ص��و تداع��ت ل��ه �ص��ائر الأع�ص��اء بال�ص��هر واحلّمى(، 

وه��و احلدي��ث املقتب���ص م��ن الوح��دة يف قول��ه تعاىل: 
ــا  ــًة َواِحــَدًة َوَأَن ــْم ُأمَّ ُتُك ــِذِه ُأمَّ }إ إِنَّ َه
ُكــْم َفاْعُبــُدوِن{، �ص��ورة الأنبي��اء: 92. ولكنن��ا  َربُّ

يف اإط��ار احلدي��ث ع��ن الوحدة ل ينبغي اأن نغفل حالة 
التع��دد، وم��دى فاعليتها يف من��اء املجتمع ورفاهه، اإذ 
ق��د يلتب���ص على البع�ص، مفه��وم التعدد بحالة الفرقة 
و الت�ص��رذم يف املجتم��ع، و�ص��تان ب��ن هذي��ن املفهومن 
. وعند درا�ص��تنا حلياة الر�ص��ول الأعظم )�ص( الذي 
ج��اء ق��دوة للموؤمن��ن، لن�ص��لط ال�ص��وء عل��ى التعددية، 
وكي��ف كان��ت تن��زل للتطبي��ق يف الواق��ع اخلارج��ي، 
فاإننا �صنخرج مبفهوم اإيجابي للتعددية، بل و�صراها 
متّمم��ة للم�ص��اريع الوحدوي��ة، حيث جتع��ل من املجتمع 
الإ�صالحي��ة  مب�ص��اريعه  يرق��ى  ن�ص��يجًا  الإ�ص��المي 
ومبوؤ�ص�ص��اته التنموي��ة، و داعم��ًا اأ�صا�ص��يًا ل��كل اأعم��ال 
اخل��ري وال�ص��الح. ولبي��ان اأبع��اد التعددي��ة ودللته��ا 
وط��رق تفعيله��ا يف املجتم��ع الإ�ص��الم، وكيفي��ة دعمه��ا 
ملبداأ الوحدة الإميانية، لبد اأن ندر�ص تناول الر�صول 

)���ص( له��ا وطرق تعامل��ه معها. 

 تعّدديات متنوعة 

املجتم��ع  يف  ال�ص��ائدة  التعددي��ة  كان��ت  لق��د 
العرب��ي قب��ل الإ�ص��الم، تعك���ص حالة التع��دد )القبلي( 
الذي ي�صتمد قوته من القبيلة والن�صب فيما بن اأفراد 

القبيل��ة الواح��دة ، حي��ث كان��ت م��ن القبائ��ل املعروف��ة 
يف املدينة املنورة على �ص��بيل املثال، قبيلة بني عوف، 
وبن��ي �ص��اعدة، وبن��ي الّنج��ار وغريه��م، وعندم��ا دخل 
املدين��ة مهاج��رًا  واآل��ه،  علي��ه  �صل��ى اهلل  الر�ص��ول، 
اإليه��ا مل يل��ِغ ه��ذه احلال��ة م��ن التع��دد، واإمن��ا نظمه��ا 
وجع��ل ل��كل قبيل��ة حقوق��ًا توؤديه��ا، وواجب��ات تلتزمه��ا، 
حت��ى اأن التاري��خ ينق��ل لن��ا اأن��ه، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، 
ج��اء للتق�ص��يم احلا�ص��ل يف املدين��ة عل��ى اأ�صا���ص قبل��ي 
والت��ي كان��ت في��ه القبائ��ل موزعة اإىل ن��واٍح وق�صبات، 
حيث كانت كل قبيلة تعي�ص لوحدها بعيدة عن القبائل 
الأخ��رى، فجع��ل ل��كل قبيل��ة نقيب��ًا م�ص��وؤوًل وم�ص��رفًا 
عل��ى قبيلت��ه وممث��اًل له��ا يف جتم��ع ي�ص��م كل نقب��اء 
القبائ��ل ، وجع��ل عليه��م نقيب��ًا، �ُص��مي نقي��ب النقب��اء، 
وا�ص��تفاد الر�ص��ول، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، م��ن حال��ة 
التع��دد ه��ذه يف اإ�ص��اعة روح امل�ص��وؤولية ل��دى القبائ��ل 
عل��ى ت�صرفاته��م وعالقاته��م بالقبائ��ل الأخ��رى، كم��ا 
ا�ص��تفاد م��ن جه��ة اأخ��رى م��ن حال��ة التنظي��م بينها يف 
التع��اون عل��ى ال��ر والتق��وى فيم��ا بينه��ا عر التن�ص��يق 
ب��ن النقب��اء يف ح��الت احل��رب وال�ص��لم وغريها، وقد 
كان��ت حال��ة ال�ص��تفادة م��ن هذا التع��دد والإبقاء عليه 

م��ع اإ�ص��اعة امل�ص��وؤولية وروح التع��اون وا�صحة يف العهد 
وامليث��اق ال��ذي كتب��ه �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، اأول قدومه 
اإىل املدين��ة املن��ورة، واأر�ص��ى بن��وده الت��ي تدل��ل عل��ى 
ذل��ك التنظي��م، وم��ن البن��ود مث��اًل: اأن بن��و ع��وف على 
طائف��ة  وكل  الأوىل،  معاملته��م  يتعامل��ون  ربعته��م، 
تف��دي عاينه��ا باملع��روف والق�ص��ط ب��ن املوؤمن��ن، و 
بن��و �ص��اعدة على ربعته��م يتعامل��ون معاملتهم الأوىل، 
وكل طائف��ة تف��دي عاينه��ا باملع��روف والق�ص��ط ب��ن 
املوؤمن��ن، وهك��ذا اإىل اآخ��ر العه��د. وق��د ن�ص��اأ ن��وع اآخر 
م��ن التع��دد، غ��ري التع��دد القبل��ي الذي جعله الر�ص��ول 
ي�ص��ّب يف م�ص��ّب الوح��دة الإميانية، وذلك النوع ن�ص��اأ 
م��ن طبيع��ة احلرك��ة الإ�ص��المية للر�ص��ول، �صل��ى اهلل 
علي��ه واآل��ه، �ص��د الكف��ار، وم��ن خما���ص حرك��ة تبلي��غ 
الر�ص��الة املحمدي��ة، حي��ث هاج��رت فئ��ة من امل�ص��لمن 
يف �ص��بيل اهلل م��ع الر�ص��ول، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، 
خملف��ن وراءه��م كل ما ميلك��ون، من مكة اإىل املدينة 
و�ص��ّموا باملهاجري��ن، والق�ص��م الآخ��ر �ص��موا بالأن�ص��ار 
لن�صرتهم الر�ص��ول �صلى اهلل عليه واأله، وق�ص��م ثالث 
ه��م التابع��ون باإح�ص��ان الذي��ن دخل��وا الإ�ص��الم بع��د 

الهج��رة.
العظيم��ة م��ع ه��ذا  الر�ص��ول بحكمت��ه  فتعام��ل 
الت�ص��ميات  اإزال��ة  و  باإلغائ��ه  ل  التع��دد  م��ن  الن��وع 
واملمي��زات - مث��اًل- ب��ل عم��د اإىل املوؤاخ��اة، حي��ث 
ــَوٌة  ــوَن إِْخ ــَا امْلُْؤِمنُ يق��ول ربن��ا ع��ز وج��ل: }إِنَّ
اللََّ  ُقــوا  َواتَّ َأَخَوْيُكــْم  َبــْنَ  َفَأْصِلُحــوا 
 ،10 احلج��رات:  ُتْرَحُوَن{،�ص��ورة  َلَعلَُّكــْم 
واملوؤاخ��اة اإمن��ا ه��ي لبي��ان اجلام��ع امل�ص��رك والتوح��د 
كل  فت�ص��ب  لأجل��ه،  ينطلق��ون  ال��ذي  اله��دف  عل��ى 
جهودهم على اختالفها وتنوعها يف م�صب واحد، هو 
الإميان باهلل تعاىل. وتعامل الر�صول، �صلى اهلل عليه 
واآل��ه، م��ع هذه التعددية بقب��ول ور�صا، وظفها ل�صالح 
تنمي��ة املجتم��ع وتبلي��غ الر�ص��الة ب��كل حكم��ة، فنظ��م 
الو�ص��ع الجتماع��ي للمهاجري��ن والأن�ص��ار والتابع��ن 
لهم باإح�صان، وو�صع للمهاجرين بندًا يف عهد املدينة 
وه��م الواف��دون عليها، كما و�ص��ع لالأن�صار وقبائلهم، 
وج��اء الذك��ر احلكي��م بالآي��ات البّين��ات لتع��ّزز ذل��ك 

وتنّظ��م املو�ص��ع الجتماع��ي للمهاجري��ن م��ع حف��ظ 
الت�ص��ميات والأدوار؛ اإذ ق��ال تع��اىل:

ِذيــَن ُأْخِرُجوا   }لِْلُفَقــَراِء امْلَُهاِجِريــَن الَّ
ــًا  ــوَن َفْض ــْم َيْبَتُغ ــْم َوَأْمَواهِلِ ــْن ِدياِرِه ِم
وَن اللََّ َوَرُســوَلُه  ِمــْن اللَِّ َوِرْضَوانــًا َوَينـْـرُصُ
ُءوا  ِذيــَن َتَبــوَّ اِدُقــوَن * َوالَّ ُأْوَلِئــَك ُهــْم الصَّ
ــْن  ــوَن َم ــْم حُيِبُّ ــْن َقْبِلِه ــَاَن ِم اَر َواإِلي ــدَّ ال
ــْم  ــُدوَن ِف ُصُدوِرِه ــْم َوال َيِ ــَر إَِلْيِه َهاَج
َحاَجــًة ِمَّــا ُأوُتــوا َوُيْؤثِــُروَن َعــَى َأْنُفِســِهْم 
ُيــوَق  َوَمــْن  هِبِــْم َخَصاَصــٌة  َكاَن  َوَلــْو 
ــوَن *  ــْم امْلُْفِلُح ــَك ُه ــِه َفُأْوَلِئ ــحَّ َنْفِس ُش
ِذيــَن َجــاُءوا ِمــْن َبْعِدِهــْم َيُقوُلــوَن  َوالَّ
ِذيــَن َســَبُقوَنا  ــا الَّ ــا َوإِلْخَوانِنَ ــا اْغِفــْر َلنَ نَ َربَّ
ِذيــَن  َعــْل ِف ُقُلوبِنَــا ِغــاًّ لِلَّ بِاإِليــَاِن َوال َتْ
ــٌم{، �ص��ورة  ــَك َرُءوٌف َرِحي ــا إِنَّ نَ ــوا َربَّ آَمنُ
تنظي��م  حتك��ي  الآي��ة  فه��ذه   ،10-9-8 احل�ص��ر: 
العالق��ة الجتماعي��ة والإمياني��ة ب��ن الفئ��ات الث��الث، 
ومل ت��اأت لإلغائه��ا، فلي�ص��ت حال��ة التن��وع يف املجتم��ع 
وتع��دد اجلماع��ات والأح��زاب ه��ي احلال��ة ال�ص��لبية، 
اإمن��ا احلال��ة ال�ص��لبية ه��ي البتع��اد ع��ن مب��داأ الأخ��وة 
الإمياني��ة ال��ذي ينظ��م العالق��ة فيم��ا ب��ن الفئ��ات 
املتعددة الذي ي�ص��بب بدوره م�ص��كلة التنازع والتفرق، 
فتذهب ريح املجتمع الإ�ص��المي الذي اأراده الر�ص��ول، 
�صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، فيراك��م ف�ص��ل عل��ى ف�ص��ل، وقد 

ق��ال تعاىل:
 }َوَأطِيُعــوا اللََّ َوَرُســوَلُه َوال َتنَاَزُعــوا 
وا إِنَّ  ــِرُ ــْم َواْص ــَب ِرحُيُك ــُلوا َوَتْذَه َفَتْفَش
ب��ل   ،46 الأنف��ال:  ابِِريَن{.�ص��ورة  الصَّ َمــَع  اللََّ 
وق��د ا�ص��تفاد الر�ص��ول من ه��ذا النوع م��ن التعدد حتى 
يف توزيع��ه مله��ام الر�ص��الة ، فعندم��ا حا�ص��ر الكف��ار 
املدين��ة اقت�صادي��ًا لئ��اّل ت�ص��ل الب�صائ��ع للم�ص��لمن، 
اأم��ر الر�ص��ول باملراقب��ة حلرك��ة القواف��ل، ويف ه��ذه 
الق�صية وّزع الر�صول، �صلى اهلل عليه واأله، املهمة بن 
املهاجري��ن والأن�ص��ار، ف��كان ل��كل منهم ي��وم يراقبون 
في��ه القواف��ل، ف��كان ه��ذا دلي��اًل عل��ى قب��ول التع��دد 

وال�ص��تفادة من��ه يف جم��ال العم��ل الإ�ص��المي.

 بناء االختصاصات 
وهنال��ك ن��وع اآخ��ر م��ن التعددي��ة، وه��و الن��وع 
علي��ه  اهلل  �صل��ى  الأعظ��م،  الر�ص��ول  اأ�ّص�ص��ه  ال��ذي 
واآل��ه، يف املجتم��ع الإ�ص��المي اأثن��اء بنائ��ه م��ن الداخ��ل 
واأثن��اء تبلي��غ الر�ص��الة اإىل اخل��ارج، فعم��د اإىل تكوي��ن 
جمموع��ات خمتلف��ة، واأوزع ل��كل منه��ا مهم��ة تقوم بها 
يف �ص��بيل بن��اء املجتم��ع، وذل��ك ل�ص��تيعاب العم��ل على 
كاّفة م�ص��توياته من جهة، ولإجناز املهام باإتقان عر 
�ص من جهة اأخرى ، فتكّونت جمموعة القادة  التخ�صّ
الع�ص��كرين الذين خا�صوا احلروب وواجهوا حمالت 
الهج��وم م��ن قب��ل الأع��داء ، وجمموع��ة التبلي��غ خ��ارج 
حدود املدينة ، فكانت تذهب ال�صرايا لإي�صال الدعوة 
اأخ��رى  وجمموع��ة  الأخ��رى،  الآف��اق  اإىل  املحمدي��ة 
مكون��ة م��ن املعّلم��ن الذي��ن يعّلم��ون النا���ص الكتاب��ة 
والقراءة والقراآن. وبهذا التق�ص��يم ا�ص��تطاع الر�صول، 
�صل��ى اهلل علي��ه واأل��ه، اأن يحّق��ق نه�ص��ة يف املجتم��ع مل 
ي�ص��بق له��ا مثي��ل عل��ى وج��ه الأر���ص فف��ي ف��رة وجيزة 
ب��رز ق��ادة احلروب البارعون اأمثال الإمام علي، عليه 
ال�ص��الم، واأخي��ه جعف��ر، وم��ن املعّلم��ن، حت��ى للغ��ات 
الأخ��رى ب��رز عبد اهلل بن �ص��عيد، وعبادة بن �صامت، 
الل��ذان عّلم��ا اأه��ل املدين��ة، ومن املتفقهن ب��رز الإمام 
علي، عليه ال�صالم، وابن عبا�ص، ومن قادة ال�صرايا، 
م�صع��ب ب��ن عمري، وغريهم الكث��ري، ومنهم من جمع 
اأكر من تخ�ص�ص ح�صب قدراته و مهاراته، كالإمام 
عل��ي، علي��ه ال�ص��الم، ال��ذي كان اأفقهه��م واأ�ص��جعهم 
واأحكمه��م. اإن ه��ذه احلال��ة م��ن التع��دد كان��ت ت�ص��ري 
يف عملي��ة بن��اء املجتم��ع، ول تتوقف، ففي الوقت الذي 
تذهب ال�ص��رايا للتبليغ خارج املدينة، يلتف امل�ص��لمون 
ح��ول املعلم��ن لتلّق��ي العل��وم ، وكان يجمعه��م ه��دف 

واح��د وه��و اإي�ص��ال الر�ص��الة الإ�ص��المية اإىل الع��امل.
�صل��ى  الأعظ��م،  الر�ص��ول  عبقري��ة  وبف�ص��ل 
اهلل علي��ه واآل��ه، وحكمت��ه يف تطوي��ع حال��ة التعددي��ة 
وال�ص��تفادة منه��ا يف البن��اء، وجعل��ه منه��ا ن�ص��يجًا 
متما�ص��كًا ومتكام��اًل، ا�ص��تطاع، �صل��ى اهلل علي��ه واآل��ه، 
اأن يحقق به نه�صة ح�صارية �ص��اخمة يف زمن قيا�ص��ي 

مل يك��ن ل��ه نظ��ري.

التعددية في عهد الرسول األكرم، صلى هللا عليه وآله، 
نسيج اجتماعي متقّدم
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بع��د اأن انح��در الزمان بالأمة الإ�ص��المية وابتعدت 
ع��ن ع�ص��ر الوح��ي، وبعد ان امتدت بها الأيام وال�ص��نون 
وفق��دت الأم��ة اجلي��ل ال��ذي عا�ص��ر الر�ص��ول، �صل��ى اهلل 
عليه واآله، الذي اأُر�صل اإليها ليخرجها من ظلمة اجلهل 
اإىل ن��ور العل��م وم��ن ع�صر التخلف اإىل ع�صر احل�صارة 
والتم��دن، فبع��د اأن فق��دت الأم��ة ر�ص��ولها واجلي��ل ال��ذي 
عا�صره و�صمع منه حديثه، جاءت مدر�صة الإمام جعفر 
ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، الت��ي متي��زت ع��ن غريه��ا م��ن 
املدار���ص الإ�ص��المية التي عا�صرتها اأو �صبقتها وتاأخرت 
عنها، فمدر�صته، عليه ال�صالم، �صمخت بنف�صها و�صطع 
نوره��ا حت��ى �ص��غلت العي��ون والأف��كار عم��ا �ص��واه فكاأن��ك 
ل ت��كاد ت��رى �ص��يئًا �ص��واها اإذا م��ا قي�ص��ت به��ذه املدر�ص��ة 

العمالقة .

 عطاءات مدرسة اإلمام الصادق عليه السام

الإم��ام  مدر�ص��ة  و�صفن��ا  ل��و  املبالغ��ة  م��ن  ه��ل 
ال�صادق، عليه ال�ص��الم، باأّنها جامعة اإ�ص��المية عريقة، 
اإذ إنه��ا خّلف��ت ث��روة علمي��ة كب��ريًة وخّرج��ت ع��ددًا م��ن 
رج��ال العل��م، واأجنب��ت خ��رية العلم��اء الفطاح��ل م��ن 

حملة الفقه وعلماء الطب والفلك والريا�صيات والكثري 
م��ن العلم��اء وبعل��وم خمتلف��ة، وق��د نقل��ت اأ�ص��ماءهم 
واملتخّرجــن م��ن مدر�ص��ته ع��ر التاري��خ باأق��الم ال��رواة 
ويف م�صنفات عديدة، فكانوا اأربعة اآلف رجل وانتقلوا 
لنق��ل عل��وم ه��ذه  الإ�ص��المية وغريه��ا  الأم�ص��ار  اإىل 
اجلامعة العريقة حيث كانوا يجل�صون يف مقاعد الدر�ص 
وكٌل يق��ول: حدثن��ي اأب��و عب��د اهلل ك��ذا وك��ذا، وق��د �صّنف 
احلاف��ظ اأب��و العبا���ص ب��ن عق��دة كتاب��ًا جم��ع في��ه رج��ال 
اآلف.  اأربع��ة  اإىل  واأنهاه��م  حديث��ه  ورواة  ال�ص��ادق 
تتميز هذه املدر�ص��ة عن غريها من املدار���ص الإ�صالمية 
الأخرى، كونها كانت �صاخمة بنف�صها و�صطع نورها حتى 
�ص��غلت العي��ون والأف��كار عم��ا �ص��واه فكاأن��ك ل ت��كاد ت��رى 
�ص��يئًا �ص��واها، اإذا م��ا قي�ص��ت به��ذه املدر�ص��ة العمالق��ة. 
وكان��ت وف��ود رج��ال اُلم��ة وط��الب العل��م تت�ص��ابق اإىل 
احل�ص��ور يف در�ص��ه، علي��ه ال�ص��الم وال�ص��تماع من��ه، 
وكانت اأندية العلم يف العوا�صم الإ�ص��المية تلهج بذكره 
وتت�ص��ابق اإىل احل�ص��ور عن��ده، وال�ص��تماع من��ه حتى كان 
ذك��ره حدي��ث النا���ص فيم��ا بينه��م اأينم��ا كان��وا، وكان��ت 
اأندية العلم يف العوا�صم الإ�صالمية تلهج بذكره، وكانت 
وفود رجال اُلمة وطالب العلم يت�ص��ابقون للح�صور اإىل 
ه��ذه اجلامع��ة العريق��ة؛ ف��اإذا كانت هن��اك حقيقة يجب 
اأن تق��ال فه��ي! اأّن احل�ص��ارة الإ�ص��المية والفك��ر العرب��ي 
والع��امل باأ�ص��ره مدين��ون لهذه املدر�ص��ة الفكرية بالتطور 
والرق��ّي واخلل��ود، وم��ا خلف��ه الإم��ام، عليه ال�ص��الم، من 

قواع��د علمي��ة قوي��ة ور�صين��ة، ولعميدها ال�ص��ادق، عليه 
ال�ص��الم، باملج��د العلم��ي وال��راث الثم��ن، كم��ا اأّنه��ا 
وّجه��ت اُلم��ة اإىل قواع��د ال�ص��تنباط ونق��د احلدي��ث، 
وتبوي��ب  التاألي��ف  جم��ال  يف  الن�ص��اط  عل��ى  وبعث��ت 
الأح��كام، فكان��ت ملتقى العلم��اء، وجممعًا لطالبه رغم 
تل��ك املح��اولت الت��ي تب��ذل يف طري��ق �ص��هرتها والوقوف 

اأم��ام انت�ص��ار ذكره��ا. 

 ميزات مدرسة اإلمام الصادق، عليه السام

كان الطاب��ع الع��ام ملدر�ص��ة الإم��ام ال�ص��ادق، علي��ه 
ال�ص��الم، الت��ي ُطِبع��ت علي��ه ومنهجه��ا ال��ذي اخت�ص��ت 
ب��ه، ه��و ا�ص��تقاللها الروح��ي، وع��دم خ�صوعه��ا لنظ��ام 
ال�ص��لطة، ومل تف�ص��ح املج��ال ل��ولة الأم��ر ب��اأن يتدخل��وا 
توجيهه��ا وتطبي��ق  ي��د يف  له��م  تك��ون  اأو  �ص��وؤونها،  يف 
نظامه��ا، لذل��ك مل يت�ص��ن ل��ذوي ال�ص��لطة ا�ص��تخدامها 
يف م�صاحله��م اخلا�ص��ة، اأو تتع��اون معه��م يف �ص��وؤون 
الدول��ة، وم��ن امل�ص��تحيل ذلك، فهي ل تزال منذ ن�ص��اأتها 
الأوىل حتارب الظاملن، ول تركن اإليهم، كما ل ترتبط 
بينه��ا وبينه��م  واإّياه��م برواب��ط اللف��ة، ومل يح�ص��ل 
ان�ص��جام، وبه��ذا النه��ج ال��ذي �ص��ارت علي��ه، والطاب��ع 
ال��ذي اخت�ص��ت ب��ه اأ�صبحت عر�ص��ة للخطر، لدى بع�ص 
نق��اط الق��وة الت��ي مي��زت ه��ذه املدر�ص��ة ع��ن غريه��ا م��ن 
املدار���ص الإ�ص��المية، واأ�صف��ت عليه��ا هال��ة م��ن العظمة 
والر�صان��ة والإتق��ان: م��ن ق��وة �ص��خ�صية املوؤ�ص���ص له��ذه 

املدر�ص��ة، وكان اأف�ص��ل اأه��ل زمان��ه ن�ص��بًا وعلم��ًا وف�ص��اًل 
وُخلق��ًا وعب��ادة وحكم��ة وزه��دًا يف الدني��ا، مم��ا ح��دا 
بالقري��ب والبعي��د، والع��دو وال�صدي��ق، ان يط��ري عل��ى 
هذه ال�ص��خ�صية ويذكرها بكل جميل �ص��عة علمه ومتانة 
دليل��ه و�ص��دة ورع��ه وتق��واه وزه��ده، وكان ذل��ك واح��داً 
م��ن اأق��وى امتي��ازات ه��ذه املدر�ص��ة اأن املوؤ�ص���ص له��ا، ه��و 
ه��ذه ال�ص��خ�صية املبارك��ة، واجلان��ب الآخ��ر لتميي��ز هذه 
املدر�ص��ة عل��ى غريه��ا م��ن املدار���ص الإ�ص��المية، اأن هذه 
املدر�صة تت�صف بال�صمولية، فهي ل تقت�صر على درا�صة 
الفقه واحلديث كما هو املتعارف يف �ص��ائر املدار���ص بل 
كان فيها الفقه واحلديث والتف�صري وعلوم القراآن وعلم 
ال��كالم وفن��ون العربي��ة بل جت��اوزت ذلك لت�ص��مل العلوم 
الإن�ص��انية اأمث��ال عل��م الكيمي��اء والط��ب والفل��ك وعل��م 
الهيئ��ة والطبيع��ة وغريه��ا. فكان��ت مدر�ص��ة ت�ص��تمل على 
اأ�صن��اف كث��رية م��ن العل��وم الإ�ص��المية والإن�ص��انية وم��ن 
النق��اط الت��ي متث��ل مواق��ع ق��وة يف ه��ذه املدر�ص��ة كذلك، 
امتيازه��ا عم��ا �ص��واها م��ن املدار���ص ه��ي الدق��ة والعم��ق 

العلم��ي. 

 تامذة اإلمام الصادق ورواة حديثه

اأم��ا تالمذت��ه فق��د اأجم��ع العلم��اء عل��ى اأّنه��م كان��وا 
اأربع��ة اآلف، وه��م م��ن خمتل��ف الأقط��ار الإ�ص��المية 
عل��ى اخت��الف اآرائه��م ومعتقداته��م، وقي��ل: اإن الثق��ات 
منه��م كان��وا به��ذا الع��دد، إّن منه��م من اأ�صبحوا روؤ�ص��اء 
طوائف، واأئمة مذاهب: كاأبي حنيفة النعمان بن ثابت، 
�صاح��ب املذه��ب املن�ص��وب اإلي��ه، وق��د ا�ص��تهر قول��ه: "م��ا 
راأي��ت اأعل��م م��ن جعف��ر ب��ن حمم��د ال�ص��ادق"، وقول��ه: 
"ل��ول ال�ص��نتان لهل��ك النعم��ان"، وق��د لزمه مدة �ص��نتن 
جن��اة  ال�ص��نتن  هات��ن  فجع��ل  باملدين��ة،  متوا�صلت��ن 
ل��ه م��ن الهلك��ة. ومنه��م كذل��ك مال��ك ب��ن اأن���ص رئي���ص 
املذه��ب املن�ص��وب اإلي��ه، وكان��ت ل��ه �صل��ة تاّم��ة بالإم��ام، 
علي��ه ال�ص��الم، وروى احلدي��ث عن��ه وا�ص��تهر قول��ه: "م��ا 
راأت ع��ن اأف�ص��ل م��ن جعف��ر ب��ن حممد، عليه ال�ص��الم". 
وغ��ري ه��وؤلء م��ن حمل��ة احلدي��ث، م��ن اأه��ل اجلمه��ور 
ومنهم من ال�صيعة املوالن من اأمثال، زرارة بن م�صلم، 
وبريد العجلي، واأبو ب�صري، واأبان بن تغلب، وه�صام بن 
احلك��م الك��ويف، وحمم��د املع��روف مبوؤم��ن الط��اق، وه��م 
م��ن اأ�ص��هر طالب��ه م��ن حمل��ة فقه��ه، الذين ف��ازوا بكالم 
بحقهم من الإمام ال�صادق، عليه ال�ص��الم، منه ما قال 
يف ح��ق ه�ص��ام ب��ن احلك��م الك��ويف: "اأه��اًل بنا�صرنا بيده 
ول�ص��انه وقلب��ه" وغريه��م مم��ن اأخل�ص��وا لالإم��ام، علي��ه 
ال�ص��الم، الذي��ن كان��وا يرافقون��ه يف كل م��كان وخ��زان 

اأ�ص��راره، وم��ن حمل��ة العل��وم الأخ��رى اأمث��ال جاب��ر ب��ن 
حي��ان واحل�ص��ن ب��ن الهيث��م وغريهــام مم��ن تخرج على 
ي��ده، عليــه ال�ص��الم، فمنه��م م��ن واف��اه الج��ل يف حي��اة 
الإم��ام ومنه��م من عا�ص��ر اثنن من الأئمة اأو ثالثة، ول 

يت�ص��ع املج��ال لذكره��م الآن.

 العمق والشمولية وعدم التسطيح

انه��ا مل تك��ن مدر�ص��ة �ص��طحية، ب��ل مدر�ص��ة تعتم��د 
الدلي��ل والنق��د العلم��ي، وحتلي��ل الآراء واإرج��اع الأق��وال 
اإىل اأ�صوله��ا ليتب��ن �صحته��ا م��ن �ص��قمها، وهن��اك كلم��ة 
جميل��ة لالأدي��ب جوزي��ف الها�ص��م يق��ول فيه��ا: "مل يك��ن 
الإمام ال�صادق، عليه ال�ص��الم، �صامتًا حمايدًا فاأعر�ص 
ع��ن احل��رب كم��ا اتهم��وه وع��ن اإنق��اذ اأ�صا���ص العقي��دة 
والت�ص��ريع، لق��د �صن�������ها حرب��ًا ب��ال هوادة عل��ى الهراطقة 
والطغ��اة وامللحدي��ن وامت�ص��ق ال�ص��الح الأم�صى يف معمعة 
النح��راف الدين��ي واخللق��ي، فاأن�ص��اأ جي�ص��ه املظف��ر، 
جي���ص الأربع��ة اآلف طال�������ب يع��ده حار�ص��ًا اأمين��ًا للكي��ان 
الإ�ص��المي، وجي��اًل �صيا�ص��يًا �صاحل��ًا مهي��اأ لت�ص��لم مقاليد 
الدول�������ة و�صيان��ة ح��ق ال�ص��عب يف مواجه��ة الغوغائي��ن 
والنتهازين". اإذًا فمدر�صة الإمام جعفر ال�صادق، عليه 
ال�صالم، كانت متثل جي�صًا فكريًا يقارع التيارات الفكرية 
املنحرفة عن خط ال�صماء من داخل امل�صاحة الإ�صالمية 
وخارجه��ا، علم��ًا اأّن ال�ص��لطة احلاكمة اآن��ذاك قد اتخذت 
جمي��ع التداب��ري ملحارب��ة تلك املدر�ص��ة، لأّن �ص��هرة الإمام 
ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، يف الع��امل الإ�ص��المي كان��ت 
تق���ّص م�صاجعه��م، وتبع��ث يف قلوبهم الوجل من ن�ص��اطه 
العلم��ّي اإىل جان��ب م��ا لأه��ل بيته من الن�ص��اط ال�صيا�ص��ي، 
وكانوا ي�صعون اخلطط التي ياأملون فيه الو�صول اإىل غلق 
اأبواب تلك املدر�ص��ة والق�صاء على الإمام، عليه ال�ص��الم، 
بكّل و�صيلة، على اعتبار اأّن الأنظار اأ�صبحت متجهة اإليه، 
فكان تالمذة هذه املدر�صة حماة الدين وحفظة الر�صالة 
حت��ى اأو�صلوه��ا �ص��ليمة م��ن التحريف، نقية من ال�ص��وائب 
اإىل الأجي��ال الت��ي تلته��م ونح��ن ن��رى الي��وم احل��وزات 
العلمي��ة ال�ص��ريفة يف كل بق��اع الدني��ا ومبختل��ف مواقعه��ا 
وظروفها هي امتداد عقائدي وفكري للمنهج الذي و�صع 
اأ�ص�ص��ه وح��دد خطوط��ه اأئمة اأهل البيت، عليهم ال�ص��الم.

عطاء متوا�صل مع الزمن
هن��اك جمل��ًة م��ن النتائ��ج املهم��ة له��ذه املدر�ص��ة 

العظيم��ة منه��ا:
لالإ�ص��الم  الفقهي��ة  املدر�ص��ة  مع��امل  حتدي��د   -1

احلقيق��ي.
 2- �ص��مولية العل��م م��ن ه��ذه املدر�ص��ة للع��امل كل��ه 

دون متيي��ز.
 3- تعليمن��ا ال��رد عل��ى الف��كار الدخيل��ة والواف��دة 

ون�ص��ر الفكر ال�ص��المي ال�صيل. 
4- حري��ة التعلي��م والبحث العلم��ي ، وعدم اقت�صار 

جامعته على فئة او جماعة معينة. 
م��ن نتائ��ج ه��ذه املدر�ص��ة؛ تعري��ف الأم��ة جمع��اء مبا 
حتتوي��ه ه��ذه املدر�ص��ة اخلالدة من اأفكار ومبادئ واأ�ص���ص 
علمي��ة وثقافي��ة يف خمتلف امليادين املعرفية الإ�ص��المية. 
وكذل��ك التعري��ف برج��الت هذه املدر�ص��ة واأبطالها ممن 
تتلم��ذ عل��ى ي��د الإم��ام، علي��ه ال�ص��الم، اأمث��ال، زرارة ب��ن 
م�ص��لم، وبري��د العجل��ي، واأب��ي ب�ص��ري، واأب��ان ب��ن تغل��ب، 
وه�ص��ام ب��ن احلك��م الك��ويف، وحمم��د املع��روف مبوؤم��ن 
الطاق، وغريهم من الذين اأذعنت ال�ص��احة العلمية لهم 
واأ�صادت بف�صلهم. واأي�صًا، بيان املناظرات واملحاججات 
الت��ي ج��رت ب��ن الإم��ام، علي��ه ال�ص��الم، اأو اأح��د تالمذت��ه 
وب��ن علم��اء املذاه��ب وعلم��اء املل��ل والأدي��ان وامللحدي��ن 

والزنادق��ة اآن��ذاك وحكايته��ا لالأم��ة. 
اأن مدر�ص��ة الإم��ام ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، كان��ت 
م�ص��درًا للع��امل وينبوع��ًا يج��ود عل��ى جمي��ع النا���ص دون 
متييز مبناهل العلم املختلفة من م�صادره ال�صلية وهي 

بي��ت الوحي والر�ص��الة. 
علي��ه  ل�ص��انه،  م��ن  ت�ص��در  الت��ي  املنطلق��ات  اإن 
ال�ص��الم، وفعل��ه ل تاأت��ي اإل ك��ون اأن حركته كان��ت يف اإطار 
ال�صل�ص��لة الذهبي��ة لالإمام��ة، وامتداده��ا للنب��وة، ف��كان 
يق��ول، علي��ه ال�ص��الم: "اإن حديث��ي حدي��ث اأب��ي، وحدي��ث 
اأب��ي حدي��ث ج��دي، وحدي��ث ج��دي حدي��ث احل�ص��ن، 
وحديث احل�ص��ن حديث احل�ص��ن وحديث احل�صن حديث 
اأم��ري املوؤمن��ن، وحدي��ث اأمري املوؤمنن حديث ر�ص��ول اهلل 

وحدي��ث ر�ص��ول اهلل، ه��و ق��ول اهلل". 
فق��د كان يع��رف اأن ال�ص��يعة حتت��اج اإىل مدر�ص��ة 
علمي��ة قوي��ة تكفل لها ال�صم��ود اأمام التي��ارات املنحرفة، 
وجتعله��ا مبن��اأى ع��ن التاأث��ر بوف��اة ه��ذا اأو جم��يء ذاك، 
وكان م��ن راأي��ه، علي��ه ال�ص��الم، اأن��ه م��ا مل تتواف��ر لل�ص��يعة 
قوة �صيا�صية و�صلطة مقيمة كافية، فلن ت�صتطيع اأن حتقق 
لنف�ص��ها موقعًا �صيا�ص��يًا ممتازًا، وارتاأى اأن اأف�صل طريق 
ت�صلكه هو ن�صر الثقافة وعلوم اأهل البيت النبوي، عليهم 
ال�صالم. اأما اجلانب الثقايف الذي اأبدعه يف ر�صم قاعدة 
قوي��ة لل�ص��يعة اآن ذاك بحي��ث اأ�صبح��ت بح��ق اأكادميي��ة 
للبحث العلمي احلر، ول �صيما يف الأمور الفكرية، كما ول 
ب��د م��ن التاأكي��د هنا باأن حرية البحث والفكر يف مدر�ص��ة 
الإمام ال�صادق، عليه ال�ص��الم، مل تتوافر يف اأي مدر�ص��ة 

دينية �ص��واها .

مدرسة اإلمام الصادق "عليه السالم" 
ودورها اإلنساني والرسالي

أسوة حسنةأسوة حسنة

 ماجد الصفار



عرف اإلمام الصادق، عليه السالم، أن للضوء حركة، ولو أسعفته الوسائل التقنية الحديثة 
الستطاع أن يقيس هذه السرعة بدقة شديدة

يربط علماء الغرب بين هذا الكشف العلمي على يد االمام الصادق، عليه السالم، وبين 
مسيرة العلم التي واكبها كبار علماء الغرب، بمعنى أن لها الفضل فيما توصلوا اليه من 

نظريات واستنتاجات علمية
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ال�ص��ادق،  جعف��ر  لالإم��ام  اأن  نق��ول  عندم��ا 
علي��ه ال�ص��الم، ف�ص��اًل كب��ريًا عل��ى م��ا تو�صل��ت الي��ه 
الن�ص��انية م��ن تط��ور وتق��دم يف العدي��د م��ن ميادي��ن 
الوا�ص��ح،  بالدلي��ل  الق��ول  نوؤك��د  اأن  علين��ا  العل��م، 
حت��ى تع��رف الجي��ال، ول�ص��يما ال�ص��باب يف الع��امل 
ال�ص��المي والع��امل باأ�ص��ره، م��ن ه��و الم��ام ال�ص��ادق، 
علي��ه ال�ص��الم، وم��ا اأق��وى حج��ة م��ن علم��اء الغ��رب 
وه��م ي�ص��هدون لالإم��ام بالأ�ص��بقية والري��ادة العلمي��ة 
يف جم��الت ع��ّدة، ي��وم كان الع��امل، وحتدي��دًا الغ��رب 
يغ��ّط يف �ص��بات اجله��ل، وق��د جاء ه��ذا يف كتاب �صدر 
عام 1968 باللغة الفرن�صية، �صارك يف اإعداده علماء 
وا�ص��اتذة جامع��ات معروف��ون يف الغ��رب، حتت عنوان 
"الم��ام ال�ص��ادق، كم��ا راآه علم��اء الغ��رب". وقد �صّم 
الكت��اب �ص��هادات علمي��ة عل��ى ري��ادة الم��ام، علي��ه 
ال�ص��الم، يف جم��الت ع��دة، اخرن��ا منه��ا؛ "نظري��ة 
ال�ص��وء" الت��ي يتح��دث الكت��اب اأن��ه يع��ود الف�ص��ل يف 
اكت�ص��افها اىل الم��ام ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم. فق��د 
ك�ص��ف المام، عليه ال�ص��الم، "اأن ال�صوء ينعك���ص من 
الأج�ص��ام عل��ى �صفح��ة الع��ن الب�ص��رية، اأما الأج�ص��ام 

البعيدة فال ينعك���ص منها اإل جزء �صغري من ال�صوء، 
وله��ذا تتع��ذر روؤيتها بالو�صوح الكايف. اأما اإذا ا�ص��تعنا 
بجه��از اأو اآل��ة لتقري��ب ال�ص��وء اإىل الع��ن، كاجله��از 
الكهرب��ي ال�صوئ��ي - مث��اًل- فعندئذ ميكننا م�ص��اهدة 
اجل�ص��م البعيد بنف���ص حجمه احلقيقي وبو�صوح تام، 
مبعن��ى اأن اجل�ص��م الذي يبعد عن��ا بثالثة اآلف ذراع، 
ن��راه وكاأن��ه يبع��د عنا ب�ص��تن ذراعًا، فنك��ون بذلك قد 

قربن��اه اأك��ر م��ن خم�ص��ن م��رة". 
وح�ص��ب م��ا ج��اء يف ه��ذا الكت��اب ف��ان "ه��ذه 
النظري��ة انتقل��ت م��ن ال�ص��رق اإىل اأوروب��ا، وُدّر�ص��ت 
نتيج��ة  الأوربي��ة،  واجلامع��ات  العلمي��ة  املعاه��د  يف 
لالت�ص��ال ال��ذي حتق��ق ب��ن اأورب��ا وال�ص��رق يف اأثن��اء 
احل��روب ال�صليبي��ة. وكان م��ن جمل��ة املهتم��ن به��ا 
روج��ر بيك��ون، الأ�ص��تاذ بجامع��ة اأك�ص��فورد. وج��اءت 
نظري��ة بيك��ون يف ال�ص��وء مطابق��ة لنظري��ة الإم��ام 
ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، فلو ا�ص��تعنا مب��ا يقرب �صوء 
الأج�ص��ام البعي��دة اإىل عيونن��ا، لأمكنن��ا م�ص��اهدتها 
وق��د قرب��ت اإلين��ا خم�ص��ن م��رة ع��ن ُبعده��ا احلقيقي. 
وبف�ص��ل ه��ذه النظري��ة اخرع "ِلر�ص��ي الف��ال مندي" 
املجهر عام 1608م، وا�صتعان غاليليو بهذا املجهر يف 
اخراع املرقب الفلكي عام 1610م. ويف ليلة ال�ص��ابع 
م��ن يناي��ر �ص��نة 1610، ب��داأ غاليلي��و ير�ص��د النج��وم 

م�ص��تعينًا مبرقب��ه. وكان غاليلي��و م��ن خريج��ي جامع��ة 
"ب��ادوا" ال�ص��هرية يف مملك��ة "بات��ا ويوم" التي �ُص��ميت 
يف م��ا بع��د "ب��وين ت��ي"، والتي ت�ص��مى عا�صمته��ا اليوم 
فيني�ص��يا اأو البندقي��ة. وبع��د تخرج��ه اأ�صب��ح اأ�ص��تاذًا 
يف نف���ص اجلامع��ة. وعندم��ا �ص��رع ير�ص��د النج��وم يف 
اأول ليل��ة، ح��ريه منه��ا اأن ي��رى القم��ر �ص��بيهًا بالأر���ص 
م��ن حي��ث اأن �ص��طحه تغطي��ه �صال�ص��ل م��ن اجلب��ال 
والودي��ان، فتحق��ق م��ن اأن الك��ون ل ينح�صر يف الكرة 
الأر�صي��ة، واأن القم��ر ب��دوره ع��امل م��ن ع��وامل دنيان��ا 
الكث��رية. ول��ول فر�صي��ة ال�ص��وء الت��ي اأت��ى به��ا الإم��ام 
جعف��ر ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، مل��ا متك��ن "ِلر�ص��ي 
الف��ال من��دي" وغاليلي��و، م��ن �صن��ع املجه��ر الفلك��ي 
لر�صد انعكا���ص �صوء ال�صم���ص على الكواكب الأخرى، 
وم��ن ث��م تاأكي��د نظرية "كوبرِن كو���ص" وكبل��ر القائلة: 
اإن الكرة الأر�صية تدور حول ال�صم�ص وكواكب اأخرى. 
وكان للمجهر الفلكي الذي �صنعه غاليليو �صدى بعيد 
يف الأو�ص��اط العلمي��ة املختلف��ة يف البندقي��ة، حت��ى اإن 
رئي���ص اجلمهوري��ة اآن��ذاك "دوج"، وع��ددًا م��ن ن��واب 
جمل���ص الأعي��ان ا�ص��تبّد به��م ال�ص��وق لروؤي��ة الأج��رام 
ال�ص��ماوية م��ن خ��الل ه��ذا املرق��ب. فا�صط��ر اإىل نقله 
من مدينة بادوا اجلامعية اإىل العا�صمة "البندقية"، 
واأقام��ه عل��ى ب��رج م��ن اأب��راج الكني�ص��ة لك��ي يت�ص��نى 

لأع�صاء جمل���ص الأعيان التطلع اإىل ال�ص��ماء يف الليل 
وروؤي��ة النج��وم والكواك��ب. ومل��ا �ص��ئل غاليلي��و ع��ن �ص��ر 
روؤي��ة �ص��طح القم��ر وم��ا علي��ه بو�ص��وح، ردد نظري��ة 
الإم��ام ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، وه��ي اأن ه��ذا نتيج��ة 
لنعكا�ص ال�صوء من �صطح القمر وو�صوله اإىل العن. 
وقال اإن هذا املرقب يجمع اأ�صعة ال�صوء املنعك�صة من 
�ص��طح القم��ر ويقربها اإىل العن، ف��راه قريبًا منها".

 أرسطو يُخطئ يف نظريته الفلكية

لي���ص ه��ذا وح�ص��ب، ب��ل ي�ص��جل ه��ذا الكت��اب 
على اأر�ص��طو، وهو الفيل�ص��وف اليوناين ال�ص��هري، خطاأ 
فاح�ص��ًا يف عل��م الفل��ك، علم��ًا اأنه يع��د يف نظر البع�ص 
م��ن عباق��رة الفك��ر الن�ص��اين، ول��ه اآراء يف الفيزي��اء 
وال�صيا�ص��ة وال�ص��عر وامل�ص��رح، وه��و اأول م��ن و�ص��ع علم 
املنط��ق. بي��د اأن ه��ذا الكت��اب يق��ر ب��اأن "م��ن احلقائ��ق 
اأن ال�ص��خ�صية الف��ذة للفيل�ص��وف  العلمي��ة املوؤ�ص��فة 
الإغريقي اأر�ص��طو القائل اإن الأر�ص ثابتة ول تتحرك 
واإن ال�صم���ص والنج��وم ت��دور م��ن حوله��ا، وال�ص��خ�صية 
العلمي��ة الر�صين��ة للع��امل بطليمو���ص ال��ذي ج��اء بع��د 
اأر�ص��طو بخم�ص��ة ق��رون واأك��د نظريت��ه ه��ذه، ق��د حالتا 
دون تق��دم عل��م الفل��ك قرابة األف وثمامنائة عام، اأي 
م��ن الق��رن الثال��ث قب��ل املي��الد اإىل الق��رن اخلام���ص 

ع�ص��ر املي��الدي". 
ويرب��ط الكت��اب ب��ن ه��ذا الك�ص��ف العلم��ي عل��ى 
ي��د الم��ام ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، وب��ن م�ص��رية 
العل��م الت��ي واكبها كبار علماء الغرب، مبعنى اأن "لها 
الف�ص��ل فيم��ا تو�صل��وا اليه م��ن نظريات وا�ص��تنتاجات 
علمي��ة، وم��ن ابرز هوؤلء الفيل�ص��وف الفرن�ص��ي، "ِريِنه 
دي��كارت". وق��د "ب��داأ ع�ص��ر النه�ص��ة بالنظري��ة الت��ي 
طل��ع به��ا الع��امل البول��وين "كوب��ر ِنكو���ص" القائل��ة ب��اأن 
الأر�ص تدور حول ال�صم�ص، وجاء بعده العامل الأملاين 
كبل��ر ليدع��م ه��ذه النظري��ة وميي��ط اللثام ع��ن قوانن 
حرك��ة ال�ص��يارات ح��ول ال�صم���ص، ومنه��ا الأر���ص. ث��م 

ج��اء "غاليل��و" م��ن بعدهم��ا، فب��ث روح��ًا جدي��دة يف 
ه��ذه احلرك��ة العلمي��ة واأعطاه��ا دفع��ة قوي��ة باإثبات��ه 
حركة ال�صيارات حول ال�صم�ص بالروؤية والعيان. ولول 
ه��وؤلء الثالث��ة، وما متخ�صت عنه جهودهم وبحوثهم 
العلمي��ة، مل��ا ظه��ر فيل�ص��وف مث��ل دي��كارت، مبنهاج��ه 
اخلا�ص يف التحقيق فهو الذي اأر�صى للبحوث العلمية 
اأ�صا�ص��ًا منهجيًا �ص��ديدًا يف ع�صر النه�صة والتجديد، 
ولعل��ه ل��ول ه��وؤلء الفال�ص��فة الثالث��ة العظ��ام، لعا���ص 
دي��كارت ب��دوره يف نف���ص الظلم��ات الت��ي عا���ص فيه��ا 

كث��ريون قب��ل ظه��ور ه��وؤلء يف متط��اول الق��رون". 
ث��م يتط��رق الكت��اب اىل دور الكني�ص��ة يف تكري���ص 
التخل��ف العلم��ي يف الغ��رب ب��اأن "موق��ف الكنائ���ص 
امل�ص��يحية الت��ي اعتق��دت تاأكي��دًا له��ذه النظري��ة اأن 
الأر���ص ه��ي قاع��دة الع��امل ومركزه��ا الثاب��ت، كان��ت 
اأر�ص��طو  نظري��ة  تر�ص��يخ  يف  الهام��ة  العوام��ل  م��ن 
وا�صتمرارها". وجاء يف مكان اآخر من الكتاب: "وقد 
اأقام هوؤلء العلماء الثالثة الراهن اأمام العامل على 
اأن اآراء اأر�صطو وغريه من الفال�صفة لي�صت كلها اآراء 
�ص��ليمة تتاأبى على الطعن اأو املعار�صة، واأن الكنائ���ص 
امل�ص��يحية الت��ي ا�ص��تندت اإىل نظري��ة اأر�ص��طو لتعزي��ز 
راأيه��ا ب�ص��اأن ثب��ات الأر���ص كان��ت خمطئ��ة بدوره��ا". 

 رسعة الضوء

الت��ي  ال�ص��وء  �ص��رعة  ع��ن  الكت��اب  ويتح��دث 
�ص��غلت الع��امل وم��ا ت��زال، وقام��ت عليه��ا نظري��ات 
واكت�ص��افات علمي��ة باه��رة، يف ح��ن اأن الف�ص��ل يف 
ه��ذا يع��ود اىل الإم��ام ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، اإذ 
تق��ل  ل  و�ص��رعته  وحركت��ه  "ال�ص��وء  نظريت��ه يف  ان 
اأهمي��ة ع��ن نظريت��ه اخلا�ص��ة بال�ص��وء وانعكا�ص��اته. 
فمم��ا قال��ه اأن ال�ص��وء ينعك���ص م��ن الأج�ص��ام عل��ى 
الإم��ام،  اإن  اأي  الب�ص��ر"،  "كلم��ح  ب�ص��رعة   الع��ن 
علي��ه ال�ص��الم، ع��رف اأن لل�ص��وء حرك��ة، ول��و اأ�ص��عفته 
الو�ص��ائل التقني��ة احلديث��ة ل�ص��تطاع اأن يقي���ص ه��ذه 

ال�صرعة بدقة �صديدة. وقد روي عن الإمام ال�صادق، 
عليه ال�صالم، قوله يف بع�ص درو�صه اإن ال�صوء القوي 
ال�صاطع ي�صتطيع حتريك الأج�صام الثقيلة، واإن النور 
ال��ذي ظه��ر ملو�ص��ى عل��ى جب��ل الط��ور ل��و كان��ت م�ص��يئة 
اهلل، حل��رك اجلب��ل. وم��ن م��وؤدى ه��ذه الرواي��ة اأن 
الإم��ام ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، تنب��اأ باأ�صا���ص نظرية 
اأ�ص��عة اللي��زر، ويف راأين��ا اأن اآراء الإم��ام يف ال�ص��وء 
وحركته وانعكا�ص اأ�صعته من الأج�صام اإىل العن اأهم 
من نظرية اأ�صعة الليزر، لأن هذه النظرية قد ُعِرَفت 
مقدماته��ا قب��ل الم��ام ال�ص��ادق، علي��ه ال�ص��الم، ويف 
الأزمن��ة القدمي��ة وعن��د خمتل��ف الأق��وام وال�ص��عوب. 
فف��ي م�ص��ر القدمي��ة - مث��اًل- كان النا���ص يعتق��دون 
ب��اأن ال�ص��وء ينف��ذ م��ن الأج�ص��ام ويحركه��ا ول حت��ول 
دون��ه حت��ى اجلب��ال، واأن ال�ص��وء ال�صعي��ف ل ينف��ذ يف 
كل �ص��يء ول يج��اوز الأج�ص��ام ال�صلب��ة اأو اجلب��ال، يف 
ح��ن اأن ال�ص��وء الق��وي يفع��ل ه��ذا اإن �ص��اء،  ويب��دو اأن 
اأمثال هذه النظرية كان �صائعًا عند اأقوام كثرية قبل 
ظه��ور الأدي��ان ال�ص��ماوية، وكان��ت ه��ذه الأق��وام تعتقد 
اأن الق��درة الت��ي يتمت��ع به��ا ال�ص��وء م��ن فعل ال�ص��حرة. 
ولي�ص��ت لدين��ا معلوم��ات دقيق��ة عن مبداأ ه��ذه الفكرة 
وتاريخه��ا، ولكنن��ا ل��و تركن��ا جانب��ًا مو�ص��وع الطاق��ة 
الكامن��ة يف ال�ص��وء، ف��اإن الذي قاله الإم��ام ال�صادق، 
علي��ه ال�ص��الم، ع��ن ال�صوء وحركت��ه يتفق متامًا مع ما 
اأثبت��ه البح��ث العلم��ي املعا�ص��ر. وغاية م��ا يف الأمر اأن 
العل��م احلدي��ث قا���ص �ص��رعة ال�ص��وء وه��ي ثالثمائ��ة 
األف كيلو مر يف الثانية الواحدة، ولكن هذا املقيا�ص 
ل يج��دي يف قيا���ص امل�ص��افات الفلكي��ة ال�صا�ص��عة يف 

الدرا�ص��ات الف�صائي��ة".
اىل هن��ا، ينته��ي املقتب���ص م��ن الكت��اب املذك��ور، 
وتبقى املكت�صفات واملنجزات العلمية العظيمة لالإمام 
ال�صادق، يف بطون الكتب، بحاجة ملن ي�ص��لط ال�صوء 
عليه��ا لنع��رف حقيق��ة �ص��خ�صية الم��ام  ال�ص��ادق، 
عليه ال�صالم، وف�صله على العلم واملعرفة والن�صانية.

نظرية الضوء عند اإلمام الصادق، عليه السالم
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عامل آل محمد

ــه الريَّ َخــَر  يــا  الل  رســوَل  يــا 
رحــــًة بشــرًا  للنــاس  جئــت 
ف َربيــع ِجئــت فأخــر اجلنــاب
مـــــــولد فيــه تباشــر اهلــــــنا
الرســــــول بميــاد  الل  بــارك 
املجــوس نــار  أمخــدت  قــد  بــه 
لِكــرى إواٍن  رشفــاُت  ســقطْت 
ــود ــذ رام الصع ــيطان م ــم الش رج
َمــن الل  رســول  اهلــادي  ولــد 
احليــاة بأرجــاء  ــْت  عمَّ وبــه 
البــدور بــدر  يــا  يــا رســول الل 
ــًا ــًا مرشق ــرت ساج ــد صــــ ولق
صاغــــــك الل مثــــــاالً كامــًا
العاملــن كل  خلقــك  ف  فقــت 
ال يضاهيــك بــه مــن ف الوجــود
يــا بــن عبــد الل يــا روح احليــاة
دونــه بوحــٍي  الل  خصــك 
الكائنــات أم  هــــــي  وبــــــأٍم 
األكــــــرمن أم  هــــــي  ببنــٍت 
وبصهــــــر كــــــان ســيفًا مصلتــًا
ف  اإلســام  بنــي  قــــــد  وبــذا 
يــا رســول الل يــا رمــز الوجــود
األنــام خــر  يــا  الل  رســول  يــا 
النجــاة إىل شــاطي  بأيدينــا  خــذ 
إهنــم يرجــون ف النــار اخلــاص
نكتفــي مــا  رشــدنا  مــن  ولنــا 
مــاٍذ خــر  لنــا  اليــوم  فهــي 
للديــار حــاًة  نبقــى  وهبــا 

ــه  ــن كل دجيَّ ــون م ــر الكــــ يامن
ــه ــن رَش البليَّ ــال ِمــــ ــذ األجي ُمنِق
وتغنّــَى الطيــــــُر أحلانــًا شــجيَّه
باألرحييَّــه تغمُرنــا  َبــدْت  قــَد 
وبــه قــــــد باتــت الدنيــا زهيَّــه
ثــم غاضــت بئــر ســاوه األزليَّــه
ــه َظنّهــا تبقــــــى حتاكــي األبديَّ
ــه ــم القضيَّ ــمع ف فه ــراق الس الس
ــه جــاء مبعوثــًا هلــــــْدي البرشيَّ
فرحــٌة كبــــــرى وأنــواٌر جليَّــه
ــه جئتنــا مــــــن ربنــا خــر هديَّ
مضيَّــه دنيانــا  وبأنــــــــــوارك 
ــه ــت هديَّ ــوان قدم ــت لألكــــ أن
العامليَّــه وبــذا صــــــرت مجــال 
ــه األحديَّ رمــــــُز  الل  ُس  أنــت 
ــه ــع العبقريَّ ــي نب ــب الوح ــا ربي ي
عليَّــه مرقــاة  كــــــل  تتهــاوى 
القرشــيَّه فخــر  هــــــو  وبعــٍم 
ــه فاطــم الطهــــــر هبــاء األحديَّ
حاصــدًا أصنــاَم رهــِط اجلاهليَّــه
فتيَّــه بأعضــاٍد  الســامي  هنجــك 
ــه رديَّ باتــت  حمنــة  مــن  نجنــا 
ــه ــا جــزل العطيَّ ــق ي ــا شــفيع اخلل ي
أميَّــه آل  مــن  األعــداء  واخــذل 
ــه العنريَّ نمتهــا  عذابــاٍت  مــن 
ــه ــح املرجعيَّ ــه نص ــن توجي ــه م في
ــه قويَّ درٌع  لنــا  اليــوُم  وهــي 
ننــرش العــدَل هبــا فــوق الوطيَّــه

املعّظــم اإلمــام  مـــــوالنا  بميــاد 
وأعنــي بــه مــوىل األماثــل جعفــرًا
نــورُه شــّع  املصطفــى  والد  بيــوم 
تّصنــا ُفتيــا  كل  ف  ننتمــي  لــه 
بــه انجلــت األسار عــن رِشعــِة اهلدى
طاســًا حيــّل  موالنــا  مثــُل  فمــن 
لــه أذعنــت كل الطوائــف وانتهــْت
مبــاركًا فيضــًا  العلــُم  منــه  تفّجــر 

ُدعاُتــا  الفلســفات  ف  لــه  ودانــت 
حممــٍد اإلمــام  شــبُل  أنــه  أال 

أبــوه عــُي بــن احلســن غــذاه مــن 
كـــــلها املعـــــارف  هاتيــك  أواله 
يغتــذي كان  جــده  مــن  أنــه  كــا 
كالــِه سَّ  اآليــات  كانــت  ومــن 
جــده أمــة  يقتــاد  بــأن  حــرٌي 

جــّده  ميــاد  يــوم  ف  فميــاده 
رحــًة للخلـــــق  املبعــوث  حممــٍد 
ــي ــي وُمهجت ــي وأهلـــ ــا نف فديُته
املعّظــِم النبــي  آل  عـــــى  ســاٌم 
ــم ــاَب مقامه ــا وط ــت الدني ــم زه هب
تــاُب هبــم دعــوات مــن يلتجــي هبــم 
ــى ــَب الُع اىل احلــّق ندعــو كلَّ مــن طل
رايــٍة كل  علـــــى  تعلــو  فراياتنــا 
التقــّي مســاُرنا  ونحــن عــى هنــج 
بعلمــِه املعــايل  نحــو  بنــا  يســر 
الكــون مــن كل ســوأٍة إلــه  رعــاُه 

وأنُعــِم بخـــــر  الدنيــا  تلّفعــت 
ــكارِم ــو امل ــق حل ــادق الصّدي ــو الص ه
آدِم أبنــاِء  أفـــــراح  بــه  فعّمــت 
هــو الغصــن مــن نســل البتولــة فاطــِم
املخضـــــرِم اخلبــر  ســَر  ُيســّرها 
بــه حــارت األفــكار بــن املزاعــِم
التســاُلِ بنحـــــو  قيـــــاداٌت  إليــه 
القــازِم كل  أمــواه  بــه  وخاضــت 
وُحــّل بــا يفتيــه صعــُب الطاســِم

ُملَهــِم  اعظــُم  اللِ  ِعلـــــم  َفَباِقــُر 
نمــر علــوِم الغيــب للجــّد تنتمــي
ــِم ــُث املاح ــبط لي ــن الس ــوُه احلس أب
وُيــروى اذا مــا امتــّص منــُه خلاتــِم
ُســّلِم لُقنّــة  يرقـــــى  بــأن  حــرٌي 
ــِم ــداة ملغن ــُر اهلُ ــا خ ــا قادهـــ كمـــ
لتــوأِم النبــوغ  أّن  علـــــى  دليــٌل 
وجعفـــــر امُلنجــي بــكل املواســم)1(
َدمــي وف  بقلبــي  يــري  فُحبهــا 
مكــّرِم خــِر  آل  عليهــم  سلـــــاٌم 
ــِم ــن رّش داه ــُق م ــتغيث اخلل ــم يس هب
ومأثــِم وزٍر  كـــــل  عنــه  ويمحــُق 
ــِم ــل العائ ــعب أه ــذا الش ــظ ه وحيف
واملــرازِم الفــدا  ُســوح  ف  ُترفــرُف 
للعزائــِم)2( هنضــة  ف  نقتــدي  بــه 
العــوالِ لفهــم  دفقــًا  ويمنحنــا 
وأرســى بــه للّديــن صلـــــد الدعائــم

1-  املنجي: أحد ألقابه الشريفة.
لحسيين املدرسي - دامت براكته -. لحاج السيد محمد تقي ا 2- التقّي: هو آية اهلل العظمى ا
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يج��ب علين��ا - نح��ن امل�ص��لمن- اأن نتب��ع ال�ص��ريعة املحمدي��ة، 
بو�صفه��ا القان��ون الإله��ي ال��ذي �ص��نه اهلل تع��اىل لعب��اده لك��ي يكون��وا 
يف �ص��عادة الدني��ا والآخ��رة، حت��ى نك��ون بذل��ك حت��ت طاع��ة اهلل 
تع��اىل، فم��ن �صم��ن ذل��ك، القوان��ن الإلهية لالأ�ص��رة التي �ُص��نت لكي 
جتع��ل الأ�ص��رة �ص��عيدة ومنتظم��ة، وبالأخ���ص م��ن جان��ب امل��راأة، اإن 
كان��ت زوج��ة، اأم بن��ت، م��ن جان��ب طاعته��ا لل��زوج اأو الأب، وك��ون اأن 
املع�صوم��ن، عليه��م ال�ص��الم، ه��م الق��راآن الناط��ق وقادتن��ا، يتوج��ب 
علين��ا اتباعه��م م��ن جان��ب الت��ويل والتري، ب�صفته من ف��روع الدين 

الع�ص��رة. 
ويف ه��ذا احلّي��ز نعر���ص بع���ص و�صاي��ا ر�ص��ول اهلل، �صل��ى اهلل 
علي��ه واآل��ه، لبنت��ه فاطم��ة الزهراء، عليها ال�ص��الم، ليكون هدى لكل 
زوج��ة اأو بن��ت اأو عي��ال، وه��ّي اأربع��ة ع�ص��ر و�صّي��ة عظيم��ة، اخرناه��ا 
م��ن )31( و�صي��ة، يج��در ب��كل زوج��ة اإتباعه��ا والقت��داء ب�صاحبته��ا، 
لتف��وز بر�ص��ا اهلل تع��اىل ور�صا ر�ص��وله، �صلى اهلل عليه واآله، ومن َثمَّ 

ر�ص��ا زوجه��ا ور�صاه��ا يف الدني��ا والآخ��رة.
الو�صّي��ة1: "ي��ا فاطم��ة، م��ا م��ن ام��راأة طحن��ت بيديه��ا اإل كت��ب 

اهلل له��ا ب��كل حب��ة ح�ص��نة وحم��ا عنها بكل حبة �ص��يئة". 
الو�صّي��ة2: "ي��ا فاطم��ة، م��ا م��ن ام��راأة عرق��ت عن��د خبزه��ا اإل 

جع��ل اهلل بينه��ا وب��ن جهن��م �ص��بعة خن��ادق م��ن الرحمة". 
الو�صّي��ة3: "ي��ا فاطم��ة، ما من امراأة غ�ص��لت قدرها اإل وغ�ص��لها 

اهلل من الذنوب واخلطايا". 
الو�صّي��ة4: "ي��ا فاطم��ة، وال��ذي بعثن���ي باحل��ق ب�ص��ريًا ونذي��رًا ل��و 

ُم��ِتّ َوزوج��ك غري را���صٍ عنِك ما �صليت عليِك". 
الو�صّي��ة 5: "ي��ا فاطم��ة، اأَم��ا علم��ِت اأّن ر�ص��ا ال��زوج م��ن ر�ص��ا 

اهلل و�ص��خط ال��زوج م��ن �ص��خط اهلل". 

�ص��دة  امل��راأة يف  عب��ادة  اأف�ص��ل  اإّن  فاطم��ة،  "ي��ا   :6 ��ة  الو�صيَّ
الُظلم��ة اأن تلت��زم بيته��ا". 

الو�صّي��ة7: "ي��ا فاطم��ة، جل�ص��ٌة ب��ن ي��دي ال��زوج اأف�ص��ل م��ن 
عب��ادة �ص��نة واأف�ص��ل م��ن ط��واف". 

الو�صّي��ة 8: "ي��ا فاطم��ة، اإذا حمل��ت امل��راأة ت�ص��تغفر له��ا املالئك��ة 
يف ال�ص��ماء واحليتان يف البحر وكتب اهلل لها يف كل يوم األف ح�ص��نة 

وحما عنها األف �ص��يئة". 
الو�صّي��ة9: "ف��اإذا اأخذه��ا الطل��ق كتب اهلل لها ث��واب املجاهدين 
وث��واب ال�ص��هداء وال�صاحل��ن وُغ�ص��لت من ذنوبها كي��وم ولدتها اأمها 

وكتب اهلل لها ثواب �ص��بعن حجة". 
الو�صّي��ة "10: "ف��اإن اأر�صع��ت ولده��ا كت��ب له��ا ب��كل قط��رة م��ن 
لبنها ح�ص��نة وكفر عنها �ص��يئة وا�ص��تغفرت لها احلور العن يف جنات 

النعيم". 
الو�صّي��ة 11: "ي��ا فاطم��ة، م��ا م��ن ام��راأة �صّل��ت فر�صه��ا ودع��ت 
لنف�ص��ها ومل ت��دُع لزوجه��ا اإل رّد اهلل عليه��ا �صالته��ا حت��ى تدع��و 

لزوجه��ا". 
الو�صّي��ة 12: "ي��ا فاطم��ة، م��ا م��ن ام��راأة لب�ص��ت ثيابه��ا وخرجت 
م��ن بيته��ا بغ��ري اإذن زوجه��ا اإل لعنه��ا كل رط��ب وياب���ص حت��ى ترج��ع 

اإىل بيته��ا. 
الو�صّي��ة 13: "ي��ا فاطم��ة، م��ا م��ن ام��راأة نظ��رت اإىل زوجه��ا ومل 

ت�صحك له اإل غ�صب اهلل عليها يف كل �صيء". 
الو�صّي��ة14 : "ي��ا فاطم��ة، م��ا م��ن ام��راأة اأدخل��ت اإىل بيته��ا م��ا 
يك��ره زوجه��ا اإل اأدخ��ل اهلل يف قره��ا �ص��بعن حّي��ة و�ص��بعن عقرب��ة 

يلدغونه��ا اإىل ي��وم القيام��ة". 
---------------
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بأقال مكم

• اعداد/ نور الهدى ماجد 

البيضــاء  عــن دار املحجــة  صــدر حديثــاً 

يف بــروت كتــاب »الفقــه اإلســامي يف قســم 

ــى  ــه العظم ــة الل ــامحة آي ــه س ــات ملؤلف املعام

الســيد محمــد تقــي املــدريس، دام ظلــه، الواقــع 

يف جزئيــن يف طبعتــه األوىل.

ــذا  ــم ه ــارئ الكري ــل الق ــل ع ــدء يط يف الب

الكتــاب، ومــا نــراه مــن اإلبــداع الــذي كتبــه 

وبأســلوبه  املباركــة  بيــده  املؤلــف  ســامحة 

أربــع  منــذ  الــرح  كُِتــَب هــذا  إذ  الجديــد، 

ســنوات مضــت بالجــزء الخــاص باملعامــات مــن 

ــه ترتبــط  ــامً أن ســائر أجزائ الفقــه اإلســامي، عل

ــدس  ــق الحــي، ق ــع للمحق ــاب الرائ ــرح كت ب

رسه، وبعــد العمــل املتواصــل بيــده الكرميــة، 

مــع مقاومــة الظــروف واملصاعــب التــي جابهــت 

ــاب  ــاىل- كت ــه تع ــن الل ــم - وبتيســر م العمــل ت

الفقــه اإلســامي الــذي يتألــف مــن جزأيــن، ففــي 

ــة  ــول العام ــن األص ــن ضم ــدأ وم ــه األول يب جزئ

ــه: املحــور  ــة« ومبحــاور ثاث »بالبحــوث التمهيدي

اإلســام«.  يلتمــس  الــدول  »القانــون  األول، 

املحــور الثــاين، »مراحــل تطــور الفقــه اإلســامي«. 

ــث، »النواقــص األســلوبية«.  ــور الثال واملح

البيــع  كتــاب  بتوســعة  ســامحته  التــزم 

إىل كتــاب املعامــات بصــورة عامــة مــع ذكــر 

مواضيــع الرائــع مندمجــة مــع مواضيــع مناســبة 

للمعامــات عامــًة، مــع ذكــر جملــًة مــن الفصــول 

ــع.  ــت يف الرائ ليس

َم ســامحته جملــة بحــوث تأخــرت يف  ثــم قــدَّ

ــى  ــذي يتبن ــد ال ــاًء باألســلوب الجدي ــع وف الرائ

رشح القواعــد وتفريــع املســائل عليهــا. واســتعمل 

ــة،  ــر الدارج ــن التعاب ــث م ــة أك ــر الفقهي التعاب

وحــاول  كــام  الواضــح،  بالتعبــر  ذلــك  مبينــاً 

التخلــص مــن الرتكيــز عــل كتــاب معــن، ومل يشــأ 

ــاوى،  ــر الفت ــة لح ــالة عملي ــاب رس ــل الكت جع

يف  نجهــد  »ال  املؤلــف  ســامحة  يقــول  ولــذا 

فــرض رأينــا عــل البحــث تاركــن للقــارئ حريــة 

ــار.    االختي

البحــوث  هــذه  ســامحته  قــدم  أن  بعــد 

كمقدمــة ملــا يــدور يف الفصــل، قَــِدَم إىل كل 

بحــث ووضعــه تحــت عنــوان »جملــة البحــوث« 

ــاه  ــوان »اتج ــت عن ــل، وتح ــدور يف الفص ــا ي وم

فصــول  يف  البحــث  يســتمر  ثــم  الحديــث«، 

تســعة ابتــداًء بفصــل املكاســب املحرمــة وانتهــاًء 

بالحاجــة اىل املظهــر يف العقــود. بعــد أن رشع يف 

ــة  ــه تكمل ــرا في ــاب ذاك ــن الكت ــاين م ــزء الث الج

البحــث يف نفــس قســم املعامــات تحــت عنــوان 

»بحــوث يف البيــع« يف خمســة فصــول، لتتــم فيــه 

ــم  ــادئ وقي ــن مب ــه م ــا في ــة وم ــكام الريع أح

ــلوكية. ــد س ــن قواع وم

 فبــام أن الفقــه اإلســامي نبــت يف املجتمــع 

اإلســامي مل يكــن الــدارس ســابقا بحاجــة إىل 

املزيــد مــن الجهــد، كــون أن البيئــة كانــت خاليــة 

أمــا يف يومنــا هــذا  الغربيــة،  الثقافــات  مــن 

وبتداخــل الثقافــات املختلفــة يف العلــم؛ بــذل 

ســامحته املزيــد مــن الجهــد العلمــي املبــارك 

لربــط فــروع الديــن بأصولــه، أي توصيــل األحكام 

ــا. ــا ومبادئه ــا وبقيمه بحكمه

املرجــع يف  الســيد  اعتمــد ســامحة  وقــد 

ــه هــذا، املنهــج الشــمول يف دراســة الفقــه  مؤلَف

ــاث: ــاد ث ــل أبع ــه ع ــار في ــذي س ال

الســتنباط  الكريــم  القــرآن  يف  التدبــر   •

الِحَكــم اإللهيــة التــي هــي علــل األحــكام، وقيــم 

الفقــه، ومفاتيــح فهــم  التريعــات، وقواعــد 

الديــن.

ــرآن  ــة الق ــا ترجم ــنَّة باعتباره ــة السُّ • دراي

الحكيــم وتفســر آياتــه وتطبيقهــا عــل حــوادث 

ــان.  الزم

هــي  التــي  الحيــاة،  متغــرات  دراســة   •

ــن دون  ــي م ــة، الت ــكام الفقهي ــات األح موضوع

وعيهــا وعيــاً كافيــاً ال تُعــرف أحكامهــا الرعيــة. 

ــع األجــزاء  ــون جمي ــأى ســامحته أن تك وارت

القادمــة يف تطبيقــه عــل دراســة الفقــه املبــارش، 

وذكــر أيضــا مــن ضمــن توجيهاتــه املباركــة، 

»بــأن مــن واقــع الفقــه هــو كيــف ميكــن تطبيــق 

الريعــة اإلســامية عــل الحيــاة فعــل املتصديــن 

للشــؤون الدينيــة ســواء كانــوا يف داخــل الحــوزات 

العلميــة أو خارجهــا، أن يســعوا لتلبيــة هــذه 

ــن  ــتلهمن م ــه، مس ــل الل ــن ع ــة، متوكل الحاج

هــدى النبــي، صــل اللــه عليــه وآلــه، وأهــل 

بيتــه، عليهــم الســام، حتــى يســتضيئوا بنــور 

العقــل ليعــود الفقــه رائــداً للنهضــة الدينيــة 

ــم  ــأرسه، لتنع ــامي ب ــامل اإلس ــهدها الع ــي يش الت

ــرة«.   ــا واآلخ ــاح يف الدني ــة بالف البري

قراءة في كتاب:
الفقه اإلسامي في قسم 

المعامات لمؤلفه سماحة آية 
اهلل العظمى السيد محمد تقي 

المدرسي "دام ظله"



 نعامن التميمي 

اللتف��ات  ينبغ��ي  مهم��ة  حقيق��ة  هن��اك 
اإليه��ا دائم��ًا، اإذا م��ا اأردن��ا اأن نعمل على تر�ص��يخ 
والأمن��ي  وال�صيا�ص��ي  الجتماع��ي  ال�ص��تقرار 
والقت�ص��ادي، وه��ي اأن و�ص��ول النا���ص اإىل حال��ة 
الإحب��اط وقل��ة احليل��ة ل يخ��دم ال�ص��تقرار ب��اأي 
ح��ال م��ن الأح��وال، وم��ن ه��ذا املنطل��ق تعم��ل 
الأنظمة ال�صيا�صية ودوائر القرار يف املجتمعات 
املتقدم��ة عل��ى حتفي��ز جمتمعاته��ا ب�ص��كل دائ��م 
وا�ص��تنها�ص هم��م النا���ص حت��ى يرتف��ع م�ص��توى 
التطلع��ات والطموح��ات، فين�ص��غل املجتم��ع مب��ا 
اآف��اق املعرف��ة  النا���ص يف  اأف�ص��ل وينطل��ق  ه��و 
والإب��داع عل��ى كل �صعي��د، ولكن هذا العمل لي���ص 
م��ن ال�ص��هل حتقيق��ه م��ا مل تتوف��ر روؤي��ة �صيا�ص��ية 
تعم��ل عل��ى ا�ص��تيعاب النا���ص يف النظ��ام الع��ام 
ويف ذلك يقول: هري فورد »يكمن �ص��ر النجاح 
يف الق��درة عل��ى ا�ص��تيعاب وجه��ة نظر ال�ص��خ�ص 
الآخر و روؤية الأ�صياء من الزاوية التي يراها هو 

بالإ�صاف��ة اإىل الزاوي��ة الت��ي تراه��ا اأن��ت«.
اإن مي��زة اأي نظ��ام �صيا�ص��ي لي���ص يف وج��ود 
الإط��ارات والواجه��ات ال�صيا�ص��ية بقدر ما يكمن 
المتي��از يف فاعلي��ة ه��ذه الإط��ارات والواجه��ات 
وقدرته��ا عل��ى التعب��ري عن نف�ص��ها ب�ص��كل �صائب 
ومفي��د، ولذل��ك ق��د ل يج��د املتاب��ع فروق��ًا يف 
امل�ص��ميات ب��ن ال��دول املتقدم��ة وال��دول املتخلفة 
فيم��ا يرتب��ط بت�ص��كيل الأنظمة ال�صيا�ص��ية، ولكن 
الف��ارق وا�ص��ح يف الجن��از والعم��ل عل��ى اأر���ص 

الواقع.
املجتم��ع  م�ص��توى  عل��ى   ���� بحاج��ة  اإنن��ا 
واجتماعي��ا  وثقافي��ا  �صيا�ص��يا  العام��ة،  باإط��ره 
واقت�صاديا، اإىل تغيري واٍع وجذري يطال الن�صق 
الثق��ايف و اأمن��اط التفكري اجلامدة، وهذا العمل 
بطبيع��ة احل��ال ل يت��م ب��ن ليل��ة و�صحاه��ا، ب��ل 
ع��ر �صل�ص��لة متوا�صل��ة م��ن �ص��تى ا�ص��كال و ان��واع 
العم��ل التغي��ريي وال�صالحي ل ي�ص��تثني اأي فرد 
وجماع��ة وطبق��ة، وكل بح�ص��ب موقع��ه وثقل��ه وما 
يحتم��ه علي��ه واج��ب حتم��ل امل�ص��وؤولية ال�ص��رعية 
والن�ص��انية والوطني��ة، ويف ه��ذا ال�ص��ياق اي�ص��ا 
فانن��ا بحاج��ة - وبال��ذات عل��ى م�ص��توى ال�ص��لطة 
و الطبق��ة ال�صيا�ص��ية- اىل اخل��روج م��ن دائ��رة 
اخل��وف م��ن الآخ��ر، وخا�ص��ة اأن كان ه��ذا الآخر 
ه��م النا���ص الذي��ن ل ميك��ن ال�ص��تغناء عنه��م 
اأو جتاوزه��م لأنه��م بب�ص��اطة، ه��م الراأ�ص��مال 
احلقيق��ي لالأوط��ان وهم الأر�صي��ة لأية انطالقة 
نحو حتقيق التنمية والنهو�ص احل�صاري، وهذا 
التغي��ري ي�ص��تدعي تغي��ريًا يف ال�ص��لوك ال�صيا�ص��ي 
�صيا�ص��ي  نظ��ام  وبن��اء  والإعالم��ي  والثق��ايف 
ي�ص��تطيع اأن يكون قوة جاذبة وحمفزة للطاقات 

ولي���ص ق��وة منف��رة اأو �صاغط��ة اأو حمبط��ة.
يف  ال�صيا�ص��ية  العملي��ة  يتاب��ع  م��ن  اإن 
بالدن��ا يراه��ا وكاأنه��ا مت�ص��ي ب��ال اأف��ق وا�ص��ح، 
واحلقائ��ق تتح��دث ع��ن نف�ص��ها بكل و�ص��وح ومن 
دون مبالغ��ات اأو مزاي��دات، فمع وجود اإطارات؛ 
وجمال���ص  النياب��ي  واملجل���ص  احلكوم��ة  مث��ل 
املحافظ��ات واملجال���ص البلدي��ة وما�ص��ابه ذل��ك، 

الت��ي م��ن املفر���ص اأنه��ا اأت��ت لك��ي تع��ر ع��ن 
النا���ص، اإل اأن املراق��ب لل�ص��احة ال�صيا�ص��ية ي��رى 
اأن الجن��ازات - اإن وج��دت- ل ت�ص��اوي مق��دار 
م��ا ي�ص��رف عل��ى ه��ذه الإط��ارات م��ن اأم��وال 
وميزاني��ات �صخم��ة ومزاي��ا ل ح�ص��ر له��ا ف�صاًل 
ع��ن اأن الكث��ري م��ن اأمث��ال ه��ذه الط��ارات بقي��ت 
جمرد واجهات ل توازي فعال مقدار ما ي�صرف 

عليه��ا م��ن اأم��وال.
التغي��ري وال�ص��الح،  النا���ص يف  اإن ف�ص��ل 
�ص��واًء ع��روا ع��ن اأنف�ص��هم مب��ا ه��و مت��اح له��م 
وم�ص��روع بالحتج��اج اأم التندي��د اأم ال�ص��كوى 
فارغ��ة  اإط��ارات  يف  دخوله��م  خ��الل  م��ن  اأم 
املحت��وى وفاق��دة للق��درة على الجن��از، اإن هذا 
الف�ص��ل حا�ص��ل مهم��ا ح��اول البع���ص اإن يغطي��ه 
اأو »يّجمل��ه« بعب��ارات، ول يكم��ن اخل��وف من��ه 
اأن يتح��ول ذل��ك  ب��ل اخل��وف  كف�ص��ل جم��رد، 
اإىل اإحب��اط يدف��ع النا���ص باجت��اه عواق��ب غ��ري 
معروف��ة وق��د تك��ون غ��ري حمم��ودة، وه��و م��ا 
ي�ص��تدعي النظ��ر يف مراجع��ة احل�ص��ابات ب�ص��كل 
اأك��ر جدي��ة و�صدقية من اأج��ل القيام بتغيريات 

جذري��ة و�ص��ريعة. 
م��ن  ه��و  هن��ا  املط��روح  ال�ص��وؤال  ولك��ن 
يعل��ق اجلر���ص؟! وم��ن اأي��ن ومت��ى وكي��ف يت��م 
التح��رك، وم��ن اأي الولويات؟ ويف ذلك حديث 
يط��ول وقاب��ل للنقا���ص والإث��راء والإ�ص��اءة علي��ه 
م��ن اك��ر م��ن جان��ب وزاوي��ة مل��ا ل��ه م��ن اهمي��ة 

و�ص��رورة ق�ص��وى .
 واهلل م��ن وراء الق�صد.

من ُيعّلق الجرس؟!

القلـــم  اســـتراحة 




