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5    منتقيات

   احلمد هلل فاطر السماوات واألرض عامِل الغيب والشهادة دّيان الدين رب العاملني، والصالة 
الطيبني  آله  وعلى  حممد  للعاملني  رمحًة  املبعوِث  املرسلني  وسيد  اخللق  أشرف  على  والسالم 

الطاهرين وصحبه املنتجبني.   
   متثل الصحافة يف عامل اليوم نافذة مهمة للوصول إىل عقول الناس وقلوبهم، ورسم معامل الثقافة 
احمللية،  الصحافة  الدَعوي نصيب يف  كان لإلعالم  هنا  العام، ومن  الرأي  وتكوين  اجملتمع،  يف 
وشغلت القضايا الدينية حصة وافرة من مساحات صفحات الرأي، كما ُخصصت هلا صفحات 

ثابتة تعكس من خالهلا رؤيتها.
   إال أن ثقافة و رؤى مدرسة أهل البيت عليهم السالم مل تنعكس يف الصحافة احمللية بالصورة 
اليت تتوافق مع طموحات املواطنني واملقيمني منذ بدء انطالقة العمل الصحايف يف الكويت، 
فكانت حمدودة ومقيَّدة وحباجة إىل تفعيل وتطوير خطابي يتناسب مع القراء على تنّوع ثقافاتهم 

وانتماءاتهم الدينية واملذهبية.
   وقد شعر بعض اإلخوة األعزاء بضرورة خوض هذه التجربة وحتمل املسئولية على الرغم 
جتربيت  مع  انطلقُت  هنا  ومن  صعيد...  من  أكثر  على  تواجههم  قد  اليت  العقبات  بعض  من 

الصحافية.
   ويف الواقع، يعود مشواري مع الكتابة الصحفية إىل ما قبل 28 سنة تقريبًا، بصورة مقاالت أو 
ردود متفرقة توقفت مع سفري إىل خارج البالد بغرض الدراسة يف احلوزة العلمية مبدينة قم. 
إال أنه بعد عودتي إىل الكويت عرض علّي األخ العزيز وزير الدولة األسبق احلاج عبداهلادي 
الصاحل أن أكتب زاوية أسبوعية خالل شهر رمضان يف صحيفة الطليعة وذلك حتت عنوان )على 
مائدة أهل البيت( حتتوي على مقالة رئيسية وبعض األحكام الشرعية املتعلقة بالشهر الفضيل، 

وهو ما استمر لبضع سنني، وللقائمني على الصحيفة الشكر والتقدير.
   وبعد فرتة َعرض علّي الكتابة يف صحيفة القبس على أن تكون يومية خالل شهر رمضان، 
وحتمل ذات االسم، وحبمداهلل ومنِّه وافق املسؤولون على الصحيفة ـ مشكورين ـ على هذا 
املقرتح، فأصبح احملتوى أكثر تنوعًا، السيما وأن املساحة املتاحة لي يف الصفحة أضحت أرحب 

مما كانت عليه يف الطليعة اليت ال يفوتين أن أشكرها أيضًا على ذلك االنفتاح.
عند  بهبهاني  جابر  السيد  العزيز  وصديقي  الكريم  أخي  سعى  السنتني  يقارب  ما  وقبل     
القائمني على صحيفة الوطن الكويتية إلفساح اجملال لتخصيص صفحة أسبوعية طوال العام، 

املقـــــــدمة
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على أن تكون لي مطلق احلرية فيما أكتب وأنشر، وأن ينبع ذلك من اإلحساس مبسئولية الكلمة 
د ال أن تفرِّق، وأن تسعى لتقريب وجهات النظر ما أمكن، وتزيل الشبهات  اليت جيب أن توحِّ
عما خفيت مالحمه أو تشوهت صورته من مدرسة أهل البيت عليهم السالم، وأن تعمل على  
نشر الوعي والثقافة الدينية بعيدًا عن املزايدات واملهاترات واالنفعاالت غري املنضبطة، وأن 
تعكس الصورة احلضارية ملدرسة أهل البيت عليهم السالم بطريقة ننفتح من خالهلا على كل 
القراء مبختلف املشارب والتوجهات، انطالقًا من قول اهلل تعاىل )اْدُع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِْكَمِة 
َواملَْْوِعَظِة احْلََسَنِة َوَجاِدهلُْْم ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن( )النحل: من اآلية125( وكلمة ثامن أئمة أهل البيت 
اإلمام علي الرضا عليه السالم حيث قال لعبدالسالم بن صاحل اهلروي: )رحم اهلل عبدًا أحيا 
أمرنا. فقلت له: وكيف حييي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلِّمها الناس، فإن الناس لو علموا 

حماسن كالمنا التبعونا(.
   ووقع االختيار على )منتقى اجلمان( عنوانًا للصفحة اليت تشتمل على ما معدله سبعة أبواب، 
والرئيسية منها: كلمة العدد، من روائع نهج البالغة، ابتهال، واملسائل الشرعية. أما بقية األبواب 
فشارك فيها أحيانًا بعض الكتاب من العلماء واألخوة واألخوات والشباب الذين أكّن هلم كل 

الشكر والتقدير على تفاعلهم اإلجيابي.
   وميثِّل هذا الكتاب 52 مقالة )كلمة رئيسية( ُنشرت على مدار السنة الثانية، ابتداًء من العاشر 
من حمرم من عام 1429 هـ املوافق 19 يناير 2008، على أن ُيستتبع بكتاب آخر خمصص لكل 
الكلمات الرئيسية املنشورة يف العام الثالث بإذن اهلل تعاىل. علمًا بأنه قد مت إصدار العدد األول 

من كتاب منتقيات والذي احتوى على مقاالت السنة األوىل.
ترحيبهم  على  الوطن  على صحيفة  للقائمني  االمتنان  ألتقدم جبزيل  الفرصة  هذه  وأنتهز     
بالصفحة، وملا قّدموه من تسهيالت وجتاوبهم مع بعض االقرتاحات اليت كنت أقدِّمها هلم من 
حني آلخر فيما يتعلق بذات الصفحة، وأسأل اهلل تعاىل أن يكتب لي االستمرار يف هذا العطاء 
الذي أشعر أنه مسئولية كبرية تتطلَّب املزيد من االهتمام واملزيد من العمل، كما أمتنى أن حتذو 
سائر صحفنا احمللية حذو هذه اخلطوة املتميزة ـ ولعلها غري املسبوقة يف الكويت ـ وتفسح اجملال 
أمام املهتمني بالكتابة يف هذا اإلطار وضمن مساحات كافية وصفحات ثابتة، فتحقق من خالل 

ذلك املصداقية احلقيقية حلرية القلم والصحافة وتكافؤ الفرص يف ديرتنا العزيزة.

                                                             علي حسن غلوم علي ـ الكويت
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يا لفتية عاشوراء...
10 حمرم 1429 هـ  / 19 يناير 2008

9

املشهد األول
اإلسالم..  فتى  يا   .. عليُّ    
حسيُنك.. رحيانُة حبيبك.. فتاك 
األبّي.. يقف بني أصحابه.. يف 
ساحة املعركة.. وقد لفَّهم الليل 
بوحشِته.. وأضاء قلوَبهم حبَّ 
َبضعِة حبيِبك  فتاك.. حسني.. 
أهل  شباب  وسيِد  املصطفى.. 
اجلنة.. وشتــان ما بني موقِف 
وموقِفك  كربـــالء..  يف  فتاك 
من  مؤّلفة  آالف  صفني..  يوم 
السيوف ترتاقص حتت أشعة 
أصحاِبك  وحناجر  الشمس.. 

راة ُتنشد َرَجَز البطوالت..  السُّ
وتهتف بامسك الذي ترتعد له 
فرائـص الفتيان.. شّتان بني ذا 

وذاك..
   علي.. يا فتى اإلسالم.. أال 
أولئك  من  مئاٍت  بضَع  ليت 
من  َهْمدان..  من  الرجال.. 
يدي  بني  ِكنَده..  من  مذحج.. 
حسينك.. ينتصرون لنداءاته.. 

ه.. ويهّبون لنجدة دين جدِّ
   أال هيهات.. لو ُترك القطا 
لياًل لنام.. وأّنى له مبثل أولئك 
الرجال..  عزَّ  فقد  الفتية؟! 

وضنَّ بهم الزمان..
*************

 )أما بعد فإني ال أعلم أصحابًا 
أوفى وال خريًا من أصحابي، 
وأوصل  أبّر  بيٍت  أهَل  وال 
اهلل  فجزاكم  بييت،  أهل  من 
وإني  أال  خريًا،  مجيعًا  عين 
أظن يوَمنا من هؤالء األعداء 
غدًا، أال وأني قد أِذنت لكم، 
ليس  ِحل  يف  مجيعًا  فانطِلقوا 
الليل  هذا  ِذمام.  مين  عليكم 
مَجاًل،  فاخِتذوه  َغِشـَيكم  قد 
منكم  رجٍل  كلُّ  ليأخذ  ثم 
ثم  بييت،  أهل  من  رجٍل  بيِد 
تفرقوا يف سواِدكم ومدائِنكم 
حتى يفّرج اهلل، فإن القوم إمنا 
أصابوني  قد  ولو  يطلبوني، 

للهوا عن طلب غريي(..
*************

• فإني ال أعلم أصحابًا

أوفى وال خريًا من

أصحابي، وال أهَل بيٍت

أبّر وأوصل من أهل بييت
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عليٍّ  فتى  كلماُت  جاءت     
وتبتلي  احلرب..  طبوَل  تقرُع 
ثباَت  أصحاِبه  نفوِس  يف 
ِتهم..  همَّ وعلّو  عزِمهم.. 

وِصدق نّياِتهم.. 
بناظريه  عليٍّ  فتى  وأجال     
ِرّبـّيون  يرمــق حــــوارّييه.. 
يف  أصابهم  ملا  وهنوا  ما 
وما  ضعفوا  وما  اهلل..  سبيل 
ألسنُتهم  تدوُر  استكانوا.. 
لنا  اغفر  )ربنا  اهلل..  بذكر 
أمرنا..  يف  وإسراَفنا  ذنوَبنا 
على  وانُصرنا  أقداَمنا  وثبِّت 

القوم الكافرين(.. 
أال  تعاهـــدوا  ِرّبَيـــون     
ُيصِعدوا إذا دعاهم داعَي اهلل.. 
خبيلِه  الشيطان  واستفزَّهم 
وَرِجِله.. وأحاط بهم املوُج من 
فوقهم ومن أسفل منهم.. حني 
وتبلُغ  الرجال..  أبصاُر  تزوغ 
وتتزلزل  احلناجر..  القلوُب 

األقدام زلزااًل شديدًا.. 
ميثاقًا  أعطوه  ربِّيـــّون     
غليظًا.. وسأهلم عن صدقهم.. 
تبدياًل..  بّدلوا  وما  فصدقوا.. 
آمنوا  اهلل..  أنصــــاُر  إنهم 
وأسلمـــوا.. وأشَهدوا بذلك 
بربهم  آمنوا  فتيٌة  فهم  ربَّهم.. 
وزادهــم هــدًى وربط على 

فيا  تثبيتًا..  وثّبـَتهم  قلوبهم 
لفتية عاشوراء..

*************
األبرار..  الفتية  أولئك    بني 
شيٌخ جاوز الثمانني قد اختّط 
ووجنتيه  جبينه  على  الزمُن 
كان  كهٍل  عن  ُتنبئ  كلماٍت.. 
َمْعـَلَم  العزة  سبيل  اجلهاُد يف 
الذي  املداَد  ودُمه  طريِقه.. 
التأريِخ قصَة  أرباُب  به  كتب 
ترى  ال  كهٌل  اجملاهدين..  جمِد 
فتوًة  إال  كهولته  معامل  يف 

على  وتتعاىل  مشوخاً..  تتفجر 
وهن العُمر.. وتضخُّ اإلباء يف 

جوارِحه..
   فتوٌة يلفُّها خشوُع اليقني.. 
وسكينُة  اإلميان..  وتواضُع 
ترتقَُّب  اليت  املطمئنِة  الروِح 

ساعة الرجوع إىل ربِّها.. 
وملّا  عنك،  ُنّلـــي  )أحنن     

أداء حقك؟!  إىل اهلل يف  نعذر 
أكسر  أبرح حتى  ال  واهلل  أما 
يف صدورهم رحمي وأضربهم 
بيدي..  قائُمه  ثبت  ما  بسيفي 
وال أفارقك.. ولو مل يكن معي 
لقذفتهم  به  أقاتلهم  سالح 
أموت  دونك.. حتى  باحلجارة 
حتى  نّليك  ال  واهلل  معك.. 
يعلم اهلل أنا قد حفظنا َعـْيبَة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
لو علمُت  فيك.. واهلل  وسلم 
أني ُاقَتل ثم أحيا ثم ُاقَتل ثم 
ذلك  ُيفَعل  ُأذرى..  ثم  ُاحَرق 
بي سبعني مرة ما فارقتك حتى 
ألقى ِحامي دونك.. وكيف ال 
واحدة..  قتلة  هي  وإمنا  أفعل 
ثم هي الكرامة العظمى اليت 

ال انقضاء هلا أبدًا؟!(..
اشهدي  الرب  مالئكة  يا     
فقد  اهلل..  إىل  حسنٍي  أنصاَر 
عليه..  اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا 
بربهم  آمنوا  فتيٌة  فإنهم 
على  وربط  هدًى  وزادهم 
فيا  تثبيتًا..  وثّبـَتهم  قلوبهم.. 

لفتية عاشوراء..
*************

   ويف آخر القوم صيبٌّ يتطاول 
ليلِتهم اليت  بعُنٍق أضاء ُدجى 
قوٍم  أنفاُس  ُظلمَتها  زاد 

• وأجال فتى عليٍّ

بناظريه يرمق حوارّييه.. 

ِرّبـّيون ما وهنوا ملا

أصابهم يف سبيل اهلل
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• متّعن الصيبُّ يف عيين 

عمه.. وما فتئت حدقتاه 

ترتاقصان فرحًا.. يا عم، 

كيف املوت عندي وأنا

ابُن فتى اإلسالم؟ 
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وأحاطوا  األبرار..  احتوشوا 
بهم يتطّلعون إىل الساعة اليت 
احلرام..  الدم  سفَك  هلم  ُتبيح 
ران  قلوٌب  تنفُثها  أنفاٌس 
عليها سوُء ما اكتسبت.. وأنَتَ 

رحَيها ُخْبُث نواياها..
   صيبٌّ يكاد يتلّمُس احُلـُلم.. 
يتطّلُع ليجَد لنفسه مكانًا بني 
أحاطوا  الذين  الفتية  أولئك 
يقّل عنهم يف  أن  ه.. دون  بعمِّ
)عّماه!! وما نصييب  ُحلوِمهم.. 

أنا من هدايا السماء؟!(..
من  عليٍّ  فتى  وانتـــزع     
رحًة..  تفيض  ابتسامًة  شفتيه 
ميتزج  غريب  بشعور  وتقرتن 
فيه الفخــر بالعطف.. والعزة 
مشوخ  عنواُنها  عزٌة  باخلوف.. 
على  وخــوٌف  العلوي..  هذا 

وديعِة أخيه احلسن الزكّي..
   آه يا أبا حممد.. ليتك حاضٌر 

املشهد.. فتخفَِّف عين  يف هذا 
على  أأمسُكه  أمانتك..  ثقل 
ُمه فداًء للسماء؟! هوٍن.. أم أقدِّ

ابِن  فتى عليٍّ على  احننى     
أي  )قاسُم  القاســـم..  أخيه 
ُمهجيت.. كيف املوت عندك يا 

بين؟(..
   متّعن الصيبُّ يف عيين عمه.. 
ترتاقصان  حدقتاه  فتئت  وما 
املوت  كيف  عم،  )يا  فرحاً.. 
عندي وأنا ابُن فتى اإلسالم؟ 
أنا ابُن َمن نادى جربيُل بامسه 
أنا  علي..  إال  فتى  ال  هاتفًا: 
عن  الُكَرَب  فرََّج  َمن  ابُن 
يا  اهلل..  رسوِل  جدي  وجِه 
من  أحلى  عندي  املوُت  عم.. 

العسل(..
ُبشراك..  اخُللِد  جنَة  يا     
ابُن  هذا  وتطّيــــيب..  تزّيين 
أيتها  للقياِك..  يشتاق  الزكّي 
احلور ُبشراِك.. تهيئي وأعّدي 
ـ  فمعشـــوقِك  واستعّدي.. 

القاسم ـ آٍت للقياِك.. 
وهذا  الشيخ  ذلك  وبني     
بربهم  آمنــــوا  فتيٌة  الفتى.. 
على  وربط  هـــ،دًى  وزادهم 
فيا  تثبيتًا..  وثّبـَتهم  قلوبهم.. 

لفتية عاشوراء..
*************

    عاد فتى علي يستقرئ غَده.. 
بل غَد أولئك األشقياء الذين 
ويريدون  آخرتهم..  هلم  يريد 
له دنياهم.. وشّتان بني ذا وذا.. 
فشبل علي ربيُب حممد.. فتى 
باحلق  صدح  الذي  قريش 
هاتفًا )واهلل يا عم.. لو وضعوا 
يف  والقمر  مييين  يف  الشمس 
مشالي على أن أترك هذا األمر 
أو  اهلل  ُيظهره  تركته، حتى  ما 
الزمان  وكأّن  دونه(..  أهلك 
يدور فيستقّر بني يدي سبطه 
ليعرض له األمر من جديد.. 
الرب؟!  جنُة  أم  قريش..  دنيا 
منها.. سقط  أيسر  معادلة وال 
يف َشَرِكها رجاٌل ورجال.. أّما 
سليل النبوة فال ينسى متتمات 

• يامالئكة الرب اشهدي 

أنصاَر حسنٍي إىل اهلل

فقد صدقوا ما عاهدوا

اهلل عليه.. فإنهم فتيٌة 

آمنوا بربهم وزادهم هدًى 

وربط على قلوبهم وثّبـَتهم 

تثبيتًا.. فيا لفتية عاشوراء
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ُغّري  دنيا  )يا  حيدرة  أبيه 
إليَّ  أم  تعّرضِت  أبي  غريي.. 
باينتك  قد  هيهات  اشتقِت؟! 

ثالثًا ال رجعة لي فيِك(..
   وأغمض فتى علي عينيه.. 
ساجدًا..  األرض  إىل  وهوى 
على  سكــونه  من  وأفاض 
ليلِته سكونًا.. سكوٌن خشعت 
معه  وسّبَحت  النجوم..  له 
له  وخضَعـــت  املالئكــة.. 
تسمع  تكــــاد  فال  األرض.. 
الريح  وحلت  همسًا..  إال 
حناجر  تتلوها  الرب  كلمات 
الصحب األوفياء.. )إنهم فتيٌة 
هدًى  وزادهم  بربهم  آمنوا 
وربط على قلوبهم(.. وثّبـَتهم 

تثبيتاً.. فيا لفتية عاشوراء..
*************

املشهد الثاني
كل  يف  ثقيت  أنت  )اللهم     
كل  يف  رجائي  وأنت  كرب. 
أمر  كل  يف  لي  وأنت  شّدة.. 
تراتيل  وُعّدة(..  ثقة  بي  نزل 
علي..  فتى  شفيت  من  تصّعد 
بأزاء  وقف  حتى  يتقّدم  وهو 
ينظر  فجعل  الشيطان..  جند 
السيل..  كأنهم  صفوفهم  إىل 
اجلماعة  أيتها  لكم  )تبًا 
استصرختمونا  أحني  وترحًا.. 

موجفني،  فأصرخناكم  وهلني، 
يف  كان  سيفًا  علينا  شحذمت 
نارًا  علينا  وحششتم  أمياننا، 
عدوكم  على  اقتدحناها 
إلبًا  فأصبحتــــم  وعدّونا؟! 
عليهم  ويدًا  أوليائكم  على 
ألعدائكم بغري عدل رأيتموه 
أصبح  أمل  وال  فيكم،  بّثوه 
حدث  غري  ومن  فيهم،  لكم 
فينا..  يفيل  رأي  وال  مّنا،  كان 
إذ  ـ  الويالت  لكم  ـ  فهال 
والسيف  تركتمونا  كرهتمونا 
والرأي  طامن  واجلأش  ُمشّيم 
البغي  وإن  أال  مل يستخف؟... 
ابن البغي قد ركز بني اثنتني، 
وهيهات  والذِّلة،  ـلَّة  السِّ بني 
ذلك  اهلل  أبى  الذلة،  منا 
وُحجوٌر  واملؤمنون  ورسوله 
َطُهرت،  وبطوٌن  طابت، 
وأنوٌف حّية، ونفوٌس أبـّية، أن 

نؤثر مصارع الكرام على ظآر 
اللئام.. أال وإني زاحٌف بهذه 
األسرة على قلة العدد وكثرة 

العدو وخذلة الناصر(.. 

   وجاء اجلواب.. سهاٌم كأنها 
السماء..  أحشاَء  متّزق  املطر.. 
وخترق صدور األبرار.. الذين 
بل  ضعفوا..  وما  وهنوا  ما 
أقدامهم..  األرض  يف  وّتدوا 
وأعاروا اهلل مجامَجهم.. ونظروا 
إىل آخـــــر القـــوم.. صالبًة 

وإقدامًا..
بني  الرِباز  نداُء  وتعاىل     
األمساع  الصفوف..واصطّكت 
من صرير كــــالم السيوف.. 
واألعناق..  األيدي  وتطايرت 
إىل  الشيطان  ُجنِد  وتهاوى 
صرعى..  األبــــد  جحيـــم 
وتصاعــــدت أرواح فتيـــة 
تلو اآلخر..  الواحد  عاشوراء 

• وأغمض فتى علي 

عينيه.. وهوى إىل األرض 

ساجدًا.. 

وأفاض من سكونه على 

ليلِته سكونًا

• وهيهات منا الذلة، 

أبى اهلل ذلك ورسوله 

واملؤمنون وُحجوٌر طابت، 

وبطوٌن َطُهرت، وأنوٌف 

محّية، ونفوٌس أبـّية
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علي  فتى  مع  يبَق  مل  حتى 

أحد..
عاشوراء..  فتيِة  سّيُد  تقّدم     
وقع  من  األرض  فاهتـــّزت 
النفوس  وامتــــألت  خطاه.. 

هواًل من كلماته..
أنا احلسنُي ابُن علي                   
              آليت أن ال أنثين
أحي عياالت أبي                 
         أمضي على دين النيب

كالليث..  علي  فتى  وحل     
بني  تنكشف  الشيطان  وُجنُد 
إذا  املعزى  انكشاف  يديه 
فلوهلُُم  وتنهزم  عليها..  ُشدَّ 
اجلــــراد  كأنها  يديه  بني 
فيهم  أوقَع  حتى  املنتشر.. 
لكم،  )الويلًُ  حيتَمل..  ال  ما 
أتدرون ملن ُتقاتلون؟ هذا ابُن 
األنزع البطني.. هذا ابُن قّتال 

العرب.. فاحلوا عليه من كل 
جانب(..

يقاتل  عليٍّ  فتى  وبينا     
األشقياء.. إذ شقَّ سهُم اخليانِة 
َحل  بل  ُيباِل..  فلم  جبهته.. 
امُلغَضب..  كالليــــث  عليهم 
ويسقي  بأسالفهم..  ُيلحقهم 

األرض بدمائهم النجسة..
بئسما  السوء..  أّمَة  يا   (    
خّلفتــــم حممدًا يف عرتته(.. 
حجر..  رأسه  على  وهوى 
هر من جبهته..  فّجر ينبوع الطُّ
فأخذ الثوب ليمسَح الدَم عن 
تثّلـَثت  سهٌم  فأتاه  وجهه.. 
حنو  طريَقه  وشّق  ُشَعبـُه.. 
عميقًا..  استقر..  حتى  صدِره.. 

حيث قلِب فتى علي..
   تكاثفت غشاوة الدم على 

• الويلًُ لكم.. أتدرون

ملن ُتقاتلون؟! هذا ابُن 

األنزع البطني.. هذا ابُن

قّتال العرب.. فامحلوا

عليه من كل جانب

وتباطأت  الفتيان..  سيِد  عيين 
وَسَرت  الزكّي..  قلبه  خفقاُت 
واشتعل  أطرافه..  يف  برودٌة 
وخارت  فمه..  يف  العطـــُش 
الصعيُد  واحتضــــَن  قواه.. 
من  املكــــان  فمأل  جسَده.. 
علي  فتى  وأجال  اجلنة..  عبق 
بناظريه حوله.. يرمُق أصحاَبه 
عينيه  وأغمض  الثرى..  على 
وصدى كلماِت الرب تتهادى 
إليه.. )إنهم فتيٌة آمنوا بربهم 
على  وربط  هدى  وزادهم 
فيا  تثبيتًا..  وثّبتهم  قلوبهم(.. 

لفتية عاشوراء..
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مشروع اآلل واألصحاب.. ما له وما عليه
17 حمرم 1429 هـ  / 26 يناير 2008

اآلونة  يف  احلديث  كثر    
بني  العالقة  حول  األخرية 
وحب  واألصحاب،  اآلل 
البيت،  آلل  مجيعًا  األصحاب 
كانت  اليت  املتميزة  والعالقة 
واملصاهرات  الطرفني،  بني 
مت  كما  بينهما،  حدثت  اليت 
بقضية  املوضوع  هذا  ربط 
عليه  احلسني  اإلمام  استشهاد 
تارخيية  وبقضايا  السالم 

عن  البعض  وحتدث  أخرى، 
ألهل  مجيعًا  املسلمني  حب 
وأثر  السالم،  عليهم  البيت 
وجهات  تقريب  يف  ذلك 
السنة  املسلمني  بني  النظر 

والشيعة، وغري ذلك.
هذا  خضم  يف  هنا  والبد     
هذا  حول  املتنامي  احلديث 
املوضوع أن أوضح عدة نقاط 
الصورة  إلكمال  حماولة  يف 
وإيضاحها بشكل أكرب، وسعيًا 
يهدف  مشروع  أي  إلجناح 
يف  والوحدة  األلفة  لتحقيق 
وذلك  اإلسالمي،  الصف 

ضمن العناوين التالية:
خيتلف  ال  األوىل:  النقطة 
أصحاب الغرية على اإلسالم 
أن الوحدة اإلسالمية هي من 
القضايا املهمة وامللّحة يف واقع 
وليس  اإلسالمية،  اجملتمعات 
تكتيكيًا  القضية  هذه  منطلق 
من  األمة  تواجهه  ما  باعتبار 
إذا  حتى  وحتديات،  خماطر 
زالت تلك التحديات عادت 
ورجعت  جديد  من  الفرقة 

األمور إىل ما كانت عليه، بل 
هي مسألة مبدأ وعقيدة يتبناها 
املسلم انطالقًا من قوله تعاىل 
مَجِيعًا  اهللَِّ  ِبَْبِل  )َواْعَتِصُموا 
من  عمران:  َتَفرَُّقوا()آل  َوال 

اآلية103(.
احلديث  الثانية:  النقطة 
املكّثف )واملطّور( عن وجوب 
حب آل البيت عليهم السالم، 
والتعريف بفضلهم ومناقبهم 
وشخصياتهم، من قبل العلماء 
من  إخواننا  من  والباحثني 
ثورة  ِذكِر  وإحياء  السنة،  أهل 
السالم  عليه  احلسني  اإلمام 
األبعاد  حيث  من  بالتفصيل 
ذلك  كل  واآلثار،  واألهداف 
طريق  يف  إجيابية  خطوة  يعّد 
وختفيف  اإلسالمية،  الوحدة 
وإجياد  بينها،  التشّنج  حدة 
أرضية مشرتكة لالنطالق من 
األخوة  روح  لتعزيز  خالهلا 
املذاهب  أتباع  بني  اإلسالمية 

املختلفة.
النقاط  من  الثالثة:  النقطة 
مربة  مشـــروع  يف  اإلجيابية 
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مسألة  هي  واألصحاب  اآلل 
خطاب  يف  النوعي  التحّول 
واملشايخ  العلماء  بعض 
دراسة  أهمية  إىل  بدعوتهم 
واآلل،  الصحابة  تاريخ 
وجمريات أحداث تلك الفرتة 
كان  ما  وهو  مجعتهم،  اليت 
الشيعة  املسلمني  على  ُينَكر 
والسيما  يتناولونها،  كانوا  إذ 
عليه  احلسني  اإلمام  ثورة 
وذلك  ومالبساتها،  السالم 
َقْد  ُأمٌَّة  )ِتْلَك  أن  بذريعة 
َوَلُكم مَّا  َكَسَبْت  َما  َخَلْت هلََا 
ا َكاُنوا  َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعمَّ
مع  )البقرة:134(،  َيْعَمُلوَن( 
ضرورة  على  الدائم  تأكيدي 
احلفاظ على اعتماد األسلوب 
العلمي الراقي البعيد عن لغة 
والسب  والتهجم  اإلسفاف 
واللعن والقفز على احلقائق، 
هو  اهلدف  يكون  أن  وعلى 
البحث العلمي املتجّرد الذي 
للباحثني  العلمية  املادة  يقّدم 
تاريخ  ُيدرس  كما  متامًا  عنها، 
واألديان  احلضارات  سائر 
والشعوب، ألنه ال ميكن ألية 
ماضيها  عن  تنسلخ  أن  أمة 
ألن  عنه،  بوجهها  وتعرض 
املاضي  ذلك  امتداد  احلاضر 

نأخذ  أننا  كما  ونتاجه، 
عليه  اهلل  صلى  النيب  سنة 
آله  طريق  عن  وسلم  وآله 
يشكلون  الذين  وأصحابه، 
القدوة  الوقت  ذات  يف 
الرجال  علم  وما  للمسلمني، 
واجلرح والتعديل إال مصداق 
من مصاديق البحث يف نطاق 
الشخصيات  أحوال  دراسة 

ومنهم اآلل واألصحاب.
أريد  إذا  الرابعة:  النقطة 
السعي إلجناح مشروع الوحدة 

االتفاق  من  فالبد  اإلسالمية 
بينها  مشرتكة  أرضية  على 
تكون هي األساس يف تكوين 
الرؤى وتوجيه اخلطاب للرأي 
العام والعمل على األرض من 
أجل إجناح املشروع، وهذا ما 
الكريم  القرآن  اصطلح عليه 
وإن  السواء(،  )الكلمة  مببدأ 

بني  العالقة  خيص  ذلك  كان 
إال  الكتاب،  وأهل  املسلمني 
إلجناح  عام ضروري  مبدأ  أنه 

املشروع.
األرضية  اخلامسة:  النقطة 
السواء(  )الكلمة  املشرتكة 
أصحاب  إليها  دعا  اليت 
إليهم يف بداية  األقالم املشار 
يف  إخواننا  سيما  وال  املقالة، 
هي  واألصحاب(  اآلل  )مربة 
العالقة بني اآلل والصحاب، 
ود  عالقة  كانت  أنها  باعتبار 
أنين  إال  مستمر،  وتصاهر 
يف  يوّفقوا  مل  اإلخوة  أن  أجد 
)وال  األرضية  هلذه  اختيارهم 
إذ  نواياهم(،  أحاكم  أن  أريد 
أّن َمن يريد أن يقّرب وجهات 
عن  يبحث  أن  فعليه  النظر 
املشرتكات ال نقاط االختالف، 
بني  العالقة  أن  املعلوم  ومن 
من  هي  واألصحاب  اآلل 
االختالف  الرئيسة يف  احملاور 
فالتاريخ  بني السنة والشيعة، 
التصارع  من  حاالت  حيكي 
واالقتتال واالختالف العنيف 
احلروب  ومنها  والدموي 
األصحاب  بني  قامت  اليت 
بعض  بني  أو  واألصحاب، 
اآلل،  األصحـــــاب وبعض 

• من النقاط اإلجيابية 

يف مشروع مربة اآلل 

واألصحاب هي مسألة 

التحّول النوعي يف خطاب 

بعض العلماء واملشايخ
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احلروب  عليها  مثال  وأوضح 
الثالثة اليت وقعت على عهد 
بن  علي  اإلمام  املؤمنني  أمري 
أبي طالب عليه السالم، وهي 
صفني  وحرب  اجلمل  حرب 
وحرب النهروان، واليت واَجه 
السالم  عليه  علي  اإلمام  فيها 

بعض كبار الصحابة.
احلروب  هذه  نتاج  وكان     
األلوف  عشرات  وجرح  قتل 
الشرخ  عدا  املسلمني،  من 
الكبري الذي أصاب األمة وما 
وحروب  فت  من  ذلك  تبع 
وثورات من قبيل املواجهات 
اليت وقعت بني اإلمام احلسن 
وبني  السالم  عليه  علي  بن 
جيش معاوية بن أبي سفيان، 
عليه  احلسني  اإلمام  مقتل  ثم 
السالم بأمر يزيد بن معاوية، 
املنورة  املدينة  احلّرة يف  ووقعة 
من  الكثري  فيها  ُقِتل  واليت 
وثورة  اهلل،  رسول  صحابة 
الزبري  بن  عبداهلل  الصحابي 

وغري ذلك.
حالة  أن  يعين  ال  وهذا     
اخلصام كانت قائمة بني اآلل 
إن  بل  عمومًا،  واألصحاب 
األصحاب  من  كبريًا  عددًا 
علي  اإلمام  قوات  يف  كانوا 

عليه السالم ومن ثم مع اإلمام 
احلسن، كما شارك بعضهم يف 
ثورة اإلمام احلسني واستشهد 

معه، وال جمال لذكر األمساء.
جهد  أن  أرى  فإنين  ولذا     
إمنا  وغريهم  املربة  يف  إخواننا 
ـ يف  األمر  نهاية  ـ يف  يصب 

حماولة إلقناع أتباع مدرسة أهل 
التارخيية  رؤيتهم  البيت خبطأ 
والتنازل عن بعض متبنياتهم. 
اهلدف  هذا  هو  يكن  مل  وإن 
أنه  إال  املشروع،  وراء  من 
بالنتيجة يصب يف هذا االجتاه، 
وهو ما لن يرتضيه إخوانهم 

يتحسسون  وسيبقون  الشيعة 
مشروع  سيبقى  وبالتالي  منه، 

التقريب حمدود التأثري.
النقطة السادسة: ثم إن مسألة 
بأن  والقول  الصحابة  عدالة 
أمر  أي  يف  منهم  اجتهد  من 
فأخطأ فله أجر، حتى لو أدى 
اآلالف  دماء  إراقة  إىل  ذلك 
من األبرياء، هي قضية خالفية 
يف  إخواننا  يسعى  أخرى، 
املربة إىل جعلها أرضية أخرى 
مقبولة عند الطرفني لالنطالق 
التقريب، يف  منها يف مشروع 
تنازاًل  فيه  ميّثل  الذي  الوقت 
املسلم  على  ُيفرتض  آخر 
الشيعي تقدميه من أجل إجناح 
املشروع، وهذا خطأ آخر وقع 
هلم  تقديرنا  مع  اإلخوة  فيه 
واحرتامنا ملشروعهم، وسُيبقي 
حالة عدم قبول املشروع فّعااًل، 
السيما مع وجود عدة نصوص 
قرآنية ونبوية من قبيل ما صّح 
عن رسول اهلل أنه قال: )ُيـذاد 
أناس عن حوضي يوم القيامة 
فأقول: يا رب أميت!( ويف لفظ 
أصحابي!  )أصحابي  يقول: 
فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا 
بعدك، إنهم مل يزالوا مرتدين 
فارقتهم  منذ  أعقابهم  على 

• َمن يريد أن يقّرب 

وجهات النظر فعليه أن 

يبحث عن املشرتكات 

ال نقاط االختالف، ومن 

املعلوم أن العالقة بني اآلل 

واألصحاب هي من احملاور 

الرئيسة يف االختالف 

بني السنة والشيعة
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بدَّل  ملن  فأقول: سحقًا سحقًا 
بعدي(. أخرجه مسلم يف كتاب 
الطهارة، باب استحباب إطالة 
الوضوء  يف  والتحجيل  الغرة 
املوقع  عن  ونقلته   ،249 برقم 
الرمسي للشيخ عبدالعزيز بن 

باز على اإلنرتنت.
من  لعل  السابعة:  النقطة 
الشخصية  تكوين  مشكالت 
االزدواجية  هي  اإلسالمية 
للمسلمني  نقّدمه  ما  بني 
بعض  وبني  نظرية،  قيم  من 
شيئًا  ُنصّحح  اليت  النماذج 
بعنوان  ولو  تصرفاتها  من 
ُيؤجر  الذي  اخلاطئ  االجتهاد 
عليه، فالقاتل واملقتول مثابان، 
وال يتحّمالن وزر دماء اآلالف 
تبعات  وال  املسلمني،  من 
آخر  إىل  واحلروب،  الفت 
القائمة، مما خيلق ازدواجية يف 
شخصية املسلم الذي يرتّضى 
على احلسني بن علي الشهيد 
الذي  يزيد بن معاوية  وعلى 
أمر بقتله!! مما يسبب له إرباكًا 
قرار  اختاذ  يف  الرغبة  عند 
فال  يعايشه،  مشابه  أمر  يف 
يدري إذا كان األمر يستدعي 
صدام  )املقبور  مع  الوقوف 
يف  حمقًا  باعتباره  حسني( 

بقتل  ولو  كرسيه  الدفاع عن 
واالعتداء  الربيئة  النفوس 
على احلرمات، أم الوقوف مع 
كثرٌي  ذهب  الذين  الضحايا 
اإلصالح  إرادة  ضحية  منهم 
واألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر.
ما صدر  بعض  أن  وأجد     
هذا  يف  كتب  وممن  املربة  عن 
إجيابية  قد خطا خطوة  االجتاه 
بتشخيص القاتل احلقيقي يف 
مفردة واحدة وهي قضية اإلمام 
االقرتاب  خالل  من  احلسني، 
القاتل  من  التربؤ  حالة  من 
يفرضه  ما  وهذا  ِفْعـله،  وِمن 
البحث وهو ما كان ُيـتجّنب 

يف السابق.
ميكن  ومما  الثامنة:  النقطة 
يف  حيققه  أن  املشروع  هلذا 
ختفيف  هو  الشيعي  الوسط 
البعض  لدى  السلبية  النظرة 
وهو  الصحابة،  حول  منهم 
بني  القائم  التشنج  أفرزه  ما 
املذهبني، يف الوقت الذي جند 
فيه اإلمام زين العابدين عليه 
)َألّلُهمَّ  قائاًل:  يدعو  السالم 
ًة،  َخاصَّ د  حمَمَّ َوَأْصحاُب 
حاَبَة،  الصَّ َأْحَسُنوا  الَّذيَن 
َوالَّذيَن َأْبَلُوا اْلَبالَء احْلََسَن يف 

َوَأْسَرُعوا ِإىل  َنْصِرِه، َوكاَنُفوُه، 
َدْعَوِتِه،  ِإىل  َوساَبُقوا  ِوفاَدِتِه، 
َلُه... َفال َتْنَس هلَُُم  َواْسَتجاُبوا 
َوفيَك،  َلَك  ماَتَرُكوا  الّلُهمَّ 
َومبا  ِرْضواِنَك،  ِمْن  َوَأْرِضِهْم 
َوكاُنوا  َعَلْيَك،  اخْلَْلَق  حاُشوا 
ِإَلْيَك،  َلَك  ُدعاًة  َرُسوِلَك  َمَع 
َهْجِرِهْم  َعلى  َواْشُكْرُهْم 
َوُخُروِجِهْم  َقْوِمِهْم،  ِدياَر  فيَك 
ضيِقِه،  ِإىل  املَْعاِش  َسَعِة  ِمْن 
ديِنَك  ِإْعزاِز  يف  َكثَّْرَت  َوَمْن 
الصحيفة  َمْظُلوِمِهْم(.  ِمْن 
أن  املؤسف  )من  السجادية 
البعض دعا ملنع هذا الكتاب 
وقيم  أدعية  من  ما حيتويه  مع 

إسالمية رائعة!!(.
   بل إننا جند يف الوسط الشيعي 

• جهد إخواننا يف املربة 

وغريهم إمنا يصب ـ يف 

نهاية األمر ـ يف حماولة 

إلقناع أتباع مدرسة 

أهل البيت خبطأ رؤيتهم 

التارخيية والتنازل عن 

بعض متبنياتهم
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القضايا  هلذه  يتعّرض  من 
بّدية ويّتخذ مواقف ال تتواءم 
مع موقف آل البيت أنفسهم 
جند  واليت  القضايا،  ذات  من 
النابعة  احلسنة  املوعظة  فيها 
الصدر،  وسعة  احللم  من 
الصف  وحدة  على  واحلرص 
األلفة  حالة  وإبقاء  اإلسالمي 
قائمة  االجتماعي  والرتابط 
املسلم  اجملتمع  مكونات  بني 
بكافة فئاته مهما وقع اخلالف 
بينهم، ولرمبا من خالل ذلك 
بعض  تسمية  تفسري  ميكننا 
بعض  بأمساء  أبناءهم  األئمة 
املصاهرة  وحاالت  الصحابة، 

اليت مّتت.
   وخالصة القول إننا يف الوقت 

الذي نشجع فيه قيام مشروع 
التقارب  حتقيق  إىل  يهدف 
إال  اإلسالمية،  املذاهب  بني 
عن  البحث  إىل  باجة  أننا 
يقبل  اليت  املشرتكة  األرضية 
اجلميع أن يقف عليها دون أن 
اآلخر  الطرف  بسعي  يشعر 
أن  والشك  متبنياته،  ملصادرة 
أصل التوحيد واإلميان برسالة 
عليه  اهلل  صلى  حممد  النيب 
الكريم  والقرآن  وسلم  وآله 

• يف الوقت الذي نشجع

فيه قيام مشروع يهدف

إىل حتقيق التقارب،

إال أننا حباجة إىل البحث

عن األرضية املشرتكة 

اليت يقبل اجلميع

أن يقف عليها

والزكاة  كالصالة  والعبادات 
يتفق  اليت  واحلج  والصوم 
عليها املسلمون كفرائض، وإن 
تفاصيلها،  بعض  يف  اختلفوا 
كلها كفيلة بأن تكون األرضية 
خالهلــا  من  ننطــــلق  اليت 
الراقي  املشروع  لتحقيق هذا 
تعاىل  اهلل  ونسأل  واحليوي، 
يف  املخلصني  العاملني  لكل 
هذا االجتاه التوفيق والسداد.  
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بني شعيب النيب واحلسني الشهيد
24 حمرم 1429 هـ  / 2 فرباير 2008

الكرمية  اآليات  تتناول    
)84-95( من سورة هود قصة 
السالم  عليه  شعيب  النيب 
وحماولته اإلصالح يف جمتمعه، 
مفاهيم  على  احتوت  وقد 
اإلسالمي  املنهج  يف  عديدة 
النيب  هذا  عند  لإلصالح 
الكريم، نستعرضها من خالل 

النقاط التالية:
1ـ )َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا 
َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اهللَّ َما َلُكم 
َتنُقُصوْا  َواَل  َغرْيُُه  ِإَلـٍه  مِّْن 
َأَراُكم  ِإنَِّي  َواملِيَزاَن  املِْْكَياَل 
َعَلْيُكْم  َأَخاُف  َوِإنَِّي  خِبَرْيٍ 

َعَذاَب َيْوٍم حمُِّيٍط( اآلية 84.

   فقد عاجل النيب شعيب عليه 
ـ  األنبياء  كسائر  ـ  السالم 
جمتمعه  يف  املستشري  الفساَد 
من خالل االنطالق أواًل من 

• أكد النيب شعيب على 

أن اآلثار السلبية للغش 

التجاري لن تقف عند

احلد االقتصادي، بل إن 

فقدان الثقة بني

الناس سيعم سائر 

اجملاالت احلياتية
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عزوجل  باهلل  اإلميان  قاعدة 
ليكون  له،  الشريك  وحده 
واحدًا،  اإلصالح  منطلق 
على  املعاجلة  أسس  ولتعتمد 
مصدر  من  نابعة  منهجية 
من  اهلدف  وليكون  واحد، 

اإلصالح واحدًا أيضًا.
اأَلْرِض  يِف  َتْعَثْوْا  )َواَل  2ـ 

ُمْفِسِديَن( اآلية 85.
شعيب  النيب  يؤكد  وفيها     
السلبية  اآلثار  أن  على 
التجاري  والغش  للتطفيف 
لن تقف عند احلد االقتصادي، 
بل إن فقدان الثقة بني الناس 
يف  التالعب  هذا  نتيجة 

سيعم  واملكاييل  املوازين 
احلياتية،  اجملاالت  سائر 
االجتماعي  اجلانب  فيشمل 
وغريها،  والسياسي  واإلداري 
مما يفكك ُعرى اجملتمع ويهّدده 

باالنهيار. 
ِإن  لَُّكْم  َخرْيٌ  اهللِّ  )َبِقيَُّة  3ـ 
وقد   .86 اآلية  مُّْؤِمِننَي(  ُكنُتم 
أّكد النيب شعيب عليه السالم 
على أن يف املال احلالل بركة 
ُيغنيه  وهذا  لإلنسان،  وكفاية 
عن الطرق احملرمة يف الكسب 
واليت ُتنتزع منها الربكة، وتعود 

بالوبال على الفرد واجملتمع.
ِبَِفيٍظ(  َعَلْيُكم  َأَنْا  )َوَما  4ـ 

اآلية 86.
)مدين(  جمتمع  أن  يبدو     
وهو  ما،  بصورٍة  ليرباليًا  كان 
ما تشري إليه العبارة السابقة، 
ُشَعْيُب  َيا  )َقاُلوْا  وقوهلم 
نَّرْتَُك  َأن  َتْأُمُرَك  َأَصاَلُتَك 
نَّْفَعَل  َأن  َأْو  آَباُؤَنا  َيْعُبُد  َما 
اآلية87،  َنَشاء(  َما  َأْمَواِلَنا  يِف 
الفردية  احلرية  قضية  فكانت 
بالنسبة إليهم قضية حساسة، 
ولذا تعامل معها النيب شعيب 
عنيفة  مقاومة  وواجه  بذر، 
دفعه  مما  املنطلق،  هذا  من 
للتأكيد على أن دوره هو جمرد 
اإلصالح ما استطاع، ال القهر 

واإلجبار.
5ـ )َقاُلوْا َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك 
َتْأُمُرَك َأن نَّرْتَُك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا( 

اآلية 87.

املتكرر  العذر  هو  وهذا     
واخلديعة الكربى اليت ينخدع 
بها الناس طوال التاريخ فيما 
يتبنونه من معتقدات، اعتمادًا 

واتباعًا  سبقهم،  َمن  على 
أعمى، ال يعتمد على برهان، 
وال يقوم على دليل، والقاعدة 
اإلسالمية هي ضرورة تكوين 
بالعقيدة  الشخصية  القناعة 
والدليل  العقل  على  اعتمادًا 

والوجدان.
ُأَخاِلَفُكْم  َأْن  ُأِريُد  )َوَما  ـ   6
ِإىَل َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالَّ 
اآلية  اْسَتَطْعُت(  َما  اإِلْصاَلَح 

.88
يتصــــدى لإلصالح     من 
عن  نفسه  يســـأل  أن  عليه 
نيته،  يف  إخالصــــه  مقدار 
ميكنه  اليت  املصاعب  ومقدار 
والتضحيات  يواجهــــها  أن 

• القاعدة اإلسالمية هي 

ضرورة تكوين القناعة 

الشخصية بالعقيدة 

اعتمادًا على العقل 

والدليل والوجدان

• من يتصدى لإلصالح 

عليه أن يسأل نفسه عن 

مقدار إخالصه يف نيته، 

واملصاعب اليت ميكنه

أن يواجهها
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عن  وامتناعه  يقدمها،  اليت 
تكون  قد  اليت  املغريات 
مباحة ولكنها تزل من خالهلا 
عثمان  وهذا  الرجال،  أقدام 
والي  األنصاري  حنيف  بن 
اإلمام علي عليه السالم على 
وليمة  إىل  ُيدعى   ، البصرة 
فيجيب، ويسمع اإلمام بذلك 
فيكتب إليه: )بلغين أن رجاًل 
من فتية أهل البصرة قد دعاك 
إليها،  فأسرعت  مأدبة  إىل 
ُتستطاب لك األلوان، وُتنقل 
إليك اجلفان، وما كنت أظنك 
عائُلهم  قوم  طعام  إىل  جتيب 

جمفوَّ، وغنيُّهم مدعٌو(.
وشعار  احلسني  اإلمام 

اإلصالح:
رفعه  الذي  الشعار  إن     
السالم  عليه  شعيب  النيب 
َما  اإِلْصاَلَح  ِإالَّ  ُأِريُد  )ِإْن 
بذات  يذّكرنا   ) اْسَتَطْعُت 
اإلمام  رفعه  الذي  الشعار 
حني  السالم  عليه  احلسني 
ونفسه  وأهله  أصحابه  قّدم 
)إمنا  اإلصالح  فداء يف طريق 
يف  اإلصالح  لطلب  خرجت 
أميت جدي(، فكان صادقًا فيما 
لثورته،  أهداف  من  أعلن 
يف  األرض  على  حتقق  وفيما 

ساحة املعركة، وصرب يف ذات 
وَمن  استشهد  حتى  الطريق 
ـ  ادعاه  ما  معه، مكّذبًا بذلك 
من  البعض  ـ  يّدعيه  ومازال 

أن احلسني غرّي رأيه حني رأى 
جيش أعدائه، وخرّي القوم بني 
ثالثة أمور، من بينها أن يأخذوه 
إىل يزيد بن معاوية ليضع يده 

حجم  فضحت  وقد  يده،  يف 
هذه  كربالء  يف  التضحيات 
ذلك  على  وأّكد  األكذوبة، 
يف  قال  حني  مسعان  بن  عقبة 
شأن اإلمام احلسني: )مل أفارقه 
مبخاطبة  وليس  ُقتل،  حتى 
الناس بكلمة يف املدينة وال يف 
مكة وال بالطريق وال بالعراق 
مقتله  يوم  إىل  عسكر  يف  وال 
ما أعطاهم  إال ومسعتها، واهلل 
ما يتذاكر الناس وما يزعمون 
من أن يضع يده يف يد يزيد 
ابن معاوية وال أن يسريوه إىل 

ثغر من ثغور املسلمني(.
ـــــــــــــــ

ـ اللوحة األوىل متثل معدالت 
الفساد يف الدول املختلفة.

• إن شعار اإلصالح الذي 

رفعه النيب شعيب

يذّكرنا بذات الشعار 

الذي رفعه اإلمام 

احلسني يف ثورته
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حقوق اللقيط يف اإلسالم
2 صفر 1429 هـ  / 9 فرباير 2008

   من خالل الدراسات الفقهية 
واألخالقية اليت أجريت حول 
التشريع  يف  اإلنسان  حقوق 
املّطِلع  يعرتي  ال  اإلسالمي، 
أي شك حول مشولية منظومة 
ومنها  اإلسالم،  يف  احلقوق 
بقوق  املتعلقة  التشريعات 

اللقيط.
تعريف اللقيط: 

يلي:  كما  اللقيط  ُعـّرف     
أو جمنون  )كل صيب أو صبية 
ضائع ال كافل له، وال يستقل 
بنفسه(، وال ينحصر بالّرّضع 
وحديثي الوالدة، بل قد يكون 

جمنونًا كبريًا يف السن قد ضاع 
أو فقد من يكفله.

أسباب احلالة:
يكون  اجملتمع  يف  اللقيط     

نتاج إحدى العوامل التالية:
املشروعة:  غري  العالقات  1ـ 
اإلجهاض  إىل  األم  تلجأ  فقد 
إىل  تلجأ  قد  كما  )الوأد(، 
ليتحول  الطفل  عن  التخلي 
من  خوفًا  وذلك  لقيط،  إىل 
ذلك  اجملتمع،  فعل  ردود 
اخلوف واحلرج الذي متثل يف 
عليه  العذراء  مريم  السيدة 
ُتـّتهم  أن  اليت خافت  السالم 
اهلل  خلق  أن  بعد  بالفاحشة 
بطنها،  يف  اجلنني  عزوجل 
فقالت: )َفَأَجاَءَها املََْخاُض ِإىَل 
َلْيَتيِن  َيا  َقاَلْت  النَّْخَلِة  ِجْذِع 
َنْسًيا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ 

مَّنِسيًّا( )مريم:19(.
االقتصادي  الوضع  ترّدي  2ـ 
القرآن  أشار  وقد  لألسرة، 
َتْقُتُلوْا  الكريم إىل ذلك )َواَل 
حنَُّْن  ِإْمالٍق  َخْشَيَة  َأْوالَدُكْم 
َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكم ِإنَّ َقْتَلُهْم َكاَن 

ِخْطًءا َكِبرًيا( )اإلسراء:31(. 
يف  تقع  اليت  اخلالفات  3ـ 
صورته  نلحظ  كما  األسرة، 
عليه  يوسف  النيب  قصة  يف 
َقاِئٌل  )َقاَل  تعاىل  قال  السالم، 
مِّْنُهْم اَل َتْقُتُلوْا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه 
َبْعُض  َيْلَتِقْطُه  َغَياَبِة اجْلُبِّ  يِف 
َفاِعِلنَي(  ُكنُتْم  ِإن  يَّاَرِة  السَّ

)يوسف:10(.

أو  الطفل  خبروج  الضياع  4ـ 
اجملنون من البيت أو من حميط 
رعاية األسرة به، وعدم قدرته 

على العودة.
5ـ االختطاف ومن ثم التخلي 

عنه من قبل املختطفني.
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• أشار بعض الفقهاء إىل 

وجوب أخذ اللقيط من

قبل من جيده حبيث 

يرفع عنه املوت أو اخلطر 

احملتمل، وأن هذا 

الوجوب وجب كفائي
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حكم أخذ اللقيط:
إىل  الفقهاء  بعض  أشار     
اللقيط من قبل  وجوب أخذ 
من جيده بيث يرفع عنه املوت 
هذا  وأن  احملتمل،  اخلطر  أو 
الوجوب وجب كفائي يسقط 
قام  أفراد اجملتمع إن  عن بقية 
بعضهم،  أو  أفراده  أحد  به 
قوله  يف  يدخل  األخذ  وهذا 
َا  َفَكَأمنَّ َأْحَياَها  )َوَمْن  تعاىل 
)املائدة:  مَجِيًعا(  النَّاَس  َأْحَيا 

من اآلية32(.
واجب  من  ذلك  وبعد     
أسرة  عن  يبحث  أن  اآلخذ 
اللقيط، فإن تعّرف عليهم ومل 
خيَش على حياة اللقيط معهم، 
أعاده، وإال فال بد من رعايته 
يبلغ  أن  إىل  عليه  واحلفاظ 

ويرشد.
حالة  اإلسالم  رفض  وقد     
التبين بأن يتحّول اللقيط إىل 
ويأخذ  فريثه  للمتبين،  ابن 
امسه، بل يبقى يف رعايته فقط، 
وميكن أن يوصي له من ثلث 
الرتكة فقط. قال اهلل عزوجل 
َأْبَناَءُكْم  َأْدِعَياَءُكْم  َجَعَل  )َوَما 
ِبَأْفَواِهُكْم  َقْوُلُكم  َذِلُكْم 
َيْهِدي  َوُهَو  احْلَقَّ  َيُقوُل  َواهللَُّ 
ِبيَل * اْدُعوُهْم آِلَباِئِهْم ُهَو  السَّ
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َتْعَلُموا  َفِإن ملَّْ  َأْقَسُط ِعنَد اهللَِّ 
يِن  الدِّ يِف  َفِإْخَواُنُكْم  آَباَءُهْم 
َوَمَواِليُكْم( )األحزاب:5-4(.

حقوق اللقيط:
بعض  تعاطت  إذ  احلرية:  1ـ 
اللقيط  حتويل  اجملتمعات 
نلحظه  كما  مملوك،  عبد  إىل 
عليه  يوسف  النيب  قصة  يف 
)َوَجاَءْت  تعاىل  قال  السالم، 
َفَأْدىَل  َواِرَدُهْم  َفَأْرَسُلوْا  َسيَّاَرٌة 
ُغالٌم  َهَذا  ُبْشَرى  َيا  َقاَل  َدْلَوُه 
َوَأَسرُّوُه ِبَضاَعًة َواهللَُّ َعِليٌم مبَا 
َيْعَمُلوَن ـ َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن خَبٍْس 
َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوْا ِفيِه ِمَن 
الزَّاِهِديَن( )يوسف:21-20(، 
ذلك،  رفض  اإلسالم  أن  إال 
الصادق  جعفر  اإلمام  فعن 
ال  )اللقيط  السالم  عليه 

ُيشرتى وال ُيباع(.

بلغ  فإذا  االختيار:  حرية  2ـ 
االختيار  حرية  أعطي  ورشد 
وال  حياته،  مسار  لتحديد 
فعن  عليه،  للملتقط  سلطة 
عليه  الصادق  جعفر  اإلمام 
السالم: )املنبوذ حر، فإن أحب 
أن يوالي غري الذي رباه وااله، 
النفقة  رّباه  الذي  طلب  فإن 
وكان موسرًا رّد عليه، وإن كان 

معسرًا كان ما أنفق صدقة(.
3ـ طهارة املولد: بعض الدول 
غري  مولود  اللقيط  أن  تعترب 
شرعي، بينما حيرم يف اإلسالم 
شرعي،  غري  ولد  بأنه  قذفه 
الصادق  جعفر  اإلمام  فعن 
قاذف  )حيّد  السالم:  عليه 

اللقيط(.
4ـ تأمني احلياة الكرمية له: وهي 
مسئولية اجملتمع والدولة، وقد 

• رفض اإلسالم حالة

التبين بأن يتحّول اللقيط 

إىل ابن للمتبين، فريثه 

ويأخذ امسه، بل يبقى

يف رعايته، وميكن أن 

يوصي له  من الثلث

• اعترب اإلسالم أن

اللقيط إذا بلغ ورشد

أعطي حرية االختيار 

لتحديد مسار حياته، 

وال سلطة للملتقط 

عليه
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أوصى أمري املؤمنني علي بن 
أبي طالب عليه السالم مالكًا 
األشرت ـ وهو واليه على مصر 
ـ بذلك قائاًل: )ثم اهلل اهلل يف 
الطبقة السفلى من الذين ال 

حيلة هلم واملساكني واحملتاجني 
فإن  والزمنى،  البؤس  وأهل 
ومعرتًا،  قانعًا  الطبقة  هذه  يف 
استحفظك  ما  اهلل  واحفظ 
هلم  واجعل  فيهم،  حقه  من 
قسمًا يف بيت مالك وقسمًا يف 
وال  اإلسالم(.  صوايف  غالت 
شك أن اللقيط من مصاديق 
من ال حيلة هلم من املساكني 

وأهل البؤس.
النص  من  وانطالقًا     
الدستوري القاضي يف بعض 
موادهـ  ابتداء من املادة السابعة 
الرعاية  على  بالتأكيــــد  ـ 
أصنافها  مبختلف  االجتماعية 

• مسئولية اجملتمع 

والدولة أن تؤّمن احلياة 

الكرمية للقيط: وبهذا 

أوصى اإلمام علي واليه 

على مصر مالكًا األشرت

والتعليمية،  والطبية  السكنية 
والنشء  بالطفولة  والعناية 
واحملافظة  األسرة  ورعاية 
بتوفري  الدولة  والتزام  عليها 
االجتماعي  التأمني  خدمات 
ورعاية  االجتماعية  واملعونة 
الالزمة  واملساعدات  املسنني 
للمواطنــــني يف حــــاالت 
والعجز  واملرض  الشيخوخة 
عن العمل وتعويض املصابني 
حاالت  يف  املواطنني  من 
فقد  العامة،  واحملن  الكوارث 
بإنشاء  الكويت  دولة  قامت 
دار لرعاية اللقطـــاء وتوفري 
احتياجاتهم احلياتية األساسية، 

مفردات  من  مفردة  ميثل  وهو 
يف  اإلنسان  حقوق  احرتام 

ديرتنا العزيزة.

• قامت دولة الكويت 

بإنشاء دار لرعاية اللقطاء 

وتوفري احتياجاتهم 

احلياتية األساسية
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بنو إسرائيل وامليثاق اإلهلي
9 صفر 1429 هـ  / 16 فرباير 2008

َأَخْذَنا     قال تعــــاىل: )َوِإْذ 
ِميَثاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل 
ِدَياِرُكْم  َأنُفَسُكم مِّن  ختِْرُجوَن 
َوَأنُتْم َتْشَهُدوَن ُثمَّ  َأْقَرْرمتْ  ُثمَّ 
َأنُفَسُكْم  َتْقُتُلوَن  َهُؤالء  َأنُتْم 
مِّن  مِّنُكم  َفِريًقا  َوختِْرُجوَن 
ِدَياِرِهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهم ِباإِلْثِم 
َواْلُعْدَواِن َوِإن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى 

َعَلْيُكْم  حمَرٌَّم  َوُهَو  ُتَفاُدوُهْم 
ِبَبْعِض  َأَفُتْؤِمُنوَن  ِإْخَراُجُهْم 
ِبَبْعٍض  َوَتْكُفُروَن  اْلِكَتاِب 
َذِلَك  َيْفَعُل  َمن  َجَزاء  َفَما 
ْنَيا  ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يِف احْلََياِة الدُّ
َأَشدِّ  ِإىَل  ُيَردُّوَن  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم 
ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  اهللَُّ  َوَما  اْلَعَذاِب 

َتْعَمُلوَن( )البقرة:85-84(.
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      يف اآليتني حديٌث عن 
بها  تعامل  اليت  الطريقة 
اإلهلي  امليثاق  مع  بنوإسرائيل 
يف  اإلنسان  باحرتام  اخلاص 
يف  حقه  ويف  احلياة،  يف  حقه 
الكريم،  والعيش  املواطنة 
فيه  التزم  الذي  الوقت  ففي 
بهذا  ـ  نظريًا  ـ  إسرائيل  بنو 
بدًء  إميانهم  من خالل  امليثاق 
السالم،  عليه  موسى  برسالة 
إال أنهم على مستوى التطبيق 
ففي  الكربى،  املفارقة  عاشوا 
يعتدون  كانوا  الذي  الوقت 
أبناء  من  الضعفــــاء  على 
والتشريد  بالقتل  جمتمعهم 
الكرمية،  احلياة  من  واحلرمان 
إذا  احلمية  تأخذهم  كانت 
أِسر أحٌد من هؤالء الضعفاء، 
فكانوا يسارعون لفك أسرهم 
مما يعين  للعدو!!  الفدية  بدفع 
تصرفهم  يف  ينطلقوا  مل  أنهم 
أو  إمياني  منطلق  من  هذا 
قاعدة فكرية أو أخالقية ثابتة، 
الطارئة  الظروف  كانت  بل 
العرقيــة هي  والعصبيـــات 
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هذا  مثل  الختاذ  هلم  الدافع 
يرتضه  مل  ما  وهذا  املوقف، 
انطالقًا من  هلم،  اهلل عزوجل 
أن االلتزام بالتشريع جيب أن 
يكون متكاماًل ال حالة انتقائية 

وال مزاجية.
ال للتطبيق االنتقائي للشريعة: 
ومن خالل هذا ميكن أن نعترب 
بعض  بتطبيق  املطالبة  أن 
كقوانني  الشريعة  جوانب 
باحلدود  سيما  ال  العقوبات، 
)الرجم وقطع اليد ..إخل(، يف 
اجملتمع  يفتقد  الذي  الوقت 
االجتماعية،  العدالة  إىل 
الربنامج  فيه  ُيطبَّـق  وال 
وال  اإلسالمي  االقتصادي 
وال  االجتماعية  التشريعات 
واألخالقية  الرتبوية  القوانني 
يف  اإلسالمي  املنظور  وفق 
ذات اجملتمع، هو أمٌر مرفوض، 
اإلسالمية  التشريعات  ألن 
كحزمة  ُتأخذ  أن  جيب 
ولتبلغ  مؤّثرة  لتكون  متكاملة 
أهدافها، ال كمفردات انتقائية 
اْلِكَتاِب  ِبَبْعِض  )َأَفُتْؤِمُنوَن 
)البقرة:  ِبَبْعٍض(  َوَتْكُفُروَن 

من اآلية 85(.
قد  بنوإسرائيل  كان  وإذا     
إن  العرقية  احلمية  عاشوا 

من  معتٍد  عليهم  اعتدى 
اخلارج، فإن ما يعيشه املسلمون 
والعرب اليوم ميثل حالًة أسوأ 
مما عاشها بنوإسرائيل، إذ أنهم 
املستوى من  فقدوا حتى هذا 
وإال  والفاعلية،  الشعور 
الصمت  هذا  كل  نفّسر  مباذا 
الذي تعيشه األمة بعد صدور 
تقرير فينوغـــراد )صدر عن 
الكيان الصهيوني اعرتف فيه 

املقاومة  مواجهة  يف  بالفشل 
اللبنانية يف صيف عام 2006(، 
والذي ُيعترب نصرًا لألمة بعد 
كل االنتكاسات اليت شهدتها 
الكيان  مع  مواجهاتها  يف 

الصهيوني؟
اخلزي والعذاب: وقد اختتمت 
يف  بالعذاب  بالوعيد  اآليتان 
الدنيا،  يف  واخلزي  اآلخرة، 
وبالعودة إىل مفهوم اخلزي يف 
اللغة )خزا الرجل أي ساسه 
ختتزن  الكلمة  فإن  وقهره( 

داللة عميقة، إذ توحي بسيطرة 
أن  على  يعمل  بيث  اآلخر 
إرادته،  ويسلبه  املغلوب  يقود 
اإلهلية  السنن  من  سنة  وهو 
فإذا  البشرية،  اجملتمعات  يف 
الضعيف  على  القوي  تعّدى 
كانت النتيجة احلتمية تفكك 
اجملتمع وضعف ُبنيته، مما يدفع 
اجملتمعات األخرى للطمع فيه، 
يف  ـ  بالنتيجة  ـ  اجملتمع  ليقع 
َشَركهم السياسي أو الفكري 
فُيسلب  األمين،  أو  الثقايف  أو 
الطرف  ويعمل  قوَته،  اجملتمع 
املسيِطر على استنزاف طاقات 
املسيَطر عليه، وحتطيم مفاصل 
القوة الفكرية والعملية لديه، 
من خالل متييع مفاهيم الدفاع 
عن النفس واجلهاد واالعتزاز 
وتقييده  ذلك،  وغري  باالنتماء 
اإلحساس  ليفقد  عمليًا 
والفاعل،  احلي  بوجوده 
ليتحّول ـ تدرجييًا ـ إىل هامٍش 

من هوامش وجود اآلخرين.
ـــــــــ

األرض  متثل  اللوحة  ـ 
والكرم  والشعري  والقمح 
والعنب والتني والرمان، وهي 
العناصر السبعة لرمز مقدس 

عند اليهود.

• االلتزام بالتشريع جيب

أن يكون متكاماًل

ال حالة انتقائية

وال مزاجية
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لتسئلن يومئذ عن النعيم
16 صفر 1429 هـ  / 23 فرباير 2008

أجواء  األيام  هذه  نعيش    
وأفراح  اجمليد  الوطين  العيد 
التحرير من براثن االحتالل 
البعثي، والبد أن نستذكر أن 
طاملا  الكويت  احلبيبة  ديرتنا 
عاشت ِنعم األمن واالستقرار 
عظيمة،  نعم  وهي  والرخاء، 
معها  التعامل  يف  جتلت  وقد 
احلاكم  عند  املسئولية  روح 
أال  اجلميع  وعلى  واحملكوم، 
يفّرط يف هذه املكتسبات اليت 
كفلها الدستور، وحل أمانتها 
تتجلى  وأن  واألجداد،  اآلباء 
أمامنا صـــور الدمــــار اليت 

يتحّسر  مازال  بأوطاٍن  حلت 
من  كثرٌي  نعيمها  ذهاب  على 
تلك  عودة  ويتمنون  الناس، 
الفت  فيها  ليتجاوزوا  األيام 
أّدت  اليت  القاتلة  واألخطاء 

إىل زوال النعمة.
اإلنسان مدنيٌّ بطبعه

   إن مدنيــــة اإلنسان )أي 
اآلخرين  بالناس  ارتباطــه 
ضرورة  تبادليـــة(  بعالقات 
أن  حتى  وجــودية،  حياتية 
يف  مغاالًة  املذاهـــب  أشد 
القول بفردية اإلنسان تعرتف 
تنّظم  قيم  وجود  بضرورة 

ما  يف  األفراد  هؤالء  عالقات 
فردياتهم  حتتفظ  حتى  بينهم 

بأعلى قدر من التحقق.
العالقات  جيعل  واإلسالم     
اليت ينظمها يف اجملتمع وغريه 
)أي مدنية اإلنسان( باإلضافة 
بربه  املسلم  ُحسن عالقة  إىل 
بينما  اإلنسانية،  فالح  سبيَل 
ميّثل إهدار احلقوق املرتتبة على 
تلك العالقات مع اإلفساد يف 
األرض ونقض ميثاق اهلل من 
اإلنسان  استحقاق  أسباب 
للشقاء  وسبياًل  اهلل،  مقت 

األبدي.

املواطنة بفهومها املعاصر:
كون  من  الرغم  وعلى     
مفهـــوم )املواطنــة( بصبغته 
نتاجـــًا حضاريًا  املعاصـــرة 

ـ أي  • إن مدنية اإلنسان 

ارتباطه بالناس اآلخرين 

بعالقات تبادلية ـ ضرورة 

حياتية وجودية
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لتحوالت الغرب التارخيية يف 
تأثر  بيث  احلديثة،  العصور 
هذا  أن  إال  بالعلمانية،  كثريًا 
ال يعين تصادم مفهوم املواطنة 
والتشريعات  الرؤى  مع 
تكييف  ميكن  بل  اإلسالمية، 
والتشريعات  الرؤى  تلك 
حمتواها  من  ُنفرغها  أن  دون 
التصور  األصيل، وذلك وفق 

اآلتي.

املواطن يف اللغة:
اللغة  معاجم  إىل  بالعودة     
والوطنية  املواطن  أن  سنجد 
إحداهما  مرتبطتان  لفظتان 
اللغوي،  اجلذر  يف  باألخرى 
ويف الداللة املعنوية، والوطنية 
اللغوي:  معناها  بسب  تعين 
نزوعًا انتسابيًا إىل املكان الذي 
يستوطنه اإلنسان، فكان يقال 
عن العربي الذي ينتسب إىل 
تهامة:  وإىل  احلجاز: حجازي، 

حضرموت:  وإىل  تهـــــامي، 
حضرمي... إخل.

املواطنة يف اإلسالم:
   وقد حتدث بعض املستشرقني 
أن  عن  لويس(  )برنارد  مثل 
متامًا  غريب  املواطنة  مفهوم 
لفظة  أن  اإلسالم، بجة  على 
الغربي  باملفهوم  )مواطن( 
الشؤون  يف  ]املشارك  تعين: 
املدنية[ ومثل هذا املعنى غري 
موجود يف داللة نفس الكلمة 

يف اللغة العربية.
   إال أن باحثني مسلمني رفضوا 
معتربين  متامًا،  الطرح  هذا 
يف  حتمل  )مسلم(  لفظة  أن 
من  املواطنة  معنى  مضمونها 
وواجبات  حقوق  هي  حيث 
اجملتمع،  عناصر  بني  متبادلة 

وبني احلاكم واحملكوم.
يقول األستاذ عبدالوهاب     
القضية:  هذه  حول  األفندي 
العصرية  الكلمة  ]إن مطابق 
)مواطــــن( يف املصطلــــح 
هي  القديــم  اإلسالمــي 
وليس  )مسلـــم(،  كلمــــة 
)مواطن(، ويرجع ذلك إىل أن 
هوية اجملتمع الديين والسياسي 
اإلسالمي  اجملتمع  بدايات  يف 
حيث  املسّلمات،  من  كانت 

كونه  بكم  الفرد  يتمتع 
مسلمًا بعضوية فورية وكاملة 
وباملعنى  السياسي  اجملتمع  يف 

اإلجيابي[.
مبفهومه  الوطن  قيام  ومع     
احلقوق  هذه  فإن  العصري، 
بني  املتبادلة  والواجبات 
يف  واملشاركة  اجملتمع  عناصر 
الشؤون املدنية، أخذت طابعًا 
تكّفل  جديدة،  وأبعادًا  أوسع 

والفقهاء  املفكرين  من  مجٌع 
اإلسالمــــيني  والقانونيــني 
بدراستـــها وفـــق املعطيات 
احلضارية املعاصرة، مع احلفاظ 
اإلسالميــة  الصبغــــة  على 

واألصالة الفكرية.
بإن  القول  ميكن  ولذا     
احلقوق  من  املنظــــومة  هذه 
معامل  ترســــم  والواجبات 
املواطنة(  املواطن/  )الوطن/ 

وإن كانت بألفاظ أخرى.

• كلمة )مسلم( حتمل 

يف مضمونها معنى 

املواطنة من حيث هي 

حقوق وواجبات متبادلة

• للوطن ـ مبفهومه

القديم والعصري معًا ـ 

امتداد شعوري عميق

يف النفس اإلنسانية
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الوطن يف االمتداد الشعوري 

والعملي
   وللوطن ـ مبفهومه القديم 
امتداد  ـ  معًا  والعصري 
النفس  يف  عميق  شعوري 
اإلنسانية، فمن ينتمي للوطن 
الوجودي  عمقه  فيه  جيد 
يف  ومنّوه  والدته  يف  املتمثل 
اليت  واألرض  األوىل،  أيامه 
الذي  واحمليط  فيها،  ترعرع 
وتفاعل  وتعّلم  وعاش  لعب 

فيه اجتماعيًا وروحيًا.
   وإذا ما اقرتن ذلك بالرخاء 
كان  واالستقرار،  واألمن 
والعملي  الشعوري  االرتباط 
نعمًة  وليمّثل  وأشد،  أقوى 
على  اإلنسان  حياَسب  عظيمة 

التفريط بها وتضييعها.
الكريم  القرآن  كان  وإن     
يتحدث عن احملاسبة يف اآلخرة 
على النعم اليت رفل الفرد يف 
َيْوَمِئٍذ  َلُتْسَأُلنَّ  )ُثمَّ  فيوضاتها 
َعِن النَِّعيِم( )التكاثر:8(، فإن 
النعم  على  يقتصر  ال  ذلك 
والعلم،  كاهلداية  املعنوية 
اليت  اخلريات  كل  يشمل  بل 
يف  اإلنسان  على  اهلل  أفاضها 
الدنيا من كل ما يعيش فيه مما 
ومن  وجوده،  ضرورات  ميّثل 

ميثله  مما  فيه،  يستمتع  ما  كل 
حاجاته احلسية...

ِنَعم األمن  أن  البنيِّ     ومن 
واالستقرار والرخاء يف الوطن 
اهلل  لنعم  واضحة  مناذج  متثل 
سبحانه اليت يسأل عباده عنها، 
أنهم  أم  عليها  حافظوا  هل 
أو  بطٍر  أو  بتعصٍب  ضّيعوها 
األمانة  إنها  تقديٍر....  بسوء 
مجيعًا  نتحمل  اليت  الكبرية 
ِإنَُّهْم  )َوِقُفوُهْم  مسئوليتها 

َمْسُؤوُلوَن( )الصافات:24(.
حيفظ  أن  تعاىل  اهلل  نسأل     
كل  من  وأهلها  الكويت 
شهداءنا  ويرحم  مكروه، 

األبرار، وسائر بالد املسلمني.
كلمة أخرية:

   اإلثــــارات والتحرشات 
األخرية يف الصحف الدمناركية 
واإلعالم اهلولندي بق اإلسالم 
واملسلمني من خالل التعّرض 
األكرم  النيب  وشخص  ملقام 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى 
باجة إىل موقف من اجلهات 
اإلسالمية  الدول  يف  الرمسية 
)االعتزال(  نهج  وأما  كافة، 
فسيكون  الشعيب  املوقف  عن 
رسالة لرمبا ُتقرأ عند اآلخرين 

بشكل مغلوط.

• احملاسبة يف اآلخرة

ال تقتصر على النعم

املعنوية كاهلداية 

والعلم، بل تشمل كل 

اخلريات اليت أفاضها اهلل 

على اإلنسان يف الدنيا

من الضرورات ومما

يستمتع به
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العزلة واالعتزال من منظور إسالمي
23 صفر 1429 هـ  / 1 مارس 2008

التعليمـــات  شجعــــت    
الديانات  بعض  يف  الروحية 
قبل  من  اجملتمع  اعتزال  على 
اإلمكان،  قدر  بها  املؤمنني 
إجيابية  قيمًة  ذلك  واعتربت 
عمد  كما  لصاحبها،  ل  ُتسجَّ
واملفّكرين  الفالسفة  بعض 
إىل اختاذ هذا املسلك بدوافع 
احلصول  يف  كالرغبة  خمتلفة، 
أو  الذهين  الصفاء  على 
االبتعاد  أو  الروحي  التسامي 
أو  العقيدة  ملّوثات  عن 
عند  املسؤولية  من  اهلروب 

الفت وغري ذلك.

   وقد حتدث القرآن الكريم 
ظاهر  وفق  ـ  احلالة  هذه  عن 
قوله  ـ وذلك يف  آياته  بعض 
)َوِإِذ  تعاىل بق أهل الكهف 
ِإالَّ  َيْعُبُدوَن  َوَما  اْعَتَزْلُتُموُهْم 
َينُشْر  اْلَكْهِف  ِإىَل  َفْأُووا  اهللََّ 
وُيَهيِّْئ  رَّْحَِته  مِّن  َربُُّكم  َلُكْم 
مِّْرَفًقا(  َأْمِرُكم  مِّْن  َلُكم 
تعاىل  وقوله  )الكهف:16(، 
عليه  إبراهيم  اخلليل  حق  يف 
َوَما  )َوَأْعَتِزُلُكْم  السالم 
َوَأْدُعو  اهللَِّ  ُدوِن  ِمن  َتْدُعوَن 
ِبُدَعاء  َأُكوَن  َأالَّ  َعَسى  َربِّي 
ا اْعَتَزهلَُْم َوَما  َربِّي َشِقيًّا * َفَلمَّ
َيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللَِّ َوَهْبَنا َلُه 
ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َوُكال َجَعْلَنا 

َنِبيًّا( )مريم:49-48(. 
األحاديث  يف  جند  كما     
ما  وآله  النيب  عن  املرويــة 
على  التشجيـــع  على  يدل 
العزلة واالعتزال، وذلك من 
أمري  اإلمام  عن  املروي  قبيل 
السالم  عليه  علي  املؤمنني 
أفضل  العزلة  عبادة،  )العزلة 
شيم األكياس، يف اعتزال أبناء 

الدنيا مجاع اإلصالح(.  
ذات  ـ  فعاًل  ـ  العزلة  فهل 
قيمة إميانية سلوكية متميزة يف 

اإلسالم؟
االعتكاف ال االعتزال:

ال  جتعلنا  عديدة  أمور  مثة     
بإجيابية  القول  مع  نتفاعل 
بصورة  واالعتزال  العزلة 
أن  القول  ميكن  نعم  مطلقة، 
العزلة احملدودة بفرتات زمنية 
عبادي  برنامج  ضمن  قصرية 
وروحي خاص يعترب مطلوبًا، 
وهو ما نشهده يف تشريع عبادة 
الفرد  يقيم  حيث  االعتكاف، 
أيام  ثالثة  اجلامع  املسجد  يف 
متعبدًا،  صائمًا  األقل  على 
إال أنها حالة استثنائية مؤقتة. 
عديدة  أمورًا  فإن  املقابل  ويف 
تدفع حنو القول بعدم رجحان 

العزلة، وهي:
العام،  اإلسالمي  املنهج  1ـ 
هي  للمؤمن  العامة  فالصورة 
صورة اإلنسان العامل الفاعل 
حنو  الساعي  اجملتمع،  يف 
التغيري وبذل اجلهد لإلصالح 
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والنهي  باملعروف  واألمر 
يف  والنصوص  املنكر،  عن 
قوله  منها  كثرية،  املورد  هذا 
َواملُْْؤِمَناُت  )َواملُْْؤِمُنوَن  تعاىل 
َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْوِلَياء  َبْعُضُهْم 
ِباملَْْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن املُْنَكِر( 

)التوبة:71(.
عن  الناهية  النصوص  2ـ 
االعتزال والرهبنة كقول النيب 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
بن  عثمان  اجلليل  للصحابي 
حني  عنه  اهلل  رضي  مظعون 
األرض  يسيح يف  أن  فّكر يف 
)يا عثمان ال تفعل، فإن سياحة 
أميت الغزو واجلهاد( ]يسيح يف 
املدنية  يبتعد عن  أي  األرض 

والناس، ويرتهنب[.
لألنبياء  العملية  السرية  3ـ 
كما  السالم،  عليهم  واألئمة 
جندها يف القرآن والسنة، فهي 
سرية  ال  متفاعلة،  فاعلة  سرية 

تقوقع وانكفاء.
رجحت  اليت  النصوص  4ـ 
هذا  يف  والصرب  العمل 
الفت،  وقوع  عند  الطريق 
من  واهلروب  االعتزال  على 
قول  قبيل  من  وذلك  الواقع، 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
ساعة  أحدكم  )لصرُب  وسلم 

على ما يكره يف بعض مواطن 
اإلسالم خرٌي من عبادته خاليًا 

أربعني سنة(. 
   وقوله )املؤمن الذي خيالط 
أذاهم  على  ويصرب  الناس 
ال  الذي  املؤمن  من  أفضل 
على  يصرب  وال  الناس  خيالط 

أذاهم(.
التشريعات  بعض  5ـ 
على  تدل  اليت  اإلسالمية 

االجتماعي،  التفاعل  ترجيح 
املسجد  يف  االعتكاف  فعبادة 
العزلة  من  حالة  متّثل  اجلامع 
املؤقتة بهدف الرتبية الروحية 
أيام  يف  اهلل  إىل  واالنقطاع 
األدلة  أن  إال  معدودات، 
اخلروج  إمكانية  على  قامت 
من اجلامع فيما لو استجد ما 
يستدعي ذلك، من قبيل قضاء 
حاجة مؤمن أو عيادة مريض 

أو تشييع جنازة.

واخلليل  الكهف  أصحاب 
إبراهيم:

أصحاب  آية  وفيما خيص     
الكهف فإن بعض األحاديث 
املدينة  أوضاع  أن  على  تدل 
أصحاب  فيها  عاش  اليت 
جعلت  حدًا  بلغت  الكهف 
االستمرار يف البقاء يف املدينة 
أمرًا شبه مستحيل )من قبيل 
أْمِر امللُك كلَّ من يغادر املدينة 
بالسجود لألصنام( مما دفعهم 
للهرب بعد استنفاد وسائلهم 
على  والثبات  اإلصالح  يف 
اإلميان، ولذا من غري الواضح 
بغرض  كان  خروجهم  أن 
الرتيث  أم  الكاملة  اهلجرة 
حتى تتبدل األمور أم للتفكري 
بعيدًا  املناسب  القرار  يف 
النفسي  الشحن  أجواء  عن 
ميكن  ال  ولذا  مدينتهم،  يف 
االستدالل باآلية على رجحان 
االعتزال. أما خبصوص اعتزال 
السالم  عليه  إبراهيم  النيب 
لقومه، فال ميكن التمسك به، 
ألنه عليه السالم مل يعتزل يف 
حتى  هاجر  بل  الصحاري، 
غرّي جمتمعات، وحّول اجلزيرة 
إميان  أرِض  إىل  العربية 

وتوحيد.

• ثـمة أمور عديدة 

جتعلنا ال نتفاعل مع

القول بإجيابية العزلة 

واالعتزال بصورة مطلقة
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و مين إىل أصحاب الشأن...
30 صفر 1429 هـ  / 8 مارس 2008

إنتاج  على  مّرت  عامًا   32    
)حممد  أو  )الرسالة(  فيلم 
العربية  بنسختيه  اهلل(  رسول 
أخرجه  والذي  واإلجنليزية، 
الراحل  العربي  املخرج 
مصطفى العقاد. وعلى الرغم 
من النجاح الكبري الذي حققه 
الفيلم يف وقته، إال أنه ـ ومنذ 
تتحرك  مل  ـ  التاريخ  ذلك 
كبري  سينمائٍي  إلنتاٍج  اجلهود 
يف  احلاصل  التطور  يواكب 
وخيتص  األفالم،  صناعة  جمال 
عن  مشرقة  صورة  بتقديم 

حممد  اإلسالم  ونيب  اإلسالم 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى 
الوحي  عنه  أخرب  والذي 
َرُسوٌل  َجاَءُكْم  )َلَقْد  بقوله 
َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأنُفِسُكْم  مِّْن 
َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم ِباملُْْؤِمِننَي 
)التوبة:128(،  رَِّحيٌم(  َرُؤوٌف 
َرْحًَة  ِإالَّ  َأْرَسْلَناَك  )َوَما  وقال 
لِّْلَعاملَِنَي()األنبياء:107(، نواجه 
من خالهلا اهلجمات اإلعالمية 
املتتاليةاليت يواجهها املسلمون 
يف شتى أحناء العامل، كفعٍل أو ردِّ 
السياسية  فعٍل على األوضاع 

العامل،  يف  حاليًا  القائمة 
يسمى  ما  منحى  يف  والسيما 

باحلرب ضد اإلرهاب!!
17 مليون دوالر:

   بلغت تكلفة إنتاج الفيلم 
واألجنبية  العربية  للنسختني 
دوالر،  مليون   17 حوالي 
األجنبية  النسخة  وحققت 
وحدها أرباحًا تقدر بأكثر من 
وإذا  املبلغ،  هذا  أضعاف   10
تكلفة  االعتبار  بعني  أخذنا 
 The املسيح(  )آالم  فيلم 
 Passion of the Christ
عام  أنتج  الذي  غيبسون  مليل 
2004 بتكلفة قدرها 25 مليونًا، 
فإننا سنجد أنه حصد أكثر من 
264 مليون دوالر خالل ثالثة 
يف  انطالقته  من  فقط  أسابيع 

دور السينما األمريكية! 
   وإذا أريد إنتاج فيلم ضخم 
يتم فيه تصوير بعض املعارك 
احلربية بتقنيات حديثة، فالبد 
االعتبار  بعني  األخذ  من 
قبيل  من  أفالم  إنتاج  تكلفة 
 Kingdom )مملكة السماء(
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اخلاص   of Heaven
أحداث  من  جانب  بتصوير 
والذي  الصليبية،  احلروب 
عام  فوكس  شركة  أنتجته 
2004- 2005 حيث كّلف 130 
مليون دوالر... ومبعنى آخر إن 
التكلفة املتوقعة لفيلم يصّور 
الرحة  نيب  حياة  من  جانبًا 
وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد 
ما  موازنة  إىل  حتتاج  وسلم 
200 مليون دوالر،  بني 150 – 
مع توقع عائدات أرباح كبرية 
جدًا ميكن ألهل االختصاص 

حسابها بطريقتهم اخلاصة.
ناتج إقليمي غري مسبوق:

غري  املداخيل  مبراجعة     
املسبوقة لدول اخلليج العربي 
السنة  يف  للبرتول  املصّدرة 
بلغت  حيث   ،2007 املاضية 
لدول  فقط  النفط  عائدات 
ما  اخلليجي  التعاون  جملس 
دوالر،  مليار   790 يقارب 
فايننشال  صحيفة  نقلت  كما 
منطقة  ثروة  أن  اللندنية  تاميز 
العام  القطاعني  من  اخلليج 
مليار   1800 بلغت  واخلاص 
دوالر بنهاية العام 2007، ومن 
املتوقع أن يصل إمجالي الناتج 
احمللي االمسي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة وحدها ـ هذا 
العام  ـ إىل 220 مليار دوالر، 
وهي  ـ  لينش(  )مرييل  أما 
شركة اقتصادية أمريكية ذات 
قّدرت  فقد  ـ  عاملي  نشاط 
احلسابات  فائض  حجم 
اجلارية املرتاكم خالل األعوام 
املاضية لدول اجمللس  اخلمسة 
دوالر...  مليار   730 بوالي 
أقول مبراجعة ذلك كله يتضح 

مشروع  متويل  إمكانية  مدى 
اخلاص  الفيلم  هذا  إنتاج 
صلى  حممد  اإلنسانية  بسيد 
وهو  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
صاحب الفضل الكبري علينا 
ـ  مسلمني  و  كعرب  مجيعًا 
يرّف طرف جفن يف  أن  دون 

اقتصاد هذه الدول.
دراما تارخيية رائعة:

   إنتاج فيلم عن جوانب من 
اهلل  لرسول  العطرة  السرية 

وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
الطريقة  عن  خيرج  أن  ينبغي 
التقليدية اليت ُتقدِّمها السينما 
الشخصيات  حول  العربية 
بعني  األخذ  مع  التارخيية، 
االعتبار الرتكيز على اجلوانب 
وسرية  شخصية  يف  اإلنسانية 
ـ  أكثرها  وما  ـ  الكريم  النيب 
، واالستعانة بشركات اإلنتاج 
الكربى للسينما يف العامل، من 
واإلخراج  التقنيات  حيث 
واملوسيقىالتصويرية واملكياج 
... إخل، وأتصور أن بعضًا من 
يف  واإليراني  العربي  اإلنتاج 
ـ  مؤخرًا  ـ  التارخيي  اجملال 
حول  إجيابيًا  انطباعًا  يعطي 
درامي  عمل  تقديم  إمكانية 
تارخيي رائع، يعكس الصورة 
وخيفف  لإلسالم،  احلضارية 
اهلجمات  تأثريات  وطأة  من 
اإلعالمية املتكررة الذي يشهده 
ترك  والذي  الغربي،  العامل 
الرأي  بصماٍت واضحة على 
مشاعر  واستفّز  هناك،  العام 
املسلمني بصورة كبرية... على 
املشروع  هذا  يتحقق  أن  أمل 
قريبًا  واإلسالمي  العربي 
اهلل... ومين إىل أصحاب  بإذن 

الشأن.

إنتاج فيلم • نطمح إىل 

عن السرية النبوية 

بطريقةغري تقليدية مع 

الرتكيز على اإلنسانيات
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التوحيد يف فكر اإلمام احلسن العسكري
7 ربيع األول 1429 هـ  / 15 مارس 2008

    اإلمام احلسن بن علي اهلادي 
علي  بن  اجلواد  حممد  ابن 
الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق عليهم السالم، 
العرتة  من  عشر  احلادي 
النيب  أوصى  اليت  الطاهرة 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
أوشك  )إني  قال  إذ  باتِّباعها 
تارك  فأجيب، وإني  أدعى  أن 
عز  اهلل  كتاب  الثقلني:  فيكم 
اهلل  كتاب  وعرتتي،  وجل، 
إىل  السماء  من  ممدود  حبل 
بييت،  أهل  وعرتتي  األرض، 

أخربني  اخلبري  اللطيف  وإن 
حتى  يفرتقا  لن  أنهما  بهما 
فانظروا  احلوض،  عليَّ  يردا 
مسند  فيهما(  ختلفوني  كيف 
عن  حنبل  بن  أحد  اإلمام 
أبي  اجلليل  الصحابي  رواية 

سعيد اخلدري.
   ُوِلد يف املدينة املنورة عام 232 
هـ، وتويف مسمومًا يف سامراء 

عام 260 هـ، وبها ُدفن. 
كلماٌت حول التوحيد:

   أثريت مسألة صفــات اهلل 
سبحانه يف العقيدة اإلسالمية، 

النيب  عرتة  من  األئمة  وكان 
يف  يّتبعون  السالم  عليهم 
يعتمد  منهجًا  الناس  توجيه 
لغة القرآن بأسلوبه ومفرداته 
الناس  ليوّجهوا  العقيدة،  يف 
الكربى  بالعناوين  األخذ  إىل 
وأن  القرآن،  من  العقيدة  يف 
ال ينطلقوا من خالل أسلوب 
األسلوب  هذا  ألّن  الفلسفة، 
بالرغم مما حيمله من إجيابيات، 
إال أنه ال ميلك أن يتحّدث عن 
هو  كما  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
العقيدة،  صفاء  عن  احلديث 
الفلسفية  التعقيدات  ألن 
ال  ولكنها  الشبهات،  ترّد  قد 

تستطيع أن تبين العقيدة.
به  تكلم  ما  مناذج  ومن     
اإلمام احلسن العسكري عليه 

• اتبع األئمة يف توجيه 

الناس منهجًا يعتمد لغة 

القرآن بأسلوبه ومفرداته 

يف العقيدة
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النص  التوحيد  حول  السالم 
الشيخ  رواه  الذي  التالي 
الكليين يف موسوعته )الكايف( 
عن يعقوب بن إسحاق قال: 
عليه  حممد  أبي  إىل  ]كتبُت 
السالم أسأله: كيف يعبد العبد 
رّبه وهو ال يراه؟ فوّقع: يا أبا 
وموالي  سيدي  جّل  يوسف، 
أن  آبائي  وعلى  علّي  واملنعم 
ُتْدِرُكُه اأَلْبَصاُر َوُهَو  ُيرى )ال 

ُيْدِرُك اأَلْبَصاَر(، )َلْيَس َكِمْثِلِه 
َشْيٌء(. قال: وسألته: هل رأى 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
عليه  فوّقع  ربَّـه؟  وسلم  وآله 
وتعاىل  تبارك  اهلل  إّن  السالم: 
نوِر  ِمن  بقلِبه  رسوَله  أرى 
أي  )فوّقع  َأَحّب[.  ما  عظمِته 
فأجاب برسالة مكتوبة خمتومة 

بتوقيعه(.

   فاإلمام عليه السالم يشري إىل 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم رأى رّبه، ولكّنه مل 
يره بالعني الباصرة، بل بعني 
من  تبصر  القلوب  ألّن  قلبه، 
احلقائق ما ال تستطيع العيون 
َتْعَمى  ال  )َفِإنََّها  تبصره  أن 
اأَلْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب 
ُدوِر( )احلج: من  الَّيِت يِف الصُّ

اآلية46(.
سهل:  عن  الكليين  وعن     
قال: ]كتبُت إىل أبي حممد عليه 
ومخسني  مخس  سنة  السالم 
يا  ـ  اختلف  قد  ومائتني: 
سيدي ـ أصحاُبنا يف التوحيد، 
جسم،  هو  يقول  َمن  فمنهم 
صورة،  هو  يقول  َمن  ومنهم 
أن  ـ  سيدي  يا  ـ  رأيت  فإن 
ُتعلمين من ذلك ما أقف عليه 
فوّقع خبّطه عليه  أجوزه...  وال 
التوحيد  عن  سألَت  السالم: 
وهذا منكم معزول، اهلل واحٌد 
أحٌد مل يلد ومل يولد ومل يكن 
وليس  خالٌق  أحد،  كفوًا  له 
وتعاىل  تبارك  خيلق  مبخلوق، 
وغري  األجسام  من  يشاء  ما 
ذلك، وليس جبسم، ويصوِّر ما 
يشاء وليس بصورة، جّل ثناؤه 
وتقدست أمساؤه أن يكون له 

شَبه، هو ال غريه، وليس كمثله 
شي ء وهو السميع البصري[.

بقوله  اإلمام  عنى  ورمبا     
أنكم  معزول(  منكم  )وهذا 
يف  خاطئًا  مسلكًا  تسلكون 
معرفة التوحيد وصفات اهلل إذ 
تستغرقون يف اجلدل الكالمي 
الفلسفيـة  والتعقيـــــدات 
الفلسفــــة  املستوحـــاة من 
اليونانيـــة وأمثاهلا، وتبتعدون 

فاهلل  تعاىل،  اهلل  كتاب  عن 
خملوقاته  من  بنفسه  أعرف 
كلها، ألنَّ املخلوق ال يستطيع 
أن يعرف من رّبه إالَّ ما عّرفه 
يدركه  أن  ميكن  ما  وإاّل  ربُّه، 

العقل من صفاته.
مالحقة األفكار املنحرفة:

يف  شهرآشوب  ابن  روى     
)املناقب( أن فيلسوف العراق 

• قال اإلمام العسكري

يف صفة اهلل: 

ر ما  ليس جبسم، ويصوِّ

يشاء وليس بصورة، جّل 

ثناؤه وتقدست أمساؤه أن 

يكون له شَبه

• االستغراق يف اجلدل 

الكالمي والتعقيدات 

الفلسفية املستوحاة من 

اآلخرين، مع االبتعاد عن 

القرآن مسلك خاطئ يف 

معرفة التوحيد
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إسحاق  بن  يعقوب  وقته  يف 
الكندي، أخذ يف تأليف كتاب 
وشغل  القرآن،  تناقض  حول 
نفسه بذلك وتفّرد به يف منزله، 
وإن بعض تالمذته دخل يومًا 
على اإلمام احلسن العسكري 
أبو  له  فقال  السالم،  عليه 
فيكم رجل رشيد  ]أما  حممد: 
عّما  الكندي  أستاذكم  يردع 
أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ 
فقال التلميذ: حنن من تالمذته، 
كيف جيوز مّنا االعرتاض عليه 
له  فقال  غريه؟  يف  أو  هذا  يف 
أبو حممد عليه السالم: أتؤدي 
إليه ما ألقيه إليك؟ قال: نعم، 
يف  وتلّطف  إليه  َفِصْر  قال: 
مؤانسته ومعونته على ما هو 
بسبيله،  فإذا وقعت األنسة يف 
ذلك، فقل: قد حضرني مسألة 
يستدعي  فإنه  عنها،  أسألك 
هذا  أتاك  إن  له:  فقل  ذلك، 

املتكّلم بالقرآن، هل جيوز أن 
غري  به  تكّلم  مبا  مراده  يكون 
املعاني اليت قد ظننَت أّنك قد 
ذهبت إليها؟ فإّنه سيقول: إنه 
من اجلائز، ألّنه رجل يفهم إذا 
مسع، فإذا أوجب ذلك، فقل له: 
فما يدريك، لعّله قد أراد غري 
الذي ذهبَت أنت إليه فيكون 

واضعًا لغري معانيه.
   فصار الرجل إىل الكندي، 
هذه  ألقى  أن  إىل  وتلّطف 
علّي،  أِعد  له:  فقال  املسألة، 
نفسه،  يف  فتفّكر  عليه،  فأعاد 
يف  حمتمٌل  ذلك  أّن  ورأى 
اللغة وسائٌغ يف النظر، فقال: 
أخربتين  إال  عليك  أقسمُت 
من أين لك؟ فقال: إنه شي ء 

• قال اإلمام العسكري

يف ما رآه النيب : 

إّن اهلل تبارك وتعاىل 

أرى رسوَله بقلِبه ِمن نوِر 

عظمِته ما َأَحّب

عليك،  فأوردته  بقليب  عرض 
من  مثلك  ما  كاّل،  فقال: 
بلغ  من  وال  هذا،  إىل  اهتدى 
أين  من  فعّرفين  املنزلة،  هذه 
لك هذا؟ فقال: أمرني به أبو 
حممد عليه السالم، فقال: اآلن 
جئت به، وما كان ليخرج مثل 
هذا األمر إال من ذلك البيت 
الذي زّق أهله العلم زقًا. ثم 
إنه دعا بالنار وأحرق مجيع ما 

كان أّلفه[.

• قال الكندي: ما كان 

ليخرج مثل هذا األمر إال

من ذلك البيت 
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السب والشتم.. ملصلحة من؟
14 ربيع األول 1429 هـ  / 22 مارس 2008

حممدًا  سبحانه  اهلل  بعث    
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
)ُهَو  القلوب  بني  ليؤّلف 
َِباملُْْؤِمِننَي  ِبَنْصِرِه  َأيََّدَك  الَِّذَي 
َوَألََّف َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َلْو َأنَفْقَت 
َألَّْفْت  مَّا  مَجِيًعا  اأَلْرِض  يِف  َما 
َألََّف  اهللََّ  َوَلِكنَّ  ُقُلوِبِهْم  َبنْيَ 
َحِكيٌم(  َعِزيٌز  ِإنَُّه  َبْيَنُهْم 
وجيمع  ، )6 3 -6 2 : ل ألنفا ا (
ِبَْبِل  )َواعَتِصُموْا  الكلمة 
اهللَِّ مَجِيًعا َواَل َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا 
ِنْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء 
َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوِبُكْم  َبنْيَ  َفَألََّف 

َعَلَى  َوُكنُتْم  ِإْخَواًنا  ِبِنْعَمِتِه 
َفَأنَقَذُكم  النَّاِر  مَِّن  ُحْفَرٍة  َشَفا 
َلُكْم  اهللَُّ  ُيَبنيُِّ  َكَذِلَك  مِّْنَها 
)آل  َتْهَتُدوَن(  َلَعلَُّكْم  آَياِتِه 
الصف  ويوّحد  عمران:103(، 
ُيَقاِتُلوَن  الَِّذيَن  اهللََّ حيِبُّ  )ِإنَّ 
ُبْنَياٌن  َكَأنَُّهم  َصفًّا  َسِبيِلِه  يِف 

مَّْرُصوٌص( )الصف:4(.
   ومل ميتلك رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم عصا سحرية 
األوضاع  خالهلا  من  حيّول 
بل  يريدها،  اليت  الصورة  إىل 
نفسه  أّدب  اليت  للقيم  كان 

جمرى  نفسه  يف  وأجراها  بها 
رّسخها  كما  عروقه،  يف  الدم 
تلك  املسلمني،  نفوس  يف 
السحر  مفعول  هلا  كان  القيم 
يف الناس، وهو ما عرّبت عنه 
عليها  فاطمة  الزهراء  ابنته 
)فأنار  قالت:  حيث  السالم 
اهلل بأبي حممد صلى اهلل عليه 
وكشف  ُظَلَمها  وسلم  وآله 
وجّلى  ُبَهمها  القلوب  عن 
وقام  َغممها،  األبصار  عن 
فأنقذهم  باهلداية،  الناس  يف 
من  رهم  وبصَّ الغواية،  من 
الدين  إىل  وهداهم  الَعماية، 
الطريق  إىل  ودعاهم  القويم، 

املستقيم(. 
اجلن  شياطني  َجِهد  وقد     
رسول  عهـــد  على  واإلنس 

• كان للقيم اليت أّدب

النيب نفسه بها ورّسخها

يف نفوس املسلمني

مفعول السحر يف الناس
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أعـــراف  يبعثـــوا  كي  اهلل 
اجلاهلية إىل احلياة من جديد، 
ِإىَل  رََّجعَنا  َلِئن  )َيُقوُلوَن 
ِمْنَها  اأَلَعزُّ  َلُيْخِرَجنَّ  املَِْديَنِة 
َوِلَرُسوِلِه  اْلِعزَُّة  َوهللَِِّ  اأَلَذلَّ 
َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ املُْـَناِفِقنَي ال 
فكان  )املنافقون:8(،  َيعَلُموَن( 
وأفسد  باملرصـــاد،  هلم  النيب 
عليهم ما أرادوا، ورّد كيدهم 

إىل حنورهم.

مآل األمور بعد النيب:
الصف  وحدة  أن  إال     
وفاة  بعد  تعّرضت  والكلمة 
النيب الكريم لضربات موجعة 
يف  اإلسالمي  الكيان  أصابت 
مقتل، ومّزقته إىل ِفَرق وأهواء، 
وحنرت مشروع األمة الواحدة، 
املرصوص...   البنيان  وهدمت 
وكان الّثلب والسب واللعن 
والتمّزق،  الُفرقة  عناوين  من 
املربمج،  اهلدم  معاول  ومن 

رواه  الذي  التالي  واخلرب 
اإلمام مسلم يف صحيحه برقم 
علي  اإلمام  فضائل  يف   6382
ذلك:  مناذج  من  السالم  عليه 
قال:  سعد  بن  سهل  )عن 
رجل  املدينة  على  اْسُتْعِمَل 
فدعا  قال:  مـــروان؛  آل  من 
سهل بن سعد فأمره أن يشتم 
عليًا! قال فأبى سهل. فقال له: 
أما إذ أبيت فقل لعن اهلل أبا 
كان  ما  سهل:  فقال  الرتاب، 
لعلي اسم أحب إليه من أبي 
إذا  ليفرح  كان  وإن  الرتاب 

دعي بها(.
اإلمام يتنّزه عن السباب:

   وقد عِمل اإلمام علي عليه 
على  ـ  حياته  حال  ـ  السالم 
وتربية  الظاهرة،  هذه   حماربة 
وشيعته  وأصحابه  بيته  أهل 
األخالق  مكارم  أعلى  على 
أن  وأمرهم  الصفات،  وحيد 
السقطات،  هذه  عن  يتعالوا 
فعن عبد اهلل بن شريك قال: 
)خرج حجر بن عدّي وعمرو 
الرباءة  يظهران  احلمق  ابن 
الشام،  أهل  من  واللعن 
علّي  عليه  إليهما  فأرسل 
يبلغين  عّما  ُكّفا  أن  السالم 
أمري  يا  فقاال:  فأتياه  عنكما، 

قال:  حمّقني؟  َلسنا  أ  املؤمنني، 
مبطلني؟  أَوليسوا  قاال:  بلى. 
قال: بلى. قاال: َفِلَم منعتنا من 
لكم  كرهت  قال:  شتمهم؟ 
شّتامني،  لّعانني  تكونوا  أن 
ولكن  وتترّبؤون،  تشتمون 
أعماهلم  مساوئ  وصفتم  لو 
فقلتم: ِمن سريتهم كذا وكذا 
كان  وكذا،  كذا  عملهم  وِمن 
وأبلغ  القول،  يف  أصوب 

مكان  قلتم  ولو  العذر.  يف 
لعنكم إّياهم وبراءتكم منهم: 
“اللهّم احقن دماءنا ودماءهم، 
وبينهم،  بيننا  ذات  وأصلح 
حتى  من ضاللتهم،  واهدهم 
َمن جهله،  منهم  احلّق  يعرف 
ويرعوي عن الغّي والعدوان 
أحبَّ  هذا  كان  به”  هلج  َمن 
إليَّ وخريًا لكم. فقاال: يا أمري 
املؤمنني، نقبل ِعَظتك ونتأّدب 

بأدبك(.

• كان السب واللعن بعد 

النيب من عناوين الُفرقة 

والتمّزق، ومن معاول

اهلدم املربمج

• قال اإلمام علي:

كرهت لكم أن

تكونوا لّعانني شّتامني، 

تشتمون وتترّبؤون
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أنقل  أن  هنا  ويعجبين     
كلمات العالمة الشيخ حسني 
اإلطار:  هذا  يف  الراضي* 
والشتم  السب  مفردات  )إن 
أمري  ثقافة  تكن  مل  واللعن 
بل  السالم،  عليه  املؤمنني 
ثقافة العاجز املهزوم الذي مل 
علمي  رصيد  أي  لديه  يكن 
أو عملي أو أخالقي، واإلمام 
أمري املؤمنني عليه السالم بعيد 
السماء  بني  ما  بعد  هذا  عن 
حال  يف  كان  سواء  واألرض 
السلم، وشيعته  أو  احلرب 
املخلصون على هداه سائرون، 
بن  وعمرو  حجر  قال  هلذا 
َنْقبُل  امُلؤمننَي  أِمرَي  يا  احلمق: 
فمن  ِبأدِبك .  َوَنتَأدَّب  ِعظَتَك 
والشتم  الســــب  يستعمل 
يستحق  ملن  حتى  ـ  واللعن 
ـ مل يتأدب بأدب أمري املؤمنني 
عليه السالم وإمنا تأدب بأدب 
السب  اختذوا  الذين  أعدائه 
واللعن ثقافة استمروا عليها 

لعشرات السنني(.
شرعنة السب واللعن:

البعض  )حاول  وأضاف:     
والشتم  السب  ُيـَشرِعن  أن 
أحد  هو  الذي  واللعن 
الشريعة  يف  السب  مصاديق 

ذلك  يلصق  وأن  اإلسالمية، 
بقادته امليامني عليهم السالم، 
من  ضد  استعملوه  وأنهم 
يتناسب  خالفهم، وهذا ما ال 
حتى  العلماء  بعض  مقام  مع 
اهلل  مدحهم  َمن  مع  يتناسب 
يف  وقال  احلكيم  الذكر  يف 
ُخُلٍق  َلَعَلى  }َوِإنََّك  سيدهم 

َعِظيٍم{ القلم:4(.
هذا  ُبعد  يؤكد  ومما     

أهل  منهج  عن  األسلوب 
رواه  ما  السالم  عليه  البيت 
وعماد  الصدوق  الشيخ 
أبي  ابن  عن  الطربي  الدين 
الرضا  علي  اإلمام  أن  حممود 
بن  )يا  له:  قال  السالم  عليه 
أي  ـ  خمالفينا  إن  حممود،  ابي 
وأمثاهلم  والغالة  النواصب 
فضائلنا  يف  أخبارًا  وضعوا  ـ 
ثالثة:  أقسام  على  وجعلوها 
وثانيها  الغلو،  أحدها 

وثالثها  أمرنا،  يف  التقصري 
التصريح مبثالب أعدائنا، فإذا 
مسع الناس الغلو فينا، كّفروا 
القول  إىل  ونسبوهم  شيعتنا 
بربوبيتنا، وإذا مسعوا التقصري 
مسعوا  وإذا  فينا،  اعتقدوه 
مثالب أعدائنا بأمسائهم ثلبونا 
بأمسائنا، وقد قال اهلل عز وجل: 
]وال تسبوا الذين يدعون من 
دون اهلل فيسبوا اهلل عدوًا بغري 
إذا  حممود،  أبي  يابن  علم[، 
فالزم  ميينًا ومشااًل  الناس  أخذ 
طريقتنا، فإن َمن لزمنا لزمناه، 

وَمن فارقنا فارقناه...(.
فتوى حتريم السب:

     إن من أهـــم معــّوقات 
التقريب بني املسلمني الشيعة 
السب  مسألة  هي  والسنة 
فتوى  فإن  ولذا  واللعن، 
حتريم سّب الصحابة وأمهات 
بعض  أطلقها  اليت  املؤمنني 
أّيدهم اهلل  ـ  العظام  مراجعنا 
ـ باجة إىل تأصيل فقهي، متامًا 
كقضية التكفري اليت أصبحت 
بعض  عند  األمور  أيسر  من 
العلماء  وعلى  العلم،  أدعياء 
يتحملــــوا  أن  واخلطبـــاء 
مسئوليـــاتهم يف هذا اجملال، 
أهواء  وإرضاء  املداهنة  ألن 

• من يستعمل السب 

والشتم واللعن مل يتأدب 

بأدب أمري املؤمنني بل

بأدب أعدائه
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رضا  حيقق  لن  العامة  بعض 
على  ـ  باألمة  وسُينِزل  اهلل، 
مدى الزمن ـ املزيد من الفت 

والويالت... 
الطالب املسئ للصحابة:

   وقد نقلت بعض الصحف 
يف  طالب  فصل  خرب  احمللية 
نهائيًا  فصاًل  الثانوية  املرحلة 
للصحابة، ويف  إساءته  بسبب 
الوقت الذي نستنكر فيه فعلة 
هذا الطالب، إال أنه ال تصح 
معاجلة اخلطأ خبطأ، السيما من 
قبل وزارة الرتبية، ألن مثل هذه 
النماذج تعد ضحية اجتاهني يف 
اجملتمع، اجتاه تكفري أتباع أهل 
البيت عليهم السالم، واالجتاه 
على  يصّر  الذي  اآلخر 
وأمهات  للصحابة  اإلساءة 
واللعن،  بالسب  املؤمنني 
معاجلة  إىل  باجة  والقضية 
وخصوصًا  وهادئة،  حكيمة 

الرتبية  وزارة  مناهج  لنفس 
للتكفري  اجملال  فتحت  اليت 
بني  خالفية  فقهية  قضايا  يف 
يف  تشرتك  بيث  املسلمني، 
املعنية  اجلهات  املعاجلة  هذه 
كل  من  والرتبوية  الدينية 

األطراف. 
لكل  حيق  أقول:  وختامًا     
عاقل من املسلمني أن يتساءل: 
ملصلحة َمن يف األمة أن يستمر 
املسلمون يف تأصيل اخلالفات 
أخالق  على  خارجة  بصورة 
اإلسالم وأسسه وقيمه؟ سؤال 

• ال تصح معاجلة اخلطأ 

خبطأ، السيما من قبل 

وزارة الرتبية، بل البد من 

املعاجلة احلكيمة

ه لكل قادة األمة وعلمائها  ُيوجَّ
يتفّكرون  لعلهم  ودعاتها 

وحيذرون.
ـــــــــــــ

الراضي  حسني  الشيخ   *
معاصر  وحمقق  عامل  العبداهلل 
ولد  اإلحساء،  علماء  من 
النجف  درس يف  عام1370هـ، 
على  وتتلمذ  األشرف، 
كالسيد  الفقهاء  كبار  يدي 
والشهيد  اخلوئي  أبوالقاسم 

حممد باقر الصدر.
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مفارقات
21 ربيع األول 1429 هـ  / 29 مارس 2008
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   يف حياة اإلنسان مفارقات 
وحتّفز  العجب،  تثري  كثرية، 
يف  الوقوع  لتجنب  البعض 
دالالت  من  ألنها  حبائلها، 
والتدبري  احلكمة  نقصان 
احلياة، ومن ال  والتخطيط يف 
ال  املفارقات،  هذه  من  يتعلم 
حمالة يصبح خاضعًا لتناقضات 

احلياة.
   ولكثــــرة ما يف احليـــاة 
الناقــــد  من مفارقات اعترب 
شليجل(  )فريدريك  األملاني 
وسيلــــة  ليست  املفارقة  أن 

للحياة  فهمنا  الستكمــــال 
اإلطار  فى  حبثها  ميكن  حبيث 
هى  املفارقة  إن  بل  املعرفى، 
يعجز  مبا  املليئة  نفسها  احلياة 
اإلنسان عن فهمه أو إخضاعه 

ملنطق العقل االنسانى. 
املقولــــة وإن كان     وهذه 
أنها  إال  واضحة،  مبالغة  فيها 
حتى  املسألة،  حجم  تعكس 
فن خاص  العامل  أنه ظهر يف 
حتّدث  املفارقات،  فن  باسم 
عنها حسن اآلالتى فى كتابه 
ومضحك  النفوس  )ترويح 

فى  نشر  الذى  العبوس( 
كان  )ملّا  بقوله:   1889 عام 
إليه  ُيـشار  فنًا  املفارقات  فن 
بأطراف العصى، وتروح إليه 
األرواح، وترمح حنوه األشباح، 
ميادين  فى  النفوس  وترتع 
فى  وتسبح  لطاِئِفه،  فدادين 
ولطائفه،  كنائفه  حبار  ُلج 
ألنه َمن ربح فى هذا الزمان 
اخلافقني  فى  وَنفرت  سوُقه، 
عروُقه، وقد اعتنى به كثري من 

املتقدمني واملتأخرين...(.
املال أم العلم.. مفارقة دائمة:

الدائمة  املفارقـــات  من     
أزكى  ما هو  الناس إىل  نظرة 
هلم وأكثر نفعًا، ولطاملا واجه 
اإلنسان السؤال املعهود: أيهما 
املال  السعادة..  لك  جيلب 
املال  تقّدم..  أيهما  العلم؟  أم 
اإلنسان  وجواب  العلم؟  أم 
الذي ال يستطيع اخلروج عن 
هو:  دائمًا  املادة  سيطرة  نطاق 
املال أهم.. بالشك وال تردد.. 
الوضوح  يف  غاية  املسألة  بل 
تفكري  إىل  حتتاج  وال  عندهم 
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حساب  يف  ولكنها  ونظر.. 
مفارقات  من  ُتعترب  احلكماء 

احلياة.
   قال اإلمام علي عليه السالم 
)يا  زياد:  بن  كميل  لصاحبه 
كميل العلم خري من املال، و 
العلم حيرسك و أنت حترس 
و  النفقة  تنقصه  املال  املال، 
و  اإلنفاق،  على  يزكو  العلم 
يا  بزواله،  يزول  املال  صنيع 
كميل العلم دين يدان به، به 
يف  الطاعة  اإلنسان  يكسب 
بعد  األحدوثة  مجيل  و  حياته 
املال  العلم حاكم و  وفاته، و 
هلك  كميل  يا  عليه.  حمكوم 
أحياء،  وهم  األموال  خزان 
والعلماء باقون ما بقي الدهر 
أمثاهلم يف  أعيانهم مفقودة، و 

القلوب موجودة(.
يف  ماله  ُينفق  ملن  ويبقى     
مشاريع  ويوقفه يف  اهلل  سبيل 
واألثر  احلَسن  الذِّكر  اخلري 
ما  للعلماء  أن  إال  الميل.. 

ميّيزهم.
املفارقات يف األحاديث:

   وقد نقلت لنا كتب احلديث 
نصوصًا مروية عن النيب األكرم 
وعن أهل بيتهـ  عليهم السالم 
أمجعنيـ  تتحدث عن صور من 

والسلوكيات  احلياة،  مفارقات 
على  تنطوي  اليت  البشرية 
يتضمن  وبعضها  املفارقات، 
وبعضها  مباشرة،  نصائح 
جيعل القارئ يصل إىل اهلدف 
من خالل النص بصورة غري 

مباشرة، وهذه مناذج منها:
1ـ اإلمام علي بن أبي طالب 
ملن  )عجبت  السالم:  عليه 
يعلم أّن لألعمال جزاٌء كيف 

ال حيسن عمله؟!(.
ملن  )عجبت  أيضًا:  وعنه  2ـ 

ُينِصف  كيف  نفسه  يظلم 
غريه؟!(.

ملن  )عجبت  أيضًا:  وعنه  3ـ 
يعرف  كيف  نفسه  جيهل 

ربه؟!(.
ألقواٍم  )عجبت  وعنه:  4ـ 
األذى  خمافة  الطعام  حيتمون 
كيف ال حيتمون الذنوب خمافة 

النار؟!(. حيتمون: أي يّتـقون.
5ـ وعنه عليه السالم:)وعجبت 
ممن يشرتي املماليك مباله كيف 
مبعروفه  األحرار  يشرتي  ال 

فيملكهم؟!(.
6ـ وعن اإلمام جعفر الصادق 
عليه السالم: )إّن أحّق الناس 
الغنى  للناس  يتمنى  بأْن 
إذا  الناس  ألّن  البخالء، 
أمواهلم.  عن  كّفوا  استغنوا 
يتمنى  بأْن  الناس  أحّق  وإّن 
للناس الصالح أهُل العيوب، 
كّفوا  صلحوا  إذا  الناس  ألن 
عن تتـّبع عيوبهم. وإّن أحّق 
الناس بأْن يتمنى للناس احِلْلم 
أهُل السفه الذين حيتاجون أْن 
]ولكن  سفههم.  عن  ُيعفى 
الواقع  أرض  على  املفارقة 
تتمثل فيما يلي:[ فأصبح أهُل 
الناس،  فقَر  يتمّنون  البخل 
وأصبح أهُل العيوب يتمّنون 
أهُل  وأصبح  الناس،  معايَب 
الناس.  سَفه  يتمّنون  ـَفه  السَّ
ويف الفقر احلاجة إىل البخيل، 
أهل  عورة  طلُب  الفساد  ويف 
املكافاُة  السفِه  ويف  العيوب، 

بالذنوب(.
ـــــــــــ

ـ الصورة لفريدريك شليجل

• شليجل: املفارقة ليست 

وسيلة الستكمال فهمنا 

للحياة، بل إن املفارقة

هى احلياة نفسها
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ووجدك ضااًل فهدى
28 ربيع األول 1429 هـ  / 5 إبريل 2008

األمة على عصمة  اتفقت     
عليه  اهلل  صلى  األكرم  النيب 
اختلفت  وإن  وسلم،  وآله 
يف  املسألة  هذه  تفاصيل  يف 
وامتدادها  ومفهومها  حدودها 
الشيعة  ويعتقد  الزمين، 
منذ  النيب  بعصمة  اإلمامية 
والدته وإىل آخر عمره، عصمًة 

عن الذنب واخلطأ.
مكارم  ناصر  الشيخ  قال     
أن  نعتقد  )إننا  الشريازي: 
على  معصومون  األنبياء  مجيع 
النبوة  قبل  ـ  أعمارهم   مدى 
وبعدهاـ  ومصونون من اخلطأ، 

وذلك  والذنب،  واالشتباه، 
النيب  ألن  اإلهلي؛  بالتأييد 
الذنب  أو  اخلطأ  ارتكب  إذا 
الالزمة  الثقة  منه  ُسـلبت 
ال  وعندئذ  النبوة،  ملنصب 
ميكن للناس أن يثقوا بوساطته 
بينهم وبني اهلل، ولكي يعّدوه 
أسوة هلم وإمامًا يف كل أعماهلم 
نعتقد  فإننا  وهلذا  وسلوكهم. 
أن ما يبدو من ظواهر بعض 
اآليات القرآنية من أن بعض 
هو  املعاصي،  ارتكبوا  األنبياء 
من قبيل ترك األوىل ـ مبعنى 
صالحًا  األقل  العمل  اختيار 

يف  صاحلني،  عملني  بني  من 
اختيار  األوىل  من  كان  حني 
بتعبري آخر هو  أو  ـ  األصلح 
األبرار  حسنات  قبيل:  من 

سيئات املقربني(.
هل ضل النيب؟

آية  الضحى  ســــورة     يف 
وكأنها  وتبدو  التساؤل،  تثري 
تتعـــارض مع ما ذكرناه من 
عصمة النيب على مدى العمر، 
فقد قال تعاىل )َوَوَجَدَك َضااًل 
فاملتبادر  )الضحى:7(،  َفَهَدى( 
إما  الضالل  أن  األذهان  إىل 
العقيدة  يف  ضالاًل  يكون  أن 
أو  باهلل،  اإلميان  عدم  مبعنى 
اإلميان بعقيدة باطلة كالشرك 
ضالاًل  يكون  أن  وإما  مثاًل، 

• مجيع األنبياء

معصومون على مدى 

أعمارهم  ومصونون من 

اخلطأ واالشتباه والذنب
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ارتكاب  مبعنى  السلوك  يف 
عليها،  واإلصرار  املعاصي 
ساحته  عن  منفيان  وكالهما 
وسلم...  وآله  عليه  اهلل  صلى 

فكيف نفهم اآلية إذًا؟
يف  املفســــرون  اختلف     
ونقل  الشريفة،  اآلية  توجيه 
كتاب  صاحب  الطربسي 
جممع البيان سبعة أقوال، أوهلا 
 : ـ  للصحة  األقرب  ولعله  ـ 
)ووجدك ضااًل عما أنت عليه 
اآلن من النبوة والشريعة، أي 
فهداك  عنهما  غافاًل  كنت 
الطربســــي  ويؤيد  إليهما(. 
ُكنَت  )َما  تعاىل  بقوله  ذلك 
َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإِلميَاُن( 
)حَنُْن  وقولــه  )الشورى:52(، 
َنُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص 
اْلُقْرآَن  َهَذا  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  مبَا 
ملََِن  َقْبِلــِه  ِمن  ُكنــــَت  َوِإن 

اْلَغاِفِلنَي( )يوسف:3(.
   وأكد العالمة السيد حممد 
حسني الطباطبائي يف تفسريه 
أن  فاعترب  االجتاه،  هذا  امليزان 
آية الضحى هي بنفس معنى 
)فاملراد  وقال:  الشورى،  آية 
عدم  بالكتاب  درايته  بعدم 
تفاصيل  من  فيه  مبا  علمه 
والشرائع  االعتقادية  املعارف 

الذي  هو  ذلك  فإن  العملية، 
النبوة،  بعد  به  العلم  أوتي 
بعد  باإلميان  درايته  وبعدم 
التفصيلي  بااللتزام  تلّبسه 
واألعمال  احلقة  بالعقائد 
العمل  مّسي  وقد  الصاحلة، 
اهللَُّ  َكاَن  ]َوَما  قوله:  يف  إميانًا 

ِلُيِضيَع ِإميَاَنُكْم[ البقرة/143(.

   ويؤكد العالمة الطباطبائي 
كونه  ينايف  ال  )هذا  أن  على 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
البعثة  قبل  دًا  مؤمنًا باهلل موحِّ
صاحلًا يف عمله، فإن الذي تنفيه 
اآلية هو العلم بتفاصيل ما يف 
الكتاب وااللتزام بها اعتقادًا 
وعماًل، ونفي العلم وااللتزام 
التفصيليني ال يالزم نفي العلم 
باإلميان  اإلمجاليني  وااللتزام 

باهلل واخلضوع للحق(.
احلائري يوضح املسألة:

وضوحًا  املسألة  زاد  وقد     
احلائري  كاظم  السيد  الفقيه 

إذ قال: )قوله تعاىل ]َوَوَجَدَك 
َضااًل َفَهَدى[ ال يدل على أن 
النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم 
املعاصي  منه  قد صدرت  كان 
هو  املقصود  إمنا  النبوة،  قبل 
اهلداية  مستوى  إىل  اإلشارة 
صلى  النيب  إليها  وصل  اليت 
اهلل عليه وآله وسلم لو قسنا 
بينها قبل نزول الوحي وبعد 
مل  الوحي  قبل  فهو  نزوله، 
من  املستوى  ذاك  ميلك  يكن 
بالوحي،  فهمه  الذي  اإلميان 
]َما  الكرمية  اآلية  تقول  كما 
َوال  اْلِكَتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَت 

اإِلميَاُن[ الشورى:52(.
   وخالصة القول إن الضالل 
الشريفة  اآلية  يف  عنه  املعربَّ 
واملنسوب إىل النيب صلى اهلل 
ضالل  هو  وسلم  وآله  عليه 
معانيه  ومن  اللغوي،  باملعنى 
الشئ،  إىل  االهتداء  عدم 
)وَضَلْلت  منظور:  ابن  قال 
تعرف  مل  ِإذا  والداَر  امَلْسجَد 
الداَر  وَضَلْلت  موضعهما، 
وامَلْسجَد والطريَق وكلَّ شيء 
له(، ال  َتْهَتدي  ثابت ال  مقيم 
أو  العقائدي  االحنراف  مبعنى 
اهلل  رسول  حاشا  السلوكي 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.

•  الضالل املعبرَّ عنه يف 

اآلية الشريفة واملنسوب 

إىل النيب هو ضالل

باملعنى اللغوي
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   خالدة سعيد شاه... هذا هو 
اليت  األفغانية  الطفلة  اسم 
تواجه مصريها البائس، ألنها 
عرائس  من  واحدة  أضحت 
التاسعة  يف  طفلة  املخدِّرات!! 
يف  لرجل  بيعت  عمرها  من 
لتغدو  واألربعني  اخلامسة 
وبدياًل  باإلجبار...  له  زوجًا 
عن 24 كجم من األفيون!! فما 

قصة هذه الطفلة؟ 
اإلنسان بني املادة والغيب:

ينطلق  أن  املنطقي  من     
ألموره  ختطيطه  يف  اإلنسان 
املادية،  احلسابات  خالل  من 

معطيات  على  وباالعتماد 
األرقام واحلقائق على األرض، 
وإال كيف نفهم التوجيه اإلهلي 
تعاىل  قوله  يف  للمسلمني 
)َوَأِعدُّوْا هلَُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن 
ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن 
ُكْم َوآَخِريَن  ِبِه َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَّ
اهللَُّ  َتْعَلُموَنُهُم  اَل  ُدوِنِهْم  ِمن 
َشْيٍء  ُتنِفُقوْا ِمن  َوَما  َيْعَلُمُهْم 
يِف َسِبيِل اهللَِّ ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم 

اَل ُتْظَلُموَن( )األنفال:60(؟ 
النيب داود يصنع السابغات:

   وكذلك جند اخلطاب اإلهلي 
للنيب داوود عليه السالم الذي 

مع  يواجه حروبًا شرسة  كان 
أعداٍء أقوياء )َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد 
َمَعُه  َأوِِّبي  ِجَباُل  َيا  َفْضال  ِمنَّا 
 * احْلَِديَد  َلُه  َوَأَلنَّا  رْيَ  َوالطَّ
يِف  ْر  َوَقدِّ َساِبَغاٍت  اْعَمْل  َأِن 
ْرِد َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإنِّي مبَا  السَّ
َتْعَمُلوَن َبِصرٌي( )سبأ:11-10(. 
تعاىل  اهلل  أن  للنظر  وامللفت 
يف  الدقة  ألهمية  نبيه  يوّجه 
احلديدي  القميص  تصنيع 
الشبكة،  تشبه  بصورة  املعد 
فال  السرد(،  يف  )قّدر  بأن 
ضيقة  الواحدة  احللقة  تكون 
القميص مرونته،  يفقد  حبيث 
فيها  فينفذ  واسعة  تكون  وال 
هكذا  األعداء!!  سالح  نصل 
وعمل  ختطيط  اإلسالم...  هو 

ودقة وإتقان وإبداع.
معركة  يف  مَلك  آالف  مخسة 

بدر:
سيعتمد  أحد  كان  ولو     
لوحده  الغييب  العامل  على 
األْوىل  هم  األنبيــــاء  لكان 
بذلك، كيف ال وقد أرســـل 
من  آالف  مخسة  عزوجل  اهلل 

عرائس املخدرات
6 ربيع اآلخر 1429 هـ  / 12 إبريل 2008
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يف  املسلمني  ليؤيدوا  املالئكة 
عدد  بأن  علمًا  بدر،  معركة 
األلف!!  يتجاوز  مل  املشركني 
أمل يكفهم مَلك واحد فقط؟! 
واإلجابة تكمن يف ذات اآلية 
اليت حتدثت عن األمر )ميِْدْدُكْم 
مَِّن  آالٍف  ِبَْمَسِة  َربُُّكم 
املَْالِئَكِة ُمَسوِِّمنَي * َوَما َجَعَلُه 
َوِلَتْطَمِئنَّ  َلُكْم  اهللَُّ ِإالَّ ُبْشَرى 
ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن 
احْلَِكيِم( )آل  اْلَعِزيِز  ِعنِد اهللَِّ 
مل  فاملسألة  عمران:126-125(. 
معنوية  دفعة  تكون  أن  تتعّد 
ومل ينخرط أي من املالئكة يف 

احلرب.
ال إهمال للعامل الغييب:

الكلي  االعتماد  أن  إال     
على احلسابات املادية ونسيان 
مالك  سبحانه  اهلل  أن  حقيقة 
امللك مدبِّر كل شئ الذي ال 
وأن  ذرة،  مثقال  عنه  يعزب 
إال  يتحقق  الكون  ال شئ يف 
هذا  نسيان  وإرادته،  مبشيئته 
والغفلة عن التوكل على اهلل 
واالستعانة به، كفيٌل بأن يوقع 

اإلنسان يف أخطاء قاتلة.
منوذج من القرآن:

اْلَفْقَر  َيِعُدُكُم  ْيَطاُن  )الشَّ   
َواهللَُّ  ِباْلَفْحَشاء  َوَيْأُمُرُكم 

َيِعُدُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه َوَفْضاًل َواهللَُّ 
)البقرة:268(،  َعِليٌم(  َواِسٌع 
القرآن  من  منوذج  هذا 
من  صورة  حيكي  الكريم 
صور الوقوع يف فخ االعتماد 
الكلي واألوحد على العامل 
املادي، فتزكية املال يف احلساب 
سوى  يعين  ال  البحت  املادي 
الشخصية،  املدَّخرات  نقصان 
مناء  يعين  الغييب  احلساب  ويف 
املال وحلول الربكة فيه ونيل 

الرمحة يف الدنيا واآلخرة. 

عرائس املخدِّرات:
الطفلة  قصة  مع  وجمددًا     
نشر  مقال  يف  الواردة  خالدة 
 8 بتاريخ  النيوزويك  يف جملة 
يتحدث  فاملقال   ،2008 إبريل 
تعيشها  إنسانية  مأساة  عن 
تقتات  اليت  األفغانية  األسر 
على زراعة األفيون!! وتتلخص 
مأساتهم يف عجز رب األسرة 
القرض املخصص  عن سداد 
لبيع  فيضطر  الزراعة،  هلذه 

يتنازل  الذي  للمقِرض  ابنته 
اخلام  األفيون  من  عن حصته 
يف مقابل هذه البنت اليت قد 
ال تتعدى اخلامسة من عمرها، 
زوجة  إىل  ـ  قسراًَ  ـ  لتتحول 
باألفيون.  املتاجر  املرابي  هلذا 
نصف  أن  على  املقال  ويؤكد 
مقاطعتني  يف  الزجيات 
الصورة!!  بهذه  أفغانيتني متت 
أولئك  من  واحدة  وخالدة 
من  الرغم  وعلى  الضحايا... 
اليت  والبدائل  التسهيالت 
ـ  األفغانية  الدولة  تقدمها 
حسب املقالـ  هلؤالء املزارعني 
لتبديل زراعتهم بزراعة تعود 
عليهم وعلى اجملتمع بالفائدة، 
املادية  حبساباتهم  ـ  أنهم  إال 
البحتة ـ يصّرون على زراعة 
األفيون ألنه أكثر وأيسر رحبًا 
الزراعية،  احملاصيل  سائر  من 
يسلب  اهلل  أن  عن  غافلني 
وأن  احلرام،  املال  عن  الربكة 
طيبًا،  إال  يقبل  ال  طّيب  اهلل 
ومن وضع قدميه على طريق 
الشيطان كان ُعرضة لالنزالق 
إىل مهاوي اخلسران... وصدق 
ْيَطاُن  اهلل عزوجل إذ قال: )الشَّ
َوَيْأُمُرُكم  اْلَفْقَر  َيِعُدُكُم 

ِباْلَفْحَشاء(.

التام  • من اخلطأ االعتماد 

على احلسابات املادية 

ونسيان العامل الغييب
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   القلق.. التوتر.. اخلوف من 
الفشل..  اجملهول..  املستقبل 
هذه  األمن..  انعدام  الفقر.. 
مبجملها  ـ  وغريها  العناوين 
رهيبة  ضغوطات  متثل  ـ 
السيما  الناس،  أغلب  على 
االستثنائية  الظروف  يف 
من  احلساسة  الفرتات  ويف 
الناس  بات  حتى  حياتهم، 
مرتهنني هلذه العناوين، وحتت 

رمحة نتائجها!
  ولكن من رمحة اهلل سبحانه 
)التوكل  لنا  قّدم  أن  ولطفه 
ذات  عملية  كحقيقة  عليه( 

تسهم  رائع،  نفساني  تأثري 
هذا  من  كثريًا  التخفيف  يف 
الضغط الرهيب الذي يواجهه 
الناس، السيما يف هذا العصر 
الذي تسارعت إيقاعاته حتى 
التام  مل نعد نستطيع االطالع 
بات  وما  جديد،  هو  ما  على 
)روح  مع  متناسب  غري  قدميًا 

العصر(.
مفهوم التوكل على اهلل:

   عندما ميتلك اإلنسان شيئًا 
يلجأ  مثاًل،  يبيعه  أن  ويريد 
األمر  تفــــويض  إىل  أحيانًا 
لشخص يكون وكياًل عنه يف 

ذلك، ومن املفرتض أن يبحث 
به،  موثوٍق  وكيٍل  عن  املالك 
عارٍف خبري بشئون السوق و 
قادٍر  البضاعة،  هذه  خصاص 
املهمة  هذه  له  ُينجز  أن  على 
يقوم  وقد  املطلوبة.  بالصورة 
الصفقة،  بإمتام  فورًا  الوكيل 
ـ  املوضوع  يؤجل  ولرمبا 
بهدف  ـ  ودرايته  حبكمته 
أعلى،  سعر  على  احلصول 
والدراية  واخلربة  فاألمانة 
تدفع  مهمة  عناصر  والقدرة 
تصرفات  إىل  للركون  املالك 

الوكيل والثقة فيه.
لنا  يقّرب  السابق  واملثال     
فقد  اهلل،  على  التوكل  مفهوم 
)تفويض  بأنه:  التوكل  ُعرِّف 
األمور إىل اهلل واالعتماد على 

اعقلها و توكل
13 ربيع اآلخر 1429 هـ  / 19 إبريل 2008

• التوكل على اهلل له 

تأثري نفساني رائع، يسهم 

يف التخفيف كثريًا من 

ضغوط احلياة
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بالصورة  أمر  إلجناز  لطفه( 
على  يعود  مبا  أو  املطلوبة 
الفرد باملنفعة وفق ما تقتضيه 
احلكمة اإلهلية، ألن )التوكل( 
من ماّدة )وكالة( مبعنى اختيار 
يف  عليه  واالعتماد  الوكيل 

تسيري األمور. 

   وإذا كانت درجة االطمئنان 
والراحة النفسية عند اإلنسان 
القدرة  درجة  بازدياد  تزداد 
واخلربة والدراية عند الوكيل، 
فكيف باإلنسان إذا كان وكيله 
العليم  اهلل  سبحانه..  اهلل  هو 

احلكيم اخلبري القدير الغين؟!
وامللفت للنظر أن اهلل سبحانه 
احلقيقي  املالك  هو  وتعاىل 
الوجود، وملكيتنا  لكل ما يف 
أيدينا  يف  ملا  ـ  البشر  حنن  ـ 
إمنا هي ملكية اعتبارية جمازية، 
ومع هذا فقد جعل اهلل تعاىل 
فيما  عنا  وكياًل  املقدسة  ذاته 

ميلكه هو يف حقيقة األمر!!

روعة التوكل على اهلل:
يعيش  اّلذي  واإلنســـان     
يشعر  ال  اهلل  على  التوكــل 
والضعف،  باحلقارة  إطالقًا 
وباالعتماد  نفســـه  يرى  بل 
على لطف اهلل وعلمه وقدرته 
يف  وناجحًا  منتصرًا  املطلقة 
واالجتماعية،  الفردية  حياته 
ألنه بذل وسعه وفق احلسابات 

اهلل،  إىل  األمر  ووّكل  املادية، 
كل  وكيله  إىل  مطمئن  وهو 
األمر  حتقق  فإن  االطمئنان، 
فبها ونعمت واستوجب ذلك 
الشكر، وإن مل يتحقق مل يشعر 
يعلم  ألنه  والقنوط،  باليأس 
يقينًا أن وكيله أعلم باملصلحة 

الدنيوية واألخروية.
تقتضي  القرآنية  فالقاعدة     
اهللَِّ  َعَلى  ْل  َيَتَوكَّ )َوَمن  أنه 

َأْمِرِه  َباِلُغ  اهللََّ  ِإنَّ  َحْسُبُه  َفُهَو 
َشْىء  ِلُكلِّ  اهللَُّ  َجَعَل  َقْد 
أن  أي  )الطالق:3(،  َقْدًرا( 
األمور مرهونة بأوقاتها، فكّل 
ويتطلب  يكون حبساب  شيء 
الزمان والفرصة املناسبة، وهو 
ما يبعث الراحة النفسية لدى 
العليم  على  املتوكل  اإلنسان 
ضغط  عنه  وخيفف  القدير، 
كثري  يعيشــــه  الذي  القلق 
يواجهـــون  الناس وهم  من 

حسابات املستقبل.

القّوة يف التوكل على اهلل:
   قال تعاىل: )َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ 
ُنوح ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َياَقْوِم ِإْن َكاَن 
َوَتْذِكرِيي  مََّقاِمى  َعَلْيُكم  َكربَ 
ْلُت  َتَوكَّ اهللَِّ  َفَعَلى  اهللَِّ  ِبآَياِت 
َفَأمْجُِعوْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكآَءُكْم ُثمَّ 
ًة  ُغمَّ َعَلْيُكْم  َأْمُرُكْم  َيُكْن  اَل 

• القاعدة القرآنية 

تقتضي أنه )َوَمن

ِ َفُهَو 
ْل َعَلى اهللرَّ َيَتَوكرَّ

َ َباِلُغ َأْمِرِه(
• إذا كانت درجة َحْسُبُه ِإنرَّ اهللرَّ

االطمئنان تزداد بازدياد 

درجة القدرة واخلبة 

والدراية عند الوكيل، 

فكيف باإلنسان إذا

كان وكيله هواهلل ؟
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َواَل ُتنِظُروِن(  ِإىَلَّ  اْقُضوْا  ُثمَّ 
)يونس:71(. ونالحظ هنا هذه 
والشجاعة  العظيمة  القوة 
الراسخة يف كلمات هذا النيب 
العظيم، وهي من أثر التوكل 
القوة  النفس  يف  يزرع  الذي 
املشركني  يتحدى  أنه  حتى 
مواجهته  على  ويشجعهم 
أو  تأخري  أي  ودون  بأمجعهم 

تردد!!

نبيه  قصة  يف  تعاىل  وقال     
)رَّبََّنآ  السالم  عليه  إبراهيم 
ِبَواد  ُذرِّيَِّتى  ِمن  َأْسَكنُت  ِإنِّى 
َرَِّم  َغرْيِ ِذى َزْرع ِعنَد َبْيِتَك احملُْ
َفاْجَعْل  َلوَة  الصَّ ِلُيِقيُموْا  َربََّنا 
ِإَلْيِهْم  َتْهِوى  َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس 
َواْرُزْقُهم مَِّن الَّثَمَراِت َلَعلَُّهْم 
وما  )إبراهيم:37(،  َيْشُكُروَن( 
والتوكل  اإلميان  هذا  أعظم 
الذي  سبحـــــانه  اهلل  على 
ُرزق  الذي  النيب  بهذا  يدفع 
كبري  له وهو شيخ  ولٍد  بأول 

الذرية،  يف  أمله  انقطع  وقد 
ويضع  اهلل  ألمر  فيستسلم 
عليه،  ويتوكل  ثقته،  كل  فيه 
فيرتك الرضيع مع أمه يف واٍد 
حاٍم  بال  و  ماء  بال  صحراوي 

سوى اهلل سبحانه!!
على  وتوكل  وتنفيذ  ختطيط 

اهلل:
نبيه  قال تعاىل على لسان     
)َوَقاَل  السالم  عليه  يعقوب 
َياَبِنىَّ اَل َتْدُخُلــــوْا ِمن َباب 
َأْبَوا ب  ِمْن  َواْدُخُلوْا  َوا ِحد 

مَِّن  َعنُكم  َوَمآ ُأْغِنى  َقة  مَُّتَفرِّ
اهللَِّ ِمن َشْىء ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ هللَِِّ 
َفْلَيَتَوكَِّل  َوَعَلْيِه  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه 
ُلوَن( )يوسف:67(، واآلية  املَُْتَوكِّ
متثل حقيقة قرآنية تتلخص يف 
أن التوكل واإلميان بأن مقادير 
ال  اهلل  بيد  األمور  وتدبري 
بل  والرتاخي،  التواكل  يعين 
أيضًا، وهذا  التفكري والعمل 

هو املفهوم احلقيقي للتوكل.

• املفهوم احلقيقي 

للتوكل ال يعين

التواكل والرتاخي، 

بل التفكري والعمل
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م عندما سقط علاّ
20 ربيع اآلخر 1429 هـ  / 26 إبريل 2008

سنة(   55( عاّلم  جمدي     
مصري  ـ  إيطالي  صحفي 
عليه  القبض  ألقي  األصل، 
لالشتباه   1967 حرب  بعد 
إسرائيل،  ملصلحة  بتجسسه 
وهاجر إىل إيطاليا حيث عمل 
يف حقل الصحافة، فبذل جهدًا 
باإلسالم  التعريض  يف  كبريًا 
من خالل كتاباته، وأّلف كتابًا 
بعنوان )حتيا إسرائيل(، اعترب 
فيه أن اإلسالم ميثل إديولوجية 
رمز  هي  وإسرائيل  املوت، 
وقف  وملا  واحلياة.  احلضارة 
اليهودية  اللجنة  أمام  متكلمًا 
األمريكية قال )لقد اكتشفُت 

إميانًا  مَنحتين  اليت  إسرائيل 
بقدسية احلياة، شكرًا إسرائيل، 
عاّلم  حصل  إسرائيل(.  حتيا 
ديفيد]1[  دان  جائزة  على 
اإلسرائيلية مناصفة عام 2006، 
من  انتقاله  مؤخرًا  وأعلن 

اإلسالم إىل املسيحية.
ذا  سبق  ما  يكون  ال  قد     
بالنسبة  السيما  كبرية،  أهمية 
يسمع  مل  مغمور  صحفي  إىل 
يف  املثري  أن  إال  كثريون،  به 
القضية هو االهتمام الكنسي 
واإلعالمي ـ بتنّصره ـ وعلى 
ده  عمَّ فقد  مستوى..  أعلى 
وسط  بنفسه  الفاتيكان  بابا 

الفضائيات  نقلته  بهيج  حفل 
ووسائل اإلعالم.

استهجان إسالمي ـ مسيحي
   من الواضح أن تعميد عاّلم 
دينية  سلطة  أعلى  يد  على 
كاثوليكية مل ُيضعف اإلسالم، 
كما أنه لن يزيد املسيحية يف 
برّمتها  املسألة  أن  إال  قوتها، 
الصحفي  هذا  سرية  وبلحاظ 
يف  مشروعة  تساؤالت  تطرح 
واملسيحية  اإلسالمية  الساحة 
وهو   ، والغربية  )العربية( 

الكلمات  يف  انعكس  ما 
مّسوح  جورج  لألب  املنطقية 
أن  من  )أبعد  اعتربه  حيث 
وحسب،  بسيطًا  أمرًا  يكون 

• تنّصر عالم كما أّلف 

كتابًا اعتب فيه أن 

اإلسالم ميثل إديولوجية 

املوت، وإسرائيل هي رمز 

احلضارة واحلياة
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يندرج يف إطار قبول الكنيسة 
لكل من يرغب يف أن يصبح 
مسيحيًا بقلبه وفكره ولسانه. 
د عاّلم كيف  أمل يتساءل من عمَّ
معمودية  تساهم  أن  ميكن 
بأي  املدافع  الصهيوني  هذا 
اإلسرائيلي  اإلجرام  عن  مثن 
ضد  ليس  ـ  مياَرس  الذي 
بل  ـ  فقط  فلسطني  مسلمي 
فلسطني  مسيحيي  ضد  أيضا 
يف  بقائهم  دعم  يف  املناضلني 
أرضهم املغتصبة؟ كيف يصبح 
مسيحيًا من يدعم الدولة اليت 

تضطهد املسيحيني؟(.
استفزاز متنّوع

   قضية عاّلم مفردة يف سلسلة 
للعامل  االستفزاز  حلقات 
اإلسالمي مؤخرًا، فقضية إعادة 
الكاريكاتورية  الرسوم  نشر 
املسيئة للنيب األكرم صلى اهلل 
عليه وآله وسلم يف الدامنارك، 
للنائب  )فتنة(  فيلم  وعرض 
اهلولنــــدي اليميــين غريت 
مسرحية  وعرض  ويلدرز، 
)آيات  قصــــة  من  مستقاة 
شيطانية( يف أملانيا، والدعوات 
لوقف إعطـــــاء الرتاخيص 
ومحلة  بريطانيا،  يف  للمساجد 
التنصري غري املسبـــــوقة يف 

ـ  العربي ]2[... كلها  املغرب 
مرّبرًا:  تساؤاًل  تثري  ـ  وسواها 

ملاذا اآلن؟
أرقام مقلقة

   نعم... ملاذا اآلن؟ من الواضح 
أن مثة قلق يتنامى يف الغرب 
على  اإلسالمي  الواقع  من 
على  سلبياته،  كل  من  الرغم 
والتنمية  االقتصاد  مستوى 
األرقام  أن  إال  والتعليم...إخل، 
التالية قد تبنّي أسباب القلق 

واالستفزاز املتنامي:
تقريرًا  الفاتيكان  أصدر  1ـ 
أن  إىل  فيه  أشار  إحصائيًا 
العامل  يف  املسلمني  عدد 

التاريخ  يف  مرة  ألول  تفّوق 
أصبحوا  إذ  الكاثوليك،  على 
من   %  19 نسبته  ما  يشكلون 
)مليار  العامل  سكان  جمموع 
بينما  نسمة(،  مليون  و300 
 %  17 الكاثوليك  نسبة  تبلغ 

)مليار و100 مليون نسمة(.
2ـ بلغ عدد املسلمني يف فرنسا 
6 ماليني نسمة، أي 10 % من 
جمموع السكان، أما يف هولندا 
من   %  6 أي  ألفًا،   850 فبلغ 

جمموع السكان.
تلغراف:  الديلي  كتبت  ـ   3
التوجهات  استمرت  )لو 
احلالية فإن عدد رواد الكنائس 
األحد  قداس  الكاثوليكية يف 
سينخفض إىل 679 ألفا حبلول 
عام 2020، وتنبأ خرباء اإلحصاء 
بأن عدد راود املساجد سريتفع 
يف ذاك الوقت إىل 683 ألفًا(.

دموع النجاشي
   املالحظ يف خضم كل هذه 
ردود  طبيعة  أن  األحداث 
الفعل اإلسالميــــــة أخذت 
أن  يصح  لرمبا  جديداًَ  منحى 
واحلكمة،  بالعقالنية  نصفه 
فقد قامت مؤخرًا محلة سعودية 
شعار  حتت  مسلمة  هولندية 
من  الكريم  القرآن  )نصرة 

• أمل يتساءل من عّمده: 

كيف ميكن أن يصبح 

مسيحيًا َمن يناصر أعداء 

املسيحيني الفلسطينيني؟

• ثـمة قلق يتنامى يف 

الغرب من الواقع اإلسالمي 

على الرغم من كل 

سلبياته
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االنفعال إىل الفعل( ووزعت 
فيها 50 ألف نسخة من كتاب 
الشيخ  الراحل  الداعية 
عليه  )املسيح  ديدات  أمحد 
والقرآن(  اإلجنيل  يف  السالم 
وهو  اهلولندية،  باللغة  وذلك 
الذي  باألسلوب  يذّكرنا  ما 
اعتمده رئيس وفد املهاجرين 
أبي  بن  جعفر  احلبشة  إىل 
وفد  اتهمهم  حني  طالب 

النجاشي  أمام  ـ  املشركني 
بالسيد  يؤمنون  ال  بأنهم  ـ 
أن  إال  منه  كان  فما  املسيح، 
تلى آيات من القرآن الكريم 
مريم  السيدة  طهارة  حول 
ونبوة عيسى عليه السالم، مما 
احتضان  إىل  النجاشي  دفع 

املهاجرين يف دولته.
الديين  املرجع  إبداء  إن     
فضل  حسني  حممد  السيد 

النائب  حلوار  استعداده  اهلل 
من  وغريه  ويلدرز  اليميين 
اهلولندي،  الربملان  نواب 
الوزراء  رئيس  وشكره 
اهلولندي على موقفه الرافض 
يف  خطوة  الفيلم،  لعرض 
االجتاه الصحيح أيضًا، أثارت 
املراقبني  بعض  استغراب 
الغربيني، فقد كتب كريستوفر 
بتاريخ  النيوزويك  يف  ديكي 
الحظت  )هل   :2008/4/8
استفزازات  تثري  أوروبا  أن 
جديدة للدين اإلسالمي، وأن 
اآلن  حتى  املسلمني  فعل  ردة 
اتسمت باهلدوء؟... ففي تركيا، 
يدعم حزب العدالة والتنمية 
احلاكم تعليم الالهوت بهدف 
ـ واالعتدال  إضفاء التحديثـ 
اإلسالمية  التعاليم  على  ــ 
التقليـدية. أما يف لبنان، فيشري 
فضل  حسني  حممد  اهلل  آية 
اهلل... على املؤمنني بأن يردوا 
الغربية  االعتداءات  على 

بوسائل ثقافية وقانونية(.
ـــــــــــــ

تقدم  ديفيد  دان  جائزة   ]1[
يف  املميزة”  “للخدمات 
التقنية  أو  العلمية  اجملاالت 
وقيمتها  وغريها،  الثقافية  أو 

مليون دوالر.
الرياض  صحيفة  ذكرت   ]2[
يف  مسلمني   10 أن  السعودية 
الزائر يتنصرون يوميًا بفعل 
املسيحية!!  التبشري  محالت 
)باعتقادي أن الرقم مبالغ فيه 
مسلمًا  ُيقنع  من  وأن  جدًا( 
جائزة  على  حيصل  باملسيحية 
بينما  يورو،   5000 قدرها 
يف  صالة  حيضر  من  حيصل 
الكنيسة على مبلغ 1000 دينار 

جزائري!! 
ــــــــــــ

للنائب  األخرية  الصورة  ـ 
فيلـــدرز  اهلولنـــدي غريت 
املسئ  فتنة  فيلم  صاحب 
فيه  يتهم  والذي  لإلسالم، 
بالتحريض  الكريم  القرآن 
أن  من  وحيذر  العنف،  على 
املهاجرين املسلمني يعرضون 

الغرب للخطر.

• النيوزويك: هل الحظت 

أن أوروبا تثري استفزازات 

جديدة للدين اإلسالمي، 

وأن ردة فعل املسلمني

اتسمت باهلدوء؟
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التشيع والباطنية
27 ربيع اآلخر 1429 هـ  / 3 مايو 2008

املذهب  البعض  يصف    
بأنه  عشري  اإلثين  اإلمامي 
والباطنية  باطين،  مذهب 
عقيدة  تفاصيل  أن  تعين 
املذهب  هذا  وخصوصيات 
تتسم بالسرية والكتمان، وأن 
حمدود  للناس  كشفه  يتم  ما 
احلقيقة،  كل  ميّثل  وال  جدًا 
مبا  الوثوق  ميكن  ال  وبالتالي 
فما  املذهب،  هذا  عن  يصدر 

مدى صحة هذه النسبة؟ 
بني التقية والباطنية:

   من الواضح أن هناك حالة 
العالقة  تعرتي  الضبابية  من 
بني  ما  والتطبيقية  املفهومية 

التقية والباطنية عند كثري من 
الباطنية  تهمة  ولعل  الناس، 
امللصقة باملذهب اإلمامي تعود 
إىل ذلك. نعم، ال ننكر باطنية 
واحلركات  املذاهب  بعض 
الدروز  و  كاإلمساعيلية 
يرتكز  حبثنا  أن  إال  وغريهما، 
حول اإلثين عشرية فقط، ومن 
هنا البد من إلقاء الضوء أواًل 

على مفهوم التقية.
التقية:

   التقية يف اإلسالم مصطلح 
القرآني،  النص  من  مشتق 
املُْْؤِمُنوَن  َيتَِّخِذ  )الَّ  تعاىل  قال 
ُدوِن  ِمن  َأْوِلَياء  اْلَكاِفِريَن 

َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمن  املُْْؤِمِننَي 
َفَلْيَس ِمَن اهللَِّ يِف َشْيٍء ِإالَّ َأن 
ُرُكُم اهللَُّ  َتتَُّقوْا ِمْنُهْم ُتَقاًة َوحيَذِّ
)آل  املَِْصرُي(  اهللَِّ  َوِإىَل  َنْفَسُه 
عمران:28(، وهي ممارسة عملية 
العهد  بدايات  يف  ظهرت 
الصحابي  قضية  يف  النبوي 
ياسر رضي  بن  عمار  الليل 
اهلل عنه، والذي نزل يف شأنه 
ِإميَاِنِه  َبْعِد  ِمن  ِباهللَِّ  َكَفَر  )َمن 
ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبُه  ُأْكِرَه  َمْن  ِإالَّ 
ويف  )النحل:106(،  ِباإِلميَاِن( 
كاذبًا  باهلل  )احلف  احلديث: 
القتل(.  من  أخاك  ونّج 

• ال ننكر باطنية بعض 

املذاهب، إال أن حالة من 

الضبابية تعرتي العالقة 

املفهومية والتطبيقية بني 

التقية والباطنية عند 

كثري من الناس
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ليسا  واملمارسة  فاملصطلح 
والواقع  النص  عن  بعيدين 

اإلسالمي.
التقّية يف صحيح البخاري:

يف  البخاري  اإلمام  قال     
صحيحهـ  كتاب اإلكراهـ  بعد 
أن نصَّ على اآليتني السابقتني 
اهلل  )فعَذر  أخر:  وآيات 
املستضعفني الذين ال ميتنعون 
من ترك ما أمر اهلل به، وامُلكَره 
غري  مستضعفًا،  إال  يكون  ال 
ممتنع من فعل ما أمر به. وقال 
احلسن: التقيَّة إىل يوم القيامة. 
وقال ابن عباس، فيمن ُيكرهه 
اللصوص فيطلِّق: ليس بشيء. 
وبه قال ابن عمر وابن الزبري 
والشعيب واحلسن. وقال النيب 
صلى اهلل عليه وسلم: األعمال 

بالنيَّة(.
كتابه  يف  حجر  ابن  وقال     
صحيح  شرح  يف  الباري  فتح 
التقية:  )ومعنى  البخاري: 
احلذر من إظهار ما يف النفس 
للغري...  وغريه  ُمعَتـَقد  من 
طريق  من  البيهقي  وأخرج 
ابن جريج عن عطاء عن ابن 
باللسان  التقية  قال:  عباس 
وال  باإلميان  مطمئن  والقلب 

يبسط يده للقتل(.

التقية أصل عقالئي:
   وحتى لو مل يِرد نص ديين 
حلفظ  التقية  وجوب  على 
املال  أو  الِعرض  أو  النفس 
حيكم  العقل  فإن  الدين،  أو 
بلزومها، فهي تصّرف عقالئي 
على  الضغط  أن  من  ناشئة 
يطيقه  ال  مبا  اإلنسان  إرادة 
هو  ما  وفق  العمل  له  ُيبيح 
ُمكَره عليه، ويكون عمله هذا 
والتزامه  إميانه  من  منطلقًا 

اليت  عزوجل  اهلل  بشريعة 
أباحت له ذلك، بل ألزمته به 

يف بعض األحايني.
التقية حالة استثنائية:

نلتفت  أن  ينبغي  أنه  إال     
هي  ليست  التقية  أن  إىل 
املمارسة  يف  األصلية  احلالة 
العملية لدى املسلم، بل متّثل 
حالة استثانئية طارئة لتحقيق 
بعض املقاصد الكلية لإلسالم 

وأما  والدين،  النفس  كحفظ 
إذا بلغت حد اصطدامها مع 
تلك املقاصد، فال تقية حينئذ، 
عن  احلديث  يف  ورد  ولذا 
الباقر  علي  بن  حممد  اإلمام 
ُجعلت  )إمنا  السالم:  عليه 
الدماء،  بها  لُيحَقن  التقية 
فإذا بلغ الدم فال تقية(، وعن 
عليه  الصادق  جعفر  اإلمام 
يعمل  شئ  فكل   ...( السالم: 
مما  التقية  ملكان  بينهم  املؤمن 
ال يؤدي إىل الفساد يف الدين 

فإنه جائز(.
   ولو حتّولت التقية من كونها 
حالة استثنائية إىل حالة أصلية 
يف اجملتمع، فالبد من جتميدها 
األولية  األحكام  ألن  حينئذ، 
هي اليت جيب أن تكون مطبَّقة 
وحاكمة يف اجملتمع، وإال للزم 
الفساد يف الدين وضياع معامله 
كما  الزمان  مبرور  احلقيقية 
بعض  تاريخ  بذلك  يشهد 

احلركات واملذاهب.
حقيقة الباطنية:

   أما الباطنية فتعين حمدودية 
دائرة  ضمن  الدينية  املعرفة 
معينة، قد تكون دائرة العلماء 
شابه،  وما  الطريقة  شيوخ  أو 
وخفاء تفاصيل تلك املعارف 

• العقل حيكم بلزوم 

التقية، فهي تصّرف 

عقالئي ناشئ من الضغط 

على إرادة اإلنسان
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على  واملعتقدات  والشرائع 
أتباع  على  وحتى  الناس، 
احلركة  أو  املذهب  أو  الدين 
ـ  متّثل  هي  وبالتالي  نفسها!! 
عادًة ـ حالة أصلية مستمرة يف 
املتبنيات العقيدية واملمارسات 
العملية، وهلا لوازم عديدة من 

بينها:
الفكر  تداول  حمدودية  1ـ 
كان  ملن  ميكن  فال  الديين، 
خارج نطاقها أن يّطلع عليها، 
وال جيوز ملن هم من الداخل 
حقيقتها  عن  ُيفصحوا  أن 

وتفاصيلها.
التجديد  وعدم  المود  ـ   2
لوازم  من  ألنهما  والتطوير، 
والتالقح  والتحقيق  البحث 
التأليف  من  الناشئ  الفكري 
املؤمترات  وعقـــد  واحلوار 
مع  املشرتكـــــة  والندوات 
واملذاهــــب  امللل  أصحاب 

األخرى... إخل.
الدينية  اللغة  الرمزية يف  ـ   3

واملصطلحات واملدوَّنات.
املدرسة  أن  الواضح     ومن 
اإلثين عشرية بعيدة كل البعد 
فالنتاج  اللوازم،  هذه  عن 
الفكري واملعــــريف والفقهي 
والبحـــث املقــــارن الفّعال 

طوال التاريخ اإلسالمي خري 
كما  احلقيقة،  هذه  شاهد على 
والندوات  احملاضرات  أن 
والعامة  اخلاصة  واملؤمترات 
الرمزية  وأما  اآلفاق،  متأل 
هذا  أئمة  لغة  هي  فليست 
املذهب وعلمائه وعامة الناس 
من أتباعه، كما مل تكن املعرفة 
حمدودة  املذهب  بهذا  الدينية 

يومًا بفئة خاصة من الناس.
اتهام  أن  القول  وخالصة     
مدرسة  أتباع  من  املسلمني 
عليهم  النبوة  بيت  أهل  أئمة 
اتهام  هو  بالباطنية  السالم 

احلقيقة،  عن  البعد  كل  بعيد 
املوضوعي،  البحث  وجيانب 
القائل  يكون  أن  ميكن  وال 
اإللتزام  وأما  منصـــفًا،  به 
يكون  أن  يعدو  فال  بالتقية 
تصرفًا عقـــالئيًا استثنائيًا يف 
ظروف قاهرة، وموافقًا ألحكام 
الشريعة السمحة اليت قدَّمت 
البدائل للمسلمني يف حاالت 
قال  كما  واحلرج  االضطرار 
عليه  اهلل  صلى  األكرم  النيب 
أّميت  عن   )ُرفع  وسلم:  وآله 
أربع خصال: خطأها ونسيانها 
وما أكرهوا عليه وما مل يطيقوا؛ 
وجل:  عّز  اهلل  قول  وذلك 
]َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو 
َعَلْيَنا  حَتِْمْل  َوال  َربََّنا  َأْخَطْأَنا 
الَِّذيَن  َعَلى  مَحَْلَتُه  َكَما  ِإْصرًا 
ْلَنا َما ال  ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوال حتَمِّ
َمْن  ]ِإال  ِبِه[، وقوله:  َلَنا  َطاَقَة 
ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباأِلميَاِن[(... 

فأين الباطنية من التقية؟!
ـــــــــــ

علماء  من  الصورة جملموعة  ـ 
كل  على  ويطلـــق  الدروز، 

منهم عنوان: عقل.

• التقية ليست حالة 

أصلية يف املمارسة 

العملية، بل متّثل حالة 

استثانئية طارئة

• إن اتهام املسلمني من 

أتباع مدرسة أهل بيت 

النبوة بالباطنية هو

اتهام بعيد كل البعد

عن احلقيقة
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ُقُدمًا حنو والية الشيطان !!
5 مجادى األوىل 1429 هـ  / 10 مايو 2008

   الطبيعة اإلنسانية جتنح حنو 
االنفعاالت  يف  االتزان  عدم 
ما  يف  وذلك  األفعال،  وردود 
لو تعّرض الفرد للضغوطات 
والتحديات، وواجه مشكالت 
ابُتلي  أو  نفسية،  أو  مادية 
من  انتقل  أو  فتنة،  أو  مبحنة 
ة إىل الغنى  حالة احلاجة امللحَّ
إىل  اهلزمية  من  أو  املفاجئ، 

من  أو  املتوقَّع،  غري  النصر 
واملَنَعة..  القوَّة  إىل  الضعف 
اآليات  عنه  ت  عربَّ ما  وهذا 
)ِإنَّ  وضوح:  بكل  التالية 
ُه  اإِلنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا، ِإَذا َمسَّ
ُه اخْلَرْيُ  رُّ َجُزوعًا، َوِإَذا َمسَّ الشَّ

َمُنوعًا( )املعارج:21-19(. 
وْصف احلالة:

   وألمري املؤمنني علي بن أبي 
طالب عليه السالم وصف رائع 
ل فيه تناقضات الشخصية  يفصِّ
اإلنسانية وانفعاالتها املتباينة، 
هذا  بنياط  ُعـلِّق  ]لقد  قال: 
اإلنسان بضعة هي أعجب ما 
مواد  له  القلب،  ذلك  و  فيه، 

من  أضداد  و  احلكمة  من 
الرجاء  له  سنح  فإن  خالفها، 
به  هاج  إن  و  الطمع،  أزّله 
إن  و  احلرص،  أهلكه  الطمع 
و  األسف،  قتله  اليأس  ملكه 
اشتد  الغضب  له  عرض  إن 
به الغيظ، و إن أسعده الرضا 
عاله  إن  و  التحفظ،  نسي 
اخلوف شغله احلذر، و إن اتسع 
له األمن استلبته الغرة، و إن 
الزع،  فضحه  مصيبة  أصابته 
و إن أفاد مااًل أطغاه الغنى، و 
إن عضته الفاقة شغله البالء، 

به  قعد  الوع  جهده  إن  و 
الضعف، و إن أفرط به الشبع 
به  البطنة، فكلُّ تقصري  كّظته 

• وصف اإلمام علي

اإلنساَن بأنه: إن سنح له 

الرجاء أزّله الطمع، 

و إن هاج به الطمع 

أهلكه احلرص • الطبيعة اإلنسانية 

جتنح حنو عدم االتزان يف 

االنفعاالت وردود األفعال
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مضر، و كل إفراط له مفسد[. 
بالقلب(  مرتبط  ِعرق  )نياط: 

)كّظته البطنة: آمله الشبع(
معالة املشكلة:

   ملا كانت حالة عدم االتزان 
يف الشخصية أمرًا غري مرغوب 
الرتبية اإلميانية، فقد  فيه وفق 
منهجًا  الكريم  القرآن  قّدم 
عباديًا وعمليًا وفكريًا وأخالقيًا 
ملواجهة هذه احلالة، قال تعاىل 
السابقة  احلالة  وصف  بعد 
املَُْصلِّنَي،  )ِإالَّ  اإلنسان:  عند 
َصالِتِهْم  َعَلى  ُهْم  الَِّذيَن 
َأْمَواهلِِْم  يِف  َوالَِّذيَن  َداِئُموَن، 
َواحملَُْروِم،  اِئِل  َحقٌّ مَّْعُلوٌم، لِّلسَّ
ُقوَن ِبَيْوِم الدِّيِن،  َوالَِّذيَن ُيَصدِّ
َوالَِّذيَن ُهم مِّْن َعَذاِب َربِِّهم 
مُّْشِفُقوَن، ِإنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغرْيُ 
َمْأُموٍن، َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم 
َأْزَواِجِهْم  َعَلى  ِإالَّ  َحاِفُظوَن، 
َفِإنَُّهْم  َأميَاُنُهْم  َمَلَكْت  َما  َأْو 
َغرْيُ َمُلوِمنَي، َفَمِن اْبَتَغى َوَراء 
اْلَعاُدوَن،  ُهُم  َفُأوَلِئَك  َذِلَك 
أِلََماَناِتِهْم  ُهْم  َوالَِّذيَن 
َوَعْهِدِهْم َراُعوَن، َوالَِّذيَن ُهم 
َوالَِّذيَن  َقاِئُموَن،  ِبَشَهاَداِتِهْم 
حيَاِفُظوَن،  َصالِتِهْم  َعَلى  ُهْم 
مُّْكَرُموَن(  َجنَّاٍت  يِف  ُأْوَلِئَك 

)املعارج:35-22(.

متى يظهر املعدن احلقيقي؟
على  احلكم  ميكن  وال     
من  املنهج  بهذا  امللتزم  الفرد 
خالل تقييمه يف حالة الرخاء 
املتواصل  والنعيم  املستدام 
ورتابة احلياة، فاملعدن احلقيقي 
احملن  يف  يظهر  إمنا  لإلنسان 
والتغريات  واالبتالءات 
يف  هزة  حتدث  اليت  املفاجئة 
وحينها  اإلنساني،  الوجدان 
هذا  تأثر  مدى  معرفة  ميكن 

الفرد مبا التزم به.
االنتخابات،االختبار احلقيقي:

   وفرتة االنتخابات متثِّل اختبارًا 
حقيقيًا للشخصيـــة ، ومدى 
والتفاعلي  االنفعالي  اتزانه 
واملتغريات  األحــــداث  مع 
والتصادمــــات وحســابات 
والفوز..  اخلســــارة  ونتائج 
ولألسف فإن كثريًا من املعايري 
واألخالقيات اإلميانية تتعرض 
للتهميش والتغافل والتجاوز، 
تأخذ  وتربيرات  ومبسوِّغات 
أغلب  يف  الديين  الطـــابع 

األحيان.
   فإىل أي مدى يلتزم املرشحون 
و)املتأسلمون(  )اإلسالميون( 
الشريف:  احلديث  مبا جاء يف 
رواية  مؤمن  على  روى  ]من 
مروَّته  وهدم  شينه  بها  يريد 
إىل  واليته  من  اهلل  أخرجه 
يقبله[؟!  فال  الشيطان،  والية 
رسائـــل  نفســـر  مباذا  وإال 
اهلواتـــف النقالة واإلمييالت 
واملنشورات اليت تنتشـــر بني 
الناس لُتسقط هذه الشخصيـة 
حــــني  أو تلـــــك من املرشَّ
وأحداث  وأقاويل  باتهامات 
هذه  مترير  ُيعّد  أال  مغلوطة؟! 
اآلخــــرين  إىل  )الروايات( 

• املعدن احلقيقي

لإلنسان ال يظهر مع 

استدامة النعم والرخاء، 

وإمنا يف حاالت الشدة 

واالبتالءات

• فرتة االنتخابات 

ل اختبارًا حقيقيًا  متثِّ

للشخصية  ومدى االتزان 

االنفعالي والتفاعلي مع 

األحداث واملتغريات 
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مساهمــًة يف نشــــر الباطل 
والدخول يف والية الشيطان؟! 
الكرام  املالئكة  قلم  أن  أم 
االنتخابات،  فرتة  يف  مرفوع 
واملرشحني  للناخبني  ويقال 
ومن حيوم يف فلكهم ويعايش 
ما  افعلوا  االنتخابات:  أجواء 
لكم؟!  اهلل  غفر  فقد  شئتم، 

منبع  يكون  أن  املؤسف  ومن 
ـ  الصبيانية  التصرفات  هذه 
أحيانًا ـ أناس يّدعون التديُّن 

وااللتزام بأخالق اإلسالم!!
اسرتوا عوراتكم:

ألن  للجميع  دعوة  وهذه     
النيب  كلمات  يف  يتفّكروا 
وآله  عليه  اهلل  صلى  األكرم 
حيث  خمالفته  وتبعات  وسلم 
قــال: ) يا معشــــر من آمن 

• إىل أي مدى يلتزم 

املرشحون )اإلسالميون( 

و)املتأسلمون( مبا جاء يف 

احلديث الشريف حبرمة 

إسقاط شخصية 

اآلخرين؟

إىل  اإلميان  يِفْض  ومل  بلسانه 
وال  املسلمني  تؤذوا  ال  قلبه، 
تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع 
اهلل  تتبع  املسلم  أخيه  عورة 
عورته  اهلل  تتبع  ومن  عورته، 

يفضحه ولو يف جوف بيته(.
شرف االنتخابات:

يتبنى  أن  املفـــرتض  من     
املرشحون والناخبون واملفاتيح 
ـ  سواهم  ومن  ـ  االنتخابية 
االلتزام  يقتضي  شرف  ميثاَق 
الشريفة  املنافسة  بأخالقيات 

التجريح  عن  تبتعد  اليت 
والتجسس  احلرمات  وهتك 
وإثارة  والكذب  والنميمة 
والغيبة،  والبهتان  النعرات 
هو  النجاح  معيار  يكون  وأن 
عطاء  من  املرشح  يقدِّمه  ما 
على  بالفائدة  يعود  إجيابي 

الوطن واملواطنني.
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لغة القرآن بني اجملاز والرمزية الباطنية
12 مجادى األوىل 1429 هـ  / 17 مايو 2008

    أكدت عدة آيات على عربية 
)ُقْرآًنا  تعاىل:  كقوله  القرآن، 
لََّعلَُّهْم  ِعَوٍج  ِذي  َغرْيَ  َعَرِبيًّا 
وقوله  )الزمر:28(،  َيتَُّقوَن( 
َعَرِبيًّا  ُقْرآًنا  َأنَزْلَناُه  )ِإنَّا  تعاىل 
)يوسف:2(.  َتْعِقُلوَن(  لََّعلَُّكْم 
والتقتصر عربية القرآن على 
العربية  الكلمات  استخدام 
فيها،  الملة  تركيب  وأسس 
أساليب  إىل  ذلك  تتعدى  بل 
وإيصال  البيان  يف  اللغة 
العربية  للغة  ألن  الفكرة، 
من  البد  فنية  خصائص 
فهم  حناول  وحنن  مراعاتها 
النص القرآني. فالقلب كلمة 
عربية، وعبارة )أنت يف قليب( 
مصاغة باألسلوب العربي يف 

تركيب الملة، ولكن املتكلم 
ال يريد املعنى احلريف للجملة، 
فهو  اجملازي،  معناها  يريد  بل 
الطرف  أن  يقول  أن  يريد 
حيبه،  وأنه  عليه  عزيٌز  اآلخر 
الفنية  اخلصائص  من  وهذه 
كثريًا  كالمنا  ويف  اللغة.  يف 
األسلوب  هذا  نستخدم  ما 
تلّقي  عند  فنقول  الكالم،  من 
)من  و  راسي(  )على  األمر 
عيوني الثنتني( وهكذا، وكال 
املقصود  أن  يفهمان  الطرفني 

هو املعنى اجملازي ال احلريف.
والقرآن  القرآن:  يف  اجمَلاز 
للجمل  صياغته  يف  الكريم 
اخلصائص  هذه  عن  يبتعد  مل 
بشكل  استخدمها  بل  الفنية، 
تعاىل  قوله  ذلك  ومن  واسع، 
َوالنُّوِر  َوَرُسوِلِه  ِباهللَِّ  )َفآِمُنوا 
َتْعَمُلوَن  مبَا  َواهللَُّ  َأنَزْلَنا  الَِّذي 
َخِبرٌي( )التغابن:8(، فامُلنَزل هو 
القرآن، إذ ال ُيراد بالنور املعنى 
من  وهو  اهلداية  بل  احلريف، 
وبالتالي  القرآن،  خصائص 

يكون من باب اجملاز.

املبالغة يف القول باجملاز: ومن 
بعض  بالغ  فقد  أخرى  جهة 
االنصراف  يف  املفسرين 
لآليات  احلقيقي  املعنى  عن 
املراد  املعنى  وتعقيد  الكرمية، 
وإدخال  القرآني،  النص  من 
لغة القرآن يف دهاليز الرمزية 
أسس  من  فإن  والباطنية... 
أن  للغة  السليم  االستخدام 
قريبًا  اجملازي  املعنى  يكون 
من الفهم العريف، وله عالقة 
فهمه  كان  إذا  وأما  باللفظ، 
العادة  فوق  جهدًا  يستدعي 
كما  قبيحًا،  ذلك سيكون  فإن 
املهم  الغرض  سينقض  أنه 
من إنزال القرآن وهو اهلداية 
إمكانية  مع  احلقائق  وبيان 

التفكر والتدبر والتعّقل. 
أمل  ولكن،  والرمزية:  املتشابه 
وجود  عن  القرآن  يتحدث 
القرآني؟  النص  يف  املتشابه 
فلماذا ال تكون تلك الرمزية 
من  نوعًا  الباطنية  والطريقة 

أنواع املتشابه القرآني؟
   والواب على ذلك بسيط، 
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فاملتشابه هو الذي حيتمل أكثر 
من معنى، فنرجع يف فهمه إىل 
احمُلَكم لنتعّرف على املراد منه 
يف  املتداولة  الطريقة  ضمن 
الكالم العربي والفهم الُعريف 
للغة، وأما الرمزية فتعين أن ما 
تعنيه اآلية ميّثل سرًا ال ينطبق 
يف  العريف  األسلوب  عليه 
استخدام اللغة وفهم املعنى. 

   واخلرب التالي يضع النقاط 
أحدهم  سأل  احلروف:  على 
عليه  الصادق  جعفرًا  اإلمام 
السالم: )روي عنكم أن اخلمر 
واألزالم  واألنصاب  وامليسر 
ما  السالم:  عليه  فقال  رجال!! 
ليخاطب  وجل  عز  اهلل  كان 

خلَقه مبا ال يعلمون(.
األخبار  أما  القرآن:  بطون 
أو  بطنًا  للقرآن  بأن  املروية 

أكثر فلنا معها وقفات ثالث:
1ـ بعضها روايات باطلة ومن 
إفــرازات بعض احلركــــات 
الدخيـــلة على منهج مدرسة 
أهل البـــيت عليهم السالم، 
وهو من ِفعـــل اإلمساعيليني 

واملتصوفة وآخرين.
2 ـ ال ُيراد من بطن اآلية أن 
حبيث  أكثر،  أو  معنيني  لآلية 
الباري  وهو  ـ  املتكلم  يريد 

يف  املعنيني  كال  ـ  سبحانه 
لولدي:  أقول  كأن  واحد،  آن 
أن  منه  أريد  وأنا   ،) )صلِّ
يصلي وأن يذهب إىل املدرسة 
املراد  أن  الواضح  فمن  معًا، 
إما  أحدهما،  يكون  أن  البد 

الصالة وإما شيئًا آخر.

3 ـ أما املراد من بطن القرآن 
فعن  التالي:  اخلرب  فيوضحه 
عليه  الباقر  حممد  اإلمام 
نزل  الذين  )ظهره:  السالم: 
الذين  وبطنه:  القرآن،  فيهم 
عملوا بأعماهلم، جيري فيهم ما 
نزل يف أولئك(. وهذا يعين أن 
املراد من بطن اآلية انطباقها 
فيما  املتجددة  األحداث  على 
أو  الشروط  تكررت  لو 
مبعنى  ال  املواقف،  تشابهت 
األحداث  يف  نزلت  اآلية  أن 

املتجددة وقصَدتها بذاتها.
تعاىل  قوله  ذلك  ومثال     
الَِّذيَن  َعَلى  نَّ  منَُّ َأن  )َوُنِريُد 
اسُتْضِعُفوا يِف اأَلْرِض َوجَنَْعَلُهْم 

اْلَواِرِثنَي(  َوجَنَْعَلُهُم  ًة  َأِئمَّ
يف  نازلة  فهي  القصص/5، 
شأن الصراع بني موسى عليه 
وهذا  فرعون،  وبني  السالم 
واضح من خالل قراءة اآليات 
تعاىل  قال  والالحقة،  السابقة 
ُموَسى  نََّبِإ  ِمن  َعَلْيَك  )َنْتُلوا 
ُيْؤِمُنوَن  ِلَقْوٍم  ِباحْلَقِّ  َوِفْرَعْوَن 
اأَلْرِض  يِف  َعال  ِفْرَعْوَن  ِإنَّ   *
َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف 
َأْبَناَءُهْم  ُيَذبُِّح  مِّْنُهْم  َطاِئَفًة 
َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن 
نَّ َعَلى  املُْْفِسِديَن * َوُنِريُد َأن منَُّ
الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأَلْرِض 
َوجَنَْعَلُهُم  ًة  َأِئمَّ َوجَنَْعَلُهْم 
يِف  هلَُْم  َن  َومنَكِّ  * اْلَواِرِثنَي 
اأَلْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن 
َكاُنوا  مَّا  ِمْنُهم  َوُجُنوَدُهَما 

حَيَْذُروَن( )القصص:6-3(.
   وأما األحاديث اليت تقول 
بأن اآلية ختص اإلمام املهدي 
فهي  السالم،  عليه  املنتظر 
املورد،  على  انطباقها  تعين 
ألنه سيكون صراعًا بني احلق 
بني  كالصراع  متامًا  والباطل، 
وستكون  وفرعون،  موسى 
خامتة املطاف أن يرث املهدي 
دولة  بإقامة  األرض  وأنصاره 

العدل بإذن اهلل تعاىل. 

• للغة العربية خصائص 

البد من مراعاتها وحنن 

حناول فهم النص القرآني



61    منتقيات

دعاء القَدح
19 مجادى األوىل 1429 هـ  / 24 مايو 2008

   يكاد ال خيلو دين مساوي أو 
وضعي من عبادة الدعاء، ألن 
الدعاء نتاج الضعف البشري 
والتحديات  القوى  أمام 
الكبرية اليت البد وأن يواجهها 
فيكون  بتنوعاتها،  اإلنسان 
إىل  اللجوء  يف  األمثل  احلل 
غالب  ال  اليت  القاهرة  القوة 
هلا واستمداد النُّصرة واملعونة 

منها. 
يف  الدعاء  قيمـــة  ولكن     
اإلسالم أنه ميثل اإلخالص يف 
التوجه إىل اهلل سبحانه وحده 
ال شريك له، ألنه وحده القادر 
بكل  والعليم  شئ،  كل  على 

شئ، والذي إذا أراد شيئًا فإمنا 
يقول له كن فيكون. ويف دعاء 
عليه  العابدين  زين  اإلمام 
محزة  أبي  عن  املروي  السالم 
د هذه  الثمالي رمحه اهلل ما جيسِّ
)واحلمد  قال:  حيث  احلقيقة 
أناديه  الذي  هلل  واحلمد  هلل 
كلما شئت حلاجيت وأخلو به 
حيث شئت لسري بغري شفيع 
احلمد  و  حاجيت،  لي  فيقضي 
هلل الذي ادعوه وال أدعو غريه 
ولو دعوت غريه مل يستجب لي 
دعائي، واحلمد هلل الذي ارجوه 
رجوت  ولو  غريه  أرجو  وال 

غريه ألخلف رجائي(.

أيدي  انتشـــرت يف  وقد     
الناس نصـــوص من األدعية 
أخذوها  معترب،  هلا  أساس  ال 
وقرءوها  املسلَّمات،  مأخذ 
أماًل  خاصة،  شعائر  ضمن 
ملن  املوعود  على  احلصول  يف 
العقاب  من  وخوفًا  قرأها، 

النازل مبن أنكر فضلها!!
دعاء  النماذج  هذه  ومن     
ودعاء  السالم،  عليه  جربئيل 
القدح.. وقبل احلديث عنهما، 
أهمية  على  التأكيد  من  البد 
من  نقرأه  فيما  التدقيق 
نصوص الدعاء، ألن من اخلطأ 
التسامح يف قراءتها انطالقًا من 
باب التسامح يف أدلة السنن، 
بناء  يتم  الدعاء  خالل  فمن 
والشخصية  والفكر  العقيدة 
جمرد  هو  وليس  اإلسالمية، 
كمن  خاصة  فردية  ممارسة 
برجاء  بيته  يصلي ركعتني يف 

أنها مطلوبة من اهلل تعاىل.
وضع النصوص احتسابًا:

يف  احلديث  وضع  وليس    
السنن  يف  أو  السور  فضائل 
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فقد  الديد،  بالشئ  واألدعية 
على  االختصاص  أهل  أّكد 
أن هذا كان ديدن بعض أهل 
الصالح ممن كانوا يرون ابتعاد 
فوضعوا  الدين،  عن  الناس 
يف  للناس  ترغيبًا  األحاديث 
العبادة!!  جاء يف كتاب )تدريب 
و)ميزان  للسيوطي  الراوى( 
الذهيب  للحافظ  االعتدال( 
و)لسان امليزان( للحافظ ابن 
واللفظ  العسقالني،  حجر 
قال:  مهدي  ابن  ]عن  لألول: 
قلت مليسرة بن عبد ربه: من 
األحاديث:  بهذه  جئت  أين 
قال:  كذا؟  فله  كذا  قرأ  من 
ويف  الناس[.  أرغِّب  وضعُتها 
حال  عن  الراوي  تدريب 
غالمًا  ]وكان  هذا:  ميسرة 
جلياًل يتزهد ويهجر شهوات 
الدنيا، وُغلِّقت أسواق بغداد 
يضع  كان  ذلك  ومع  ملوته، 
داود  أبو  وكان  احلديث... 
قيامًا  الناس  أطول  النخعي 
بنهار  صيامًا  وأكثرهم  بليل 
عدي:  ابن  وقال  يضع.  وكان 
من  حفص  بن  وهب  كان 
الصاحلني، مكث عشرين سنة 
يكذب  وكان  أحدًا  يكلم  ال 

كذبًا فاحشًا[. 

املالحظات على دعاء جربيل:
1ـ حبثت يف الربنامج الفقهي 
مدمج  قرص  على  احملمول 
)CD( احملتوي على أكثر من 
أمهات كتب  4700 كتاب من 
املسلمني، فلم أجد له مصدرًا 
كما  باحملتوى،  وال  باالسم  ال 
حبثت يف شبكة اإلنرتنت على 
ما  مصدٍر  على  احلصول  أمل 

فلم أجده.

الدعاء:  2ـ جاء يف فضل هذا 
من  عبد  من  ما  حممد  )يا 
إال  الدعاء  بهذا  يدعو  أمتك 
من  أربعة  ثواب  اهلل  رزقه 
املالئكة  من  وأربعة  األنبياء 
ومن األنبياء إبراهيم وموسى 
حممد،  يا  وثوابك  وعيسى 
ومن املالئكة ثوابي وميكائيل 
فهل  وعزرائيل(!!  إسرافيل 

ُيعَقل ذلك؟
3ـ )يا حممد من قرأ هذا مخسة 
وأنت  أنا  كنت  مرة  عشر 

وقوف على قربه فيخرج ومن 
من  وسرجه  براق  يديه  بني 
أركب  فينادى  أمحر  الياقوت 
النة  إال  جزاك  ما  عبداهلل  يا 
عليك  وليس  فيها  خالدًا 
يقال  ثم  عقاب  وال  حساب 
أتركه  النان  خازن  لرضوان 
وحممد(!!  إبراهيم  جوار  يف 
درجة  ينال  أن  لإلنسان  وأنَّى 
األنبياء  وأبي  البشر  سيد 
ليشاركهما  السالم  عليهما 
يف الفردوس األعلى ولو قرأ 

هذه الدعاء آالف املرات؟!
4ـ )يا حممد من ُسرق له شيء 
فليتوضأ  عبد  منه  هرب  أو 
ويقرأ  ركعات  أربع  ويصلي 
الكتاب  فاحتة  ركعة  كل  يف 
والتوحيد ويدعو بهذا الدعاء 
وينام  وسادته  حتت  ويضعه 
ومملوكه(  سرقته  يرى  فإنه 
يقع حتت  أن ال  الضامن  وما 
تسويل الشيطان أو تسويالت 
يسئ  أو  بريئًا  فيتهم  النفس 

الظن به؟! 
5ـ )قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم: من آمن بي 
ومل يأمن بفضل هذا الدعاء ومل 
عقوبته  يكون  املؤمنني  يعلمه 
يوم القيامة على اهلل عز وجل، 

• انتشرت يف أيدي الناس 

نصوص من األدعية 

ال أساس هلا معتب

أخذوها مأخذ املسلرَّمات
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وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم: ويل ملن ال يعرف 
األساليب  من  وهذا  قدره(!! 
هذه  مثل  واضعو  يتبعها  اليت 
النصوص بهدف نشرها ولو 
دفعًا لشّرها!! وهو ما ال جنده يف 
سائر نصوص الدعاء املعتربة.
املالحظات على دعاء القدح:

1ـ وجدت له أصاًل يف كتاب 
ابن  للسيد  الدعوات  مهج 
طاووس رمحه اهلل، قال هكذا: 
)و من ذلك دعاء آخر برواية 
النيب  عن  مالك  بن  أنس 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
و  السالم،  عليه  جربئيل  عن 
فضائله،  من  كثريًا  روى  قد 
أضربُت عن ذكرها لالختصار، 
و  الدعاء  نفس  القصد  إذ 
يذكر  فلم  القدح(.  دعاء  هو 

الفضائل وال مصدر الدعاء.
حممد  الشيخ  املرحوم  قال  2ـ 
ردِّه  الدين حول  مهدي مشس 
لبعض ما جاء يف كتب السيد 
نصوص  من  طاووس  ابن 
الزيارات: )ال لشكنا يف وثاقة 
رمحه  طاووس  ابن  السيد 
وإمنا  الشبهات  فوق  فهو  اهلل 
لشكنا يف دقة مصادره، ولعلمنا 
بتزايد التحريف والتصحيف 

يف هذه الفرتة املتأخرة مع عدم 
العناية بالتحقيق والتدقيق(.

3ـ جاء يف فضائل هذا الدعاء 
ابن  السيد  يذكرها  ومل  ـ 
طاووس كما أشرنا مسبقًا وال 

أعلم مصدرها ـ : 
السالم:  عليه  جربئيل  )قال 
وثوابه  فضله  أنكر  ومن 
ميكن  كيف  مشركًا(!!  يكون 

ملسلم أن يغدو مشركًا إلنكاره 
فضل دعاء؟! أي دعاء!! بل لو 
افرتضنا أن مسلمًا شيعيًا أنكر 
السجادية  الصحيفة  فضل 
إىل  يتحّول  فهل  بأكملها، 

مشرك بذلك؟! 
4ـ )ومن مشى وقرأه ال يتعب 
ولو كان ألف فرسخ(!! وهذا 

يفيد يف املاراثونات!!
أو  عليه  واظب  )ومن  5ـ 
محله معه يكون عند اهلل تعاىل 

كثري  كان  ولو  عظيمة  مبنزلة 
أخطر  من  وهذا  الذنوب(!! 
عقيدة  تبين  ألنها  االدعاءات، 
بصورة  املسلم  الفرد  وسلوك 
يف  للتساهل  وتدفعه  مشوهة، 
أن  أيسر  فما  املعاصي،  شأن 
ال  دعاء  قراءة  على  يواظب 
يتغرق منه نصف ساعة، لينال 
ولو  األكرب  الرضوان  بذلك 

كان كثري الذنوب!! 
مسئوليتنا:

هذه  انتشار  مسئولية  إن     
املدى  بهذا  وأمثاهلا  األدعية 
على  تقع  جمتمعنا  الواسع يف 
العلماء  فعلى  مجيعًا،  عاتقنا 
جبرأة،  علمهم  يظهروا  أن 
أن  املكتبات  أصحاب  وعلى 
يتقوا اهلل فيما يضعونه بأيدي 
أن  الناس  وعلى  الناس، 
يتحلوا بالوعي والبصرية وأن 
االختصاص  أهل  يراجعوا 
ويستفتــــوا مراجـع الدين، 
على  االعتماد  وبإمكانهم 
الدعاء  نصوص  من  وثق  ما 
اإلمام  كدعاء  االبتالءات  يف 
احلســـني عليه الســــالم يف 
صبيحة يوم العاشر من احملرم، 

وأدعية الصحيفة السجادية.

• كان ديدن بعض أهل 

الصالح ممن كانوا يرون 

ابتعاد الناس عن الدين، 

أن يضعوا األحاديث 

ترغيبًا للناس يف العباد
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أزمة الغذاء العاملية
26 مجادى األوىل 1429 هـ  / 31 مايو 2008

ميوتون  شخص  ألف   25    
ترتبط  ألسباب  يوم  كل  يف 
بالوع، وتقــــول املديــــرة 
التنفيذية لربنامـــج الغـــذاء 
املتحدة:  لألمم  التابع  العاملي 
التغذية  ســـــوء  و  )الوع 
يتفشيان، نظرًا لالزدياد الكبري 
والكثري  األغذية،  أسعاء  يف 
يشعرون  املستهلكــــني  من 
بالضائقة... من بورنــدي إىل 
يأكل  أفغانساتان  إىل  هايييت 
مصنوعًا  كعكًا  الفقراء  أفقر 
أصبح  وطحينًا  الطني!  من 

أو  العفن!  أزرق بسبب  لونه 
األحيان  بعض  يف  يأكلون  ال 
أليام كثرية(. وبلغ عدد الذين 
يعانون نقصًا يف التغذية 950 
مليون نسمة فقط! كما عمَّت 
بسبب  بلدًا   22 التظاهرات 
يشهدها  اليت  الغذائية  األزمة 
العامل اليوم، وسقطت حكومة 
هايييت بفعل ذلك )املعلومات 
نيوزويك  عن  نقاًل  السابقة 

عدد 2008/5/27(.
املوارد الطبيعية:

   هل هناك مشكلة يف املوارد 
الفقرية؟  الدول  يف  الطبيعية 
فـ  نعم،  تقول:  الرأمسالية 
)املشكلة االقتصادية األساسية 
هي قلة املوارد الطبيعية نسبيًا.. 
مع أن احلاجات احلياتية تنمو 
باقر  حممد  الشهيد  راد(  باطِّ

الصدر: اقتصادنا.
   أما الذين يؤمنون بأن اهلل 
اإلنسان  هلذا  شئ  كل  ر  سخَّ
فيقولون  القيامة  يوم  إىل 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  بقول 
َماَواِت  السَّ َخَلَق  الَِّذي  )اهللَُّ 

َماء  السَّ ِمَن  َوَأنَزَل  َواأَلْرَض 
الثََّمَراِت  ِمَن  ِبِه  َفَأْخَرَج  َماء 
َر َلُكُم اْلُفْلَك  ِرْزًقا لَُّكْم َوَسخَّ
َر  ِلَتْجِرَي يِف اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخَّ
َلُكُم  ر  َوَسخَّ  * اأَلْنَهاَر  َلُكُم 
َداِئَبنْيَ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ
َوالنََّهاَر  اللَّْيَل  َلُكُم  َر  َوَسخَّ
* َوآَتاُكم مِّن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه 
اَل  اهللَِّ  ِنْعَمَت  وْا  َتُعدُّ َوِإن 
َلَظُلوٌم  اإِلنَساَن  ِإنَّ  حتُْصوَها 

َكفَّاٌر( )إبراهيم:34-32(.
أفريقيا منوذجًا:

خلطأ  منوذجًا  متثل  أفريقيا     
فالقارة  الرأمسالية،  املقولة 
 %12.5 قرابة  تضم  األفريقية 
وال  العامل،  سكان  جمموع  من 
الناتج  من  نصيبها  يتعدى 
الوقت  يف   ...%1.6 العاملي 
الذي تنتج فيه: 95% من الناتج 
من   %33 للماس،  العاملي 
الكوبالت،  من   %33 الكروم، 
 %90 الذهب،  من   %65-50
من   %25-20 البالتينيوم،  من 
اليورانيوم، 65% من الكاكاو... 

إخل.   
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الطاقات البشرية:

الطاقات  يف  املشكلة  هل     
البشرية من حيث الكيف يف 
الدول الفقرية؟ أيضًا الواب 
بالنفي، فاهلند اليت متثل واحدة 
حيث  من  الدول  أكرب  من 
مستوى  على  الفقراء  تركز 
إمجالي  من   %35 )حنو  العامل 
السكان(، تقدم كل عام آالف 
اجملاالت  يف  املتخصصني 
جدًا،  املتطورة  التكنولوجية 
حيث يستقبل وادي السيليكون 
)مهد  املتحدة  الواليات  يف 
صناعة احلاسبات اآللية( %80 
التقنية  املعاهد  خرجيي  من 
اهلندية سنويًا، وشَغل عدد من 
العلماء واالختصاصيني اهلنود 
أهم  يف  جدًا  متقدمة  مراكز 
الشركات العاملية، كمدير عام 
جمموعة سييت بانك املصرفية، 
 US( ورئيس خطوط طريان 

Airways(.. إخل.
   وقد شهد عام 2006 وحده 
من  هندي  ألف   35 عودة 
املراكز  إىل  املتحدة  الواليات 
التكنولوجية املتقدمة يف اهلند.

النظام االقتصادي العاملي:
تكمن  املشكلة  أن  يبدو     
العاملي  االقتصادي  النظام  يف 

طائلة  حتت  اليوم  احلاكم 
الرأمسالية  الثالثة:  العناوين 
العوملة  ـ  احلر  االقتصاد  ـ 
االقتصادية، فاليابان مثاًل تنتج 
من األرز ما يزيد على حاجتها، 
السترياد  اضطرت  أنها  إال 
السنة  هذه  طن  ألف   770
العاملية  التجارة  منظمة  بأمر 
للمساهمة يف رفع سعر األرز 
الفائض  املخزون  أما  عامليًا. 

من اإلنتاج احمللي فيتم إطعامه 
للخنازير والدجاج!

ـ  بوالن  مايكل  يقول     
نايت  منحة  على  أستاذ حائز 
كتاب  ومؤلف  الصحافة  يف 
)إن   : ـ  الغذاء  عن  دفاعا 
ارتفاع  بشأن  العاملية  األزمة 
مباشرة  نتيجة  هي  األغذية 
إدارة  اختذته  الذي  للقرار 
بوش عام 2006 بالبدء بتغذية 
بالذرة  األمريكية  السيارات 

إيثانول.  شكل  يف  األمريكية 
إىل  أدى  املشؤوم  القرار  هذا 
دفع  الي  الذرة  أسعار  ارتفاع 
زراعة  إىل  املزارعني  بدوره 
املزيد من الذرة وكميات أقل 
أدى  مما  والقمح،  الصويا  من 
إىل ازدياد كبري يف أسعار كل 
عدد  نيوزويك  احلبوب(  هذه 

.2008/5/27
اإلنسان ظلوم كفار:

   وقد خلصت اآلية القرآنية 
أساس املشكلة حتت عنوان )ِإنَّ 
اإِلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّاٌر( وهو ما 
ره الشهيد الصدر يف كتابه  فسَّ
)ويتجسد  بقوله:  اقتصادنا 
الصعيد  على  اإلنسان  ظلم 
التوزيع،  سوء  يف  االقتصادي 
يف  للنعمة  كفرانه  ويتجسد 
الطبيعة  الستثمار  إهماله 

وموقفه السليب منها(.
العامل؟  يتجه  أين  إىل  أما     
فهذا هو اجملهول مادام اإلنسان 
ظلومًا كفارًا، ويبدو أن األزمة 
األشهر  خالل  حبدة  ستتفاقم 
الضمري  يصُح  مل  ما  القادمة 
العاملي، ألن اإلجراءات املقررة 
حاليًا ال تعدو أن تكون كإبر 
 950 الـ  رقم  ويبقى  املورفني، 

مليون قاباًل للزيادة باّطراد.

• األزمة االقتصادية

تعود يف األساس إىل

ظلم اإلنسان ألخيه على 

الصعيد االقتصادي
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املرأة والتنمية االجتماعية
2 مجادى اآلخرة 1429 هـ  / 7 يونيو 2008

   مّثلت سيدتنا فاطمة الزهراء 
عليها السالم النموذج األمثل 
يف  املرأة  املسلمة،  للمرأة 
شخصيتها  وصيانة  إنسانيتها 
ودورها  كرامتها  وحفظ 
الفاعل علميًا وتربويًا وإميانيًا 
على  حازت  فقد  واجتماعيًا، 
الروح  ومجال  العقل  كمال 
نوُرها  فشعَّ  القلب،  وصفاء 
األزهر حكمًة وخُلـقًا وِعلمًا.

حسن  علي  الدكتور  قال     
هي  فاطمة  )وحياة  إبراهيم: 
صفحات  من  فذة  صفحة 
ألوان  فيها  نلمس  التاريخ، 
العظمة، فهي ليست كبلقيس 

أو كليوبرتة استمدت كل منهما 
عظمتها من عرش كبري وثروة 
طائلة ومجال نادر... ولكنا أمام 
خترج  أن  استطاعت  شخصية 
من  هالة  وحوهلا  العامل  إىل 
احلكمة والالل، حكمة ليس 
والفالسفة  الكتب  مرجعها 
الدهر  جتارب  وإمنا  والعلماء، 
واملفاجآت،  بالتقلبات  امللئ 
من  مستمدًا  ليس  وجالٌل 
ُملك أو ثراء وإمنا من صميم 

النفس(. 
املرأة على العهد النبوي:

السيدة  حياة  واقع  ومن     
السالم،  عليها  الزهــــــراء 
خويلد  بنت  خدجية  والسيدة 
رضي اهلل عنها، وغريهما من 
عالوة  وخارجه،  النبوة  بيت 
بيعة  يف  املرأة  مشاركة  على 
العقبة الثانية وبيعات أخرى، 
الفاعل يف احلركة  وحضورها 
العلمية والثقافية والعسكرية 
من  يكون  فلن  واالجتماعية، 
دور  إىل  ننظر  أن  اإلنصاف 
املـــــرأة على العهد النبوي 

يف  وسطحية  ساذجة  نظرة 
)أي  االجتماعية  التنمية  جمال 
الواعي  االجتماعي  التحرك 
خمتلف  على  واملنّسق  املنّظم 
واملعنوية،  املادية  الّصُعد، 
وأن  إنسانيًا(،  األفضل  حنو 
يعربِّ  إلينا  ُنقل  ما  أن  نعترب 
عن مواقف فردية طارئة، وال 
يعكس وجود مشاركة حقيقية 
اليت  االجتماعية  التنمية  يف 

شهدها جمتمع املدينة املنورة.
املساواة يف اإلنسانية:

   بل البد أن نعيـ  كمسلمني 
ـ أنه ال ميكن حتقيق أية عملية 
يف  متكاملة  اجتماعية  تنموية 
ظل النظرة الدونية للمرأة مبا 
ال جيعلها متساوية يف اإلنسانية 
اعتبار  ظل  ويف  الرجل،  مع 

• حياة فاطمة الزهراء 

هي صفحة فذة من 

صفحات التاريخ، نلمس 

فيها ألوان العظمة
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هامشيًا  دورًا  التنموي  دورها 
هنا  الفراغات  بعض  يسد 
تفعيل  ميكن  ال  كما  وهناك، 
دام  ما  االجتماعي  املرأة  دور 
بالنص  يتمسك  البعض 
الرجل  لصاحل  ه  املوجَّ الديين 
ال لصاحل اجملموع االجتماعي.

مشاركة حقيقية:
   فالتنمية االجتماعية عملية 
إنسانية ال حيّدها النس )ذكر/
التصور  يف  ـ  واملرأة  أنثى(، 
أساس  عنصر  ـ  اإلسالمي 
وبدونها  املسرية،  هذه  يف 
غري  برتاء  العملية  ستبقى 
قد  العامل  كان  وإذا  فاعلة، 
احلقيقة،  هذه  متأخرًا  أدرك 
بقرون  سبقه  قد  اإلسالم  فإن 
مديدة حينما جعل املرأة ِعدل 
الرجل يف الوالية االجتماعية 
)َواملُْْؤِمُنوَن َواملُْْؤِمَناُت َبْعُضُهْم 
من  )التوبة:  َبْعٍض(  َأْوِلَياُء 
اآلية71(، ومنحها كل ما حيقق 
القرارات  يف  مشاركتها  هلا 
واالقتصادية  السياسية 
واالجتماعية، إال أن اجملتمعات 
هذه  عن  تنازلت  اإلسالمية 
وغلَّبت  املهمة،  الركيزة 
وقرأت  واألعراف،  العادات 
قراءة  اإلسالمية  النصوص 

ناقصة أّدت إىل تعطيل الدور 
احلقيقي لشريكة الرجل، فكان 
التأخر  يف  مهمًا  عاماًل  ذلك 
على  جمتمعاتنا  تشهده  الذي 
االجتماعية  التنمية  صعيد 

املستدامة.
   إذا أدركنا ما سبق سنصل 
أنه  وهي:  حتمية  نتيجة  إىل 
يف  ـ  املرأة  تكون  أن  البد 
يف  مهمًا  حمورًا  ـ  اإلسالم 
ولن  الركني،  وركنها  التنمية 

تستطيع أية عملية تنموية أن 
أعطتها  إذا  إال  صدقًا  تتحق 

مكانتها اإلنسانية الطبيعية.
   ومتى ما تأّصل الثبات يف 
شخصية املرأة، واالطمئنان يف 
يف  باملستقبل  واألمل  قلبها، 
كل  ستمنح  فإنها  وجودها، 
املسرية االجتماعية طاقة كربى، 
وتهيئ هلا كل مقومات املسرية 

الصاحلة املستدامة.
ــــــــــــ

ـ الصورة األوىل لغالف جملة 
التايم األمريكية الصادرة عام 
املرأة  لقضايا  وخمصصة   1972

األمريكية.
للفنان  الثانية  اللوحة  ـ 

روبرت ويلسون بعنوان:
Young Hijab

• ال ميكن حتقيق أية 

عملية تنموية

اجتماعية متكاملة

يف ظل النظرة

الدونية للمرأة

• إذا تأّصل الثبات يف 

شخصية املرأة، 

واالطمئنان يف قلبها، 

فإنها ستمنح املسرية 

طاقة كبى
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النبوة  بيت  أهل  ميثل    
القرآن  أعدال  السالم  عليهم 
عّرفهم  فقد  وقرناؤه،  الكريم 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
الثقلني  أحد  بأنهم  وسلم 
األمة،  بني  تركهما  الذين 
)إني  متواتر:  حديث  ففي 
تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل 
بهما  متسكتم  إن  ما  وعرتتي، 
مسلم،  صحيح  تضلوا(  لن 
صحيح الرتمذي، مسند اإلمام 

أمحد.
البيت هم     ولذا كان أهل 
محلة علم النيب وحفظة سنته، 
أمور  يف  الناس  ومرجعية 

علي  اإلمام  السيما  الدين، 
التّفت  حيث  السالم،  عليه 
حوله مجوع من الناس ينهلون 
من علمه الذي أخذه مباشرة 
بيمينه  وكتبه  اهلل  رسول  عن 
به  وعمل  بقلبه  وحفظه 

جبوارحه.
كتابه  يف  السيوطي  قال     
]كان  الراوي(:  )تدريب 
الصحابة  من  السلف  بني 
يف  كثري  اختالف  والتابعني 
كثري  فكرهها  العلم،  كتابة 
منهم، وأباحها طائفة وفعلوها، 

منهم: علي وابنه احلسن[. 
ـّنة: صحابة دّونوا السُّ

الصحابة  من  لفيف  قام     
السنة،  بتدوين  والتابعني 

منهم:
1ـ أبورافع، صحابي له كتاب 
)السنن واألحكام والقضايا(.
الفارسي، صحابي  2ـ سلمان 
 60 ومسلم  البخاري  له  روى 

حديثًا.
صحابي.  الغفاري،  أبوذر  3ـ 
ابن  العــــالمة  نّص  وقد 

شهراشــــوب على تدوينهما 
السنة.

تابعون دّونوا السّنة:
تربوا  الذين  التابعني     من 
عليه  علي  اإلمام  يد  على 

السالم ورووا عنه:
1ـ األصبغ بن نباتة اجملاشعي، 
إىل  عهده  اإلمام  عن  روى 
النخعي،  األشرت  مالك 
البنه  اإلمام  وصية  وكذلك 

حممد املعروف بابن احلنفية.
2ـ ربيعة بن مسيع، له كتاب يف 
زكاة النعم ويرويه عن اإلمام 

علي عليه السالم.
3ـ سليم بن قيس اهلاللي، له 

كتاب بامسه.
رافع، حفظ  أبي  بن  علي  4ـ 
ومجع  األحـــاديث  من  كثريًا 

البيت هم  • كان أهل 

محلة علم النيب وحفظة 

سنته، ومرجعية الناس

يف أمور الدين

ـنَّة عند الشيعة تدوين السُّ
9 مجادى اآلخرة 1429 هـ  / 14 يونيو 2008
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من  متعددة  أبواب  يف  كتابًا 

الفقه كالوضوء والصالة.
له  الهين،  وهب  بن  زيد  5ـ 
املؤمنني  أمرِي  ُخَطب  كتاب 
املنابر  على  السالم  عليه 

واُلَمع واألعياد وغريها.
أصحاب زين العابدين:

   بعد ارحتال اإلمام علي عليه 
السالم عن هذه الدنيا الفانية 
أصحابه  أنظار  توجهت 
ثم  اجملتبى  احلسن  ابنه  إىل 
أن  إال  الشهيد،  احلسني  أخيه 
الظروف السياسية مل تسعفهما 
الذي  العلمي  بالدور  للقيام 
حتى  علي،  أبوهما  به  نهض 
سنحت الفرصة لإلمام الرابع 
علي بن احلسني عليه السالم 
وامللقب بزين العابدين، فربى 
والرواة،  الفقهاء  من  جياًل 
من  آثارًا  طريقهم  وترك عن 
العلم واملعارف. ومن بني من 
وضّمنها  النيب  سنة  عنه  روى 

يف كتب ومدوَّنات:
1ـ جابر بن يزيد العفي

2ـ زياد بن املنذر
حييى  بن  لوط  خمنف  أبو  3ـ 

بن سعيد، له كتب كثرية
عدة  له  املنذر،  بن  جارود  4ـ 

كتب

مدرسة الباقر والصادق:
اإلمامني  دور  جاء  ثم     
وابنه  الباقر،  علي  بن  حممد 
واستفادا  الصادق،  جعفر 
فنشرا  الساحنة  الظروف  من 
استطاعا،  ما  النيب  سنة  من 
فروى عن الباقر معامل الدين 
الصحابة  من  بقي  ممن  عدد 
وفقهاء  التابعني  ووجوه 
املسلمني، وأما الصادق فروى 

األمة،  أعيان  من  مجاعة  عنه 
وابن  سعيد،  بن  حييى  منهم: 
أنس،  بن  ومالك  جريج، 
عيينة،  وابن  الثوري،  وسفيان 
وأبوحنيفة، وشعبة، وأبوأيوب 
وقد  وغريهم،  السجستاني، 
قام هؤالء وغريهم بتدوين ما 
كتب  يف  اإلمامني  من  مسعوه 

خاصة أو ضمن مؤلفاتهم.
   قال احلسن بن علي الوشاء: 
الكوفة  مسجد  يف  أدركت 
يقول:  كلٌّ  شيخ  تسعمائة 

حدثين جعفر بن حممد.
وأما سلسلة سند اإلمام جعفر 
الصادق فيما يرويه من سنن 
النيب فقد بّينه بقوله: )حديثي 
أبي  وحديث  أبي،  حديث 
حديث جدي، وحديث جدي 
طالب،  أبي  بن  علي  حديث 
رسول  حديث  علي  وحديث 
قول  اهلل  اهلل، وحديث رسول 

اهلل عزوجل(.
   ثم تعاقب أئمة أهل البيت 
قممًا  فغدوا  الصادق،  بعد 
شاخمة يف مساء احلديث، وعنهم 
أخذ املهتمون أحاديث رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
فدّونوها يف جوامعهم احلديثية 

الواحد تلو اآلخر.

• قال السيوطي: كان 

بني الصحابة والتابعني 

اختالف كثري يف

كتابة العلم، وأباحها 

طائفة وفعلوها، منهم: 

علي وابنه احلسن

الوشاء:  • قال احلسن 

أدركت يف مسجد 

الكوفة 900 شيخ،

كلٌّ يقول: حدثين

جعفر بن حممد
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   على الرغم من أن مصطلح 
اليت  املصطلحات  من  الفتوة 
حتمل داللة راقية يف اجملتمعات 
البشرية عرب التاريخ، حتى قال 
)ما  السالم:  عليه  علي  اإلمام 
تزّين اإلنسان بزينة أمجل من 
الفتوة(، إال أنك ال تكاد جتد 
الكاملة  الداللة  على  اتفاقًا 
تباينًا  جتد  بل  املصطلح،  هلذا 
ذكرها  اليت  التعريفات  يف 
ولعل  االختصاص،  أصحاب 
يتتبع  ملن  الفتوة  مسات  أبرز 
والنماذج  التعريفات  تلك 

املقدمة يف التصاوير التارخيية 
ـ  الشهامة  ـ  الشجاعة  هي: 

القوة السمانية ـ الكرم.
الفتوة يف القرآن:

أن  املفسرين  بعض  اعترب     
يف  الفتوة  مصطلح  استخدام 
حق النيب إبراهيم عليه السالم 
َبْعَد  َأْصَناَمُكم  أَلَِكيَدنَّ  )َوَتاهللَِّ 
ُمْدِبِريَن * َفَجَعَلُهْم  ُتَولُّوا  َأن 
َلَعلَُّهْم  ْم  هلَُّ َكِبرًيا  ِإالَّ  ُجَذاًذا 
ِإَلْيِه َيْرِجُعوَن * َقاُلوا َمن َفَعَل 
املِِنَي *  الظَّ ملََِن  ِإنَُّه  ِبآهلَِِتَنا  َهَذا 
َقاُلوا مَسِْعَنا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل 

َلُه ِإْبَراِهيُم( )األنبياء:60-57(، 
ِفْتَيٌة  )ِإنَُّهْم  الكهف  وأهل 
ُهًدى(  َوِزْدَناُهْم  ِبَربِِّهْم  آَمُنوا 
من  يأتي  إمنا  )الكهف:13(، 
الشخصية  السمات  منطلق 
ما  وهو  السن،  حيث  من  ال 
يؤكده اخلرب املروي عن اإلمام 
السالم:  عليه  الصادق  جعفر 
أصحاب  أن  علمَت  )أما 
كهواًل،  كلهم  كانوا  الكهف 

فسماهم اهلل فتية بإميانهم؟(.
تعديل مفهوم الفتوة:

الفتوة  صورة  كان  وإذا     
والروايات  القصص  يف 
والنصوص التارخيية امتزجت 
فقد سعى  والفسوق،  باخلمرة 
قيمي  ُبعد  إلعطاء  اإلسالم 
اإلميان  أساسه  يكون  للفتوة 

• اختلف أصحاب 

االختصاص يف تعريف 

الفتوة، إال أن من أبرز 

مساتها: الشهامة والكرم

الفتــــواّة
16 مجادى اآلخرة 1429 هـ  / 21 يونيو 2008
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بالتقوى  ويتقّوم  بالتوحيد، 
ومعالي  األخالق  ومبكارم 
اهلل سبحانه  قرن  وقد  األمور، 
عليه  اخلليل  إبراهيم  فتوة 
وكسر  بالتوحيد  السالم 
ذلك،  يف  والشجاعة  األصنام 
أصحاب  فتوة  ربط  كما 
وهدايتهم،  بإميانهم  الكهف 
وهذه الصورة انعكست أيضًا 
يف قول اإلمام جعفر الصادق 
جعفر  اإلمام  السالم:  عليه 
)من  السالم:  عليه  الصادق 
الفتى(،  فهو  واتقى  باهلل  آمن 
الفتوة  أن  )أتظنون  وقوله: 
إمنا  كال،  والفجور؟  بالفسق 
موضوع،  طعام  واملروَّة  الفتوة 
واصطناع  مبذول،  ونائل 
فأما  املعروف، وأذى مكفوف. 

تلك فشطارة وفسق(. 
   ومن طريف ما روي يف هذا 
اجملال ما ذكره ابن أبي احلديد 
املعتزلي: )سأل شقيق البلخي 
جعفر بن حممد الصادق عليه 
ما  فقال:  الفتوة  عن  السالم 
ُأعطينا  إن  قال:  أنت؟  تقول 
شكرنا وإن ُمنعنا صربنا. قال: 
إن الكالب عندنا باملدينة هذا 
أعطينا  إن  ُقل:  ولكن  شأنها، 

آثرنا وإن ُمنعنا شكرنا(.

مبدأ الفتوة:
البغدادي     قال ابن املعمار 
الفتوة  مبدأ  )فأما  احلنبلي: 
اخلليل،  فإبراهيم  ومنشؤها 
أبو  وهو  الرمحن،  اهلل  خليل 
عنه  الفتوة  تزل  ومل  الفتيان.. 
والصّديقني،  باألنبياء  تتصل 
عليه  نبينا  إىل  وصلت  حتى 
الفتيان،  أفتى  وهو  السالم، 
علي  فتوة  السالم  عليه  ومنه 

فضيلة  ومن  عنه،  اهلل  رضي 
اهلاتف،  بها  هتف  اليت  فتوَّته 
فراش  على  بنفسه  وجاد 
عليه وسلم(.  اهلل  النيب صلى 
مسعه  ما  باهلاتف  ويقصد 
الناس يوم أحد من نداء: )ال 

فتى إال علي(.
على خطى علي:

   وقال ابن أبي احلديد: )ما 
أقول يف رجل أحب كل أحد 
أحد  كل  ودَّ  و  به،  يتكثَّر  أن 
باالنتساب  ويتحسن  يتجمل 
إليه، حتى الفتوة.. فإن أربابها 
وصنفوا  إليه،  أنفسهم  نسبوا 
كتبًا، وجعلوا لذلك  يف ذلك 
وقَصروه  إليه  أنهوه  إسنادًا 
الفتيان،  سيد  ومّسوه  عليه، 
بالبيت  مذاهبهم  وعضدوا 
من  مسع  أنه  املروي  املشهور 
السماء يوم أحد: ال سيف إال 
الفقار وال فتى إال علي...  ذو 
يوم  املَلك  هتف  إمنا  قالوا 
ذو  إال  سيف  ال  بقوله:  أحد 
الفقار، وال فتى إال علي، ألنه 
مبا مسِّي  ي  فُسمِّ األصنام،  كسر 
حني  اخلليل  إبراهيم  أبوه  به 

كسرها وجعلها جذاذًا(.
سيد الفتيان:

احللي  داغر  ابن  وأنشد     

• قال اإلمام الصادق: 

أما علمَت أن أصحاب 

الكهف كانوا كلهم 

كهواًل، فسماهم اهلل

فتية بإميانهم ؟

• قال ابن املعمار احلنبلي: 

مل تزل الفتوة تتصل 

باألنبياء  حتى وصلت

إىل نبينا عليه السالم

وهو أفتى الفتيان،

ومنه فتوة علي
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قوله:

حّيـا اإللُه كتيبًة مرتاُدها..
ُيطوىله سهُل الَفالووهاُدها..
قصدُت أمرَي املؤمنني بقبٍة..             

ماِك  ُيبنى على هاِم السِّ
عماُدها..

وفْدُت على خرِي األنام 
حبضرٍة..

عند اإللِه مكرَّم وفاُدها..
فيها الفتى وابن الفتى وأخو

الفتى.. 
أهل الفتوة ربُّها مقتاُدها..
فله الفخاُر قدمُيه وحديُثه..

والفاضالُت طريُفها وِتالُدها..
موىل الربية بعَد فْقـِد نبيِّها..         

وإماُمها وُهماُمها وجواُدها..
وإذا الُقروُم تصادَمت يف 

معرٍك..
واخليُل قد نسَج القتاُم 

طراُدها..
....... إىل أن قال:

فرتى هناك أخا النيبِّ حممٍد..           
وعليه من َجهِد البالء 

ِجالُدها..
مرتديًا عند اللِّـقا حبساِمه..             

متصديًا لُكماِتها يصطاُدها..
عَضـَد النيبَّ اهلامشيَّ بسيِفه..          

ع يف الوغا  حتى تقطَّ
أعضاُدها.

قدوة الشباب:
من  أراد  من  فإن  وهكذا     
يف  الفتوة  يتمثل  أن  الشباب 
شخصية جيعلها قدوة له، فعليه 
باإلمام علي عليه السالم، فهو 
يف  الكاملة،  الفتوة  مظهر 

• قال ابن املعمار احلنبلي: 

مل تزل الفتوة تتصل 

باألنبياء  حتى وصلت

إىل نبينا عليه السالم

وهو أفتى الفتيان،

ومنه فتوة علي

إميانه وتقواه وكرمه وشجاعته 
ومعالي  وإيثاره  وشهامته 
أخالقه ودفاعه عن احلق، وكم 
من شاب أضاع طريق الفتوة 
بنى  حني  يقصدها،  وهو 
انتباه  لذب  العضلية  قوته 
على  لالستقواء  أو  الفتيات 
لتحسني  سعى  أو  اآلخرين، 
حمط  ليكون  اخلارجي  مظهره 
مديح الناس ومثار إعجابهم، 
الروح  العقل ويف  فالفتوة يف 
يف  أنها  كما  األخالق  ويف 

البدن.
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حمطات شهر اخلري
27 رمضان 1429 هـ  / 27 سبتمرب 2008
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َمن فّك أغالل الشياطني؟
   ال أدري ما السبب احلقيقي 
الطائفـــية  اإلثـــارات  وراء 
العنيفة واحلزبية املقيتة )واليت 
الواحدة  الطائفة  داخل  تدور 
أحيانًا( حيث تطل علينا كل 
سنة يف شهر رمضان، فتشغل 
الناس عن قضاياهم احلقيقية، 
النازفة؟  جراحاتهم  وتعّمق 
تلك  وراء  اإلعالم  يقف  هل 
اإلثارات وتضخيـــمها ونقل 
الفعل ورد الفعــل )يذكرني 
ولكن  النّمامني  بفعل  ذلك 
بطريقـــة عصريـــة( بهدف 
التكّســـب اإلعالمــي وملء 

الصفحات مبا جيذب القّراء يف 
على  اإلقبال  فيه  يقّل  شهر 
الصحافة، أو جذب املشاهدين 
يف شهر حتتدم فيه املنافسة بني 
القنوات الفضائية ولو خبراب 

بيوتهم؟
يف  اخلراب  مكمن  أن  أم     

النفوس ذاتها، فهي َتفيض مبا 
لُتفرغها  ُعقد  من  به  امتألت 
حالة  أمامها  ترتاءى  حني 
جتمع  والوئام  االنسجام  من 
فالنفس  املسلمني؟  كل  بني 
هذه  تتحمـــل  ال  املعّقــدة 
الصورة، والشياطني ـ حسب 
مغلولة  ـ  الشريفة  األحاديث 
من  ممنوعة  الشهر،  هذا  يف 
البشرية،  النفس  على  التأثري 
به  تفيض  ما  أن  يعين  وهذا 
من  هو  إمنا  النفوس  تلك 
من  ال  املريضة،  ذاتها  وحي 

وساوس الشياطني الرجيمة.
   وإذا كـــان البعض حيّمل 
املستوى  ذات  والّراد  الفاعل 
من املسئــــولية ويطالبهــما 
اإلنصــاف  فإن  بالكــــف، 
يستدعي أن ُيالم البادئ، وأن 
ُيعَذر صاحب رد الفعل مادام 
يف مقام الدفاع عن النفس يف 
حدود الفعل ذاته، على أن ال 
نستغرق يف نهاية الطريق يف 
ال  اليت  النزاعات  هذه  مثل 

ختدم إال الباطل وأنصاره.

• إن ما تفيض به النفوس 

من معاصي إمنا هو من 

وحي ذاتها املريضة، 

ال من وساوس 

الشياطني الرجيمة
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حقوق اإلنسان:

من  الصور  أروع  تتجلى     
اإلنسان  حقوق  مفردات 
فالتكافل  رمضان،  شهر  يف 
الصائمني  وإفطار  والصدقة 
هي مسة هذا الشهر، وقد قّدم 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
وسلم واألئمة من أهل البيت 
عليهم السالم صورًا رائعة يف 
هذا اإلطار، فعن اإلمام الرابع 
علي بن احلسني زين العابدين 

عليه السالم أنه كان إذا دخل 
شهر رمضان ال يضرب عبدًا 
أذنب  إذا  وكان  أَمة،  وال  له 
عنده:  يكتب  واألمة  العبد 
يوم  أذنبت فالنة  أذنب فالن، 
كذا وكذا، ومل يعاقبه فيجتمع 
عليهم األدب )التأديب(، حتى 
شهر  من  ليلة  آخر  كان  إذا 
رمضان دعاهم ومجعهم حوله 

يا  قال:  ثم  الكتاب  أظهر  ثم 
ومل  وكذا،  كذا  فعلت  فالن 
فيقول:  ذلك؟  أتذكر  أؤدبك 
حتى  اهلل،  رسول  ابن  يا  بلى 
ويقّررهم  آخرهم،  على  يأتي 
وسطهم  يقوم  ثم  مجيعاً، 
ويقول هلم: ارفعوا أصواتكم، 
وقولوا: يا علي بن احلسني إن 
رّبك قد أحصى عليك كل ما 
علينا  أحصيت  كما  عملت 
كتاب  ولديه  عملنا،  ما  كل 
يغادر  ال  باحلق،  عليك  ينطق 
صغرية وال كبرية مما أتيت إال 
أحصاها، وجتد كل ما عملت 
وجدنا  كما  حاضرًا  لديه 
حاضرًا،  لديك  عملنا  ما  كل 
فاعًف واصفح كما ترجو من 
أن  حتب  وكما  العفو،  املليك 
يعفو املليك عنك فاعف عنا 
جتده عفّوًا، وبك رحيمًا، ولك 
غفورًا وال يظلم ربك أحدًا، 
كما لديك كتاب ينطق باحلق 
وال  صغرية  يغادر  ال  علينا 
أحصاها،  إال  أتيناها  مما  كبرية 
يا علي بن احلسني ذل  فاذكر 
مقامك بني يدي ربك احلَكم 
مثقال  يظلم  ال  الذي  الَعدل، 
بها  ويأتي  خردل،  من  حبة 
يوم القيامة وكفى باهلل حسيبًا 

وشهيدًا، فاعف واصفح يعُف 
فإنه  ويصفح،  املليك  عنك 
وليصفحوا  )وليعفوا  يقول: 
أال حتبون أن يغفر اهلل لكم(. 
ينادي بذلك على نفسه  وهو 
معه  ينادون  وهم  ويلّقنهم، 
وهو واقف بينهم يبكي وينوح 
أن  أمرتنا  إنك  رّب  ويقول: 
نعفو عمن ظلَمنا، وقد عفونا 
عمن ظلَمنا كما أمرَت فاعُف 
مّنا  بذلك  أوىل  فإنك  عنا، 

أن  وأمرتنا  املأمورين،  ومن 
ال نرّد سائاًل عن أبوابنا، وقد 
وقد  ومساكني،  سّؤااًل  أتيناك 
نطلب  وببابك  بفنائك  أخننا 
وعطاءك،  ومعروفك  نائلك 
ختّيبنا  وال  علينا  بذلك  فامنن 
ومن  منا  بذلك  أوىل  فإنك 
أكرمُت  إهلي  املأمورين، 
فأكِرْمين إذ كنت من سّؤالك، 

• تتجلى أروع الصور من 

مفردات حقوق اإلنسان 

يف شهر رمضان 

كالتكافل والصدقة 

وإفطار الصائمني

• كان اإلمام السجاد 

إذا دخل شهر رمضان ال 

يضرب عبدًا له وال أَمة، 

وكان يدّون أخطاءهم 

ليساحمهم عليها الحقًا
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فأخلطين  باملعروف  ُجْدُت  و 
ثم  كريم.  يا  نّوالك  بأهل 
ُيقِبل عليهم فيقول: قد عفوُت 
ومما  عين  عفوُت  فهل  عنكم، 
سوء  من  إليكم  ميّن  كان 
لئيم  سوء  مليك  فإني  ملكة؟ 
ملليك كريم جواد  ظامل مملوك 
)أقول:  متفضل  حمسن  عادل 
حاشا اإلمام ذلك(؟ فيقولون: 
قد عفونا عنك يا سيدنا، وما 
أسأت، فيقول هلم قولوا: اللهم 
احلسني  بن  علي  عن  اعُف 
كما عفا عنا، فأعتقه من النار 
الرق.  من  رقابنا  أعتق  كما 
اللهم  فيقول:  ذلك،  فيقولون 
آمني رب العاملني، اذهبوا فقد 
عفوُت عنكم وأعتقت رقابكم 
رجاًء للعفو عين وعتق رقبيت، 
الفطر  فإذا كان يوم  فيعتقهم، 
تصونهم  جبوائز  أجازهم 
وتغنيهم عّما يف أيدي الناس. 

الوداع :
على  اخلري  شهر  شارف     
االنتهاء، ومضت معه الساعات 
املباركة اليت كنا فيها يف ضيافة 
أجّلها من  اهلل عزوجل، وما  
ضيافة ! إكراٌم يف كل حلظة من 
تنقطع  ال  وبركات  حلظاتها، 
فهنيئًا  الصائمني،  على  نزواًل 

ملن صام، ويا حسرًة على من 
فّرط، ونسأل اهلل هلم التوفيق 
لنيل  عمرهم  من  يأتي  ما  يف 
هذه الكرامة اإلهلية واملواهب 
الربانية. وهنيئًا ملن حصد من 
التقوى،  من  زادًا  اخلري  شهر 
وزادًا من ُحسن اخلُلق، وزادًا 
قلوٍب  يف  الرمحة  نبضات  من 
يف  والتمادي  املعاصي  قّستها 
اآلخرة  ونسيان  الذات  حب 
واالنغماس يف ملذات الدنيا 

الفانية.

• شارف شهر اخلري على 

االنتهاء، ومضت معه 

الساعات املباركة اليت 

كنا فيها يف ضيافة 

اهلل، ونسأل اهلل ملن فّرط

يف صيام هذا الشهر 

التوفيق  يف ما يأتي من 

عمرهم لنيل الكرامة 

اإلهلية واملواهب الربانية
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حال  يف  ومؤمل  طويل  )ركود 
معاجلة  يف  الكونغرس  فشل 
تعصف  اليت  املالية  األزمة 
رئيسة  قطاعات  بالبالد.. 
تواجه  ألمريكا  املالي  بالنظام 
من  واملزيد  اإلغالق  خطر 
البنوك قد تنهار وهو ما يهدد 
األمريكي  االقتصاد  بانزالق 
االقتصاد  إن  الركود..  إىل 
خطر(...  يف  برمته  األمريكي 

الرئيس األمريكي.
تتحمل  املتحدة  )الواليات 
املالية  األزمة  مسؤولية 

محلة  وهي  الراهنة..  العاملية 
لتحقيق  أجنلوساكسونية 
هائلة  ومكافآت  كبرية  أرباح 
مديري  وكبار  للمصرفيني 
املالية  وزير  الشركات(...  

األملاني.
املرتتبة  اآلثار  إزاء  قلق  )أنا 
قد  واليت  األزمة  هذه  على 
الثالث  العامل  دول  تعرض 
صعوبة(...  أشد  لظروف 

رئيس البنك الدولي.
لألزمة  اإلمجالية  )التكلفة 
 1.3 إىل  زادت  العاملية  املالية 

تريليون دوالر من التقديرات 
تدور  كانت  اليت  السابقة 
حول تريليون دوالر(... املدير 
النقد  لصندوق  التنفيذي 

الدولي.
مربط الفَرس:

   هذه اهلزة العاملية )ومركزها 
دفعت  املتحدة(  الواليات 
االقتصادي  بالشأن  املهتمني 
اخللل  عن  جمددًا  للحديث 
باألخالق،  االقتصاد  يف عالقة 
األخالق  غياب  شّكل  حيث 
يف النظام االقتصادي الرأمسالي 
إليه  آلت  ما  يف  رئيسًا  عاماًل 
األوضاع، وما ميكن أن تصل 
إليه، وهو ما صّرح به مؤخرًا 
السياسة  رجال  من  عدد 

واالقتصاد.
احلرية االقتصادية:

املذهب  أنصــــار  ذهب     
حرية  اعتبار:  إىل  الرأمسالي 
اإلنسان يف احلقل االقتصـادي 
متلكًا واستغـــالاًل واستهالكًا 
هو حجـــر األســاس الذي 
ترتكـــز عليه كل احلقـــوق 

االقتصاد و األخالق ـ 1
5 شوال 1429 هـ  / 4 أكتوبر 2008
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بها  تنادي  اليت  والقيم 
الرأمسالية، معتربين أن احلرية 
وسيلة لتحقيق املصاحل العامة 
وللتعبري عن  اإلنتاج  ولتنمية 
يف  وهي  اإلنسانية،  الكرامة 
حلقائق  براقة  عناوين  الواقع 
مدلوالتها.  عن  متامًا  ختتلف 
أندريه  الفرنســـي  يقـــول 
كتابه  كونت سبونفيــــل يف 
أخالقية(:  الرأمساليــــة  )هل 
]الصعــوبة تكمـــن يف أننا 
يف  الدوام  على  نقيم  مجيعًا 
هذه األنساق يف وقت ما، وال 
شيء يضمن أنها تتخذ مجيعها 

الوجهة نفسها[.
   وقالوا: اإلنسان يف اجملتمع 
احلر يسعى إىل حتقيق مصاحله 

اخلاصة، واليت تؤدي يف النهاية 
إىل توفري املصاحل العامة، وعليه 
فإن ضمان سعادة اجملتمع ليس 
األخالقية  القيم  إىل  حباجة 
ـ  إنسان  كل  ألن  والروحية، 
تلك  يعرف شيئًا عن  مل  وإن 
ملصلحته  ِطبقًا  يسري  ـ  القيم 
احلرية  له  كفلت  إذا  اخلاصة 
عمليًا، ألنه سيبحث عن كل 
وسيلة تكفل له جناح مشروعه 
القائم  التنافس  ضوء  على 
يتخلف  ومن  اآلخرين،  مع 
فاملنافسة  مشروعه،  سيفلس 
احلرة سيف مسّلط على رقاب 
بالضعيف  يطيح  املنظمني، 
ويضمن  واملتكاسل،  واملهمل 
هذا  ويف  لألصلح،  البقاء 
مصلحة اجملتمع بلحاظ الدفع 
بنتاج  الدائمة  لالستفادة 
العقل العلمي والفين وإشباع 
احلاجات اإلنسانية بأقل كلفة 

ممكنة.
القيم  إىل  إذًا  احلاجة  فما     
األخالقية؟  النصائح  وتوجيه 
اليت  املواعظ  إىل  احلاجة  وما 
حتث على املساهمة يف أعمال 
الرب واإلحسان مادام أن الفرد 
بدافع  ذلك  حنو  يندفع  بذاته 
بوصفه  اخلاصة  مصلحته  من 

جزء من اجملتمع؟
حقيقة أم وهم؟

   إال أن التجارب على مدى 
قرون تؤكد أن حتقيق الصاحل 
الرتبية  التخلي عن  العام مع 
األخالقية والقيم الروحية ويف 
أدعى  الرأمسالية  النظرية  ظل 
إىل السخرية منه إىل القبول، 
بعد أن ضج تاريخ الرأمسالية 
بفجائع وكوارث يقل نظريها 
يف التاريخ، وتناقضات صارخة 
والعامة،  اخلاصة  املصاحل  بني 
وفراغ هائل أحدثه االستغناء 
األخالقي  الكيان  عن 
فامتأل  للمجتمع،  والروحي 
الظلم  من  بألوان  عنها  بداًل 

واالستهتار والطمع.
   قال فيشر يف كتابه ـ تاريخ 
يؤّمل  ]كان  ـ:  احلديث  أوربا 
تكبح  أن  احلكومات  من 

• الواليات املتحدة 

تتحمل مسؤولية 

األزمة املالية العاملية 

الراهنة.. وهي محلة 

أجنلوساكسونية 

لتحقيق أرباح كبرية 

للمصرفيني وأمثاهلم

• حتقيق الصاحل العام 

مع التخلي عن الرتبية 

األخالقية ويف ظل 

الرأمسالية أدعى إىل 

السخرية منه إىل القبول
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النظام  شرور  خاص  بنوع 
الرأمسالي وآثامه. هذه الشرور 
اجلهود  تبديد  يف  تظهر  اليت 
ويف  املطلقة،  للمزامحة  نتيجة 
ذات  الشركات  حرص  عدم 
النفع  املسؤولية احملدودة على 
ضغط  ويف  العام،  والصاحل 
األثيمة  املمولني  مؤثرات 
النيابية وشؤون  على اجملالس 
الضعفاء  التشريع، واستغالل 
وتسخريهم، والتفاوت اهلائل 

يف الثروة بني إنسان وآخر[.
املستشارة  صّرحت  وقد     
األملانية مريكل بأهمية العالقة 
واألخالق  االقتصاد  بني 
واستشهدت  كبرية،  بصورة 
االقتصادي  مبقولة  مرة  ذات 
يعد  الذي  إيرهارد  لودفيغ 
اقتصاد  لنظام  املدبر  العقل 
]أن  من:  االجتماعي  السوق 
االجتماعي،  السوق  اقتصاد 
يعين مسئولية الفرد األخالقية 

جتاه اجملتمع[. 
تعديالت فاشلة:

   وقد أدرك الرأمساليــــون 
أنفسهم أن النظرية حباجة إىل 
تعديل وجتديد، وإىل االستعانة 
جبوانب من نظريات اقتصادية 
االشرتاكيــــة،  ومنها  أخرى 

الرئيس  إليه  دعى  ما  وهو 
ومتّثل  بل  مؤخرًا،  الفرنسي 
اإلدارة  به  قامت  ما  يف  عمليًا 
حيث  مؤخرًا،  األمريكية 
اضطرت إىل التدخل الواسع 
والعميق والسريع يف صميم 
املمارسات الرأمسالية، إذ قامت 
بتأميم  الفدرالـــية  احلكومة 
أكثر من مؤسســــة اقتصادية 
 700 تضخ  أن  وتريد  ومالية، 
مليار دوالر لتعــــديل وضع 

السوق، يف الوقت الذي كان 
يعرّي رأمساليو أمريكا فيه دواًل 
عديدة بسياسة التدخل ابتغاء 

احلفاظ على التوازن. 
   وتأتي هذه التعديالت من 
أجل ختفيف حدة العواقـــب 
السلبيــة لتطبيـــــق احلرية 
االقتصادية الكاملــــة، حيث 
أصبحت الرأمسالية يف صيغتها 
الكاملة شيئًا من التاريخ أكثر 

يف  مطبقًا  واقعًا  كونها  من 
السوق، بل إن الصيغ املعّدلة 
يف  السيما  الرأمسالية،  على 
مل  االقتصادية،  العوملة  ظل 
للمجتمعات  احلل  تقدم 
البشرية، بل تفاقمت األزمات 
االقتصادية يف كثري من الدول، 
اتساعًا،  الفقراء  طبقة  وزادت 
شبه  املتوسطة  الطبقة  وباتت 
ثراًء  األغنياء  وازداد  معدومة، 

فاحشًا.
   وإذا كانت املصاحل الشخصية 
تدفعه  الرأمسالية  وفق  للفرد 
أحيانًا إىل حتقيق املصاحل العامة 
ألنها يف صاحله أيضًا، إال أنها ال 
حتقق اجلانب الذاتي من تلك 
القيم، وال تصنع من اإلنسان 
ومشاعره  عواطفه  يف  إنسانًا 
ودوافعه، فإن األخالق ليست 
ذات قيمة موضوعية فحسب، 
بل هي ذات قيمة ذاتية أيضًا 
ال تقل عن قيمتها املوضوعية 
اإلنسانية  احلياة  تكميل  يف 
واهلناء  السعادة  روح  وإشاعة 

النفسي فيها.
العدد  يف  وسنستعرض     
كيف  تعاىل  اهلل  بإذن  القادم 
ربط اإلســـالم بني األخالق 

وبني العملية االقتصادية.

• أدركت الرأمسالية

أنهم حباجة إىل تعديل 

وجتديد  وممازجة 

مع نظريات أخرى
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االقتصاد و األخالق ـ 2
19 شوال 1429 هـ  / 18 أكتوبر 2008

األول  القسم  يف  تطرقنا     
آثار  إىل  املوضوع  هذا  من 
العاملية  االقتصادية  اهلزة 
املتحدة(  الواليات  )ومركزها 
بالشأن  املهتمني  دفعت  واليت 
جمددًا  للحديث  االقتصادي 
عن اخللل يف عالقة االقتصاد 
باألخالق، حيث شّكل غياب 
احلرية  وتسلــــط  األخالق 
االقتصادي  النظام  يف  املفرطة 

ـ  هؤالء  حبسب  ـ  الرأمسالي 
إليه  آلت  ما  يف  رئيسًا  عاماًل 

األوضاع.
   ومن هنا نريد تسليط الضوء 
على معامل االقتصاد اإلسالمي 
الذي يتميز باحلضور األخالقي 
الفاعل يف العملية االقتصادية، 
خالل  من  سيتضح  ما  وهو 
العام  هيكله  على  االطالع 
السيد  الشهيد  رمسه  والذي 

حممد باقر الصدر رمحه اهلل يف 
كتابه القّيم )اقتصادنا(.

1ـ مبدأ امللكية املزدوجة:
يؤمن  الرأمسالي  اجملتمع     
الفــــردي للملكية  بالشكل 
يعتــــرف  عامة، وال  كقاعدة 
بامللكيــــة العامة إال حـــني 
االجتماعية  الضرورة  تفرض 
حصل  )كما  بالتأميم  القيام 
مؤخرًا يف الواليات املتحدة(. 
أما اجملتمع االشرتاكي فامللكية 
املبدأ  هي  فيه  االشرتاكيــــة 
بامللكية  العـــام، وقد يعرتف 
الفردية استثناء حبكم ضرورة 

اجتماعية قاهرة.
عن  اإلسالم  وخيتـــلف    
يف  واالشرتاكية  الرأمساليـــة 
يقررها  اليت  امللكيـــة  نوعية 

• اإلسالم يؤمن 

بامللكية اخلاصة 

وامللكية العامة 

وملكية الدولة
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يؤمن  فهو  جوهريًا،  اختالفًا 
بامللكية اخلاصة وامللكية العامة 
وملكية الدولة، وخيصص لكل 
من هذه األشكال الثالثة حقاًل 
خاصًا تعمل فيه، وال يعترب شيئًا 
منها حالة استثنائية، أو عالجًا 
مؤقتًا، ولذا ميكن التعبري عن 
هذا النوع من امللكية بامللكية 

املزدوجة.
   وليس هناك أدل على صحة 
امللكية  من  اإلسالمي  املوقف 
من واقع التجربتني الرأمسالية 
واالشرتاكية،فكلتاهما اضطرتا 
اآلخر  بالشكل  لالعرتاف 
وتهاوت  بل  )أقول:  للملكية 
عقر  يف  بسرعة  االشرتاكية 
من  شيئًا  وأصبحت  دارها 
املاضي، كما ترتفع الصرخات 
من كل مكان لتعديل النظرة 
الرأمسالية هلذه القضية على أثر 
األوضاع األخرية يف الواليات 
برهن  الواقــع  ألن  املتحدة( 
القائلة  الفكـــرة  خطأ  على 

بالشكل الواحد للملكية.
2ـ مبدأ احلرية االقتصادية يف 

نطاق حمدود:
القيم  حضور  يعين  وهذا     
يعترب  اليت  واخللقية  املعنوية 
ملنع  أنها ضـــرورية  اإلسالم 

على  عديدة  سلبيات  ظهور 
ويتحقق  االقتصادي،  الصعيد 

ذلك بصورتني:
األوىل: التحــــديد الــذاتي 
الذي ينبع من أعماق النفس 
احملتوى  من  قوته  ويستمد 
الروحي والفكري للشخصية 
اإلسالمية، ويتكون طبيعيًا يف 
ظل الرتبية اخلاصة اليت ينشئ 
اإلسالم عليها الفرد. وهي يف 
واقعها ليست حتديدًا للحرية 
بل إنشاء للمحتوى الداخلي 
معنويًا  انشاًء  احلر  لإلنسان 
ظله  يف  احلرية  فتؤدي  صاحلًا، 
لتربز  الصحيحـــة،  رسالتها 

الرمحة  مظاهر  خالهلا  من 
)الزكاة  الرب  وأعمال  والعدل 
احلسنة  وقرض  والصدقات 

وما إىل ذلك(.
املوضوعي  التحديد  الثانية: 
بقوة  ُيفرض  الذي  اخلارجي 
للفرد  حرية  فال  الشرع، 
الشريعة  عليه  نّصت  فيما 
النشاط  ألوان  من  اإلسالمية 
املُثل  مع  تتعارض  اليت 
والغايات اليت يؤمن اإلسالم 
الربا  قبيل  من  بضرورتها 

واالحتكار والغش.
3ـ مبدأ العدالة االجتماعية:

   فقد زّود اإلسالم نظام توزيع 
مبجموعة  اجملتمع  يف  الثروة 
تكفل  اليت  الضمانات  من 
حتقيق  على  قدرته  للتوزيع 
واحلفاظ  االجتماعية  العدالة 
اليت  القيم  انسجامه مع  على 
على  وعمل  عليها.  يرتكز 
حتقيق ذلك من خالل مبدئني 
منهما  واحد  لكل  عامني 

خطوطه وتفصيالته:
بأن  العام،  التكافل  مبدأ  ـ  أ 
ُيفرض على املسلمني ـ على 
حنو الوجوب الكفائي ـ كفالة 
حبسب  كلٌّ  لبعض،  بعضهم 
إمكاناته ومبا ترتفع معه حاجة 

• ال حرية فيما نّصت 

عليه الشريعة  من 

نشاطات تتعارض مع 

املُثل والغايات كالربا

• زّود اإلسالم نظام 

توزيع الثروة بضمانات 

تكفل حتقيق 

العدالة االجتماعية
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احملتاجني. وهي ليست ضريبة 
فحسب،  الدخل  يف  التفوق 
مبدأ  عن  عملي  وتعبري  بل 
األخوة اإلسالمية. كما أن على 
الدولة مسئولية ضمان معيشة 
بقطع  والعاجزين  املعوزين 
الواجبة  الكفالة  عن  النظر 

على األفراد أنفسهم. 
بـ  مبدأ التوازن االجتماعي، 
التفاوت  بأن  يؤمن  فاإلسالم 
أمر  األفراد  بني  الثروات  يف 
االختالف  يفرضه  طبيعي 
الفكرية  املستويات  يف 
يفرضه  كما  بينهم،  والعملية 
بأن  القائل  املنطق  أيضًا 
امللكية.  أساس  هو  العمل 
تعين  ال  احلقيقة  هذه  أن  إال 
السماح بتفشي حاالت الفقر 
اجملتمع،  أفراد  بني  واإلعواز 
بل على الدوىل أن تسعى يف 
إجياد  إىل  صالحياتها  حدود 
أفراد  بني  التوازن  من  حالة 
معيشتهم  مستوى  يف  اجملتمع 
)ال يف مستوى الدخل(، حبيث 
عن  الفقر  حالة  لرفع  تسعى 
الغنى  مادام  اجملتمع  أفراد 
وممكنًا  البعض  عند  متحققًا 
الفقر  يقابل  هنا  )الغنى 
ثروة  امتالك  مبعنى  وليس 

املروي عن  اخلرب  ويف  كبرية(. 
عليه  الكاظم  موسى  اإلمام 
السالم بشأن مسئولية الوالي 
تِف  مل  إن  الزكاة  أموال  يف 
حباجات اجملتمع: ] وإن نقص 
به،  يكتفوا  ومل  ذلك شئ  من 
ميّونهم  أن  الوالي  على  كان 
حتى  سعتهم  بقدر  عنده  من 

• اإلسالم يؤمن بأن 

التفاوت يف الثروات بني 

األفراد أمر طبيعي 

يفرضه االختالف يف 

املستويات الفكرية 

والعملية بينهم

النهائي  فاهلدف   ،] يستغنوا 
حتقيقه  اإلسالم  حياول  الذي 
ويلقي مسئوليته على الوالي 
املعوزين  حاجة  رفع  هو 
إىل  املعيشي  مستواهم  ورفع 
الظروف  وفق  الطبيعي  احلد 
العامة احلاكمة يف ذلك الزمان 

واملكان. 
ــــــــــ

املقالة  هذه  نشر  تأجيل  ت  ـ 
املوعد  عن  واحدًا  أسبوعًا 
يف  أثري  ملا  وذلك  املقرر 
دقيق  غري  كالم  من  الصحافة 
الفلك  علم  مدخلية  حول 
األشهر  بدايات  حتديد  يف 
استوجب  ما  وهو  القمرية، 
املقالة  خالل  من  التوضيح 

التالية.
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كذب الفلكيون ولو صدقوا !!
12 شوال 1429 هـ  / 11 أكتوبر 2008

العديد  الفضاء  ـ طور علماء 
اليت  الدقيقة  األجهزة  من 
تستطيع رصد خمتلف األشعة 
الكهرومغناطيسية املرئية منها 
و غري املرئية ملختلف األجرام 
السماوية مهما اختلف بعدها 
عن األرض. و قد بلغت هذه 
األجهزة درجة متكنها من رصد 
لو  أن  األجسام، حبيث  أصغر 
وضعت مشعة على سطح بلوتو 
الذي يبعد5.763.920.000  كم 
عن األرض، الستطاعت هذه 
الساطع  النور  رؤية  األجهزة 

منها.
ـ استخـــــدم الفلكيـــــون 

االسرتاليون عددًا من أحدث 
العامل  يف  الفلكية  األجهزة 
اليت  النجوم  عدد  لقياس 
ميكن رؤيتها باملناظري الفلكية، 
القياسات  تلك  خالل  ومن 
جديد  تصور  إىل  توصلوا 
للكون املرئي، حيث توصلوا 
 70 يبلغ  النجوم  عدد  أن  إىل 
سكستيليون جنمًا )سبعة وإىل 
ميينها 22 صفرًا(!! وهذا الرقم 
الرمال  حبات  عدد  من  أكرب 
الشواطىء  كل  يف  املوجودة 

والصحاري يف األرض. 
اكتشاف  ت   2004 عام  يف  ـ 
أبعد جسم  تعد  جمرة جديدة، 

األرض،  كوكب  عن  معروف 
صورها  وبث  تصويرها  وت 
وهي  اإلعالم،  وسائل  عرب 
سنة  مليار   13 حوالي  تبعد 
األرض  كوكب  عن  ضوئية 
)السنة الضوئية = 300 ألف 
تسعة   =  365×24×60×60×
وستني  مئة  وأربع  ترينيونات 
مليون  مئة  ومثاني  بليونًا 
العلماء  واستخدم  كيلومرت(، 
اجملرة،  لرصد  خاصة  معدات 
متثلت يف تلسكوبني عمالقني: 
والثاني يف  الفضاء،  األول يف 

هاواي.
سطح  على  العلماء  وضع  ـ 
من  متكنهم  مرايا  عدة  القمر 
سطح  إىل  اإلشارات  إرسال 
القمر و استقابلها يف األرض 
و حيدد من خالهلا موقع القمر 
بعده  كذلك  و  متناهية  بدقة 
اكتشف  وقد  األرض.  عن 
العلماء أن القمر يبتعد مبقدار 
4 سم من األرض يف كل عام.

منجمون أم فلكيون ؟
   دار احلديث مؤخرًا حول دور 
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علم الفلك يف حتديد بدايات 
األشهر القمرية، والنهي عن 
الفلكية  باحلسابات  األخذ 
بعض  يف  الصادر  للنهي 
األحاديث الشريفة عن األخذ 
والفلكيني،  املنجمني  بقول 
وأن إطالق الروايات الواردة 
يف حقهم يدل على عدم اعتبار 
أقواهلم حتى بالنسبة إىل ثبوت 
اهلالل، فال يثبت اهلالل بقول 

املنجمني!! 
   ولست هنا بصدد بيان أدلة 
الفلكية  باحلسابات  األخذ 
األشهر،  بدايات  إثبات  يف 
يف  الفلكيني  بقول  واالكتفاء 
حتديدها، فلهذا حبث آخر أكثر 
تفصياًل، بل أرمي إىل توضيح 
مع  السيما  احلقائق  بعض 
عدم الدقة العلمية يف ما قيل، 
التنجيم  بني  القائم  واخللط 
الفلك  وعلم   Astrology

.Astronomy
مرونة الشريعة:

اإلسالمية  الشريعة  متتاز     
التحرك  لقدرة  باختزانها 
قادرة  جيعلها  مما  التشريعي، 
التغرّيات ضمن  على مواكبة 
ينهض  اليت  االجتهاد  عملية 
مبسئوليتها الفقهاء وفق قواعد 

معينة. ومن األمثلة على ذلك 
ما ورد يف أمر تشريح اجلثث 
من  املوت  بعد  هلا  والتعّرض 
اهلل  رسول  قال  حتى  نهٍي 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى 
ميتًا  اإلنسان  عظم  )كسر 
ككسره حيًا(، أو: )إن اهلل حّرم 
العقور(.  بالكلب  ولو  املثلة 

يف  واضحان  احلديثان  وهذان 
املوتى.  التعرض جلثث  حرمة 
فقد  احلاضر  العصر  يف  أما 
يف  مجة،  منافع  للتشريح  صار 
وحتقيقات  الطب  تعلم  جمال 
اجلرائم وغريهما. لذلك مل يَر 
جبواز  اإلفتاء  بأسًا يف  الفقهاء 
هذا األمر لغرض عقالئي فيه 

منفعة.

يف  يبحث  أن  يريد  ومن     
باحلسابات  األخذ  إمكانية 
حتديد  يف  الدقيقة  الفلكية 
اعتمادًا  األشهر  بدايات 
اهلالل  والدة  أمرين:  على 
أن  فالبد  الرؤية،  إمكانية  و 
احلقيقة  االعتبار  بعني  يأخذ 
املوضوع  دراسة  أي  السابقة، 
ضمن املستجدات واملعطيات 
التوقف  ال  املعاصرة،  العلمية 

عند زمن صدور النص.
حقائق أم ظنون ؟

   يف قاموس املنجد يف اللغة 
العربية املعاصرة جند تعريف 
)علٌم  بأنه:  الفلك  علم 
السماوية  األجرام  يف  يبحث 
من حيث تكوينهما ومواقعها 
وقوانني سريها(. أّما التنجيم 
بأنه:  القاموس  هذا  فيعّرفه 
)علم يبحث يف تأثري حركات 
النجوم على جمرى األحداث، 
تنبؤات  منها  ويستخلص 
مزعوم  تأثري  ذات  مستقبلية 

على حياة الناس وطباعهم(.
   وألن علم الفلك القديم، 
األول  اإلسالمي  العصر  يف 
بالتنجيم  وخمتلطًا  مشوبًا  كان 
الذين  املنجمني  وبأفعال 
وقدرة  الغيب  معرفة  يّدعون 

• متتاز الشريعة 

اإلسالمية باختزانها 

لقدرة التحرك 

التشريعي، مما جيعلها 

قادرة على مواكبة 

التغرّيات ضمن عملية 

االجتهاد
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ورد  فقد  الناس  على  التأثري 
العبارات  بأشد  عنه  النهي 
حتى روي عن النيب صلى اهلل 
عليه وآله وسلم: )من صّدق 
مبا  كفر  فقد  منّجمًا  أو  كاهنًا 
قول  أو  حممد(.  على  ُأنِزل 
السالم:  عليه  الصادق  اإلمام 
)إنكم تنظرون يف شيء كثريه 

ال ُيدرك وقليله ال ينفع(.
الدكتور  الشيخ  قال     
كتابه  يف  الفضلي  عبداهلادي 
نهت  )ما  الفقه:  علم  مبادىء 
عنه النصوص الشرعية ليس 
هو هذا احلساب احلديث، ألنه 
مل يكن معهودًا حبداثته وقت 
الذي  وإمنا  النص،  صدور 
نهت عنه هو حساب النجوم 
حساب  أو  التنجيم  علم  أو 
احلساب  غري  وهما  التقاويم، 

الفلكي اآللي احلديث(.
   وقال املرجع الديين الشيخ 
كتابه  يف  السبحاني  جعفر 
الصوم يف الشريعة اإلسالمية 
يف  النجوم  علم  )إن  الغراء: 
مصطلـــح القدماء هو العلم 
يف  الكواكب  حـــلول  بآثار 
الربوج والدرجــــات... وأما 
علم النجوم يف مصطلح اليوم 
فهو عبارة عن حساب حركة 

الشمس واإلخبار عن أوائل 
والفارسية  الرومية  الشهور 
وما  القمر  حركات  ورصد 
املعنى  هذا  فأين  ذلك،  شابه 
إىل  بالنسبة  النجوم  علم  من 
علم  وهو  السابق؟...  املعنى 
على  مبنية  رصينة  قواعد  ذو 
حسابات رياضية قّلما ختطىء، 
تعيني  يف  بها  نأخذ  ولذلك 
والكسوف  اخلســـوف  وقت 
ودخول األوقـــات وحمــــاذاة 
القبــلة والعرض اجلغـــرايف 

للبلد وطوله(.
   وقال احملقــــق الكـــركي 
جامع  كتابه  يف  1534م(  )ت 

التنجيم  أن  )اعلم  املقاصد: 
مع اعتقاد أن للنجوم تأثريًا يف 
املوجودات السفلية، ولو على 
وكذا  حرام،  املدخلية  جهة 
تعلم النجوم على هذا الوجه، 
بل هذا االعتقاد كفر يف نفسه، 
نعوذ باهلل منه... وأما علم اهليئة 
]علم الفلك[ فال كراهية فيه، 
بل رمبا كان مستحبًا، ملا فيه من 
اهلل  قدرة  عظم  على  االطالع 

تعاىل(.
حجية علم الفلك:

   ثم من الغريب أن القائلني 
بقول  األخذ  عن  بالنهي 
أنفسهم  يعتمدون  الفلكيني 
الفلكية  احلسابات  على 
الصالة  مواقيت  حتديد  يف 
والكسوف،  واخلسوف  بدقة، 
األهلة،  والدة  وقت  وحتديد 
ولقرون قادمة!! حتى إذا جاءوا 
يف  الفلكيني  دور  قضية  إىل 
من  األشهر  بدايات  حتديد 
الرؤية  إمكانية  مدى  خالل 
حجية  أنكروا  الوالدة،  بعد 
ومتسكوا  مطلقًا  الفلكي  قول 
األحاديث  يف  الصادر  بالنهي 

الشريفة!!
يعتمدون على     بل جتدهم 
الفتوى القائلة بأنه: )يف شهادة 

• الدكتور الفضلي: 

ما نهت عنه النصوص 

الشرعية ليس هو هذا 

احلساب احلديث

• القائلون بالنهي عن 

األخذ بقول الفلكيني 

يعتمدون على احلسابات 

الفلكية للصالة !!
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العدلني باهلالل البد أن تكون 
شهادتهما غري معاَرضة ُحكمًا 
بشهادة أخرى، وإال فال يؤخذ 
بها، فإذا أخرب الفلكيون بعدم 
للرؤية  قاباًل  اهلالل  كون 
بالعني اجملردة و حصل الوثوق 
بصحة ما يقولون، فهذا يعين 
الوثوق بوقوع العدلني باخلطأ 
شهادتهما  فترتك  واالشتباه، 
لذلك( كتاب الفوائد الفقهية 
علي  السيد  الديين  للمرجع 

السيستاني. 
   ويف هذا داللة واضحة على 
حجية قول الفلكي )ولو من 
فرضنا  ولو  اإلمكان(...  حيث 
األخذ  عن  النهي  وجود 
جانيب  يف  لُرفض  بكالمهم 

النفي واإلثبات معًا. 
العلم  بني  التعارض 

والوحي:
علم  أن  الكالم  وخالصة     
ذات  العلوم  )ومبعونة  الفلك 
النووية  كالفيـــــزياء  الصلة 
من  اليوم  قد شهد  والفضاء( 
التطورات املذهلة ما جنزم معه 
األحاديث  موضوع  ليس  أنه 
وأن  به،  األخذ  عن  الناهية 
والتنجيم  شئ،  الفلك  علم 
السخف  من  وإن  آخر،  شئ 

رفض  عن  احلديث  مبكان 
العلوم  هذه  مبعطيات  األخذ 
إن وصلت إىل حد اليقني أو 
املتعلمني  أقل  االطمئنان، ألن 
واليقني  االطمئنان  أن  يدرك 
ميكن  وال  حجة،  ذاتهما  يف 
العلم  بني  التعارض  يقع  أن 
اليقيين وبني الوحي، ألن منزل 
الوحي هو احلكيم الذي خلق 
ووضع  األمور  دّبر  و  الكون 
اليت  القوانني  خملوقاته  يف 

الناس  تدير وجودها، ثم دعا 
للتدبر فيها واالستفادة منه )ِإنَّ 
َماَواِت َواأْلَْرِض  يِف َخْلِق السَّ
َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتالِف 
)آل  اأْلَْلَباِب(  أِلُوِلي  آَلياٍت 
عمران:190(، )ُهَو الَِّذي َجَعَل 
ُنورًا  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  ْمَس  الشَّ
َعَدَد  ِلَتْعَلُموا  َمَناِزَل  َرُه  َوَقدَّ
ِننَي َواحْلَِساَب َما َخَلَق اهللَُّ  السِّ

• العامل اإلسالمي مقبل 

على األخذ باملعطيات 

الدقيقة لعلم الفلك 

خالل السنوات القادمة 

ُل اآْلياِت  َذِلَك ِإالَّ ِباحْلَقِّ ُيَفصِّ
)يونس:5(.  َيْعَلُموَن(  ِلَقْوٍم 
القول  على  اإلصرار  وليس 
بيقينيات  األخذ  من  باملنع 
العلوم ـ ومنها علم الفلك ـ 
إال حتفيز لآلخرين للسخرية 
من اإلسالم ومن مدرسة أهل 
واليت  السالم،  عليهم  البيت 
تعد حبق منبع احلكمة والعلم 

والتحّضر.
   إن العامل اإلسالمي مقبل ـ 
األخذ  على  ـ  تعاىل  اهلل  بإذن 
باملعطيات الدقيقة هلذا العلم 
القادمة  السنوات  خالل 
األشهر  بدايات  حتديد  يف 
مسألة  هي  واملسألة  القمرية، 
يف  فالدين  أكثر...  ال  وقت 
يف  والعلم  العلم...  ركب 

خدمة الدين.
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الفرقة الناجية
26 شوال 1429 هـ  / 25 أكتوبر 2008

  ما فتئت كل فرقة من فرق 
املسلمني ـ طوال قرون مضت 
على األمة اإلسالميةـ  تتمسك 
بأنها الفرقة الناجية اليت أشار 
إليه احلديث املروي عن النيب 
عليه  اهلل  صلى  حممد  األكرم 
تفرتق  ُأّميت  ]إّن  وسلم:  وآله 
فرقة[...  وسبعني  ثالث  على 
بليلى...  وصاًل  يّدعي  وكٌل 
هذا  مضمون  بات  حتى 
احلديث من حمّفزات الرتاشق 

بالكفر ومربرات التكفري.
بهـــذه  النــــص  ومادام     
احلساسيـــة، فمن مسئوليـــة 
العلماء واحملققــني أن ينربوا 

من  احلـــديث  هذا  لدراسة 
جديد سندًا ومتنـــًا وإسقاطًا 
على الواقع، لعلهم يتوصلون 
من  األمة  جتري  نتائج  إىل 
العواقب الوخيمة اليت ترتصد 
بها إن هي استسلمت ملدلول 
متداول  هو  ما  وفق  النص 
هنا  املناسب  من  وأجد  عامًة. 
للدراسة  تلخيصًا  أقدم  أن 
الشيخ  العالمة  نشرها  اليت 
جعفر السبحاني حفظه اهلل ـ 
وبتصرفـ  يف مقدمة موسوعته 

)حبوث يف امللل والنحل(.
سند احلديث: 

   روي احلديث املذكـــور يف 

بأسانيد  واملسانيد  الصحاح 
ابن  سنده  رد  وممن  خمتلفة، 
يف  )الفصل  كتابه:  يف  حزم 
األهواء وامللل( قال: ] ذكروا 
حديثًا عن رسول اهلّل صلَّى اهلل 
عليه وآله وسلَّم )أّن القدرية 
اأُلمة(  هذه  جموس  واملرجئة 
هذه  )تفرتق  آخر  وحديث 
اأُلّمة على بضع وسبعني فرقة 
واحدة  حاشا  النار  يف  كّلها 
 [ قال:  ثم  اجلنة([.  يف  فهي 
يصحان  ال  حديثان  هذان 
أصاًل من طريق األسناد، وما 
عند  حّجة  فليس  هكذا  كان 
من يقول خبرب الواحد، فكيف 
من ال يقول به؟! [. وقد اعترب 
قام  أنه  النيسابوري  احلاكم 
سند  عن  احلديث  برواية 
الشيخان،  يرتضيه  صحيح 

• بات مضمون حديث 

الفرقة الناجية من 

حمّفزات الرتاشق بالكفر
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وقد استدرك عليه الذهيب بأّن 
عمرو(  بن  )حمّمد  سنده  يف 
ولكن  منفردًا  به  حيتج  وال 
هذا  كان  فإذا  بغريه،  مقرونًا 
حال السند الذي بذل احلاكم 
فكيف  لتصحيحه،  جهده 
األسانيد؟! وهكذا  حال سائر 
حممد  الشيخ  احلديث  ضّعف 
زاهد الكوثري يف تعليقه على 
والرتمذي  داود  أبو  رواه  ما 
يف  ماجة  وابن  سننهما،  يف 

صحيحه.
نص احلديث:

   إّن مشكلة اختالف نصوص 
عن  إعضااًل  تقل  ال  احلديث 
مشكلة سنده، فقد تطّرق إليه 

االختالف من جهات:
الفرق،  1ـ االختالف يف عدد 
فرق  عدد  احلاكم  روى  فقد 
بني  مرّددًا  والنصارى  اليهود 
عبد  رواه  بينما   ،72 و   71
بأسانيده  البغدادي  القاهر 
وجه  على  هريرة  أبي  عن 
اليهود  وأّن  والقطع،  اجلزم 
افرتقت إىل 71 فرقة، وافرتقت 
ويف  فرقة،   72 على  النصارى 
الوقت نفسه روى بسند آخر 
 72 على  إسرائيل  بين  افرتاق 

مّلة.

2 ـ االختالف يف عدد الناجني 
واهلالكني، فإّن أكثر الروايات 
وهالك  واحدة  بنجاة  تصّرح 
الباقني، بينما قال مشس الدين 
يف  البشاري  أمحد  بن  حممد 
يف  التقاسيم  )أحسن  كتابه 
معرفة األقاليم( بصورة تضاده 
)اثنتان  حديث  إّن   [ قال:  إذ 
وسبعون يف اجلنة وواحدة يف 
وحديث  إسنادًا،  أصّح  النار( 
النار  يف  وسبعون  )اثنتان 

وواحدة ناجية( أشهر[ !
تعيني  يف  االختالف  3ـ 
الناجية،  الفرقة  جناة  معيار 
ويف  )اجلماعة(  أنه  نص  ففي 
و  ومجاعتهم(  )اإلسالم  آخر 
اليوم  عليه  أنا  )ما  ثالث  يف 
وأصحابي( و آخر )أنا ـ أي 

النيب ـ وشيعيت(.
عبده  حممد  الشيـــخ  قال     

أي  تعيني  أّما   [ تفسريه:  يف 
اليت  أي  الناجية،  هي  فرقة 
تكون على ما كان النيب عليه 
وأصحابه، فلم يتعنّي إىل اآلن، 
فإّن كّل طائفة مّمن يذعن لنبينا 
بالرسالة جتعل نفسها على ما 
كان عليه النيب وأصحابه... وممّا 
يسرني ما جاء يف حديث آخر 

أّن اهلالك منهم واحدة [.
العالمـــة  تعـــّرض  ثم     
السبحاني إىل تفصيل الكالم 
تلك  من  معيــــــار  كل  يف 
اليت  التناقضات  مبّينًا  املعايري 
أن  املناسب  ومن  تستدعيها.. 
أختم املوضوع مبا ذكره مساحته 
إثارة  على  األخري  رده  ضمن 
القرضاوي  الدكتور  الشيخ 
حيث كتب: ]لقد أّكدت مساحة 
كون  على  جهة  من  الشيخ 
جهة  ومن  مبتدعة،  الشيعة 
ثانية أّكدت أّن الفرقة الناجية 
يف  مستندًا  السنة،  أهل  هم 
املعروف:  احلديث  إىل  ذلك 
ثالث  إىل  أميت  )ستفرتق 
نسأل  هنا  فرقة(،  وسبعني 
مساحتكم ما هي احلصيلة اليت 
من  متعصب  بها شاب  خيرج 
أليست  السّنة؟  أهل  شباب 
حزام  بربـــط  القيـــام  هي 

• مشكلة اختالف 

نصوص احلديث ال تقل 

إعضااًل عن مشكلة 

سنده، فقد تطّرق إليه 

االختالف من جهات
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ليقوم  املتفجرات  من  ناسف 
الشباب  من  العشرات  بقتل 
واألطفال والنساء من املؤمنني 
من  وغريها  العراق  مدن  يف 
ما  وهذا  اإلسالمية،  البلدان 
يقوم به العشرات من الشباب 
األردني والسعودي واألفغاني 
واملغربي مستندين يف عملهم 
تكفرية  فتاوى  إىل  هذا 
بها  يقوم  إقصائية  ومواقف 
بعض الرجال احملسوبني على 

وصل  حتى  والفتوى،  العلم 
عائلة  تقيم  حد  إىل  األمر 
االنتحاري األردني الذي فّجر 
يف  املؤمنني  أوساط  يف  نفسه 
جملس  العراقية  احللة  مدينة 
التهاني  فيه  تتلقى  عرس 

والتربيك بتلك املناسبة.
   احلديث قد ضّعفه احملّققون 
يف علم احلديث، وعلى فرض 

للحديث  معترب  سند  وجود 
فال يصّح االستناد إىل حديث 
آحاد إلثبات مثل هذا األصل، 
فرقة  وسبعني  اثنتني  واعتبار 
من فرق املسلمني من أصحاب 
النار وحصر أصحاب اجلنة يف 

فرقة واحدة.
   إّن مضمون احلديث حيكي 
هنا  وأنا  صّحته،  عدم  عن 
اليهود  فرق  عن  أحتّدث  ال 
أين  أتساءل  بل  والنصارى، 
األساسية  املسلمني  فرق  هي 
احلد؟  هذا  إىل  وصلت  اليت 
املذكورة  الفرعية  الفرق  وأّما 
فقد  والنحل  امللل  كتب  يف 
فهل  قطعًا!  احلد  جتاوزت 
ميكن أن جند ذلك العدد من 
الفرق األساسية يف كتب امللل 
اعتبار  ميكن  وهل  والنحل؟! 
واحدة  مسألة  يف  االختالف 
مربرًا لتصنيفها فرقة مستقلة؟ 
األساسية  املسلمني  فرق  إّن 
اليد،  أصابع  عدد  تتجاوز  ال 
كتب  أصحاب  نرى  هنا  من 
بأمور  يتشّبثون  والنحل  امللل 
املذكور  العدد  إلثبات  واهية 
مصداقية  على  دلياًل  ليكون 
باإلخوة  األجدر  إّن  احلديث. 
إىل  عقائدهم  يف  يستندوا  أن 

البخاري  رواه  الذي  احلديث 
اهلل  رسول  ]قال  قال:  حيث 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى 
كّل أميت يدخلون اجلّنة إال من 
أبى. قالوا: يا رسول اهلل ومن 
دخل  أطاعين  من  قال:  يأبى؟ 
اجلنة ومن عصاني فقد أبى(، 
يف  املالك  احلديث  حدد  فقد 
إطاعة  يف  والنار  اجلنة  دخول 
وآله  عليه  اهلل  الرسول صلى 
وسلم وعصيانه، ومن الواضح 

يصدق  والتمّرد  العصيان  أّن 
يف حالة كون اإلنسان ال ميلك 
على  املعقول  والدليل  احلجة 
عليكم  خفيًا  وليس  عمله، 
الشيعة  أّن  املفّكرين  وعلى 
تستند يف املسائل اخلالفية إىل 
وإن  الكافية  واحلجة  الدليل 
كان ذلك غري تام يف نظركم[.

• فرق املسلمني األساسية 

قليلة جدًا، وأصحاب 

كتب امللل والنحل 

يتشّبثون بأمور واهية 

إلثبات العدد املذكور 
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نفسها على ما كان 

عليه النيب وأصحابه
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تطلُّعات حول اخُلمس
2 ذوالقعدة 1429 هـ  / 1 نوفمرب 2008

   ميثل اخلمس ضريبة شرعية 
اتفق  إسالمية  وفريضة 
املسلمون على وجوبها لورود 
الصريح  القرآني  النص 
َا  َأمنَّ )َواْعَلُموا  املنسوخ  وغري 
َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ هللَِِّ ُخَُسُه 
اْلُقْرَبى  َوِلِذي  َوِللرَُّسوِل 
َواْبِن  َواملََْساِكنِي  َواْلَيَتاَمى 
ِبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِباهللَِّ َوَما  السَّ
َأْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن 
َيْوَم اْلَتَقى اجْلَْمَعاِن َواهللَُّ َعَلى 
ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( )األنفال:41(، 
اقتطاع  ألنها  التسمية  وتأتي 

20% أي خس املقدار.
وإن  املسلمني  وفقهــــاء     
اختلفوا يف سعة دائرة ما جيب 

متفقون  أنهم  إال  خيمَّس  أن 
جاء  الوجوب،  أصل  على 
إصدار  الفقهية  املوسوعة  يف 
عنوان  حتت  األوقاف  وزارة 
َعَلى  اْلُفَقَهاُء  )اتََّفَق  اخلمس: 
اْلَغِنيَمِة(،  خَتِْميِس  ُوُجوِب 
وجاء يف كتاب اخلمس للمرجع 
أبوالقاسم  السيد  الراحل 
ال  كما  إشكال  )ال  اخلوئي: 
اخلمس  وجوب  يف  خالف 
وقد  اإلسالمية،  الشريعة  يف 
العزيز  الكتــــاب  به  نطق 
قامت  بل  املتواترة،  والسنة 
على  القطعية  الضرورة  عليه 
سلك  يف  منكره  يندرج  حد 
عليه  اتفقت  وقد  الكافرين، 
من  قاطبة  املسلمني  علماء 
وقع  وإن  والعامة،  اخلاصة 
اخلالف يف بعض اخلصوصيات 

من حيث املورد واملصرف(.
سعة دائرة املوارد:

   ويرجع كثرة تداول وحبث 
الفقه  يف  املوضـــــوع  هذا 
اجلعفري إىل سعة دائرة موارد 
على  تقتصر  ال  فهي  اخلمس، 

غنائم احلرب بل تشمل عدة 
الفائض  أهمها:  من  عناوين 
احلاصلة  املكاسب  أرباح  عن 
واإلجارة  والصناعة  بالتجارة 
ومن  وغريها،  والزراعة 
الواضح أنها قضايا متس حياة 
كاحلرب  ال  مباشرة،  اإلنسان 
اليت قد يعيش اإلنسان وميوت 

دون أن يبتلى بها.
مصرف اخلمس:

اخلمس  مصارف  عناوين     
القرآنية،  اآلية  يف  مبينة 
إىل  اإلمامية  فقهاء  ويقسمها 
حتت  األول  رئيسيني،  قسمني 
وينفق  اإلمام  )سهم  عنوان 
اهلل( واآلخر )سهم  يف سبيل 
السادة  لفقراء  ويعطى  السادة 
عليه  اهلل  صلى  النيب  آل  من 
آلية  أن  إال  وسلم(،  وآله 
العناوين  وتطبيق  الصرف 
على املصاديق اخلارجية ومدى 
املطلوب،  بالشكل  استثمارها 
الصرف،  أولويات  وحول 
فيه  مبا جيمع  بلد  كل  وأحقية 
واشرتاط  اخلمس،  أموال  من 
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التقليد  مرجع  إىل  التسليم 
املرجعيات  وكالء  ونظام 
الدينية املعتمد يف مجع املوارد 
هي  وغريها  وإنفاقها  املالية 
لتكون  وعادت  ـ  كانت  اليت 
ـ مثار جدل واسع يف اإلعالم 

ومنتديات اإلنرتنت.
عدة  أسّجل  أن  هنا  وأود     
ويقال  قيل  فيما  مالحظات 

حول املوضوع:
توسعة مصارف اخلمس:

   كانت مصــــارف اخلمس 
خـــــالل القــــرون املاضية 
حمدودة ضمـــن عناوين معينة 
حتكمها الظـــروف السياسية 
واالقتصـــادية اليت عاشتــها 
احلوزات الدينية ضمن الدول 
اليت عاشت يف كنفها، فرتّكزت 
يف توفري رواتب طلبة العلوم 
وشئون  واملبلغــــني  الدينية 
وبناء  الكتب  كطباعة  التبليغ 
املدارس الدينــــية ومساعدة 
اليوم  أما  واحملتاجني،  الفقراء 
وزيادة  الظروف  تغرّي  ومع 
املوارد وبروز أولويات جديدة، 
فإن ما يطالب به البعض من 
لتشمل  اإلنفاق  دائرة  توسيع 
اإلعالم بامتـــــداداته احلديثة 
واملدارس واجلامعات واملعاهد 

يعّد  وغريها،  واملستشفيات 
ملّحة  وحاجة  مشروعًا  أمرًا 
العنوان  تقع ضمن  دامت  ما 
الكلي )يف سبيل اهلل( أو )مبا 

ُيرضي اإلمام عليه السالم(.
   بل ومن اإلنصاف أن نؤكد 
مشاريع  عدة  نهوض  على 
وضمن  األخاس  على  قامت 
هذه التصورات املطاَلب بها، 
ومنها مؤسسة املرجع الراحل 

السيد أبوالقاسم اخلوئي رمحه 
تنهض  واليت  لندن  يف  اهلل 
بدور تعليمي وإرشادي وديين 
دول  يف  املسلمة  للجاليات 
اخلوئي  السيد  ومربة  عديدة، 
اليت أسسها املرجع السيد حممد 
حسني فضل اهلل حفظه اهلل يف 
لتصبح  توسعت  واليت  لبنان 
ترعى  ضخمة  مؤسسة  اليوم 
االحتياجات  وذوي  األيتام 

السن  وكبار  اخلاصة 
ومدارس  متطور  ومستشفى 
املراحل، وتعترب  عديدة لكافة 
من النماذج املتقدمة يف العمل 
التطوعي غري احلكومي واليت 
تتعاون معها بعض مؤسسات 
االهتمام  ذات  املتحدة  األمم 
مؤسسات  وهناك  املشرتك. 
العراق  يف  عديدة  ومشاريع 
اخلليج  ودول  وأفغانستان 
وسورية  وإيران  العربية 
وباكستان  واهلند  ولبنان 
أموال  على  نهضت  وغريها، 
الطابع  ذات  وحتمل  اخلمس، 

اخلدمي واإلنساني والديين. 
املأسسة:

    مبعنى توجيه جانب من هذه 
املرجعيات  قبل  من  األموال 
تقام  مؤسسات  حنو  الدينية 
اخلمس  مصارف  لتحقيق 
ضمن العناوين اليت ذكرناها 
حالة  عن  ولتخرج  سلفًا، 
اإلجنازات الفردية اليت تنتهي 
الديين،  املرجع  بوفاة  وتندثر 
مشروعة  أخرى  مطالبة  وهي 
جناح  الستمرارية  وضمان 
والتعليمية  اخلدمية  املشاريع 
اليت  والتبليغية  واإلعالمية 
اخلمس،  أموال  على  تقام 

• املطالبة بتوسيع 

دائرة إنفاق اخلمس 

لتشمل اإلعالم واملدارس 

واجلامعات واملستشفيات 

تعد أمرًا مشروعًا
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مشروعي  جناح  أسرار  ومن 
اخلوئي  السيد  )مؤسسة 
لتحقيق  ووسيلة  واملربة(، 
التعاون بينها وبني مؤسسات 
أو  الطابع  ذات  حتمل  أخرى 
االهتمامات،  يف  معها  تشرتك 
كما أنها حتمل يف طياتها بذور 
الرساميل  ألصحاب  اإلقناع 
واألوصياء على أثالث اإلرث 
اخلمس  إخراج  يف  واملرتددين 
هلم  تقّدم  ألنها  أمواهلم،  من 
اإلجنازات  عن  جلّية  صورة 
من  تتحقق  اليت  اإلنسانية 
وراء األموال اليت ينفقونها يف 

هذا الطريق.
اإلشراف املرجعي:

بإلغاء  يطالب  البعض     
اآلن  القائمة  املركزية  احلالة 
واملتحققة من خالل اإلشراف 
من  جيمع  ما  على  املرجعي 
يوكل  حبيث  اخلمس،  أموال 
إىل كل فرد إنفاق ما لديه من 
رؤيته،  وفق  اخلمس  أموال 
وهو ما عمل به املرجع السيد 
اهلل  حفظه  السيستاني  علي 
النظام  أبان حكم  العراق  يف 
هذه  لتعميم  أن  إال  البعثي، 
من  عديدة  سلبيات  املطالبة 
أهمها فقدان احلوزات الدينية 

ضمنته  ما  وهو  استقالليتها، 
مدى  على  اخلمس  أموال 
وأعطت  الزمن  من  قرون 
يف  واحلوزة  للمرجعية  القوة 
ما  متى  اجلريئة  املواقف  اختاذ 

استدعى األمر ذلك.
دور وكالء املراجع:

   وما دمنا نقر بلزوم املركزية 
للمرجعيات،  األموال  يف مجع 
فالبد أن نقر ـ بديهيًا ـ بنظام 

الوكالء الذين تقوم املرجعيات 
كمسئولني  بتعيينهم  الدينية 
الشرعية  األموال  مجع  عن 
معينة،  معايري  وإنفاقها ضمن 
ومع زيادة األقاويل عن بعض 
املنضبطة  غري  التصرفات 
الوكالء،  بعض  من  الصادرة 
بالرقابة  القيام  امُلـِلح  فإن من 
احلسابات  يف  والتدقيق 
الناس  شكاوى  ومتابعة 

ذاك  أو  الوكيل  بهذا  املتعلقة 
احلامسة  اإلجراءات  واختاذ 
تالعبهم  يثبت  من  حق  يف 
انضباطهم  عدم  أو  باألموال 
كان  وهذا  اإلنفاق،  مبعايري 
بن  علي  املؤمنني  أمري  ديدن 
يف  السالم  عليه  طالب  أبي 
الذين  املسئولني  مع  التعامل 
خيانات  يف  تورطهم  يثبت 
مالية بل ويف قضايا قد تستزهلم 
الرتكاب مثل تلك اخليانات، 
ُكتب  البالغة:  نهج  )راجع 
اإلمام لشريح القاضي ولزياد 
الشيباني  وملصقلة  أبيه  بن 
وعثمان بن حنيف وغريهم(.

   بل إن الطموح يرتقي لعقد 
الوكالء  بني  دورية  لقاءات 
دورات  وإقامة  واملرجعيات 
ترتبط  وتنشيطية  تدريبية 
ومستجدات  اخلمس  بأحكام 
واملصرفية  املالية  التعامالت 
وتبادل  املستحدثة  واملشاريع 
األولويات  وتدارس  اخلربات 
األداء  يطّور  مما  ذلك  إىل  وما 
وحيقق  للوكالء،  الوظيفي 
الفائدة األكرب من استثـــمار 
أموال اخلمس يف ما يرضــي 

اهلل عزوجل.

• من اخلطأ تعميم 

املطالبة بإلغاء املركزية 

القائمة من خالل 

اإلشراف املرجعي على  

أموال اخلمس
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الرتبية اإلنسانية
9 ذوالقعدة 1429 هـ  / 8 نوفمرب 2008

   إىل أي مدى تظهر عالئم 
اإلنسانية ومالحمها يف شخصية 
أي  وإىل  املسلم؟  اإلنسان 
مدى جنحنا ـ كإسالميني ـ يف 
تربية األجيال الصاعدة تربيًة 
للخري  حمبني  جتعلهم  إنسانية 
األنانية  عقد  يعيشون  وال 
التنافس؟  وأحقاد  املفرطة 
القيم  تنعكس  مدى  أي  وإىل 
على  العزيز  ديننا  يف  احلياتية 

سلوك املسلمني؟
مؤمتر النصرة:

   يف األسبوع املنصرم عقدت 

وزارة األوقاف بدولة الكويت 
النصرة  مؤمتر  مع  بالتعاون 
نبينا  لنصرة  الثاني  املؤمتر 
اهلل  صلى  املصطفى  احلبيب 
))حضرت  وسلم،  وآله  عليه 
حفل االفتتاح وكالعادة مل أجد 
حماضر  أي  املؤمتر  برنامج  يف 
الشيعة  املسلمني  علماء  من 
إىل  ومّنا  البلد..  أبناء  من 
فيما  وكان  األوقاف((،  وزارة 
ُطرح التأكيٌد على أهمية محل 
أحناء  إىل  اإلسالمية  الرسالة 

األرض باألسلوب األمثل.

إنسانية اإلسالم:
   ولعل من أهم القضايا اليت 
جيب الرتكيز عليها عند البحث 
وتعديل  حتسني  طرق  حول 
صورة اإلسالم واملسلمني عند 
اجلانب  إبراز  هي  الغربيني 
تشريعًا  اإلسالم  يف  اإلنساني 
وخلقًا وتارخيًا، فهذا هو واقع 
وبتعبري  تعاليمه،  يف  اإلسالم 
هو  مسلمًا  تكون  )أن  دقيق: 
أن تكون إنسانًا(. ومن أفضل 
تصل  أن  ميكنها  اليت  الطرق 
وعقوهلم  الناس  قلوب  إىل 
األعمال الدرامية اليت ال حتكي 
التاريخ بصورة مباشرة كما يف 
اإلنتاج  )وهو  الرسالة  فيلم 

• إبراز اجلانب اإلنساني 

يف اإلسالم من أهم ما 

جيب الرتكيز عليه 

لتعديل صورة اإلسالم 

واملسلمني عند الغربيني
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الذي كان له تأثريه اإلجيابي(، 
إنسانية  قصة  من  تنطلق  بل 
املشرك  اجملتمع  أجواء  تعيش 
بعدها  لتنطلق  وتناقضاته، 
النيب  دعوة  تفاعالت  ضمن 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
لتحكي  اإلنسانية،  وعناوينها 
حققها  اليت  العظيمة  النقلة 
اجلوانب  يف  ومحَلـُته  اإلسالم 
اإلنسانية العديدة اليت سبقت 
معطيات الثورة الفرنسية وما 

بعدها.
الرتبية أواًل:  

   وهذا لن يكون كافيًا أيضًا 
ـ بل ولن يكون صادقًا ـ مادام 
التناقض  يعيشون  املسلمون 
بني مبادئهم وسلوكهم، فكيف 
الغربيني  نقنع  أن  لنا  ميكن 
يرون  وهم  اإلسالم  مببادئ 
سلوكهم )حيث النظام والدقة 
يف املواعيد وااللتزام باملواثيق 
ومراعاة  القانون  واحرتام 
والصدق  العامة  النظافة 
من  أرقى  ..إخل(  املعاملة  يف 
الذين  املسلمني  سلوك 
الفوضوية  معهم  حيملون 
وحنث  الوقت  احرتام  وعدم 
غريهم  على  والدعاء  العهود 
من  وأمثاهلا  والتدمري  باهللكة 

تعيش  ونفسيات  سلوكيات 
أجبديات  عن  وتبتعد  الُعـقد 
السلوك  باء  وألف  األخالق 

اإلنساني.
   وقد أخربني أحد األصدقاء 
منذ  السويد  يف  استقر  وقد 
كانت  مدينتهم  أن  سنوات، 
يف  واهلدوء  النظام  تعيش 
الشوارع، فال تكاد تسمع )هرن 
فيها  استقرت  أن  إىل  سيارة( 

واإلسالمية  العربية  اجلاليات 
على  رأسًا  األحوال  فتبدلت 

عقب )واهلل ال يوّريك(!! 
الداعية اإلنسان:

   بسلوك واحد متّثل يف عيادة 
النيب صلى  استطاع  مؤذ  جار 
اهلل عليه وآله وسلم أن يهديه 
إىل اإلسالم، وبتصرف إنساني 
يف  يهودي  مشايعة  يف  متّثل 
طريق السفر إىل أن يصل إىل 

علي  املؤمنني  أمري  متّكن  بيته 
إىل  هدايته  من  السالم  عليه 
خلق  اإلسالم  ألن  اإلسالم، 
طياتها  يف  حتمل  شخصياٍت 
الرقي يف السلوك، واإلنسانية 
فاستطاع رجاالته  املشاعر،  يف 
الناس  قلوب  خيرتقوا  أن 

ويسكنوها.  
املالئكة أم البشر ؟

باب  عند  ُعّلقت  لوحة     
امتألت  متوسطة  مدرسة 
حيطانها بالشتائم والتعريض 
املقززة،  والرسومات  بالناس 
هذه  مضمون  أن  والطريف 
اللوحة يدعو التالميذ ملراعاة 
مشاعر املالئكة طبقًا للحديث 
تتأذى مما  املالئكة  النبوي )إن 
ال  أقول  آدم(..  بنو  منه  يتأذى 
ولكن  ذلك،  على  خالف 
التالميذ  تربية  األوىل  أليس 
مراعاة  على  ـ  ابتداًء  ـ 
مشاعر البشر؟ أليس تربيتهم 
الناس  حقوق  احرتام  على 
وتقدير  التعامل  يف  واألدب 
أساسيات  من  إنسانيتـــهم 
فلماذا  ؟  اإلسالمية  األخالق 
نبقى نعيــــش بني املشّفطني 
واملشخبطـــــني واملوّسـخني 
واخلارقـــني  والفوضوييـــن 

• بسلوك إنساني 

وحضاري واحد متّثل يف 

عيادة جار كافر ومؤذ، 

استطاع نبينا حممد أن 

يهدي الرجل  إىل اإلسالم
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بأرواح  واملستهرتين  للقانون 
للمتلكات  واملدّمرين  الناس 
القائمة،  إخل  واخلاصة..  العامة 
الدعوة  مؤسسات  بينما 
اإلسالمي  والتبليغ  والعمل 
تنشط ليل نهار وُسّخَرت هلا 
؟  والعمل  اإلعالم  سبل  كل 
املسلم  اإلنسان  بساطة:  بكل 
حباجة إىل إعادة تأهيل مفاهيميًا 
اإلسالم شريعة  وسلوكيًا ألن 

احلياة واألحياء.
كلمة أخرية:  

اللبناني  األديـــب  كتب     
عليٌّ  ]وأدرَك  جرداق:  جورج 
من  أرفع  احلنان  منطق  أن 
عطف  وأن  القانون،  منطق 
اإلنسان وسائر  اإلنسان على 
الكائنات، إمنا هو حجة احلياة 
على  والوجود  املوت،  على 
إحساسًا  علّي  أحّس  العدم... 
مباشرًا عميقًا أّن بني الكائنات 
روابَط ال تزول إاّل بزوال هذه 
الكائنات. وأّن كّل ما ُينقص 
هذه الروابط ُينقـــــص ِمن 
كان  وإذا  ذاته.  الوجود  معنى 
الكائنات،  هذه  أحد  اإلنساُن 
فإّنه مرتبٌط بها ارتباَط وجود. 
كائٌن  وهو  ذلك -  كان  وإذا 
- فإّن ارتباَط الكائن بشبيهه 

أجدُر وأوىل. أما إذا كان هذا 
ما  فإّن  األحياء،  من  الكائُن 
جنسه  من  األحياء  إىل  يشّده 
أثبُت وأقوى. وأما اإلنسان - 
فإّن   - احلّية  الكائنات  رأس 
هو  اإلنسان  بأخيه  ارتباطه 
الضرورة األوىل لوجوده فردًا 
ومجاعة... نرى ابَن أبي طالب 
على  اإلحلاح  شديد  ملّحًا 
القوانني،  وراء  ما  يف  النظر 
أمسى  هو  مبا  رعايتها  وعلى 
اإلنساني...  باحلنان  منها: 

• منطق احلنان أرفع من 

منطق القانون، و عطف 

اإلنسان على اإلنسان 

وسائر الكائنات، هو 

حجة احلياة على املوت

ينشرها  اليت  األوىل  الصفحة 
علّي من صفحات احلنان تبدأ 
بأنهم مجيعًا  الناس  يذّكر  بأن 
بـ)إخواني(  فينعتهم  أخوة 
نعتًا صرحيًا وهو أمرٌي عليهم. 
ثم يردف ذلك بتذكري الُوالة 
مجيع  الناس  إخوان  بأنهم 
اإلخاء  هذا  وبأّن  الناس، 
بالضرورة،  العطف  يستلزم 
قائاًل إىل أمرائه على اجليوش: 
ال  أْن  الوالي  على  حّقًا  )فإّن 
َطوٌل  وال  ناله،  فضٌل  ُيغرّيه 
قسم  ما  يزيده  وأْن  به،  ُخّص 
من  دنّوًا  ِنَعمه  من  له  اهلل 
إخوانه(.  على  وعطفًا  عباده 
وللوالة  لنفسه  يذكره  وما 
باملوّدة  إخواٌن  والناس  بأّنهم 
حبكمة  فيّقرره  يعود  واحلنان، 
البشر  إىل  بها  يّتجه  شاملة 
متييز،  أو  تفرقة  دون  مجيعًا 
ما  إخواٌن  أنتم  )وإمنا  قائاًل: 
فّرق بينكم إاّل خبث السرائر 

وسوء الضمائر([. 
• اإلنسان املسلم حباجة 

إلعادة تأهيل مفاهيميًا 

وسلوكيًا ألن اإلسالم 

شريعة احلياة واألحياء
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على وقع االنتخابات األمريكية
16 ذوالقعدة 1429 هـ  / 15 نوفمرب 2008

بن  علي  املؤمنني  أمري  عن    
أبي طالب عليه السالم يف ذكر 
دعائم اإلميان: ] واليقني على 
أربع شعب: على تبصرة الفطنة 
)أي جودة التفكري املؤدية إىل 
البصرية ووعي األمور( وتأّول 
احلكمة )اكتشاف علل األمور 
الِعـربة،  وموعظة  وأسرارها(، 
تبّصر  فمن  األولني،  وسنَّة 
)أي  احلكمة  تأول  الفطنة  يف 
من تفكر جيدًا ووعى األمور 
ومن  عللها(،  اكتشاف  أمكنه 
الِعربة  عرف  احلكمة  تأول 
القدرة  بذلك  امتلك  )ألنه 
عـــرف  ومن  التحليليـــة(، 

العربة فكأمنا عاش يف األولني 
حاضره  لنفسه  )فريسم 
ومستقبله متجنبًا تكرار اخلطأ 

وبانيًا على إجيابياتهم( [.
   وعنه عليه السالم: ] رحم 
اهلل امرء تفكر فاعترب، واعترب 

فأبصر [.
   وعنه عليه السالم: ] احلكمة 

ضالة املؤمن [.
انتخابات مميزة:

املاضية  األيام     عشنا خالل 
الرئاسة  انتخــابات  نتائج 
وتفاعــــالتها  األمريكيـــة 
وهي  العامل،  مستــــوى  على 
االنتخـــابات اليت مل يتفاعل 

مثيالتها  مع  قبل  من  العامل 
بهذه الصورة الواسعة وبهذا 
عدة  إىل  ذلك  ويعود  املدى، 
ذكرها  عن  أعرض  عوامل 

ختفيفًا على القارئ العزيز.
   كما أن حديثــي ال ينطلق 
تغري  يف  أمل  وجود  من 
جتاه  األمريكيـــة  السياسات 
الدوام  على  امللتهبة  منطقتنا 
وأول  جوهـــــري،  وبشكل 
التباشري جاءت مع أول تعيني 
الرئيس  بعد  وألهم شخصية 
ومتثلت يف رام عمانويل كبري 
ورئيس  أوباما  مستشــــاري 
موظفي البيت األبيض )وهو 
خدم  وإسرائيـــلي  أمريكي 
يف اجليش الصهـــيوني مرتني 
حتى  صهــيوني  وبتعبريهم 

• مل يتفاعل العامل من 

قبل مع انتخابات 

أمريكية بهذه الصورة 

الواسعة وبهذا املدى
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أن  املهم  النخاع(، ولكن من 
معطيات  يف  االنسان  يتفكر 
ويستخلص  االنتخابات  هذه 

منها العرب.
الكفاءة أواًل:

   الرئيس اجلديد ابن مهاجر 
وليس  كينيا،  من  أفريقي 
اجمللوبني  األفارقة  ساللة  من 
املاضية،  القرون  خالل  عبيدًا 
وجنح هذا االبن أن يدرس يف 
هارفارد ثم يصبح سناتورًا ثم 
رئيسًا ]ولو أخطأ أبوه طريقه 
باحثًا عن  الكويت  إىل  وجاء 
أبنائه  ومستقبل  مستقبله 
للحني  أوباما  باراك  لكان 

)بدون([!! 
التفوق  أسرار  من  وهذا     
األمريكي  فاجملتمع  األمريكي، 
الطاقات  الستثمـــار  يسعى 
يعـــــود عليــه  مبا  وتنميتها 
جنسيــة  كانت  أيًا  بالفائدة 
صاحب الكفاءة أو دينـــــه، 
وحنن عندنا سياسة التطفيش 
لطاقات أبناء البلد وللقادمني 
من اخلارج وإلخواننا البدون 
الذين صرفت عليهم الدولة 
أموااًل  سبقت  عقود  خالل 
والصحة  التعليم  يف  ضخمة 
فجأة،  أهملتهم  ثم  والرعاية، 

ثم بدأت تطّفشهم، مبن فيهم 
أصحاب الكفاءات من أطباء 

ومهندسني ومدراء!
صندوق تنمية للبدون:

ذات  الكويت  كانت  وإذا     
يد بيضاء يف اخلارج، ال سيما 
صناديق  تأسيسها  خالل  من 
متويل عديدة، فلماذا ال تنشئ 
صندوقًا ملعاجلة أوضاع البدون 
حبيث  معينة  رؤية  ضمن 
املوارد  يف  انتاجيتهم  تضمن 
ميكانيكا،  )متريض،  املهنية 

جنارة، حدادة.. إخل( ومتنع هدر 
أفراد  إىل  وحتّوهلم  الطاقات 
يتحول  أن  من  بداًل  منتجني 
قنابل  إىل  شبابهم  بعض 
اجملتمع،  على  ناقمة  موقوتة 
ولتغلق هذا امللف الذي يسئ 
لسمعتها على مستوى حقوق 
يف  وحيرجها  عامليًا  اإلنسان 
من  وميكن  الدولية؟  احملافل 
من  االستقطاع  نظام  خالل 
ضخ  إعادة  الحقًا  رواتبهم 
يضمن  مبا  املنفقة  األموال 

التمويل الذاتي مستقباًل.
ال مكان للتطرف:

مثلت  االنتخابات  نتيجة     
للمحافظني  قوية  ضربة 
املسيحي  واليمني  اجلدد 
بعيدًا  ذهبوا  الذين  املتطرف 
حتى  التعسفية  سياساتهم  يف 
وفقدت  أمجع،  العامل  جّمهم 
من  كثريًا  املتحدة  الواليات 
بريقها الدميقراطي واإلنساني 
)ختّلت  قالئل  أعوام  خالل 
بعض  عن  املتحدة  الواليات 
الفردية  احلقوق  أسس  أهم 
واحلريات الشخصية من خالل 
التنصت  قوانني  بعض  سن 
واالعتقال التعسفي.. إخل، وال 
يف  نفسها  تعترب  أنها  ننسى 

• اجملتمع األمريكي 

يسعى الستثمار الطاقات 

وتنميتها مبا يعود عليه 

بالفائدة أيًا كانت 

جنسية صاحب 

الكفاءة أو دينه

• نتيجة االنتخابات 

مثلت ضربة قوية 

للمحافظني اجلدد 

واليمني املسيحي املتطرف
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موضع القّيم على سائر األمم 
يف جمال حقوق اإلنسان وملف 
مناطق  وذاقت  احلريات(، 
املآسي  آالم  العامل  من  كثرية 
الوضع  آخرها  وكان  والفنت، 
عن  الناتج  املتأزم  االقتصادي 
سقطت  عشواء  سياسات 
وجّرت  مهاويها،  يف  أمريكا 

معها العامل بأسره. 
االنتخابات  نتيجة  جاءت     
النهاية  يف  احلياة  أن  لتؤكد 
واملتعصبني  التعصب  تلفظ 
وأن  وامتدوا،  سادوا  مهما 
التعصب لن يأتي إال بالدمار، 
إن  االعتدال..  يف  اخلري  وأن 
التعصب إما نتاج ماض أسود 
عقدة  أو  عنه،  التكفري  يراد 
التطرف،  نريان  تشعل  نقص 
وإما سذاجة توقع املغفلني يف 
اخلبيثة،  النوايا  ذوي  حبائل 
املشروع  لتدمري  التآمر  وإما 
أقيمت  ولو  الداخل.  من 
دراسة نفسية على االنتحاريني 
يف العراق ملا عدت خلفياتهم 

عن هذه العناوين.
األمل واملثابرة:

بوجود  احلقوق  ُتنال  إمنا     
واألمريكيون  واملثابرة،  األمل 
من أصل أفريقي استطاعوا أن 

يفرضوا أنفسهم بعد العبودية 
والتمييز والفقر الذي جعل 45 
% من املسجونني يف الواليات 
املتحدة هم من أصول أفريقية 
بينما ال ميثلون أكثر من 13 % 
من جمموع السكان، وجنحوا يف 
تغيري نظرة كثري من أبناء اجليل 
ذوي  بأن  املعاصر  األمريكي 
خيتلفون  ال  السمراء  البشرة 
إنسانيتهم،  درجة  يف  عنهم 
املقومات  من  ميتلكون  وأنهم 
أعلى  العتالء  يؤّهلهم  قد  ما 

منصب يف الدولة.
ملاذا ال نتغرّي؟

   وإذا كان األجنلوسكسونيون 
يف  جنحوا  قد  والالتينيون 
حتقيق التغيري يف نظرتهم إىل 

فإننا  السمراء،  البشرة  ذوي 
مقومات  منتلك  كمسلمني 
ولكننا  األحسن،  إىل  التغيري 
دّوامة سلبياتنا  نبقى ندور يف 
وما  جتاوزها،  نستطيع  وال 
زال البعض يتحدث أن فالنًا 
ليس من )مواخيذنا = مقامنا( 
وهذا من عيال احلمولة )األسر 
أصيل(  )مو  وذاك  العريقة( 
إخل من العناوين اليت خلقت 
نعيش  فجعلتنا  احلواجز 
أركان  إىل  وحّولناها  العقد، 
فأصبحت  حياتنا  يف  راسخة 

من أصول الدين.
ــــــــــ

ـ الصورة جملموعة من العبيد 
يف أمريكا قبل قرار حتريرهم.
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اخلطباء  يتحدث  ما  عادًة    
عن األمل يف صورته السلبية 
)طول  بـ  ُيعرف  والذي 
إىل  يؤدي  والذي  األمل(، 
أن  إال  واملماطلة،  التسويف 
يف اإلسالم حديث أيضًا عن 
اإلجيابية،  صورته  يف  األمل 
لإلنسان  يعطي  الذي  األمل 
واستمرارية  العمل  دافعية 
العطاء والتخطيط للمستقبل، 
اهلل  صلى  األكرم  النيب  فعن 
عليه وآله وسلم : )األمل رمحة 
ألميت، ولوال األمل ما رضعت 
غرس  وال  ولدها،  والدة 
أمري  وعن  شجرة(،  غارس 

السالم:  عليه  علي  املؤمنني 
تعيش  كأنك  لدنياك  )اعمل 
كانك  واعمل آلخرتك  أبدًا، 

متوت غدًا(.
تستمر  القانون  وبهذا    
وتتقدم  األرض  وتعمر  احلياة 
احلضارات  وُتبين  البشرية 
ما  ومتى  اإلبداع،  ويتحقق 
اليأس  كان  األمل،  انعدم 

واإلحباط هما سيدا املوقف.
تعريف اإلحباط:

   عّرف بعض علماء النفس 
بعدم  )الشعور  بأنه  اإلحباط 
بوجود  الفرد  إلدراك  الرضا 
مما  حصوله  توقع  أو  عائق 

ذلك  إشباع  عن  ميتنع  جيعله 
الدافع(، وال أدري بالدقة ملاذا 
 frustration ترمجت كلمة
إىل كلمة إحباط ، ألن يف اللغة 
بطن  انتفاخ  )احلبط:  العربية 
أو  كثريًا  أكلها  نتيجة  الدابة 
نوعًا من الكأل وعدم قدرتها 
على إخراج ما يف بطنها(، ومبا 
هالك  مسببات  من  هذا  أن 
وفساد الدابة، فقد استعملت 
للداللة  العربية  يف  الكلمة 
قال  واهلدر،  الضياع  على 
تعاىل: )َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن 
ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأوَلِئَك 
ْنَيا  الدُّ يِف  َأْعَماهلُُْم  َحِبَطْت 
َأْصَحاُب  َوُأوَلِئَك  َواآْلِخَرِة 
َخاِلُدوَن(  ِفيَها  ُهْم  النَّاِر 
السبب  ولعل  )البقرة:217(، 

• متى ما انعدم األمل 

عند اإلنسان، كان 

اليأس واإلحباط 

هما سيدا املوقف

شبابنا حمبطون
23 ذوالقعدة 1429 هـ  / 22 نوفمرب 2008
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الكلمة  هلذه  اختيارهم  يف 
على وجه التحديد هو شعور 
اإلنسان بضياع وهدر جهوده 
بعدم  شعوره  أو  بذهلا،  اليت 
سيبذله  الذي  اجلهد  فائدة 

ألنها ستذهب هدرًا(.
شبابنا:

   كثري من شبابنا يف الكويت 
اإلحباط،  من  درجة  يعيشون 
وسبب  مقلق،  مؤشر  وهذا 

القلق يعود لعدة عوامل:
إىل  اإلحباط  يؤدي  قد  1ـ 
التطرف الفكري والسلوكي، 
أوضاعه  يقارن  احملبط  ألن 
السيما  اآلخرين،  بأوضاع 
خالل  من  منفتحون  وشبابنا 
اخلارج  يف  والدراسة  السفر 
صور  وللتطرف  واالنرتنت. 
لباس  يرتدي  ما  منها  عدة 
الدين وغري الدين، ومنها ما 
الغرائز،  تلبية  جمال  يف  يكون 
ومنها ما خيص املظهر اخلارجي 

وغري ذلك.
العدوانية،  إىل  يؤدي  قد  2ـ 
على  واعتداًء  وقتاًل  ضربًا 
والقرصنة  بل  املمتلكات، 
بني  الشائعة  اإللكرتونية 
جديدًا  لونًا  متّثل  الشباب 
عن  الناشئة  العدوانية  من 

يشعر  الشاب  ألن  اإلحباط، 
جمتمعه  على  بالغضب 
االنتقام  فرييد  وأوضاعه، 
الضغط   عن  التنفيس  أو 
عليه  يضغط  الذي  الداخلي 

بقوة.
إىل  اإلحباط  يؤدي  قد  3ـ 
أو  الكحوليات  على  اإلدمان 
لنسيان  كوسيلة  املخدرات، 
إىل  واالنتقال  املؤمل،  الواقع 
بداًل  واألمنيات  األحالم  عامل 

من الواقع املرير.

عن  البحث  إىل  يؤدي  قد  4ـ 
غري  أو  املثمرة  غري  األنشطة 
عليها  واالستمرار  السليمة 
بداًل من العمل على الوظيفة 
األصلية يف احلياة. وقد نشرت 
قبل  احمللية  الصحف  إحدى 
جاء  ميدانية  قراءة  سنوات   3
يف  الشباب  طاقات  أن  فيها 
 93 بنسة  مهدورة  الكويت 
 %7 حدود  يف  واالنتاجية   ،%
ُتقضى  أوقاتهم  وأكثر  فقط، 

يف اللعب والتسكع.
5ـ السلوكيات غري املنضبطة، 
عن  يعربون  احملبطني  فبعض 
الضحك  بكثرة  إحباطهم 
كتعويض  هستريي  حد  إىل 
عن السلوك العدواني الذي 
لضعف  عليه  يقـــدرون  ال 
حيبذونه  ال  أو  الشخصـــية، 
لعوامل معــــينة كالتدين أو 

احلياء من اجملتمع.
كالتعب  النفسية  اآلثار  6ـ 

واإلرهاق والقلق والتوتر.
أسباب اإلحباط:

اإلحباط  عوامل  أهم  من     
عند شبابنا:

1ـ الرتف والدالل وسهولة نيل 
الرغبات، فإن مل يعش الشاب 
يف طفولته أو يف هذه املرحلة 

• كثري من شبابنا يف 

الكويت يعيشون 

درجة من اإلحباط، 

وهذا مؤشر مقلق 

لعدة أسباب

• قد يؤدي اإلحباط إىل 

اإلدمان على الكحوليات 

أو املخدرات، كوسيلة 

لنسيان الواقع املؤمل
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من عمره معاناة احلصول على 
ما يريد، ومل يواجه التحديات، 
فإنه  له،  ميسر  كل شئ  وكان 
سيعاني من عدة لوازم وآثار، 
الُعُجب،  االستبداد،  منها: 
الزوجية  احلياة  يف  الفشل 
اإلرادة،  ضعف  والعملية، 
النفسي،  االنهيار  االنتحار، 
األمور،  ألتفه  الغضب  سرعة 
روي  وقد  اإلحباط.  وأخريًا 

عليه  الباقر  حممد  اإلمام  عن 
دعاه  من  اآلباء  )شر  السالم: 

الرِب إىل اإلفراط(.
اخلاطئة  األوضاع  معايشة  2ـ 
يف اجملتمع من قبيل احملسوبية 
القبلية  االعتبارات  وتقديم 
على  واألسرية  والطائفية 
ومن  واالستحقاق،  الكفاءة 
املعايشة  هذه  أن  املؤسف 
الفرد،  عمر  يف  مبّكرة  تكون 

وقد تبدأ من املدرسة. 

الفردية،  الفروقات  3ـ 
فالتخلص من اإلحباط حباجة 
وحسن  وتدبر  تفكري  إىل 
ال  األفراد  وبعض  تصرف، 
ولذا  القدرات،  هذه  ميلكون 
من  الفكاك  يستطيعون  ال 
أزمتهم، فيناهلم اإلحباط، ولذا 
فإنهم حباجة إىل اختصاصيني 
يف اإلرشاد النفسي والعملي، 
والتدريب على كيفية اخلروج 
والتخطيط  األزمات  من 

للبدائل.
رب  فتكرار  التلقني،  4ـ 
معاناته  لذكر  مثاًل  األسرة 
يعيشها،  اليت  اإلحباط  وحالة 
هذا  يعيشون  أبناءه  جيعل 
فيه،  الوقوع  قبل  اهلاجس 
ولكن  فيه،  يقعون  ال  ولرمبا 
يف  سلبية  حيظوا  أن  مبجرد 
بيئة العمل أو الدراسة فإنهم 

ويعيشون  األمر  يضخمون 
تعمل  قد  وهكذا  اإلحباط. 
زرع  على  اإلعالم  وسائل 

حالة اإلحباط.
مسئولية متعددة األطراف:

مسئولة،  فاألســـــرة  إذًا     
ومؤسسات  مسئول،  واإلعالم 
الدولة مسئـــولة، وبعـــض 
يفكرون جبدية  اليوم  الشباب 
يف اهلجرة والبحث عن فرص 
أفضـــل يف العمــل وحتقيق 
أمر معيب  طموحاتهم، وهذا 
السيما  الكويت،  حق  يف 
والضمان  مرّفه،  اجملتمع  وأن 
نظام  ذي  عندنا  االجتماعي 
مستوى  على  نوعه  من  فريد 
العامل، فما الذي يدفع الشاب 
كل  عن  التخلي  يف  للتفكري 

عوامل اجلذب هذه؟ 

• من أسباب اإلحباط: 

احملسوبية وتقديم 

االعتبارات اخلاصة 

على الكفاءة
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   منذ أمد بعيد واألمة تعاني 
من التصدع الداخلي، ال بني 
املذاهب املختلفة فحسب، بل 
الواحد  املذهب  نفس  ويف 
والقبيلة  الواحدة  والعائلة 
حتدثنا  وكلما  الواحدة...إخل. 
فإن  والتفكك  التصدع  عن 
والنزاع  الضعف  يعين  ذلك 
واملغلوبية على األمر، قال اهلل 
سبحانه )َوَأِطيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه 
َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب 
َمَع  اهللََّ  ِإنَّ  َواْصرِبُوا  ِرحُيُكْم 

اِبِريَن( )األنفال:46(. الصَّ
قواعد أخالقية: 

   وقد سعى اإلسالم إىل وضع 
أخالقية  وقواعد  ضوابط 
تعمل  أنها  املفرتض  من 
التصدع  حالة  ختفيف  على 
والتشرذم بني املسلمني مجيعًا، 

ومن أهمها:
فالعالقة  اإلميانية:  األخّوة  1ـ 
بني  اإلسالم  بناها  اليت 
األخوة،  عالقة  هي  املسلمني 
صديق  جمرد  ليس  فاملسلم 

ِإْخَوٌة  املُْْؤِمُنوَن  َا  )ِإمنَّ زميل  أو 
َأَخَوْيُكْم  َبنْيَ  َفَأْصِلُحوا 
ُتْرمَحُوَن(  َلَعلَُّكْم  اهللََّ  َواتَُّقوا 
واملؤمنون  )احلجرات:10(، 
بالتعبري القرآني كل من دخل 
بالشهادتني،  اإلسالم  دائرة 
متكامل  نظام  األخوة  ونظام 
حقوق  فيه  شعارات،  وليس 
وواجبات، وفيه تكافل ومحاية 

ونصرة وإصالح...إخل.
   مفهوم األخوة واضح ولكنه 
التقزيم،  إىل  عمليًا  تعرض 
كل  وأتباع  بل  طائفة  وكل 
األخّوة  أن  ترى  أحيانًا  فقيه 
وفيما  فقط  أتباعها  ختص 
حقوق  فال  هنا  ومن  بينهم، 
بني  واجبات  وال  متبادلة 
ضمن  إال  املسلمني  عموم 

• سعى اإلسالم إىل وضع 

ضوابط أخالقية لتعمل 

على ختفيف حالة 

التصدع بني املسلمني

رسالة إىل كل حاج
30 ذوالقعدة 1429 هـ  / 29 نوفمرب 2008
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ولذا  اخلاصة،  الدائرة  تلك 
عندما نأتي إىل مفردات اآلية 
اْجَتِنُبوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا 
َبْعَض  ِإنَّ  نِّ  الظَّ ِمَن  َكِثريًا 
َوال  ُسوا  جَتَسَّ َوال  ِإْثٌم  نِّ  الظَّ
َأحيِبُّ  َبْعضًا  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب 
َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيتًا 
اهللََّ  ِإنَّ  اهللََّ  َواتَُّقوا  َفَكِرْهُتُموُه 
)احلجرات:12(  َرِحيٌم(  َتوَّاٌب 
فسيكون مفهومها عند السين: 
حلم  يأكل  أن  أحكم  )أحيب 
الشيعي:  وعند  السين؟(  أخيه 
حلم  يأكل  أن  أحدكم  )أحيب 
وحتى  بل  الشيعي؟(،  أخيه 
االختــــالف  مستوى  على 
يبيـــــح  من  هناك  املرجعي 
التجسس وسوء الظن والغيبة 
يف  يدخل  فيمن  إال  وغريها 
املخصوصة،  الدائرة  تلك 
املفهـــوم  هذا  نعاجل  مل  وإن 
بشكل صحيح فإن كل الكالم 
أو  أوالتقارب  الوحدة  عن 
على  حربًا  سيكون  التعايش 

ورق.
األحسن:  على  احلمل  2ـ 
أصالة  بقاعدة:  فقهيًا  وتعرف 
وهلا  املسلم.  فعل  يف  الصحة 

معنيان:
أـ  محل عقود املسلم وإيقاعاته 

منه  صدر  فلو  الصحة،  على 
عقد بيع أو إجيار أو وقع منه 
صحته،  يف  وشككنا  طالق 
الصحة  على  نبين  أن  فعلينا 

حتى يثبت اخلالف.
ب ـ محل أفعاله وأقواله على 
األحسن واستبعاد نية السوء، 
وعن علي عليه السالم )ضع 
أمر أخيك على أحسنه حتى 
وال  عنه،  يقلبك  ما  يأتيك 
من  خرجت  بكلمة  تظنن 
أخيك سوء وأنت جتد هلا يف 

اخلري حمماًل(.

بهذه  االلتزام  شأن  ومن     
بني  الثقة  يزرع  أن  القاعدة 
حرمتهم،  ويصون  املسلمني، 
احلديث  عن  ويبعدهم 
كيف  ويعلمهم  السليب، 
ينظرون إىل اجلوانب اإلجيابية 
السلبية،  ال  اآلخرين  عند 
فعندما قال احلواريون: ما أننت 
قال عيسى  الكلب!  ريح هذا 
بياض  أشد  ما  السالم:  عليه 

أسنانه!!
اآلخرين  أعمال  صحة  3ـ 
وفق  مادامت  وعباداتهم: 
احلديث  ففي   ، أحكامهم 
وبكري  زرارة  عن  الصحيح 
مسلم  بن  وحممد  والفضيل 
وبريد العجلي كلهم، عن أبي 
عليهما  اهلل  عبد  وأبي  جعفر 
السالم: )أنهما قاال يف الرجل 
األهواء  هذه  بعض  يف  يكون 
والعثمانية  واملرجئة  احلرورية 
ويعرف  يتوب  ثم  والقدرية 
هذا األمر وحيسن رأيه، أيعيد 
كل صالة صالها أو صوم أو 
عليه  ليس  أْو  حج،  أو  زكاة 
إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس 
عليه إعادة شئ من ذلك غري 
ألنه  يؤديها  أن  بد  ال  الزكاة، 
وضع الزكاة يف غري موضعها 

• من شأن االلتزام حبسن 

الظن أن يزرع الثقة بني 

املسلمني ويصون 

حرمتهم 

• إن مل نعاجل مفهوم 

األخوة بشكل صحيح 

فإن الكالم عن الوحدة 

سيكون حربًا على ورق
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الوالية(.  أهل  موضعها  وإمنا 

وسائل الشيعة ح 11871.
فلرمبا  الزكاة  استثناء  وأما     
بسبب  تدبرييًا  إجراًء  يكون 
ضيق حال شيعتهم والظروف 
بسبب  يعيشونها  كانوا  اليت 
ولرمبا  عليهم،  الواقع  الظلم 
النص  احلقيقة  هذه  يوضح 
وسائل  يف  املروي  الصحيح 
حيث   11856 برقم  الشيعة 

قال اإلمام عليه السالم: )وإمنا 
يعطي من ال يعرف لريغب يف 
الدين فيثبت عليه، فأما اليوم 
وأصحابك  أنت  تعطها  فال 
إال من َيعرف...(. فقوله )وأما 

اليوم( ُيشعر بذلك. 
على أبواب احلج:

احلج،  أبواب  على  وحنن     
كل  جيمع  أنه  يفرتض  الذي 
واحدة  هيئة  يف  املسلمني 

دة  موحَّ وعبادة  د  موحَّ وعمل 
والطواف  اإلحرام  يف 
والسعي وعرفة والصالة عند 
املفرتض  من  احلرام،  البيت 
املفاهيم  هذه  نستحضر  أن 
ونعيشها عمليًا، وقد كان اإلمام 
محل  الذي  اهلل  رمحه  اخلميين 
هم اإلسالم ووحدة املسلمني 
يف خطاباته، ال سيما يف موسم 
احلج يوصي بهذه األمور، ومما 
قاله يف هذا الشأن: )وتأّكدوا 
مع  متساوون  إخوة  أنكم 
النظر  بغّض  الشعوب  مجيع 
واحمليط  والقومية  اللون  عن 
اهلموم  تتبادلون  واملنطقة، 
الوحدة  وتؤّكدون  واآلالم، 
واحدًة  يدًا  وتنهضون  بينكم، 
ضد أعداء البشرية واملزّورين 

• وحنن على أبواب احلج 

من املفرتض أن نستحضر 

املفاهيم املرتبطة 

باألخوة اإلسالمية 

ونعيشها عمليا 

أن  جيب  الدماء..  ومصاصي 
األساس  الطريق  أّن  تعلموا 
مجيع  وحدة  ظّل  يف  هو  إمنا 
على  واجتماعهم  املسلمني، 
العظمى  القوى  أيادي  قطع 
من الدول اإلسالمية... ينبغي 
لبيت  احملرتمني  احلّجاج  على 
اهلل احلرام ألي مذهب أو قومية 
ألحكام  يرضخوا  أن  انتموا 
يف  ويقفوا  الكريم،  القرآن 
الشياطيــن  سبــل  مواجهة 
الذين يريــــدون اقتــــالع 
االخّوة  يد  وميّدوا  اإلسالم.. 
لبعض  بعضهم  اإلسالمية 
وينتبهوا لآليات الكرمية اليت 
تدعوهم إىل االعتصـــام حببل 
االختالف  عن  وتنهاهم  اهلل، 

والتفرقة(.
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   )َيا َأيَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل 
َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن 
ُذَبابًا  خَيُْلُقوا  َلْن  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن 
َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسُلْبُهُم 
َباُب َشْيئًا ال َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه  الذُّ
َواملَْْطُلوُب(  اِلُب  الطَّ َضُعَف 

)احلج:73(.
كتابه  يف  اجلاحـــظ  قال     
بالبصرة  لنا  كان  )احليوان(: 
قاض يقال له عبــــد اهلل بن 
سوار مل ير الناس حاكمًا قط 
وال زمينًا وال ركينًا وال وقورًا 

من  ومَلك  نفسه  من  ضَبط 
حركته مثل الذي ضبط ومَلك، 
وكان يصلى الغداة )الصبح( 
يف منزله وهو قريب الدار من 
فيحتيب،  جملسه  فيأتي  مسجده 
يتحرك  ال  منتصبًا  يزال  وال 
له عضو وال يلتفت وال حيل 
عن  ِرجاًل  حيّرك  وال  حبوته 
على  على  يعتمد  وال  رجل 
بناء  كأنه  حتى  ِشّقيه  أحد 
مبين أو صخرة منصوبة ! فال 
يزال كذلك حتى يقوم لصالة 

جملسه  إىل  يعود  ثم  الظهر 
يقوم  حتى  كذلك  يزال  فال 
إىل  يرجع  ثم  العصر  لصالة 
حتى  كذلك  يزال  فال  جملسه 
املغرب، ثم رمبا عاد  يقوم إىل 
إىل جملسه، بل كثريًا ما يكون 
قراءة  من  عليه  بقي  إذا  ذلك 
والوثائق،  والشروط  العهد 
وينصرف  العشاء  يصلى  ثم 
الوالية  تلك  طول  يف  يقم  مل 
وال  الوضوء  إىل  واحدة  مرة 
احتاج إليه وال شرب ماء وال 
وكذلك  الشراب،  من  غريه 
كان شأنه يف طوال األيام ويف 
قصارها وفى صيفها وشتائها، 
يدًا  حيرك  ال  ذلك  مع  وكان 
وال يشري برأسه وليس إال أن 
يتكلم ثم يوجز ويبلغ بالكالم 

اليسري املعاني الكثرية. 

إن الذين تدعون من دون 

اهلل لن خيلقوا ذبابًا 

ولو اجتمعوا له

َضُعف الطالُب و املطلوب
7 ذواحلجة 1429 هـ  / 6 ديسمرب 2008
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ذات  كـــذلك  هو  فبينما     
وفى  حواليه  وأصحابه  يوم 
إذ سقط  يديه  بني  السماطني 
فأطال  ذباب،  أنفــــه  على 
حتول  ثم  واملكث،  السكوت 
فرام  عينه  )طرف(  موق  إىل 
املوق  على  الصرب يف سقوطه 
خرطومه  ونفاذ  عضته  وعلى 
سقوطه  على  الصرب  رام  كما 
حيرك  أن  غري  من  أنفه،  على 
أو  وجهه  يغضي  أو  أرنبته 
يذب بأصبعه. فلما طال ذلك 
وأحرقه  وأوجعه  الذباب  من 
حيتمل  ال  مكان  إىل  وقصد 
جفنه  أطبق  عنه،  التغافل 
األسفل،  جفنه  على  األعلى 
إىل  ذلك  فدعاه  ينهض،  فلم 
أن واىل بني اإلطباق والفتح، 
عاد  ثم  سكن  ريثما  فتنحى 
مرته  من  أشد  ثانيًا  موقه  إىل 
يف  خرطومه  فغمس  األوىل، 
مكان قد كان أوهاه قبل ذلك، 
أضعف،  له  احتماله  وكان 
الثانية  الصرب يف  وعجزه عن 
أقوى، فحّرك أجفانه، وزاد يف 
الفتح  تتابع  يف  احلركة  شدة 
بقدر  عنه  فتنّحى  واإلطباق، 
ما سكَنت حركته، ثم عاد إىل 
عليه  ملّحًا  زال  فما  موضعه 

وبلغ  صربه  استفرغ  حتى 
أن  من  بّدًا  جيد  فلم  جمهوده، 
ففعل  بيده،  عينه  عن  يذّب 
يرمقونه  إليه  القوم  وعيون 
عنه  فتنّحى  يرونه،  ال  كأنهم 
وسكنت  يده  رّد  ما  مبقدار 
موضعه،  إىل  عاد  ثم  حركته، 
وجهه  عن  ذّب  أن  إىل  فأجلأه 
أن  إىل  أجلأه  ثم  كّمه،  بطرف 
تابع بني ذلك، وعلم أن ذلك 
كله بعني من َحَضر من أمنائه 
إليه  نظروا  فلما  وجلسائه. 

قال: أشهد أن الذباب أجّل من 
اخلنفساء وأزهى من الغراب، 
من  أكثر  فما  اهلل،  وأستغفر 
تعاىل  اهلل  فأراد  نفسه  أعجبته 
كان  ما  ضعفه  من  يعّرفه  أن 
عنه مستورًا، وقد علمُت أنى 
أرصن  من  الناس  عند  كنت 
وفضحين  غلبين  وقد  الناس 
أضعف خلق اهلل ثم تلى قول 
اِلُب  الطَّ )َضُعَف  تعاىل  اهلل 

َواملَْْطُلوُب(.
صورة بليغة:

آهلة املشركني     صورة تضع 
يف مشهدين: 

األول: )ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن 
َوَلِو  ُذَبابًا  خَيُْلُقوا  َلْن  ُدوِن اهللَِّ 

اْجَتَمُعوا َلُه( 
َباُب  والثاني: )َوِإْن َيْسُلْبُهُم الذُّ

َشْيئًا ال َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه(
يف  غري...  ال  واحدٍة  ذبابٍة     
املخلوق  هذا  جيّسده  ما  كل 
الضعف  معاني  من  الصغري 
حيث  من  واحلقارة،  والصغر 
اجلسمية،  والقدرة  احلجم 
صفة  توحيه  ما  بكل  ـ  وآهلة 
يركضون  ـ  قّوٍة  من  األلوهية 
ما  السرتجاع  ويلهثون  خلفه، 
سلبهم  ما  والستنقاذ  أخذه 
منه، وال  إياه، فال يسرتجعونه 

• ما أكثر من أعجبته 

نفسه فأراد اهلل تعاىل أن 

يعّرفه من ضعفه ما 

كان عنه مستورًا

• متى حيني لإلنسان 

املتألِّه أو املؤلَّه، أن 

يعي أنه ال ميتلك يف 

ذاته أّي شرٍط من 

شروط األلوهية؟
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إن  ـ  براثنه  من  يستنقذونه 

كان للذباب براثن ـ؟! 
   أسلوب جيّردهم من صفات 
األلوهية من جهٍة، ويعّرضهم 
للسخرية واالستهزاء من جهٍة 
موقف  على  ويؤّثر  أخرى، 
الذين اعتقدوا بهم وعبدوهم 
جيدون  عندما  اهلل،  دون  من 
ال حيسدون  حالٍة  يف  أنفسهم 

على  ترتكز  ال  ألنها  عليها، 
باالحرتام  توحي  وال  أساٍس، 

إن مل توِح خبالفه.
اإلنسان املتألِّه:

املتألِّه     فمتى حيني لإلنسان 
عن  يتحدث  الذي  املؤلَّه،  أو 
اإلله  و)نهضة  اهلل(  )موت 
و)حكمة  اإلنسان(  القوي: 
اإلنسان اليت تفــــوق حكمة 
اإلله( ليعيـ  بعمـــق املعرفة 

أّي  ذاته  يف  ميلك  ال  أنه  ـ 
األلوهية،  شروط  من  شرٍط 
املخلوقني  ضعف  يعيش  بل 
إىل  يرتفع  ومتى  وجوده؟  يف 
اآلفاق الفكرية اليت متّكنه من 
من  اهلل  عظمة  على  اإلطاللة 
ينكمش  وال  اجملاالت،  أوسع 
يف تصّوراته، ويبتعد عن وعي 

احلقائق يف عقله؟
   واليوم نشهد حريٍة إنسانية 
)غري  انهيار  معاجلة  كيفية  يف 
على  يزحف  بدأ  حمسوب( 
ِلـيْلـَتهم  العامل  دول  كل 
اقتصــــادياتها، ويعّرضــــها 
حلرب كونية جديدة )مل خترج 

• اليوم نشهد حريٍة 

إنسانية يف كيفية 

معاجلة انهيار اقتصادي 

بدأ يزحف على كل 

الدول ويعّرضها 

حلرب كونية

الواليات املتحدة من االنهيار 
بعد  إال   1929 عام  االقتصادي 
نهاية احلرب العاملية الثانية!!( 
الضعف  حقيقة  إىل  لتضيف 

اإلنساني رقمًا جديدًا.
النابعة  الكربياء  عقدة  إنها    
من جهل املعرفة، )َأَوملَْ َيِسرُيوا 
يِف اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن 
َكاُنوا  َقْبِلِهْم  ِمْن  َعاِقَبُة الَِّذيَن 
ًة َوَأَثاُروا اأْلَْرَض  َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوَّ
َعَمُروَها  ممَّا  َأْكَثَر  َوَعَمُروَها 
َوَجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفَما 
َكاَن اهللَُّ ِلَيْظِلَمُهْم َوَلِكْن َكاُنوا 
َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن( )الروم:9(.
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الغضب
14 ذواحلجة 1429 هـ  / 13 ديسمرب 2008
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إىل  بالنسبــة  الغضـــب     
غريزية  طبيعية  حالة  اإلنسان 
نفسه،  على  للحفاظ  ضرورية 
َمن  على  و  حيب،  ما  وعلى 
املشكلة تكمن  حيب. و لكن 

يف احلاالت التالية:
1ـ التطرف يف ردة الفعل: 

املوقف  يستوجب  ال  فقد     
بل  الغاضبة،  الفعل  ردة 
بصورة  املوضوع  معاجلة 
يتم  أن  إىل  والرتيث  أخرى، 
أو  أهدأ،  بشكل  األمور  حل 
ردًا  يستدعي  املوقف  لعل 
الفعل  مبستوى  ولكن  غاضبًا 
املسبب حلالة الغضب. ولرمبا 

قصة  يف  نالحظه  ما  هذا 
يف  السالم  عليه  يونس  النيب 
الكريم:  القرآن  عنه  نقله  ما 
ُمَغاِضبًا  َذَهَب  ِإْذ  النُّوِن  )َوَذا 
َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى 
ِإالَّ  ِإَلَه  ال  َأْن  ُلَماِت  الظُّ يِف 
ِمَن  ُكْنُت  ِإنِّي  ُسْبَحاَنَك  َأْنَت 

املِِنَي( )األنبياء:87(. الظَّ
أثناء إحدى خطبه يف     ويف 
أحد  انربى  الكوفة،  مسجد 
قائاًل  احلضور  من  اخلوارج 
عن اإلمام علي عليه السالم: 
فأراد  أكفره!!(.  ما  اهلل  )قاتله 
يقتلوه،  أن  القوم  بعض 
خليفة  وهو  اإلمام  فبادرهم 

إمنا  )رويدًا،  فقال:  املسلمني 
عن  عفو  أو  بسب  سب  هو 

ذنب(.
   وهكذا يتكرر املشهد عندما 
ملجم  بن  عبدالرمحن  ُأدخل 
وهو  علي  املؤمنني  أمري  على 
اإلمام  تلقى  أن  بعد  حيتضر، 
فقال  املشؤومة،  الضربة  منه 
أمل  اهلل،  عدو  )أي  اإلمام: 
قال  بلى.  قال:  إليك؟  ُأحِسن 
هذا؟  على  محلك  فما  اإلمام: 
صباحًا  أربعني  شحذته  قال: 
شر  به  يقتل  أن  اهلل  وسألت 
أراك  ال  علي:  قال  خلقه! 
إال  أراك  وال  به،  مقتواًل  إال 
قال:  ثم  اهلل.  خلق  شر  من 
هلكُت  إن  بالنفس،  النفس 
بقيت  وإن  قتلين،  فاقتلوه كما 
عبد  بين  يا  رأيي.  فيه  رأيُت 
ختوضون  ألفينَّكم  ال  املطلب 
ُقتل  تقولون  املسلمني  دماء 
يقتلّن  ال  أال  املؤمنني،  أمري 
حسن،  يا  انظر  قاتلي،  إال 
هذه  ضربيت  من  مت  أنا  إذا 
وال  بضربة،  ضربة  فاضربه 
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مسعت  فإني  بالرجل،  متثلن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وسلم يقول: إياكم وامُلثلة ولو 

بالكلب العقور(.
حسابات  ضمن  الغضب  2ـ 

خاطئة: 
جام  أحدنا  يصب  فقد     
ال  برئ  شخص  على  غضبه 
وهو  اخلطأ،  مسئولية  يتحمل 
أواًل  التثّبت  يستدعي  ما 
والسؤال عن املسبب احلقيقي، 
والظروف احمليطة باألمر. وقد 
أخرب اهلل تعاىل عن نبيه موسى 
عليه السالم موقفًا مماثاًل، قال 
ُموَسى  َرَجَع  )َوملَّا  سبحانه: 
َقاَل  َأِسًفا  َغْضَباَن  َقْوِمِه  ِإىَل 
َبْعِدَي  ِمن  َخَلْفُتُموِني  ِبْئَسَما 
َوَأْلَقى  َربُِّكْم  َأْمَر  َأَعِجْلُتْم 
َأِخيِه  ِبَرْأِس  َوَأَخَذ  اأَلْلَواَح 
ُه ِإَلْيِه َقاَل اْبَن ُأمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم  َيُرُّ
َيْقُتُلوَنيِن  اْسَتْضَعُفوِني َوَكاُدوْا 
َواَل  األْعَداء  ِبَي  ُتْشِمْت  َفاَل 
 * املِِنَي  الظَّ اْلَقْوِم  َمَع  َتَْعْليِن 
َوأَلِخي  ِلي  اْغِفْر  َربِّ  َقاَل 
َوَأنَت  َرمْحَِتَك  يِف  َوَأْدِخْلَنا 
)األعراف  الرَّامِحِنَي(  َأْرَحُم 
طه:94  سورة  ويف   .)151-150
)َقاَل َيا اْبَن ُأمَّ ال َتْأُخْذ ِبِلْحَييِت 
َأن  َخِشيُت  ِإنِّي  ِبَرْأِسي  َوال 

َتُقوَل َفرَّْقَت َبنْيَ َبيِن ِإْسَراِئيَل 
َوملَْ َتْرُقْب َقْوِلي(.

3ـ الغضب حيث ميكن العفو 
والتجاوز: 

   قال اهلل سبحانه يف وصف 
عليه:  املتوكلني  املؤمنني 
اأْلِْثِم  َكَباِئَر  َيَْتِنُبوَن  )َوالَِّذيَن 
َغِضُبوا  َما  َوِإَذا  َواْلَفَواِحَش 
)الشورى:37(،  َيْغِفُروَن(  ُهْم 
اهلل  على  التوكل  ذكر  ويف 
أن  إىل  ختفى  ال  إشارة  هنا 

حباجة   والعفو  الغيظ  كظم 
من  تستمد  مساندة  قوة  إىل 
األمر  لشدة  سبحانه  اهلل  عند 

وصعوبته.
   وعن علي عليـــه السالم 
خماطبًا مواله لقنرب وقد رام أن 
يشتم شامته: )مهاًل يا قنرب! دع 
الرمحن  ُترِض  مهانًا  شامتك 
وُتعاقب  الشيطان  وُتسخط 
احلبة  فلق  فوالذي  عدوَّك، 

وبرأ النسمة ما أرضى املؤمُن 
ُأسِخط  وال  احِللم،  مبثل  ربَّه 
وال  الصمت،  مبثل  الشيطاُن 
عوقب األمحُق مبثل السكوت 

عنه(.
املعاجلة املتأنية:

اكتشاف  عند  املهم  ومن     
أو  أنفسنا  يف  اخللل  مواطن 
حنوهلا  ال  أن  اآلخرين  عند 
أو  أوضاعنا  تعّقد  أزمة  إىل 
أوضاعهم، بل حناول معاجلتها 
قد  فإنها  وإال  وتعّقل،  بهدوء 
ذات  نفسية  عقدة  إىل  تتحول 
آثار سيئة، وقد يعيش اإلنسان 
جذري  حل  دون  صراعاتها 
اهلل  رسول  كان  كما  متامًا  هلا، 
سومل  وآله  عليه  اهلل  صلى 
بالصيب  يؤتى  حني  يتصرف 
بالربكة  له  ليدعو  الصغري 
يف  فيضعه  فيأخذه  يسّميه،  أو 
حجره تكرمة ألهله، فرمبا بال 
الصيب عليه فيصيح بعض من 
رآه حني يبول فيقول النيب: )ال 
تزرموا بالصيب!!( فيدعه حتى 
له من  يقضي بوله، ثم يفرغ 
دعائه أو تسميته وُيبلغ سرور 
يتأذى  أنه  يرون  فيه وال  أهله 
انصرفوا  فإذا  صبيهم،  ببول 

غسل ثوبه بعده.

• عند اكتشاف مواطن 

اخللل علينا أن ال حنوهلا 

إىل أزمة تعّقد األمور، 

بل نعاجلها بهدوء وتعّقل
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   بعد عودة النيب األكرم حممد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم من 
عشرات  برفقة  الوداع  حجة 
أحناء  من  احلجاج  من  اآلالف 
يف  ذلك  و  العربية  اجلزيرة 
ذي  من  عشر  الثامن  اليوم 
املسلمني  النيب  مجع  احلجة، 
باسم  ُيعرف  ماء  غدير  عند 
الذي  اخلرب  يف  كما  )خم( 
بسند  حنبل  بن  أمحد  أخرجه 
صحيح عن زيد بن أرقم قال: 
صلى  اهلل  رسول  مع  ]نزلنا 
يقال  بواد  وسلم  عليه  اهلل 

بالصالة  فأمر  خم،  وادي  له: 
فصاّلها بهجري، قال: فخطبنا، 
اهلل  صلى  اهلل  لرسول  وظّلل 
عليه وسلم بثوب على شجرة 
مسرة من الشمس، فقال رسول 
ألستم  تعلمون؟  ألستم  اهلل: 
تشهدون أّني أوىل بكّل مؤمن 
قال:  بلى،  قالوا:  نفسه؟  من 
علّيًا  فإّن  مواله  كنت  فمن 
عاداه  من  عاد  اللهّم  مواله، 
وأخرج  وااله[.  من  ووال 
النسائي بسند صحيح عن أبي 
الطفيل عن زيد بن أرقم قال: 

]ملّا رجع رسول اهلل صلى اهلل 
الوداع  عليه وسلم من حجة 
ونزل غدير خم، أمر بدوحات 
ثّم  ـ  فكنسن  أي  ـ  فقممن 
فأجبت،  ُدعيت  قد  كأّني  قال: 
الثقلني،  فيكم  تارك  وإّني 
اآلخر:  من  أكرب  أحدهما 
بييت،  أهل  وعرتتي  اهلل  كتاب 
فانظروا كيف ختّلفوني فيهما، 
يردا  حّتى  يفرتقا  لن  فإّنهما 
َعَلّي احلوض. ثّم قال: إّن اهلل 
مؤمن،  كّل  ولّي  وأنا  موالي 
رضي  علي  بيد  أخذ  إّنه  ثّم 
ولّيه  اهلل عنه وقال: من كنت 
من  وال  اللهّم  ولّيه،  فهذا 

قالوا يف الغدير
21 ذواحلجة 1429 هـ  / 20 ديسمرب 2008

• قال رسول اهلل:

إّن اهلل موالي وأنا ولّي 

كّل مؤمن من كنت 

مواله فإّن علّيًا مواله، 

اللهّم عاد من عاداه 

ووال من وااله
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وااله وعاد من عاداه. قال أبو 
مسعته  لزيد:  فقلت  الطفيل: 
من رسول اهلل؟ فقال: واهلل ما 
كان يف الدوحات أحد إاّل رآه 

بعينه ومسعه بُأذنيه[.
من أقوال العلماء واحملققني:

   وقد علق مجع من علماء األمة 
املعروف  احلديث  هذا  على 
عشرة  وهذه  الغدير،  حبديث 
مناذج مما ذكره أولئك األعالم:

الذهيب  الدين  مشس  1ـ 
يف  كتابًا  أفرد  وقد  الشافعي 
الغدير، وذكره بطرق  حديث 
شتى يف )تلخيص املستدرك( 
وصحح غري واحد منها وقال: 
أتيقن  متواتر  احلديث  ]صدر 
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قاله، و أما: اللهم وال 
من وااله. فزيادة قوية اإلسناد[. 
مجع  تصحيحه  على  واعتمد 

من أعالم أصحابه.
يف  النيسابوري  احلاكم  2ـ 
الصحيحني  على  املستدرك 
]هذا  وقال:  طرق  بعدة  رواه 
شرط  على  صحيح  حديث 
بطوله.  خيرجاه  ومل  الشيخني 
بن  سلمة  حديث  شاهده 
أيضا  الطفيل  أبي  عن  كهيل 

صحيح على شرطهما[.
3ـ احلافظ أبو عيسى الرتمذي 
يف  قال  الصحيح  صاحب 
احلديث:  ذكر  بعد  صحيحه 
]هذا حديث حسن صحيح[.

4ـ احلافظ أبو جعفر الطحاوي 
أبو  ]قال  اآلثار(:  )مشكل  يف 
احلديث صحيح  فهذا  جعفر: 
يف  ألحد  طعن  وال  اإلسناد، 
القول  ذلك  إن   : وفيه  رواته، 
صلى  اهلل  رسول  من  كان 
بغدير  لعلي  وسلم  عليه  اهلل 
خم يف رجوعه من حجه إىل 
املدينة ال يف خروجه حلجه من 

املدينة[.
العاصمي  أمحد  حممد  أبو  5ـ 
النيب  ]قال  الفتى(:  )زين  يف 
من  وسلم:  عليه  اهلل  صلى 
كنت مواله فعلي مواله، وهذا 
بالقبول،  األمة  تلقته  حديث 
ثم  باألصول[  موافق  وهو 

رواه بطريق شتى.
6ـ احلافظ ابن عبد الرب القرطيب 
قال يف كتابه )االستيعاب( بعد 
ذكر حديث املواخاة وحديثي 
كلها  ]هذه  والغدير:  الراية 

آثار ثابتة[.
ابن  احلسن  أبو  الفقيه  7ـ 
املغازلي الشافعي قال يف كتابه 
)املناقب( بعد روايته احلديث 
عن شيخه أبي القاسم الفضل 
بن حممد األصبهاني: ]قال أبو 
صحيح  حديث  هذا  القاسم: 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وقد رواه حنو مائة نفس 
وهو  املبشرة،  العشرة  منهم 
له  أعرف  ال  ثابت  حديث 
علة، تفّرد علي بهذه الفضيلة 

مل يشركه فيها أحد[.

• قال الذهيب :

صدر احلديث متواتر 

أتيقن أن رسول اهلل قاله،

و أما: اللهم وال من وااله. 

فزيادة قوية اإلسناد

الغزالي : • قال 

أسفرت احلجة وجهها 

وأمجع اجلماهري على 

منت احلديث من خطبته 

يف يوم غدير خم 

باتفاق اجلميع
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حامد  أبو  اإلسالم  حجة  8ـ  
الغزالي قال يف )سر العاملني(: 
]أسفرت احلجة وجهها وأمجع 
احلديث  منت  على  اجلماهري 

يوم غدير خم  من خطبته يف 
باتفاق اجلميع وهو يقول: من 

كنت مواله فعلي مواله[.
ابن  الفرج  أبو  احلافظ  9ـ 
يف  قال  احلنبلي  اجلوزي 
)املناقب(: ]اتفق علماء السري 
كانت  الغدير  قصة  أن  على 
اهلل  صلى  النيب  رجوع  بعد 
الوداع  عليه وسلم من حجة 
يف الثامن عشر من ذي احلجة 
وكان معه من الصحابة ومن 
األعراب وممن يسكن حوالي 
وعشرون  مائة  واملدينة  مكة 
معه  الذين شهدوا  وهم  ألفًا 
حجة الوداع ومسعوا منه هذه 

يف  الشعراء  أكثر  وقد  املقالة، 
ذلك يف تلك احلكاية[.

ابن  سبط  املظفر  أبو  10ـ 
اجلوزي احلنفي قال يف )تذكرة 
ذكره  بعد  األمة(  خواص 
وذيله:  صدره  مع  احلديث 
الروايات خرجها  ]وكل هذه 
الفضايل  يف  حنبل  بن  أمحد 
بزيادات... اتفق علماء السري 
كانت  الغدير  قصة  أن  على 
اهلل  صلى  النيب  رجوع  بعد 
الوداع  عليه وسلم من حجة 
يف الثامن عشر من ذي حجة، 
مائة  وكانوا  الصحابة  مجع 
وعشرين ألفًا وقال: من كنت 
احلديث.  مواله.  فعلي  مواله 

• قال ابن اجلوزي :

كان معه من الصحابة 

ومن األعراب وممن 

يسكن حوالي مكة 

واملدينة 120 ألفا

وسلم  عليه  اهلل  صلى  نص 
العبارة  بصريح  ذلك  على 

دون التلويح واإلشارة[.

• قال سبط ابن اجلوزي :

اتفق علماء السري على 

أن قصة الغدير كانت 

بعد رجوع النيب من

حجة الوداع



146    منتقيات

املتاجرون بالدين
28 ذواحلجة 1429 هـ  / 27 ديسمرب 2008

   )َأَفَتْطَمُعوَن َأن ُيْؤِمُنوْا َلُكْم 
َوَقْد َكاَن َفِريٌق مِّْنُهْم َيْسَمُعوَن 
َبْعِد  َكالَم اهلّل ُثمَّ حيَرُِّفوَنُه ِمن 
َيْعَلُموَن*  َوُهْم  َعَقُلوُه  َما 
َقاُلوْا  َءاَمُنوْا  الَِّذيَن  َلُقوْا  َوِإَذا 
ِإىَل  َبْعُضُهْم  َخاَل  َوِإَذا  َءاَمنَّا 
مبَا  ُثوَنُهم  َأُتَدِّ َقاُلوْا  َبْعٍض 
وُكم  ِلُيَحآجُّ َعَلْيُكْم  اهلّل  َفَتَح 
 * َتْعِقُلوَن  َأَفاَل  َربُِّكْم  ِعنَد  ِبِه 
َما  َيْعَلُم  اهلّل  َأنَّ  َيْعَلُموَن  َأَواَل 

َوِمْنُهْم  ُيْعِلُنوَن *  َوَما  ُيِسرُّوَن 
ُأمِّيُّوَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ 
 * َيُظنُّوَن  ِإالَّ  ُهْم  َوِإْن  َأَماِنيَّ 
اْلِكَتاَب  َيْكُتُبوَن  لِّلَِّذيَن  َفَوْيٌل 
ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهـَذا ِمْن 
َقِلياًل  ِبِه ثًََنا  ِلَيْشرَتُوْا  ِعنِد اهلّل 
َأْيِديِهْم  َكَتَبْت  ممَِّّا  ْم  هلَُّ َفَوْيٌل 
َيْكِسُبوَن(.  ممَِّّا  ْم  هلَُّ َوَوْيٌل 

)البقرة:79-75(.
   صورة قرآنية عن استغالل 

صورة  به..  واملتاجرة  الدين 
قّدمها القرآن عن أهل الكتاب 
أحبارهـــم  عن  سيما  وال 
إىل  جلأ  فبعضهم  ورهبانهم.. 
التحريف والوضع عن علم، 
يفقد  لئال  مصاحله،  خيدم  مبا 
املزيد  امتيازاته أو لكســـب 
من االمتيازات الشخصية، إن 
على صعيد املال أوعلى صعيد 

اجلاه والرئاسة.
   وبعضهم تصدى للشؤون 
ميلك  ال  جاهل  وهو  الدينية 
لذلك،  يؤهله  ما  العلم  من 
وحّرف  بالكالم  وتالعب 
السّذج،  به  ليخدع  احلقائق 
وليحقق لنفسهـ  من خـــالل 
ذلك ـ بعض املكاسب املادية، 

• يلجأ البعض إىل 

التقشف القاسي مما 

يضفي عليهم صفة 

القداسة وميكنهم من 

استغالل الناس
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ثالثة  من  باالستفادة  وذلك 
يف  الدين  قداسة  عوامل: 
بالعنصر  اإلميان  النفوس، 
سذاجة  الوجود،  يف  الغييب 
الدين  حبقائق  الناس  وجهل 

وصورته احلقيقية.
اخلداع باملظهر:

   العنوان الديين الذي يتلبسون 
به، واعتبارهم يف موقع هداية 
من  وباالستفادة  اآلخرين، 
شئ من العلم الذي حيملونه 
به، وجلوء بعضهم  ويتشدقون 
الذي  القاسي  التقشف  إىل 
خيضعون له أجسادهم، والبعد 
عن شهوات احلياة وزخارفها، 
عليهم  يضفي  مما  ذلك  وغري 
صفة القداسة يف أعني الناس، 
ويعل منهم القدوة امُلثلى يف 
اهلل  وكالء  وكأنهم  نظرهم، 
ليصور  حتى  األرض،  على 
توزيع  ميلكون  أنهم  إليهم 
كل  والنار...  اجلنة  حصص 
االستيالء  من  مّكنهم  ذلك 
على أموال الناس بطرٍق غري 
تنّوع  حســب  تتنوع  شرعّية، 

املراحل واألجيال.
أكل مال وصد عن السبيل:

يعرضها  أخرى  صورة     
هؤالء:  عن  الكريم  القرآن 

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثريًا 
مَِّن األْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَيْأُكُلوَن 
َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن 
َعن َسِبيِل اهللَِّ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن 
َة َواَل ُينِفُقوَنَها  الذََّهَب َواْلِفضَّ
ْرُهْم ِبَعَذاٍب  يِف َسِبيِل اهللَِّ َفَبشِّ
َأِليٍم* َيْوَم حيَْمى َعَلْيَها يِف َناِر 
ِجَباُهُهْم  ِبَها  َفُتْكَوى  َجَهنََّم 
َما  َهـَذا  َوُظُهورُهْم  َوُجنوُبُهْم 
َكَنْزُتْ أَلنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم 

َتْكِنُزوَن(. )التوبة:35-34(.
الكاثوليكية  الكنيسة  يف     
وبعد االعرتاف واإلبراء، مينح 
مقابل  الغفران  صك  املذنب 
خيتلف  للكنيسة  يقّدمه  مبلغ 
وقد  ذنوبه،  باختالف  مقداره 
أصدر البابا يف القرن السادس 
عشر كميات هائلة من صكوك 
فقام  للعامة،  لتباع  الغفران 
املدن  بني  بالتنقل  مندوبوه 
مهمتهم،  يف  وجنحوا  والقرى 

فتفتقت ذهنية البابا عن فكرة 
باسم  الغفران  صكوك  شراء 
تساعدهم  كي  امليتني  األقرباء 

على دخول مملكة السماء!
حذو النعل بالنعل:

القرآن  أن  أتصور  وال     
هذه  عن  يتحدث  الكريم 
املمارسات  لفضح  األمور 
فقط،  الكتاب  ألهل  اخلاطئة 
والشماتة  التشّفي  بهدف  أو 
لتقديم  ـ  أيضًا  ـ  بل  مثاًل، 
صورة ملا قد تصل إليه أحوال 
روي  وقد  السيما  املسلمني، 
عن النيب صلى اهلل عليه وآله 
ما  أميت  على  ]ليأتني  وسلم: 
حذو  إسرائيل  بين  على  أتى 
]لتسلكن  أو  بالنعل[.  النعل 
القـُذة  قبلكم حذو  سنن من 
ريش  )القذة:  بالقذة[. 

السهم(.
ـ  بالدين  املتاجرة  وصور     
حتى من قبل األميني واجلهلة 
اإلسالمي  وسطنا  يف  ـ 
األمر  استدعى  ولو  مشهودة، 
والتخريف،  التحريف  إىل 
مديدة،  قرون  منذ  وبدأت 
عكا  بصل  أكل  ]من  ورواية 
على  شاهد  مكة[  زار  كمن 

ذلك. 

القرن  البابا يف  • أصدر 

السادس عشر كميات 

هائلة من صكوك 

الغفران لتباع للعامة
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صور مأساوية:

   دجالون ميلــؤون شاشات 
فيقرؤون  الفضائيات  بعض 
السحر،  ويفكون  الطالع، 
ويعاجلون من األمراض اخلبيثة 
القرآن  آيات من  يتلون  وهم 
وينقلون نصوصًا من احلديث 
الشريف متويهًا وتلبيسًا على 
بعض  أن  )واملفارقة  الناس 
األحباث اليت ترى على صنع 
قد  ما،  مرض  لعالج  عقار 
دوالر  مليار  من  أكثر  يكلف 
وتستغرق األحباث والتجارب 
سنوات(..   10 من  أكثر  عليه 
مقدسة  بأمساء  ُتعرض  بضائع 
بهدف  دينيـــــة  عناوين  أو 
الرتويج هلا، وليس وراءها إال 
الربح املادي..   أموال ُتنتهب 
من الناسـ  يسّلمونها طواعية 
وعن سذاجة قاتلة ـ استجابة 
ر  لرؤيا رأوها يف مناماتهم، ُتفسَّ

على أنها نذورات مل تتم.. 
   واحلقيقـــة أنها منطية من 
البشــر  يف  تتكـــرر  الدجل 
وتصاحب األديان وتفتك بها 
و برسالتها. وخطر هؤالء أنهم 
هم أول من يعبث بقيم الدين، 
و حيرف كلماته و يشوه رسالته 
و ينفره يف قلوب الناس، وهم 

و  أحكامًا  له  خيتلق  من  أول 
اليت  أغراضهم  ختدم  فتاوى 
الناس  أموال  بها  يستأكلون 
من  هذا  يقولون  ثم  بالباطل 
عند اهلل ليشرتوا به ثنًا قلياًل. 
اإلمام  األحرار  سيد  وبتعبري 
احلسني عليه السالم: ]الناس 
عبيد الدنيا والدين لعق على 

السنتهم حيوطــــونه ما دّرت 
بالبالء  فإذا حمصوا  معايشهم، 

قّل الدّيانون[.
املعرفة والوعي:

   واحلل يكمن يف بناء أساس 
معريف قوي قائم على القرآن 
الكريم )النيب األكرم صلى اهلل 
عليه وآله وسلم: فإذا التبست 
الليل  كقطع  األمور  عليكم 
فيه  بالقرآن...  فعليكم  املظلم 

• دجالون ميلؤون 

شاشات بعض الفضائيات 

فيقرؤون الطالع، 

ويفكون السحر، 

ويعاجلون من 

األمراض اخلبيثة

مصابيح اهلدى ومنار احلكمة، 
ملن  املعرفة  على  ودليل 
اإلنسان  أي  ـ  النصفة  عرف 
املنصف ـ، فلريع رجل بصره، 
ينجو  نظره،  النصفة  وليبلغ 
من  ويتخلص  عطب،  من 
التفكر حياة قلب  فإن  نشب، 
ملنهجية  وترسيخ  البصري(، 
واالحتكام  العقل  استخدام 
إىل املنطق)النيب األكرم صلى 
اهلل عليه وآله وسلم: ِقوام املرء 
عقله، وال دين ملن ال عقل له(، 
يّنب  الذي  الوعي  وامتالك 
حبائل  يف  الوقوع  الناس 
املتاجرين باسم الدين )اإلمام 
اهلل  رحم  السالم:  عليه  علي 
امرًء مسع ُحكمًا فوعى، وُدعي 

إىل رشاد فدنا(.
ــــــــــــــ

من  لصك  الصورة  هذه  ـ 
صكوك الغفران.
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املتخاذلون
6 حمرم 1430 هـ  / 3 يناير 2009

   صور اخلذالن من املشاهد 
الرئيسة يف أحداث ثورة سيد 
بن  احلسني  اإلمام  الشهداء 
ن  فممَّ السالم،  عليه  علي 
كاتبوه  الذين  أولئك  خذله 
اخضّر  فقد  بعد،  )أما  قائلني: 
الثمار،  وأينعت  اجلناب، 
شئت  فإذا  اجلمام،  وطمت 
جمند(،  لك  جند  على  فأقِدم، 
لدعوتهم  استجاب  إذا  حتى 
الذين  أولئك  خذلوه، ومنهم 
ومكة،  املدينة  من  معه  ساروا 
حتى إذا أيقنوا أن األمــــور 

تسري حنو معركة غري متكافئة 
نصرته،  عن  ختلوا  األطراف 
عرض  الذين  النفر  ومنهم 
وأقام  النصرة  اإلمام  عليهم 
فلم  واحلجة،  الدليل  عليهم 
يستجيبوا له وهم يعلمون أن 

من واجبهم ذلك.
   وهذه الصور ليست بدعًا 
احلسينية،  الثورة  أحداث  يف 
مشاهد  الكريم  القرآن  ففي 
اخلــذالن  من  لصور  عديدة 
مارسها املنافقــــون وَمن كان 
يف قلبه مرض، بل هو مشهد 

حاضر يف كل صراع على مر 
األنانية  دامت  ما  التاريخ، 
واالستغراق  الذات  وحب 
يف الشهوات حاضرة بقوة يف 
مسات اإلنسان، واليت ال تنفك 

عنه إال إذا ارتقى ومسا.
صور قرآنية:

أنزلت  )وإذا  تعاىل  قال     
سورة أن آمنوا باهلل وجاهدوا 
أولو  استأذنك  رسوله  مع 
الطول منهم وقالوا ذرنا نكن 
بأن  رضوا   * القاعدين  مع 
وطبع  اخلوالف  مع  يكونوا 
على قلوبهم فهم ال يفقهون( 
عز  وقال  )التوبة:87-86(، 
منهم  طائفة  قالت  )وإذ  امسه: 
لكم  مقام  ال  يثرب  أهل  يا 
فارجعوا ويستأذن فريق منهم 

القرآن الكريم  • يف 

مشاهد عديدة لصور من 

اخلذالن مارسها املنافقون 

وَمن كان يف قلبه مرض
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عورة  بيوتنا  إن  يقولون  النيب 
وما هي بعورة إن يريدون إال 

فرارًا( )األحزاب:13(.
واألبشع  البارز  واملشهد     
من صور اخلذالن حني يتحول 
بالوالء  االفرتاضي  املوقف 
العداء  موقف  إىل  والنُّصرة 
ومساندة العدو، قال تعاىل )يا 
تتخذوا  ال  آمنوا  الذين  أيها 
أولياء  والنصارى  اليهود 
ومن  بعض  أولياء  بعضهم 
إن  منهم  فإنه  منكم  يتوهلم 
اهلل ال يهدي القوم الظاملني * 
فرتى الذين يف قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون خنشى 
أن تصيبنا دائرة فعسى اهلل أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
يف  أسروا  ما  على  فيصبحوا 
)املائدة:51-  نادمني(  أنفسهم 

.)52
وعي وحذر:

ما تطرحه  ـ وفق  فاملسألة     
ـ ليست مسألة  الكرمية  اآلية 
املشاعر  من  حالة  ترسيخ 
العدوانية  واألعمال  احلاقدة 
ألن  الكتاب،  أهل  تاه 
ـ  أساسًا  ـ  يفرض  اإلسالم 
بكل  يؤمن  أن  املسلم  على 
الرسل والرساالت السماوية 

السابقة، بل والقرآن الكريم 
جّمد املؤمنني من أتباعها كما يف 
قصة أهل الكهف وأصحاب 
األخدود وغريهم، وهو الذي 
اجلوانب  بعض  على  أّكد 
يف  النصارى  عند  اإليابية 
)ولتجدن  العملي  سلوكهم 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 

بأن  ذلك  نصارى  إنا  قالوا 
منهم قسيسني ورهبانا وأنهم 
)املائدة:82(،  يستكربون(  ال 
ولكن القرآن يريد أن يكون 
واقعيًا يف رسم مالمح العالقة 
التزموا  معهم، السيما وأنهم 
سلوكًا عدوانيًا ناشئًا من عدم 
صلى  حممد  برسالة  إميانهم 
اهلل عليه وآله وسلم، ولسعي 
منهجه  تطبيق  حنو  اإلسالم 

ولطبيعة  احلكم،  صعيد  على 
الدعوة اإلسالمية اليت تدثت 
معامل  وبعض  سلبياتهم  عن 
لقواعد  وتريفهم  احنرافهم 

الدين والشريعة.
التحالفات  طبيعة  إن  ثم 
على  ال  القائمة  واملعاهدات 
الفكرية  الوحدة  أساس 
أطرافها  تدفع  أن  شأنها  من 
واليقظة  احلذر  توخي  إىل 
األوضاع،  وتأمل  والرتقب 
األجواء  تلك  يف  خصوصًا 
املشحونة باملؤامرات واملكائد 
اليت مارسها اليهود على عهد 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
وسلم، فالسذاجة واالسرتخاء 

مرفوضان يف هكذا ظروف.
خذالن وعداء:

املنافقني  أن طائفة من  إال     
والذين يف قلوبهم مرض من 
ضمن  يعيشون  كانوا  الذين 
ـ  أصّروا  اإلسالمي  اجملتمع 
على  ـ  الصورة  جالء  بعد 
وسارعوا  بل  األعداء،  توّلي 
يلهثون  وهم  بهم  لالرتباط 
حتى  وطمعًا،  خوفًا  خلفهم 
تّولوا إىل سالح بيدهم ضد 
وأضحوا  املسلمني،  إخوانهم 
األعداء  يلقيه  ما  تكرر  أبواقًا 

• املشهد البارز واألبشع 

من صور اخلذالن حني 

يتحول املوقف االفرتاضي 

صرة إىل  بالوالء والنُّ

موقف العداء 

ومساندة العدو
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شبهات  من  مسامعهم  على 
وفنت، يف سعي لزعزعة املوقف 
املسلمني  وتفريغ  الداخلي، 
الروحية  القوة  عناصر  من 
وإضعاف  بها،  يتمعتون  اليت 
وبالقيادة  باهلل عزوجل  ثقتهم 
النبوية احلكيمة، وتشكيكًا يف 
الوعد اإلهلي بالنصر احملتوم.. 

   وبانتظار ذلك اليوم الذي 
يتحقق فيه النصر للمسلمني 
أعدائهم،  كيد  به  يندفع  أو 
هؤالء  أمر  يفتضح  وعندها 
يعتصرهم  خزايا  لينقلبوا 
وليواجهوا  واهللع،  األمل 
اللوم والتقريع من إخوانهم، 
ولتذهب أعماهلم هباًء منثورًا.

املشهد املعاصر:
  وما يري يف غزة، مثال حّي 
اخلذالن،  يف  القرآنية  للصورة 
وهو يعّري مواقف املتخاذلني، 
الذي  األذى  مدى  ويكشف 
فبماذا  باألمة..  يلحقونه 
وراء  الالهثون  أولئك  يرّبر 
والساعون  الزائف،  السالم 
على  يقتات  كياٍن  ود  لكسب 
على  ويعتاش  اآلخرين،  آالم 
لغة  إال  يعرف  وال  دمائهم، 
الرصاص، وإذا أراد أحد قادته 
كان  أن حيقق مكسبًا سياسيًا، 

العدوان الدموي على األبرياء 
سبيله  والنساء  األطفال  من 

لكسب قلوب الناخبني؟!! 
أنصار احلسني:

القرآنية  املشاهد  وبني     
اليت  احلية  واملآسي  للخذالن، 
تعيشها األمة اإلسالمية، تربز 
النصرة  يف  البطولية  الصور 
والصرب  املوقف،  وثبات 
والكرامة،  والعزة  واملرابطة، 
أبي  أنصار  رمسها  اليت  تلك 
عليه  احلسني  اإلمام  األحرار 
بربها،  مؤمنة  ثّلة  السالم.. 

يف  راسخة  بقيادتها،  واثقة 
ملسئوليتها،  واعية  والئها، 
كربالء  أرض  على  حققت 
تاريخ  عرفها  ملحمة  أعظم 
يتجاوزون  ال  فتية  البشرية.. 
املائة يف قبال آالف من اجلند، 
صرخوا يف وجه الطغيان: كال.. 
وهيهات  باهلوان..  نقبل  لن 
ذلك  لنا  اهلل  يأبى  الذلة..  منا 
وحجور  واملؤمنون،  ورسوله 
طابت وطهرت، وأنوف محّية، 
نؤثر  أن  من  أبّية  ونفوس 
مصارع  على  اللئام  طاعة 
الكرام.. إن مل يكن لكم دين 
وكنتم ال ختافون املعاد فكونوا 
وارجعوا  دنياكم،  يف  أحرارًا 
ُعُربًا  كنتم  إن  أحسابكم  إىل 

كما تزعمون.
   هذه الصورة اخلالدة للوالء 
احلقيقي عند احلسني وأنصاره 
العارفني  يدفع  الذي  هو 
إحياء  إىل  احلسينية  بالثورة 
ذكراهم كل عام، ألن يف إحياء 
ألولئك  متجيدًا  الذكرى  هذه 
للمفاهيم  وترسيخًا  األبطال، 
إىل  ترمجوها  اليت  العظيمة 
نظريها،  عّز  بطولية  مواقف 
مدى  على  األحرار  فأهلمت 

التاريخ. 

• تربز الصور البطولية 

يف النصرة وثبات املوقف 

رمسها أنصار أبي 

األحرار اإلمام احلسني

• الصورة اخلالدة للوالء 

احلقيقي عند احلسني 

وأنصاره هو الذي يدفع 

العارفني بثورته إىل إحياء 

ذكراهم كل عام
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لن تسقط غزة
13 حمرم 1430 هـ  / 10 يناير 2009

لن تسقط غزة..
ألن السقوَط خضوٌع وذل 

واستسالم.. 
انسالٌخ عن اهلوية..
وقبوٌل باالحتالل..

وانسحاٌق أمام أهوائه..
وتسليٌم لعربداته.. 

*******
لن تسقط غزة..

فروُح املقاومة باقية..
تدبُّ يف جسد شعبها..

وُتنجُب ليوثًا ال تستكني 

ِلـَعرين..
وال تركُن مُلداهن..

وال تعِرُف للهواِن سبيل..

*******
لن تسقط غزة..

وإن احتلَّها العدوان..
وإن جالت دباباته يف 

شوارعها الضيقة تطحن 
عظام األطفال.. 

وإن حامت على عرشها 
طائراته تصك األمساع 

بأزيزها املقزز..

وإن خنقوا اهلواء وحبسوا 
املاء وقطعوا الكهرباء..

*******
لن تسقط غزة..

بل ستبقى عنوانًا للشموخ 
واإلباء..

وستالحق لعناُتها كلَّ َمن 
خذهلا..

وجلس على أريكته الوثرية..
ُيقشِـّر عن جسده..

آالم خسائره يف صاالت 
املراهنني على جسدها 

املمزَّق..
وسط صرخاتهم: »ستسقط 

يف اجلولة الثالثة«..
»زد الرهان.. يف اجلولة 

الرابعة«..
»ال بل يف اخلامسة«..

*******
لن تسقط غزة..

أبدًا..
ففي صدور فتيانها زئري 

األسود..
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ومن عيونهم تتطاير براكني 

الغضب..
وعلى مناكبهم صواريخ 

الرعب..
وفوق إرادتهم تتكسر قيود 

االحتالل.. 

*******
لن تسقط غزة..

كما مل يسقط احلسني..
يف يوم كربالء..

وإن احتضن جسَده الرتاب..
ودكدكوا أضالعه حبوافر 

اخليل..
واحتملوا رأسه على أسنَّة 

الرماح..
وانتهكوا ُحَرَمه يف وضح 

النهار..

*******
مل يسقط احلسني..

بل بقي شاخمًا يف العقول..
ويف القلوب..

ومع كلِّ خطوة خيطوها ثائر..
وكلِّ صرخِة حقٍّ يف وجِه 

سلطاٍن جائر..
وكلِّ رصاصٍة متزُِّق صدوَر 

اجملرمني..
وُترعُب قلوَب الظاملني..

وُتزلزُل عرَش فرعون..
وهامان..

والدهاقني..

*******
مل يسقط احلسني..
بل سيبقى عزيزًا..

يثبِّت أقدام الثائرين على 
الظلم..

ويكتب عنوان الشهادة على 
جبني األحرار..

ويرسم بدِمه أومِسَة العاِر 
على صدوِر الالهثني وراء 

السراب..
م كلَّ  وِر ليَحطِّ وينفُخ يف الصُّ

)هاشوفار(..

و )ماجني(..
و )مينوراه(..

*******
مل يسقط احلسني..
ولن تسقط غزة..

بل عاش احلسني..
أبيـّـًا خالدًا..

وستعيش غزة..
عنوانًا للصموِد والعزة..

*******

مبناسبة  النص  هذا  نشر  ت  ـ 
العدوان الصهيوني على غزة، 
وموافقته أليام العزاء احلسيين 

يف شهر حمرم احلرام.
ينفخ  كبش  قرن  )هاشوفار: 
تقاليد  من  وهو  اليهود،  فيه 
أعيادهم ـ ماجني: جنمة داود ـ
منارة  أو  مشعدان  مينورا: 
الرموز  من  وهي  سباعية، 

اليهودية(.
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بني الوالية و اخلالفة
) مل ُينشـَر (

   يف الثامن عشـــر من ذي 
احلجة من السنــــة العاشرة 
موسم  انتهاء  وبعد  للهجرة، 
إىل  احلجاج  عودة  وبدء  احلج 
ديارهم، مجع النيب األكرم حممد 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
املسلمني عند غدير ماء ُيعرف 
باسم )خم( كما يف اخلرب الذي 
بسند  حنبل  بن  أمحد  أخرجه 
صحيح عن زيد بن أرقم قال: 
صلى  اهلل  رسول  مع  ]نزلنا 
يقال  بواد  وسلم  عليه  اهلل 
بالصالة  فأمر  خم،  وادي  له: 
فصاّلها بهجري، قال: فخطبنا، 
اهلل  صلى  اهلل  لرسول  وظّلل 

عليه وسلم بثوب على شجرة 
مسرة من الشمس، فقال رسول 
ألستم  تعلمون؟  ألستم  اهلل: 
تشهدون أّني أوىل بكّل مؤمن 
قال:  بلى،  قالوا:  نفسه؟  من 
علّيًا  فإّن  مواله  كنت  فمن 
عاداه  من  عاد  اللهّم  مواله، 
وأخرج  وااله[.  من  ووال 
النسائي بسند صحيح عن أبي 
الطفيل عن زيد بن أرقم قال: 
]ملّا رجع رسول اهلل صلى اهلل 
الوداع  عليه وسلم من حجة 
ونزل غدير خم، أمر بدوحات 
ثّم  ـ  فكنسن  أي  ـ  فقممن 
فأجبت،  ُدعيت  قد  كأّني  قال: 

الثقلني،  فيكم  تارك  وإّني 
اآلخر:  من  أكرب  أحدهما 
بييت،  أهل  وعرتتي  اهلل  كتاب 
فانظروا كيف ختّلفوني فيهما، 
يردا  حّتى  يفرتقا  لن  فإّنهما 
َعَلّي احلوض. ثّم قال: إّن اهلل 
مؤمن،  كّل  ولّي  وأنا  موالي 
رضي  علي  بيد  أخذ  إّنه  ثّم 
ولّيه  اهلل عنه وقال: من كنت 
من  وال  اللهّم  ولّيه،  فهذا 
وااله وعاد من عاداه. قال أبو 
مسعته  لزيد:  فقلت  الطفيل: 
من رسول اهلل؟ فقال: واهلل ما 
كان يف الدوحات أحد إاّل رآه 

بعينه ومسعه بُأذنيه[.

النيب  • ملاذا استخدم 

مصطلح الوالية، 

ومل يستخدم كلمة 

أقرب إىل األذهان، 

وذلك ككلمة 

)خليفة( مثاًل؟
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دون  بالوالية  النص  ملاذا 

اخلالفة؟
   ومن املعلوم أن أتباع مدرسة 
السالم  عليهم  البيت  أهل 
يعتربون هذا النص من األدلة 
اليت تثبت أحقية خالفة اإلمام 
وفاة  بعد  السالم  عليه  علي 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
الوالية  وأن  مباشرة،  وسلم 
والسيادة،  احلاكمية  تعين  هنا 
إن  يتساءل:  البعض  ولكن 
كان هذا هو مراد النيب، فلماذا 
إىل  أقرب  كلمة  يستخدم  مل 
وذلك  الوالية،  من  األذهان 
ككلمة )خليفة( مثاًل؟ السيما 
وأن لكلمة )املوىل( معان عدة 
للنيب  أن  املستمع  توهم  قد 
مرادًا آخر كاحملبة أو الصحبة؟ 

الوالية يف القرآن :
التساؤل  على  لإلجابة     
من  ـ  أواًل  ـ  البد  السابق 
العودة إىل نفس نص احلديث، 
فقد قال النيب صلى اهلل عليه 
)ألستم  بدايًة:  وسلم  وآله 
تشهدون أّني أوىل بكّل مؤمن 
ذلك  أردف  ثم  نفسه؟(  من 
فإّن  مواله  كنت  )فمن  بقوله: 
علّيًا مواله(، فما عناه النيب هو 
ذات قول اهلل سبحانه وتعاىل 

)النَّيِبُّ  األحزاب:  سورة  يف 
َأْنُفِسِهْم(  ِمْن  ِباملُْْؤِمِننَي  َأْوىَل 
)األحزاب:6) وقد بنّي الطربي 
يف تفسري اآلية معنى األولوية 
هنا بقوله: )أحق باملؤمنني به 
من أنفسهم، أن حيكم فيهم مبا 
ذلك  فيجوز  حكم،  من  يشاء 
يونس  حدثين  كما:  عليهم. 
قال: أخربنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد: النيب أوىل باملؤمنني 
أوىل  أنت  كما  أنفسهم  من 

من  فيهم  قضى  ما  بعبدك، 
قضيت  كلما  كما  جاز،  أمر 
على عبدك جاز(. وهذا يعين 
وآله  اهلل عليه  النيب صلى  أن 
ذات  لعلي  أعطى  قد  وسلم 
هي  اليت  والسيادة  احلاكمية 
باملؤمنني من  له، فعلي )أحق 
مبا  فيهم  حيكم  أن  أنفسهم، 
ذلك  فيجوز  حكم،  من  يشاء 
باملؤمنني  أوىل  وعلي  عليهم. 

أوىل  أنت  كما  أنفسهم  من 
بعبدك، ما قضى فيهم من أمر 
على  قضيت  كلما  كما  جاز، 

عبدك جاز(.
وسياسية  دينية  سيادة  وهي 

وقضائية وعسكرية.
داللة اخلالفة على عهد النيب:

   ولنا أن نتساءل: لو استخدم 
بداًل  اخلالفة  مصطلح  النيب 
ستكون  فهل  الوالية،  من 
احلكم  يف  حمصورة  داللتها 
أوضح  وبالتالي  بعده،  من 
أن  أم  النيب؟  عناه  فيما  مرادًا 
أمشل،  لغويًا  الكلمة  داللة 
وهي تعين: )النائب عن الغري 
والذي يسد مسده يف أي أمر 

كان(؟ 
   بالعودة إىل النص القرآني 
النيب  عن  املروية  واألحاديث 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
)خليفة(  مصطلح  أن  سنجد 
استعمل يف القرآن ومل يقصد 
قال  اهلل،  رسول  خليفة  بها 
َجَعْلَناَك  ِإنَّا  َداُوُد  )َيا  تعاىل 
ص:26،  اأَلْرِض(  يِف  َخِليَفًة 
رسول  حديث  يف  واستعمل 
أحاديثه،  رواة  به  وقصد  اهلل 
خلفائي،  ارحم  )اللهم  قال: 
اللهم  خلفائي،  ارحم  اللهم 

النيب يدل  • مفهوم كالم 

على أن عليًا أوىل 

باملؤمنني من أنفسهم 

كما أن الفرد أوىل بعبده
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يا  له:  قيل  خلفائي،  ارحم 
رسول اهلل من خلفاؤك؟ قال: 
يروون  بعدي  يأتون  الذين 

حديثي وسنيت(. 
   ويف عصر اخلليفة أبي بكر 
استعملت  عمر  واخلليفة 
اللغوي  معناها  يف  الكلمة 
مصطلح  يكن  ومل  أيضًا، 
احلاكم  على  يدل  )اخلليفة( 
ولذا  اهلل،  رسول  بعد  من 
اللقب  عن  املسلمون  تساءل 
ألبي  اختياره  ينبغي  الذي 
بكر، فاختاروا: )خليفة رسول 
قيل  أبوبكر  مات  وملا  اهلل(، 
خليفة  اخلطاب:  بن  لعمر 

خليفة رسول اهلل. 
يف  الكلمة  واستعملت     
والعباسيني  األمويني  عصر 
وعلى  اهلل،  خليفة  بها  وقصد 
بها  وقصد  العثمانيني  عهد 
فهذه  إذًا  اهلل،  رسول  خليفة 
التسميـة من مصطلحــــات 
املتشرعة وتسميـــة املسلمني، 
وليست مصطلحا شرعيًا، أي 
عليه  اهلل  صلى  النيب  قال  لو 
علي  )فهذا  وسلم:  وآله 
خليفيت( مل تكن الداللة أكثر 
وضوحًا وأقرب للمعنى املراد 

من قوله: )فهذا علي مواله(.

املرجعية على أقل تقدير:
داللة  أن  فرضنا  لو  و     
مل  )مواله(  كلمة  يف  احلاكمية 
تكن بذاك الوضوح، فال أقل 
وآله  اهلل عليه  النيب صلى  أن 
الغدير  يوم  يف  صّرح  وسلم 
السالم  عليه  علي  مبرجعية 
فقال:  رحيله  قرب  ذكر  حني 
فأجبت(،  ُدعيت  قد  )كأّني 
ثم بنّي مرجعية القرآن وأهل 
تارك  )وإّني  فقال:  البيت 

أكرب  أحدهما  الثقلني،  فيكم 
من اآلخر: كتاب اهلل وعرتتي 
على  حّرص  ثم  بييت(،  أهل 
)فانظروا  قائاًل:  اتباعهما 
وأّكد  فيهما(،  ختّلفوني  كيف 
النهج:  يف  اتادهما  على 
يردا  حّتى  يفرتقا  لن  )فإّنهما 
َعَلّي احلوض(، وكلها مقدمات 
تؤكد مسألة املرجعية. ولو أن 
علي  إىل  رجعوا  املسلمني 

عليه السالم يف مسألة احلكم 
سيجد  كان  فهل  النيب،  بعد 
يف  منه  أوىل  هو  َمن  غريه  يف 
)فلما  القائل:  وهو  احلكم 
عليه  ـ  النيب  أي  ـ  مضى 
املسلمون األمر  تنازع  السالم 
ُيلقى  من بعده، فواهلل ما كان 
أن  ببالي  يف روعي وال خيطر 
من  األمر  هذا  تزعج  العرب 
بعده صلى اهلل عليه وآله عن 
أهل بيته، وال أنهم منحوه عين 
من بعده، فما راعين إال انثيال  
على  الناس  ـ  انصباب  أي  ـ 
فأمسكت  يبايعونه،  بكر  أبي 
يدي حتى رأيت راجعة الناس 
قد رجعت عن اإلسالم ـ أي 
العرب  جزيرة  يف  املرتدون 
حممد  دين  حمق  إىل  يدعون  ـ 
صلى اهلل عليه وآله، فخشيت 
إن مل أنصر اإلسالم وأهله أن 
تكون  هدمًا  أو  ثلمًا  فيه  أرى 
من  أعظم  علي  به  املصيبة 
هي  إمنا  اليت  واليتكم  فوت 
متاع أيام قالئل يزول منها ما 
أو  السراب،  يزول  كما  كان 
كما يتقّشع السحاب، فنهضت 
زاح  حتى  األحداث  تلك  يف 
الباطل وزهق، واطمأن الدين 

وتنهنه(؟

• لو رجع ملسلمون إىل 

علي يف حتديد احلاكم 

بعد النيب فهل كان 

سيجد َمن هو أوىل منه؟ 





الكتب والكتيبات :
1. أحكام احلدث األكرب

2. أحكام الدماء الثالثة : وفق فتاوى السيد اخلوئي / السيد السيستاني
3. أحكام املريض واملصاب : وفق فتاوى السيد حممد حسني فضل اهلل

4. أحكام املريض واملصاب : وفق فتاوى السيد السيستاني
5. أحكام النجاسات واملطهرات : وفق فتاوى السيد اخلوئي / السيد السيستاني

6. إليك يا ولدي
7. إليِك يا ابنيت

8. بساتني اإلميان : 4 كتب دراسية للمرحلة املتوسطة مصورة وملونة
9. حدائق اإلميان : 4 كتب دراسية للمرحلة االبتدائية مصورة وملونة

10. الدرة الثمينة يف أخبار مكة واملدينة
11. الدليل : مرشد الزائرين للعتبات املقدسة يف إيران

12. دليل احلاج واملعتمر
13. رسالة املسجد

14. زوجيت العزيزة
15. زوجي العزيز

16. زينة احلياة : آداب وأحكام املواليد
17. شهداء على أرض فخ

18. صالة اجلمعة
19. الغناء يف ميزان الشرع

20. فراس : قصة مصورة لألطفال
21. املآمت احلسينية : أهداف وتطلعات

22. املرأة والسرت الشرعي
23. مفاهيم حركية من وحي القرآن:  جملدان

24. منتقى اجلمان من مفاتيح اجلنان
25. منتقيات )يف جزئني(

26. النشأة اآلخرة
27. للشباب فقط

28. واحات اإلميان : 4 كتب دراسية للمرحلة الثانوية
29. وداع األحبة : أحكام امليت ، آداب العزاء ، وزيارة القبور

التسجيالت الصوتية :
1. زوجيت العزيزة 



2. زوجي العزيز
3. فزت ورب الكعبة

4. للشباب فقط
5. املباهلة

6. واقعة الطف يف ضمري التاريخ

الرسوم املتحركة :
ـ مغامرات عجيب : 16 حلقة تربوية يف 4 أشرطة فيديو

األفالم :
أقيمت يف شهر حمرم  باألطفال  اخلاصة  الدروس  أفالم حتتوي على جمموعة من   3  : القاسم  ـ جملس 

بأسلوب مبتكر

برامج احلاسب اآللي :
1. أحكام احلج والعمرة

2. أحكام املريض واملصاب : وفق فتاوى السيد حممد حسني فضل اهلل . برنامج مبسط ومزود بأفالم 
ولوحات توضيحية عديدة

بأفالم ولوحات  . برنامج مبسط ومزود  فتاوى السيد السيستاني  : وفق  3. أحكام املريض واملصاب 
توضيحية عديدة

4. أحكام النساء : وفق فتاوى السيد حممد حسني فضل اهلل . برنامج مبسط ومزود بلوحات توضيحية 
عديدة

5. أحكام النساء ) Rules Menstruation   ( باللغة اإلجنليزية : وفق فتاوى السيد حممد حسني 
فضل اهلل . برنامج مبسط ومزود بلوحات توضيحية عديدة

6. حدائق اإلميان : منهج تعليمي للصف الثاني االبتدائي ، بالصوت والصورة
7. مسابقات دينية : بطريقة مسلية ومبتكرة

8. اهلادي لفتاوى آية اهلل العظمى السيستاني : حيتوي على أكثر من 5300 استفتاء مت تقسيمها إىل أبواب 
خمتلفة مع إمكانية البحث فيها

وإمكانية  اآليات  شرح  على  حيتوي  فوق،  فما  الثانوية  للمرحلة  تعليمي  منهج  القرآنية:  املدرسة   .9
التحفيظ مع أحكام التجويد وآداب التالوة واألحكام الفقهية والقصص القرآنية والدروس األخالقية 

املستقاة من آيات القرآن الكريم، مع تقديم مناذج من قراءات املقرئني. 

* كما قام املؤلف بإعداد برنامج تعليم القرآن الكريم للمراحل االبتدائية اخلمس واخلاص باملدرسة 
الذكية بدولة الكويت.



مت حبمد اهلل


