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5    منتقيات

   احلمد هلل فاطر السماوات واألرض عاِل 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 عال اليوم نافذة مهمة للوصول إىل عقول الناس وقلوبهم، ورسم معال 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 ل 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 األوىل، ابتداًء من األول 
من حمرم من عام 1428 هـ املوافق 20 يناير 2007، على أن ُيستتبع بكتاب آخر خمصص لكل 

الكلمات الرئيسية املنشورة يف العام الثاني بإذن اهلل تعاىل.
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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ملاذا منتقى اجلمان ؟
1 حمرم 1428 هـ  / 20 يناير 2007

1994، بينما كان إنفاق أوروبا 
يف ذات اجملال ويف نفس العام 
ما يعادل 544 مليار دوالر. ويف 
عام 1998 بلغت قيمة اإلنتاج 
األمريكي  والفين  الثقايف 
املصدَّر إىل اخلارج حوالي 60 

مليار دوالر!
   ولو تنقلنا من موقع إىل آخر 
على خريطة العامل، فإن األرقام 
تناسبية  عملية  يف  ستتأرجح 
تكشف  خمتلفة  معطيات  هلا 
االقتصادية،  القوة  مدى:  عن 
انفتاح  السياسي،  والوضع 
الدين  طبيعة  اجملتمع، 
والثقافة فيه، املستوى العلمي 

والتعليمي يف البلد.. إخل.
اإلنفاق  كان  ما  ومبقدار     
مراعــاة  مع  ـ  اإلعالم  على 
عدد السكان ـ أكرب، مبقدار ما 
كشف ذلك عن حيوية اجملتمع 
وفاعليته وتفاعله مع األحداث 
الداخلية واملتغريات اخلارجية، 
اإلعالمية  املاكنة  جناح  ومدى 
إجيابًا  العام  الرأي  توجيه  يف 

أو سلبًا.

   األرقام املتعلقة باإلنفاق على 
واإلعالن  والدعاية  اإلعالم 
مذهلــة، ولعل األمثلة التالية 
 2000 عام  يف  ذلك:  تؤكد 
املتحدة  الواليات  أنفقـــت 
يقارب  ما  وحدها  األمريكية 
اجملال  يف  دوالر  مليار   291
 566 أنفقت  كما  اإلعالني، 
صناعة  جمال  يف  دوالر  مليار 
عام  يف  وذلك  املعلومــــات 
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• مبقدار ما كان اإلنفاق 

على اإلعالم أكرب، مبقدار 

ما كشف ذلك عن حيوية 

اجملتمع وفاعليته
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   وإذا كان بعض املختصني 
قد اعتربوا أن اإلعالم ـ اليوم 
الشريك  دور  ليحتل  يرقى  ـ 
يف التطوير التنموي وحتريك 
احلكومية  املختلفة  الفعاليات 
اليت  العوملة  فإن  والشعبية، 
العقد  خالل  العامل  فيها  وجل 
أرحب  مدى  أعطت  األخري 
ما  وهذا  لإلعالم.  »أخطر«  و 
نعوم  األمريكي  املفكر  أّكده 
)إن  قال:  حني  تشومسكي 
سوى  ليست  الثقافية  العوملة 
اإلعالم  تاريخ  نوعية يف  نقلة 
تعزز سيطرة املركز األمريكي 
على األطراف ثم على العامل(.  
كما أخذ آخرون حيذرون من 
لإلعالم  »اإلغراقي«  التدفق 
املنتج  سيل  من  يتم  والذي 
املتدفق  الغربي  اإلعالمي 
ما  الذي  الثالث  العامل  على 
يعلم  »ناميًا«، واهلل وحده  زال 
الدول  هذه  ستبقى  متى  إىل 

نامية.
الغياب  فإن  كل،  وعلى     
األداء  ضعف  أو  اإلعالمي 
وبكل  ـ  يعين  اليوم  عاملنا  يف 
املعنية،  اجلهة  إلغاء  ـ  بساطة 
أو  دينية  أو  كانت  سياسية 
تهميشها،  أو  إخل،  اجتماعية.. 

عالمات  زيادة  على  عالوة 
حوهلا.  والشكوك  االستفهام 
حوهلا  من  اك  حتحُ وقد  بل 
كنتيجة  واخلرافات  األساطري 
بالواقع،  للجهل  حتمية 
يف  الناس  عامة  وألسلوب 
التعامل مع اجلديد والغريب 
واآلخر املختلف معهم، حيث 
يسّلمون عقوهلم ملن يكّون هلم 
دون  اإلطار  هذا  يف  قناعاتهم 
أن يبذلوا جهدًا ذاتيًا للوصول 
من  الصحيحة  املعلومة  إىل 
قد  كما  الطبيعية.  مصادرها 
يف  اآلخرين  رغبة  تتدخل 
السعي  أو  اجلهة  تلك  إلغاء 
لتهميشها يف اجملتمع يف تكوين 
الصورة السلبية هلا من خالل 
اإلساعة والتضليل اإلعالمي، 
السيما إذا كان اإلعالم املقابل 
بدقة  له  وخمططًا  مدروسًا 

ويحُنفق عليه بسخاء.
   وقد يسعى اآلخرون إلبراز 
موارد  أو  الضعف  نقاط 
فيصوَّر  اجلهة  تلك  يف  اخللل 
املكتملة  الصورة  وكأنه  األمر 
طريق  ليقطع  كله،  والواقع 
والتعاطي  والتفاهم  احلوار 
حضاري  بأسلوب  الثقايف 
القطيعة  ويفرض  هادئ، 

• إن العوملة الثقافية ليست 

سوى نقلة نوعية يف 

تاريخ اإلعالم تعزز سيطرة 

املركز األمريكي على 

األطراف ثم على العامل

• الغياب اإلعالمي أو 

ضعف األداء يف عاملنا اليوم 

يعنـي ـ وبكل بساطةـ 

إلغاء اجلهة املعنية أو 

تهميشها 
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االنكماش  من  املنطلقة 
بسبب  احلاصل  النفسي 
قحُدمت  اليت  املشوهة  الصورة 

على أنها الواقع بعينه.
   ومن هنا جاءت فكرة هذه 
»منتقى  األسبوعية  الصفحة 
لتقديم  تهدف  واليت  اجلمان« 
احلضاري  اإلسالمي  الفكر 
املستوحى من كتاب اهلل العزيز 
والروحية  اإلميانية  واملدرسة 
اليت  والعملية  واألخالقية 
صلى  األكرم  النيب  طرحها 
وآله وسلم واألئمة  اهلل عليه 
من آل البيت عليهم السالم، 
قال:  حيث  لدعوته  استجابة 
ثقلني:  فيكم  تارك  )وأنا 
اهلدى  فيه  اهلل  كتاب  أوهلما 

اهلل  بكتاب  فخذوا  والنور، 
به(. فحّث على  واستمسكوا 
كتاب اهلل ورّغب فيه، ثم قال: 
يف  اهلل  أذّكركم  بييت،  )وأهل 
مسلم  صحيح  بييت(.  أهل 
رضي  علي  فضائل  من  باب 

اهلل عنه.
   ومن خالل »منتقى اجلمان« 
لتقديم  تعاىل  بإذنه  سنسعى 
لفكر  واملتزن  اهلادئ  الطرح 
عليهم  البيت  أهل  مدرسة 
اإلثارة  عن  بعيدًا  السالم 
واهلمز واللمز، إميانًا بضرورة 
تفعيل اخلطاب اإلهلي )اْدعحُ ِإىلىَ 
ِة  املىَْوِعظىَ ِة وىَ ِبيِل رىَبِّكىَ ِباحْلِْكمىَ سىَ
نىَِة( )النحل:125(، وسعيًا  احْلىَسىَ
مع  النظر  وجهات  لتقريب 
عرض  خالل  ومن  اآلخرين، 
متنوعة  سلسة  ثقافية  مادة 
املختلفة،  األذواق  ختاطب 

ومكّونات اجملتمع الواحد.
   أتوجه أخريًا إىل القائمني 
على صحيفة الوطن بالشكر 
هذه  منحهم  على  والتقدير 

الفرصة، ونسأل اهلل التوفيق.

• صفحة »منتقى 

اجلمان« تهدف لتقديم 

الفكر اإلسالمي احلضاري 

املستوحى من كتاب اهلل 

و مدرسة النيب حممد

وأهل بيته
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    منتقيات

عاشوراء الوحدة
8 حمرم 1428 هـ  / 27 يناير 2007

• ال حنّمل السنة 

املعاصرين مسئولية ما 

جرى على الشيعة سلبيًا 

من قبل الذين التزموا 

املذهب السنـي

يف التاريخ

   احلاضــر ـ يف كل مواقعه ـ 
ال يعيش انفصااًل عن التاريخ، 
وهو نتاج املاضي، ومن يرد أن 
الواقع  أرض  على  يتحرك 
املضيئة  النقاط  إىل  حيتاج 
ليستلهم  التاريخ،  حركة  يف 
املواقف  ويتخذ  احلياة  دروس 
مسألة  أن  فضاًل عن  املناسبة، 
طريق  عن  التاريخ  استعادة 
إنساني  أمر  هو  ذكراه  إحياء 
حضاري حتافظ عليه الشعوب 

واجملتمعات.
أن  ذلك  يعين  هل  ولكن     
يعيش اإلنسان التاريخ كعقدة 

عنها،  ينفك  أن  اليستطيع 
أزمة  إىل  ذكرى  كل  فتتحول 
جديدة يف واقع األمة ، تنطلق 
التهــم،  تــوزيع  خالل  من 
االختالف،  نقاط  وحتريك 
السب  ممارسة  يف  والتـفنن 
تفجري  أساس  على  واللعن 

الغيظ وتنفيس األحقاد ؟  
   بل هل نتحمل حنن مسئولية 
ذلك  إجيابًا؟  أو  سلبًا  املاضي 
رجاالته  صنعه  الذي  املاضي 
وهل  حمددة؟  ظروف  ضمن 
وفق  ـ  اآلخـــرين  حنّمل 
التاريخ  سلبيات  ـ  انتمائهم 

وما جناه أسالفهم ؟ 
الكريـــم صريح  القرآن     
يقول  إذ  اإلطار  هذا  يف 
قىَْد  أحُمٌَّة  )ِتْلكىَ  عزوجل  اهلل 
ْم مىَا  بىَْت وىَلىَكحُ لىَْت هلىَىَا مىَا كىَسىَ خىَ
انحُوا  ا كىَ مَّ ْبتحُْم وىَال تحُْسأىَلونىَ عىَ كىَسىَ

( )البقرة:141(. لحُونىَ يىَْعمىَ
يتحمـل  ال  هــذا  وعلى     
الشيعةـ  يف احلاضرـ  مسئولية 
يف  عاشت  اليت  السلبيات 
الشيعي  السين  اخلالف  دائرة 
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    منتقيات

السنة  حنّمل  وال  املاضي،  يف 
جرى  ما  مسئولية  املعاصرين 
قبل  من  سلبيًا  الشيعة  على 
الذين التزموا املذهب السين 

يف التاريخ.
مع  املسلمون  تعامل  إذا     
أنها  على  عاشوراء  قضية 
السنة  ضد  موجهة  مناسبة 
يعد  فذلك  الشيعة،  قبل  من 
التاريخ،  حركة  فهم  يف  خطأ 
اليت  املسئولية  حقيقة  وإدراك 
املاضي  جتاه  الفرد  يتحملها 
سوء  عن  فضاًل  واحلاضر، 
الثورة  وأهداف  لقيم  فهم 
خيرج  مل  فاحلسني  احلسينية، 
ومل  فئة،  حساب  على  لفئة 
فئة،  ضد  لفئة  ليحُجيَّـر  خيرج 
ومل تكن حركته حركة شيعية 
يكن  ومل  السنة،  أهل  ضد 
أهل  ميثالن  زياد  وابن  يزيد 
السنة يف جرميتهما التارخيية ، 
ليرتاشق الفريقان اليوم بالتهم 
وليبحث  العنيفة،  والكلمات 
يتحمل  عمن  منهما  كل 
أم  الشيعة  اجلرمية،  مسئولية 
ومن  الضحية  ومن  السنة.. 
التسنن..  أم  التشيع  اجلالد.. 
بل كانت حركة ذات أهداف 
واضحة أعلنها اإلمام احلسني 

عليه السالم بكل صراحة ويف 
أكثر من موقف ، ومل يؤطرها 
 ، مذهيب  أو  فئوي  إطار  بأي 
بل قال )وإني مل أخرج أشرًا 
وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، 
وإمنا خرجت لطلب اإلصالح 
عليه  اهلل  صلى  جدي  أمة  يف 
آمر  أن  أريد  وسلم،  وآله 
املنكر،  عن  وأنهى  باملعروف 
وأسري بسرية جدي وأبي علي 
قبلين  فمن  طالب،  أبي  ابن 
بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ، 
ومن رّد علّي هذا أصرب حتى 
القوم  وبني  بيين  اهلل  يقضي 

باحلق وهو خري احلاكمني(.
عليه  احلسني  ثورة  كانت     
السالم ثورة احلق على الباطل، 
الظلم،  على  العدل  وثورة 
االستعباد،  على  احلرية  وثورة 
من  منطلقة  حركته  وكانت 
واقع أمة جده صلى اهلل عليه 
تنوعاتها،  بكل  وسلم  وآله 
يف  تصب  أهدافها  وكانت 
مصلحة كل من ينتمي إليها، 
اإلجيابي  التفاعل  كان  ولذا 
مع حركة اإلمام احلسني عليه 
على  جرى  والذي  السالم 
شاهد  خري  كربالء،  أرض 
على مشولية هذه احلركة، فلقد 

• احلسني مل خيرج لفئة 

على حساب فئة، ومل 

خيرج ليجيرَّ لفئة ضد 

فئة

• كانت ثورة احلسني

ثورة احلق على الباطل، 

وثورة العدل على الظلم

• من اخلطأ أن يتعامل 

املسلمون مع قضية 

عاشوراء على أنها موجهة 

نة ضد السُّ
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    منتقيات

من  احلسني  ألنصار  انضم 
كزهري  اهلوى  عثماني  كان 
حتت  قاتل  كما  القني،  ابن 
اهلوى  علوي  كان  من  لوائه 
ألنهما  مظاهر،  بن  كحـبيب 
احلسينية  الثورة  حقيقة  فهما 
وهكذا  السامية.  ومنطلقاتها 
تشهد على هذه احلقيقة سائر 
الثورات اليت حلقت الثـــورة 
انطلقت  واليت  احلسيــنية، 
األموي  البيت  داخل  من 
والعلوييـــن  اخلوارج  ومن 

والعباسيـــني وغريهم.
   إذا أدركنا ذلك فلن تتحول 
عاشوراء  ذكرى  إحياء  مناسبة 
أمرًا مذهبيًا يثري البعض على 
ستضحى  بل  اآلخر،  البعض 
حركًة جتمع الذين اختلفوا يف 
التفاصيل، ليأتلفوا على أرض 
واحدة وكلمة سواء تـنبع من 
مع  وتتوافق  اإلنسان،  ضمري 
يف  الراسخة  اإلنسانية  القيم 
للحياة  جتد  أمة  كل  وجدان 

قيمة تستحق التضحيات.

• التفاعل اإلجيابي الذي 

جرى على أرض كربالء 

خي شاهد على مشولية 

حركة اإلمام احلسني

• ذكرى عاشوراء ينبغى 

أن تكون حركة 

جتمع الذين اختلفوا يف 

التفاصيل ليأتلفوا على 

أرض واحدة
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15    منتقيات

حبٌّ تربَّع على عرش القلوب
15 حمرم 1428 هـ  / 3 فرباير 2007

النيب لكل  • اتسع قلبه 

الناس، وكانت مشاعره 

نابعة من قلب مالئكي 

مل يعرف احلقد

   ليس من السهل أن تغزو 
قلوب اآلخرين، فتجد لنفسك 
فتستمكن  فيه  تستقر  موقعًا 
املكانة  تلك  تتالشى  أن  دون 
حرارة  فتتضاءل  األيام،  مبرور 
وختتفــي  املشاعـــر،  تلك 
الزمان،  دهاليز  يف  صورتك 
العالقات،  زمحة  يف  وتضيع 
تلك  تبقى  أن  عن  فضاًل 
األجيال  تتناقلها  حية  املشاعر 
أو  مثينًا  كنزًا  تتوارث  وكأنها 

إرثًا مقدسًا .
   قد خيّلدك التاريخ كمخرتع، 
غري  أو  فاتح،  أو  مؤلف،  أو 

ولكن  العناوين..  من  ذلك 
القلوب  يف  تلقائيًا  ختلحُد  أن 
فذلك  عروشها،  على  فترتبع 

شئ آخر.
   وال ميكن أن يتحقق ذلك 
وتصفو  قلبك  يطهر  أن  إال 
يف  ـ  الناس  جتاه  مشاعرك 
كل  إىل  وتتخطاه  ـ  زمانك 
لو  اليت  الالحقة  األجيال 
قلبك  لوجدت  معها  عشت 
إال كل احلب  ال حيمل حنوها 

والرمحة ودفأ املشاعر.
   هكذا كان قلب رسول اهلل 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
الناس،  لكل  اتسع  كبريًا 
آذوه، دون تصّنع  حتى للذين 
وافتعال ـ وإال لكشف الزمان 
نابعة  ذلك ـ فكانت مشاعره 
يعرف  مل  مالئكي  قلب  من 
ومل  اخليانة،  يعهد  ومل  احلقد، 
تكن فيه فسحة لغل أو حسد 
فرتجم  مصلحية،  أو  نفاق  أو 
القرآن طهارة قلبه يف قوله عز 
ِمْن  وٌل  رىَسحُ ْم  اءىَكحُ جىَ )لىَقىَْد  امسه 
ِنتُّْم  عىَ مىَا  لىَْيِه  عىَ ِزيٌز  عىَ ْم  أىَْنفحُِسكحُ



    منتقيات

ِباملحُْؤِمِننيىَ  ْم  لىَْيكحُ عىَ ِريٌص  حىَ
رىَؤحُوٌف رىَِحيٌم( )التوبة:128(. 

حب آل البيت :
   وعلى الرغم من أن القرآن 
الكريم قد اعترب حب الناس 
هويتهم  من  جزًء  النيب  آلل 
لرسول  وامتنــانًا  اإلسالمية، 
لىَْيِه  عىَ ْم  أىَْسأىَلحُكحُ ال  )قحُْل  اهلل 
اْلقحُْربىَى(  يِف  املىَوىَدَّةىَ  ِإال  أىَْجرًا 
روى  وقد  )الشورى:23(، 
ابن كثري يف تفسريه عن أبي 
إسحاق السبيعي قال: سألت 
قوله  عن  شعيب  بن  عمر 
لىَْيِه  عىَ ْم  أىَْسأىَلحُكحُ ال  )قحُْل  تعاىل: 
اْلقحُْربىَى(  يِف  املىَوىَدَّةىَ  ِإال  أىَْجرًا 
فقال: قربى النيب... إال أن هذا 
احلب الذي تربع يف القلوب 
فاستمكن فيها عرب القرون مل 
يكن حبًا مصطنعًا، أو فريضة 
بثقل  اإلنسان  معها  يشعر 
أدائها،  يف  فيتكّلف  املسئولية 
السالم  عليهم  ـ  ألنهم  بل 
بقلوبهم،  الناس  وسعوا  ـ 

فاتسعت هلم قلوب الناس.
أنه     روى سفيان بن عيينة 
سأل احملدث املعروف الزهري 
إن كان قد لقي اإلمام علي بن 
عليه  العابدين  زين  احلسني 
السالم فقال: ) نعم لقيته، وما 

واهلل  منه،  أفضل  أحدًا  لقيت 
ما علمت له صديقًا يف السر، 
فقيل  العالنية!  يف  عدوًا  وال 
له: وكيف ذلك؟ قال: ألني مل 
ـ  حيبه  كان  وإن  ـ  أحــدًا  أر 
إال وهو لشدة معرفته بفضله 
حيسده، وال رأيت أحدًا ـ وإن 
لشدة  وهو  إال  ـ  يبغضه  كان 

مداراته له يداريه(.
   وهذه الكلمات هي ترمجة 
يف  الزهري  تلمسها  ملواقف 
سرية اإلمام زين العابدين، من 
قبيل املوقف التالي الذي رواه 
تارخيه يف أحداث  الطربي يف 
ابن  عبداهلل  عن  هـ   87 سنة 
بن  هشام  )كان  قال:  حممد 
إمساعيل يسئ جوارنا ويؤذينا، 
احلسني  بن  علي  منه  ولقي 
أمر  زل  عحُ فلما  شديدًا،  أذى 
للناس.  يوقىَف  أن  الوليد  به 
علي  من  إال  أخاف  ما  فقال: 
ابن احلسني. فمّر به علي وقد 
وكان  مروان،  دار  عند  وقف 
علي قد تقدم إىل خاصته أن ال 
يعرض له أحد منهم بكلمة، 
ابن  هشام  ناداه  مّر  فلما 
إمساعيل: اهلل أعلم حيث جيعل 
فياض  ابن  زاد  وقد  رسالته( 
)إن  قال  حيث  بيانًا  كتابه  يف 

القرآن أن حب  • اعترب 

الناس ألهل البيت جزء من 

هويتهم اإلسالمية

الناس للنيب وآله مل  • حب 

يكن حبًا مصطنعًا أو 

فريضة يشعرون بثقلها

البيت أن  • استطاع أهل 

يؤّصلوا ما جاء به النيب يف 

حياتهم
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    منتقيات

زين العابدين أنفذ إليه وقال: 
ما أعجزك من مال  انظر إىل 
يسعك،  ما  فعندنا  به،  تؤخذ 
منا ومن كل من  نفسًا  فطب 

يطيعنا(.
   هذه املواقف انعكست يف 
كان  إذ  أيضًا  ودعائه  كلماته 
ألن  وسددني  )اللهم  يقول: 
بالنصح،  غشين  من  أعارض 
بالرب،  هجرني  من  وأجــزي 
بالبذل،  حرمين  من  وأثيب 
بالصلة،  قطعين  من  وأكايف 
إىل  اغتــابين  من  وأخــالف 
أشكر  وأن  الذكر،  حسن 
احلسنة، وأغضي عن السيئة(.

   أيُّ مسوٍّ هذا الذي يرتفع به 
التعقيدات  كل  عن  اإلنسان 
املوجودة يف نفسه أمام الذين 
حياته؟!  يف  العقدة  يطلقون 
عليهم  البيت  أهل  ولكن 

اهلل  كرسول  هم  السالم 
صلى اهلل عليه وآله وسلم يف 
كذلك يف  هم  كما  أخالقهم، 
فلقد  واستقامتهم،  سلوكهم 
عاشوا رسول اهلل نسبًا وفكرًا 
واستطاعوا  ومنهجًا،  وروحًا 
النيب  به  جاء  ما  يؤّصـلوا  أن 
اآلخرين،  وحياة  حياتهم  يف 
فرتبع حبهم على عرش قلوب 

الناس عرب الزمان.
أن  ـ  حنن  ـ  ومسئوليتنا     
نعيش هذا الصفاء يف الروح 
األحاســيس  يف  والصـــدق 
والسمو يف العالقات، تطبيقًا 
ملفهــوم املشايعــة واملتــابعة، 
)قحُْل  الشريفة  لآلية  وحتقيقًا 
وِني  فىَاتَِّبعحُ اهللَّىَ  حتحُِبُّونىَ  ْنتحُْم  كحُ ِإْن 
ْم  لىَكحُ وىَيىَْغِفْر  اهللَّحُ  محُ  حيحُِْبْبكحُ
رىَِحيٌم(  فحُوٌر  غىَ وىَاهللَّحُ  ْم  ذحُنحُوبىَكحُ

)آل عمران:31(.

• مسئوليتنا أن نعيش 

الصفاء يف الروح، والصدق 

يف األحاسيس، 

والسمو يف العالقات

تطبيقًا ملفهوم املشايعة 

واملتابعة
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• من دعاء اإلمام زين 

العابدين: اللهم وسددني 

ألن أعارض من غشين 

بالنصح، وأجزي من 

هجرني بالرب، وأثيب

من حرمين بالبذل



18    منتقيات

إشكالية التعارض بني الدين والعلم
22 حمرم 1428 هـ  / 10 فرباير 2007

• اإلسالم دين العقل وهو 

يستحث العقل البشري من 

أجل تسخيه فيما يعود 

عليه بالنفعني الروحي 

واملادي

   هل ميكن أن يقع التعارض 
واحلكم  الديين  النص  بني 
الديين  النص  وبني  العقلي، 
العلمية؟  والقوانني  والنتائج 
ثم لو فرضنا وقوع ذلك، فأيها 

نقدم؟
على  اإلجابـــة  لبيان   
إىل  حنتاج  التساؤالت  هذه 

مقدمات:
ـ املقدمة األوىل: 

وهو  العقل،  دين  اإلسالم    
من  البشري  العقل  يستحث 
أجل تسخريه فيما يعود على 
املستوى  على  بالنفع  اإلنسان 

املادي والروحي، لدنيا اإلنسان 
القرآن  ذكر  وقد  وآخرته. 
الكريم العقل يف آيات عديدة 
النتائج  قيمة  على  تأكيدًا 
الصادرة  واألحكام  العقلية 
اليت  اآليـات  قبيـل  من  عنه، 
ورد فيها )تعقلون ـ يتدبرون 

ـ يا أولي األلباب ...(.
حيــرتم  اإلســالم  أن  كما    
وحيرتم  عليه،  ويشجع  العلم 
التجربة البشرية اليت تستطيع 
احلامسة  النتائج  إىل  تصل  أن 
أودعها  اليت  القوانني  فتسّخر 
اهلل يف الكون ملصلحة اإلنسان، 

مبا يشمل:
)وهي  اإلنسانية  العلوم  ـ   1
باإلنسان  تعنى  اليت  العلوم 
والقيم،  وتارخيه  ومشاعره 
والفلسفة  األخالق  كعلم 
والفنون  والسياسة  والتاريخ 
... إخل( والنصوص اإلسالمية 
التاريخ والسياسة  حتدثت يف 
وأعطت  وغريها  واألخالق 

أبعادًا جديدة هلا.
2ـ  العلوم الطبيعية )اليت تعنى 

العلم  • اإلسالم حيرتم 

ويشجع عليه وحيرتم 

التجربة البشرية اليت 

تستطيع تسخي القوانني 

اإلهلية ملصلحة اإلنسان
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عما  النظر  بغض  بالطبيعة 
اإلنسانية،  العلوم  يف  ذكرناه 
والفلك  والصيدلة  كالطب 
إخل(.  والكيمياء...  والفيزياء 
النصوص  تعرضت  وقد 
فروع  من  لكثري  اإلسالمية 
والطبيعية  اإلنسانية  العلوم 
قبيل  من  والتوضيح  بالشرح 
أىَْوتىَادًا(  اجْلِبىَالىَ  )وىَ تعاىل  قوله 
وِن  ْم يِف بحُطحُ )النبأ:7( و )خيىَْلحُقحُكحُ
ْلٍق  بىَْعِد خىَ ِمْن  ْلقًا  ْم خىَ اِتكحُ أحُمَّهىَ
اهللَّحُ  محُ  ذىَِلكحُ ثىَالٍث  اٍت  لحُمىَ ظحُ يِف 
وىَ  ْم لىَهحُ املحُْلكحُ ال ِإلىَهىَ ِإالَّ هحُ رىَبُّكحُ
من  ()الزمر:  تحُْصرىَفحُونىَ فىَأىَنَّى 
)التوحيد(  وحديث  اآلية6(، 
عمر  بن  املفضل  رواه  الذي 
عن اإلمام جعفر الصادق عليه 
السالم )ت 148 هـ( وحيتوي 

على حقائق علمية رائعة.
ـ املقدمة الثانية :

على  قائمًا  ليس  اإلسالم    
)كاآلخـــرة  فقط  الغيـــب 
واملالئكة واجلن... إخل، وال على 
التفسري الغييب للحوادث فقط 
)كالعذاب واالنتقام واملعجزة 
... إخل(، بل إنه يؤكد على أن 
قائم  فيه ومبتغرياته  مبا  الكون 
أودعها  ونظم  قوانني  على 
هناك  وأن  فيه،  سبحانه  اهلل 

الكون  حتكم  )سنن(  قوانني 
والعالقات  التاريخ  وحركة 
االجتماعية، واهلل سبحانه هو 
األساس  وأن  أودعها،  الذي 
وتفاعالتها  الكون  حركة  يف 
ما  ال  الطبيعية،  القوانني  هو 
التغريات  وأن  الطبيعة،  وراء 
املرض  قبيل  من  احلادثة 
والصحة والزالزل والرباكني 
والفيضـــانات والكســـوف 
نتــاج  هي  إمنا  واخلســوف 
القوانني الطبيعية اليت أودعها 
اهلل يف خملوقاته، أما ما كان من 
يد  على  املرضى  شفاء  قبيل 
النيب عيسى عليه السالم فهو 

احلالة االستثنائية.
   وقد أفرط بعض اإلسالميني 
لبعض  الغييب  التفسري  يف 
والكونية  األرضية  احلوادث 
أخطأ  كما  عذابًا،  فاعتربوها 
بعضهم بإنكـــار احلقـــائق 
إليها  توصل  اليت  العلميــة 
حقيقة  قبيل  من  اإلنسان، 
تعارضها  بادعاء  االستنساخ، 
ا النَّاسحُ  مع قوله تعاىل )يىَا أىَيُّهىَ
أحُْنثىَى( وىَ ٍر  ذىَكىَ ِمْن  ْم  لىَْقنىَاكحُ خىَ ِإنَّا 

اآلية13(  من  )احلجرات: 
االستنساخ  أن  اعتبار  على 
اجلنسني يف  أحد  يستغين عن 

• تعرضت النصوص 

اإلسالمية إىل كثي من 

فروع العلوم اإلنسانية 

والطبيعية

• أفرط بعض اإلسالميني 

يف التفسي الغييب 

لبعض احلوادث األرضية 

والكونية

• اإلسالم يؤكد على أن 

الكون قائم على قوانني 

ونظم إهلية،

وليس على الغيبيات فقط



20    منتقيات
توليد اجلنني، يف الوقت الذي 
فيه االستنساخ تسخريًا  يعترب 
لقوانني أودعها اهلل يف خلقه، مل 
يكتشفها اإلنسان إال مؤخرًا.

ـ املقدمة الثالثة :
النتائج  بني  فــرق  هناك    
جهة  من  اليقينية  العلمية 
جهة  من  الظنية  والنتائج 
البحوث  تصل  فقد  أخرى، 
املخربية  والنتائج  والتجارب 
كما   )%  100( اليقني  إىل حد 
وكروية  الوراثية  البصمة  يف 
تكون  وقد  ودورانها،  األرض 
النتائج غري يقينية كما يف قضية 
تطور اإلنسان من القرد. كما 
العقل ميكنه أن يصل إىل  أن 
كثري  يف  الصحيح  االستنتاج 
اإلنسان  أن  إال  املوارد،  من 
قد يقع يف فخ خطأ املقدمات 

املوصلة لتلك النتائج.
ـ املقدمة الرابعة:

ما  الدينية  النصوص  من     
كالقرآن  الصدور  قطعي  هو 
الكريم الذي ال يأتيه الباطل، 
ومنها ما هو موضوع. كما أن 
منها ما هو حمكم )معناه واضح 
غري قابل لتفسري آخر(، ومنها 
ما هو متشابه )حيتمل أكثر من 

معنى(.

استعـراض  بعد  واآلن   
نقـــول  األربـــع  املقدمـات 
تصورات  عدة  بأيدينا  أن 

للموضوع: 
1 ـ إذا كانت النتيجة العلمية 
من اليقينيات )100 %(، وكان 
يقيين  ديين  نص  البني  يف 
الصدور ويبدو منه التعارض، 
العلمية  النتيجة  فنقدم عندها 
مبعنى  ال  الديين،  النص  على 
أننا  مبعنى  بل  النص،  إلغاء 
الديين  النص  لفهم  اجتهدنا 
فكان فهمنا قاصرًا أو خاطئًا، 
ألنه ال ميكن أن يقع التعارض 
بني ما أودعه اهلل سبحانه من 
ما  وبني  الكون،  يف  قوانني 
ومثال  تعاىل.  اهلل  به  خيربنا 
فهي  االستنساخ،  قضية  ذلك 
يف  حدوثهــا  بدليــل  يقينية 
ْم  لىَْقنىَاكحُ خىَ )ِإنَّا  وآية  الواقع، 
البد  واليت  أحُْنثىَى(  وىَ ٍر  ذىَكىَ ِمْن 
ال  مبا  ملدلوهلا  فهمنا  نعيد  أن 
العلمية  احلقيقة  مع  يتعارض 

اليت توصل إليها اإلنسان.
2 ـ وقد نرفض النص الديين 
يف  التعارض،  حال  يف  أصاًل 
حال كون صدور ذلك النص 
األخبار  كبعض  يقيين،  غري 
األرض  أن  عن  حتكي  اليت 

النتائج العلمية  • فرق بني 

اليقينية من جهة والنتائج 

الظنية من جهة أخرى

• من النصوص الدينية 

ما هو قطعي الصدور 

كالقرآن، ومنها ما 

هو موضوع كبعض 

األحاديث

النتيجة العلمية  • نقّدم 

اليقينة على النص 

الدينـي من خالل إعادة 

دراسة النص
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معلقة على قرني ثور.
النظرية  تعارضت  إذا  ـ   3
الديين  النص  مع  العلمية 
معنى  حيتمل  ال  الذي  احملكم 
النص  عندها  فنقدم  آخر، 
الديين على النظرية العلمية، 
الدالة  النصوص  قبيل  من 
على بداية البشرية بآدم عليه 
السالم، وخلق آدم من تراب، 
التطور  ملسألة  التعرض  دون 
البني،  يف  غريه  أو  القرد  من 
مما يعين رفض نظرية داروين 

بهذا اخلصوص.
العقلي  احلكم  كان  إذا  ـ   4
واهلل  قبيح،  )الظلم  يقينيًا 
فالنتيجة  قبيح،  كل  عن  منزه 
ظلم(  كل  عن  منزه  اهلل  أن 
النص  فهم  من  عندها  فالبد 

مىَْن  يحُِضلُّ  اهللَّىَ  الديين)فىَِإنَّ 
اآلية8(  من  اءحُ()فاطر:  يىَشىَ
السابق،  العقلي  احلكم  وفق 
مبعنى أن اإلنسان خيتار لنفسه 
اهلداية،  منافذ  كل  إغالق 
فيرتكه اهلل ونفسه فيستغرق يف 
الضاللة. وما قمنا به هنا يعترب 
تقدميًا للحكم العقلي احلاسم 
مبعنى  ال  الديين،  النص  على 
فهمه  إعادة  مبعنى  بل  إنكاره، 

وتفسريه.
   وخالصة القول أننا ال ميكن 
تعارض  وقوع  نتصور  أن 
 ، والعقل  الدين  بني  حقيقي 
ألنها   ، والعلم  الدين  وبني 
بأمجعها من عند مصدر واحد 
 ، وتعاىل  سبحانه  اهلل  وهو 
وقوانني  الكون  خلق  الذي 
حركته ، وأرسل إلينا األنبياء 

هادين ومبّيـنني .
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• احلكم العقلي 

اليقينـي يدفعنا إىل فهم 

النص الدينـي بشكل 

صحيح

• ال ميكن أن نتصور 

وقوع تعارض حقيقي بني 

الدين والعقل، وبني الدين 

والعلم، ألنها كلها من 

عند مصدر واحد وهو اهلل 

العليم احلكيم



    منتقيات

العمل التطوعي
29 حمرم 1428 هـ  / 17 فرباير 2007

• العمل التطوعي جزء من 

هوية املسلم، وهو يرتبط 

بالصراع بني األثرة واإليثار

   العمل التطوعي جزء من 
مبعنى  املسلم،  اإلنسان  هوية 
تكتمل  الشخصية ال  أن هذه 
بهذه  صاحبها  بنهوض  إال 
ضريبة  وباعتباره  املسئولية، 
احلياة وزكاة النعم اإلهلية اليت 

يرفل فيها اإلنسان.
   وإذ كان العمل التطوعي يعين 
التعب الذاتي يف مقابل إراحة 
يرتبط  بالتالي  فإنه  اآلخرين، 
واإليثار،  األثرة  بني  بالصراع 
سبحانه  قوله  مصداق  وهو 
وىَلىَْو  أىَْنفحُِسِهْم  لىَى  عىَ )وىَيحُْؤِثرحُونىَ 
ٌة()احلشر:  اصىَ صىَ خىَ ِبِهْم  كىَانىَ 

من اآلية9(.
العمل  اجتاه  يقتصر  وال     
التطوعي يف املنظور اإلسالمي 
بل  اإلنسان،  خدمة  على 
الذي  املادي  الوجود  يشمل 
مبكوناته  اإلنسان  فيه  يعيش 
عن  روي  ما  ومثاله  املختلفة، 
عليه  اهلل  صلى  األكرم  النيب 
من  )ما  قال:  أنه  وسلم  وآله 
يزرع  أو  يغرس غرسًا  مسلم 
زرعًا فيأكل منه طري أو إنسان 

إال كان له به صدقة(.
   وإن كان العمل التطوعي 
إنسانية  من  ينبع  املخِلص 
قد  اإلسالم  أن  إال  اإلنسان، 
أماًل  أخرى  أبعادًا  أعطاه 
والسبق  السعي  حتقيق  يف 
عنها  عربت  اليت  واملسارعة 
يف  اإلسالمية  النصوص 
قبيل:  من  وذلك  اجملال،  هذا 
اخْلىَرْيىَاِت()البقرة:  )فىَاْستىَِبقحُوا 
ونىَ  اِرعحُ )يحُسىَ اآلية148(،  من 
من  اخْلىَرْيىَاِت()األنبياء:  يِف 
على  )الساعي  اآلية90(، 
كاجملاهد يف  واملسكني  األرملة 
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الليل  القائم  أو  اهلل  سبيل 
األكرم  النيب  النهار(  الصائم 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.
   ومن هذه األبعاد:

* املكافأة يف الدنيا من خالل 
دفع البالء عن املتطوع ـ إطالة 
وقته  الربكة يف  ـ جعل  عمره 
ـ توفيق اآلخرين ملساعدته ـ 

السمعة الطيبة.. إخل.
بالنعيم  اآلخرة  يف  املكافأة   *

أو دفع جزء من العقاب. 
يف  البعدان  تلخص  وقد     
ِملىَ  عىَ )مىَْن  امسه  عز  قوله 
وىَ  وىَهحُ أحُْنثىَى  أىَْو  ٍر  ذىَكىَ ِمْن  احِلًا  صىَ
يِّبىًَة  طىَ يىَاًة  حىَ فىَلىَنحُْحِييىَنَّهحُ  ْؤِمٌن  محُ
ِن مىَا  ْم ِبأىَْحسىَ ْم أىَْجرىَهحُ وىَلىَنىَْجِزيىَنَّهحُ

( )النحل:97(. لحُونىَ انحُوا يىَْعمىَ كىَ
مناذج رائعة:

معاناة  لرفع  يتطوع  النيب  ـ 
من  رجاًل  أن  روي  حمتاج: 
اهلل  صلى  النيب  أتى  األنصار 
منه  يطلب  وسلم  وآله  عليه 
املساعدة لفقره، فقال النيب: أما 
الرجل:  قال  شيء؟  بيتك  يف 
نلبس  )فراش(  حلس  بلى، 
وقعب  بعضه،  ونبسط  بعضه 
قال:  املاء.  من  فيه  نشرب 
ائتين بهما. فأتاه الرجل بهما، 
فأخذهما رسول اهلل بيده وقال: 

من يشرتي هذين؟ قال رجل: 
قال: من  بدرهم.  آخذهما  أنا 
أو  مرتني  درهم؟  على  يزيد 
آخذهما  أنا  رجل:  قال  ثالثًا! 
إياه  فأعطاهما  بدرهمني. 
وأعطاهما  الدرهمني  وأخذ 
اشرت  وقـــال:  األنصـــاري 
إىل  فانبذه  طعامًا  بأحدهما 
قدومًا  باآلخر  ، واشرت  أهلك 
)فأسًا( فأتين به . فأتاه به فشد 
فيه رسول اهلل عودًا بيده ، ثم 
قال له: اذهب فاحتطب وِبع، 
يومًا.  عشر  مخسة  أرينك  وال 
فذهب الرجل حيتطب ويبيع، 
فجاء وقد أصاب عشرة دراهم!  
الحظ كيف تطوع النيب صلى 
لرفع  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
معاناة الفقري من خالل املزاد 
الذي  الفأس  ثم  أقامه،  الذي 
احلاكم  وهو  وصنعه،  اقرتحه 

والنيب وسيد البشر! 
اآلبار  حيفر  علي  اإلمام  ـ 
ويزرع: اهتم أمري املؤمنني عليه 
السالم بالعمل التطوعي قبل 
عنه  ـرف  فعحُ وبعدها،  خالفته 
بادر  أشغاله  من  فرغ  إذا  أنه 
حلفر اآلبار أينما وجد لذلك 
على  بعضها  وأوقف   ، حاجة 
البيحر،  عني  ومنها:  احلجاج، 
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• أعطى اإلسالم للعمل 

التطوعي املخلص أبعادًا 

أخروية ودنيوية أماًل يف 

حتقيق السعي والسبق 

واملسارعة

• يف سية النيب حممد 

واإلمام علي والصحابة 

مناذج رائعة من العمل 

التطوعي
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خيف  ليلي،  خيف  جبري، 
نيزر،  أبي  نوال،  بسطاس، 
امللك،  بئر  أرينة،  البغيبغة، 
ميقات  عند  املعروفة  واآلبار 
مسيت  حتى  الشجرة  مسجد 

املنطقة باسم )أبيار علي(.
السالم  عليه  اهتم  كما    
خرب  ويف  تطوعاً،  بالزراعة 
 600( الوسق  حيمل  كان  أنه 
ثالمثائة  فيه  تقريبًا(  كجم 
هذا؟  ما  له:  فيقال  نواة،  ألف 
إن  خنلة  ألف  ثالمثائة  فيقول: 
شاء اهلل،  فيغرس النوى كلها، 

فال تذهب منه نواة.
ملا  أوفى:  أبي  ابن  زوجة  ـ 
اهلل  األكرم صلى  النيب  وصل 
عليه وآله وسلم قرية قباء وهو 
املدينة  إىل  هجرته  طريق  يف 

بضعة  فيها  استقر  املنورة، 
يف  مسجد  أول  فبنى  أسابيع، 
اإلسالم، وهو مسجد قباء ، وقد 
نقل لنا أحد أبناء هذه القرية 
صورة رائعة للعمل التطوعي 
امرأته  كانت  إذ  النسائي، 
مساهمًة  لياًل  احلجارة  حتمل 
ابن  قال  البناء...  منها يف هذا 
أبي أوفى حني توفيت زوجته: 
محلها،  يف  وارغبوا  امحلوها، 
ومواليها  حتمل  كانت  فإنها 
الذي  املسجد  حجارة  بالليل 

ـس على التقوى. أسِّ
   الحــظ كيــف استطـــاع 
اإلسالم أن يغري اإلنسان ويف 
فرتة قياسية، من موجود أناني 
إنسان  إىل  )لألنا(  يعيـــش 
ويعيش  املشاعر،  به  تفيض 
إىل  روح اجلمـــاعة، ويسارع 

اخلري.
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• استطاع اإلسالم أن يغي 

اإلنسان يف فرتة قياسية 

من موجود أناني إىل 

إنسان تفيض به املشاعر 

ويسارع

إىل اخلي

• زوجة الصحابي ابن 

أبي أوفى كانت حتمل 

احلجارة لياًل مساهمًة 

منها يف بناء أول مسجد 

يف اإلسالم
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• لقد أدمّنا الدموع 

حتى أصبحت جزء من 

شخصيتنا.. فنحن نبكي 

على كل شيء

)تفكر  أن  من  انطـــالقًا     
سبعني  عبادة  من  خري  ساعة 
تأمل  وقفة  إىل  حنتاج  عامًا( 
يف واقع الشخصية اإلسالمية 
يف عاملنا املعاصر، وكيف متت 
روحية  حتمل  وهل  صياغتها، 
يريد  الذي  املسلم  اإلنسان 
أن حيمل مسؤولية احلياة على 
روحية  حتمل  أنها  أو  كتفيه، 
يريد  الذي  املسلم  اإلنسان 
احلياة  هموم  حاماًل  يبقى  أن 

وآالمها دون تطلعاتها؟
   يالحظ املتأمل عدة ظواهر 
سلبية حتتاج إىل تقييم وتقويم، 

ومن مفرداتها:
الروح الباكية:

حتى  الدموع  أدمّنا  )لقد     
أصبحت جزًء من شخصيتنا!( 
واقع  ترتجم  صادقة  مقولة 
الشخصيــــة اإلسالميـــــة 
حني  نبكي  فنحن  املعاصرة.. 
وحنن  ونبكي  املاضي..  نتذكر 
ونبكي  املستقبل..  إىل  نتطلع 
مشاكل  معاجلة  حناول  وحنن 
ونبكي  ومآسيــــه..  الواقع 
ونعظ  التاريخ  ندرس  وحنن 
نواجه  وحنن  ونبكي  الناس.. 

قوة عوامل االحنراف.
   على املستوى األدبي بات 
حتول  وقد  وشعراؤنا  أدباؤنا 
على  البكاء  أسلوب  عندهم 
األطالل الذي عاش يف أجواء 
العصر اجلاهلي وما بعده، إىل 
بكاء على األشخاص واملاضي 

واحلاضر.
الوعظي  املستوى  وعلى     
الصورة  أضحـــت  الديين 
يف  املتجسدة  هي  املأساوية 
مواقف  لتتحــــول  كلماتنا، 

25
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البطولة واالفتخار إىل حوائط 
دموعنا  من  جتف  ال  مبكى 
مفاهيم  ولتغـــدو  السيالة، 
إىل  باحلياة  النابضة  األخالق 
الطريق  تفتح  ختدير  ـقن  ححُ
مسارب  يف  ليجري  للموت 

الروح فيقضي عليها.
احلياة  قيمة  يدرك  من  إن     
زين  اإلمام  دعاء  يف  كما 
السالم  عليه  العابـــــدين 
بعثتين  أن  )اللهم لك احلمد 
من مرقدي، ولو شئت جعلته 
ينقطع  ال  دائمًا  سرمدًا، محدًا 
اخلالئق  له  صي  حيحُ وال  أبدًا، 
عددًا( ال يعيش هذه الصورة 
السوداوية اليت حتطم عناصر 
اإلنسان  يف  والفاعلية  القوة 
عناصر  ميتلك  الذي  املسلم 
االنطالق والتغيري والتجديد، 
وال ينظر إىل األمور من منطلق 
ـلد الذات الذي بتـنا نربع  جىَ
ونتـفنن يف أساليبه ، بل يندفع 
وجدية  بهـــدوء  قضاياه  إىل 
وختطيــــــط، فيدرس عناصر 
وعناصر  حتقق،  إن  النجاح 
الفشل إن كان، وذلك هو ما 
أراد القرآن الكريم أن يوحيه 
تقريره  خالل  من  لإلنسان 
حيث  والقدر  القضاء  لفكرة 

ابىَ ِمْن  قال عز امسه:  )مىَا أىَصىَ
يِف  وىَال  اأْلىَْرِض  يِف  محُِصيبىٍَة 
ْم ِإالَّ يِف ِكتىَاٍب ِمْن قىَْبِل  أىَْنفحُِسكحُ
اهللَِّ  لىَى  عىَ ذىَِلكىَ  ِإنَّ  ا  نىَرْبىَأىَهىَ أىَْن 
لىَى مىَا  ْوا عىَ ْيال تىَْأسىَ يىَِسرٌي * ِلكىَ
ْم(  وا مبىَا آتىَاكحُ ْم وىَال تىَْفرىَححُ فىَاتىَكحُ

)احلديد:23-22( 
حتكم  وقوانني  سنن  فلله     
أو  النجاح  وتفرض  الكون، 
رحبًا  احلياة  وليست  الفشل، 
صدمة  اخلسارة  لتكون  كلها 
خسارة  وليســـت  مفاجئة، 
كلها ليكون الربح باعثًا على 
يغرق  الذي  الكبري  الفرح 
فلماذا  العسل...  يف  اإلنسان 
األمل والبكاء يف حالة اخلسارة، 
وملاذا الفرح واالنبهار يف حالة 
الروح  هي  وأين  الربح؟! 
نفسها  على  املنكفأة  الباكية 
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البطولية  املواقف  • حتولت 

عندنا إىل حوائط مبكى 

ال جتف من دموعنا 

السيالة

• ليست احلياة كلها رحبًا 

لكون اخلسارة صدمة 

مفاجئة

• يفرتض باملسلم أاليعيش 

الصورة السوداوية ليت 

حتطم عناصر القوة عنده
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يف الرتبية القرآنية واألخالق 
القرآني،  والقصص  القرآنية 
لكي تتم صياغة املسلم بهذه 

الصورة املأساوية؟!
   ولو كان القرآن قد نزل بـ 
)فتح العني( بداًل من كسرها 
ِصِهْم  إذ قال )لىَقىَْد كىَانىَ يِف قىَصىَ
ِعرْبىٌَة أِلحُوِلي األىَْلبىَاِب()يوسف: 
أن  إال  لصح،  اآلية111(  من 

حنو  بالدعوة  مفعم  القرآن 
أخالق احلياة والتفكري العميق 
واإلبداع اخلــــالق والعطاء 
املتميز، يف سعي لصياغة روٍح 
على  الدنيا  إىل  تنظر  إجيابية، 
أنها متجر أولياء اهلل.. كما قال 

علي عليه السالم .
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القرآنية ال  • الرتبية 

تبتنـي على الروح 

الباكية املنكفأة على 

نفسها

• القرآن مفعم بالدعوة 

حنو أخالق احلياة 

والتفكي العميق 

واإلبداع اخلالق
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• االنفعال مسة إنسانية 

عامة، ألن الذي ال ينفعل 

بالواقع إنسان متجمد
الروح االنفعالية:

   أتذكر أحيانًا مواقف جرت 
الشباب،  عنفوان  يف  وأنا  لي 
منطلق  من  معها  تفاعلت 
على  والغرية  الديين  التزامي 
الشبابية  واحلماسة  العقيدة 
أحيانًا  جتعلـــين  بصـــورة 
ألسلوب  أضحك  أضحك.. 
التفاعل.. وأضحك حلسابات 
وأضحك  واملفاسد..  املصاحل 
لكيفية التقييم حلجم املشكلة.. 
الفرص  لتضييع  وأضحك 
البسيطة اليت كان من املمكن 
من خالهلا بناء عالقات إجيابية 
مع أصحاب املشكلة والتحاور 
ومنتجة  إجيابية  بصورة  معهم 

ولو بدرجة بسيطة.

   واالنفعال مسة إنسانية عامة، 
ينفعل  ال  الذي  اإلنسان  ألن 
متجمد  إنسان  هو  بالواقع، 
الفكري  للجو  مشدودًا  يظل 
ألن  العاطفة،  من  الفارغ 
ـ  داخليًا  كونه  حالة  ـ  الفكر 
يتحرك يف قوالب جامدة، فال 
بد له من العاطفة اليت تنفعل 
هزة  يف  الفكري  باملضمون 
يربط  أن  أجل  من  شعورية، 
إىل  فيحّوهلا  بالشعور  الفكرة 
عن  ابتعدت  إذا  ألنها  إميان، 
الشعور حتوَّلت إىل شيء حمنَّط 
مدفون يف داخل دماغ اإلنسان، 
ولعل هذه هي مشكلة بعض 
املفكرين اإلسالميني وغريهم 
القضايا  مع  يتعاملون  الذين 
األحبار  معها  تتجمد  بصورة 
الحقًا يف جوف أقالمهم، فال 

جتد هلا طريقًا إىل اآلخرين.
عند  االنفعال  نفهم  وقد    
العاطفة  أن  بلحاظ  الشباب، 
تنمو عندهم أسرع مبراتب من 
حتى   ، عندهم  العقلي  النمو 
)الشباب  أن  احلديث  ورد يف 

• العاطفة لدى الشباب 

تنمو أسرع مبراتب من 

منوهم العقلي



29    منتقيات
شعبة من شعب اجلنون: مبعنى 
أن العاطفة تكون قوية لدرجة 
الربح  حسابات  معها  ينسون 
واخلسارة، فيقدمون على األمر 
أكرب  فيها  وإن كانت اخلسائر 
شعوريًا  تأثروا  قد  ماداموا 
ولكن  لإلقدام(،  يدفعهم  مبا 
يكون  أن  هو  نفهمه  ال  ما 
الرئيسة  السمة  هو  االنفعال 
سن  يف  حتى  شخصيتنا  يف 
عاملىَ  يف  العقلي..  النضـــوج 
حتى  خنتلف  عندما  الدين 
ويف  الواحد،  املذهب  داخل 
االجتماعية  العالقات  عامل 
ويف  نلتقي،  أو  نتشرذم  عندما 
تواجهنا  عندما  السياسة  عامل 
وجتتمع  الصعبة  التحديات 
واقع  يف  التحدي  مع  املأساة 

ضاغط.
نقبل  أن  ميكن  كان  إذا     
االنفعال باملقدار الذي يعكس 
املعقولة  حدودها  يف  العاطفة 
فال  القضايا،  مع  التفاعل  يف 
هو  االنفعال  يكون  أن  يصح 
وردود  األفعال  يف  احلاكم 
اخلط،  طول  على  األفعال 
رصيدنا  كل  هو  يكون  وأن 
دون  من  الواقع  مواجهة  يف 
تدرس  عقالنية  انطالقة  أي 

املوضوعية  ظروفه  يف  الواقع 
احمليطة به.

 قرأت موقفًا للنيب صلى اهلل 
قضية  يف  وسلم  وآله  عليه 
تعكس  ولكنها  هامشيـــة، 
التعامل  األسلوب احلكيم يف 
مع القضايا، فقد دخل أعرابي 
مسجد النيب يف املدينة املنورة 
فإذا  بنبيهم،  واملسلمون حدق 
منه  زاوية  يف  يقف  بالرجل 
ويتبول! ما إن شاهد املسلمون 
بعضهم  بادر  حتى  ذلك 
لضرب  تلقائي  تصرف  يف 
لقتله  ولرمبا  بل  الرجل، 
املسجد،  حرمة  انتهك  ألنه 
سرعان  األكرم  النيب  أن  إال 
له،  التعرض  عن  نهاهم  ما 
وأمرهم برتكه حتى يفرغ! ثم 
طلب منهم تطهري املوقع من 
الرجل  واستقبل  النجاسة، 
مبادئ  وعلمه  املعهود  ببشره 
اإلسالم وحكـــــم املسجد.. 
الرجل يف  وببساطة دخــــل 

اإلسالم. 
   بالطبع ال أريد أن أوصل 
تنديس  حول  خاطئة  رسالة 
ندرك  أن  بل  املقدســـات، 
معاجلتها  املواقف ال ميكن  أن 
من خالل االنفعال فقط، ألن 

• ملاذا يكون االنفعال 

هو السمة الرئيسة يف 

شخصيتنا حتى يف سن 

النضوج العقلي ؟

املواقف  • البد أن ندرك أن 

ال ميكن معاجلتها من 

خالل االنفعال فقط

• ال يصح أن يكون 

االنفعال هو احلاكم يف 

أفعالنا وردود أفعالنا
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أكرب،  تكون  لرمبا  اخلسائر 
مع  نتعامل  أن  يصح  ال  كما 
حيث  من  املتشابهة  القضايا 
الظاهر بطريقة واحدة وحبكم 
واحد، ما دمنا مل ندرس عمق 
، ونفرق ما  القضية وأسبابها 
والشبهة،  واخلطأ  العمد  بني 
وندرس الظــــروف احمليطة، 
املختلفة،  العــــالج  وطرق 

والنتائج املرتتبة.. إخل .
   لو كان التشريع بيدنا، وكنا 
نعيش يف زمن الرق، وواجهتنا 
حالة زنا ارتكبتها أمة مملوكة، 
لكانت ردة فعلنا ـ االنفعالية 
ـ وغريتنا على الدين والقيم 
واملبادئ  واألخالق  واجملتمع 
أقصى  إنزال  سرعـــــة  هو 
اليت  الفاجرة  بهذه  العقوبات 
استسلمــــت للشيطان، وهي 
متثل العنصــــر األضعف يف 
اجملتمعات اإلنسانية باعتبارها 
أن  يعين  الذي  األمر  مملوكة، 
إنزال العقوبة الصارمة حبقها 
ميثل الدرس األمثل لآلخرين، 
أريد  لو  األقل عما  واخلسائر 
حبق  العقوبة  ذات  إنزال 

إنسان حر شريف األصل.
القرآن  يقول  ماذا  ولكن    
احلالة؟  هذه  مثل  يف  الكريم 

أىَتىَنْيىَ  فىَِإْن  أحُْحِصنَّ  )فىَِإذىَا 
مىَا  ِنْصفحُ  فىَعىَلىَْيِهنَّ  ٍة  ِبفىَاِحشىَ
اْلعىَذىَاِب( ِمنىَ  نىَاِت  احملحُْصىَ لىَى  عىَ
أن  )النساء: من اآلية25(، أي 
حكمها يقتضي ختفيض عقوبة 
مقارنة  النصـــف  إىل  الزنا 
باحلرة.. ملاذا؟ ألن األمة تعيش 
يف أجواء أقل احتشامًا بكثري 
من احلرة، فهي معرضة للبيع 
والشراء واللمــس ومشاهدة 
قبل  من  جسدها  من  أجزاء 
مبا  واملالك  واملشرتي  البائع 
يتجاوز وضع احلرة، كما أنها 
إدراكًا  أقل  ـ  عادة  ـ  تكون 
عما  بدرجاٍت  الدين  ألحكام 
احلرة،  عند  عليه  احلال  هو 

ولعوامل أخرى عديدة.
   إنَّ علينا ـ يف مسريتنا حنو 
القضايا  مواجهة  ويف  اهلدف 
اجتاه  حنقِّق  أن  ـ  املختلفة 
الطريق، ما يستدعي التوقف 
خطواتنا  لنحدِّد  بداياته  يف 
العملية يف هذا االجتاه، ولنفكر 
كيف حنمي هذه اخلطوات من 
التحرك حنو متاهات الضياع، 
يف  اخلطوات  تلك  وندرس 
التجربة  نقيم  ثم  األثناء، 
الحقًا بكل موضوعية وبعيدًا 

عن االنفعال الالمربر.
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التشريع بيدنا  • لو كان 

لكانت مستها العامة 

مبنية على االتفعالية ال 

االتزان العقلي

التوقف  • حنن حباجة إىل 

يف بدايات الطريق لنحدد 

خطواتنا العملية

القرآن  • علينا أن نعود إىل 

الكريم لنستوضحه يف 

كيفية التعامل مع األمور 

احلياتية
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تأمالت يف الشخصية اإلسالمية ـ 3
20 صفر 1428 هـ  / 10 مارس 2007

• الغرور الدينـي يدفع 

اإلنسان إىل إقصاء 

اآلخرين من الدائرة 

الدينية

االجتاه اإلقصائي
الكليين  املرحــوم  روى     
اإلمام  أصحاب  من  ثالثة  أن 
جعفر بن حممد الصادق عليه 
حكم  بشأن  انقسموا  السالم 
من ال يعتقد بأن اإلمام يحُعيـن 
يعد  هل  تعاىل..  اهلل  قبل  من 
مسلمًا أم ال؟ فلما التقوا به يف 

موسم احلج سألوه..
يف  تقولـــون  ما  هلم:  فقال 
وأهليكم،  ونسائكم  خدمكم 
حممدًا  أن  يشهدون  أليس 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم؟ 

قال أحدهم: قلت : بلى.
قال: أليس يصلون ويصومون 

وحيجون؟
قلت: بلى.

عليه  أنتم  ما  فيعرفون  قال: 
باإلمامة  يعتقدون  هل  أي   (

مثلكم (؟
قلت: ال. 

قال: فما هم عندكم؟ 
قلت: مىَن مل يعرف هذا األمر 

فهو كافر!
رأيت  أما  اهلل!  سبحان  قال: 
أهل الطريق وأهل املياه )أي 

طريق احلج(؟ 
قلت: بلى. 

قال: أليس يصومون ويصلون 
يشهدون  أليس  وحيجون؟ 
حممدًا  وأن  اهلل  إال  إله  ال  أن 

رسول اهلل؟ 
قلت: بلى.

قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟
قلت: ال. 

قال: فما هم عندكم؟ 
قلت: مىَن مل يعرف هذا األمر 

فهو كافر.
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قول  هذا  اهلل  سبحان  قال: 
اخلوارج! ثم قال: أما إنه لشر 
عليكم أن تقولوا بشيء ما مل      

تسمعوه منا... انتهى اخلرب.
أحيانًا  اإلنســــان  يعيش     
الديين  الغرور  من  حالة 
اآلخرين  إقصاء  إىل  تدفعه 
اليت  الدينية  الدائرة  من 
الختالفهم  إليها،  ينتمي 
هنا  املفردات  بعض  يف  معه 
نفسه  وضع  وكأنه  وهناك، 
ممثاًل  أو  اآلخرين،  على  قيمًا 
األرض،  على  العاملني  لرب 
أو حاماًل ملفاتيح اجلنة والنار.. 
ربه  يقسم رمحة  لرمبا جتده  أو 
اليت  االجتهادية  معايريه  وفق 
ووفق  ختطئ،  وقد  تصح  قد 
ال  لرمبا  الذي  للنص  فهمه 
أساء  أنه  أو  صحيحًا،  يكون 
فهم مدلوله، فيحكم على هذا 
باجلنة، وعلى ذاك بالنار، رمجًا 

بالغيب.
الكريم  القرآن  وقد عاب     
بعض األمم السابقة لوقوعهم 
ودحُ  يف هذا اخلطأ )وىَقىَالىَِت اْليىَهحُ
ْيٍء  شىَ لىَى  عىَ ارىَى  النَّصىَ ِت  لىَْيسىَ
ِت  لىَْيسىَ ارىَى  النَّصىَ وىَقىَالىَِت 
ْم يىَْتلحُونىَ  ْيٍء وىَهحُ لىَى شىَ ودحُ عىَ اْليىَهحُ
اْلِكتىَابىَ كىَذىَِلكىَ قىَالىَ الَِّذينىَ ال 

محُ  ونىَ ِمْثلىَ قىَْوهلِِْم فىَاهللَّحُ حيىَْكحُ يىَْعلىَمحُ
انحُوا  كىَ ا  ِفيمىَ اْلِقيىَامىَِة  يىَْومىَ  ْم  بىَْينىَهحُ

( )البقرة:113(. ِفيِه خيىَْتىَِلفحُونىَ
جمرد  أن  على  أكد  كما     
الضمانة  يعين  ال  االنتماء 
احلساب  يوم  للنجاة  احلقيقية 
أىَمىَاِنيِّ  وىَال  ْم  ِبأىَمىَاِنيِّكحُ )لىَْيسىَ 
وءًا  ْل سحُ أىَْهِل اْلِكتىَاِب مىَْن يىَْعمىَ
جيحُْزىَ ِبِه وىَال جيىَِْد لىَهحُ ِمْن دحُوِن اهللَِّ 
ِلّيًا وىَال نىَِصريًا( )النساء:123(،  وىَ
أحد  وبني  اهلل  بني  فليس 
ذرة  مثقال  يعمل  ومن  قرابة، 
مثقال  يعمل  ومن  يره،  خريًا 

ذرة شرًا يره.
   وهذا ال يعين أن ال يشعر 
باالعتزاز  العقيدة  صاحب 
والدفاع  عقيدته  إىل  باالنتماء 
يحُـنكر  ما  ولكن  قناعاته،  عن 
هذا  يتحول  أن  هو  املقام  يف 
إقصائي  توجه  إىل  االعتزاز 
يستهيـن من خالله باآلخرين، 
بل وقد يبيح لنفسه أن يفعل 
ال  ألنه  جتاههم،  حمرم  هو  ما 
متامًا  حرمة،  لآلخرين  يرى 
اليهود  بعض  عليه  كان  كما 
يف تعاملهم مع » األغيار » قال 
أىَْهِل  ِمْن  )وىَ وتعاىل  سبحانه 
اٍر  ِبِقْنطىَ تىَْأمىَْنهحُ  ِإْن  مىَْن  اْلِكتىَاِب 
ْم مىَْن ِإْن تىَْأمىَْنهحُ  ِمْنهحُ يحُؤىَدِِّه ِإلىَْيكىَ وىَ
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• يضع اإلنسان نفسه 

مًا على اآلخرين  أحيانًا قيِّ

أو ممثاًل للرب على األرض

• االنتماء ال يعنـي 

الضمانة احلقيقية للنجاة 

يوم احلساب

القرآن على بعض  • عاب 

األمم السابقة قوقعهم يف 

ذات اخلطأ
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مىَا  ِإالَّ  ِإلىَْيكىَ  يحُؤىَدِِّه  ال  ِبِدينىَاٍر 
ْم  ِبأىَنَّهحُ ذىَِلكىَ  قىَاِئمًا  لىَْيِه  عىَ دحُْمتىَ 
اأْلحُمِّيِّنيىَ  يِف  لىَْينىَا  عىَ لىَْيسىَ  قىَالحُوا 
اهللَِّ  لىَى  عىَ وىَيىَقحُولحُونىَ  ِبيٌل  سىَ
)آل   ) ونىَ يىَْعلىَمحُ ْم  وىَهحُ ِذبىَ  اْلكىَ

عمران:75(.
   ولرمبا يكون خلرب )وتفرتق 
ملة  وسبعني  ثالثة  على  أميت 
كلهم يف النار إال ملة واحدة( 
الروحية  هذه  خلق  يف  تأثريه 
اإلقصائية عند أتباع كل فرقة، 
وهو ما دفع بعض احملققني من 
السنة والشيعة إلعادة دراسته 
واملنت  السند  حيث  من 
معاجلة  يف  أماًل  والداللة، 
التوجه اإلقصائي يف الشخصية 
اإلسالمية املعاصرة، وتوصلوا 
اخلري  معها  يحُرجى  نتائج  إىل 
التشرذم  تعيش  اليت  لألمة 
املقدس،  والتناحر  املشرعن 
العامة  القناعات  كانت  وإن 
زالت ولألسف تصب يف  ما 
اجتاه التنازع يف ادعاء كل فرقة 

بأنها املقصودة يف اخلرب.
   والشخصية اإلقصائية اليت 
الكليين،  رواية  يف  جتسدت 
عرب  متكررًا  منوذجًا  متثل 
التأمل  وتستدعي  التاريخ، 
يف أبعادها النفسية ـ وكذلك 

اليت  ـ  الثقافية  خلفياتها  يف 
مبتبنياتها  االغرتار  إىل  تدفعها 
حساب  على  ولو  املتطرفة 
الناهية  الدينية  النصوص 
ويف  السلوك،  هذا  مثل  عن 
فيه  هو  يفاخر  الذي  الوقت 
تلك  نفس  إىل  باالنتماء 
بعض  أن  يعين  مما  املدرسة! 
عالقة  هلا  الشخصانية  األبعاد 
بعيدًا  السلوك  بهذا  أيضًا 
عن املربرات اليت قد يسوقها 
إلضفاء الشرعية على تطرفه، 
املعاجلة  يستوجب  ما  وهو 
يف  الرتبوي  اإلطار  يف  أيضًا 

جمتمعاتنا اإلسالمية.
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• قام بعض احملققني 

بإعادة دراسة خرب الفرقة 

الناجية وتوصلوا إىل 

وجود خلل فيه سندًا 

ومتنًا

• بعض األبعاد 

الشخصانية هلا عالقة 

بالسلوك اإلقصائي عند 

بعض املسلمني
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حرب باردة بني السنة والشيعة!!
27 صفر 1428 هـ  / 17 مارس 2007

• املنطقة مقبلة على 

حرب باردة بني السنة 

والشيعة وستكون 

طويلة األمد!!

فهمي  األستاذ  ذكره  ما    
عن  )ماذا  مقاله  يف  هويدي 
املؤامرة(  يف  الغاطس  اجلزء 
والذي نشر يف الوطن بتاريخ 
على  يبعث  كالم  مارس،   8

القلق إىل حد كبري.
من  نقله  ما  على  فبناء    
حماضرات الصحفي األمريكي 
املنطقة  فإن  )سيمور هريش(، 
مقبلة على حرب باردة طويلة 
األمد، وليس جمرد فتنة تـتفجر 
وهدف  ختمد،  ما  سرعان  ثم 
تعبريه  حد  على  احلرب  هذه 

)تركيع السنة والشيعة معًا(.

   وقد يرى البعض يف كلمة 
)باردة( ما يهّون األمر، إال أن 
الكلمة  هذه  خلف  خيتبئ  ما 
طويلة  »خبيثة«  إفرازات  من 
األمد يستدعي احلذر والوقاية 
جمموعة  اختاذ  على  والعمل 
يف  العملية  اإلجراءات  من 
إطار دفع الضرر احملتمل جدًا، 
والذي لن يستثين أحدًا وفق 

الوصف السابق.  
   كما تكمن خطورة املوضوع 
يف أن األرضية ممهدةـ  ولألسف 
ـ ملثل هذه احلرب، والشواهد 
متت  أنه  على  النفي  تقبل  ال 
هذه  من  لالستفادة  التهيأة 
يف  مكثفة  بصورة  املمهدات 
األشهر القليلة املاضية، وذلك 
متطريف  استغالل  خالل  من 
السذَّج  وبعض  ـ  الفريقني 
أيضًا ممن شربوا املقلب ـ يف 
وتأليب  العامة  أذهان  شحن 
اآلخر،  على  طرف  كل 
اإلعالم  وسائل  وتسخري 
بفعالية  املتطورة  واالتصال 

لتحقيق اهلدف املشئوم.
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ركائز احلرب الباردة :

   أما ركائز هذه احلرب وفق 
خالل  ومن  املقال  يف  جاء  ما 
فتتلخص  امليدانية  الشواهد 

يف التالي :
1 ـ ختويف السنة من الشيعة، 
تعميم  خالل  من  والعكس، 
تصرفات البعض على الكل، 
والعمل على دغدغة املشاعر، 

وتهويل القضايا الفردية.
الكتب  على  الرتكيز  ـ   2
واآلراء والدعاة من أصحاب 
الطرح املتطرف من الفريقني، 
املاضي  مرارات  واجرتار 
ماليًا  ذلك  ودعم  ومصادماته، 
وتقنيًا، وتأمني وسائل اإلعالم 
واملرئية  املقروءة  واالتصال 
الكفيلة بنشر ذلك على نطاق 
واسع )فضائيات ـ منشورات 
انرتنت.  مواقع  ـ  ملصقات  ـ 

إخل(.
3 ـ إنعاش بعض التجمعات 
على  تعيشت  اليت  املتطرفة 

إخراج اآلخر من امللة.
األجواء  بعض  استغالل  ـ   4
الساخنة  واألمنية  السياسية 
يف املنطقة، ولرمبا افتعال قسم 
البعد  على  الرتكيز  مع  منها، 
بغرض ضمان  فيها،  الطائفي 

الشحن ألطول مدة ممكنة.
التدابري الوقائية :

التعامل  أن  الواضح  من     
وبوجود  خمططات  هكذا  مع 
أن  ميكن  ال  املمهدة  األرضية 
بعفوية، وال من خالل  يكون 
بانتهاء  تنتهي  آنية  تدابري 
جهد  إىل  حيتاج  بل  األزمة، 
على  يعمل  ومستمر  دائم 
خلق )الوحدة( امليدانية، وإىل 
أفراد  حيّصن  فكري  تأسيس 
أفخاخ  يف  الوقوع  من  األمة 
ـ  لديها  ويؤّمن  مستقبلية، 
حالة  ـ  معقول  حد  وإىل 
كل  متّج  حبيث  احلصانة  من 
لتمزيق  الساعية  الطروحات 
أشالء األمة والنخر يف كيانها 

الضعيف ـ ولألسف ـ.
   إال أن اخلطر القادم بأياديه 
إىل  حيتاج  األخطبوطية 
ومعاجلات  عاجلة  إجراءات 
األمر  استدعى  ولو  عديدة 
على  طرف  كل  يعض  أن 

جراحاته، ومن بينها :
1 ـ اخلروج من دائرة التنظري 
العمل  واقع  إىل  للوحدة 
وكنموذج  امليداني،  والتنفيذ 
صلوات  إقامة  ذلك:  على 
بني  مشرتكة  بصورة  اجلماعة 

• األرضية ممهدة ملثل 

هذه احلرب والشواهد ال 

تقبل النفي على التهيأة 

لالستفادة من ذلك

القادمة بأياديه  • اخلطر 

األخطبوطية حيتاج إىل 

إجراءات عاجلة

• التعامل مع هكذا 

خمططات ال ميكن أن 

يتم بعفوية وتدابي آنية
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السنة والشيعةـ  وال سيما أيام 
، تكوين جماميع مشرتكة  اجلمعـ 
من الطائفتني من علماء البلد 
وسياسييه ووجهــــائه لعمل 
للدواوين  ميدانيـــة  زيارات 
للدعوة  واجلامعات  واملدارس 
واإلسالمية،  الوطنية  للوحدة 
تكثيــف اللقاءات بني علماء 
نقاط  على  للرتكيز  الفريقني 
االلتقاء وحتييد من يعمل على 

إثارة الفتنة.
2ـ  عدم تغليب احلس الطائفي 
واملصاحل الضيقة على املصلحة 

العامة.
أتون  إىل  البلد  جر  عدم  ـ   3
والسياسية  األمنية  األحداث 
املتوترة يف املناطق القريبة منا، 

والتحرز من استرياد إفرازات 
الغرية  بدافع  األحداث  تلك 

على الطائفة.
4 ـ الوقوف حبزم ضد كل ما 
ينشر من إشاعات أو إساءات 
عرب  الطرفني  ملقدسات 
واليت  واإلمييالت،  املسجات 
عادة ما تنتشر بسرعة مذهلة، 

وبتكلفة ال تحُذكر.
5 ـ النهي عن املنكر بالعمل 
يصب  من  كل  نهر  على 
الزيت على النار، فإن مل ميكن 
فبالصد عنهم واإلنكار القليب 

وهو أضعف اإلميان. 

36

• حنن حباجة إىل زيارات 

ميدانية مشرتكة 

للمدارس واجلامعات 

لتخفيف االحتقان

• البد من احلزم ضد كل 

من يسيء إىل مقدسات 

الطرف اآلخر

• ال تغّلبوا احلس الطائفي 

واملصاحل الضيقة على 

املصلحة العامة
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االنقالب املفاجئ!!
5 ربيع األول 1428 هـ  / 24 مارس 2007

• االنقالب املفاجئ من 

الالتدين إىل مواجهة 

اآلخرين حتت شعار 

األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر ليس حالة 

حممودة

   االنقالب املفاجئ الذي قد 
حيدث يف حياة البعض حبيث 
من  الفرد  خالله  من  يتحول 
املعاصي  يف  االستغراق  حالة 
واجملاهرة بالفسق وعدم التورع 
إىل  فاحشة،  أية  ارتكاب  عن 
العميق  االستغراق  من  حالة 
يف العبادة و )مظاهر( التدين 
وتبيّن  الدين  برداء  والتلبس 
مواجهة اآلخرين حتت شعار 
عن  والنهي  باملعروف  األمر 
االنقالب  هذا  مثل  املنكر، 
العنيف ليس باحلالة احملمودة، 
اآلثار  ستظهر  ما  وسرعان 

من  عليه  املرتتبة  السلبية 
املمارسات  أو  األفكار  خالل 
يتخذها  اليت  القرارات  أو 
ذات الشخص بعد عزوفه عن 
عادة  تتسم  إذ  األول،  مسلكه 
بالعنف والتطرف والسطحية 
األحكام  إصدار  يف  والتسرع 
التغيري  يف  القوية  والرغبة 
ولرمبا  للواقع،  الالمدروس 
التكفري  يف  رغبة  من  تنهض 
صورة  بأسرع  املاضي  عن 

وبأقصر طريق ممكن. 
الواضحة  املظاهر  ومن   
عند  البساطة  اآلثار:  لتلك 
احلكم  إصدار  يف  )املنقِلـب( 
بتكفري اآلخر املختلف، وامليل 
العنيفة  الوسائل  لتوظيف 
تصحيح  أو  الواقع  لتغيري 
اخلطأ يف اجملتمع، والضجر من 
كل خطأ يصدر من اآلخرين. 
من  النصيحة  جاءت  ولذا 
عليه  اهلل  صلى  األكرم  النيب 
هذا  )إن  بقوله  وسلم  وآله 
الدين متني، فأوغل فيه برفق، 
وال تبغـّض إىل نفسك عبادة 
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اهلل(، ويف نص آخر )وال تكن 
كاملنبت ال ظهرًا أبقى وال أرضًا 
الشخص  هو  ]املنبت  قطع( 
يف  ما  مسافٍة  لقطع  املتعجل 
وقت قصري، فيحُجهد دابته بأن 
تسرع دائمًا حتى ينجز مسافته 
بسرعة وال يراعي قدرة دابته 
من  دابته  فتسقط  وحتملها، 
شدة التعب ويكون قد خسر 

دابته ومل يصل ملبتغاه[.
   وإذا كان مثل هذا االنقالب 
بشأن  للتصور  قاباًل  العنيف 
فإن صدوره من  الناس،  عامة 
الذين  العلم(  )أهل  بعض 
اإلرشاد  مبسئولية  ينهضون 
بتغيري  وذلك  والتوجيه، 
ومرتكزاتهم  قناعاتهم  جّل 
وضحاها  ليلة  بني  الفكرية 
يحُعد  متامًا،  معاكسة  وبصورة 
مؤشرًا خطريًا يستدعي التأني 
وقبول  معهم،  التعامل  يف 
الدين،  باسم  يطرحونه  ما 
تكون  أن  املفرتض  من  ألن 
متبنياتهم السابقة، إن مل تكن 
كلها فأغلبها، ناجتة عن قناعة 
من  منطلقة  وليست  ودراسة، 
حالة إرثية حبتة، ولذا فإن من 
احلاالت  هذه  مثل  يف  املتوقع 
التطرف  عالمات  تظهر  أن 

واملسلكي  الفكري  والعنف 
بقية  حال  هو  كما  عليهم 

الناس. 
موازين للتقييم:

رابع  عن  املروي  اخلرب  يف    
علي  اإلمام  البيت  أهل  أئمة 
العابدين  زين  احلسني  بن 
من  جمموعٌة  السالم  عليه 
عناصر تقييم األفراد يف ظاهر 
مؤشراته  تكون  وقد  تدينهم، 
صاحلة للتطبيق فيما حنن فيه، 
قد  الرجل  رأيتم  )إذا  قال: 
ومتاوتىَ  وهديحُه،  مسىَْـتحُه  حسن 
يف منطقه، وختاضع يف حركاته، 
أكثر  فما  اليغرنكم،  فرويدًا 
الدنيا  تناول  يعجـــزه  من 
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العلم  • بعض أهل 

القائمني على اإلرشاد 

يبتلون باالنقالب العنيف

• إذا وجدمت الرجل قد 

حسن مسته وهديه 

ومتاوت يف منطقه فرويدًا 

ال يغرنكم

العابدين  • قّدم اإلمام زين 

معايي لتقييم األفراد يف 

تدينهم
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لضعف  فيها،  احملارم  وركوب 
قلبه،  وجنب  ومهانته  نيته 
فهو  هلا،  فخًا  الدين  فنصب 
بظاهره،  الناس  خيتل  اليزال 

فإن متكن من حرام اقتحمه. 
    فإذا وجدمتوه يعّف عن املال 
احلرام، فرويدًا ال يغرنكم، فإن 
شهوات اخللق خمتلفة، فما أكثر 
من ينبو عن املال احلرام وإن 
كثر، وحيمل نفسه على شوهاء 

قبيحة فيأتي منها حمّرمًا.
عن  يعّف  وجدمتوه  فإذا    
يغرّنكم  ال  فرويدًا  ذلك، 
عقله.  عقده  ما  تنظروا  حتى 
فما أكثر من يرتك ذلك أمجع 

متني،  عقل  إىل  يرجع  ال  ثم 
أكثر  جبهله  يفسده  ما  فيكون 

ممّا يصلحه بعقله.
متينًا..  عقله  وجدمت  فاذا    
حتى  اليغرنكـــم  فرويدًا 
على  يكون  هواه  مع  تنظروا 
عقله، أو يكون مع عقله على 
هواه؟ وكيف حمبته للرئاسات 
فإن  فيها؟  وزهده  الباطلة 
الدنيا  خسر  من  الناس  يف 
للدنيا،  الدنيا  برتك  واآلخرة 
ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة 
أفضل من لذة األموال والنعم 
املباحة احملللة، فيرتك ذلك أمجع 

طلبًا للرئاسة...(.
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• إذا وجدمت الرجل يعف 

عن املال احلرام فرويدًا 

ال يغرنكم فإن شهوات 

اخللق خمتلفة

• إذا وجدمت عقل الرجل 

متينًا فانظروا  أمع هواه 

يكون أو مع عقله؟ 

وكيف حمبته للرئاسات 

الباطلة وزهده فيها



    منتقيات

الصالة على النيب و آله
12 ربيع األول 1428 هـ  / 31 مارس 2007

بارتفاعه وفخامته عن جمالس 
سائر احلاضرين، وما إىل ذلك.
   وطرق االحرتام تلك عادة 
احلواجز  من  نوعًا  تولد  ما 
النفسية واخلارجية بني الرعية 
اإلحساس  نتيجة  والقائد، 
باإلذالل أو الطبقية أو التزلف 

والنفاق.
ندرس سرية سيد     وعندما 
عليه  اهلل  صلى  حممد  البشر 
كقائد  أنه  جند  وسلم  وآله 
يكتف  مل  للمسلمني  وحاكم 
صور  من  بشئ  األمر  بعدم 
ونهى  بل  السابقة،  اإلحرتام 
عن بعضها، وتدل على ذلك 

نصوص عديدة من بينها:
* عن النيب األكرم صلى اهلل 
ال  )مخس  وسلم:  وآله  عليه 
األكل  املمات:  حتى  أدعهن 
أي األرض  ـ  على احلضيض 
احلمار  وركوبي  العبيد،  مع  ـ 
مؤكفًا ـ أي مسرجًا ـ، وحليب 
الصوف،  ولبس  بيدي،  العنز 
الصبيان،  على  والتسليم 

لتكون سنة من بعدي(.

ضروري  عنصر  االحرتام    
بني  سليم  ارتباط  حتقيق  يف 
الرعية وقائدهم، وقد تعاهدت 
األمم صورًا عديدة من مظاهر 
األرض  تقبيل  مثل  االحرتام، 
إجالاًل  االحنناء  أو  يديه،  بني 
له، أو املشي القهقرى يف حال 
اخلروج من جملسه، أو البقاء يف 
بني  احلضور  عند  القيام  حال 
يديه، أو ختصيص عرش ميتاز 
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النيب عن صور  • نهى 

االحرتام اليت تولد نوعًا 

من احلواجز النفسية 

واخلارجية بني الرعية 

والقائد
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وآله  عليه  اهلل  صلى  وعنه   *
وسلم: )من أحب أن ميُثل له 
الرجال ـ أي يقفون بني يديه 

ـ فليتبوأ مقعده من النار(.
الصادق  جعفر  اإلمام  عن   *
عليه السالم: مرت امرأة بدوية 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  برسول 
وهو  يأكل  وهو  وسلم  وآله 
جالس على احلضيض فقالت: 
ياحممد، واهلل إنك لتأكل أكل 
فقال  جلوسه!  وجتلس  العبد، 
هلا رسول اهلل: وحيك، وأي عبد 
أعبد مين؟ قالت: فناولين لقمة 
من طعامك. فناوهلا، فقالت: ال 
واهلل إال اليت يف فمك! فأخرج 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
اللقمة من فمه فناوهلا فأكلتها. 
قال اإلمام الصادق: فما أصابها 

داء حتى فارقت الدنيا.
أخالقه  وصف  يف  وجاء   *
وإذا  بالسالم،  لقيه  من  )يبدأ 
باملصافحة،  بدأه  مسلمًا  لقي 
وكان ال جيلس إليه أحد وهو 
يصلي إال خفف صالته وأقبل 
عليه وقال: ألك حاجة؟ جيلس 
حيث ينتهي به اجمللس، وكان 
حتى  عليه  يدخل  من  يكرم 
رمبا بسط ثوبه، ويؤثر الداخل 

بالوسادة اليت حتته(.

اجملال  هذا  والنصوص يف     
كثرية، ولكن البد من اإلشارة 
إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل قرر 
ورائعًا  عمليًا  جديدًا  أسلوبًا 
يف احرتام النيب القائد، دون أن 
مصطنعًا  االحرتام  هذا  يكون 
أو ثقياًل على النفس، بل يكون 
ذا صبغة إميانية روحانية سامية 
ويسعى  القلوب  إىل  حمببة 
وذلك  راغبني،  الناس  إليها 
من خالل األمر بالصالة عليه 
يف كل حال، قال عز امسه )ِإنَّ 
َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَمالِئَكَتُه  اهللََّ 
آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا  النَّيِبِّ 
َتْسِليمًا(  َوَسلُِّموا  َعَلْيِه  َصلُّوا 

)األحزاب:56(.
موسى  اإلمام  سئل  وقد     
األئمة  سابع  وهو  الكاظم 
من أهل البيت عليهم السالم 
عن مدلول هذه الصالة فقال: 
)صالة اهلل رمحة من اهلل، وصالة 
املالئكة تزكية منهم له، وصالة 

املؤمنني دعاء منهم له(.
   كما نهى النيب األكرم عن 
الصالة البرتاء، فقد روى ابن 
الصواعق  يف  اهليتمي  حجر 
احملرقة أن النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم سئل عن الصالة 
البرتاء فقال: )أن تقولوا اللهم 

• جاء يف وصف أخالق 

النيب أنه كان يبدأ من 

لقيه بالسالم وجيلس 

حيث ينتهي به اجمللس

النيب صالة  • الصالة على 

رمحة من اهلل، وصالة 

املالئكة تزكية منهم 

له، وصالة املؤمنني دعاء 

منهم له
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صل على حممد، ومتسكون، بل 
حممد  على  اللهم صل  قولوا 
اإلمام  وروى  حممد(.  وآل 
عن  صحيحه  يف  البخاري 
النيب  عن  عجرة  بن  كعب 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 

)قولوا اللهم صل على حممد 
صليت  كما  حممد  آل  وعلى 
محيد  إنك  إبراهيم  آل  على 

جميد(.  
النيب عن الصالة  • نهى 

عليه بالصالة البرتاء اليت ال 

ُيذكر فيها أهل بيته
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اإلمام الصادق.. حبر العلوم
19 ربيع األول 1428 هـ  / 7 إبريل 2007

• مأل اإلمام الصادق دنيا 

اإلسالم علمًا وحركة 

ووعيًا وتقوى، واستطاع أن 

جيعل مدرسته مفتوحة 

على كل الناس

   احلديث عن سادس األئمة 
من أهل البيت اإلمام الصادق 
جعفر بن حممد بن علي بن 
احلسني بن علي بن أبي طالب 
148هـ(،  )ت  السالم  عليهم 
حديث عن عقيدة اإلسالم يف 
األخالق  مكارم  وعن  الفكر، 
يف  التقوى  وعن  املعاملة،  يف 
العمل  اهلل، وعن  مع  العالقة 
عمق  وعن  احلياة،  يف  الصاحل 

املعرفة يف العلم.
   مأل هذا اإلمام دنيا اإلسالم 
وتقوى،  ووعيًا  وحركة  علمًا 
واستطاع املسلمون من خالل 

مسألة  لكل  جيدوا  أن  علمه 
يشعرون  ما  كل  يف  جوابًا 
عنه،  يسألوا  أن  عليهم  أن 
ولكل مشكلة حاًل يف كل ما 
الفكر  مشاكل  من  يواجهونه 
واحلياة،  والشريعة  والعقيدة 
نستعرض  عندما  فإننا  ولذا 
حديثه فإننا نستطيع أن نتعرف 
اليت  املستقيمة  اخلطوط  على 
القادمة  للعصور  خططها 
باإلسالم  املسلمون  ليهتدي 
الصايف النقي الذي ميثله فكر 
السالم  عليهم  البيت  أهل 
ووعي  لإلسالم،  فهمهم  يف 
أهل البيت عليهم السالم يف 

حركتهم يف خط اإلسالم.
الصادق  اإلمام  استطاع     
عليه السالم أن جيعل مدرسته 
ـ  الناس  كل  على  املفتوحة 
باختالف أديانهم ومذاهبهم ـ 
مدرسة تتحرك لتعطي الثقافة 
األساليب  أكثر  اإلسالمية 
ولذا  والوسائل مشواًل وسعة، 
الكوفة،  مسجد  شهد  فقد 
الذي اختذه لفرتة معينة معهدًا 
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للتدريس، حضورًا علمائيًا ال 
حسن  فقال  آنذاك،  له  نظري 
من  الكويف  الوشا  علي  ابن 
مشايخ رواة احلديث: )أدركت 
يف هذا املسجد تسعمائة شيخ، 
بن  جعفر  حدثين  يقول:  كلٌّ 

حممد( 
  كان عليه السالم يعيش حرية 
الفكر، ويعطي للناس الفكر، 
بكل  يتحدثوا  أن  هلم  ويريد 
شئ يعود عليهم بفائدة، وكان 
يف  ليؤكد  الناس  كل  حياور 
سريته وحديثه على ضرورة أن 
يفتح العامل قلبه وعقله وعلمه 
لكل إنسان يطرح مشكلة أو 
عقيدة،  يلتزم  أو  شبهة  يثري 
اإلنسان  هذا  كان  ولو  حتى 
خيتلف معه يف األسس، ولذا 
بن  زيد  الشهيد  عمه  قال 
منا  علي: )يف كل زمان رجل 
أهل البيت، حيتج اهلل به على 
خلقه، وحجة زماننا ابن أخي 
جعفر بن حممد، ال يضل من 

تبعه، وال يهتدي من خالفه(.
جعفر  اإلمام  كان  لقد     
إمام  السالم  عليه  الصادق 
بيت  يف  جيلس  احلوار.. 
املثقفني  ليحاور  احلرام  اهلل 
من  العصر  ذلك  يف  الكبار 

بعقل  )الزنادقة(..  امللحدين 
ليستمع  واسع  مفتوح وصدر 
يفتح  ثم  هدوء،  بكل  إليهم 
هلم من آفاق احلقيقة ما غاب 
ـ وهو  يهتدوا  أن  فإما  عنهم، 
األساس من غرضه ـ وإما أن 
ُيـبطل كالمهم فال خيدعون به 

البسطاء.
أبي  ابن  جند  فإننا  ولذا     
زنادقة  من  وهو  ـ  العوجاء 
على  يستنكر  ـ  الزمان  ذلك 
وامسه  اإلمام  أصحاب  أحد 
املفضل بن عمر، يستنكر عليه 
كالمه العنيف على أثر حوار 
)إن  له:  وقال  بينهما،  جرى 
كنَت من أصحاب جعفر بن 
لقد  خياطبنا،  هكذا  فما  حمّمد 
مسع من كالمنا أكثر ممّا مسعَت، 
ال  و  خطابنا،  يف  أفحش  فما 
تعّدى يف جوابنا، و إّنه احلليم 
ال  الرصني،  العاقل  الرزين، 
وال  طيش  وال  خرق  يعرتيه 
وُيصغي  كالمنا  يسمع  نزق، 
إلينا، ويتعّرف حّجتنا، حّتى إذا 
استفرغنا ما عندنا وظنّنا أّنا قد 
قطعناه، دحض حّجـتنا بكالم 
ُيلزمنا  قصري،  وخطاب  يسري، 
العذر، وال  ويقطع  احلّجة،  به 

نستطيع جلوابه رّدًا(.

• كان عليه السالم 

يعيش حرية الفكر، 

ويعطي للناس الفكر 

وكان حياور كل الناس 

ليؤكد هلم ضرورة انفتاح 

العامل على اآلخرين

• كان جيلس يف بيت 

اهلل احلرام ليحاور املثقفني 

الكبار يف ذلك العصر 

من امللحدين بعقل مفتوح 

وصدر واسع
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مشاريع الوحدة اإلسالمية.. ملاذا فشلت؟
26 ربيع األول 1428 هـ  / 14 إبريل 2007

الرغم من اجلهود  • على 

احلثيثة اليت بذلت إلجناح 

مشاريع الوحدة أو التقارب 

بني املسلمني إال أنها مل 

تنجح يف حتقيق معشار 

طموحاتها

   منذ عام 1921 حيث انعقد 
يضم  إسالمي  مؤمتر  أول 
معًا  والشيعة  السنة  املسلمني 
مرورًا  احلديث،  العصر  يف 
مبؤمتر 1931 ثم 1935 ثم إنشاء 
املذاهب  بني  التقريب  دار 
اإلسالمية مبصر، واجلهود اليت 
رعتها إيران ودول ومؤسسات 
أخرى يف إطار مشاريع الوحدة 
املذاهب،  بني  التقارب  أو 
واجملالت  الكتب  وعشرات 
اليت صدرت، على الرغم من 
كل ذلك إال أن هذا املشروع 
معشار  حيقق  أن  يستطع  مل 

وامللحة...  السامية  أهدافه 
فأين يكمن اخللل؟

   ال أستطيع يف مقالة واحدة 
أن أغطي كل مكامن اخللل، إال 
أنين أود أن أسجل املالحظات 

التالية:
هذه  طبيعة  وضوح  عدم  1ـ 
القضية، فهل هي من القضايا 
تكتيك  جمرد  أم  االسرتاتيجية 
ضمن  طرف  كل  إليه  يلجأ 
مقتضيات مصاحله يف الظروف 
املتغرية، يف الوقت الذي يأتي 
فيه النداء القرآني ليؤكد على 
أن املسألة أصيلة واسرتاتيجية 
َجِيعًا  اهللَِّ  ِبَْبِل  )َواْعَتِصُموا 
من  عمران:  َتَفرَُّقوا()آل  َوال 
شامل  واخلطاب  اآلية103( 
الشهادتني  تشهد  من  لكل 

دون تقييد بطائفة.
للعاطفة  القضية  خضوع  2ـ 
يف كثري من أبعادها، مما جيعل 
واالفرتاق  سريعًا  التالقي 
واالختالف ال يقل سرعة عنه، 
ولعل تتبع ردود فعل املسلمني 
جتاه  مذاهبهم  اختالف  على 
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العدوان الصهيوني على لبنان 
ثم  ومن  املاضي،  الصيف  يف 
االنفكاك السريع، بل وتبادل 
يدل  السلبية  واملواقف  التهم 
بينما  بوضوح.  ذلك  على 
قضية بهذه األهمية حتتاج إىل 
املوضوعي  بعدها  تأخذ  أن 
تقوم  دراسات  ضمن  اهلادئ 

على أسس قوية.
3ـ الرتكيز على اجملالني العلمي 
والسياسي يف حتريك القضية، 
وإهمال البعد العملي، فنحن 
باجة إىل اقتحام العامل اليومي 
للمجتمعـــات اإلسالميــــة 
يف  القضية  جتذير  بغرض 
ومثال  املسلمني،  وجدان 
اجلماعة،  صالة  ذلك  على 
لكل  جامع  عنوان  فهي 
يف  ذلك  وميارسون  املسلمني، 
يف  ويقيمونها  احلج،  موسم 
مل  أننا  إال  املشرتكة،  املؤمترات 
يف  القضية  حنرك  أن  نستطع 
حياتنا اليومية بيث تقام هذه 
الصلوات يف املساجد مبشاركة 
دون  املختلفة  املذاهب  أتباع 

حترج أو ختوف.
4ـ ضرورة قيام مشاريع إعالمية 
املدارس  يف  مشرتكة،  توعوية 
واجلامعـــات واجملمعـــــات 

املشاريع  غرار  على  التجارية 
واليت  اليوم،  فيها  القائمة 
مذهبيًا  طابعًا  حتمل  مازالت 

أحاديًا.
5ـ متثيل كل مذهب من العلماء 
يف  واملكانة  الرأي  ذوي  من 
والتقارب،  الوحدة  مشاريع 

ليكون التأثري أمشل وأقوى.
6ـ عدم تبعية مشاريع الوحدة 
دولية  جلهات  والتقارب 
رمسية، بهدف جتنيبها سلبيات 
التجاذبـــات والصـــراعات 

السياسية.
على  باملشاريع  النهوض  7ـ 
ودراسات  علمية  أسس 
ميدانية تأخذ مداها الطبيعي، 
بيانات  قواعد  وفق  وتعمل 

شاملة ودقيقة.
خنبوية  من  القضية  حتويل  8ـ 

• ما أعقب العدوان 

الصهيوني عام 2006 من 

تالحم ثم سرعة تفرق 

حيتاج إىل تأمل

• حنن حباجة إىل 

مشاريع إعالمية توعوية 

مشرتكة يف املدارس 

واجلامعات

املهم أن جنّنب مشروع  • من 

الوحدة التبعية جلهات 

دولية معينة
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هذه  ساحة  ألن  عمومية،  إىل 
املشاريع هم عامة الشعوب.

خالل  من  التمهيد  أهمية  9ـ 
)تعارف املذاهب( قبل احلوار 
كل  أتباع  من  فالكثري  بينها، 
خصوصيات  جيهلون  مذهب 
يستدعي  مما  اآلخر،  املذهب 
عالمات  من  الكثري  بروز 
األرضية  وتوفر  االستفهام، 
لتلك  السلبية  للتفسريات 
اخلصوصيات، مما خيلق حواجز 
عن  طرف  كل  تصد  نفسية 

اآلخر.
اإلنسان  بناء  ضرورة  10ـ 
املسلم الوحدوي، حتى نعطي 
مكونات  الوحدة  مفاهيم 
تربوية تبدأ من طرائق الرتبية 
داخل األسرة ونظم الرتبية يف 

التعليم.

غربلة  إىل  باجة  حنن  11ـ 
علمية ـ وفق أسس االجتهاد 
املذاهـــب  عند  والفتوى 
والعادات  للعقائد  ـ  املختلفة 
بهدف  والفتاوى،  الدينية 
من  ما  وإلغاء  الرؤى  تقريب 
شأنه خلق عقد دائمة عند كل 

طرف.
قضية  تأصيل  حيوية  12ـ 
التشريع  مقاصد  يف  الوحدة 
تعبري  حد  وعلى  اإلسالمي، 
مهدي  حممد  الشيخ  املرحوم 
املقدس  )هذا  الدين  مشس 
من  هو  ـ  األمة  وحدة  ـ 
مل  الفقه،  علم  موضوعات 
يوضع له باب خاص يف الفقه 

حتى اآلن!(.

• البد من جعل القضية 

عمومية وإخراجها من 

إطارها النخبوي

• البد من بناء اإلنسان 

الوحدوي حتى نعطي 

مفاهيم الوحدة مكونات 

تربوية تبدأ يف األسرة 

ونظم التعليم

• وحدة األمة أمر مقدس 

ومن أصول القضايا 

اإلسالمية، والبد من 

ختصيص باب يف الفقه 

يعاجل قضاياها
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عز السماح ال ذل االنتقام
4 ربيع اآلخر 1428 هـ  / 21 إبريل 2007

التجارية ال  • األخالق 

متثل األخالق اإلسالمية 

بل تنطلق من عملية 

مادية تعطي لكل

شئ ثـمنًا

الفرد  أخالق  تبتـين  عندما    
يف  الفعل  ردة  أساس  على 
من  ينصح  بيث  املوقف 
ويبذل  يربه  من  ويرب  ينصحه 
من يبذل له ويصل من يصله 
ويقابل احلسنة باحلسنة والسيئة 
بالسيئة، فإن أنسب مسمى هلا: 
متامًا  التجارية(،  )األخالق 
إال  بضاعته  يقّدم  ال  كالتاجر: 

ملن يقدم له الثمن.
   ومثل هذه التصرفات ال متثل 
بل  الذات،  يف  أخالقيًا  عمقًا 
تنطلق من عملية مادية تعطي 
األخالق  أما  مثنًا،  شئ  لكل 

السامية فهي اليت تنطلق من 
يبتين  الذي  الذاتي  االندفاع 
على اإلميان باخلري، بعيدًا عما 
يفعلوه.  مل  أو  اآلخرون  فعله 
ولذا قال رابع أئمة أهل البيت 
زين  احلسني  بن  علي  اإلمام 
العابدين عليه السالم يف دعاء 
)اللهم صل  مكارم األخالق: 
على حممد وآله، وسددني ألن 
بالنصح،  غشين  من  أعارض 
بالرِب،  هجرني  من  وأجزي 
بالبذل،  حرمين  من  وأثيب 
بالصلة،  قطعين  من  وأكايف 
ُبسن  اغتابين  من  وأخالف 
احلسنة  أشكر  وأن  الذكر، 

وأغضي عن السيئة(.
   فالعفو ـ إذًا ـ ينطلق من 
عمق األخالق اإلنسانية، وهذا 
األكرم  النيب  قول  عليه  دل  ما 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى 
خالئق  خبري  أخربكم  )أال 
عمن  العفو  واآلخرة:  الدنيا 
قطعك  من  وتصل  ظلمك 
واإلحسان إىل من أساء إليك 

وإعطاء من حرمك(.

• العفو ينطلق من عمق 

األخالق اإلنسانية اليت 

حث عليها اإلسالم يف 

أكثر من مورد
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احلديث  يف  بل  املؤمن،  عند 
إىل  فّوض  اهلل  )إّن  الشريف: 
يفّوض  ومل  كّله  أمره  املؤمن 
اهلل  إّن  ذلياًل،  يكون  أن  إليه 
َوِلَرُسوِلِه  اْلِعزَُّة  ]َوهللَِِّ  يقول: 
اهلل  أن  إال  َوِلْلُمْؤِمِننَي[(، 
أن  لإلنسان  يريد  سبحانه 
الصدر  رحابة  ليعيش  يسمو 
اآلخرين،  مع  تعامله  يف 
تساميه  يف  الرفيعة  واألخالق 
بالصفح  بل  باملثل  الرد  عن 
عمن أخطأ يف حقه، ألن الرد 
الضيق  عن  ينّفس  قد  باملثل 
أمام  اإلنسان  يعيشه  الذي 
الكثري  خيلق  ولكنه  اإلثارة، 

من املشاكل يف اجملتمع.
يريد لإلنسان  إن اإلسالم     
يكون  أن  كبريًا،  يكون  أن 
أكرب من رّد الفعل واحلقد، أن 
يدرس  الذي  اإلنسان  يكون 
اإلجيابية  نتائجها  يف  األمور 
من خالل ما يبين من عالقات 
إنسانية، حتى لو جاهد نفسه 

وعاش مرارة املوقف.

• القرآن الكريم أكد 

على العفو حتى يف 

قضية االعتداء بالقتل

• اإلسالم يريد لإلنسان 

أن يكون كبريًا وأكرب 

من رد الفعل واحلقد وأن 

يدرس األمور يف نتائجها 

اإلجيابية

• العفو حيقق قيمة 

اجتماعية ويرتفع 

باملستوى األخالقي عند 

الفرد

   تصور معي واحدة من أبشع 
اجلرائم، جرمية القتل اليت تؤدي 
عليك،  عزيزًا  تفقد  أن  إىل 
أحباب  قلب  سيمتلئ  كم 
على  وغاًل  حقدًا  الضحية 
التوجيه  مع هذا جتد  القاتل؟ 
القرآني بإعطاء فسحة للخري 
وذلك  اخلانق  اجلو  هذا  يف 
من  العفو  إمكانية  من خالل 
حيث التشريع )َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
اْلِقَصاُص  َعَلْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنوا 
َواْلَعْبُد  ِباحْلُرِّ  احْلُرُّ  اْلَقْتَلى  يِف 
َفَمْن  ِباأْلُْنَثى  َواأْلُْنَثى  ِباْلَعْبِد 
ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع 
ِبِإْحَساٍن  ِإَلْيِه  َوَأَداٌء  ِباملَْْعُروِف 
َذِلَك خَتِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرمْحٌَة 
َفَلُه  َذِلَك  َبْعَد  اْعَتَدى  َفَمِن 
)البقرة:178(،  َأِليٌم(  َعَذاٌب 
قيمة  حيقق  العفو  أن  باعتبار 
باملستوى  ويرتفع  اجتماعية 
بيث  الفرد  عند  األخالقي 
)األخوة(  قيمة  يستحضر 
لتمثل حالة العفو قمة العطاء 
الروحي،  والسمو  اإلنساني 
أو باالكتفاء بالدية بدياًل عن 
إىل  للحياة  كهبة  القصاص 

القاتل.
     بالطبـع ليس اإلســـــالم 
والكرامة  العزة  قيمة  ضد 
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مرحبًا لندن
11 ربيع اآلخر 1428 هـ  / 28 إبريل 2007

   قضيت األسبوع املاضي أول 
نطاق  خارج  لبلد  لي  زيارة 
واإلسالمية،  العربية  الدول 
املتحدة،  اململكة  إىل  زيارة 
وخاصة عاصمتها لندن... وأن 
شئ،  فذلك  اإلنسان  يسمع 
وأما أن يرى فذلك شئ آخر... 
البلد  هذا  عن  مسعت  فطاملا 
ويقدس  النظام  حيرتم  الذي 
شاهدته  ما  أن  إال  القانون، 
الذهنية  الصورة  تلك  رسخ 
وحوهلا إىل حالة ملموسة على 

أرض الواقع.
بــونًا  هناك  أن    الشــــك 

شاسعًا بني اجملتمع الربيطاني 
من  اإلسالميـــة  وجمتمعاتنا 
السيما  الدينية،  القيم  حيث 
باملنكرات  اإلتيان  خبصوص 
إذا بقي  علنًا، إال أن اإلنسان 
من  مبجموعة  عقله  حياصر 
اآلخر  عن  السلبية  األفكار 
سيفقد  فإنه  معه،  املختلف 
حسنة االستفادة من إجيابيات 
سلبياته  تفوق  قد  اليت  اآلخر 
أحيانًا... ويف قصة النيب عيسى 
عليه السالم مع جيفة الكلب 
إذ  ذلك،  على  واضحة  داللة 
تلك  على  احلواريني  مع  مّر 
ما  احلواريون:  فقال  اجليفة 
فقال  الكلب!  هذا  ريح  أننت 
أشد  ما  السالم:  عليه  عيسى 

بياض أسنانه!
   أكثر ما شد انتباهي يف هذه 
الرحلةـ  باإلضافة إىل الطبيعة 
اخلالبة واهلواء العليلـ  النظم 
والقوانني العامة اليت ُشرِّعت 
احلياة  حركة  وتيسري  لتسيري 
اليومية، والتزام عموم الناس 
إىل  جتاوزها  وصعوبة  بها، 

• إذا بقي اإلنسان حياصر 

عقله مبجموعة من 

األفكار السلبية عن اآلخ 

املختلف معه فإنه سيفقد 

حسنة االستفادة من 

إجيابيات اآلخر
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والتنظيم  النظام  كان  لقد     
وتطبيقه  القانون  واحرتام 
عن  والنهي  اجلميع  على 
يف  كله  والواسطة  احملسوبية 
اإلسالمية،  التعاليم  أصول 
ومنها قول أمري املؤمنني علي 
يوصي  وهو  السالم  عليه 
قبيل  واحلسني  احلسن  ابنيه 
وجيع  »أوصيكما  استشهاده: 
ولدي ومن بلغه كتابي بتقوى 

اهلل ونظم أمركم«.
   وهذا هو األساس يف سالمة 
أن  اجملتمعات،  كل جمتمع من 
تكون عالقته ببعضه البعض، 
أساس  على  ترتكز  عالقات 
القواعد اّليت تنّظم للمجتمع 
ودوره  أفراده،  حركة  يف  دوره 
ببعضهم  أفراده  عالقات  يف 
أفراده  عالقات  ويف  البعض، 

باجلهات الرمسية والقضائية.
   وهذه هي املشكلة اليت ال 
فيها  يعيشون  املسلمون  يزال 
جمتمعاتهم،  كل  مستوى  على 
وال  كأفراد،  يتحّركون  فإّنهم 
يتحّركون كمجتمع، بيث أّن 
كّل  نفسه  يتصور  فريق  كل 
يتصّور  أو كّل شخص  شيء، 
هو  أنه  أو  له  احلياة  أّن  نفسه 
رحاها،  وقطب  احلياة  حمور 

• االلتزام والنظام والتقيد 

بالقوانني واحرتام إنسانية 

اإلنسان تتوافق بأمجعها 

مع تعاليم اإلسالم

• من أسس سالمة كل 

جمتمع أن تكون 

عالقات أفراده ببعضهم 

البعض قائمة على النظام 

والتنظيم واحرتام القانون

• قال أمري املؤمنني البنيه: 

أوصيكما ومجيع ولدي 

ومن بلغه كتابي بتقوى 

اهلل ونظم أمركم

مهدد  مسئول  أكرب  أن  درجة 
باالستقالة )أو االنتحار( فيما 
مبا  األنظمة  تلك  خالف  لو 
به  وثق  الذي  اجملتمع  يضر 

وأوكل أموره إليه.
اهتمامهم  الحظت  كما     
دقائق  بتفاصيل  الكبري 
األمور درءًا الحتماالت وقوع 
قد  مبفرداتها  وهي  احلوادث، 
تبدو تافهة، إال أن جعها ُيظهر 
اليت  الكبرية  الصورة  لك 
النظام  صفحة  على  ترتسم 

العام هلذا البلد. 
   ومثل هذا االلتزام والنظام 
واحرتام  بالقوانني  والتقيد 
تتوافق  اإلنسان  إنسانية 
بأجعها مع تعاليم اإلسالم اليت 
أطروحاته  خالل  من  برزت 
على  تطبيقها  أراد  اليت 
مقومات:  ثالثة  عرب  األرض 
التقوى ـ األخالق ـ القانون، 
ميلك  ال  املسلم  فإن  وبالتالي 
بهذه  إعجابه  ُيبدي  أن  إال 
املشاهد اليت تعود بذاكرته إىل 
من  أفرغناها  اليت  النصوص 
مبا  معانيها  أّولنا  أو  حمتواها، 
يتوافق مع أهوائنا ومصاحلنا، 
كماليات  من  اعتربناها  أو 

احلياة، وهي من أساسياته !
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معه،  احلياة  حّق  ألحٍد  وليس 
وأّن الّساحة له وليست ألحد 
غريه، فيسعى لتجاوز القوانني 
أوجتيريها لصاحله أو التالعب 
لذاته  املنفعة  لتكون  عليها، 

أواًل، ثم ـ لرمبا ـ لآلخرين.
األفراد،     هذا على مستوى 
مستوى  على  كذلك  وهو 
مستوى  وعلى  العشائر، 
مستوى  وعلى  األحزاب، 
أن  يريد  الكل  الطوائف.. 
اآلخر،  الطرف  وجود  يلغي 
لو  كما  يتصّرف  وبذلك 
ليس  اآلخر  الطرف  كان 
موجودًا، والنتيجة احلتمية هي 

الفوضى.

• بعض اجملتمعات تعاني 

من أن كل فريق فيها 

يتصور نفسه أن احلياة 

له أو أنه هو حمور احلياة 

وقطب رحاها

• مسئولية االنتماء 

إىل اإلسالم ال تتلخص 

يف الصالة والصيام 

بل تتخطاها إىل كل 

تعاليمه اليت تعزز إنسانية 

اإلنسان واحرتام حقوقه

الذاتية  • تقديم املصاحل 

تدفع البعض إللغاء اآلخر، 

والنتيجة احلتمية هي 

الفوضى

إىل  االنتماء  مسئولية  إن     
اإلسالم ال تتلخص يف الصالة 
العبادات،  وعموم  والصيام 
تعاليم  كل  إىل  تتخطاها  بل 
اإلسالم اليت هدفت إىل تعزيز 
واحرتام  اإلنسان  إنسانية 

حقوقه وتقويم نظام عالقاته.
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أرقام مذهلة
18 ربيع اآلخر 1428 هـ  / 5 مايو 2007

• لو تصورنا األرض حبجم 

التيلة فستكون الشمس 

حبجم ضعفي كرة القدم

)الَِّذيَن  امسه  عز  اهلل  قال    
َوُقُعودًا  ِقَيامًا  اهللَّ  َيْذُكُروَن 
يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َوَعَلَى 
َواأَلْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق 
َباِطاًل  َهذا  َخَلْقَت  َما  َربََّنا 
َعَذاَب  َفِقَنــا  ُسْبَحاَنـــَك 
عمران:91(. )آل  النَّــــــاِر( 

املاضي  األسبوع  اشرتكت    
يف ندوة حــــول االستهالل، 
وحتدثت حول بعض الوسائل 
شأنها  من  اليت  التعليميـــة 
تيسري املعلومات الفلكية اليت 
باالطالع  الناس  عامة  يرغب 
عليها فيما يرتبط باالستهالل 

األرض،  حول  القمر  وحركة 
إال أن ما شدني يف تلك الندوة 
املذهلة  واألرقام  املعلومات 
اليت أحتفنا بها املهندس حممد 
يتحدث  وهو  الصائغ  علي 
األمر  وعجائبه،  الكون  حول 
ـ  اإلنسان  إميان  يعمق  الذي 
هذا املخلوق الضئيل ـ خبالق 
هذا الوجود العظيم العظيم.

أثارنـــي كالمـــــه  وقد     
الستخالص بعض املعلومات 
شبكة  خالل  من  الكون  عن 
إىل  فتوصلــــت  اإلنرتنت، 

معلومات رائعة من بينها:
1ـ لو تصورنا األرض بجم 
الكرة الزجاجية الصغرية اليت 
)التيلة(،  األطفال  بها  يلعب 
بجم  الشمس  تكون  عندئذ 
ولكن  القدم،  كرة  ضعفي 
تلفت  اليت  الغريبة  النقطة 
الفاصلة  املسافة  هي  االنتباه 
بنفس  صغرناها  فلو  بينهما 
املسافة  تصبح  عندئذ  النسبة، 
أما  متــــــرًا   280 الفاصلة 
فتصبح  البعيدة  الكواكب 
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جمرات أخرى يقدر عددها بـ 
200 مليار جمرة !! أما املسافات 
الفاصلة بني هذه اجملرات فأكرب 
من املسافة بني الشمس وجنم 

الفاسنتوري مباليني املرات !!
احلديثة  النظريات  ومن  6ـ 
أن هذه اجملرات تتحرك بيث 
حيدث  أن  دون  تتداخل  أنها 

بينها أي اصطدام !
7ـ  املسافة الفاصلة بني األجرام 
السماوية وطريقة انتشارها يف 
تعترب الزمة الستمرار  الكون 
احلياة على األرض، ولو كانت 
قلياًل  أصغر  املسافات  هذه 
اهلائلة  اجلذب  قوى  ألّثرت 
النجوم  كتل  بني  املوجودة 
ذلك  أدى  وبالتالي  املختلفة، 
إىل إحداث خلخلة يف أفالك 
الكواكب، وستؤدي حتمًا إىل 
ولو  احلرارة،  يف  كبري  تفاوت 
كانت هذه املسافات أكرب قلياًل 
من  املنطلقة  املعادن  لتشتت 
نشأت  وملا  العمالقة  النجوم 

كواكب مثل األرض.
لتلك  احلقيقية  األرقام  أما  8ـ 
الحظ  رهيبة،  فهي  املسافات 

بعض النماذج: 
حوالي  جمرتنا  قطر  يبلغ  ـ  أ 
مائة ألف سنة ضوئية، والسنة 

• جمرتنا فقط حتتوي 

على جنوم ومشوس يربو 

عددها على 250 مليار 

جنمة

• حجم جمرتنا يعترب 

صغريًا جدًا باملقارنة 

مع حجم الكون، الذي 

حيتوي على قرابة 200 

مليار جمرة

الفاصلة  • املسافة 

بني األجرام السماوية 

وطريقة انتشارها تعترب 

الزمة الستمرار احلياة 

على األرض

54
على بعد كيلومرتات عديدة... 
التالية  املعلومات  ترّقب 

املرتتبة على هذه.
التبانة(  )درب  جمرتنا  2ـ 
ومشوس  جنوم  على  حتتوي 
حجمًا  أكرب  ومعظمها  كثرية، 
من مشسنا ويربو عددها على 

250 مليار جنمة.
إلينا  جمرتنا  جنوم  أقرب  3ـ 
)ألفاسنتوري(،  يدعى  جنم 
من  قربه  مدى  ولتوضيح 
املثال  إىل  نرجع  جمموعتنا 
فيه  صغرنا  الذي  السابق 
األرض إىل حجم كرة زجاجية 
عنها  تبعد  والشمس  صغرية 
280 مرتًا عندئذ يكون النجم 
بعد  على  )الفاسنتوري( 
يقدر بـ 78 ألف كيلومرت من 

الشمس!
4ـ ثم ختيل أنه يفصل بني الـ 
يف  املوجودة  جنمة  مليار   250
شاسعة  مسافات  فقط  جمرتنا 
أكثر،  أو  املسافة  تلك  بقدر 

فكم هو حجم جمرتنا إذًا ؟!
5ـ هذا كله بالنسبة إىل حجم 
جمرتنا، واألغرب من ذلك أن 
حجم هذه اجملرة يعترب صغريًا 
حجم  مع  باملقارنة  جدًا 
على  حيتوي  فالكون  الكون، 
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اليت  املسافة  هي  الضوئية 
يقطعها الضوء يف سنة واحدة، 
كم  تريليون   9.46 أي حوالي 
يساوي  كيلومرت  )الرتيليون 
كيلومرت(.  مليون  مليون 
 946  = قطرها  أن  فاحلاصل 

ألف تريليون كم!
عند  جمرتنا  مسك  يبلغ  ـ  ب 
حوالي  املركزي  االنتفاخ 
 94 أي  ضوئية،  سنة   10.000

ألف وستمائة تريليون كم. 
املسافة  متوسط  يبلغ  ـ  جـ 
اليت  الناحية  يف  النجوم  بني 
حوالي  جمرتنا  من  تضّمـنا 
مخس سنوات ضوئية، أي أكثر 

من 47 تريليون كم. 
الفلكيني  معظم  يقدر  ـ  د 

بأكثر  جملرتنا  اإلجالية  الكتلة 
كتلة  ضعف  مليار   100 من  
الشمس، وتقدر كتلة الشمس 
تريليون  تريليون   1990 بنحو 

طن !
هـ ـ يبلغ نصف قطر الكون 
 35 أينشتاين  بساب  املرئي 
مليار سنة ضوئية، أي أكثر من 
)331 مليار تريليون كم(. وقد 
نظريات  وفق  الرقم  تضخم 

أخرى!
   فتبارك اهلل أحسن اخلالقني، 
أمري  وصف  أحسن  وما 
السالم  عليه  علي  املؤمنني 
ِإهَلُه  َيِصُف  )َكْيَف  قال:  حيث 
َمُْلوٍق  ِصَفِة  َعْن  َيْعَجُز  َمْن 

ِمْثِلِه ؟(.

ر  • كتلة جمرتنا تقدَّ

بأكثر من 100 مليار 

ضعف كتلة الشمس

• يبلغ قطر جمرتنا حوالي 

100 ألف سنة ضوئية، أي 

أكثر من 9 تريليون كم

• قال أمري املؤمنني: كيف 

يصف إهله من يعجز عن 

صفة خملوق مثله ؟
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بني الضعف اإلنساني والضعف األنثوي
25 ربيع اآلخر 1428 هـ  / 12 مايو 2007

   لك أن تتخيــــل صعوبة 
له  تعّرضت  الذي  املوقف 
عمــــران  ابنة  مريم  السيدة 
مع حـــدث  تتعامـــل  وهي 
ومن  متوقع  غري  غريب، محل 
مبعزل  والدة  ثم  رجل،  دون 
يف  ناء  مكان  يف  الناس  عن 
ظروف حرجة ينهار فيها أشد 
الناس صالبة. يف البداية كان 
االستسالم لنقطة ضعف أنثوية 
) َقاَلْت َيا َلْيَتيِن ِمتُّ َقْبَل َهَذا 
َوُكْنُت َنْسيًا َمْنِسّيًا()مريم: من 
ما  سرعان  أنها  إال  اآلية23(، 
متالكت نفسها ومتاسك موقفها 
بعد أن فتح اهلل أمامها أبواب 
املتمثلة  والطمأنينة  األمل 

بدث الوالدة املبارك، ودعاها 
فواجهت  به،  االعتصام  إىل 
يلعنوها  جاءوا  الذين  قومها 
ويشتمونها ويتهمونها بأبشع 
االتهامات، وبكل قوة وترّفع، 
بكلمة،  تنطق  أن  دون  من 
وأشارت إىل املولود ليجيبهم 
مكرتثة  غري  تشكيكاتهم  عن 
كانت  ألنها  باستغرابهم 
وخّلد  اإلميان...  بقوة  حمّصنة 
القرآن الكريم صالبة موقفها 
وانتصارها على نقطة ضعفها 
)َفَأَتْت ِبِه َقْوَمَها حَتِْمُلُه َقاُلوا َيا 
 * َفِرّيًا  َشْيئًا  ِجْئِت  َلَقْد  َمْرَيُم 
َأُبوِك  َكاَن  َما  َهاُروَن  ُأْخَت  َيا 
ُأمُِّك  َكاَنْت  َوَما  َسْوٍء  اْمَرَأ 
َبِغّيًا * َوَجَعَليِن ُمَباَركًا َأْيَن َما 

ُكْنُت( )مريم:31-29(. 
قدرًا  ليســت  العاطفـــة     
نقطة  هي  بل  للمرأة،  الزمًا 
ضعف  ونقطة  بلحاظ،  قوة 
إىل  نظرنا  فإذا  آخر،  بلحاظ 
املرأة  به  تنهض  الذي  الدور 
من خالل عاطفتها يف تكوين 
عالقتها بزوجـــــها واحلفاظ 

• العاطفة ليست قدرًا 

الزمًا للمرأة، بل هي نقطة 

قوة بلحاظ، ونقطة ضعف 

بلحاظ آخر
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التصور  يبطل  وبهذا  عليه، 
بأنهم  الرجال  بعض  عند 
أعظم قدرًا من املرأة، أية امرأة 
نظرة  إليها  فينظرون  كانت، 
التفوق  أساس  على  متعالية 
النوعي. إن القرآن يدلنا على 
بعض  ألن  النظرة،  هذه  خطأ 
من  أعظم  تكون  قد  النساء 
الغين  بعقلها  الرجال  بعض 
الصلبة  وإرادتها  بالتجربة، 
وهــــو  املعاناة،  مواقع  يف 
من  الكريم  القرآن  حكاه  ما 
عمق التفكري وحسن التدبري 
والقرار النهائي السليم الذي 
تسلم  وهي  سبأ  ملكة  اختذته 
َأيَُّها  َيا  )َقاَلْت  العاملني  لرب 
املَْأَلُ َأْفُتوِني يِف َأْمِري َما ُكْنُت 
 * َتْشَهُدوِن  َحتَّى  َأْمرًا  َقاِطَعًة 
َوُأوُلو  ٍة  ُقوَّ ُأوُلو  حَنُْن  َقاُلوا 
ِإَلْيِك  َواأْلَْمُر  َشِديٍد  َبْأٍس 
َقاَلْت   * َتْأُمِريَن  َماَذا  َفاْنُظِري 
َقْرَيًة  َدَخُلوا  ِإَذا  املُُْلوَك  ِإنَّ 
َأْهِلَها  َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزََّة 
َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن * َوِإنِّي 
ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهْم ِبَهِديٍَّة َفَناِظَرٌة ِبَ 
َيْرِجُع املُْْرَسُلوَن ... َقاَلْت َربِّ 
َوَأْسَلْمُت  َنْفِسي  َظَلْمُت  ِإنِّي 
اْلَعاملَِنَي(  َربِّ  هللَِِّ  ُسَلْيَماَن  َمَع 

)النمل:44-32(.

القرآن لبيان  • تعرض 

ومعاجلة بعض نقاط 

الضعف عند اإلنسان رجاًل 

كان أو امرأة 

النساء قد تكون  • بعض 

أعظم من بعض الرجال 

بعقلها الغين بالتجربة 

وإرادتها الصلبة

• بإمكان املرأة جتاوز 

نقاط ضعفها العاطفية يف 

شخصيتها وحتويلها إىل 

نقاط قوة

ويف  الزوجــية،  بيت  على 
نهوضها مبسئوليــــات تربية 
راحة  على  والسهر  النشء 
أبنائها، فإنها تغدو نقطة قوة، 
عليها  السيطرة  فقدت  وإذا 
على  أجوائها  يف  واستغرقت 
تتحول  فإنها  العقل،  حساب 
ككل  متامًا  ضعف  نقطة  إىل 
نقــــاط الضعـــف األخرى 
والرجل،  املرأة  لدى  املوجودة 
واليت تعّرض القرآن الكريم 
طريق  عن  ومعاجلتها  لبيانها 
التوجيه إىل األسلوب األمثل 
داخل  التوازن  حالة  خللق 

اإلنسان بني عقله وعواطفه.
   وهذا يعين أن بإمكان املرأة 
جتاوز نقاط  – كما الرجل – 
ضعفها العاطفية يف شخصيتها 
وحتويلها إىل نقاط قوة، بل قد 
مستوى  اجملال  هذا  يف  تبلغ 
أعلى من مستــــوى الرجل، 
تبعًا للمجهود املبذول يف قوة 

املعاناة واجملاهدة من ناحيتها.
   كما أّكد القرآن على قدرة 
على  االنتصار  على  املرأة 
اإلنساني  الضعف  نوازع 
والوعي  بالرتبـــية  األنثوي 
واملمارسة، يف املستويات اليت 
تساوي فيها الرجل أو تتفوق 
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هل الدين أساس احلروب بني الناس؟
2 مجادى األوىل 1428 هـ  / 19 مايو 2007

   شهد تاريخ البشرية حروبًا 
آثارها  تركـــت  عنيفة  دينية 
على  طويلة  ألزمان  املدمرة 
وخلقت  املادة،  وعلى  البشر 
الدفينة،  الكراهية  من  أجواء 
حــــروب  بذور  وزرعـــت 
وال  عنفًا  تقّل  ال  مستقبلية 

امتدادًا عن سابقاتها.
   ولعل من يقــــرأ القضية 
على عجل سيجـــد أن حّس 
يتبناه  ما  يف  الغيـبية  القداسة 
وحرارة  األديان،  من  الناس 
عروق  يف  تسري  اليت  اإلميان 
املؤمنني بها، هي اليت تدفعهم 
ثم  ومن  اآلخـــر  إلغاء  إىل 

العمل على حموه من الوجود. 
وبذلك يتحول املؤمن بالدين 
ساحقة  عدوانية  إىل شخصية 

ضد اإلنسان اآلخر »الكافر«.
   وهذا ماجيعل من احلروب 
أمام  طبيعيًا  أمرًا  الدينية 
اخلالفات الدينية، سواء أكانت 
أو  اإلميان،  عمق  من  منطلقة 
وهلذا  الشعار،  استغالل  من 
يدعو البعض إىل إلغاء الدين 
لتستطيع  اإلنسان  حياة  من 
اإلنسانيـــة أن حتصــل على 

السالم.
أن  ننكر  ال  بدورنا  وحنن     
يف  اإلسالم  وخنص  ـ  للدين 
على  تأثريًا  ـ  هذا  حديثنا 
من  أكثر  اإلنساني  الوجدان 
ليس  ولكن  آخر،  فكر  أي 
معنى ذلك أن الروح الدينية 
تنطلق من فكرة إلغاء اآلخر. 
بل هي تدعو إىل االنفتاح عليه 
احلكمة  واستخدام  وحماورته 
لإلقناع  كوســــيلة  واملنطق 
)اْدُع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِْكَمِة 
َوَجاِدهلُْْم  احْلََسَنِة  َواملَْْوِعَظِة 

• يدعو البعض إىل إلغاء 

الدين من حياة اإلنسان 

لتستطيع اإلنسانية أن 

حتصل على السالم !!
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واجلغرافية.  والقومية  العرقية 
فهو على هذا ميثل عاماًل مهمًا 
يف جتفيف منابع احلرب وإلغاء 
أسبابها، خصوصا مع التأكيد 
على نبذ التعصب وأنه )من 
فقد  له  ُتعصب  أو  َتعصب 
عنقه(  من  اإلميان  ربقة  خلع 

حديث شريف.
   ولرمبا ميكننا القول أن الدين 
اإلنسانية  القضـــايا  بطرحه 
للمضطهـــدين أو احملرومني 
أو املستعبدين كعناوين كربى 
الصراع  ساحة  يف  حلركته 
احلروب  جعل  قد  واملواجهة، 
حروبًا  املؤمنون  خيوضها  اليت 
األولي  عنوانها  يف  »إنسانية« 
دينية مبعناها  املباشر، الحروبًا 

التقليدي. 
   إن من حيمل الدين علمًا 
لن  ومسؤوليًة  ووعيًا  وعماًل 
تكون احلرب خياره األول يف 
املختلف،  اآلخر  مع  التعامل 
بل هو خياره األخري فيما لو 
اعتدي عليه أو سعى اآلخرون 

إللغائه من الوجود. 

• اجلهل والتخلف 

يسيطران على بعض 

اجملتمعات املتدينة 

ويدفعان إىل املواجهة 

والعنف الالمربر

• اتهام الدين بأنه السبب 

الرئيسي يف إشعال احلروب 

كالم غري دقيق

• الدين بطرحه القضايا 

اإلنسانية للمضطهدين 

أو احملرومني كعناوين 

كربى جعل احلروب اليت 

خيوضها املؤمنون حروبًا 

إنسانية

ِبالَّيِت ِهَي َأْحَســــُن()النحل: 
اجلهل  نعم  اآلية125(،  من 
يسيطران  اللذان  والتخلف 
على بعض اجملتمعات املتدينة 
أو األفراد املتدينني هما اللذان 
اخلاطئة  املواجهة  إىل  يدفعان 

والعنف الالمربر.
تنشأ  قد  احلروب  إن  ثم     
من اعتداء اآلخر الذي يعمل 
املوقع  على  العدوان  على 
اقتصاديًا  أو  عسكريًا  الديين 
احلرب  جيعل  مما  سياسيًا،  أو 
وال  دفاعيًا  أو  وقائيًا  أمرًا 
ميثل عندهم تنفيسًا لعقد، بل 

عالجًا للواقع الصعب.
اتهام  أن  عن  فضاًل  هذا     
الرئيسي  السبب  بأنه  الدين 
غري  كالٌم  احلروب  إشعال  يف 
العرقية  فاخلالفــــات  دقيق 
والقوميـــــة واالقتصــــادية 
والسياسيـــة كانت ومازالت 
اليت  احلروب  من  كثري  وراء 
ديين  بشعار  تستـــرت  لرمبا 
ما  القداسة  من  لتكتســب 
اإلنتصار  فرص  هلا  يكفـــل 
جتييش  خالل  من  املعركة  يف 
إىل  للقتال  ودفعها  الشعوب 
النهاية. بل إن الدينـ  السيما 
اإلســـالم ـ ألغـــى الفروق 
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إنتاج احلقد
9 مجادى األوىل 1428 هـ  / 26 مايو 2007

   كتـــب )جـــاك فوســرت( 
حتصل  )كيف  كتاب  صاحب 
حتت  موضوعًا  األفكار(  على 
عنوان )هل جربت يومًا لعبة: 
ماذا لو؟(، وذكر فيه أنها لعبة 
املبدعون  األشخاص  يلعبها 
يف كثري من وكاالت اإلعالن. 
عندما حياولون اخلروج بطريقة 
إلظهار ميـــزات منتٍج ما أو 

خدمٍة ما. 
   ماذا لو حولنــا املنتج اىل 
من  نوع  أي  ما؟  شخـــص 
يكون؟  أن  جيب  األشخاص 

شاحنة؟  سائق  امرأة؟  رجل؟ 
سلة؟  كـــرة  العـــب  فنان؟ 
ذلك  يقول  أن  جيب  ماذا 
أن  جيب  كيف  الشخـص؟ 
يتصرف؟ ما هي الطريقة اليت 
جيب أن يتكلم بها؟ وعشرات 
واهلدف  األخرى،  األسئلة 
من ذلك حماولة الوصول إىل 
أو  للتطوير  األفضل  الرأي 

حل املشكلة. 
   و )لو( هذه إجيابيـــة من 
عليه  لوط  النيب  قول  قبيل 
ِبُكْم  ِلي  َأنَّ  َلْو  )َقاَل  السالم 
َشِديٍد(  ُرْكٍن  ِإىَل  آِوي  َأْو  ًة  ُقوَّ
اليت  )هود:80(، وليست تلك 

تفتح عمل الشيطان.
   وبدوري أريــد أن أمارس 
خصــــوص  يف  اللعبة  هذه 
جمتمعاتنا  منها  تعاني  مشكلة 

وهي: إنتاج احلقد.
عامله،  يصنع  جيل  فكل     
الذين  حنـــن  هــذا  وعاملنا 
عاملًا  صنعنـــاه  وقد  نصنعه، 
يتحرك فيه احلقد يف كثري من 
القداسة  بعنوان  تارة  مواقعه، 

• كل جيل يصنع عامله، 

وعاملنا هذا حنن الذين 

نصنعه، وقد صنعناه عاملًا 

يتحرك فيه احلقد يف 

كثري من مواقعه
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أن  لفرتة  جربنا  لو  ماذا  ـ 
اهلدوء يف عقولنا  نعيش طهر 

ويف قلوبنا ويف حياتنا؟ 
يعيش  فكرًا  جّربنا  لو  ماذا  ـ 
لرحابة  وخيطط  احلياة  رحابة 

املستقبل؟ 
احملقود  أنت  كنت  لو  ماذا  ـ 
حينها،  تتمنى  فماذا  عليه، 

وكيف تتصرف؟ 
لو كنت أنت احلاقد،  ماذا  ـ   
وما  حياتك،  ستكون  فكيف 

تأثري ذلك على عالقاتك؟ 
ـ ماذا لو أعطي احلاقد جمموعة 
من األلوان وفرشاة ليصبغ بها 

احلياة، فأي لون سيختار؟
إىل  احلقد  حّولنا  لو  ماذا  ـ 
من  نوع  أي  إنسان؟  شخص 
؟  رجل  سيكون؟  األشخاص 
امرأة ؟ وما هي مهنته ؟ ومن 
الذي سيقيم عالقة صداقة أو 
زواج أو حتى رفقة معه ؟ ولو 
تزوج ـ أو تزوجت ـ فكيف 
ستكون ذرية ذلك املوجود؟   

ـ ماذا لو أعطيت االختيار يف 
تصوير احلقد بهيئة ملوق ما، 
فكيف سرتمسه؟ أو ما هو أقرب 
املوجودات شبهًا به؟ وماذا لو 
يف  املخلوق  هذا  مع  ُحبست 
غرفة واحدة وملدة يوم واحد، 

• حنن نضع أدياننا 

وانتماءاتنا الطائفية يف 

الواجهة ثم نغلقها على 

العصبية

• كيف سنصّور احلقد لو 

أريد لنا أن جنعله بهيئة 

خملوق؟

• فلنجرب لفرتة أن نعيش 

طهر اهلدوء يف عقولنا 

ويف قلوبنا ويف حياتنا

أتباع  حقد  يف  متظهرت  اليت 
كل دين على األديان األخرى، 
على  طائفة  كل  أتباع  وحقد 
الطوائف األخرى، ألننا نضع 
الطائفية  وانتماءاتنا  أدياننا 
على  نغلقها  ثم  الواجهة  يف 
أننا  لنا  فُيخيـّل  العصبية، 
كنا  كلما  أكثر  تعصبنا  كّلما 
بعنوان  وتارة  أكثر...  متدينني 
الكربى  املصاحل  على  احلفاظ 
يف  لينتج  األمة  أو  للبلد 
هذا  عند  حقد  املطاف  نهاية 
اخلطوط  جتاه  السياسي  اخلط 
حقد  ثم  األخرى...  السياسية 
املوظف على مسؤوله، وحقد 
األصدقاء  وبني  األقرباء  بني 
وبني املتنافســــني.. والقائمة 

تطول.
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وبني املسلمني وغريهم ممن ال 
واملسلمني  باإلسالم  يريدون 
لن  أننا  الواضح  ومن  سوًء، 
ننتج هذا السالم مادمنا ننتج 
)احصد  يف صدورنا....  احلقد 
بقلعه  غريك  صدر  من  الشّر 
من صدرك( اإلمام علي عليه 

السالم.

• إننا ننتج احلقد 

يف اجملتمع وال نبالي 

بأخالقيات ما ننتمي

إليه

• كيف ستتصرف لو 

كنت أنت احملقود عليه؟ 

وماذا ستتمنى ؟

• اإلسالم يدعو إىل السالم 

يف العالقات بني املسلمني 

وبينهم وبني غريهم من ال 

يردون بهم السوء

62
فكيف سيكون يومك ذاك؟

أحدًا يطيق  أن  أتصور     ال 
املسخ،  هذا  مثل  مع  العيش 
احلاقد  اإلنسان  يطيق  فكيف 
املسخ  ذلك  كمن  وقد  نفسه 
من  يرتضي  وكيف  قلبه؟  يف 
يزرع  أن  احلقد  قبح  يدرك 
يصدره  ثم  قلبه  يف  احلقد 

لآلخرين؟
   إننا ننتج احلقد يف اجملتمع 
وال نبالي بأخالقيات ما ننتمي 
إليه، فاإلسالم يدعو إىل السالم 
يف العالقات انطالقًا من قوله 
َداِر  ِإىَل  َيْدُعو  )َواهللَُّ  سبحانه 
الِم( )يونس: من اآلية25(،  السَّ
وباعتباره إطار شبكة العالقات 
بينهم،  فيما  املسلمني  بني 



63    منتقيات

الفقه البيئي
16 مجادى األوىل 1428 هـ  / 2 يوينو 2007

• من احملتمل أن يذوب 

كل الثلج املوجود يف 

جرينالند حتى عام 2100 

وذلك مع ارتفاع درجة 

احلرارة مبقدار 3 درجات 

الكبــار:  الثمــاني  الدول    
أملانيا،  فرنسا،  كندا،  بريطانيا، 
إيطاليـــا، اليابــــان، روسيا، 
ستجتمع  املتحدة  والواليات 
يف أملانيا بني السادس والثامن 
يف  وستـــركز  يونيـــو،  من 
مباحثاتها على مشكلة التغري 
املناخي. واألطلــس اجلغرايف 
املتحدة  األمم  أصدرته  الذي 
جذرية  تغيريات  عن  كشف 
شهدتها جغرافيـــــة األرض 
بسبب االنفجــــار السكاني 

احلراري،  االحتباس  وظاهرة 
أن  ُتظهر  صورًا  وحيتوي 
البحر  من  اجلنوبي  الطرف 
عن  متامًا  ينفصل  يكاد  امليت 
بقية البحر، وأن البحر يتبخر 
مبعدل مرت واحد كل عام، أما 
العرب،  شط  ملنطقة  بالنسبة 
واليت كانت تعترب أكرب مزرعة 
ألشجار النخيل يف العامل، فقد 
أربعة  من  أكثر  فيها  دمرت 
مدى  على  خنلة  مليون  عشر 
ثالثني عامًا، وأصبحت املنطقة 

اآلن شبه خاوية. 
أن  حتتمل  علمية  ودراسة    
املوجود  الثلج  كل  يذوب 
عام  حتى  )جرينــــالند(  يف 
2100 وذلك مع ارتفاع درجة 
احلرارة مبقدار 3 درجات كما 
ما  وهو  حاليًا،  متحقق  هو 
منها  عديدة،  بكوارث  ينذر 
البحر  سطح  مستوى  ارتفاع 
امليثان  غاز  وانبعاث  أمتار،   7
درجة  رفع  الذي سيساهم يف 
 1.5 مبقدار  األرض  حرارة 

درجة إضافية.   
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اإلسراف )وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َواَل 
ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه اَل حيِبُّ املُْْسِرِفنَي( 
)األعراف:31(، والتحـــــذير 
املرتتبة  الكونية  اهلل  سنة  من 
يشمل  والذي  اإلفساد  على 
اْلَفَساُد  )َظَهَر  بالبيئة  العبث 
َكَسَبْت  مبَا  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف 
َبْعَض  ِلُيِذيَقُهم  النَّاِس  َأْيِدي 
الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن( 
)الروم:41(، بل والدعــــــوة 
لالقرتاب من عناصـــر البيئة 
التعبــري  يف  كما  ومصادقتها، 
النبوي الرائـــــــع )أكرموا 
ما  وهو  النخلــــة(،  عمتكم 
يوحي بقرب الصلة منها كما 
لو كانت من أرحام اإلنسان، 
مع كل ذلك إال أننا مازلنا ال 
منتلك فقهًا خاصًا بالبيئة مياثل 
فقه التجارة والنكاح والوقف 
بيث  ذلك،  إىل  وما  واإلرث 
يتناول كل القضايا البيئية من 
الزاوية الشرعية ليكون رافدًا 
البيئية  التوعية  يف  أساسيًا 
والسلوكيـــــات الصحيحـة 
فيه  يعيش  الذي  احمليط  جتاه 
اإلنسان واؤمتن عليه من قبل 
اهلل تعاىل باعتباره خليفته على 

األرض. 
   كما تأخر الدعاة واخلطباء 

• حنن مسؤولون أيضًا 

عما جيري من تدمري بيئي 

ولو يف نطاق حمدود

النيب األكرم:  • قال 

أكرموا عّمتكم 

النخلة

• العقل بذاته حيكم 

بضرورة التعامل وفق أسس 

سليمة مع احمليط الذي 

يعيش فيه اإلنسان

يف  دورنا  أن  صحيــــح     
قليل  الثالث  العامل  جمتمعات 
بيئي  تدمري  من  جيري  فيما 
القرارات  على  التأثري  ويف 
ال  هذا  أن  إال  أيضًا،  الدولية 
يعفينا من مسؤولياتنا ولو يف 

نطاق حمدود. 
    ومع كـــل هذه األرقـــام 
حنتاج  لن  اخلطرية  ودالالتها 
نتحرك  كي  ديين  توجيه  إىل 
العبث  من  احلد  اجتاه  يف 
بالبيئة، ألن العقل بذاته حيكم 
أسس  وفق  التعامل  بضرورة 
سليمة مع احمليط الذي يعيش 
اإلضرار  وعدم  اإلنسان  فيه 
الحقًا  سيعود  ذلك  ألن  به، 
على اإلنسان ذاته، إن مل يكن 
األجيال  ففي  اجليل،  هذا  يف 
أحيانًا  أننا  إال  ستعقبه،  اليت 
حتيط  اليت  القداسة  أن  جند 
وتشريعاته  وتعاليمه  بالدين 
الذين  من  الكثريين  حترك 
يتقاعسون يف مثل هذه املواقع 
عن التحرك اإلجيابي الفاعل، 
ال سيما يف ظل غياب القوانني 

الوضعية أو عدم فاعليتها.
الديين  النص  كان  وإذا     
اإلسالمي غنيًا مبفردات بعض 
القضايا البيئيـــــة، من قبيل 
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الثواب والعقاب، بل لتتأصل 
وهويتنا  من شخصيتنا  كجزء 
اإلسالمية، وهو ما لن يتم إال 
والرتكيز  والتعليم  بالرتبية 
اإلسالمية  أدبياتنا  يف  املستمر 
ال  اليت  القضية  هذه  على 
التفاعل  من  اإلنسان  ينفك 

معها بصورة دائمة.

• ما زلنا ال منتلك فقهًا 

خاصًا بالبيئة مياثل فقه 

التجارة والنكاح والوقف 

واإلرث

• البد أن نتعامل مع 

قضايا البيئة كمفردة 

من مفردات سلوكياتنا 

وأخالقياتنا

• تأخر الدعاة واخلطباء 

وعلماء الدين يف توجيه 

خطابات دينية واضحة 

املعامل باجتاه قضايا البيئة

توجيه  يف  الدين  وعلماء 
املعامل  دينية واضحة  خطابات 
اإلنسان  يرتبط مبسئولية  فيما 
فيها  أظهر  اليت  البيئة  جتاه 
املائة  خالل  السيما  الفساد، 

سنة األخرية.
باجة  أننا  الواضح  ومن     
حتويل  وهو  ثالث  رافد  إىل 
التعامل السليم مع البيئة إىل 
مفردات سلوكياتنا  مفردة من 
متامًا  كمسلمني،  وأخالقياتنا 
كما نتعامل مع مفردة الصدق 
شابه،  وما  والوفاء  واألمانة 
ومن دون حتجيم هلا يف نطاق 



    منتقيات

معايري تقييم خري أمة
23 مجادى األوىل 1428 هـ  / 9 يونيو 2007

تفضيل  على  يقوم  الذي 
لصفاته  شعب  على  شعٍب 
غيبية  المتيازات  أو  الذاتية، 
اليهود  شأن  هو  كما  خاّصة 
يف اعتقادهم بأنَّهم شعب الّل 
الدور  خالل  من  بل  املختار، 
يف  باملسلمني  أنيط  الذي 
والذي  الفاسد،  الواقع  تغيري 
)ُأمًَّة  يكونوا  ألن  يؤهلهم 
َعَلى  ُشَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َوَسطًا 
النَّاِس()البقرة: من اآلية143(؛ 
تعين  هنا  الوسطية  أن  بلحاظ 
كقطب  األمة  هذه  تكون  أن 
األمم،  لسائر  بالنسبة  الرحى 
الذي من خالله  املعيار  وهي 

يتم التقييم )الشهادة(. 
   وإذا كانت قيمة األّمة من 
حـيث الـــدور ال من حيث 
على  احلكم  فإنَّ  الذات، 
لقيامها  تابع  العملي  واقعها 
بـ  والتعبري  الدور.  بهذا 
)كنتم( ال يعين حتقق األمر يف 
زمن سابق دون إمكانية حتققه 
الكلمة  هذه  تأتي  بل  الحقًا، 
أوجدكم  أي  )أوِجدمت(  مبعنى 

ُأْخِرَجْت  ُأمٍَّة  َخرْيَ  )ُكنُتْم    
ِباملَْْعُروِف  َتْأُمُروَن  ِللنَّاِس 
َوُتْؤِمُنوَن  املُْنَكِر  َعِن  َوَتْنَهْوَن 
اْلِكَتاِب  َأْهُل  آَمَن  َوَلْو  ِباللِّ 
م مِّْنُهُم املُْْؤِمُنوَن  َلَكاَن َخرْيًا لَُّ
)آل  اْلَفاِسُقوَن(  َوَأْكَثُرُهُم 

عمران:110(.
بالنسبة  أّمة  كّل  قيمــة      
يف  هي  األخرى،  األمم  إىل 
ويف  بها  تؤمن  اليت  املبادئ 
به.  تقوم  الذي  الكبري  الدور 
جاءت  األساس،  هذا  وعلى 
هذه اآلية لتؤّكد أفضلية األّمة 
األمم،  سائر  على  اإلسالمية 
الذاتي  اجلانب  خالل  من  ال 

66

• قيمة كل أمة يف 

املبادئ اليت تؤمن بها ويف 

الدور الكبري الذي 

تقوم به
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املقــــومات  خالل  من  الل 
صاغت  اليت  والتشريعات 
الصورة  بهذه  شخصيتكم 
خري  خاللا  من  عدمت  حتى 
)َوَكاَن  تعاىل  كقوله  متامًا  أمة، 
)النساء:  َرِحيمًا(  َغُفورًا  اللَُّ 
ال  )كان(  فإن  اآلية96(  من 
املاضي  الزمن  معنى  تتضمن 
ميكننا  ذلك  خالل  ومن  هنا. 
الشريفة  اآلية  بأن  القول 
)اخلريية(  حتقق  معايري  تقدم 
من  وذلك  األمم،  سائر  على 
األمر  مبنهج  االلتزام  خالل 
املنكر،  والنهي عن  باملعروف 

مع مالحظة األمور التالية:
مؤسسي  عمل  إىل  احلاجة   .1

ينهض بهذين الواجبني.
2. تأصيل هذين الواجبني يف 
شخصية املسلم حبيث يكونان 
اإلسالمية،  هويته  من  جزء 
يريد  شرعي  تكليف  جمرد  ال 

إبراء ذمته منه.
3. توسيع أفق املسلم يف فهم 
نطاق األمر باملعروف والنهي 
يشمل  حبيث  املنكر  عن 
البيئة  )قضايا  أخرى  دوائر 
واحرتام  العام  النظام  وحفظ 
القوانني...إخل( فلنا أن نتصور 
جمتمعًا إسالميًا ملتزمًا بصالته 

أن  أميكن  وزكاته،  وصيامه 
يصبح خري األمم جملرد ذلك؟

باملعروف  األمر  أن  إدراك   .4
يتمان  ال  املنكر  عن  والنهي 
العنيفة،  باألساليب  أساسًا 
الطيبة  والكلمة  باحملبة  بل 
تعاىل  قال  األمثل  واألسلوب 
ِإىَل  )اْذَهَبا  وهارون:  ملوسى 
َلُه  َفُقواَل   ، َطَغى  ِإنَُّه  ِفْرَعْوَن 
ُر َأْو َيَْشى(  َقْواًل لَّيِّنًا لََّعلَُّه َيَتَذكَّ

)طه:44-43(.
املسلمــــني  انطالق  إن    
موحدة  كجماعٍة  احلياة  يف 
على أساس اخلـــّط الفكري 
والعملي من خـــالل رسالة 
الّل هو الذي حيّول كّل مسلم 
وعامٍل يف خّط  لّل،  داعيٍة  إىل 
واالجتماعي،  الفردي  التغيري 
شخصيته  داخل  يف  وحيمل 
شخصية األّمة ومسئوليتها يف 
حدود استطاعته، وبهذا تكون 
األفضلية أو »اخلريية« منطلقًة 
املضمون  خصوصية  من 
الفكري والدور العملي لذه 
اجلماعة اليت ستغري الواقع إىل 
األحسن ال يف النطاق الديين 
القضايا  كل  يف  بل  فحسب، 
اإلنسان  بإنسانية  املتصلة 

وهويته.

• احلكم على األمة يف 

خرييتها يعودإىل واقعها 

العملي ومقدار قيامها 

بالدور الديين واإلنساني

• صاغ اهلل تعاىل أمة 

اإلسالم لتكون خري أمة 

ال من خالل العنوان الذي 

حتمله، بل من خالل 

املقومات والتشريعات اليت 

تشكل شخصيتها
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• انطالق املسلمني يف 

احلياة االجتماعية 

كجماعة موحدة على 

أساس رسالة اهلل هو الذي 

حيوهلم إىل دعاة للتغيري
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األمانة.. قراءة متجددة ـ 1
1 مجادى اآلخرة 1428 هـ  / 16 يونيو 2007

• الثقة باإلنسان البد 

أن تستند إىل القاعدة 

الفكرّية والروحّية 

واألخالقّية املوجودة 

يف نفسه

   كثري من املطبات اليت يقع 
مع  تعامله  يف  اإلنسان  فيها 
اآلخرين يف البعد االجتماعي 
أو املالي أو الوظيفي أوغريها 
التقييم السطحي  نتاج  تكون 
اآلخر،  للطرف  والسريع 
يف  الوقوع  من خالل  السيما 
فخ الشعارات أواملظاهر اليت 
ال  ممن  اآلخرون  بها  يتلبس 
بالنسبة  هي  بل  بها،  يؤمنون 
أساليب  من  أسلوب  إليهم 
استغفال البسطاء واستغاللم 

من خالل الثقة الساذجة.

أّي إنسان  الثقة باإلنسان،     
أن تستند إىل  ُبدَّ من  كان، ال 
والروحّية  الفكرّية  القاعدة 
واألخالقّية املوجودة يف نفسه، 
ألنَّها هي اليت تكّون الدوافع 
بشكٍل  الضاغطـــة  القوّية 
شعوري أو غري شعوري عليه؛ 
اآلخر  دراسة  يستدعي  وهذا 
قبل  منطلقــاته  خالل  من 
االرتباط به يف عالقة اجتماعية 
كالزواج، أو بالتعامل معه، أو 
التعاهد معه، أو ائتمانه على 
أو  عرض  أو  نفس  أو  مال 
قضية من قضايا احلياة العاّمة 

واخلاّصة.
   وهذا ما ينبغي تأسيسه يف 
كي  تربويًا  املسلم  اإلنسان 
اإلجيابية  الصفات  هذه  تكون 
من شخصيته،  يتجزأ  ال  جزًء 
ال أن تتحول إىل قضايا طارئة 
تدور مع املصاحل الضيقة للفرد 
أو اجلماعة، أو تتبع العناوين 
اخلاصة بهم كالدين والقومية 
رهينة  تكــــون  أو  واحلزب، 
ولتتحول  الشخصي،  املزاج 
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لتقييم  سليم  معيار  إىل 
روي  كما  اإلنسان،  شخصية 
عليه  الباقر  حممد  اإلمام  عن 
إىل طول  تنظروا  )ال  السالم: 
فإن  وسجوده،  الرجل  ركوع 
ذلك شيء قد  اعتاده، فلو تركه 
استوحش، ولكن انظروا إىل 

صدق حديثه وأداء أمانته(.
   يف القرآن الكريم ذم لبعض 
أهل الكتاب الذي ختلوا عن 
مع  تعاملهم  يف  األمانة  صفة 
غري  األميني=  )األغيار= 
اْلِكَتاِب  َأْهِل  )َوِمْن  اليهود( 
َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك 
ِبِديَناٍر  َتْأَمْنُه  ِإْن  َمْن  َوِمْنُهْم 
ُدْمَت  َما  ِإالَّ  ِإَلْيَك  ُيَؤدِِّه  ال 
َقاُلوا  ِبَأنَُّهْم  َذِلَك  َقاِئمًا  َعَلْيِه 
َسِبيٌل  اأْلُمِّيِّنَي  يِف  َعَلْيَنا  َلْيَس 
اْلَكِذَب  اللَِّ  َعَلى  َوَيُقوُلوَن 
َوُهْم َيْعَلُموَن * َبَلى َمْن َأْوَفى 
حيِبُّ  اللََّ  َفِإنَّ  َواتََّقى  ِبَعْهِدِه 
عمران:76-75(،  )آل  املُْتَِّقنَي( 
ال  سبحانه  الل  بأنَّ  يوحي  مما 
يأخذوا  أن  للمسلمني  ُيريد 
مع  تعاملهم  يف  النظرة  بهذه 
غري املسلمني، سواء أكانوا من 
من  أو  املعاهدين  أو  الذميني 
غريهم، بل األصل هو احرتام 

اإلنسان ما مل يكن حماربًا.

   ومن خالل دراسة اجملتمعات 
بأنَّ  القول  ميكننا  اإلنسانية 
بني  إنسانيًا  عقدًا  هناك 
العقالء يلتزمونه يف سلوكهم 
ويف سريتهـــم  االجتمــاعي 
العملية: أن ال يأخذ اإلنسان 
مال غريه بدون حّق، ألنَّ مبدأ 
من  لديهم  األموال  احرتام 
وقداسًة  قّوة  االلتزامات  أكثر 
العاّمة،  العالقات  يف  وتأثريًا 
الذين  نراهم يذمون  ولذلك 
يأكلون أموال الّناس بالباطل، 
وال  اللصـــوص،  وُيعاقبون 
يرجون عن ذلك إالَّ يف حالة 
احلرب من دون فرٍق بني الّناس 
الذين يدينون بدين واحد أو 
بأكثر من دين... واإلسالم يقر 
هذا العقد اإلنساني العقالئي 

ويدفع حنوه.

• ال ُيريد اهلل للمسلمني 

أن يأخذوا بالنظرة 

اليهودية يف التعامل مع 

اآلخرين

الباقر: ال تنظروا  • اإلمام 

إىل طول ركوع الرجل 

وسجوده.. ولكن انظروا 

إىل صدق حديثه وأداء 

أمانته

 •اإلسالم يقر العقد 

اإلنساني العقالئي بأن ال 

يأخذ اإلنسان مال غريه

بدون حق
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يكون  أن  حيـــب  الل  إن     
بعيدًا  متقيًا  أمينًا  وفيًا  املسلم 
واالهتزاز،  االزدواجية  عن 
وأن تكون صورته يف اجملتمع 
الذي  اإلنسان  صورة  هي 
باألمان  اآلخرون  معه  يشعر 
حيبُّ  الل  ألنَّ  والطمأنينة، 
الّناس الذين حيبُّون إخوانهم 
الل،  باسم  احليـــاة  وحيبُّون 
ومدح ستة من األنبياء عليهم 
السالم بإقرار صدق مقولتهم 
َأِمنٌي(  َرُسوٌل  َلُكْم  )ِإنِّي 
واملخاطبون  )الشعراء:107(، 
هنا هم من املؤمنني وغريهم، 
مشولية  بضرورة  يوحي  مما 

شخصية  يف  اإلجيابية  القيمة 
ينظر  الذي  املسلم،  اإلنسان 
إىل الّناس بعني واحدة، ليكون 
أمورهم  الناس يف  مرجع  هو 
عنه  عّب  ما  وهو  وحاجاتهم، 
اإلمام حممد الباقر عليه السالم 
حني وصف أتباع مدرسة أهل 
بقوله:  السالم  عليهم  البيت 
عشائرهم يف  )...وكانوا أمناء 

األشياء(.

• إن اهلل حيب أن يكون 

املسلم وفيًا أمينًا متقيًا 

بعيدًا عن االزدواجية 

واالهتزاز

• جيب أن ال تتحول 

القضايا الرتبوية إىل 

قضايا طارئة تدور مع 

املصاحل الضيقة للفرد أو 

اجلماعة

الباقر على  • أكد اإلمام 

أن أتباع مدرسة أهل البيت 

كانوا أمناء عشائرهم يف 

األشياء
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األمانة.. قراءة متجددة ـ 2
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• حتدث اإلسالم عن أمانة 

العهــد وأمانة الدين 

وأمانة الفطرة وأمانة 

التكليف وأمانة النعمة 

وأمانة الصحة وأمانة السر 

   عندما حتدث اإلسالم عن 
القرآن  خــــالل  من  األمانة 
الشريفة،  والسنـــة  الكريم 
جمرد  من  أرحب  أفقًا  أعطاها 
عن  فتحدث  املالية،  األمانة 
الدين  وأمانة  العهــد  أمانة 
وأمانة الفطرة وأمانة التكليف 
الصحة  وأمانة  النعمة  وأمانة 
وأمانة السر واجملالس اخلاصة 
وغري ذلك، وهذا ما أشار إليه 
مجع من العلماء وهم يفسرون 
ُهْم  )َوالَِّذيَن  عزوجل  قوله 
َراُعوَن(  َوَعْهِدِهْم  أِلََماَناِتِهْم 

أفادوا  حيـــث  )املؤمنون:8(، 
اجلمع  بصيغة  التعبـــري  أن 

)أمانات( يوحي بذلك.
   وللمفســـر الكبري الفخر 
الرازي كلمة يف معرض بيانه 
لقوله عزوجل )ِإنَّ اللَّ َيْأُمُرُكْم 
َأْهِلَها  ِإىَل  اأَلَماَناِت  ُتؤدُّوْا  َأن 
َأن  النَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمُتم  َوِإَذا 
ا  ِنِعمَّ اللَّ  ِإنَّ  ِباْلَعْدِل  حَتُْكُموْا 
َسِيعًا  َكاَن  اللَّ  ِإنَّ  ِبِه  َيِعُظُكم 
حيث  )النساء:58(  َبِصريًا( 
اعتب أن لألمانة يف هذه اآلية 
اإللية  األمانة  فروع:  ثالثة 
النفس،  وأمانة  الناس  وأمانة 
تقسيمات  يف  فصل  ثم 
فاعتب  األمانات  هذه  ومناذج 
واألذن  والعني  اللسان  أن 
اإللية،  األمانات  من  كلها 
يف  اإلنسان  مسؤولية  مبعنى 
أن  كما  املعاصي،  من  حفظها 
وترك  املالية  الودائع  حفظ 
من  كلها  والغيبة  التطفيف 
أما  البشرية.  األمانات  موارد 
إىل  بالنسبة  اإلنسان  أمانة 
نفسه فريى الفخر الرازي أن 
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على اإلنسان أن يتار لا خري 
يستسلم  وال  والدنيا،  الدين 
والغضب  الشهوة  لدوافع 
وما يرتتب عليهما من ذنوب 

وآثام.
   هذا، وميكن أن نضيف هنا 
السابقة:  الفروع  أمثلة  إىل 
فيما  بتحريكه  العقل  أمانة 
واآلخرين  النفس  على  يعود 
من  اجلسد  وأمانة  بالنفع، 
الضرر  من  حفظها  حيث 
ومعاجلتها عند اإلصابة مبرض 
وحنوه، وأمانة احليـــاة جبعلها 
وتسخري  اإلنسان  آلخرة  زادًا 
لعمارة  وجـــــوده  اإلنسان 
العلم  وأمانة  باخلري،  األرض 
حبمله ونشره بصدق... وهكذا 
ميتد مفهوم األمانة ليفتح أبوابًا 
النص  لفهم  تعطي  كثرية 

الديين سعة ورحابة أكب.
   ومن هذا املنطلق مل يتوقف 
املدلول  عند  املفسرين  بعض 
)َيا  سبحانه  لقوله  الظاهر 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل خَتُوُنوْا اللَّ 
َأَماَناِتُكْم  َوخَتُوُنوْا  َوالرَُّسوَل 
َوَأنُتْم َتْعَلُموَن( )األنفال:27(، 
يف  شاملة  اآلية  اعتبوا  بل 
األمانة  موارد  لكل  نهيهــــا 
املتصــــورة، باعتبارها تشكل 

جزء من هويـــــة وشخصية 
من  ليصوغ  احلقيقي،  املسلم 
جّذابة  شخصية  ذلك  خالل 
دورها االجتماعي  تتكامل يف 

عطاًء وفعالية.
   وهكذا عندما يقول املسلم 
حني يبلغ احلجر األسود وهو 
ياطبه: )أمانيت أديتها وميثاقي 
باملوافاة(  لي  لتشهد  تعاهدته 
فإن األمانة املقصودة هي أمانة 
أشارت  اليت  التوحيد  فطرة 
إليها اآلية القرآنية )َوِإْذ َأَخَذ 
َربَُّك ِمْن َبيِن َآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم 
َعَلى  َوَأْشَهَدُهْم  ُذرِّيََّتُهْم 
َقاُلوا  ِبَربُِّكْم  َأَلْسُت  َأْنُفِسِهْم 
َيْوَم  َتُقوُلوا  َأْن  َشِهْدَنا  َبَلى 
اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي 
َا َأْشَرَك آَباُؤَنا  * َأْو َتُقوُلوْا ِإمنَّ
ِمن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّيًَّة مِّن َبْعِدِهْم 

• للعقل أمانة بتحريكه 

فيما يعود على النفس 

واآلخرين بالنفع

• ميتد مفهوم األمانة 

يف اإلسالم ليفتح أبوابًا 

كثرية تعطي لفهم النص 

الديين سعة ورحابة أكرب

•  أمانة احليـــاة جبعلها 

زادًا آلخرة اإلنسان وتسخري 

اإلنسان وجوده لعمارة 

األرض باخلري
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املُْْبِطُلون(  َفَعَل  مبَا  َأَفُتْهِلُكَنا 

)األعراف:173-172(.
   ويف اخلب أن أمري املؤمنني 
إذا  كان  السالم  عليه  علي 
يتغري  الصالة  وقت  حضر 
ذلك  عن  فيسأل  حاله 
الصالة،  وقت  )جاء  فيقول: 
على  الل  عَرضها  أمانٍة  وقُت 
السماوات واألرض فأبني أن 
يف  منها(،  وأشفقن  حيملنها 
إشارة إىل قوله سبحانه وتعاىل 
َعَلى  اأْلََماَنَة  َعَرْضَنا  )ِإنَّا 
َواجْلَِباِل  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ
َوَأْشَفْقَن  حَيِْمْلَنَها  َأن  َفَأَبنْيَ 
َكاَن  ِإنَُّه  اإْلِنَساُن  َوَحََلَها  ِمْنَها 
َظُلومًا َجُهواًل( )األحزاب:72(، 
اآلية  يف  األمانة  أن  باعتبار 

التكليف  أمانة  هي  الشريفة 
وعلى  ونواهيه،  الل  بأوامر 

رأسها الصالة. 
انطلق  إذا  أنه  واخلالصة:     
األفراد يف خط األمانة وعاشوا 
املسؤولية العملية، فإن اجملتمع 
والطمأنينة  باألمن  سيشعر 
على كل األشياء اليت يعتبها 
أساسية، كما سينطلق يف آفاق 
مع  املتناغم  الالحمدود  العطاء 
جتاه  باملسئولية  اإلحساس 
الل  أودعها  اليت  األمانات 

تعاىل يف عهدته. 

• اعترب اإلمام علي أن

وقت الصالة، وقُت أمانٍة 

عَرضها اهلل على السماوات 

واألرض فأبني أن حيملنها 

وأشفقن منها

• إذا انطلق األفراد يف خط 

األمانة وعاشوا املسؤولية 

العملية، فإن اجملتمع 

سيشعر باألمن والطمأنينة 

 •األمانة يف املفهوم 

اإلسالمي أرحب من جمرد 

األمانة املالية
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مارون... أبو حممد
15مجادى اآلخرة 1428 هـ  / 30 يونيو 2007

األدباء يف وقته، حتى قيل عنه: 
بعد  انطباعي  ناقد  يظهر  )مل 
النقدي  الرتاث  يف  اجلاحظ 
العربي كما ظهر مارون عبود 
ورمبا  احلديث..  العصر  يف 
ناحية  من  عبود  مارون  تفوق 
االستغراق يف االنطباعية اليت 
سجلت لديه درجة عالية من 

الوضوح(. د. عبدالل باقازي.
   نال أوسة عديدة من لبنان 
واألردن  العثمانية  والدولة 
وفرنسا والفاتيكان، وله قرابة 
مغرمًا  وكان  مؤلفًا،  األربعني 
حممد  األعظم  الرسول  حبب 
عليه  الل  صلى  عبدالل  بن 
لرسالته  ُمـكِبًا  وسلم،  وآله 
وآثارها، لذا أســـى ولــــده 
ُيـكّنى،  وبه  حممدًا،  األكب 
عشريته  على  ذلك  ثقل  وقد 
وأهل بيئته، ولكنه مل يعبأ ومل 
يكرتث، ويف ذلك قال: )رزقت 
فقامت  حممدًا،  فسّميته  ولدًا 
يستهجن  فريق  الناس،  قيامة 
يوالي  وفريق  ويكّفر،  ويقّبح 

وينتصر(.

اللبنــــاني  األديـب  ولد     
هـ،   1886 عام  عبود  مارون 
اخلـــــوري  ابن  والداه: حنا 
بنت  وكاترينا  عّبود،  يوحنا 
كانت  عّبود،  موسى  اخلوري 
عامل  يدخل  أن  والديه  رغبة 
الكهنوت املسيـــحي، السيما 
كانا  الطرفني  من  جدَّيه  وأن 
يف هذا السلك، إال أنه اختار 
برع  اليت  العربية  اللغة  عامل 
أشهر  من  واحدًا  فصار  فيها 
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• كان مارون مغرمًا حبب 

الرسول األعظم حممد بن 

ًا لرسالته  عبداهلل ُمـكربرِ

وآثارها
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• أمســـى ولـده األكرب 

حممدًا، وبه ُيـكّنى، وقد 

ثقل ذلك على عشريته 

وأهل بيئته، ولكنه مل 

يعبأ

• اعترب املرحوم الشيخ 

مغنية أن مارون عبود: 

إميان عميق وعقيدة 

رسخة باخلري أيًا كان 

مصدره
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• كانت شخصية مارون 

أقوى من أن توجهها 

الغايات والبيئات

   وحكى املرحوم الشيخ حممد 
جواد مغنية يف كتابه )من هنا 
:)منذ  التالية  احلكاية  وهناك( 
عبود  مارون  دخل  سنوات 
املستشفى ملرض أمّل به، فذهبت 
ظهرت  عرفين  وملا  لعيادته، 
واالبتهاج  الغبطــــة  دالئل 
حيدثين  وأخذ  وجهه،  على 
وعلومه  وبالغته،  القرآن  عن 
عن  آياته  من  ويتلو  ومبادئه، 
منها  ويستخرج  قلب،  ظهر 
أسى املعاني، وأبلغ العظات.

منذ  قال:  فيما  لي  وقال     
ولدي  مرض  مضت  سنوات 
األطباء،  أعجز  مبرض  حممد 
من  ويئســـوا  يئست  حتى 
أهل  بعض  لي  فقال  شفائه، 
بولدك  الداء  بلغ  ما  القرية: 
أسيته  ألنك  إال  املبلغ  هذا 
نيب  ســــل  واآلن  حممدًا... 
املسلمني حممدًا أن يشفيه لك 

إن كان كما تعتقد.
يف  أملك  ومل  مارون:  قال     
تلك الساعة أي جواب ُيقنع 
الناقمني على األساء، فناديت 
قائاًل:  قليب  أعماق  من  حممدًا 
ما يقول  يابن عبدالل  أتسمع 
أتعجز عن شفاء هذا  هؤالء؟ 
الذي  وأنت  الضعيف  الولد 

أدوائها  من  اإلنسانية  شفى 
وأخرجها من ظلمائها؟

   فكانت استغاثيت هذه الدواء 
الناجع، وذهب ما به من أسقام 

وأوجاع، ولل احلمد(.
إىل  هنا  التنبيه  من  والبد     
يعين  ال  السابق  الكالم  أن 
بيد  الشفاء  بكون  اعتقادنا 
ندفع  أننا  أو  تعاىل،  الل  غري 
الدعاء لغري الل سبحانه،  حنو 
بل هي جمرد مناجاة يف الشدة 
عز  العليم  السميع  يعلمها 
حلكمٍة  يستجيب  فلرمبا  اسه 

يف البني كما هو واضح.  
عّلق  فقد     وعلى كل حال 
على  الل  رحه  مغنية  الشيخ 
اللبناني  األديــــب  كلمات 
بقوله:  عبود  مارون  الراحل 
إميان  عبود،  مارون  هو  )هذا 
باخلري  رسخة  وعقيدة  عميق 
يؤمن  فهو  مصدره،  كان  أيًا 
احلق  منه  ويستلهم  مبحمد 
يصنع  بأنه  ويؤمن  والرحة، 
يؤمن  كما  متامًا  املعجزات 
يف  يعيش  أنه  رغم  بعيسى، 
بلد مسيحي وتولد من أبوين 
شئ  على  دل  وإن  مسيحيني، 
شخصية  أن  على  يدل  فإمنا 
توجهها  أن  من  أقوى  مارون 
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وأن  والبيئـــــات،  الغايات 
عبقريته أعظم من أن تتكيف 
واملالبســـات،  بالظــــروف 
وتنسجم  حتيا  ال  روحه  وأن 
العظماء  مع  إال  وتتفاهم 
التاريخ،  وجه  وا  غريَّ الذي 
ودفعوا باإلنسانية حنو غاياتها 
وأهدافها، إنه يؤمن بالعظماء 
مجيعًا ال يفرق بني أحد منهم، 
ويؤمنون  يفرقون  الذين  أما 
ببعض ويكفرون ببعض فهم 

عبيد العادات والتقاليد(. 
للحق  إىل كل حمب     ومين 
وجوده  يف  ليرتسخ  له،  متبع 
بقيمة  العميـــق  اإلميان  هذا 
احلق الذي ُيعتب عالمة الدى 
عليه  علي  قال  كما  احلياة  يف 

تعرف  احلق  )اعرف  السالم 
متعصب  كل  وإىل  أهله(، 
على  البصـــرية  عمى  اختار 
التقوقع  فآثــــر  الداية  نور 
على  والتقهقر  االنفتاح  على 
اإلقدام، فخسر الكثري مما كان 
آثار  من  يرحبه  أن  له  ميكن 

اآلخرين وجتاربهم. 

• وصفه الشيخ مغنية 

عبقريته بكونها 

أعظم من أن تتكيف 

بالظــــروف واملالبســـات، 

وأن روحه ال حتيا وتنسجم 

وتتفاهم إال مع العظماء 

وا وجه التاريخ،  الذي غريرَّ

ودفعوا باإلنسانية حنو 

غاياتها وأهدافها

• اإلميان العميق بقيمة 

احلق ُيعترب عالمة 

اهلدى يف احلياة

76



77    منتقيات

التفسيق بعد التكفري
22 مجادى اآلخرة 1428 هـ  / 7 يوليو 2007

• هل يوجب اختالف 

املذاهب فسق وسقوط 

حرمة اآلخر

املختلــــف بشكــل 

كلي أو جزئي؟ 

   لعل الكثيــرين يتفقـــون 
معي يف حرمة تكفري املسلمني 
إال  مذاهبهم،  اختالف  على 
بني  العالقات  يف  املشكلة  أن 
املسلمني ونظرة كل طرف إىل 
هذه  حد  عند  تقف  ال  اآلخر 
القضية اخلطرية، إذ تبز قضية 
مصارحة  إىل  حتتاج  أخرى 
إزالة  بهدف  أيضًا  ومعاجلة 
الطائفية  األزمات  مسببات 

والشحن املستمر. 
من  نطرحها  القضية  هذه     
ومباشر:  بسيط  سؤال  خالل 

اختالف املذاهب: هل يوجب 
اآلخر  حرمة  وسقوط  فسق 
املختلــــف بشكــل كلي أو 

جزئي، أم ال ؟
الكفر  أن  الواضح  ومن     
العقيدي أشد وطأة من الفسق، 
كما أننا نتجاوز مسألة إسقاط 
حرمة الدم والنفس، ولذا قد 
ال يكّفر البعض البعض اآلخر 
وال يبيح دمه، إال أن جانبًا من 
األوضاع املذهبية املتأزمة تبقى 
قائمة، ومن عواملها: التفسيق 
الشخصية  حرمة  وإسقاط 
وحرمات أخرى أقل وطأة من 

حرمة الدم. 
كانت  إن  حال،  كل  على     
اإلجابـــة بنعـــم، فالتساؤل 
دائرة  حـــدود  إىل  ينسحب 
احملرمات اليت تسقـط، بلحاظ 
وآله  الل عليه  النيب صلى  أن 
على  )املسلـــم  قال:  وسلم 
املسلم حـــرام: دمـــه وماله 
عليه  يرتتــب  كما  وعرضه(، 
احلقوق  نظام  يف  النظر  إعادة 
والواجبــــات املتبــادلة بني 
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املسلمني فعنه صلى الل عليه 
وآله وسلم أنه قال: )للمسلم 
على أخيه ثالثون حقًا ال براءة 
العفو:  أو  باألداء  إال  منها  له 
عبته،  ويرحم  زلته،  يغفر 
عثرته،  ويقيل  عورته،  ويسرت 
غيبته،  ويرد  معذرته،  ويقبل 

ويديم نصيحته... إخل(. 
   وبالعودة إىل النصوص اليت 
تؤسس لنظام األخوه واحلقوق 
وأخالقيــات  والواجبــــات 
فإننا  احلرمة  ودائرة  التعامل 
النصني  إىل  باإلضافة  ـ  جند 

السابقني ـ ما يلي:
الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا  تعاىل:  قال 
نِّ  آَمُنوا اجَتِنُبوا َكِثريًا مَِّن الظَّ
وال  ِإْثٌم  نِّ  الظَّ َبْعَض  ِإنَّ 
بَّْعُضُكم  َيْغَتب  َوال  ُسوا  جَتَسَّ
َيْأُكَل  َأَحُدُكْم َأن  َبْعضًا َأحيِبُّ 
َفَكِرْهُتُموُه  َمْيتًا  َأِخيِه  حَلَْم 
َتوَّاٌب  اللََّ  ِإنَّ  اللََّ  َواتَُّقوا 
وعن  )احلجرات:12(.  رَِّحيٌم( 
عليه  الل  صلى  األكرم  النيب 
املؤمن  )ُسباب  وسلم:  وآله 
فسوق، وقتاله كفر، وأْكل حلمه 
كحرمة  ماله  وحرمة  معصية، 
دمه(. وعنوانا )املسلم/املؤمن( 
يف هذه النصوص تشمل كل 
مذاهبــهم  خبتالف  املسلمني 

كما سيتضح بعد قليل.
   أما على مستوى آراء علماء 
املختلفة  الفرق  من  املسلمني 
اتفقوا  أنهم  ادعاء  ميكنين  فال 
على عدم التفسيق من املنطلق 
اخلري  بذور  أن  إال  العقائدي، 
بعضهم،  كلمات  يف  موجودة 
االنطالق  على  يساعد  مما 

لرتسيخ هذه القضية. 
   فقد صرح الشيخ زين الدين 
بالشهيد  امللقب  العاملى 
965هـ(  )ت  الل  رحه  الثاني 
اإلفهام[  ]مسالك  كتابه  يف 
أتباع  تفسيق  يصح  ال  بأنه 
املذاهب األخرى عقائديًا، أي 
باإلمامة  يعتقدون  ال  لكونهم 
قال:  الشيعة،  تعتقدها  كما 
بفعل  يتحقق  إمنا  )الفسق 
املعصية املخصوصة مع العلم 
أما مع عدمه  بكونها معصية، 
طاعة  أنها  االعتقاد  مع  بل 
بل من أمهات الطاعات فال، 
للحق  املخالف  يف  واألمر 
كذلك، ألنه ال يعتقد املعصية 
بل يزعم أن اعتقاده من أهم 
العدالة  أن  واحلق  الطاعات. 
امللل  أهل  مجيع  يف  تتحقق 
حبسب  مبقتضاها  قيامهم  مع 

اعتقادهم(.

• النيب األكرم: للمسلم 

على أخيه ثالثون حقًا 

ال براءة له منها إال باألداء

أو العفو

• ُسباب املؤمن فسوق، 

وقتاله كفر، وأْكل 

حلمه معصية، وحرمة 

ماله كحرمة دمه

•  الشهيد الثاني: ال يصح 

تفسيق أتباع املذاهب 

األخرى عقائديًا
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قاله  ما  ذلك  من  وأصرح     
حسني  حممد  الشيخ  املرحوم 
الل  رحه  الغطاء  كاشف  آل 
)ت 1373هـ( يف كتابه ]أصل 
الشيعة وأصولا[ عندما رأى: 
)أن من يؤمن بأصول الدين 
والنبوة  التوحيد  الثالثة: 
واملعاد، حيكم عليه بأنه مسلم، 
وأنه مؤمن ولكن باملعنى العام 
لإلميان الذى هو مرادف ملعنى 
اإلسالم، وأن له ما للمسلمني 
وعرضه  وماله  دمه  حرمة  من 
وطهارته وحليه ذبيحته وصحة 
نكاحه وطالقه وإخل، وأن عليه 

ما على املسلمني(.

• الشيخ كاشف الغطاء:

من يؤمن بأصول الدين 

الثالثة: التوحيد والنبوة 

واملعاد، حُيكم عليه

بأنه مسلم

• اإلرث التارخيي الثقيــل 

وامللـــئ باملرارات واملثخن 

باجلراح واملشحون بالظلم 

والقهـــر واستباحة 

اآلخر أرخى بظالله على 

الذهنية العامة 

•  حمبو اخلري ال يقطعون 

األمل يف حل القضايا 

العالقة بشكل تأسيسي

   قد ال تكون اإلجابة النهائية 
سهلة ومباشرة عند الكثريين 
ورمبا  السؤال،  عكس  على 
يعود ذلك إىل اإلرث التاريي 
باملرارات  وامللـــئ  الثقيــل 
واملشحون  باجلراح  واملثخن 
واستباحة  والقهـــر  بالظلم 
اآلخر، مما أرخى بظالله على 
وحتى  بل  العامة،  الذهنية 
على بعض أهل االختصاص، 
يقطعون  ال  اخلري  أن حميب  إال 
القضايا  هذه  حل  يف  األمل 
تأسيســــي،  بشكل  العالقة 
ال من واقع الظـــروف اليت 
آنية سرعان  معاجلات  تفرض 

ما تزول بزوال املؤثر.
الراحل  للمرجع  )الصورة  ـ 
الشيخ حممد حسني آل كاشف 

الغطاء(
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اإلمام حممد بن علي باقر العلم
29 مجادى اآلخرة 1428 هـ  / 14 يوليو 2007

اْلَبْيِت  َأْهَل  الرِّْجَس  َعنُكُم 
َرُكْم َتْطِهريًا(. َوُيَطهِّ

العلم  عن  حديٌث  وهو     
به  اختصهم  الذي  الغزير 
نبيه  طريق  عن  سبحانه  الل 
عليه  الل  الكريم حممد صلى 
عليه  علي  فعن  وسلم،  وآله 
الل  رسول  )عّلمين  السالم 
ألف  وسلم  عليه  الل  صلى 
باب كل باب يفتح ألف باب ( 
كنز  يف  الندي  املتقي  رواه 
وتوارث   ،36372 ح  العمال 
العلم  هذا  بعده  من  أبناؤه 
الباقر  حممد  اإلمام  قال  حتى 
نفتى  كنا  )لو  السالم:  عليه 
لكنا  وهوانا  برأينــا  الناس 
من الالكني، ولكّنـــا نفتيهم 
صلى  الّل   رسول  من  بآثاٍر 
الل عليه وآله وسلم، وأصوِل 
علٍم عندنا نتوارثها كابر عن 
كابر، نكنزها كما يكنز هوالء 

ذهبهم وفضتهم(.
التقوى  عن  حديٌث  وهو    
واألخالق  مراتبها،  أعلى  يف 
والعمل  معانيها،  أسى  يف 

البيت  أهل  عن  احلديث    
عن  حديٌث  السالم  عليهم 
الطهر يف أسى معانيه، ألن الل 
عزوجل وصفهم بذلك إذ قال 
َعنُكُم  ِلُيْذِهَب  اللَُّ  ُيِريُد  َا  )ِإمنَّ
َرُكْم  الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
وقد  )األحزاب:33(،  َتْطِهريًا( 
»اجلامع  يف  الرتمـــذي  روى 
أنس  عن   3217 ح  الصحيح« 
الل  رسول  )إن  مالك:  ابن 
الزهراء  فاطمة  بباب  مير  كان 
ستة أشهر إذا خرج إىل صالة 
الفجر فيقول: الصالة يا أهل 
ِلُيْذِهَب  اللَُّ  ُيِريُد  َا  ِإمنَّ البيت، 
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• اختص اهلل أهل البيت 

بعلم غزير أخذوه عن 

رسول اهلل فلم يفتوا الناس 

بأراءهم وأهوائهم
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• أهل البيت من بيوت النور 

الذين أذن اهلل أن ُترفع، 

واإلمام حممد الباقر سليل 

ذلك البيت الطاهر

الباقر  • ترك اإلمام حممد 

ثروة فكرية هائلة تعد 

من ذخائر 

الفكر اإلسالمي
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القوم • كان حيّدث 

وما ُيشغله ذلك

عن ذكر اهلل

الصاحل الذي شهد به األدنون 
واألبعــدون، فأهــــل البيت 
بيوت  السالم هم من  عليهم 
ُترفع،  أن  الل  أذن  اليت  النور 
فقد أخرج ابن مردويه وبريدة 
صلى  الل  رسول  )قرأ  قال: 
اآلية:  هذه  وسلم  عليه  الل 
ُتْرَفَع[،  َأن  َأِذَن اللَُّ  ُبُيوٍت  ]يِف 
فقام إليه رجل فقال: أيُّ بيوٍت 
هذه يا رسول الل؟ قال: بيوت 
األنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: 
يا رسول الل، هذا البيت منها، 
نعم  قال:  وفاطمة؟  بيت علي 
السيوطي  رواه  أفاضلها(  من 

يف الدر املنثور ج/ ص 50.
اإلمام حممد الباقر:

   وهو سليل الدوحة النبوية 
بن  علــــي  بن  حممد  اإلمام 
أبي  بن  علــــي  بن  احلسني 
طالب )57هـ ـ 114هـ(، وأمه 
احلسن  بنت  فاطمة  السيدة 
قال  أبي طالب،  بن  بن علي 
يف  الل  رحه  املفيد  الشيخ 
عنه  )روى  »اإلرشاد«:  كتابه 
الصحابة  بقايا  الدين  معامل 
ووجوه التابعني ورؤساء فقهاء 
مثل  إىل  وأشار  املسلمني(، 
ذلك أحد كبار الرواة يف ذلك 
العصر، وهو عبد الل بن عطاء، 

بقوله: )ما رأيت العلماء عند 
عند  منهم  علمًا  أصغر  أحد 
أبي جعفر، لقد رأيت احلكم 
بن عتيبة عنده ـ مع جاللته يف 
صيب  كأنه  يديه،  بني  ـ  القوم 
بني يدي معّلمه(، وابن عتيبة 
يف  معروفة  علمية  شخصية 

ذلك العصر.
   ترك اإلمام حممد الباقر عليه 
السالم ثروة فكرية هائلة تعد 
اإلسالمي،  الفكر  ذخائر  من 
السائرة  حكمه  وكانت 
ما  أبرز  من  اخلالدة  وآدابه 
يف  املسلمني  أئمة  عن  أِثر 
الفكر  فقد مألت  اجملال،  هذا 
إميانًا  القلب  وأترعت  وعيًا 
ومّكنت النفس ثقة وصقلت 

الروح جالاًل وصفاًء. 
أهل  إعجاب  يقتصر  ومل     
العلمية  بشخصيته  زمانه 
فقط، بل رووا أنه كان )كثري 
الذكر، كان ميشي وإنه ليذكر 
الل، ويأكل الطعام وإنه ليذكر 
القوم  حيّدث  كان  ولقد  الل، 
ذكر  عن  ذلك  ُيشغله  وما 
الل، وكان جيمع ولده فيأمرهم 
الشمس،  تطلع  حتى  بالذكر 
ويأمر بالقراءة ـ قراءة القرآن 
ومن  منهم،  يقرأ  كان  من  ـ 
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كان ال يقرأ منهم أمره بالذكر، 
اخلاصة  يف  اجلود  ظاهر  وكان 
يف  الكرم  مشهور  والعامة، 
بالتفّضل  معروفًا  الكافة، 
عياله  كثرة  مع  واإلحسان 

وتوّسط حاله(.
العلماء  من  وصفه  وممن     
اليتمي  حجر  ابن  الالحقني 
الصواعق  يف  هـ(   974 )ت 
)وارث  قال:   120 ص  احملرقة 
ولده،  من  احلسني  بن  علي 
عبادة وعلمًا وزهادة: أبو جعفر 
من  بذلك  سي  الباقر،  حممد 
وأثار  شقها  أي  األرض  بقر 
فلذلك  ومكامنها،  خمبآتها 
كنوز  خمبآت  أظهر  من  هو 
األحكام  وحقائق  املعارف 
واحلكم واللطائف ما ال يفى 
البصرية  منطمس  على  إال 
والسريرة،  الطويَّة  فاسد  أو 
باقر  هو  فيه  قيل  ثم  ومن 
علمه  وشاهر  وجامعه،  العلم 
وزكا  قلبه،  صفا  ورافعه، 
علمه وعمله، وطهرت نفسه، 
وشرف خلقه، وعمرت أوقاته 
بطاعة الل، وله من الرسوم يف 
مقامات العارفني ما تكّل عنه 
ألسنة الواصفني، وله كلمات 
كثرية يف السلوك واملعارف ال 

وكفاه  العجالة  هذه  حتتملها 
شرفًا أن ابن املديين روى عن 
 : جابر أنه قال لهـ  وهو صغريـ 
رسول الل صّلى الل عليه وآله 
وسّلم يسلم عليك. فقيل له: 
وكيف ذاك؟ قال: كنت جالسًا 
عنده واحلسني يف حجره، وهو 
يولد  جابر  يا  فقال:  يداعبه 
كان  إذا   ، عليٌّ اسه  مولود  له 
ليقم  مناٍد:  نادى  القيامة  يوم 
ولُده،  فيقوم  العابدين،  سيد 
ثم يولد له مولود اسه حممد، 
فإن أدركته يا جابر فأقِرأه مين 

السالم(.
   هكذا هم أهل بيت النبوة 
تقوى  آيات  السالم  عليهم 
هدى  وأعالم  علـــوم  ومنار 

ورحة للعاملني.

• قال عنه ابن حجر: مسي 

بالباقر ألنه أظهر خمبآت 

كنوز املعارف وحقائق 

األحكام واحلكم 

واللطائف ما الخيفى إال 

على منطمس البصرية

النيب جابرًا  • أوصى 

األنصاري بأن يبّلغ الباقر 

سالمه إذا أدركه
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Zombies هل يتحول الناس إىل
7 رجب 1428 هـ  / 21 يوليو 2007

• بإمكان اإلنسان أن 

يضبط سلوكياته، 

ويقتصد يف معيشته 

اليوم  اإلنسانية  اجملتمعات    
أو  بصورة  ـ  ضحية  هي 
اليت  للشركات  ـ  بأخرى 
تسعى لزيادة أرباحها بصورة 
ال معقولة، مع االعتماد كثريًا 
على الدعاية واإلعالن بشكل 
مدروس وعلمــــي. نعم، ال 
كامل  الشركات  حتميل  ميكن 

فبإمكان  ذلك،  يف  املسئولية 
اإلنسان أن يضبط سلوكياته، 
وحيسن  معيشته،  يف  ويقتصد 
التدبري، ويتخذ قراراته حبرية، 
بني  احلاصل  التالقي  أن  إال 
قوله تعاىل )ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ 
َواْلَبِننَي  ِمَن النَِّساِء  َهَواِت  الشَّ
َواْلَقَناِطرِي املَُْقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب 
املَُْسوََّمِة  َواخْلَْيِل  ِة  َواْلِفضَّ
َمَتاُع  َذِلَك  َواحْلَْرِث  َواأْلَْنَعاِم 
ْنَيا َواللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن  احْلََياِة الدُّ
)آل عمران:14(، وبني  املَآِب( 
ال  والتنافس  املصّنعني  جشع 
الشركات،  سيما بني كبيات 
ال  حالة  يوّلد  التالقي  هذا 

عقالئية يف االستهالك.
   وإذا أضفنا األرقام الرهيبة 
حلجم التدميـــر واالستهالك 
ذلك،  بفعل  الناشئني  البيئي 
خطورة  تزداد  املسألة  فإن 
أن  قرأت  إذ  واضح،  هو  كما 
سنة   80 خالل  اسُتخرج  ما 
العشرين  القرن  من  األخرية 
ما  إمجالي  من   %70 َمـثَّـل: 
عب  الذهب  من  استخرج 
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ما  إمجالي  من   %85 التاريـخ، 
عب  النحاس  من  استخرج 
إمجالي  من   %87 التاريخ، 
من  احلديد،%95-90  فلزات 
القصدير،  من  كٍل  إمجالي 
الفضة،  الزئبق،  الرصاص، 
املاس. وإذا أخذنا على سبيل 
األحفوري،  الوقــــود  املثال 
الطبيعة  يف  تشكـــل  ما  فإن 
مليون   250 قرابة  خالل 
وستستهلكه  استهلكته  سنة، 
البشرية يف غضون 150-100 
سنة. أي مبعنى آخرأن كل سنة 
سنة  مليون  تعادل  استهالك 

بناء ورمبا أكثر.
وطريف  علمي  تقرير   
يتعلق  مؤخرًا  عليه  اطلعت 
يعرف  جديد  علمي  بفرع 
العصـــيب«  »االقتصــــاد  بـ 
 ،Neuroeconomics
العمليات  يدرس  وهو 
اليت  والعصبية  الذهنية 
قرارات  اختاذ  وراء  تقف 
االقتصادي  املستوى  على 
االستهالك  مثل  الفردي 
يقول  واالستثمار،  والتوفري 
العلماء  )درس  التقرير:  هذا 
أن  وواقع  االقتصادي  اخليار 
أغلب  يتصرفون  املستهلكني 

منطقية  غري  بصورة  األحيان 
قصرية  انعكاساته  خيار  أمام 
أكثر  بصورة  ولكن  املدى، 
املوضوع  يتعلق  عندما  تعقاًل 

بأمر بعيد املدى(.
)وقع  أن  النتائج  وبّيـنت     
مثن السلعة على العقل و األمل 
الذي قد يسببه فقد املال عند 
حاسة  عوامل  كلها  الشراء 
التبضع،  عملية  مجاح  كبح  يف 
الناس  اختالف  ُيبر  ما  وهو 
يف  اإلسراف  على  اإلقدام  يف 
حال  يف  الشرائي  االستهالك 
استخدام  مقابل  نقدًا  الدفع 
حيث  االئتمانية،  البطاقات 
إىل  ولو  اخلسارة  تأجيل  يتم 
عوامل  كلها  وهذه  حني. 
التجارية  الشركات  ستضعها 
تصميم  عند  احلسبان  يف 
حالتها  من  القادمة  املوجة 

اإلعالنية(.
   كما تثري تقنيات “التسويق 
اجلدل  من  الكثري  العصيب” 
واملخاوف السيما مع االهتمام 
كبيات  قبل  من  بها  املتزايد 
وما  التجارية،  الشركات 
قضايا  من  احملاكم  شهدته 
من  النمط  هذا  ضد  مدنّية 

الدراسات!

• الوقود األحفوري الذي 

تشكـــل يف الطبيعة 

خالل قرابة 250 مليون 

سنة، استهلكته 

وستستهلكه البشرية

يف غضون 100-150 سنة

• تقنيات “التسويق 

العصيب” تثري الكثري من 

اجلدل واملخاوف السيما مع 

االهتمام املتزايد بها

من قبل كربيات 

الشركات التجارية
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اخلباء:  بعض  ويقول     
العصيب  التسويــــق  )فكرة 
يغدو  بأن  انطباعًا  تعطــــي 
معها املتسوقون أشبه بقطعان 
الـ  أو  األحيــــاء”  “املوتى 
“Zombies” الواقعني حتت 

سحر العالمة التجارية(. 
   وهنا تبز جمددًا أهمية الرتبية 
بالزهد  املتعلقـــة  األخالقية 
الذاتية  الرغبات  مجاح  وكبح 
اإلنسان  وحتول  األمل  وطول 
إىل ألعوبة بيد شهواته، وكلها 
عناوين أهتمت بها النصوص 
اإلسالميـــــة وأولتهــا عناية 
كبرية، ودارت حولا دراسات 

ومؤلفات عديدة.
   وميّثـل كتاب نهج البالغة 

هذا  يف  رائعًا  أخالقيًا  خمزونًا 
يكّون  أن  حيب  ملن  اجملال 
العناوين  رؤية إسالمية حول 
التعامل  وكيفيـــة  السابقة، 
واملفاهيم الرتبويـــة األخالقية 
ملواجهة املوجة احملتملة لإلقبال 
على االستهـــــالك اجلنوني 
علم  باستخــــدام  السيما 
القادم  العصيب”  “االقتصاد 
وقد  التسويق،  جمال  يف  بقوة 
حممد  الشيخ  املرحوم  كتب 
هذا  يف  الدين  مشس  مهدي 
الصدد كتابًا بعنوان )دراسات 
والشيخ  البالغة(،  نهج  يف 
الشهيد مرتضى املطهري )يف 
رحاب نهج البالغة( وآخرون 
يف هذا اإلطار عرضًا وحتلياًل.

   قال أمري املؤمنني علي بن 
يف  السالم  عليه  طالب  أبي 
ملا  هانىء  بن  لشريح  وصيته 
إىل  جيشه  مقدمة  على  جعله 
ِإْن  َأنََّك  َواْعَلْم   ...( الشام: 
ممَّا  َكِثرٍي  َعْن  َنْفَسَك  َتْرَدْع  ملَْ 
، خَمَاَفَة َمْكُروِهِه، َسَتْ ِبَك  حتِبُّ
َرِر.  الضَّ ِمَن  َكِثرٍي  ِإىَل  األْهَواُء 
َراِدعًا،  َماِنعًا  ِلَنْفِسَك  َفُكْن 
َواِقمًا  احْلَِفيَظِة  ِعْنَد  َوِلَنْزَوِتَك 

َقاِمعًا(.

• التسويــــق العصيب 

تعطــــي انطباعًا بأن 

يغدو معها املتسوقون

أشبه بقطعان “املوتى 

األحيــــاء”

• ميّثـل كتاب نهج 

البالغة خمزونًا أخالقيًا 

رائعًا ملن حيب أن يكّون 

رؤية إسالمية حول 

الرتبية األخالقية 

واالقتصادية
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هكذا كان علي
14 رجب 1428 هـ  / 28 يوليو 2007

أصحاب  أن  أجـزم  وأكاد     
االختصاص مل ُيشبعوا عناصر 
يف  الفريدة  الشخصية  هذه 
التاريخ بالبحث والتحقيق ـ 
دون خبس ملا ُكتب طوال القرون 
املاضية ـ إال أن الرتكيز األكب 
العقيدي  اجلانب  على  كان 
ومسألة اإلمامة واخلالفة، األمر 
الذي يستدعي بذل املزيد من 
اجلهود يف إطار دراسة وحتليل 
علي  اإلسالم  بطل  شخصية 

عليه السالم.
شخصيتــه  أثارت  وقد    
فوصفوها  الباحثني  إعجاب 
وأخذت  العبارات،  بأمجل 
مبشاعرهم كل مأخذ، فوصفوا 
قالوا  مهما  ولكنهم  وأطنبوا، 
مل يبالغوا يف قولم، بل كانوا 
وقد  السالم،  عليه  شأنه  دون 
الل  صلى  األكرم  النيب  قرر 
عليه وآله وسلم ذلك بقوله: 

)وال يعرفك إال الل وأنا(.
   قال األديب الكبري عباس 
حممود العقــــاد )ت 1964م(: 
من  بعلم  سعنا  أن  )فقلَّ 

     شخصيــــة أمري املؤمنــني 
وموىل املوحدين وإمام املتقني 
عليه  طالــب  أبي  بن  علي 
بالدراسة  جديــــرة  السالم 
نواحيهـــا  من  والبحــــث 
املثل  كان  فلقـــد  املختلفة، 
األعلى يف التقوى واإلخالص 
والعبادة واألخـــالق الفاضلة 
والعمل الصــــاحل والتضحية 
واإليثار واجلهاد يف سبيل الل 
والصالبة يف اإلميان، كما كان 
واحلكمة  العلــــم  يف  القمة 
وحسن  والبالغـــة  واألدب 

الكالم والعدل يف القضاء.
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• كان اإلمام علي القمة 

يف العلــــم واحلكمة 

واألدب والبالغـــة وحسن 

الكالم والعدل يف القضاء
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• أثارت شخصيته إعجاب 

الباحثني فوصفوها 

بأمجل العبارات، وأخذت 

مبشاعرهم كل مأخذ

• قيل فيه: من املفارقات 

العجيبة لشخصيته، أن 

براعة املقاتل فيه، كانت 

تزلزل خصومه خوفًا وهلعًا 

يف حني شرف املقاتل 

فيه، كان ميأل نفوسهم 

طمأنينة وأمنًا
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العلوم  أو  اإلسالمية  العلوم 
وَقّل  إليه،  ينسب  مل  القدمية 
مل  بفضل  الناس  حتّدث  أن 
يوجه  أن  وقّل  إياه،  ينحلوه 
من  أحد  إىل  بالعلم  الثناء 
األوائل إاّل كانت له مساهمة 
فيه... تبقى له الداية األوىل يف 
والقضاء  اإلسالمي  التوحيد 
اإلسالمي،  والفقه  اإلسالمي 
وفن  العربي  النحو  وعلم 
جيوز  مما  العربية،  الكتابة 
صاحلًا  أساسًا  نسميه  أن  لنا 
ملوسوعة املعارف اإلسالمية يف 
العصور، أو جيوز لنا أن نسميه 
اإلسالمية  املعارف  موسوعة 
يف  األول  الصدر  يف  كلها 
هذا  مع  له  وتبقى  اإلسالم. 
فرائد احلكمة اليت تسجل له 
يف ثقافة األمة اإلسالمية على 

تباين العصور(.
حممد  خالد  األستاذ  وقال    
)ومن  هـ(:   1414 )ت  خالد 
املفارقات العجيبة لشخصيته، 
كانت  فيه،  املقاتل  براعة  أن 
وهلعًا  خوفًا  خصومه  تزلزل 
يف حني شرف املقاتل فيه، كان 
وأمنًا.  طمأنينة  نفوسهم  ميأل 
أجل لطاملا حتولت نقمته على 
بسبب  بهم  رحة  إىل  أعدائه 

إميانه احلق بأن القتال الشريف 
النبيل العادل، هو وحده سبيل 

الرجال، إذا اضطروا لقتال.
   بعد أن حتقق له النصر يف 
تبدأ  أن  وقبل  اجلمل،  موقعة 
يزال  ال  وكان  صفني  موقعة 
إىل  معاوية  يفئ  أن  يرجو 
كل  من  الرغم  على  احلق، 
تنبئ  كانت  اليت  الشواهد 
وإعداده  موقفه  على  بإصراره 
والقتال  للحرب  العريض 
اثنني  أن  اإلمام  علم  يومئذ، 
من كبار أنصاره جيهران بشتم 
الشام،  أهل  ولعن  معاوية، 
وعمرو  عدي  بن  هما: حجر 
إليهما  فأرسل  احلمق،  بن 
آمرًا أن يكّفـا عن هذا الشتم 
عليه  فقِدما  اللعن،  وهذا 
وسأاله: يا أمري املؤمنني، ألسنا 
على احلق، وهم على الباطل؟ 
ورب  بلى،  اإلمام:  أجابهم 
من  متنعنا  فلم  قالوا:  الكعبة. 
اإلمام:  قال  ولعنهم؟  شتمهم 
تكونوا  أن  لكـــــم  كرهُت 
شّتـامني لعانني، ولكن قولوا: 
ودماءهم،  دماءنا  احقن  اللهم 
وبينهم،  بيننا  ذات  وأصِلح 
حتى  ضاللتهم  من  واهدهم 
يعرف احلــــق من جهلـــه، 
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ويرعوي عن الغي من جّل به... 
إنه شرف املقاتل أيضًا، وإنها 
البطولة اليت تزجيها الرجولة، 
والرجولة اليت صاغها اإلسالم 

يف أحسن تقويم(.
املستشرق اإلجنليزي     وقال 
)ت1881م(:  كارليل  توماس 
)أما ذلك الفتى ـ علي ـ فال 
يسعك إال أن حتبه، ركب الل 
احلداثة،  منذ  النبل  طبعه  يف 
وجتّلى يف خالله الكرم طوال 
العمل  على  طبعه  ثم  عمره، 
البأس،  وصراحة  المة  ونفاذ 
وآتاه الفروسية وجرأة الليث، 
قلب  رقة  يف  أولئك  وكل 
وصدق إميان وكرم فعال تليق 

بالفروسية املسيحية(.
الل:  فضل  العالمة  وقال     
اسه  ذكرت  إذا  َمن  )هناك 
يف  تدخل  بنفسك  شعرت 
عنه،  لتبحث  التاريخ،  كهوف 
لتحمل مشعًة هنا وهناك، حتى 
وتتعرف  تعرفه  أن  تستطيع 
وهناك  وحياته،  فكره  على 
أن  شعرت  ذكرته  إذا  َمن 
وحيّلق  الزمن،  يتجاوز  اسه 
اليت تطّل  الواسعة  يف اآلفاق 
ويطوف  املطلق،  على  بك 
مواقع  من  موقع  كل  يف  بك 

عن  تفتش  إنك  حتى  احلياة، 
تصرحيًا  عنه  يتحدث  مل  شيء 
أو إحياًء أو إمياًء، فال جتد هناك 
شيئًا من ذلك. وعندما تدخل 
عقله، فإنك ترى العقل الذي 
لكثري من  كله شروق، خالفًا 
فقد  دخلتها،  إذا  اليت  العقول 
العناء  من  كثري  إىل  حتتاج 
تتلَّمس هذا  قوٍة لذا  لتلّمس 
الفكر أو ذاك. هناك أشخاص 
أنهم  تشعر  ذكرتهم  إذا 
التجريد،  يف  بك  ينطلقون 
حتى لتحّس يف نفسك معهم 
أنك تبتعد عن احلياة.. وهناك 
أناس إذا ذكرتهم شعرت أنهم 
بفكرهم،  اجملّرد  أمسكوا  إذا 
إىل  وأنزلوه  حركيته  أعطوه 

الواقع. 
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• قال العالمة فضل اهلل: 

اسم علي يتجاوز الزمن، 

وحيّلق يف اآلفاق الواسعة 

اليت تطّل بك على املطلق، 

ويطوف بك يف كل موقع 

من مواقع احلياة

• قال املستشرق كارليل: 

ذلك الفتى ـ علي ـ ال 

يسعك إال أن حتبه، ركب 

اهلل يف طبعه النبل منذ 

احلداثة، وجتّلى يف خالله 

الكرم طوال عمره
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   ذلك هو عليٌّ عليه السالم، 
التاريخ  حاصره  إذا  الذي 
احلواجز  بعض  عن  ليبحث 
أمامه،  تنتصب  كانت  اليت 
له  ُأريد  اليت  الدوائر  وعن 
اآلفاق  وعن  بها،  حياط  أن 
الصغرية اليت ُحَشر اسه فيها، 
وعن العصبيات اليت ُأريد له 
فإنك  عنوانها..  يف  ُيكتب  أن 
لن ترى عليًا يف كل ذلك، ألن 
عليًا عليه السالم هو اإلنسان 
الذي عاش حياته كلها مع الل 
تعاىل، ال صوفيًة ختتزن املشاعر، 

انفتاحًا جيعلك تعيش  ولكن 
مع عباد الل لتحّسس آالمهم 
من  لم  ولتبدع  ومشاكلهم، 
عقاًل،  عقولم  يف  الل  خالل 
وحي  خالل  من  لم  ولُتبدع 
وهو  فكرًا،  فكرهم  يف  الل 
الذي عاش كل قلبه مع الل(.
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• قال اإلمام علي ألصحابه: 

كرهُت لكـــــم أن 

تكونوا شّتـامني لعانني، 

ولكن قولوا: اللهم احقن 

دماءنا ودماءهم، وأصلرِح

ذات بيننا وبينهم، 

واهدهم من ضاللتهم 

العقاد:  • قال األديب 

قلرَّ أن مسعنا بعلم من 

العلوم اإلسالمية أو العلوم 

القدمية مل ينسب إليه، 

وَقّل أن حتّدث الناس 

بفضل مل ينحلوه إياه
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اإلمام موسى بن حعفر
21 رجب 1428 هـ  / 4 أغسطس 2007

أصحاب  قلوب  منها  لتشمئز 
الضمري.

الكلمات  هذه  أمجل  وما     
أحد  الشاعر  سطرها  اليت 
مطر: حني ولدُت ألفيُت على 
بوشم  ختموه  قيدًا..  مهدي 
احلرية.. وعبارات تفسريية.. يا 
عبد العزة كن عبدًا.. و كبت 
وهرمت  قيدي..  يكب  ومل 
ملا  لكن  مهدي..  أترك  مل  و 
يطلب  املسئـــولية..  تدعو 
فأكون  الردة..  املـــوت  داعي 

لوحـــدي األضحيـــة.. 
ألعماقي..  اإلنسان  ردُّوا     
القردة..  أعماقي  من  خذوا  و 
أعطوني ذاتي كي أفين ذاتي.. 

رّدوا لي بعض الشخصية.. 
    كيـــــف تفــــور النـار 
بصــدري.. وأنا أشكو البد.. 
الثأر  برق  سيومض  كيف 
ختشون  دمتم  ما  بروحي.. 
أنا  و  أغين  كيف  الرعد.. 
حتت  من  أتدىل..  مشنوق 
أعرف  كي  الصوتية..  حبالي 
فداء  أموت  و  احلرية..  معنى 

األحرار  عن  تقرأ  عندما     
للظلم،  ينعــــوا  مل  الذين 
عن  بالتنـــازل  يقبلوا  ومل 
أجل  من  وكرامتهم  هويتهم 
يستسلموا  ومل  الدنيا،  حطام 
تطالبهم  اليت  للضغوطات 
بقليل من املداهنــة يف احلق، 
يف  باإلنسانيـــة  تشعر  فإنك 
الروح  وبقوة  صورها،  أسى 
أعتى  تقهـــر  أن  ميكنها  اليت 
احلق  وخبلود  الطغيان،  صور 
الذي ميحــو كل صورة قبيحة 
يعّريها  أو  الزمن،  كتاب  يف 
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• األحرار يشعرونك 

باإلنسانية يف أمسى 

صورها وبقوة الروح اليت 

ميكنها قهر أعتى صور 

الطغيان
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النيب  • كان أهل بيت 

حممد قممًا لألحرار 

مجيعًا مبا قّدموه

من صور العزة

والكرامة وإباء الضيم

• حّول اإلمام الكاظم 

إقامته يف السجن إىل 

فرصة للعبادة املتواصلة، 

كما كانت حاله خارج 

السجن اليت يعيش فيها 

الفرح الروحي مع اهلل
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بعض  أعطــــوني  احلرية.. 

احلرية..
   وقد قدم لنا التاريخ مناذج 
األحرار،  الرجال  من  صادقة 
ومن  املوّحدين،  املؤمنني  من 
العزة  هذه  أن  إال  غريهم، 
امتزجت  ما  متى  والكرامة 
املتناغم  الصـــــادق  باإلميان 
فإنها  سبحانه،  الل  فطرة  مع 
ورونق  آخر  لون  ذا  ستكون 

خاص.
   وقد كان أهل بيت النيب حممد 
وسلم  وآله  عليه  الل  صلى 
قممًا لألحرار مجيعًا، مبا قّدموه 
من صور العزة والكرامة وإباء 
الضيم، وُسّطرت بطوالتهم يف 
الشعراء،  بها  وتغّنى  الكتب، 

وألمت ذوي الضمائر احلية.
   واإلمام موسى الكاظم )128 
ـ 183 هـ( ابن جعفر الصادق 
بن حممد بن علي بن احلسني 
بن علي بن أبي طالب عليهم 
السالم يعد إحدى تلك القمم 
الشاخمة، فهو الذي حني ُزّج به 
امتداده  من  السجن خوفًا  يف 
الشعيب، وملا ميثله من امتداد يف 
لبيت  كسليل  الناس  ضمائر 
النبوة، هذا البيت الذي قارع 
العدل  لتطبيق  الظلم وسعى 

يف األرض، قال بكمال الرقّي 
]اللهم  واإلمياني:  الروحي 
أسألك  أّني كنت  تعلم  إنَّك 
اللهّم  لعبادتك،  تفّرغين  أن 

وقد فعلت فلك احلمد[.
   هكذا حيّول اإلمام الكاظم 
فرصة  إىل  السجن  يف  إقامته 
كانت  كما  املتواصلة،  للعبادة 
اليت  السجن  خارج  حاله 
الروحي  الفرح  فيها  يعيش 
العالقة  متثله  ملا  الل،  مع 
اخلالصة بالل من التحرر من 
قيود املادة والشهوات، لتكون 
يف  االنطالق  يف  املؤمن  زاد 
ال  وعماًل،  علمًا  احلياة  هذه 
بروحية التصوف الداعية إىل 
االنقطاع لذات االنقطاع، بل 
بروحية اإلنسان القوي الذي 
يريد أن يغرّي واقعه إىل واقع 
انطالقًا  سبحانه،  الل  ُيرضي 
من قوله سبحانه: ]َلَقْد َأْرَسْلَنا 
ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم 
اْلِكَتاَب َواملِيَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس 

ِباْلِقْسِط[ احلديد/25.
   ومن هنا ترجم اإلمام موسى 
الكاظم تلك العزة يف النفس 
والصالبة يف املوقف والشوق 
إىل الل يف مواقف عدة، منها ما 
رواه رجل دخل على الفضل 



    منتقيات

ابن الربيع الذي ُسجن اإلمام 
اخلليفة  بأمر  ببغداد  عنده 
]دخلت  قال:  الرشيد،  هارون 
على الفضل بن الربيع وهو 
فقال لي:  جالٌس على سطح، 
حتى  منه  فدنوت  مين،  أدُن 
أْشِرْف  لي:  قال  ثم  حاذيته، 
إىل البيت يف الدار، فأشرفت 
البيت؟  يف  ترى  ما  فقال: 
فقال:  مطروحًا،  ثوبًا  قلت: 
فتأّملت ونظرت  انظر حسنًا، 
ساجد،  رجٌل  فقلت:  فتيّقنت 
ال،  قلت:  تعرفه؟  لي:  فقال 
وَمْن  قلت:  موالك،  هذا  قال: 
؟  عليَّ تتجاهل  فقال:  موالي؟ 
ال  ولكين  أجتاهل،  ما  فقلت: 
هذا  فقال:  موىل.  لي  أعرف 
أبو احلسن موسى بن جعفر، 
إنِّي أتفقده الليل والنهار، فلم 

األوقات  من  وقت  يف  أجده 
ُأخبك  اليت  احلال  على  إال 
بها، إنَّه يصّلي الفجر فيعّقب 
أن  إىل  صالته،  ُدُبر  يف  ساعة 
يسجـــد  ثم  الشمس،  تطلع 
ساجـــدًا  يزال  فال  سجدًة، 
وقد  الشمـــس،  تزول  حتى 
الزوال،  له  يرتّصد  من  وّكل 
فلست أدري متى يقول الغالم 
يثب  إذ  الشمس،  زالت  قد 
أن  غري  من  الصالة  فيبتدى ء 
مل  أنَّه  فأعلم  وضوءًا،  جيّدد 
أغفى.  وال  سجوده  يف  ينم 
فال يزال كذلك إىل أن يفرغ 
صّلى  فإذا  العصر،  من صالة 
العصر سجد سجدًة، فال يزال 
ساجدًا إىل أن تغيب الشمس، 
فإذا غابت الشمس وثب من 
سجدته فصّلى املغرب من غري 
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• ترجم اإلمام موسى 

الكاظم تلك العزة يف 

النفس والصالبة يف

املوقف والشوق إىل اهلل

يف مواقف عدة

• قال عنه سّجانه: 

إنِّي أتفقده الليل والنهار، 

فلم أجده يف وقت من 

األوقات إال على احلال اليت 

خربك بها: إنرَّه يصّلي 
ُ
أ

الفجر فيعّقب ساعة يف 

ُدُبر صالته، إىل أن 

تطلع الشمس
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يزال يف  َحَدثاً، وال  أن حيدث 
صالته وتعقيبه إىل أن يصّلي 
العتمة، فإذا صّلى العتمة أفطر 
على شويِّ )تصغري شواء، أي 
شواء قليل( ُيؤتى به، ثم جيّدد 
يرفع  ثم  يسجد  ثم  الوضوء، 
ثم  خفيفًة،  نومًة  فينام  رأسه، 
يقوم فيجدِّد الوضوء، ثم يقوم، 
جوف  يف  يصّلي  يزال  فال 
الفجر،  يطلــــع  الليل حتى 
فلسُت أدري متى يقول الغالم 
إنَّ الفجر قد طلع، إذ قد وثب 
دأُبه  فهذا  الفجر،  لصالة  هو 
الرجل:  قال   . إليَّ ُحوِّل  منذ 
حتْدثنَّ  وال  الل،  اّتِق  فقلت: 
منه  يكون  َحَدثًا  أمره  يف 
زوال النعمة، فقد تعلم أنَّه مل 
سوءًا  منهم  بأحٍد  أحٌد  يفعل 

فقال:  زائلة،  نعمته  كانت  إال 
مّرة  غري  يف  إليَّ  أرسلوا  قد 
ُأجبهم  فلم  بقتله،  يأمرونين 
ال  أّني  وأعلمتهم  ذلك،  إىل 
ما  قتلوني  ولو  ذلك،  أفعل 

أجبتهم إىل ما سألوني[.
هو  الشموخ  هذا  ومثل     
الذي دفع املنصفني للحديث 
عنه بإعجاب.. قال ابن الصّباغ 
الفصول  كتابه  يف  املالكّي 
وكراماته  مناقبه  أّما  املهمة: 
وصفاته  وفضائله  الظاهرة، 
اقرتع  بأّنه  له  فتشهد  الباهرة، 
قّبة الشرف وَعالها، وسا إىل 
أوج املزايا فبلغ أعالها، وُذّللت 
وامتطاها،  السيادة  كواهل  له 
فاختار  وحكم يف غنائم اجملد 

صفاياها فاصطفاها...
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• قال سّجانه بعد الذي 

رآه من اإلمام: أرسلوا إليرَّ 

يف غري مّرة يأمرونين 

جبهم إىل ذلك، 
ُ
بقتله، فلم أ

وأعلمتهم أّني ال أفعل ذلك، 

ولو قتلوني ما أجبتهم إىل 

ما سألوني

• قال ابن الصباغ املالكي: 

مناقبه وكراماته 

الظاهرة، وفضائله 

وصفاته الباهرة، تشهد 

له بأّنه اقرتع قّبة الشرف 

وَعالها، ومسا إىل أوج 

املزايا فبلغ أعالها
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عالقة األخالق بالفقه اإلسالمي
28 رجب 1428 هـ  / 11 أغسطس 2007

أو  )املائدة:91-90(،  مُّنَتُهوَن( 
جلب مصلحة )َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
َياُم َكَما  آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعَلى  ُكِتَب 

َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن( )البقرة:183(.
   وقد تعرضت جمموعة من 
لبيان  الشرعية  النصوص 
التشريع(،  أهداف  )أو  هدف 
وهو ما يصطلح عليه الفقهاء 
وهي  الشريعة(،  )مقاصد  بـ 

تنقسم إىل:
القطعية  التامة  العلة  1ـ 
للحكم، من قبيل )كل مسكر 
قطعية  علة  فاإلسكار  حرام(، 
وتامة يعتمد عليها الفقهاء يف 

حتريم كل شراب مسكر.
2ـ احلكمة اليت تبني جانبًا من 
أهداف التشريع، وليست علة 
ة ،  تامة له، من قبيل لزوم العدَّ
فقد ذكرت بعض األحاديث أن 
احلكمة يف ذلك منع اختالط 
يتبني  فرتة  فهــي  األنســاب، 
عدمه،  من  احلمل  خاللا  من 
التامة  العلة  ليست  أنها  إال 
حكموا  ولذا  العدة،  لتشريع 

أن  على  اثنان  يتلف  ال    
أريد  اإللية  التشريعات  كل 
كفرد،  اإلنسان  صالح  بها 
من  كمجموع،  اإلنسان  أو 
َأيَُّها  )َيا  مفسدة  دفع  خالل 
َا اخْلَْمُر َواملَْيِسُر  الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ
ِرْجٌس  َواأَلْزالُم  َواأَلنَصاُب 
َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  مِّْن 
ُيِريُد  َا  ِإمنَّ ُتْفِلُحوَن،  َلَعلَُّكْم 
َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  َأن  ْيَطاُن  الشَّ
اخْلَْمِر  يِف  َواْلَبْغَضاء  اْلَعَداَوَة 
ِذْكِر  َعن  ُكْم  َوَيُصدَّ َواملَْيِسِر 
َأنُتم  َفَهْل  الِة  الصَّ َوَعِن  اللَِّ 
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• كل التشريعات 

اإلهلية أريد بها صالح 

اإلنسان كفرد، أو اإلنسان 

كمجموع، من خالل دفع 

مفسدة أو جلب مصلحة



    منتقيات

الفقهاء إىل  • ينحو بعض 

تأسيس علم جديد بعنوان 

)فلسفة الفقه( يتضمن 

يف جماالته )مقاصد 

الشريعة(، للمساعدة 

يف استنباط األحكام 

الشرعية بصورة

أقرب إىل الصحة

• غالبية الناس يتعبدون 

بظاهر األحكام الشرعية، 

وال يولون أهمية ألهداف 

التشريع اليت تعمل على 

البناء الروحي واألخالقي 

والفكري وتأسيس 

اجملتمع الصاحل
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بلزوم العدة على املطلقة وإن 

استأصلت رحها. 
فلسفة الفقه:

   وينحو بعض الفقهاء مؤخرًا 
إىل تأسيس علم جديد يدرَّس 
بعنوان  العلمية  احلوزات  يف 
يف  يتضمن  الفقه(  )فلسفة 
الشريعة(،  )مقاصد  جماالته 
استنباط  يف  املساعدة  بهدف 
بصورة  الشرعية  األحكام 
أقرب إىل الصحة، ويضربون 
من  التالي  املثال  ذلك  على 
مرتضى  الفقيه  الشهيد  كالم 
أنها  العدالة  املطهري: )أصل 
من معايري اإلسالم، حبيث أن 
وما  معها  يتطابق  ما  ُيلحظ 
يقوله  ما  فليس  يتطابق...  ال 
حيثما  بل  العدل،  هو  الدين 
يكون العدل ينطق به الدين، 
العدالة  كون  معنى  هو  وهذا 

معيارًا للدين(.
التعلق بالظاهر:

   ومن املؤســـف أن غالبية 
الناس يتعبدون بظاهر األحكام 
أهمية  يولون  وال  الشرعية، 
تعمل  اليت  التشريع  ألهداف 
على البناء الروحي واألخالقي 
اجملتمع  وتأسيس  والفكري 
الصاحل، واليت هي دوافع تلك 

التشريعات واملقصد األساس 
منها، ولذا مت تفريغ العبادات 
الناس  وانشغل  روحها،  من 

جبسمها الظاهري.
تتحمل  الدينية  واملؤسسة     
العبء األكب يف هذه الظاهرة 
السلبية، برتكيزها يف خطاباتها 
املمارسة  على  ومؤلفاتها 
وإهمال  للعبادات  امليكانيكية 
وهو  فيها،  األخرى  اجلوانب 
ما التفت إليه الشهيد الفقيه 
السيد حممد باقر الصدر، فقد 
السيد  العالمة  تلميذه  عّب 
بقوله:  الغريفي  عبدالل 
)وهناك بعد أخر أكّد عليه هذا 
املشروع التغيريي عند الشهيد 
التزواج  حالة  وهو  الصدر، 
فقد  واألخالق،  الفقه  بني 
الصدر ظاهرة  الشهيد  الحظ 
األخالقية«  »املسالة  انفصال 
يف  الفقهي«  »املضمون  عن 
املسلم،  اإلنسان  تطبيقات 
األخالقية  املسائل  أّن  حيث 
ال متلك قوة »اإللزام الفقهي« 
عنها.  التخلي  يف  حرج  فال 
عند  الفهم  هذا  كّرس  ومما 
الفرد املسلم هو االفرتاق بني 
الفقه واألخالق يف »الرسائل 
العملية« للفقهاء، ويف»الكتب 



    منتقيات

هذا  ضوء  ويف  األخالقية«. 
الرفض لذين اإلجتاهني يؤكد 
ضرورة  على  الصدر  الشهيد 
التزاوج بني املضمون الفقهي 
وهذا  األخالقي،  واملضمون 
لاللتزامية  يعطي  التزاوج 
أخالقيًا،  مضمونًا  الفقهية 
األخالقية  للممارسة  ويعطي 

إلزامية فقهية(.
احلج منوذجًا:

أكثر  الصورة  ولتقريب     
بعض  استعراض  ميكن  فإنه 
باألبعاد  اخلاصـــة  النصوص 
الرتبوية ملناسك احلج، ليقيس 
إىل  حج  من  كل  خالله  من 
بيت الل احلرام مدى قربه أو 
ابتعاده عن املمارسة املتكاملة 

لذه الشعرية الامة:
علي  اإلمام  )عن  اإلحرام:  ـ 
بن موسى الرضا عليه السالم: 
وإمنا أمروا باإلحرام ليخشعوا 
وأمنه  الل  حرم  دخولم  قبل 
بشيء  وينشغلوا  يلهوا  ولئال 
وزينتها  الدنيا  أمور  من 
جادين  ويكونوا  ولذاتها، 
حنوه  قاصدين  فيه،  هم  فيما 
ما  مع  بقلبهم،  عليه  مقبلني 
عزوجل  لل  التعظيم  من  فيه 
ألنفسهم  والتذلل  ولبيته، 

عن قصدهم إىل الل عزوجل 
ثوابه،  راجني  إليه  ووفادتهم 
راهبني من عقابه، ماضني حنوه، 
مقبلني إليه بالذل واإلستكانه 

واخلضوع(.
جعفر  اإلمام  )عن  السعي:  ـ 
جعل  السالم:  عليه  الصادق 
واملروة  الصفا  بني  السعي 

مذلة للجبارين(.
َجَعْلَناَها  )َواْلُبْدَن  الدي:  ـ 
َلُكم مِّن َشَعاِئِر اللَِّ َلُكْم ِفيَها 
َخرْيٌ... َلن َيَناَل اللََّ حلُوُمَها َوال 
التَّْقَوى  َيَناُلُه  َوَلِكن  ِدَماُؤَها 

ِمنُكْم( )احلج:37-36(.
األخالق أواًل:

   ومن ناحية ثانية، فإن بعض 
كحد  تأتي  الشرعية  األحكام 
الناس،  بني  التعامل  يف  أدنى 
النزاعات،  حال  يف  السيما 
وإال فإن التصرف الذي يكون 
أقرب إىل مرضاة الل سبحانه 
األخالقية  بالقيم  األوفق  هو 
باملعروف(،  )التعامل  كقيمة 
ننظر  أن  يعين  ال  وهذا 
نظر  التشريعات  تلك  إىل 
تأتي كقوانني  الريبة، بل هي 
ولفض  األمور  لتنظيم  ملزمة 
النزاعات، وكحلول أخرية يف 

حاالت عدم التوافق.

• أكد الشهيد الصدر 

على ضرورة التزاوج بني 

املضمون الفقهي

واملضمون األخالقي

• اإلمام علي الرضا: 

وإمنا أمروا باإلحرام 

ليخشعوا قبل دخوهلم 

حرم اهلل وأمنه ولئال يلهوا 

وينشغلوا بشيء من أمور 

الدنيا وزينتها ولذاتها
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   ومن هذا القبيل قوله تعاىل 
َفَبَلْغَن  النَِّساء  َطلَّْقُتُم  )َوِإَذا 
مبَِْعُروٍف  َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ 
َواَل  مبَِْعُروٍف  َسرُِّحوُهنَّ  َأْو 
لَِّتْعَتُدوْا  ِضَراًرا  متِْسُكوُهنَّ 
َظَلَم  َفَقْد  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمن 
اللَِّ  آَياِت  َتتَِّخُذوْا  َواَل  َنْفَسُه 
اللَِّ  ِنْعَمَت  َواْذُكُروْا  ُهُزًوا 
مَِّن  َعَلْيُكْم  َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم 
ِبِه  َيِعُظُكم  َواحْلِْكَمِة  اْلِكَتاِب 
اللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموْا  اللََّ  َواتَُّقوْا 
ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم( )البقرة:231(، 
ُيرجع  أن  الزوج  حق  فمن 
زوجته يف فرتة العدة الرجعية، 
إال أن القيمة األخالقية تتمثل 
يف عدم استغالل هذا التشريع 
إعادة  تيسري  بهدف  املقنن 
العالقات الزوجية بعد وقوع 

اخلالف والطالق، حيث يقوم 
البعض بانتظار األيام األخرية 
فيعمل على  العدة،  نهاية  من 
فيها،  حبًا  ال  زوجته،  إرجاع 
وهو  أذاها،  يف  إمعانًا  وإمنا 
وحذرت  اآلية  عنه  نهت  ما 
منه، واعتبته خمالفًا لألخالق 
والتقوى... واألمثلة على ذلك 

يف القرآن الكريم عديدة.
إن  القول:  وخالصة     
العالقة بني األحكام الشرعية 
إىل  وثيقة  األخالق  وبني 
بعضها  تأتي  بل  بعيد،  حد 
أهدافًا للتشريع ذاته، وهو ما 
تطوير  على  العمل  يستدعي 
اجلانب العلمي والعملي عند 

املسلمني يف هذا اإلطار.

• بعض األحكام 

الشرعية تأتي كحد أدنى 

يف التعامل بني الناس، وإال 

فإن التصرف الذي يكون 

أقرب إىل مرضاة اهلل هو 

األوفق بالقيم األخالقية

• العالقة بني األحكام 

الشرعية وبني األخالق 

وثيقة إىل حد بعيد، 

بل تأتي بعضها أهدافًا 

للتشريع ذاته
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حديث الثقلني
5 شعبان 1428 هـ  / 18 أغسطس 2007

اإلمام  رواه  ما  ذلك  ومن     
قال:  صحيحـــه،  يف  مسلــم 
حرب  بن  زهري  )حدثين 
، عن  وشجاع بن خملد مجيعًا 
حدثنا  زهري:  قال   ، علية  ابن 
إمساعيل بن إبراهيم ، حدثين 
أبو حيان حدثين يزيد بن حيان 
قال : انطلقت أنا وحصني بن 
سربة وعمر بن مسلم إىل زيد 
بن أرقم فلما جلسنا إليه قال 
يا زيد  له حصني: لقد لقيت 
اهلل  رسول  رأيت  كثريًا  خريًا 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
معه  وغزوت  حديثه  ومسعت 
يا  لقيت  لقد  وصليت خلفه، 
زيد خريًا كثريًا، حدثنا يا زيد 
ما مسعت من رسول اهلل صلى 
يا  قال:  وآله وسلم،  عليه  اهلل 
كربت  لقد  واهلل  أخي  ابن 
ونسيت  عهدي  وقدم  سين 
من  أعي  كنت  الذي  بعض 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
فاقبلوا  حدثتكم  فما  وسلم، 
وما ال فال تكلفونيه، ثم قال: 
قام رسول اهلل صلى اهلل عليه 

النورين:  مولد  ذكرى  يف    
بن  احلسني  الشهداء  سيد 
يف  طالـــب  أبي  بن  علي 
وابنه  شعبان،  من  الثالث 
عليهم  علي  العابدين  زين 
السالم يف اخلامس من شعبان، 
أجد من املناسب أن أتعرض 
املروي  الثقلني  حديث  لذكر 
بألفاظ عديدة واملتفق عليه من 
حيث املضمون عند املسلمني 
ونقل  الصحابة  برواية  مجيعًا 
أكابر احملدِّثني يف أمهات كتب 
والتاريخ  واحلديث  التفسري 

والعقيدة وغريها.
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• حديث الثقلني مروي 

بألفاظ عديدة ومتفق 

عليه من حيث املضمون 

عند املسلمني مجيعًا 

برواية الصحابة ونقل 

ثني أكابر احملدِّ

يف أمهات الكتب
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خطيبًا  فينا  يومًا  وسلم  وآله 
مباٍء يدعى مخًا بني مكة واملدينة 
فحمد اهلل وأثنى عليه ووعظ 
وذكر ثم قال: أما بعد، أال أيها 
الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن 
يأتي رسول ربي فأجيب وأنا 
تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب 
فخذوا  والنور  اهلدى  فيه  اهلل 
به،  واستمسكوا  اهلل  بكتاب 
فحث على كتاب اهلل ورغَّب 
فيه ثم قال: وأهل بييت، أذكِّركم 
اهلل يف أهل بييت، أذكِّركم اهلل 
يف  اهلل  أذكِّركم  بييت،  أهل  يف 
حصني:  له  فقال  بييت.  أهل 
ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس 
قال  ؟!  بيته  أهل  من  نساؤه 
ولكن  بيته،  أهل  من  نساؤه 
الصدقة  ُحرم  من  بيته  أهل 
بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم 
آل علي وآل عقيل وآل جعفر 
هؤالء  كل  قال:  عباس.  وآل 

ُحِرم الصدقة؟ قال: نعم(.    
   وأيًا كانت مشولية كلمات 
وآله  عليه  اهلل  صلى  النيب 
وسلم وهو يتحدث عن أهل 
بيته، وقد حتدث زيد بن أرقم 
رمحه اهلل عن فهمه الشخصي 
أن  إال  األكرم،  النيب  ملقصود 
عليًا  أن  يف  يشك  ال  أحدًا 

واحلسني  واحلسن  وفاطمة 
وزين العابدين عليهم السالم 

هم على رأس تلك القائمة.
   وال تعارض بني هذا اخلرب 
أوصى  بأنه  املروي  وبني 
مل  فالنيب  وسنته،  بالقرآن 
قرابتهم  بلحاظ  يوِص بعرتته 
عاطفية  وصية  يف  الشخصية، 
الدعوية  املسئولية  عن  بعيدًا 
اليت نهض بها طوال 23 سنة 
ملا  إنه  بل  املبارك،  عمره  من 
فإنه  الكريم  بالقرآن  قرنهم 
يشري إىل التمسك بهم مبا هم 
أسباب هداية للخلق، ودالئل 
ُرْشد، ومنائر ِعلم... وكذا فيما 
)وسنيت(،  بروايات  يرتبط 
الثاني  املصدر  هي  سنَّته  ألن 
واليت  الكريم  القرآن  بعد 
من خالهلا نفهم كلمات اهلل، 
الدين،  أعماق  يف  ونغوص 
الشريعة،  تفاصيل  وندرك 
السالم  عليه  علي  كان  وقد 
أهل  من  املأمتنني  رأس  على 
السنة  هذه  على  النيب  بيت 

الشريفة.
   فقد روى الصحابي اجلليل 
اهلل  رضي  عباس  بن  عبداهلل 
عنه عن النيب األكرم صلى اهلل 
عليه وآله وسلم أنه قال: )أنا 

• قال زيد: 

قام رسول اهلل خطيبًا

مباٍء يدعى مخًا فقال: 

أنا تارك فيكم ثقلني، 

أوهلما كتاب اهلل وأهل 

بييت، أذكركم اهلل يف 

أهل بييت
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• ال تعارض بني حديث 

الثقلني وبني املروي بأنه 

أوصى بالقرآن وسنته 

ته هي املصدر الثاني  فسنَّ

بعد القرآن الكريم
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مدينة العلم وعليٌّ بابها، فمن 
أراد املدينة فليأتها من بابها( 
رواه احلاكم يف املستدرك على 

الصحيحني.
علي  املؤمنني  أمري  وعن     
)كنت  قال:  أنه  السالم  عليه 
صلى  اهلل  رسول  سألت  إذا 
أجابين،  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
ابتدأنى،  مسائلي  فنيت  وإن 
ليل  يف  آية  عليه  نزلت  فما 
أرض  وال  مساء  وال  نهار  وال 
وال دنيا وال آخرة وال جنة وال 
وال  جبل  وال  سهل  وال  نار 
أقرأنيها  إال  ظلمة،  وال  ضياء 
بيدى  وكتبُتها  علّي  وأمالها 
وتفسريها  تأويلها  وعلمين 
وحمكمها ومتشابهها وخاصها 
وأين  نزلت  وكيف  وعامها 

نزلت وفيمن أنزلت إىل يوم 
القيامة، دعا اهلل لي أن يعطيين 
آية  نسيت  فما  وحفظًا،  فهمًا 
من  على  وال  اهلل  كتاب  من 
رواه  علي(  أماله  إال  أنزلت 

الكليين يف الكايف.
   وعلى كل حال فإن التمسك 
النيب  وبسنة  الكريم  بالقرآن 
اليت  الوصية  هي  بيته  وبأهل 
تكررت على لسانه ويف أكثر 
النيب  حق  ومن  مناسبة،  من 
على كل مسلم أن حيفظ هذه 
الوصية ويعمل بها، ال مبعنى 
العاطفة  أجواء  يعيش  أن 
أن  بل  بها،  عالقته  يف  اجملردة 
يرتجم ذلك التمسك بالقول 

والعمل.

• قال رسول اهلل:

أنا مدينة العلم وعليٌّ 

بابها، فمن أراد املدينة 

فليأتها من بابها

• قال أمري املؤمنني عن 

رسول اهلل:

ما نزلت عليه آية يف ليل 

وال نهار وال مساء وال أرض 

وال دنيا وال آخرة وال جنة 

وال نار وال سهل وال جبل وال 

ضياء وال ظلمة، إال أقرأنيها
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ملاذا غّيب اهلل املسيح ؟!
12 شعبان 1428 هـ  / 25 أغسطس 2007

ويوسف  ويعقوب  وإسحاق 
األنبياء  بعده  ومن  وموسى، 
عليهم  إسرائيل  بين  من 
النبوات  خامتة  ثم  السالم، 
صلى  حممد  املرسلني  بسيد 
الذي  وسلم،  وآله  عليه  اهلل 
الكتاب  من  اهلل  مّحله  ما  أدى 
حتى  جهاده،  فيه حق  وجاهد 
إذا استوفى رسالته توفاه اهلل..

مريم  ابن  املسيح عيسى  عدا 
عليهما السالم، إذ بقيت مهمته 
الساعة،  هذه  إىل  تامة  غري 
الرسالة،  أعباء  محل  أن  فبعد 
وواجه قومه واملشركني بأنواع 
مات  كما  ميت  مل  التحديات، 
الرسل  من  وبعده  قبله  من 
واألنبياء، بل غّيبه اهلل عزوجل 
وحفظه طوال القرون املاضية، 
على  الرد  يف  تعاىل  قال 
)َوَقْوهلِِْم  املسيح  بقتل  االدعاء 
اْبَن  ِعيَسى  املَِْسيَح  َقَتْلَنا  ِإنَّا 
َقَتُلوُه  َوَما  اهللَِّ  َرُسوَل  َمْرَيَم 
هلَُْم  ُشبَِّه  َوَلِكن  َصَلُبوُه  َوَما 
َلِفي  ِفيِه  اْخَتَلُفوْا  الَِّذيَن  َوِإنَّ 
َشكٍّ مِّْنُه َما هلَُم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ 

نوحًا  عزوجل  اهلل  بعث    
وصاحب  نبيًا  السالم  عليه 
فمكث  للبشرية،  أول شريعة 
سنة  األلف  قرابة  قومه  يف 
يدعوهم إىل دين اهلل سبحانه 
استوفى  إذا  حتى  وشريعته، 
وجاء  اهلل...  توفاه  رسالته 
اخلليل  إبراهيم  بعده  من 
وكتاب  اهلل  بشريعة  رسواًل 
عبادة  إىل  ودعا  السماء،  من 
ما  سبيله  يف  وجاهد  الرمحن، 
استطاع، ونشر دينه يف اآلفاق، 
حتى إذا استوفى رسالته توفاه 
إمساعيل  كان  وهكذا  اهلل... 

• استوفى األنبياء مهامهم 

إال السيد املسيح إذ بقيت 

مهمته غري مكتملة 

إىل هذه الساعة

• غّيب اهلل املسيح ابن 

مريم ليؤدي مهمته غري 

العادية يف آخر الزمان
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نِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا، َبل  اتَِّباَع الظَّ
رََّفَعُه اهللَُّ ِإَلْيِه َوَكاَن اهللَُّ َعِزيًزا 
َحِكيًما، َوِإن مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب 
ِإالَّ َلُيْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَل َمْوِتِه َوَيْوَم 
َشِهيًدا(  َعَلْيِهْم  َيُكوُن  اْلِقَياَمِة 
ذاك  وما  )النساء:159-157(، 
غري  مهمة  ألداء  ليبقيه  إال 
دولة  إقامة  يف  تتمثل  عادية، 
األرض  وجه  على  العدل 
باتساع رقعتها اجلغرافية، دولة 
التوحيد  أساس  على  تقوم 
واإلميان بكل أنبياء اهلل ورسله 
على  وتعمل  اآلخر،  وباليوم 
العدل،  وَبْسط  احلق  إقامة 
وعمارة األرض ماديًا وروحيًا 
من  الناس  يأتي  )وسوف 
املشرق واملغرب ومن الشمال 
على  فيجلسون  واجلنوب 
املائدة يف ملكوت اهلل( )إجنيل 

لوقا:اإلصحاح13(.
املهمة غري  أن هذه  ويبدو     
غري  إعداد  إىل  حتتاج  العادية 
عادي هلذا النيب الكريم ليشهد 
للبشرية  التارخيية  احلركة 
فكريًا  املتنوعة  جتاربها  يف 
وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا 
اإلنسانية  خماض  يف  وأمنيًا، 
نهاية  يف  يوّلد  لن  الذي 
الطريق إال الفساد واحلروب 

يف  انعكس  ما  وهو  والدمار، 
السالم  عليه  املسيح  حوار 
النص  يف  كما  احلواريني  مع 
عالمة  )وما  التالي:  اإلجنيلي 
جميئك ونهاية العامل؟ فأجابهم 
يسوع: إياكم أن يضلكم أحد. 
الناس  من  كثري  يأتي  فسوف 
أنا  يقولون:  امسي  منتحلني 
أناسًا  ويضلون  املسيح  هو 
كثريين. وستسمعون باحلروب 
وبإشاعات عن احلروب فإياكم 
أن تفزعوا، فال بد من حدوثها، 
ولكن ال تكون النهاية عندئذ. 
ومملكة  أمة،  على  أمة  فستقوم 
جماعات  وحتدث  مملكة،  على 
وزالزل يف أماكن كثرية. وهذا 
كله بدء املخاض. وستسلمون 
وتقتلون،  الضيق  إىل  عندئذ 
الوثنيني  مجيع  ويبغضكم 
أناس  فيغري  امسي.  أجل  من 
كثريون ويسلم بعضهم بعضًا 
ويتباغضون. ويظهر كثري من 
ويضلون  الكذابني  األنبياء 
اإلثم،  ويزداد  كثريين.  أناسًا 
الناس.  أكثر  يف  احملبة  فتفرت 
والذي يثبت إىل النهاية فذاك 
الذي خيلص. وستعلن بشارة 
امللكوت هذه يف املعمورة كلها 
أمجعني،  الوثنيني  لدى  شهادة 

• املهمة غري العادية 

للسيد املسيح حتتاج إىل 

إعداد غري عادي ليشهد 

احلركة التارخيية 

للبشرية يف جتاربها 

املتنوعة

• قال السيد املسيح:

يظهر كثري من األنبياء 

الكذابني ويضلون أناسًا 

كثريين، ويزداد اإلثم، 

فتفرت احملبة يف أكثر 

الناس. والذي يثبت إىل 

النهاية فذاك الذي خيلص
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)إجنيل  النهاية(  تأتي  وحينئذ 
متى: اإلصحاح24(.

   أما ملاذا املسيح دون غريه من 
فلعل  السالم،  عليهم  األنبياء 
السر يكمن يف أن املؤمنني به 
)املسيحيني( لرمبا يشكلون يف 
من  كبرية  نسبة  الزمان  ذلك 
)أكثر  اليوم  هي  كما  الناس 
ما  وهو  نسمة(،  مليار   2 من 
باحلق  إميانهم  مهمة  سييّسر 
آخر  دولة  يف  سيطبَّق  الذي 

الزمان )ملكوت اهلل(.
   إال أن هذه املهمة لن تقوم 
على أكتاف هذا النيب الكريم 
عزوجل  اهلل  شاء  فقد  وحده، 
أن يكون للعامل يف آخر الزمان 
قائد من أمة اإلسالم، إماٌم من 
ذرية خامت النبيني حممد صلى 
اهلل عليه وآله وسلم، من ولد 

فاطمة وعلي واحلسني عليهم 
باملهدي،  امللقب  السالم، وهو 
)كيف  األكرم  النيب  فعن 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم 
صحيح  منكم؟(  وإمامكم 
قواعد  بإرساء  يقوم  البخاري، 
وحيارب  الباطل  فيمحو  احلق 
العدل  ويبسط  الظلم  قوى 
وميّهد  التوحيد  كلمة  وينشر 
لظهور املسيح ابن مريم ليقودا 
السالم،  إىل  ـ  معًا  ـ  البشرية 
املشرق  سلطانه  )يبلغ  و 
واملغرب، ويظهر اهلل عزوجل 
به دينه ولو كره املشركون، فال 
إال  خراب  األرض  يف  يبقى 
ـر، وينزل روح اهلل عيسى  ُعمِّ
بن مريم عليه السالم فيصلي 

خلفه( اإلمام حممد الباقر.
   وملا كانت املسئولية الكربى 

• لعل السر يف تغييب 

املسيح دون غريه يكمن 

يف أن املؤمنني به لرمبا 

يشكلون يف ذلك الزمان 

نسبة كبرية من الناس 

كما هي اليوم

• مهمة املسيح لن تقوم 

على أكتافه وحده، فقد 

شاء اهلل أن يكون للعامل 

يف آخر الزمان قائد من أمة 

اإلسالم من ذرية حممد، 

وهو املهدي املننتظر
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اإلمام  هذا  عاتق  على  ستقع 
فقد  العدل،  دولة  حتقيق  يف 
له  حيقق  أن  سبحانه  اهلل  شاء 
إعدادًا مشابهًا إلعداد املسيح، 
من  عيسى  غّيب  كما  فغّيبه 
جتارب  يعيش  وجعله  قبل، 
حتى  تنوعاتها،  يف  اإلنسانية 
أمره  املوعود  اليوم  جاء  إذا 
دعوته  وإعالن  بالظهور  اهلل 
امسه  عز  يقول  دولته،  وإقامة 
)َوَلَقْد َكَتْبَنا يِف الزَُّبوِر ِمن َبْعِد 
ْكِر َأنَّ اأَلْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي  الذِّ
)األنبياء:105(،  احِلُوَن(  الصَّ
)الصّديقون  داود  مزامري  ويف 

يرثون األرض( )املزمور37(.
   وهكذا تتكامل املهمتان يف 
البشرية  تشهده  رائع  تناغم 
جئت  أني  تظنوا  )وال  مجعاء 
األنبياء،  أو  الشريعة  ألبطل 
ألكمل،  بل  ألبطل  جئت  ما 
يزول  لن  لكم:  أقول  احلق 
الشريعة  من  نقطة  أو  حرف 
تزول  أو  شئ  كل  يتم  حتى 
)إجنيل  واألرض(  السماء 
يف  وكما   ،)5 متى:اإلصحاح 
النبوي )فلو مل يبق من  اخلرب 
الدنيا إال يوم واحد لطوَّل اهلل 
ذلك اليوم حتى يأتيهم رجل 
املالئكة  تكون  بييت،  أهل  من 

اإلسالم(  ويظهر  يديه  بني 
املآسي  بعد  األرض  وتنعم 
الرهيبة اليت تشهدها، وحيصد 
األرض  خريات  الناس 
والسماء كما مل حيصل من قبل 
املهدي  زمن  يف  أميت  )تنعم 
قط،  مثلها  ينعموا  مل  نعمة 
ترسل السماء عليهم مدرارًا، 
من  شيئًا  األرض  والتدع 
حديث  أخرجته(  إال  النبات 

نبوي.
العظيمة  البشارات  إنها     
اليوم  األمم  هلا  تتعطش  اليت 
والسالم،  العدل  حتقيق  يف 
احلاجة  أمس  يف  وستكون 
ظلمًا  األرض  متتلئ  حني  هلا 
ودمارًا يف ذلك العصر، فتنشد 
طاملا  الذي  املخّلص  ظهور 

انتظرت جميئه.
عن  تعرّب  األوىل  )اللوحة  ـ 
الرؤيا  لسفر  يوحنا  كتابة 
وهو حيتوي على نبوءات عن 
ضمن  ومدّون  الزمان،  آخر 
األناجيل،  بعد  اجلديد  العهد 
والصورة الثانية ملنطقة جمدون 
اليت  بفلسطني  هرجمدون   أو 
ستقع  بأنه  املسيحيون  يؤمن 
بني  األخرية  احلرب  فيها 

املسيح وأعدائه(.

• شاء اهلل أن حيقق 

للمهدي إعدادًا مشابهًا 

إلعداد املسيح، فغّيبه 

كما غّيب عيسى

من قبل

• قال رسول اهلل:

لو مل يبق من الدنيا إال يوم 

ل اهلل ذلك اليوم  واحد لطوَّ

حتى يأتيهم رجل من أهل 

بييت، تكون املالئكة 

بني يديه
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مجال الشباب
19 شعبان 1428 هـ  / 1 سبتمرب 2007

اهلدف األول واألخري حلياتك، 
األوحد  اهتمامك  هو  وكان 
لغرورك،  إرضاًء  حياتك  يف 
اآلخرين  رضا  جللب  أو 
هذا  يتحول  وقد  وإعجابهم.. 
أو  نفور  عامل  إىل  اجلمال 
كان  الذي  الوقت  سخرية يف 
عامل  يكون  أن  فيه  ينبغي 

جذب وإعجاب.
هذا  عند  الوقوف  إن  بل     
احلد يف فهم اجلمال اإلنساني 
يتوافق  الشباب ال  يف مرحلة 
مع ما نفهمه من روح اإلسالم 
اجلمال  حيصر  ال  الذي 
باجلمال الطبيعي أو املصطنع 
ـ أي التجمل ـ بل يتعداه إىل 
واألخالقي...  املعنوي  اجلمال 
الحظ معي النصوص التالية:

ومجاله  عقُله،  الرجل  )ميزة 
عليه  علي  اإلمام  مروَّته( 

السالم.
)العلم مجاٌل ال خيفى، ونسٌب 
عليه  علي  اإلمام  جيفى(  ال 

السالم.
ظاهر،  مجاٌل  الصورة  )ُحسن 

   مجالك الذاتيـ  أيها الشاب 
ـ يتمثل جزئيًا فيما تبلغه من 
النشاط  وعنفوان  اجلسد  قوة 
واملشاعر،  العواطف  وتفّتح 
وكل ذلك يضفي عليك روعة 
الناس  إىل  حتّببك  وحالوة 
بشرط  قلوبهم،  إىل  وتقّربك 
العناصر  هذه  تتحول  ال  أن 
لتدمري الشخصية  إىل أسباب 
أو طغيان القوة أو التقوقع يف 

دائرة الوهم.
أنعم  الذي  اجلمال  هذا     
إىل  يتحول  قد  عليك  به  اهلل 
وسيلة تدمريية إن جعلت منه 

• اجلمال الذي أنعم اهلل به 

على الشاب قد يتحول إىل 

وسيلة تدمريية إن جعل 

منه اهلدف األول

واألخري حلياته
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باطن(  مجاٌل  العقل  وُحسن 
اإلمام احلسن العسكري عليه 

السالم.
)إن أحسن الزّي ما خالطك 
بالناس، ومّجلك بينهم، وكّف 
علي  اإلمام  عنك(  ألسنتهم 

عليه السالم.
   عزيزي الشاب... إن ميلك 
والسجايا  الروح  مجال  إىل 
األخالقية أمٌر تلقائي يولد يف 
الشباب،  بدء عهد  منذ  ذاتك 
الرغبة  وجدانك  يف  وتتفتح 
بالضبط  املعنوي  اجلمال  يف 
كرغبتك يف التجّمل والتزين 
بامليل  تشعر  أمل  الظاهري... 
وأنت  والسخاء  اإلنفاق  إىل 
طعام  وجبة  أصدقاءك  تشارك 
يف نزهٍة ما ؟ أمل تدفعك محية 
صديق  عن  للدفاع  الفتّوة 
تعشق  أال  لالعتداء؟  تعّرض 
الصدق  وجدانك  عمق  يف 
بالعهد  والوفاء  واألمانة 
والشرف وعزة النفس وخدمة 

الناس؟
عهد  وعذوبة  طراوة  إن     
املظاهر  من  هي  الشباب 
الطبيعي،  للجمال  العظيمة 
فحالوة هذه املرحلة من العمر 
تزيد من مجال الشباب وتعزز 

الناس...  قلوب  يف  مكانتهم 
ـ  عزيزي  ـ  تعمد   وعندما 
بتصفيف  نفسك  تزيني  إىل 
وارتداء  والتطّيب  الشعر 
أمجل الثياب، وجتمع بني هذا 
واجلمال  الظاهري  اجلمال 
الروحي، فإن حمبتك يف قلوب 
وتزداد...  ستتضاعف  الناس 
عزيزي  ـ  مجالك  يتكامل  وال 

الشاب ـ إال بهذا وذاك. 

• ميل الشاب إىل مجال 

الروح والسجايا األخالقية 

أمٌر تلقائي يولد يف ذاته 

منذ بدء عهد الشباب

• طراوة وعذوبة عهد 

الشباب هي من املظاهر 

العظيمة للجمال 

الطبيعي، فحالوة هذه 

املرحلة من العمر تزيد من 

مجال الشباب
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اليوم الدولي حملو األمية
26 شعبان 1428 هـ  / 8 سبتمرب 2007

يف العاملني العربي واإلسالمي 
أمر ال نقاش فيه:

ـ أكثر من مليار أّمي بالغ يف 
نسبة  يشكلون  اليوم  العامل 
26% من جمموع عدد البالغني، 

وثلثاهم من النساء.
ـ 98 % من األميني يعيشون يف 
تشكل  واليت  النامية،  الدول 
واإلسالمية  العربية  الدول 

نسبة كبرية منها.
العربية  الدول  ساكين  عدد  ـ 
أي  تقريبًا،  نسمة  مليون   300
سكان  مخس  ميثلون  أنهم 

األرض.
 70 العرب  األميني  عدد  ـ 
 25 بنسبة  أي  نسمة،  مليون 
الدول  سكان  جمموع  من   %

العربية.
قراءة يف التاريخ واحلاضر:

   ملا كانت األمية من األسباب 
اليت تؤدي بالفرد واجملتمع إىل 
التخلف، وتشكل عائقًا رئيسًا 
وعدم  بأنواعها،  التنمية  أمام 
مواكبة الركب احلضاري، فقد 
صلى  األكرم  النيب  حرص 

   أعلنـــت اجلمعيـة العامة 
من  األول  املتحدة:  لألمم 
كانون الثاني/يناير 2003 بداية 
عقِد األمم املتحدة حملو األمية، 
من  الثامن  حتديد  مت  كما 
سبتمرب من كل عام يومًا دوليًا 

حملو األمية.
   وبالنظر إىل األرقام واحلقائق 
قبل  من  املنشــــورة  التالية 
اليونسكو وجهات أخرى، فإن 
إلينا  بالنسبة  املوضوع  أهمية 

• أكثر من مليار أّمي بالغ 

يف العامل اليوم يشكلون 

نسبة 26% من جمموع عدد 

البالغني، و 98 % من األميني 

يعيشون يف الدول النامية
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   من بني اإلمكانات املتاحة: 
أو  املتقاعدين  املعلمني  توفر 
حس  ميلكون  الذين  األفراد 
املسئولية االجتماعية أو الدينية 
وبإمكانهم عقد جلسات فردية 
أو مجاعية مبسطة حملو األمية،. 
ثم إن املساجد املنتشرة يف كافة 
املناطق ميكنها أن تهيئ املكان 
ومصارف  للتعليم،  املناسب 
والصدقات  واخلمس  الزكاة 
ميكنها أن ختدم يف متويل هذا 
االستفادة  أن  كما  املشروع، 
من أوقات حضور املصلني يف 
تنظيم  على  تساعد  املساجد 
ال  حمددة  أوقات  يف  الدروس 

تزعج املعلم واملتلّقي.
   وإذا كانت الدافعية مشكلة 
متصورة يف بعض اجملتمعات، 
برتتب  األخروي  احلافز  فإن 
خدمة  خالل  من  الثواب 
اجملتمع وقضاء حوائج الناس، 
اإلهلية  والتوفيقات  والربكات 
من  ذلك  وراء  من  املتوخاة 
جهة، وأهمية تلّقي العلم من 
جهة أخرى هي من بديهيات 

ديننا وأول أجبدياته.
   ومن مناذج ذلك ما يف اخلرب 
اهلل  صلى  األكرم  النيب  عن 
عليه وآله وسلم أنه قال: )اهلل 

• حرص رسول اهلل 

على بعض املشاريع اليت 

تعكس فطنته امليدانية 

وأسلوبه العملي والفعال 

يف حتقيق التقدم 

للمسلمني واجملتمع 

اإلسالمي

• تقاعس بعض اجلهات 

الرمسية يف الدول العربية 

واإلسالمية عن حمو األمية 

بشكل جاد ال يعفي 

أفراد اجملتمع من القيام 

بوظيفتهم يف هذا اإلطار 

من خالل جهود شخصية 

أو مجاعية

108
على  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
خالل  من  املسلمني  أمية  حمو 
تعكس  اليت  املشاريع  بعض 
وأسلوبه  امليدانية  فطنته 
حتقيق  يف  والفعال  العملي 
واجملتمع  للمسلمني  التقدم 
من  واالستفادة  اإلسالمي، 
كانت  ولو  املتاحة  اإلمكانات 
ذلك  على  ومثال  بسيطة، 
صلى  أصدره  الذي  القرار 
اهلل عليه وآله وسلم بإمكانية 
يفدوا  أن  بدر  معركة  أسرى 
تعليم  خالل  من  أنفسهم 
القراءة  املسلمني  من  عشرة 

والكتابة.
   وإذا كانت بعض اجلهات 
العربية  الدول  يف  الرمسية 
يف  اليوم  تعمل  واإلسالمية 
األمية بشكل جاد،  نطاق حمو 
أفراد  يعفي  ال  هذا  أن  إال 
بوظيفتهم  القيام  من  اجملتمع 
خالل  من  اإلطار  هذا  يف 
مجاعية،  أو  شخصية  جهود 
اإلمكانات  من  واالستفادة 
بسيطة،  كانت  ولو  املتاحة 
الرقم  مالحظة  مع  السيما 
املخيف الذي وصل إليه عدد 
 70 العربي:  العامل  يف  األميني 

مليون أّمي!!
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السموات  وأهل  ومالئكته 
يف  النملة  حتى  واألرضني، 
جحرها وحتى احلوت، ليصّلون 
على معلِّم الناس اخلري(، ويف 
بن  صفوان  عن  آخر  خرب 
)إني  للنيب:  قال  أنه  عسال 
فقال  العلم.  أطلب  جئت 
العلم،  بطالب  مرحًبا  النيب: 
إن طالب العلم حتفه املالئكة 

بأجنحتها(.
   نعم ال ميكن إنكار غياب )أو 
ضعف( تنمية حس املسئولية 
الدينية  االجتماعية يف تربيتنا 
املعاصرة، وضيق أفق اخلطاب 

وتطبيقاته  عمومًا  اإلسالمي 
التعطش  أن  إال  اخلارجية، 
أمر  األخروي  الثواب  إىل 
ملموس وحاضر يف الوجدان 
الدافعية  مما يعّوض اخللل يف 
التلقائية الناشئة من اإلحساس 
باملسئولية بعيدًا عن حسابات 
الفرد  عند  والعقاب  الثواب 

املسلم.

• قال رسول اهلل:

مرحًبا بطالب العلم، 

إن طالب العلم حتفه 

املالئكة بأجنحتها

• إذا كانت الدافعية 

مشكلة متصورة يف 

بعض اجملتمعات، فإن 

احلافز األخروي برتتب 

الثواب من خالل خدمة 

اجملتمع يعّوض ذلك يف 

جمتمعاتنا اإلسالمية
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إشكاليات حتديد بدايات األشهر
3 رمضان 1428 هـ  / 15 سبتمرب 2007

العلمي فقط ألبنّي بعضًا من 
الفقهية بني  أهم االختالفات 
جهة،  من  اإلسالمية  املذاهب 
وبني فقهاء املذهب الواحد من 
للقارئ  ليتضح  أخرى،  جهة 
الكريم ما وراء هذا االنقسام، 
ومن ثم سأعرج لذكر بعض 
أن  برجاء  العملية  املقرتحات 
ختفف من وطأة هذا االنقسام 
وتقرب وجهات النظر وفتاوى 

الفقهاء وتكامل اجلهود.
من أهم العوامل الفقهية:

1ـ يبدأ الشهر القمري طبيعيًا 
اهلالل، وذلك  من حني والدة 
القمر  قرص  يغيب  عندما 
الشمس  بني  ما  الظل  يف 
واألرض، وعندها يكون حماقًا 
ال ينعكس منه ضوء الشمس، 
وتوقيت الوالدة ُيعرف بالدقة 
ملئات  الفلكية  باحلســــابات 
األعـــوام القادمـــة واملاضية 
شهرًا بشهر، ويسميه البعض 
الطبيعي(.  القمري  )الشهر 
بكفاية  الفقهاء  بعض  ويفيت 
نقول  الوالدة لكي  حتقق هذه 

   تبقى مسألة توحيد بدايات 
القمـــرية، السيما  األشهــر 
بالنسبة ألشهر رمضان وشوال 
وذي احلجة، من القضايا امللّحة 
ويعرّب  اإلسالمي،  الوسط  يف 
عن  املسلمني  من  الكثــــري 
حزنهم وتأثرهم لعدم إمكانية 
توحيد األمة على قول واحد 
يف هذا اإلطار، واحلديث عن 
االنقسام  يف  املؤثرة  العوامل 
حديث  عام  كل  احلاصل 
علمية  أبعاد  وذو  متشعب 
شخصية،  وأحيانًا  وسياسية 
البعد  على  سأقتصر  ولكنين 

• عرّب الكثـري من 

املسلمني عن حزنهم 

وتأثرهم لعدم إمكانية 

توحيد األمة على قول 

واحد يف إطار حتديد 

بدايات األشهر القمرية
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التالي  اليوم  يف  الشهر  ببدء 
األرضية.  الكرة  ولكل  منه، 
آخرون  فقهاء  يشرتط  بينما 
مرور فرتة زمنية كافية يكتسب 
خالهلا القمر كمية من الضوء 
تكون كافية لكي ُتشاهد على 
مهما  هالل،  بصورة  األرض 
البعض  ويطلق  ضئياًل.  كان 
القمري  )الشهر  ذلك  على 

الشرعي(.
2ـ يفيت بعض الفقهاء بكفاية 
احلسابات الفلكية والفيزيائية 
الدقيقة لتحديد بداية الشهر 
إىل  تؤدي  أن  بشرط  القمري 
حتديد الوالدة الطبيعية عالوة 
بالعني،  الرؤية  إمكانية  على 
وإن مل ُير فعاًل بسبب العوامل 
عدم  أو  التلوث  أو  اجلوية 
بينما  ذلك.  وغري  االستهالل 
يشرتط فقهاء آخرون حصول 
االكتفاء  وعدم  بالعني  الرؤية 
كانت  مهما  العلمية  بالنتائج 

دقيقة.
3ـ يفيت بعض الفقهاء بكفاية 
املقرِّبة  باألجهزة  الرؤية 
كالتلسكوب وإن مل ُير اهلالل 
خيالفهم  بينما  اجملردة،  بالعني 
الرؤية  آخرون فيشرتطــــون 

بالعني اجملردة.

4ـ يفيت بعض الفقهاء بكفاية 
مكان  أي  يف  الثابتة  الرؤية 
على وجه األرض للقول ببدء 
األرضية،  الكرة  لكل  الشهر 
أن  آخـرون  يشـــرتط  بينما 
دائرة  ضمن  الرؤية  تكون 
الليل  املناطق اليت تشرتك يف 
فقط، ويذهب فريق ثالث إىل 
يف  أو  احمللية  الرؤية  اشرتاط 

املناطق ذات األفق القريب.
برد  الفقهاء  بعض  يفيت  5ـ 
كانت  إذا  الشهود  شهادة 
متعارضة مع املعطيات العلمية 
علميًا  توصلنا  فلو  الدقيقة، 
إىل استحالة رؤية اهلالل ألنه 
عمره  كان  أو  مثاًل،  يولد  مل 
البعض  وشهد  جدًا،  صغريًا 
ُترد،  شهادتهم  فإن  بالرؤية، 

وإن كانوا عدواًل يوثق بهم.
عوامل التوحيد أو التقريب:

االطـــــالع على  بعـــد     
االختالفات الفقهية احلادة يف 
األشهر  بدايات  حتديد  طرق 
القمريـــة، يصعــــب ادعاء 
املسلمني  كل  توحيد  إمكانية 
يوم  يف  ويفطروا  ليصوموا 
السعي  ميكن  أنه  إال  واحد، 
لتقليل عوامل االختالف من 

خالل املقرتحات التالية:

• العوامل املؤثرة يف 

االنقسام احلاصل كل

عام حديث متشعب

وذو أبعاد علمية

وسياسية وأحيانًا

شخصية

الفقهاء  • يفيت بعض 

بكفاية احلسابات 

الفلكية والفيزيائية 

الدقيقة لتحديد بداية 

الشهر القمري
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• يفيت آخرون بكفاية 

بة  الرؤية باألجهزة املقرِّ

كالتلسكوب وإن مل ُير 

اهلالل بالعني اجملردة
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جادة  اجتماعات  عقد  1ـ 
الفلكــــيني  بني  ومطولـــة 
وبني  جهة،  من  والفيزيائيني 
جهة  من  املسلميــــن  فقهاء 
أهم  على  إلطالعهم  ثانية 
الكفيلة  العلمية  املستجدات 
احلسابات  اعتماد  باحتمالية 
بدايات  لتحديـــد  العلمية 

األشهر.
بني  اجتماعات  عقد  2ـ 
والفقهاء يف  الدينيني  املراجع 
املذهب الواحد، ومن ثم بني 
املذاهب املختلفة، تكون ذات 
جادة،  حوارية  علمية  صبغة 
مسئولية  حتمل  منطلق  ومن 
نقاط  ملناقشة  وتهدف  األمة، 
كيفية  يف  الفقهي  االختالف 
حتديد بدايات األشهر القمرية 
إىل  اخللوص  ولرمبا  شرعًا، 

أكثر  أو  اختالفًا  أقل  آراء 
تقاربًا، مما ينقص من احتمالية 
بدايات  حتديد  يف  االختالف 

األشهر عمليًا. 
الرصد  عمليات  تنظيم  3ـ 
دقيقة،  علمية  بصورة  لألهلة 
وباالستعانة بالوسائل احلديثة، 
العاملية،  باملراصد  واالرتباط 
يف  املبعثرة  اجلهود  وتنسيق 

هذا اإلطار.
اإلسالمي  العامل  كان  إذا     
يشعر  ال  مضت  قرون  يف 
فإن  االختالف،  هذا  بوطأة 
بتزايد  يتعاظم  الشعور  هذا 
بني  املعلومـــاتي  الرتابط 
أرجاء الكرة األرضية، وحيّمل 
أصحاب القـــــرار مسئولية 
معاجلة هذه احلالة و التخفيف 

من وطأتها.

• البد من عقد اجتماعات 

جادة ومطولة بني 

الفلكيني والفيزيائيني 

من جهة، وبني فقهاء 

املسلمني من جهة ثانية

• البد من عقد اجتماعات 

بني املراجع الدينيني 

والفقهاء يف املذهب

الواحد، ومن ثم بني

املذاهب املختلفة
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أعظم الناس حسرة
10 رمضان 1428 هـ  / 22 سبتمرب 2007

كان من صفات  هنا  ومن     
يوم  القيامة:  يـــوم  وأمســاء 
سبحانه  اهلل  قال  احلسرة، 
وتعاىل )َوَأنِذْرُهْم َيْوَم احْلَْسَرِة 
َغْفَلٍة  يِف  َوُهْم  اأَلْمُر  ُقِضَي  ِإْذ 
)مريم:39(،  ُيْؤِمُنوَن(  ال  َوُهْم 
فما أكثر الندم يف ذلك اليوم 

وشدته، والت حني مناص!!
تصوير  الكريم  وللقرآن     
الذي  اإلنســــان  حلالة  حي 
يعيش أشد حاالت احلسرة يف 
تتجلى  الذي  القيامة  موقف 
فيه احلقائق، ويرى اإلنسان ما 
الذي  الغيب  من  ُينكره  كان 
أخرب به اهلل وبّشر به وأنذر منه 
املرسلون، قال سبحانه )َوِجيَء 
ُر  َيَتَذكَّ َيْوَمِئٍذ  جِبََهنََّم  َيْوَمِئٍذ 
 * ْكَرى  الذِّ َلُه  َوَأنَّى  اأْلِْنَساُن 
حِلََياِتي(  ْمُت  َقدَّ َلْيَتيِن  َيا  َيُقوُل 
اليت  هـــذه  )الفجر:24-23( 
اجلديد  اجلّو  هذا  فيها  أعيش 
الذي لن يرتفع باإلنسان إال 
من خالل ما قّدمه من أعمال 
ماله  رأس  متثل  اليت  اخلري 
احلياة  هي  اليت  اآلخرة،  يف 

اللفظ  إطالق  يف  للعرب     
لطيفة  التفاتات  املعنى  على 
ذلك  ومن  طريفة،  وخترجيات 
فاحلســــري  )احلسرة(،  كلمة 
منفعة  ال  ما  هو  الدواب  من 
املعنى  هذا  أخذوا  وقد  فيه، 
أشد  يف  الندم  على  وأطلقوا 
احلســــرة،  مصطلح:  صوره 
بعد  لفعـــل شئ  إذ ال جمال 
وُتغلَّق  األمور  تتكشف  أن 

األبواب.

• من صفات وأمســاء 

يـــوم القيامة: يوم 

احلسرة، ألنه ميثل 

الندم يف أشد صوره
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التعارض بني القول والعمل 
من موجبات املقت اإلهلي، قال 
آَمُنوا  َأيَُّها الَِّذيَن  سبحانه )َيا 
ملَ َتُقوُلوَن َما ال َتْفَعُلوَن * َكربَ 
َمْقًتا ِعنَد اهللَِّ َأن َتُقوُلوا َما ال 

َتْفَعُلوَن( )الصف:3-2(. 
احلسرة على املال:

   عن أمري املؤمنني علي بن 
)إنَّ  السالم:  عليه  أبي طالب 
الِقيامِة،  يوَم  احَلَسراِت  أْعظَم 
يف  مااًل  َكَسَب  رُجـٍل  َحسرُة 
رُجل،  فوِرَثه  اهلل،  طاَعِة  َغرِي 
ُسبحاَنه،  اهلل  طاعِة  يف  فأنَفَقه 
به  ودَخَل  اجلنَّة،  بِه  فَدخَل 

األوُل الناَر(. 
يف  تتجلى  احلسرة  وهذه     
يوم  مشهد  يسبــــق  موقف 
اللحظات  يف  وذلك  القيامة، 
الروح  تسليم  عند  األخرية 
تنكشف حقيقة  لباريها، حني 
املوت، وأن ال مرّد إىل احلياة من 
ميلك  ال  اإلنسان  وأن  جديد، 
قّدمت  ما  إال  يقّدم  أن  حينها 
يداه يف سالف أيامه. وقد روي 
السالم  عليه  علي  اإلمام  عن 
اللحظات  تلك  وصف  يف 
َنَزَل  َما  َمْوُصوٍف  )َفَغرْيُ  قوله: 
َسْكَرُة  َعَلْيِهم  ِاجَتَمَعت  ِبِهْم، 
َاْلَفْوِت،  َحْسَرُة  َو  َاملَْْوِت 

• للقرآن الكريم تصوير 

حي حلالة اإلنســــان الذي 

يعيش أشد حاالت احلسرة 

يف موقف القيامة الذي 

تتجلى فيه احلقائق

• قال رسول اهلل:

أَشدُّ الناِس َحسرًة يوَم 

الِقياَمِة رجٌل أمَكنُه 

نيا فلم  طلُب الِعلِم يف الدُّ

يطلْبه، ورجٌل َعِلم علمًا 

َعه فاْنتـَفَع به َمن مَسِ

ِمنه دوَنه
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اخلالدة،  احلياة  ألنها  احلقيقية، 
بينما ال متثل الدنيا إال اللهو 
واللعب. وتلك هي احلســرة 
اليت يشعر بها اإلنسان الذي 
يف  اخلـــري  فرص  كل  ضّيع 
إىل حسراٍت  فتحولت  الدنيا 
يوم القيامة )َفَيْوَمِئٍذ ال ُيَعذُِّب 
َوَثاَقُه  ُيوِثُق  َوال  َأَحٌد*  َعَذاَبُه 

َأَحٌد( )الفجر:26-25(.
دور  الشريفة  ولألحاديث     
احلسرات  من  مناذج  بيان  يف 
املوقف  ذلك  يف  األليمة 
منها  ونستعرض  العصيب، 

منوذجني:
تفويـــت فــــرص التعلــم 

والتطبيق:
   عن النيب األكرم صلى اهلل 
عليه وآله وسلم أنه قال: )أَشدُّ 
الناِس َحسرًة يوَم الِقياَمِة رجٌل 
نيا  الدُّ يف  الِعلِم  طلُب  أمَكنُه 
َعِلم علمًا  فلم يطلْبه، ورجٌل 
فاْنتـَفَع به َمن مَسَِعه ِمنه دوَنه(. 
وإىل هذه احلقيقة أشار اإلمام 
السالم  عليه  الصادق  جعفر 
النَّاس  أعظِم  ِمن  )إنَّ  بقوله: 
حسرًة يوَم القيامة َمن َوصف 

َعداًل ثم َخالَفه إىل َغرْيه(.
تلك  تأثيــــر  ينتهي  وال     
فإن  احلد،  هذا  عند  احلسرة 
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َفَفرَتَْت هلََا َأْطَراُفُهْم، َو َتَغريََّْت 
َاملَْْوُت  اْزَداَد  ُثمَّ  َأْلَواُنُهم،  هلََا 
َبنْيَ  َفِحيَل  ُوُلوجًا،  ِفيِهْم 
ِإنَُّه  َو  َمْنِطِقِه،  َبنْيَ  َو  َأَحِدِهْم 
َو  ِبَبَصِرِه  َيْنُظُر  َأهِلِه  َلَبنْيَ 
ِمْن  ٍة  ِصحَّ َعَلى  ِبأُذِنِه،  َيْسَمُع 
ُر  ُيَفكِّ ُلبِِّه،  ِمْن  َبَقاٍء  َو  َعْقِلِه 
َأْذَهَب  َأْفَنى ُعْمَرُه، َو ِفيَم  ِفيَم 
مَجََعَها  َأْمَوااًل  ُر  َيَتَذكَّ َو  َدْهَرُه، 
َأَخَذَها  َو  َمَطاِلِبَها  يِف  َأْغَمَض 
ُمْشَتِبَهاِتَها،  َو  ُمَصرََّحاِتَها  ِمْن 
َو  مَجِْعَها،  َتِبَعاُت  َلِزَمْتُه  َقْد 
َتْبَقى ملَِْن  ِفَراِقَها،  َأْشَرَف َعَلى 
ِفيَها  َيْنَعُموَن  ُيَنعَُّموَن  َوَراَءُه 
َامَلْهَنأ  َفَيُكوُن  ِبَها،  َيَتَمتَُّعوَن  َو 
َظْهِرِه،  َعَلى  َاْلِعْب ُء  َو  ِلَغرْيِِه 
ِبَها،  ُرُهوُنُه  َغِلَقْت  َقْد  َاملَْْرُء  َو 
َيَدُه َنَداَمًة َعَلى َما  َفُهَو َيَعضُّ 
َأْصَحَر َلُه ِعْنَد َاملَْْوِت ِمْن َأْمِرِه، 
ِفيِه  َيْرَغُب  َكاَن  ِفيَما  َيْزَهُد  َو 
َالَِّذي  َأنَّ  َيَتَمنَّى  َو  ُعْمِرِه،  َأيَّاَم 

َكاَن َيْغِبُطُه ِبَها َو حَيُْسُدُه َعَلْيَها 
َقْد َحاَزَها ُدوَنُه(.

   وللمرحوم الشريف الرضي 
التنبيه  يف  الشعر  من  أبيات 
من الوقوع يف هذا املأزق، قال 

فيها:
يا آِمن األيام بادر صرفها  
واعلم بأن الطالبني ُحثاُث

خذ من ثرائك ما استطعت 
فإمنا شركاؤك األيام والوّراُث

ما كان منه فاضاًل عن قوتك        
فلتعلمن بأنه مرياُث

تعود  النمــاذج     وكل هذه 
أن  مفادها  واحدة  حقيقة  إىل 
الفرصة مواتية مادام اإلنسان 
ميتلك مقّومات التزّود لآلخرة، 
منه،  البد  الذي  جاء  ما  ومتى 
قّدم  ما  رهينة  اإلنسان  أصبح 
له  وسيبدو  أيامه،  خوالي  يف 
قصريًا  قصريًا..  العمر  شريط 

جدًا.

• تتجلى احلسرة يف موقف 

يسبــــق يوم القيامة، 

وذلك يف اللحظات األخرية 

عند تسليم الروح، حني 

تنكشف حقيقة املوت، 

وأن ال مرّد إىل احلياة

• الفرصة مواتية مادام 

اإلنسان ميتلك مقّومات 

التزّود لآلخرة، ومتى ما 

جاء املوت، أصبح اإلنسان 

رهينة ما قّدم
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فزت و رب الكعبة
17 رمضان 1428 هـ  / 29 سبتمرب 2007

ذلك  وربط  الكبري(،  ـ  املبني 
بعدة عناوين:    

1ـ الصدق يف اإلميان واملوقف 
َيْوُم  َهَذا  اهللَُّ  )َقاَل  والكلمة: 
هلَُْم  ِصْدُقُهْم  اِدِقنَي  الصَّ َينَفُع 
َجنَّاٌت جَتِْري ِمن حَتِْتَها اأَلْنَهاُر 
اهللَُّ  رَِّضَي  َأَبًدا  ِفيَها  َخاِلِديَن 
َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز 

اْلَعِظيُم( )املائدة:119(.
2ـ اجلهاد يف سبيل اهلل بالنفس 
ِمَن  اْشرَتَى  اهللََّ  )ِإنَّ  واملال: 
املُْْؤِمِننَي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواهلَُم ِبَأنَّ 
َسِبيِل  يِف  ُيَقاِتُلوَن  اجْلَنََّة  هلَُُم 
َوْعًدا  َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن  اهللَِّ 
َعَلْيِه َحقًّا يِف التَّْوَراِة َواإِلجِنيِل 
َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن 
الَِّذي  ِبَبْيِعُكُم  َفاْسَتْبِشُروْا  اهللَِّ 
اْلَفْوُز  ُهَو  َوَذِلَك  ِبِه  َباَيْعُتم 

اْلَعِظيُم( )التوبة:111(.
)ِتْلَك  ورسوله:  اهلل  طاعة  3ـ 
اهللََّ  ُيِطِع  َوَمن  اهللَِّ  ُحُدوُد 
جَتِْري  َجنَّاٍت  ُيْدِخْلُه  َوَرُسوَلُه 
َخاِلِديَن  اأَلْنَهاُر  حَتِْتَها  ِمن 
اْلَعِظيُم(  اْلَفْوُز  َوَذِلَك  ِفيَها 

)النساء:13(.

الغدر  سيف  هوى  عندما    
على رأس أمري املؤمنني علي 
بن أبي طالب عليه السالم يف 
التاسع عشر من شهر رمضان 
نادى  للهجرة،   40 العام  من 
يف حمرابه حيث أصيب: فزُت 
ورب الكعبة... هذا النداء مّثل 
وعنوانها  علي  حياة  خالصة 

األبرز... الفوز.
القرآن  حتــــدث  وعندما     
احلقيقي  الفــوز  الكريم عن 
ـ  العظيم  )الفوز  بـ  عرّب عنه 

• حني تلقى أمري املؤمنني 

الضربة على رأسه يف 

حمرابه نادى: 

فزُت ورب الكعبة
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آَمُنوْا  )الَِّذيَن  التقوى:  4ـ 
اْلُبْشَرى  هلَُُم   * َيتَُّقوَن  َوَكاُنوْا 
اآلِخَرِة  َويِف  ْنَيا  الدُّ احْلََياِة  يِف 
اهللَِّ  ِلَكِلَماِت  َتْبِديَل  اَل 
اْلَعِظيُم(  اْلَفْوُز  ُهَو  َذِلَك 

)يونس:64-63(.
   وإذا متّثلنا سرية أمري املؤمنني 
وجدناه  السالم،  عليه  علي 
املصـداق األكـــرب والنموذج 
األمثـــل لكـل العنــــاوين 
السابقة، فهو الذي مل يعبد يف 
حياته كلها إال اهلل ومل يسجد 
تصديقه  وأعلن  قط،  لصنم 
بنبوة حممد صلى اهلل عليه وآله 
وسلم قبل كل الناس، وسّجل 
أني  علمتم  )قد  بقوله:  ذلك 

أّولكم أميانًا باهلل ورسوله(.
اهلل  اجملاهد يف سبيل  وهو     
بنفسه حتى شهدت له ساحات 
مبا مل تشهد ألحد من  الوغى 
قبل ومن بعد، وصار مضرب 
والشجاعة،  البطولة  يف  املثل 
اهلل  رسول  شأنه  يف  وقال 
وسلم:  وآله  عليه  اهلل  صلى 
)... فعلي أشجع الناس قلبًا(، 

وقال: )علي أشجع العرب(.
اهلل  اجملاهد يف سبيل  وهو     
على  الكل  آثر  حتى  مباله 
نفسه، ونزلت آيات من سورة 

احلقيقة  تلك  متدح  اإلنسان 
)َوُيْطِعُموَن  تعاىل  قال  فيه، 
ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلى  َعاَم  الطَّ
َا ُنْطِعُمُكْم  َوَيِتيًما َوَأِسرًيا * ِإمنَّ
ِلَوْجِه اهللَِّ ال ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء 
)اإلنسان:9-8(.  ُشُكوًرا(  َوال 
عن  تعبريًا  علي  اإلمام  وقال 
قد  إمامكم  وإن  )أال  ذلك: 
اكتفى من ُدنياه بطمريه، ومن 

ُطعمه بُقرصيه]1[(. 
   وهو الذي مل يسجل التاريخ 
له موقف معارضة أو احتجاج 
النيب  قول  على  تقّدم  أو 
وإرادته، فكان يرى نفسه بني 
يدي حبيبه النيب يف مقام االبن 
أستاذه،  مع  والتلميذ  أبيه  مع 
علمتم  )وقد  القائل:  وهو 
موضعي من رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله وسلم بالقرابة 
اخلصيصة،  واملنزلة  القريبة 
ولد  وأنا  حجره  يف  وضعين 
يضمين إىل صدره ويكنفي يف 
فراشه وميّسين جسده ويشّمين 
ثم  الشيء  ميضغ  وكان  ُعرفه، 
يلقمنيه، وما وجد لي كذبة يف 
قول وال خطلة يف فعل. ولقد 
قرن اهلل به صلى اهلل عليه وآله 
وسلم من لدن أن كان فطيمًا 
أعظـــــم مَلك من مالئكته 

• إذا متّثلنا سرية أمري 

املؤمنني وجدناه املصـداق 

األكرب والنموذج األمثل 

للصدق والتقوى واجلهاد 

والطاعة هلل ورسوله

• كان علي اجملاهد يف 

سبيل اهلل بنفسه حتى 

شهدت له ساحات الوغى 

مبا مل تشهد ألحد من قبل
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• مل يسجل له موقف 

معارضة أو احتجاج

أو تقّدم على قول

النيب وإرادته
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املكارم  طريق  به  يسلك 
ليله  العامل  أخالق  وحماسن 
ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع 
الفصيل أثر أمه]2[، يرفع لي 
علمًا  أخالقه  من  يوم  كل  يف 

ويأمرني باالقتداء به(.
إمام  فهو  التقـــوى  وأما     
النيب  له  شهد  وقد  املتقني، 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
انك  علي  )يا  قال:  إذ  بذلك 
املتقني  وإمام  املسلمني  سيد 

وقائد الغر احملّجلني]3[(.
   ومما سبق وغريه كثري، تتجلى 
ال  اليت  احلقيقة  ذات  الصورة 
استشهاد  أن  التشكيك،  تقبل 
علي عليه السالم كان اخلسارة 
العظمى للمسلمني بعد رحيل 

رسول اهلل، والفوز العظيم له، 
احلافلة  حياته  ملسرية  خامتًة 
بالعطاء اخلالص والتضحيات 
فيها  يذق  مل  حياة  الكبرية، 
من  القرب  إال حالوة  حالوًة 

اهلل وطاعة احلبيب حممد. 
ــــــــــــ

توضيح:
البالي.     الثوب  الطمر:   ]1[
الناقة.     ابن  الفصيل:   ]2[
]3[   قائد الغر احملجلني: الغر 
من البياض يف جبني احلصان: 
كان  من  هو  احملجل  واخليل 
البياض يف آخر يديه ورجليه، 
يف  النور  ملواضع  إشارة  وهو 
املؤمنني وهي أماكن الوضوء.

• قال رسول اهلل:

يا علي، انك سيد املسلمني 

وإمام املتقني وقائد الغر 

احملّجلني

• كان استشهاد علي 

اخلسارة العظمى 

للمسلمني بعد رحيل 

رسول اهلل، والفوز 

العظيم له
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ملن القدس اليوم ؟
24 رمضان 1428 هـ  / 6 أكتوبر 2007

والكنعانيون واليبوسيون من 
القبائل اليت هاجرت من شبه 
واستوطنت  العرب  جزيرة 
هذه األرض ومتدنت فيها، فهم 
فتاريخ  العرب،  من  بالتالي 
يسبق  للقدس  العرب  حكم 
إسرائيل.  بين  حكم  بقرون 
كون  إىل  يدعـــو  من  وهناك 
املسلمني،  حق  من  القدس 
باعتبار أنها كانت حتت حكم 
املسلمني إىل عهد قريب جدًا، 
تدويلها  البعض  يريد  كما 
األديان  إدارة  حتت  جعلها  أو 
فلمن  الثالثـــة...  السماوية 
املنظور  وفق  اليوم  القدس 

القرآني؟ 
املعيار القرآني:

   اعترب القرآن الكريم أن هذه 
األرض أرض مقدسة، قال اهلل 
)اْدُخُلوا  وتعاىل  سبحانه 
َسَة الَّيِت َكَتَب اهللَُّ  اأَلْرَض امُلَقدَّ
اآلية21(،  من  )املائدة:  َلُكْم( 
والتقديس يعين التطهري، فاهلل 
تعاىل يريد هلا أن تكون أرضًا 
الشرك  مظاهـــر  من  مطهرة 

   ملن القــدس اليوم؟ يقول 
حتت  كانــت  بأنها  اليهود 
النيب  عهــــد  منذ  حكمهم 
السالم،  عليه  نون  بن  يوشع 
أكثر من ثالثة آالف  قبل  أي 
يف  التارخيـــي  فحقهم  سنة، 
ويقول  ثابت،  األرض  هذه 
العرب أن هذه األرض كانت 
الكنعانيني  قبل  من  حمكومة 
واليبوسيني قبل أن يسقـــط 
حكمهم على يد النيب يوشع، 

اليهود أن حقهم  • يدعي 

التارخيي يف هذه األرض 

ثابت منذ عهــــد النيب 

يوشع بن نون
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اْلَقْوِم  َعَلى  َوانُصْرَنا  َأْقَداَمَنا 
ِبِإْذِن  َفَهَزُموُهم   * اْلَكاِفِريَن 
َوآَتاُه  َجاُلوَت  َداُوُد  َوَقَتَل  اهللَِّ 
اهللَُّ املُْْلَك َواحْلِْكَمَة َوَعلََّمُه ممَّا 

َيَشاء( )البقرة:251-250(.
   وعلى أساس ما سبق فإنه 
سيكون  القرآني  املعيار  وفق 
اهلل  دين  ميّثل  َمن  مع  احلق 
على األرض يف زمانه، وعلى 
انتماءاتهم  باختالف  املؤمنني 
أن  والقومــــية  العرقيـــــة 
ينصروهم بأنفسهم وأمواهلم. 
ولو كّنا نعيش يف تلك احلقبة 
علينا  لزامًا  لكان  الزمان  من 
نصرة بين إسرائيل اخلاضعني 
السالم  عليهم  األنبياء  لقيادة 
وداود،  ويوشــــع  كموســى 
ولدعونا إىل أن تكون القدس 
حكم  حتت  ال  حكمهم  حتت 

الوثنيني أيًا كانت قوميتهم.
خطأ فادح:

وقع  أن  املؤســــف     ومن 
العرب  الكّتاب  من  البعض 
تعرضوا  حني  فادح  خطأ  يف 
من  الفلسطينيــــة  للقضية 
التهم  فكالوا  قومي،  منظور 
كيوشع  إسرائيل  بين  ألنبياء 
الســـالم،  عليهمــــا  وداود 
وقذفوهم بأبشع الصفـــات، 

• الكنعانيون واليبوسيون 

من القبائل العربية اليت 

هاجرت من شبه جزيرة 

العرب واستوطنت هذه 

األرض ومتدنت فيها قبل 

اليهود بزمن طويل

• وفق املعيار القرآني 

سيكون احلق يف هذه 

األرض مع َمن ميّثل دين 

اهلل على األرض يف زمانه، 

وعلى املؤمنني باختالف 

انتماءاتهم العرقية 

والقومية أن ينصروهم
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والكفر العملي واملعنوي، فال 
أصنام فيها وال عبادة لألصنام 
وال أي مظهر آخر من مظاهر 

النجاسة الروحية والفكرية.
   ولذا تعرض القرآن الكريم 
للحديث  إجيابيــــة  بصورة 
يد  على  القـــدس  فتح  عن 
من  وختليصها  إسرائيل،  بين 
براثن العرب الوثنيني آنذاك، 
موسى  لسان  على  تعاىل  قال 
اْدُخُلوا  َقْوِم  )َيا  السالم  عليه 
َكَتَب  الَّيِت  َسَة  امُلَقدَّ اأَلْرَض 
َعَلى  َترَتدُّوا  َواَل  َلُكْم  اهللَُّ 
َخاِسِريَن(  َفَتنَقِلُبوا  َأْدَباِرُكْم 
ذلك  يتحقق  ومل  )املائدة:21(، 
وتأجل  إسرائيل،  بين  لعناد 
بعث  حتى  عقود  لعدة  الفتح 
نون  بن  يوشع  عليهم  اهلل 
الذي فتح القدس، وطّهر تلك 

األرض من عبادة األوثان.
الكريم  القرآن  وحتــدث     
بني  أخرى  مواجهــــة  عن 
إسرائيل  بين  من  املؤمنـــني 
طالوت،  امللك  بقيادة  آنذاك 
بقيادة  الوثنيني  العرب  وبني 
املوقف  وكان  جالوت،  امللك 
)َوملَّا  املؤمنني  مع  القرآني 
َقاُلوْا  َوُجُنوِدِه  جِلَاُلوَت  َبَرُزوْا 
َوَثبِّْت  َصرْبًا  َعَلْيَنا  َأْفِرْغ  َربََّنا 
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انطالقًا من أنهم مّثلوا القوى 
اليت قهرت جيوش العرب يف 
إياهم  معتربين  الزمان،  ذلك 
ألراٍض  غاشم  احتالل  قوى 

عربية.
موقفنا اليوم:

شريعة  فإن  اليـــوم،  أما     
وآله  عليه  اهلل  صلى  حممـــد 
الشرائع،  خامتة  متثل  وسلم 
عليه  اهلل  صلى  حممد  وأتباع 
وآله وسلم ميثلون احلق وفق 
أن  وجيب  القرآني،  املنظور 
واحلاكمية  السيادة  هلم  تكون 
اليت  املقدسة  األرض  على 
وتعاىل  سبحانــــه  اهلل  يريد 
َدَنـس،  كل  من  يطهرها  أن 
السيما إذا أضفنا إىل ما سبــق 
تنص  اليت  القرآنية  احلقيقة 
ُيوِرُثَها  هللَِِّ  اأَلْرَض  )ِإنَّ  على 

َواْلَعاِقَبُة  ِعَباِدِه  ِمْن  َيَشاء  َمن 
من  )ألعراف:  ِلْلُمتَِّقنَي( 
احلاكمية  أن  مبعنى  اآلية128(، 
فهو  احلقيقية هي هلل سبحانه، 
اليت  املــــوازين  يضع  الذي 
تكون  ملن  يتحدد  خالهلا  من 
اهلل  خالفة  حنو  على  احلاكمية 
يف األرض، والعاقبة للمتقني.

   وهذا ال يعين أن يتم طرد غري 
أو  املسلمني من هذه األرض 
شعائرهم،  ممارسة  من  منعهم 
بل يكون التعايش السلمــي 
هو اإلطار الذي جيمعهم مجيعًا، 
ماداموا  املواطنة  حقوق  وهلم 
حيافظون ويساهمون يف حتقيق 
األرض،  هلذه  واألمان  األمن 
مع االحتفاظ باملسألة األساس 

وهي احلاكمية للمسلمني.

• وقع بعض الكّتاب 

العرب يف خطأ فادح 

حني تعرضوا للقضية 

الفلسطينية من منظور 

قومي، فكالوا التهم

ألنبياء بين إسرائيل

• احلاكمية احلقيقية 

هي هلل، فهو الذي يضع 

املوازين اليت من خالهلا 

يتحدد ملن تكون 

احلاكمية على حنو 

خالفة اهلل يف األرض
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أعيادنا منطلقات للمسئولية
2 شوال 1428 هـ  / 13 أكتوبر 2007

يقّرب اإلنسان إىل ربه خطوة 
من  الغاية  وحيقق  لألمام، 
من  شهٍر  بعد  العيد  تشريع 
يعترب  اليـــوم  فهذا  الصيام. 
الشعور  فيها  يتمازج  حمطة 
خالل  من  املادية  بالسعـــادة 
العامة  املظاهر  يف  التجديد 
والفــردية، مع اإلحســـــاس 
وذلك  الروحيــــة،  بالسعادة 
للتوفيق احلاصــــل لإلنسـان 
رمضان،  شهر  بصيام  املسلم 
واالرتقاء الروحي الناتج من 
النوافل  أجواء  يف  االنغماس 
وقراءة القرآن والدعاء، مع ما 
الصيام من مسو روحي  حققه 
التعلق  عن  باإلنسان  ارتقى 
من  حـــالة  إىل  باملادة  التام 
وإن  الروحي،  املادي  التمازج 
كان مبستويات ختتلف من فرد 
إىل آخر، ولو لسويعات يف كل 
يوم، عالوة على كرامة النزول 
ونيل  عزوجل  اهلل  ضيافة  يف 
وفيوضاته  وعطاءاته  رمحاته 
اإلمام  أن  جند  ولذا  العظيمة، 
)إمنا  يقول:  السالم  عليه  عليًا 

عن  اإلنســان  ينفك  ال    
املنظور  يف  ـ  املسئولية  حتمل 
حتى  ـ  واإلسالمي  العقلي 
يف اللحظات اليت يعيش فيها 
األعياد،  من  بعيٍد  االحتفال 
يف  استغراق  من  نلحظه  وما 
تعبريات  يف  املادي  اجلانب 
احلقيقة  ميثل  ال  بها  احملتفلني 
يف  األعياد  لتشريع  الكاملة 

اإلسالم.
نكون  أن  هنا  نريــد  ال     
نكديني، وُنفسد فرحة الناس 
بعيد الفطــــر الذي يتطلعون 
إىل قدومه ويتوقون إىل حلظاته، 
ولكن إدراك احلقيقة السابقة 

• االستغراق يف اجلانب 

املادي يف تعبريات 

احملتفلني بها ال ميثل 

احلقيقة الكاملة 

لتشريع األعياد
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صيامه  اهلل  َقـِبل  ملن  عيد  هو 
ال  يوم  وكل  قيامه،  وشَكر 

ُيعصى اهلل فيه فهو عيد(.
   ومن جهة أخرى فإن روح 
فجر  بزوغ  مع  تربز  املسئولية 
املسلم  يبدأ  إذ  اليوم،  ذلك 
يومه هذا بإخراج زكاة الفطرة، 
العيد،  صالة  أداء  ثم  ومن 
يعلن من  عباديني  كمظهرين 
خالهلما أنه يبدأ حمطة جديدة 
مواطن  خالل  من  حياته  يف 
يف  ويؤكد  سبحانه،  اهلل  طاعة 
اآلية  مفهوم  رسوخ  وجدانه 
ِإَلْيِه  َوِإنَّا  هللَِِّ  )ِإنَّا  الكرمية 
اآلية  )البقرة:من  َراِجُعوَن( 
ويتفاعل  يتواصل  كما   ،)156
من  غريه  مع  وروحيًا  ماديًا 

أفراد اجملتمع باختالف طبقاته، 
نطاق  يف  بالطمأنينة  فيشعر 
خدمته للبشرية وقيامه بالدور 
إمكاناته  بلحاظ  منه  املطلوب 
تأكيد  جيّسد  ما  وهو  وطاقاته، 
البعد  على  الدائم  اإلسالم 
االجتماعي البّنـاء يف شخصية 
مع  سيما  ال  املسلم،  اإلنسان 
حركة  االعتبار  بعني  األخذ 
اليت  االجتماعي  التواصل 
يشهدها هذا اليوم، مبا يرّسخ 

أسس األمن يف اجملتمع.
   وما ذكرناه يف خصوص عيد 
منطلقات  مع  يتطابق  الفطر 
األضحى،  بعيـد  االحتفال 
احتفااًل  للحاج  ميثل  الذي 
عبادة  من  مهم  جانب  بإنهاء 

• عيد الفطر يعترب حمطة 

يتمازج فيها الشعور 

بالسعادة املادية من خالل 

التجديد يف املظاهر العامة 

والفردية، مع اإلحساس 

بالسعادة الروحية للتوفيق 

للصيام واالرتقاء الروحي 
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البعد  • أكد اإلسالم على 

االجتماعي البّنـاء يف 

شخصية اإلنسان املسلم، 

ال سيما مع األخذ بعني 

االعتبار حركة التواصل 

االجتماعي اليت يشهدها 

عيد الفطر
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اهلل،  من  التوبة  ونيل  احلج، 
كيوم  طاهرًا  حياته  وبدء 
القربان  وقبول  أمه،  ولدته 
الذي قّدمه لربه سبحانه متامًا 
إبراهيم  قربان  اهلل  تقبل  كما 
ما  وهو  السالم،  عليه  اخلليل 
على  السري  ـ  بالتالي  ـ  ميّثل 
خطا ذلك النيب الكريم الذي 
القرآن  يف  منهاجه  اهلل  عّظم 
الكريم وخّلد ذكراه للبشرية 
مناسكه  وجعل  القرون،  عرب 

باقية إىل يوم الدين.
   وأخريًا فإن معنى االحتفال 
دينية كانت  ـ  باألعياد عمومًا 
ننطلق  أن  هو  ـ  وضعية  أم 
تعيش  جمتمعاتنا  لنجعل 
ملستقبلها يف حركة  التخطيط 

واعية، ولتجاوز ما أمكن من 
السلبيات، وحتقيــق ما أمكن 
ولرتتـقي  اإلجيابيـــات،  من 
الذكريات  هذه  حمطات  يف 
الكبرية  واإلجنازات  العظيمة 
اليت تتحقــــق على املستوى 
الفردي واجلماعي، ال أن تربز 
العبثية  جوانب  خالهلا  من 
احلضاري  والتخلف  الالهية 
الذي نشهده لألسف يف بعض 
حتت  الالمسئولة  التصرفات 
عنوان التعبري عن السعـــادة 
وإن كان على حساب مشاعر 
بهم  األذى  وإحلاق  اآلخرين 

ومبمتلكاتهم.

• االحتفال بعيـد األضحى

 ميثل للحاج احتفااًل بإنهاء 

جانب مهم من عبادة

احلج، ونيل التوبة من اهلل، 

وبدء حياته طاهرًا كيوم 

ولدته أمه، وقبول القربان 

• معنى االحتفال باألعياد 

عمومًا هو أن ننطلق 

لنجعل جمتمعاتنا تعيش 

التخطيط ملستقبلها يف 

حركة واعية، لتجاوز 

السلبيات وحتقيق 

اإلجيابيات
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الُبهــــرة
9 شوال 1428 هـ  / 20 أكتوبر 2007

عبارة  بناؤه  الطائفة  أبناء هذه 
عن مسجد بكل ما للمسجد 
أنهم  كما  وُحرمة،  معنى  من 
كما  الصالة  فيه  سيقيمون 
يقيم سائر املسلمني صالتهم 
اختلفت  وإن  املساجد،  يف 

اخلصوصيات الفقهية.
   وال ننسى أن هذه الطائفة 
الفاطمية  للدولة  امتداد  هي 
القاهرة  مدينة  أسست  اليت 
العظيمة وما سواها، وجامعة 
مؤسساتها  مبختلف  األزهر 
اجلامع،  املسجد  ذلك  يف  مبا 
مصر  مساجد  من  آخر  وعدد 

واملغرب العربي. 
   ولست هنا يف معرض الدفاع 
عن مذهبهم واألسس العقدية 
والفكــــرية اليت يتبنـــونها، 
السيمــا بلحاظ االختـــالف 
العقيدة  مفردات  بني  الواسع 
إثناعشريني،  كمسلمني  بيننا 
اإلمساعيليني،  املسلمني  وبني 
القفز  يعين  ال  هذا  أن  إال 
على احلقائق واتهام اآلخرين 
تعاىل  قال  براء،  منه  هم  مبا 

   أثريت يف الكويت مؤخرًا 
املراد ختصيص  املسجد  قضية 
أرٍض له لطائفـــة البهـــرة، 
هذه  عن  البعض  حتدث  وقد 
امللة  عن  مبا خيرجهم  الطائفة 
متامًا، حتى ُعـربِّ عن املسجد بـ 
له  يؤسف  مما  وهذا  )املعبد(، 
ويثري األشجان، ألنه ال تصح 
مصادرة احلقائــــق من خالل 
اليت  املغلوطة واآلراء  األفكار 
واضحة  أسس  على  تبتين  ال 
بّينة، كما ال حيق ألحد مصادرة 
كانت  إذا  والسيما  املسميات 
متطابقة مع الواقع، فما يريد 

• ال تصح مصادرة

احلقائق من خالل 

األفكار املغلوطة 

واآلراء اليت ال تبتين 

على أسس واضحة
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احلادي  اإلمام  عند  ويتوقفون 
وهو  أئمتهم  من  والعشرين 
إّنه  ويقولون  الطيب  اإلمام 
غائب.  وإّنه  املنتظر،  املهدي 
اسم  عليه  يطلقون  الذي  أّما 
)سلطان البهرة( فهو الداعي 
وهو  تصنيفهم،  وفق  املطلق 
الديين  املرجع  قبيل  من 
اإلمام  عن  والنائب  األعلى 
الغائب، واملعاصر منهم اليوم 
برهان  حممد  الدكتور  هو 
 96 العمر  من  ويبلغ  الدين 
سنة، ومقره يف بومباي ـ اهلند.

البهرة مسلمون:
املسلمني  قبلة  إىل  الصالة     
وحج  رمضان  شهر  وصيام 
أهم  من  احلرام  اهلل  بيت 
ميكن  اليت  العبادية  املظاهر 
احلكم  يف  إليها  الرجوع 
بإسالم أية طائفة، وإذا أضفنا 
إىل ذلك التصريح بالشهادتني، 
فإن األمر يكون أشد وضوحًا 
وأقوى حجة علينا لئال حنكم 
تلك  أو  الطائفة  هذه  على 

باخلروج عن دائرة اإلسالم.
إىل  بالرجوع  أنه  واحلق     
لطائفة  العبادية  املمارسات 
ملتزمون  جندهم  فإننا  البهرة 
بصالتهم، حمافظون على صيام 

• هذه الطائفة هي امتداد 

للدولة الفاطمية اليت 

أسست مدينة القاهرة 

وجامعة األزهر واملسجد 

اجلامع، وعدد آخر من 

مساجد مصر واملغرب 

العربي

• لست يف معرض الدفاع 

عن مذهبهم واألسس 

العقدية والفكرية 

اليت يتبنونها، السيمــا 

بلحاظ االختالف الواسع 

بني مفردات العقيدة بيننا 

وبينهم، ولكن...
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ُكوُنوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  )َيا 
ِباْلِقْسِط  ُشَهَداء  هللَِِّ  َقوَّاِمنَي 
َعَلى  َقْوٍم  َشَنآُن  جَيِْرَمنَُّكْم  َواَل 
َأْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوْا  َتْعِدُلوْا  َأالَّ 
اهللََّ  ِإنَّ  اهللََّ  َواتَُّقوْا  ِللتَّْقَوى 

َخِبرٌي مبَا َتْعَمُلوَن( )املائدة:8(.
اآلغاخانية والبهرة:

فرقتان،  اليوم  اإلمساعيلية     
اآلغاخانيـــة:  إحداهــــــما 
ويسوقون اإلمامـــــة يف ذرية 
مجلة  فيهم  ويعّدون  إمساعيل، 
من خلفاء مصر، وآخر أئمتهم 
هو اآلغاخان الرابع كريم شاه 

علي )ولد 1957(.
   والفرقة الثانية، الُبهرة: وهي 
تعين  هندية  كجراتية  كلمة 
يسوقون  وهم  والعمل،  اجلّد 
إمساعيل،  ولد  يف  اإلمامة 
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إىل  وحيجون  رمضان،  شهر 
مع  عام  كل  احلرام  اهلل  بيت 
سائر املسلمني، وهو ما يشهده 
عام، وال ميكن  كل  الناس يف 
إنكاره أبدًا، عالوة على أنهم 
يتشهدون الشهادتني، ولذا فإن 
مفروغ  أمر  بإسالمهم  احلكم 
التشكيك  يصــــح  وال  منه 
احلديث  يف  جاء  ما  وفق  فيه، 
النبوي )كّفوا عن أهل ال إله 
بذنب،  تكّفروهم  ال  اهلل،  إاّل 
فمن أكفر أهل ال إله إاّل اهلل 
ويف  أقرب(،  الكفر  إىل  فهو 
احلادثة املعروفة أنه ملا خاطب 
األكرم  النيبَّ  اخلويصرة  ذو 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
ثورة من  ثارت  بقوله: اعدل، 

خالد  منهم  اجمللس  يف  كان 
بن الوليد، قال: يارسول اهلل، 
أال أضرب عنقه؟ فقال رسول 
اهلل: فلعله يكون يصّلـي. فقال 
يقول  مصّل  ُربَّ  إّنه  خالد: 
بلسانه ما ليس يف قلبه. فقال 
أن  أؤَمر  مل  إّني  اهلل:  رسول 
وال  الناس  قلوب  عن  أنقِّب 
أشقَّ بطونهم... انظر صحيح 

مسلم وكتب أخرى.
والثالثة  األوىل  الصورتان  ـ 
من  مجع  يف  البهرة  لسلطان 

مريديه.
خان  لآلغا  الثانية  الصورة  ـ 

الرابع

• احلكم بإسالمهم أمر 

مفروغ منه وال يصح 

التشكيك فيه، وتبعًا ملا 

جاء يف احلديث النبوي

• قال رسول اهلل:

ب إّني مل أؤَمر أن أنقِّ

عن قلوب الناس

وال أشقَّ بطونهم
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قفوهم.. إنهم متطرفون
16 شوال 1428 هـ  / 27 أكتوبر 2007

يفرز  التطرف  هذا  ومثل     
اآلخر..  كراهية  أمور:  ثالثة 
التعصب.  الذهين..  اجلمود 
ومن ميتلك ثقافة قرآنية يدرك 
املفرزات  هذه  أن  بوضوح 
الشخصــــية  مع  تتالءم  ال 

اإلسالمية.
الكراهية:

   فالكراهيــــة تعين إغالق 
أن  ميكن  وال  القلب،  منافذ 
إن  اآلخرين  قلوب  إىل  تنفذ 
مل يستشعروا فيك ما تكّنه من 
يبتين  حب حقيقي هلم.. حب 
اآلخر  إنسانية  احرتام  على 
اخلري.  يشمله  أن  يف  والرغبة 
الشخصية  أن  املعلوم  ومن 
أن  فيها  يفرتض  اإلسالمية 
لكي  جاذبة  شخصية  تكون 
تؤثر يف االجتاه الصحيح، وهذه 
اجلاذبية ستكون مفقودة حتمًا 
ال  أنك  اآلخرون  شعر  إن 
حتمل شيئًا من احلب جتاههم، 

إىل  اإلنسان  يصل  عندما     
متامًا عن  خمتلفة  قناعة جديدة 
يكون  فإنه  السابق،  متبناه 
األحيان  من  كثري  يف  ُعرضة 
هذا  تبيّن  يف  التطـــرف  إىل 
يكّفر  أن  يريد  وكأنه  اجلديد، 
عما مضى، أو ُيـرّبر لآلخرين 
سبب هذا التغري وصحــة ما 
أقدم عليه، أي أن الشخصانية 
ظهور  يف  األبرز  العامل  هي 

هذه احلالة.
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• التطرف قد يكون 

ناجتًا عن الرغبة يف 

تكفري الفرد عن

ماضيه األسود
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بل ورمبا تكن هلم الكراهية.
   قال عز امسه )َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤوا 
َقْبِلِهْم  ِمن  َواإِلميَاَن  اَر  الدَّ
َوال  ِإَلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِبُّوَن 
َيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ممَِّّا 
َأنُفِسِهْم  َعَلى  َوُيْؤِثُروَن  ُأوُتوا 
َوَمن  َخَصاَصٌة  ِبِهْم  َكاَن  َوَلْو 
َفُأوَلِئَك  َنْفِسِه  ُشحَّ  ُيوَق 
)احلشر:9(.  املُْْفِلُحوَن(  ُهُم 
استطاع  الروحية  هذه  ومبثل 
التوأمة  يققوا  أن  املسلمون 
جمتمع  يف  والعملية  الروحية 
اهلل  رسول  عهد  على  املدينة 

صلى اهلل عليه وآله وسلم.
   وإذا كان البعض من هؤالء 
من  جتاه  احلب  مشاعر  يمل 
له،  تطّرف  فيما  معه  يتفق 
فإن مثل هذه املشاعر يب أن 
تنطلق إىل دوائر أرحب، ألن 
النجاح احلقيقي يتمثل يف أن 
تكسب قلب من خيتلف معك 
لتبّدل سلبياته إيابيات، ال أن 
تدور يف فلك من يتفق معك، 
حمدودة  أفكاٍر  رهني  لتبقى 

وعالقاٍت ذات طابٍع واحد.
اجلمود الذهين:

يف  أساسية  مسة  العقالنية     
الشخصية اإلسالمية، واجلمود 
الذهين يعين فقدان أحد أهم 
بل  الفكري،  البناء  مقّومات 
ويعين تهديد املسار احلضاري 
خلطر  وتعريضها  لألمة 
حاجزًا  يقف  إذ  االحنراف، 
أمام احليوية واإلبداع، ويعمل 
على حتويل العادات والتقاليد 
إىل مقدسات، وُيبقي األمة يف 
فلك  يف  الدوران  من  حالة 

املاضي.
   وقد ابتلي بهذا املرض أتباع 
األديان السماوية عندما وقفوا 
على الظواهر وحّولوا الدين 
إىل طقوس شكلية ال مضمون 
وال فاعلية هلا، ما جعل الدين 
وال  ضيقة،  أطر  يف  يتجمد 
العلمية  الساحات  يف  ينطلق 
جنعل  عندما  ألننا  الرحبة، 
حركة  مواجهة  يف  الدين 
اخلاسر  فإن  واحلياة،  العلم 
األكرب يف هذا امليدان ويف هذا 
الصراع سيكون الدين نفسه، 
حيث أن سنن التاريخ برهنت 
على أن املنتمني للدين عندما 

• الكراهية تعين إغالق

منافذ القلب، وال ميكن

أن تنفذ إىل قلوب اآلخرين 

إن مل يستشعروا فيك

ما تكّنه هلم من

حب حقيقي
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• العقالنية مسة أساسية 

يف الشخصية اإلسالمية، 

واجلمود الذهين يعين 

فقدان أحد أهم مقّومات 

البناء الفكري، وتهديد 

املسار احلضاري لألمة
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يكّفون عن التحّرك يف أجواء 
العلم والعطاء، يتجمد الدين 
عن  وينكفى ء  نفوسهم،  يف 
حركة الصراع واإلبداع على 

مستوى العامل.
َخْلِق  يِف  )ِإنَّ  تعــاىل  قال     
َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف  السَّ
ألمُِّوِلي  آَلَياٍت  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل 
اأَلْلَباِب * الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ 
ُجُنوِبِهْم  َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما 
َماَواِت  ُروَن يِف َخْلِق السَّ َوَيَتَفكَّ
َهَذا  َخَلْقَت  َما  َربََّنا  َواأَلْرِض 
َعَذاَب  َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك  َباِطاًل 
النَّاِر( )آل عمران:191-190(.

التعصب:
   عندما تتحــرك الشخصية 
الفكري  اجلمـــود  إطار  يف 
وتقديس  الذاتي  واالنفعال 
املاضـــــي ملاضــــويته، فإن 
ألنه  حمالة،  ال  يأتي  التعصب 
قرين هذه السمات، أما املنهج 
بناء  يعمل على  فإنه  القرآني 
التالقي  على  قادرة  شخصية 
صدرها  يتسع  اآلخرين،  مع 
للحوار، وتستمع إىل أصوات 
نقاط  وتبحث عن  املخالفني، 

الثناء  منطلق  وهو  االلتقاء، 
األكرم  النيب  شخصية  على 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
هلَُْم  ِلنَت  اهللَِّ  ممَِّن  َرْحٍَة  )َفِبَما 
اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْو 
َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وْا  اَلنَفضُّ
َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر هلَُْم َوَشاِوْرُهْم 
ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َفِإَذا  اأَلْمِر  يِف 
ِلنَي(  َعَلى اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ ُيِبُّ املَُْتَوكمِّ

)آل عمران:159(. 
أمر  القناعات  تغيري  إن     
إىل  ولرمبا يصل  بل  ـ  مقبول 
يبتين  دام  ما  ـ  الوجوب  حد 
ولكن  سليمة،  أسس  على 
فخ  يف  الوقوع  من  احلذر 
أهمية،  أكثر  أمر  التطرف 
إليه  االلتفات  ينبغي  ما  وهو 
طريق  يف  العاملني  قبل  من 
نفوس  يف  ليزرعوا  التغيري، 
التسامح  روَح  بهم  املتأثرين 

واالنفتاح وشرَح الصدر.

• املنهج القرآني يعمل

على بناء شخصية قادرة 

على التالقي مع اآلخرين، 

ويتسع صدرها للحوار، 

وتستمع إىل أصوات 

املخالفني

• على العاملني يف طريق 

التغيري أن يزرعوا يف 

نفوس املتأثرين بهم روَح 

التسامح واالنفتاح وشرَح 

الصدر
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اإلمام الذي دان له العامل
23 شوال 1428 هـ  / 3 نوفمرب 2007

باجمللس  اإلسـالمية  الشريعة 
األعلى للشئون الدينية، عضو 
اإلسـالمية  البحــوث  جممع 
باإلزهـــر، وعضــــــو جلنة 
الشريعة باجمللـــــس األعلى 

لرعاية الفنون واآلداب.
   والكتاب صادر عن اجمللس 
اإلسالمية  للشئون  األعلى 
مبصر عام 1397 ه  - 1977 م، 
مبينًا  مقدمته  يف  املؤلف  قال 
اعتذاره للتأخر يف تأليف هذا 
الكتاب: ) كان من املنطق أن 
أو  ـ  قبل  الكتاب  هذا  يظهر 
بطل  حنيفة  أبي  كتابنا:  ـ  مع 
اإلسالم،  والتسامح يف  احلرية 
مالك  كتاب  أو  1945م،  سنة 
أبو  تتلمذ  فلقد  أنس،  ابن 
حنيفة ومالك لإلمام الصادق، 
وتأثرا كثريًا به، سواء يف الفقه 
شيخ  ومالك  الطريقة.  يف  أو 
الشافعي، والشافعــــي يدلي 
إىل أبناء النيب صلى اهلل عليه 

   يف أثناء حبثي عن موضوع 
جعفـــر  اإلمــام  حول  أكتبه 
الصادق، وهو  ابن حممـــــد 
سادس أئمــــة أهـــل البيت 
على  اطلعت  السالم،  عليهم 
جعفر  )اإلمام  بعنوان  كتاب 
املستشار  ملؤلفــــه  الصادق( 
ووجدت  اجلندي،  عبداحلليم 
اإلنرتنت  شبكـــــة  على  له 
السابق  الرئيس  بأنه  تعريفًا 
يف  احلكومة  قضـايا  إلداراة 
مصر، ورئيس جلنة جتلية مبادئ 

• املستشار عبداحلليم 

اجلندي أّلف كتابًا يف 

اإلمام الصادق اعتذر يف 

مقدمته عن تأخره يف 

إعداد هذا املؤلَّف ألهميته



    منتقيات

من  إلينا  وصل  فيما  السالم 
فقه أهل البيت عليهم السالم 
جعفر  )واإلمام  قال:  حيث 
قمة  يف  شاخمًا  يقف  الصادق 
عليه  النيب  بيت  أهل  فقه 
الصالة والسالم، هو يف الفقه 
إمام،  للمسلمني  وحياته  إمام، 
يلتمسون  اليوم  واملسلمون 
مصادر  الذاتية  كنوزهم  يف 
غري  مسلمة  للنهضة،  أصيلة 
خملطة وال مستوردة. هو اإلمام 
الوحيد من أهل البيت الذي 
أكثر  دامت  إمامة  له  أتيحت 
فيها  متحض  قرن،  ثلث  من 
جملسه للعلم، دون أن ميد عينيه 
امللوك.  أيدي  يف  السلطة  إىل 
األمة  سّلم  التخصص  وبهذا 
ومنه  النبوي،  العلم  مفاتح 
ملنهج  الواضح  التأصيل  يبدأ 
اإلسالمي،  للفكر  عام  علمي 
به  فبلغت  الغرب  أمم  نقلته 
مبالغها احلالية، وُعمل به بني 
جابر  تلميذه  أعلنه،  ثم  يديه، 
ابن حيــــان أول كيمائي كما 
ُتبايع له أوروبة احلديثة، وهو 
منهج التجربة واالستخالص، 

• املستشار اجلندي:

الفقه الشيعي واحٌد من 

النهرين اللذين ُتسقى 

منهما حضارة أهل اإلسالم، 

وإليه جلأ الشارع املصري 

يف هذا القرن إلجراء 

إصالحات ذات بال يف

نظم األسرة املصرية

• استمر جملس اإلمام 

أكثر من ثلث قرن دون أن 

ميد عينيه إىل السلطة يف 

أيدي امللوك. وسّلم األمة 

مفاتح العلم النبوي، ومنه 

يبدأ التأصيل الواضح 

ملنهج علمي عام للفكر 

اإلسالمي
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العلم  من  بأسباٍب  وسلم 
والدم، وقد تتلمذ له أحد بن 
فهؤالء  عشرة.  سنوات  حنبل 
األربعة،  السنة  أهل  أئمة 
غري  أو  مباشرون  تالميذ 

مباشرين لإلمام الصادق(.
الفقه اجلعفري ووحدة األمة:

لبيان  املؤلـــــف  وأردف     
أهمية حتقيق الوحدة يف األمة 
يف  )تأكد  قائاًل:  ذلك  وسبيل 
العربية،  األمة  توحيد  كتابنا: 
القاعدة  وحدة  أن   ،1965 سنة 
املثلى  الطريقة  هي  القانونية 
شتى  يف  املسلمــــني،  لربط 
أقطارهم، بتشـــريح إسالمي 
شامل، تضؤل دونه التشريعات 
املعاصرة يف الغــــرب أو يف 
الشرق. والفقه الشيعي واحٌد 
ُتسقى  اللذين  النهرين  من 
اإلسالم،  أهل  حضارة  منهما 
يف  املصري  الشارع  جلأ  وإليه 
هذا القرن إلجراء إصالحات 
األسرة  نظم  يف  بال  ذات 

املصرية(. 
   ثم أوضح مركزية مدرسة 
عليه  الصادق  جعفر  اإلمام 
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وحتكيم  بالواقع  االعتبار  أي 
العلمية،  النزاهة  مع  العقل، 
فاتح  هو  الصــــادق  فاإلمام 
اجلديد،  الفكــــــري  العامل 
والتجرييب،  العقالني  باملنهج 
الذين  الكشوف  كأصحاب 
لعباده  اهلل  أرض  فتحـــــوا 

فدخلوها آمنني(. 
فكريًا  الصادق يؤسس  اإلمام 

لدول عظمى:
   وحول تأثري مدرسة اإلمام 
الصـــــادق على واقع األمة 
قال:  حاكميتها  يف  اإلسالمية 
اإلمام  هو  الصادق  )واإلمام 
الوحيد يف التاريخ اإلسالمي، 
والعامل الوحيـــد يف التاريخ 
على  قامت  الذي  العاملي، 
أسس مبادئه الدينية والفقهية 
واالجتماعية واالقتصادية دول 
عظمى، ومصر تذكـــــر منها 
أكرب دولة عرفها التاريخ فيها 
الدولة  ـ  الفراعنة  عهد  من 
الفاطمية ـ اليت امتد سلطانها 
إىل  األطلسي  احمليـــــط  من 
هزمية  ولوال  السويس،  برزخ 
جيوشها أمام األتراك خلفقت 

أعالمها على جبال اهلماليا يف 
وسط آسيا، والعامل كله مدين 
واملسلمون  القاهرة،  مبدينة  هلا 
األزهر،  باجلامع  هلا  يدينون 
والسنة  القرآن  حفظ  الذي 
واللغة العربية وعلومها كافة، 
بقيام  اإلمام  لتعاليم  ويدينون 
وجمتمع  إيران،  يف  كبرية  دولة 
عظيم بالعراق، ومعاهد علمية 
األشرف،  النجف  يتصدرها 
وشعـــــوب قويــة يف اهلند 
وباكستان واليمن وأفغانستان 
وسورية  ولبنان  آسيا  ووسط 

كثري سواها(. 
مبادئ  يرسي  الصادق  اإلمام 

احلياة العزيزة:
قال املستشــار اجلندي يف     
ذلك: )وهو اإلمام الذي عّلم 
ما  قدر  وقفها،  اليت  باملواقف 
أرساها،  اليت  باملبادئ  علم 
أعلى  وهي  أعمال،  فاملواقف 
ولقد  األقــــوال،  من  صوتًا 
جهاد  الواحد  املوقف  يعدل 
حياة  مهمة  أو  كامـــل،  عمر 
من  مبكانه  ـ  وهو  رجــــل. 
اخلالفة  يف  وحقه  البيت  أهل 

• اإلمام الصادق هو 

فاتح العامل الفكري 

اجلديد باملنهج العقالني 

والتجرييب، كأصحاب 

الكشوف الذين فتحوا 

أرض اهلل لعباده

فدخلوها آمنني

• اإلمام الصادق هو اإلمام 

الوحيد يف التاريخ 

اإلسالمي، والعاملمِ 

الوحيد يف التاريخ 

العاملي، الذي قامت على 

أسس مبادئه الدينية 

والفقهية واالجتماعية 

واالقتصادية دول عظمى
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استثناء  بال  للفقهاء  وإمامته 
أعظم  يطلبه  غرضًا  كان  ـ 
ليضيفه  العباس  بنى  خلفاء 
إىل قوائم القتلى من صناديد 
أهل  من  الشهداء  أو  القواد، 
البيت. وكان درسًا من السماء 
أن يسيطر اإلمام على امليزان 
الطالب  فيضعف  يلتقيان،  إذ 
اإلمام  ويرتفع  املطلوب،  عن 
إىل  القاتل  باخلليفة  الصادق 

مستوى احلاكم العادل.
الذين  واملستقبليــــــون     
اليوم عن األخذ  يتكلمـــون 
العلمية،  النهضــــة  بأسباب 
كمثل السياسييـــن الذين ال 
يرون النهضة بالغة شأوها إال 
أن تكون شاملة ألمور الدين 
والدنياـ  هؤالء وأوالءـ  حباجة 
حياة  على  يظهـــروا  أن  إىل 
اإلمام الصادق، لريوا مقدار ما 
تفلح الدعوة الصادقة باملبادئ 
املنجحة،  واخلطط  الصحيحة 
وجمتمعات  دول  إقامة  يف 
قوامها الدين والعلم والعدل 
واالقتصاد العصري، وكمثلهم 
ميثلهم  الذين  اإلصالح  دعاة 

شيخ  سليم  عبداجمليد  الشيخ 
األزهر يف النصف األول من 
]إن  قال:  عندما  القرن  هذا 
أفرادها  بكثرة  ليست  األمم 
بروحها  ولكن  وعديدها 
وإميانها وخلقها، ولعمري إن 
سبيل ذلك هلو العلم[، وقال 
]إن كل إصالح ال يقوم على 
أساس تقوية الروح الديين يف 
األمة ال بقاء له وال خري فيه، 
فإمنا  الديين  الروح  قلت  وإذا 
أريد األخذ العملي بالشريعة 
نكتفي  أن  وثقة، ال  إميان  عن 
من  الدستور  عليه  ينص  مبا 
اإلسالم،  هو  الدولة  دين  أن 
أحوالنا  أكثر  يف  نكون  ثم 
على  أخالقنا  و  وتشريعاتنا 
اإلسالم  به  يأمر  ما  خالف 

وينهى عنه اإلسالم[(.
إىل  املؤلف  يشري  وأخريًا    
معيار حتقق الفائدة من كتابه 
بقوله: )فالكتاب احلالي يبلغ 
غرضه إذا كان صوتًا يدعو إىل 
جتمعهم  واملسلمون  الوحدة، 
وإن  واحـــدة،  فكرية  أصول 
تعددت  أو  الفروع  اختلفت 

• املستقبليون والسياسيون 

حباجة إىل أن يظهروا 

على حياة اإلمام الصادق، 

لريوا مقدار ما تفلح 

الدعوة الصادقة باملبادئ 

الصحيحة واخلطط 

املنجحة، يف إقامة دول 

وجمتمعات قوامها الدين 

والعلم والعدل واالقتصاد 

العصري

• شيخ األزهر:

إن كل إصالح ال يقوم 

على أساس تقوية الروح 

الديين يف األمة ال بقاء له 

وال خري فيه
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ثراء.  اآلراء  تعدد  ويف  اآلراء، 
بن  ألحد  تلميذ  عرض  وملا 
حنبل تسمية كتاب له: كتاب 
مّسه كتاب  له:  قال  االختالف، 
السعــــة. أال وإنه ال صالح 
للمسلمــــني والعرب اليوم 
العاملي  التحدي  مواجهة  يف 
الغربي  والعامل  بالوحدة،  إال 
املادية  األفكــــار  تهز  الذي 
واإلحلادية عقـــائده، ويزعزع 
النــــووي اطمئنانه،  الرعب 
اإلسالم،  مبـــادئ  إىل  حباجة 
وعرض شريعته علميًا، كهيئِة 
ما عرضها اإلمام الصادق على 
املالحـــــدة يف عصره فكانوا 

عّلم  ما  وكمثــــل  يسِلمون، 
تالميذه ومعاصريــــه قواعد 
واالقتصــاد  والفقـــه  العلم 
للمسلمـــني  تكفــــل  اليت 
واالجتماعي  الفكري  النماء 

واالقتصادي(.
   بتصوري أن املؤلف درس 
جعفر  اإلمام  شخصية  بعمق 
الصادق عليه السالم، فتوصل 
إىل حقائق رائعة ال يجبها عن 
العقول إال التعصب األعمى، 
وهو ما جنح يف جتاوزه بامتياز 
يدين  إماٍم  عن  يكتب  وهو 
وعماًل  وعلمًا  فكرًا  العامل  له 

وخُلقًا.
اإلمام  ملرقد  األوىل  الصورة  ـ 
جعفر الصادق يف مقربة البقيع 

الواقعة يف املدينة املنورة
للمرحوم  الثانية  الصورة  ـ 

الشيخ عبداجمليد سليم

• املسلمون جتمعهم أصول 

فكرية واحدة، 

وال صالح هلم اليوم يف 

مواجهة التحدي العاملي

إال بالوحدة

• العامل الغربي حباجة 

إىل مبادئ اإلسالم، وعرض 

شريعته علميًا، كهيئةمِ 

ما عرضها اإلمام الصادق 

على املالحدة، وكمثل ما 

عّلم تالميذه ومعاصريه 

قواعد العلم والفقـــه 

واالقتصاد

135



136    منتقيات

عندما غرقت التايتنك
30 شوال 1428 هـ  / 10 نوفمرب 2007

باإلميان  خاص  اإلنسان  دماغ 
باملعتقدات، وهو ما كان ينفيه 
القائلني  العلماء  من  جمموعة 
نزوع  وأن  الدين،  خبرافية 
اإلنسان لإلميان بالقوة املطلقة 
)اهلل( ال يعدو أن يكون أوهامًا 
حوله  ما  خوفه  عن  ناجتة 
وحماولته للجوء إىل قوة حتميه 
تكّون  منطلق  وأن  خياف،  ما 

األديان كان بهذه الصورة. 
تشهد  )مل  الباحثون:  قال     
اليت  العلوم  يف  الدراسات 
تتناول اجلهاز العصيب ـ بعامة 
ـ قيام باحث يؤيد فكرة وجود 
باإلميان،  خــاص  خمي  مركز 
ولكن منذ بضع سنوات بدأ 
االهتمام بدراسة خمتلف أنواع 
الدينــــية  منها  ـ  املعتقدات 
واخلرافية والتطّيــــرية ـ من 
وهو  األعصـاب،  علم  منظار 
حبث يهدف بصورة خاصة إىل 
امليل  هذا  النقاب عن  كشف 

أن  للعلم  ميكن  ماذا     
بهذا  معتقداتنا؟  عن  يقول 
مارك  الباحث  بدأ  التساؤل 
 )Marc Blondeau( بلوندو
وزمالؤه املقاَل املنشور يف جملة 
 Science( واحلياة  العلـــم 
أخذوا  ثم  ومن   ،)& Vie
يطرحون مضاميــــن ونتائج 
يف  احلديثة  الدراسات  بعض 
جمال علم األعصـــاب، واليت 
تؤكد وجود مركــز خاص يف 

• تؤكد الدراسات 

احلديثة وجود مركــز 

خاص يف دماغ اإلنسان 

خاص باإلميان باملعتقدات
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اجلنس  يظهره  الذي  الواضح 
البشري حنو كل ما هو خارج 
أظهرت  وقد  املألوف...  عن 
ُيظهر  العقل  أن  الدراسات 
الستقبال  خاصة  قابلية  فيها 
الدينية،  واألفكار  املعتقدات 
مذهل  فكري  استعداد  وهو 
إىل  القداســـة  مبفهوم  يعود 
فهل  البشرية(...  بدايات 
ما  هو  الدماغي  املركــز  هذا 
الدينية  النصوص  إليه  تشري 
)َوِإْذ  تعاىل  قوله  قبيل  من 
ِمن  آَدَم  َبيِن  ِمن  َربَُّك  َأَخَذ 
َوَأْشَهَدُهْم  ُذرمِّيََّتُهْم  ُظُهوِرِهْم 
ِبَربمُِّكْم  َأَلْسَت  َأنُفِسِهْم  َعَلى 
َتُقوُلوْا  َأن  َشِهْدَنا  َبَلى  َقاُلوْا 
َهَذا  َعْن  ُكنَّا  ِإنَّا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
وما  األعراف/172،  َغاِفِلنَي( 
يشري إليه علماء الدين من أن 

اإلميان باهلل أمر فطري؟
جتربة باريت:

الطريفة  التجارب  ومن     
اليت نشــرت يف املقالة جتربة 
الدكتـــور جاستيــن باريت 
رئيس   )Justin Barrett(
والعقل  اإلنسان  علم  مركز 

أكسفورد  جلامعـــــة  التابع 
ومؤلف كتاب ملـــــاذا يؤمن 
 Why would( باهلل  أحُدنا 
 Anyone Believe in
جتربة  أجرى  حيث   ،)God
على عدد خاص من املسيحيني 
الذين طلب منهم أن يتخيلوا 
اإلهلي  للتدخل  ميكن  كيف 
الناس  من  مجاعة  خيّلص  أن 
شبيهة  كارثــــة  إىل  تتعرض 
بتلك اليت حّلـــــت بسفينة 
وقد   ،)Titanic( التايتنك 
إحدى  تفضيل  إىل  خلصوا 
ُعرضت  اليت  الثالثة  احللول 
عليهم، مستنتجــًا أنها كانت 
األقرب إىل اإلميـــان بالتدخل 
اإلهلي دون اللجوء إىل تشويه 
قوانني الفيزياء وعلم األحياء.
   وقد ذّكـــرتين هذه التجربة 

• أظهرت الدراسات أن 

العقل ُيظهر قابلية خاصة 

الستقبال املعتقدات 

واألفكار الدينية، وهو 

استعداد فكري مذهل 

يعود مبفهوم القداسة 

إىل بدايات البشرية

الباحثون ممن  • طلب 

أجريت عليهم التجربة أن 

يتخيلوا كيف ميكن 

للتدخل اإلهلي أن خيّلص 

مجاعة من الناس تتعرض 

إىل كارثـة التايتنك
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الصادق  جعفر  لإلمام  مبوقف 
سألـــه  وقد  الســـالم  عليه 
اهلل،  رسول  ابن  يا  أحدهم: 
دّلين على اهلل ما هو، فقد أكثر 

عليَّ اجملادلون وحرّيوني؟ 
فقال له: يا عبد اهلل؛ هل ركبت 

سفينًة قّط؟ 
قال: نعم. 

ال  بك حيث  كسر  فهل  قال: 
سباحة  وال  تنجيك،  سفينة 

تغنيك؟ 
قال: نعم. 

قال: فهل تعّلق قلبك هنالك 
أنَّ شيئًا من األشياء قادر على 

أن خيّلصك من ورطتك؟ 
قال: نعم. 

فذلك  الصادق:  اإلمام  قال 
على  القادر  اهلل  هو  الشيء 
اإلجناء حيث ال منجي، وعلى 

اإلغاثة حيث ال مغيث.
ُكُم     قال سبحانه: )َوِإَذا َمسَّ
َمن  َضلَّ  اْلَبْحِر  يِف  رُّ  الضُّ
ا جَنَّاُكْم ِإىَل  َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه َفَلمَّ
اإِلنَساُن  َوَكاَن  َأْعَرضُتْم  اْلرَبمِّ 

َكُفوًرا( )اإلسراء:67(. 
   كما خُلصت الدراسة إىل 

أن )يف ترسانتنا الذهنية لدينا 
أيضًا نظام “احلدس األخالقي” 
الذي يتصل جزء منه مبفاهيم 
اخلري والشر اليت ال غنى عنها 
يف عملية التفاعل االجتماعي، 
املفاهيم  ازدهار  فإن  وهكذا 
الدينية اليت حنتفظ بها يعود يف 
أجهزة  أنها  إىل  صورة خاصة 

االستدالل األهم لدينا(.
   لقد قّرر علماؤنا يف حبوثهم: 
أن ال تعـــارض حقيقي بني 
العلم والـــوحي مطلقًا، وإذا 
أحيانًا  ذلك  من  نوع  لوحظ 
فإنه ناشئ من أحد أمرين: إما 
أن يكون استنباطنا من الدين 
استنباطًا  املوضــــع  هذا  يف 
خاطئًا، وإما أن العلم مل يصل 
املرحلة  إىل  املوضوع  هذا  يف 

القطعية.
ــــــــــــــــــــــ

جملة   )Science & Vie(  *
بفرنسا  تصدر  شهرية  علمية 

منذ عام 1913

• اعترب اإلمام الصادق أن 

ما يتعلق به القلب كقوة 

مطلقة قادرة على اإلجناء 

حيث ال منجى: هو اهلل

الباحثون أن يف  • قرر 

ترسانتنا الذهنية نظام 

“احلدس األخالقي” الذي 

يتصل جزء منه مبفاهيم 

اخلري والشر اليت ال غنى 

عنها يف عملية التفاعل 

االجتماعي
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علم األئمة
7 ذوالقعدة 1428 هـ  / 17 نوفمرب 2007

الواقع  يرصدوا  بأن  السالم، 
ليصّححوا  والفكري  الثقايف 
الكثري ما أخطأ فيه الناس أو 
جادة  عن  خالله  من  احنرفوا 
فيه  هلم  عرضت  أو  الدين 
الواقع  ولريصدوا  الشبهات، 
مسار  ليصّححوا  االجتماعي 
الطريق عندما ينحرف الناس 

عن الطريق املستقيم.
إحاطته بعلوم الدين:

   وهذا الدور يستدعي إحاطة 
إحاطة  الدين  بعلوم  اإلمام 
مقومات  أهم  من  وهي  تامة، 
بن  اخلليل  وبتعبري  اإلمامة، 
ُسـِئل:  وقد  الفراهيدي  أحد 
)ملَ قّدمت عليًا على اآلخرين؟ 
إليه  الكّل  احتياج  فقال: 
واستغناؤه عن الكل دليل أنه 

إمام الكل(.
اإلمام  كان  هـــذا،  وعلى     
الرضا عليه السالم يلس إىل 
والصابئة  واليهود  النصارى 

   ُولد ثامن أئمة أهل البيت 
اإلمام علي بن موسى الرضا 
هـ،   148 عام  السالم  عليه 
إىل  املباركــة  حياته  وامتدَّت 
يف  تأثريه  فكان  هـ،   203 سنة 
احلياة اإلسالمّية كلمِّها والواقع 
يرد  حيث  كلمِّه،  اإلسالمّي 
منه،  ليتعّلمــوا  إليه  الناس 
القضايا  كلَّ  يواجه  وكان 
الفكرية والدينية اليت تتفاعل 
املهمة  هي  فتلك  عهده..  يف 
عليهم  البيت  ألهل  األوىل 

الرضا  • كان تأثري اإلمام 

يف احلياة اإلسالمّية 

ها والواقع اإلسالمّي  كلِّ

كلِّه، حيث يرد الناس 

إليه ليتعّلمــوا منه، 

وكان يواجه كلَّ 

القضايا الفكرية 

والدينية
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• كان حماورو اإلمام 

الرضا ال ميلكون جوابًا 

أمامه، بل يسكتون 

سكوت اإلنسان الذي ال 

جيد لديه حّجة 

يف الردِّ عليه

• اتفق املسلمون من أتباع 

مدرسة أهل البيت على أن 

علم الغيب من صفات اهلل 

الذاتية

واملالحدة ليحاورهم وليدخل 
معهــــم يف حديث اإلسـالم، 
وأفكارهم،  أديانهـــم  مناقشًا 
شهــادة  حســــب  ـ  وكانوا 
الناس الذين عاصــروا تلك 
احلواراتـ  ال ميلــكون جوابًا 
أمامه، بل يسكتـــون سكوت 
اإلنسان الذي ال يـــد لديه 

حّجة يف الردمِّ عليه.
أبو عبد     وقد روى احلاكم 
اهلل احلافظ بإسناده عن الفضل 
بن العباس عن أبي الصلت 
عبد السالم بن صاحل اهلروّي 
قال: )ما رأيت أعلم من علّي 
رآه  وال  الرضا،  موسى  ابن 
عامٌل إالَّ شهد له مبثل شهادتي، 
جمالس  يف  املأمون  مجع  ولقد 
األديان  علماء  عدد  ذوات  له 
واملتكلمني،  الشريعة  وفقهاء 
حتى  آخرهم،  عن  فغلبهم 
أقرَّ  إال  منهم  أحٌد  بقي  ما 
نفسه  على  وأقرَّ  بالفضل  له 
بالقصور.. ولقـــد مسعـــــت 
عليه  الرضا  موسى  بن  عليَّ 
السالم يقول: كنت أجلس يف 
الروضة ـ أي الروضة النبوية 

الطاهر  الشريفة جبوار مرقده 
ـ والعلماء باملدينة متوافرون، 
عن  منهم  الواحد  أعيا  فإذا 
بأمجعهم  إليَّ  أشاروا  مسألٍة 
فُأجيب  باملسائل  إليَّ  وبعثوا 

عنها(.
مصدر علم اإلمام ومداه:

أتباع  من  املسلمون  اتفق     
عليهم  البيت  أهل  مدرسة 
الغيب  علم  أن  على  السالم 
من صفات اهلل الذاتية، وهي 
سبحانه،  به  خمتصـــــة  صفة 
القول  إطالق  يوز  ال  ولذا 
السالم  عليهم  األئمة  على 
بأنهم يعلمون الغيب، أو أن 
لدّني  علم  باألشياء  علمهم 
بل  وحضور،  إحاطة  علم  أو 
إخبار وحصول،  علمهم علم 
يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قال 
اهلل  صلى  األكرم  نبينا  حق 
ُكنُت  )َوَلْو  وآله وسلم:  عليه 
اَلْسـَتْكـَثْرُت  اْلَغْيَب  َأْعـَلُم 
وُء (  ـيِنَ السُّ ِمَن اخْلَرْيِ َوَما َمسَّ
)األعراف:188(، وسئل اإلمام 
)إنهم  السالم:  عليه  الرضا 
الغيب.  تعلم  أنك  يزعمون 

القول  • ال جيوز إطالق 

على األئمة بأنهم يعلمون 

الغيب، أو أن علمهم 

باألشياء علم إحاطة 

وحضور
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يدك  ضع  اهلل!  سبحان  فقال: 
على رأسي، فواهلل ما بقيت يف 
جسدي شعرة وال يف رأسي إال 
قامت! قال: ثم قال: ال واهلل، ما 
هي إال رواية عن رسول اهلل 
وسلم(.  وآله  عليه  اهلل  صلى 

رجال الكشي ص352 .
   وهذا ما أكده الشيخ املفيد 
)فأما  قال:  حيث  اهلل  رحه 
بأنهم  عليهم  القول  إطالق 
يعلمون الغيب فهو منَكر َبنيمِّ 
بذلك  الوصف  ألن  الفساد، 
َمن عِلم األشياء  إمنا يستحقه 
بنفسه ال بعلم مستفاد، وهذا 
ال يكون إال هلل عزوجل( كتاب 

أوائل املقاالت ص75.
وليس   ( اهلل:  رحه  وقال     
عليهم  األنبياء  شرط  من 
السالم أن ييطوا بكل علم، 
باطن كل  يقفوا على  أن  وال 
صلى  نبينا  كان  وقد  ظاهر، 
أفضل  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
ومل  املرسلني،  وأعلم  النبيني 
النجوم وال  بعلم  يكن حميطًا 
يأتي منه  متعرضًا لذلك، وال 
له،  ينبغي  وال  الشعر  قول 

الرضا أن  • نفى اإلمام 

يكون يعلم الغيب وقال:

واهلل، ما هي إال رواية

عن رسول اهلل

• قال املفيد:

إطالق القول عليهم بأنهم 

يعلمون الغيب فهو منَكر 

َبنيِّ الفساد، ألن الوصف 

بذلك إمنا يستحقه اهلل

ومل  التنزيل،  بنص  أميًا  وكان 
وملا  الصنائع،  معرفة  يتعاَط 
أراد املدينة استأجر دلياًل على 
سنن الطريق، وكان يسأل عن 
األخبار وخيفى عليه منها ما مل 
يأِت به إليه صادق من الناس( 

املسائل العكربية ص34.
   كما أن علم النيب واألئمة 
فيه  مبا  يرتبط  األساس  يف 
أكده  ما  وهو  للناس،  هداية 
قال:  حيث  شهراشوب  ابن 
)النيب واإلمام يب أن يعلما 
وال  والشريعة،  الدين  علوم 
يب أن يعلما الغيب وما كان 
وما يكون، ألن ذلك يؤدي إىل 
للقديم  مشاركان  أنهما 
معلوماته،  مجيع  يف  تعاىل 
ويوز  تتناهى..  ال  ومعلوماته 
أن يعلما الغائبات والكاينات 
املاضيات واملستقبالت بإعالم 
منها(  شيئًا  هلما  تعاىل  اهلل 
ج1  وخمتلفه  القرآن  متشابه 
هو  شهراشوب  وابن  ص11، 
علي  بن  حمّمد  الدين  رشيد 
بابن  املعروف  املازندراني 
شهراشوب وكان من الفقهاء، 
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منها:  عديدة  مصّنفات  وله 
معامل العلماء، وكتاب أنساب 
آل أبي طالب، وكتاب مناقب 

آل أبي طالب.
علم  عن  يتحدث  كثري  ابن 

النيب باألمور املستقبلية:
   وِعـْلـُم النيب بأحداث من 
املستقبل بتعليٍم من اهلل تعاىل 
أمٌر قال به كل املسلمني، وقد 
يف  الدمشقي  كثري  ابن  عقد 
تارخيه ـ اجلزء السادس ـ بابًا 
املستقبلية  النيب  إلخبارات 
من  )ص(  به  أخرب  ما  )باب 
حياته  يف  املستقبلة  الكائنات 
ال  عظيم  باب  وهذا  وبعده :  

فيه  ما  مجيع  استقصاء  ميكن 
لكثرتها، ولكن حنن نشري إىل 

طرف منها(.
   واألئمة ورثوا هذا العلم 
عن  اهلل  رسول  عن  بأصنافه 
علي عليهم السالم، ففي اخلرب 
اإلمام  قال  عن جابر اجلعفي: 
)يا  السالم:  الباقر عليه  حممد 
جابر، واهلّل لو كّنا حنّدث الناس 
من  لُكّنا  برأينا  حّدثناهم  أو 
بآثاٍر  ولكّنا حنّدثهم  اهلالكني، 
صلى  اهلّل  رسول  من  عندنا 
اهلل عليه وآله وسلم يتوارثها 
كما  نكنزها  كابٍر،  عن  كابٌر 
يكنز هؤالء ذهبهم وفّضتهم(. 

ـْلـُم النيب بأحداث من  • عمِ

املستقبل بتعليٍم من اهلل 

أمٌر قال به كل املسلمني، 

وابن كثري عقد يف 

تارخيه بابًا لذلك

• ورث أهل البيت هذا

العلم بأصنافه عن

رسول اهلل عن اإلمام علي

• أّكد األئمة على أنهم 

ال يعلمون تفاصيل بعض 

األمور اليت ال عالقة هلا 

بأمور الدين والشريعة
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 ،299 ص  الدرجات  بصائر 
ومؤلف الكتاب هو حممد بن 
أصحاب  من  الصفار  احلسن 
اإلمام احلسن العسكري عليه 

السالم، وله عدة مؤلفات.
   وقد أّكد األئمة عليهم السالم 
على أنهم ال يعلمون تفاصيل 
عالقة  ال  اليت  األمور  بعض 
والشريعة،  الدين  بأمور  هلا 
أبوبصري  رواه  ما  ذلك  ومن 
قال: )قلت ألبي عبداهلل عليه 
السالم ـ أي اإلمام الصادق ـ: 

إنهم يقولون. 
قال: وما يقولون؟ 

قلت: يقولون تعلم قطر املطر 
الشجر  وورق  النجوم  وعدد 
وعدد  البحر  يف  ما  ووزن 

الرتاب! 
وقال:  السماء  إىل  يده  فرفع 
ال   ! اهلل  سبحان  اهلل  سبحان 
اهلل(.  إال  هذا  يعلم  ما  واهلل 
ج25  األنوار  حبار  اجمللسي: 

ص294.
   وخالصة القول أن األئمة 
عليهم الســــالم كانوا أعلم 
الناس يف زمانهــم مبا يرتبط 

البيت هذا • ورث أهل 

العلم بأصنافه عن

رسول اهلل عن اإلمام علي

الدين والشريعة، وهو  بأمور 
مناط أساسي يف ثبوت اإلمامة 
العلم  هذا  توارثوا  وقد  هلم، 
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
هلم  كانت  كما  وسلم،  وآله 
علوم أخرى كتلك اليت نقلها 
جابر بن حيان عن اإلمام جعفر 
الصادق يف علم الكيمياء، إال 
أنهم مل ييطوا بعلم كل شئ، 
ومل يّدعوا ذلك ألنفسهم، بل 
الباقر  حممد  اإلمام  قال  كما 
عليه السالم: )ُيبَسط لنا العلم 
فنعلم، وُيقَبض عنا فال نعلم(. 

الكليين: الكايف ج1 ص147.

• نفى اإلمام الصادق أن 

يكون عنده علم قطر 

املطر وعدد النجوم وورق 

الشجر وقال: 

سبحان اهلل سبحان اهلل ! 

ال واهلل ما يعلم هذا إال اهلل

الباقر: • قال 

ُيبَسط لنا العلم فنعلم، 

وُيقَبض عنا فال نعلم
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يف مسجد الشجرة
14  ذوالقعدة 1428 هـ  / 24 نوفمرب 2007

ابتغي بذلك وجهــك والدار 
األخرة..

   يا لســـّر هذا املكان.. يف 
ذاكرته.. يف هيبته.. يف خشوعه.. 
ويف بساطة من يؤمُّـه.. بساطة 
فيما يرتدون.. فال ميكن ألحد 
أن ينطلق من هناك ليحج أو 
يعتمر إال إذا ختّلى عن ثيابه.. 
وكأنـــه يتخلـــى عن كل ما 
وبالفروقات  بالدنايا..  يربطه 
الزائفة.. واحلواجز املصطنعة.. 
ليعيش مســـاواة اإلنسانيـة.. 
وقيمة األخـــوة اإلميانيــــة.. 
وطهــــارة الـــروح.. وصفاء 
القلب.. وإخـــالص العمل.. 
ونقاء الســـريرة.. متامًا كردائه 
األبيــض.. فال ألـــوان.. وال 
زخارف.. وال زخـرف.. فكلهم 
آلدم.. وآدم من تراب..ترابيون 

كأبي تراب..
   ال تفتأ تذكر مسجد النيب 
تذكر  الشجرة حتى  عند هذه 

   دقائق معدودة يف هذا املسجد 
تعدل الدهر كله... أفواٌج من 
الناس يؤّمون هذا املكان الذي 
أن  منذ  السكـــون  يعرف  مل 
وطأت قدما رسول اهلل أرضه.. 
متامًا عند الشجرة.. حيث صلى 
الظهر ركعتني.. ثم مّيـم وجهه 
املبارك إىل اهلل سبحانه: أْحـَرم 
وحلمي  وبَشري  شعري  لك 
ودمي وعظامي وخّمي وعصيب 
يب،  من النساء والثياب والطمِّ

• يا لســـّر هذا املكان.. 

يف ذاكرته.. يف هيبته.. 

يف خشوعه.. ويف

ـه بساطة من يؤمُّ
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الذي  علّي  علي(..  )أبيــــار 
قدمي  مبواطــــئ  قلبه  تعّلق 
وراح  اهلل..  رســــول  حبيبه 
سليل عبداملطلب يفر آبارًا.. 
له  اهلل  فأنبع  زمزم..  كبئر 
منه  وارتوى  وشـــرب  املاء.. 
احلجيج والفقراء.. وامتزجت 
الذي  بعطائه  علّي  ترابيــة 
الفّياضة  كآباره  ينضب..  ال 
طهارًة ونقاًء.. املتجّردة عن كل 
دغل**.. يا لسّر هذا املكان يف 
آفاقه.. يف مشوخه.. ويف  رحابة 

جترُّد َمن َيؤمُّـه..
اليت  )األنا(  عــــن  جترٌُّد     
الروح  مســــارب  تسري يف 
كالســم الزعـــاف.. وجتيش 
كلمة..  وكل  موقف..  كل  يف 
)أنا(  وفكــــرة..  رأي  وكل 
حقيقة  فأْنـستــنا  استعبدتنا.. 
الوجـــــود وماوراء اخللـق.. 
)وما خلقُت اجلــــن واإلنس 
املخاِطب  َمن  ليعبدون(..  إال 
وَمن املخاَطب؟ كيف ضاعت 
احلقيقة يف خماض احلياة؟ ومن 
الثياب.. وزّوقها  ألبسها مجيل 

األباطيل.. وقّمصها األوهام؟

قبل  نفسها  ظلَمت  )أنا(     
فُعجنت  اآلخرين..  تظلم  أن 
والكربياء  والغش  بالنفاق 
الزائفة.. وتعّذبت يف متاهات 
احلسد ومهاوي احلقد الدفني.. 
وصارت تبحث عن خالصها 
يف املال والشهرة واجلاه.. فلم 
ذاقت من حالوة  مهما  ـ  جتد 
دنياها ـ سوى الدنـّية واألمل.. 
تطأ  حني  اخلالص  ويبدأ     
قدماك هذا املكان.. حيث تتجّرد 
عن كل معصية.. وتغتسل من 
هر  أدران )األنا(.. وترتدي الطُّ
يف بساطة الثيـــاب.. لتذوب 
فيمن حولك.. فال )أنا( متتاز 
بها عن اآلخــرين.. وال )أنا( 
ُتـلقي بك يف مهاوي املعصية.. 
بل تعيش يف هذا املكان دقائق 
تعدل الدهر كله.. إميانًا وطاعًة 

وصفاًء وُطهرًا.  
ـــــــــــــ

* مسجد الشجرة: ميقات من 
املكرمة عن طريق  يريد مكة 

املدينة املنورة
** دغل: فساد

•  التفتأ تذكر مسجد 

النيب عند هذه الشجرة 

حتى تذكر )أبيــــار 

علي(.. علّي الذي تعّلق 

قلبه مبواطئ قدمي 

حبيبه رسول اهلل

• يبدأ اخلالص حني تطأ 

قدماك هذا املكان.. حيث 

تتجّرد عن كل معصية.. 

وتغتسل من أدران )األنا(.. 

هر يف وترتدي الطُّ

بساطة الثياب
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معرض الكتاب بني حرية الرأي وكتب الضالل
21  ذوالقعدة 1428 هـ  / 1 ديسمرب 2007

من  اإلسالميني  من  أن  كما 
بذرائع  باملنع  رأيه  يصر على 
طابع  ذات  بعضها  خمتلفة، 
طائفي، ويتجلى ذلك يف منع 
ـفر  السمِّ ذلك  البالغة  نهج 
البعيد  أقّر  الذي  العظيم 
الفكرية  بقيمته  القريب  قبل 
وإذا  والتارخيية،  والروحية 
الكتب  قائمة  إىل  ينضم  به 

املمنوعة! والقائمة تطول.
معـــرض  هنا يف     ولست 
احلديث عن الكتب ذات اللغة 
باالستهزاء  املليئة  أو  اهلابطة 
أو  والسبــاب،  والتحقــري 
الغرائز  تثري  اليت  الكتـــب 
الصورة،  أو  بالكلمة  اجلنسية 
بل إنين أعين الكتب املمنوعة 
عالوة  الطائفـــي،  باللحاظ 
املضمون  ذات  الكتب  على 
الفكري والثقايف اليت ختتلف 
يف ما تقّدمه مع النتاج الفقهي 
لعلماء  والثقـــايف  والفكري 

الكتـــــاب  معرض  يعد    
معَلمًا  عام  كل  يف  يقام  الذي 
الكويت،  به  تفخر  حضاريًا 
ومن املالحظ أن مسألة حرية 
التعبري من خــــالل السماح 
بكتب ُتثار حـــوهلا الشبهات، 
أو ذات مضمون خمالف للفكر 
اإلسالمي هي قضية فاعلة يف 
السنوات األخرية، بل شهدنا 
اعتصامًا لبعض املهتمني بهذا 
املعرض،  فرتة  املوضوع خالل 

• تفخر الكويت بإقامة 

معرض للكتاب يف كل 

عام، ومؤخرًا باتت قضية 

حرية التعبري تثار معها
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لرمبا  أو  ومفكريه،  اإلسالم 
تكون ذات أطروحات جديدة 

أو حتى غريـبة. 
صور من التاريخ:

التأكيـــد  من  أواًل  البد     
من  اليوم  نشهده  ما  أن  على 
ليس  )اآلخر(  للكتاب  منع 
شهدت  إذ  التاريخ،  يف  بدعًا 
اإلنسانية حاالت مشابهة، فقد 
اإلسكندرية  مكتبة  ُأحرقت 
عمدًا على يد أحد قياصـــرة 
السالجقة  وأحــــرق  الروم، 
حني  بغداد  مكتبات  بعض 
البويهية،  الدولة  أسقطــــوا 
)مخنيس(  الكاردينال  وأحرق 
على  حتتوي  مكتبات  جمموعة 
الرتاث  من  جملد  ألف  مائة 
غرناطة  ميدان  يف  اإلسالمي 
باألندلس، وهكذا فعل املغول 
ومن  اإلسالمية.  املكتبات  مع 
طريف ما قرأت يف هذا اجملال 
أنه صدر أمر بإحراق الكتب 
أملانيا،  الثقافية )الضــارة( يف 
فاكتشف الشاعر )برخيت( أن 
سُتحرق  الذي  املؤلفني  أمساء 
كتبهم خالية من امسه، فكتب 

معرتضًا: احرقوني احرقوني.. 
قلمه..  من  يتطاير  والريش 
ويكاد  تظلموني..  ال  اعدلوا 
يف  أقل  أمل  أمله..  من  يبكي 
نفاق؟  دون  احلقيقة  شعري.. 
ملاذا أعاَمل مثل غريي.. شاعُر 
لي  أعيدوا  وارتزاق؟  كذب 
حقي وأحرقوني.. إني آمركم 

أن حترقوني!! 
كتب الضالل:

   ينطلـــق البعض يف اختاذ 
خالل  من  املعارض  املوقف 
العنوان الفقهي )حرمة حفظ 
أشهر  ولعل  الضالل(،  كتب 
فتوى فقهية يف هذا اإلطار ما 
ورد يف كتاب املكاسب احملرمة 

• ما نشهده اليوم من منع 

للكتاب )اآلخر( ليس 

بدعًا يف التاريخ، إذ شهدت 

اإلنسانية حاالت مشابهة

• كتب الشاعر برخيت:

احرقوني احرقوني.. 

والريش يتطاير من قلمه.. 

اعدلوا ال تظلموني..  

أعيدوا لي حقي 

وأحرقوني.. إني

آمركم أن حترقوني!! 
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للعالمـــة الشيــــخ مرتضى 
األنصاري رحه اهلل )ت 1281 
ضمن  يف  قال  حيث  هـ( 
الضالل  كتب  ]حفظ  حبثه: 
بال خالف...  اجلملة  حرام يف 
من  األعم  به  يراد  احلفظ  ثم 
والنسخ  القلب  بظهر  احلفظ 
واملذاكرة ومجيع ما له دخل يف 
بنّي  ثم  املضلة[  املطالب  بقاء 
]وقد  بقوله:  البحث  نتيجة 
حفظ  أن  ذلك:  من  حتّصل 
كتب الضالل ال يرم إال من 
الضاللة  مفسدة  ترتب  حيث 
قطعًا أو احتمااًل قريبًا، فإن مل 
يكن كذلك، أو كانت املفسدة 
احملقَّقة معاَرضة مبصلحة أقوى، 
املتوقعة  املفسدة  عارضت  أو 
مصلحة أقوى أو أقرب وقوعًا 
احلرمة،  على  دليل  فال  منها، 
ُيلتَزم  أو  إمجاع  يثبت  أن  إال 
نفي  معقد  عنوان  بإطالق 
عن  يقصر  ال  الذي  اخلالف 

نقل اإلمجاع[.
   ومن كالمه نستنتج أن:

ترتب  على  مبتنية  احلرمة  1ـ 
شبه  أو  القطعية  املفسدة 

حرمة  أنها  ال  القطعية، 
مطلقة.

الواقع  دراسة  من  البد  2ـ 
أن تتضح حسابات  من أجل 
أو  املنع  يف  واملفاسد  املصاحل 
ذلك  أساس  وعلى  السماح، 
مع  املناسب  القرار  يتخذ 

الظروف املوضوعية.
أمل ختتلف الظروف؟

   ثم لو افرتضنا أن الفتوى 
احلفظ،  حبرمة  مطلقة  كانت 
أليس من اجلديـــر بالباحث 
أن يتســاءل عن مدى انطباق 
الظروف اليت صـــدرت فيها 
مع  عامًا،   150 قبل  الفتوى 
ظروف  من  اليوم  نعيشه  ما 
مغايرة لتلك من نواٍح عديدة 

• العالمة األنصاري:

حفظ كتب الضالل ال 

حيرم إال من حيث ترتب 

مفسدة الضاللة قطعا

أو احتمااًل قريبًا

• البد من دراسة الواقع من 

أجل أن تتضح حسابات 

املصاحل واملفاسد يف

املنع أو السماح
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ترتبط بنشر الكتب؟ ال بل أمل 
تتغري ظروف اليوم والعناوين 
الثانوية اليت ميكن أن تؤثر يف 
تطبيق الفتوى عما كانت عليه 
تتوفر  مل  حيث  عامًا،   30 قبل 
أجهزة الفاكس الشخصية وال 
اهلاتف احملمول املزود بوسائل 
نقل املعلومات، وال احلاسوب 
الشخصـــي وال اإلنـــرتنت 
اإللكرتوني  الكتــــاب  وال 
والقائمة  الفضائيــات...  وال 

طويلة.
   ولعل أقصر عبارة تدل على 
نوال  الدكتورة  قالته  ما  ذلك 
قرص  ترفع  وهي  السعداوي 
كتاٍب  على  يتوي   )CD(
هلا، وهي فرحة: ]اآلن ال أحد 

يستطيع أن يرق كتيب[.
ملصلحة  العام  الشارع  تهييج 

من؟
تهييج  إيابية  مدى  ما     
ميتلك  ال  الذي  العام  الرأي 
القضايا  لتقييم  كافية  دراية 
الفكرية واالختالفات الفقهية 
واالجتهادات املتنوعة، كما ال 
املتخذة  املواقف  أبعاد  يدرك 

وردود األفعال املرتتبة عليها؟
   يف العقود األوىل من القرن 
يف  خالف  نشـب  العشرين 
لتأسيس  مؤيـــد  بني  إيران 
دولة دستــــورية وبني خمالف 
لذلك، وانقسم الفقهاء حول 
أّلف  وملا  املوضــــوع،  هذا 
الفقيه الكبــــري املريزا حممد 
السيد  )أستاذ  النائيين  حسني 
أبوالقاسم اخلوئي( رحهما اهلل 
تعاىل كتاَبه )تنبيه األمة وتنزيه 
امللة( يف تأييد متبنيات الفريق 
األول، أثريت اجلماهري ضده، 
ومجعت  باألقدام  كتابه  فوطئ 
اليوم  وأما  فأحرقت!  نسخه 
دراسة  يعد  الكتاب  هذا  فإن 
فقهية سياسية رائعة ومعاصرة، 
من  مبكر  وقت  يف  صدرت 

• د. نوال السعداوي قالت 

 )CD( وهي ترفع قرص

حيتوي على كتاب هلا، 

وهي فرحة: اآلن ال أحد 

يستطيع أن حيرق كتيب

• أّلف الفقيه الكبري 

النائيين كتاَبه )تنبيه 

األمة وتنزيه امللة( فأثريت 

اجلماهري ضده، ووطئ 

كتابه باألقدام ومُجعت 

نسخه فأحرقت
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املخاض السياسي احلديث يف 

العامل اإلسالمي.
   وميكننا أن نقدم شواهد عديدة 
على أن ملنع الكتاب )اآلخر( 
يريده  ملا  متامًا  نتائج معكوسة 
القائمون على املنـــع، فكُتب 
نصر حـــامد أبوزيد وصادق 
جالل العظــــم وعبدالكريم 
السعداوي  ونوال  ســـروش 
قد  وغريهم  أركون  وحممـــد 
لعظم  وتكرارًا  مرارًا  طبعت 
اإلقبال عليها بعد أن صدرت 
حبق مؤلفيها أحكـــام اإلعدام 
أو تهم الكفر أو االرتداد وما 
ضالل،  كتب  واعتربت  شابه، 
من  يشكو  بعضها  كان  بينما 
يف  كانت  حتى  اإلقبال  ندرة 
ولعل  النسيان.  إىل  طريقها 
إن  املقام:  يف  قيل  ما  أنسب 
التحريم يعل املؤلمِّف شهيدًا، 

والناس يبون الشهدء!!
   االستعجـــال يف إصــدار 
كانت  فقد  اإلعدام:  أحكام 
اإلسالميني  املفكرين  كتب 
باقر  حممد  السيد  الشهيـــد 
الصـــدر والشهيد الشيــــخ 

والسيد  املطــــهري  مرتضى 
بل  ـ  الصدر  موسى  املغيَّب 
تعرضت  قد  ـ  وأشخاصهم 
حال حياتهم للتسفيه واحلظر 
كثريون  وتسّرع  والتحريم، 
العنيفة  األحكام  إصدار  يف 
ضدها، ومل متَهل بعض الوقت 
ُيفَسح  ومل  وُتـناَقش،  لُتقرأ 
كل  بعرض  ألصحابها  اجملال 
ما لديهم من ُحجج وقناعات 
تنعقد  ومل  كتبوا،  ما  تربمِّر  قد 
واملؤمترات  العلمـــية  احملافل 
لدراسة ما هو جديد يف ساحة 
جاءت  بل  اإلسالمي،  الفكر 
حماولة  يف  القاسية  األحكام 
لفرض سياج يمـــي الناس 
اعُتربت  اليت  األفكــــار  من 
امة، ثم تبّيـن مبرور الزمان  هدَّ
األحكام  تلك  يف  اخلطأ  مدى 
املتسرعة، وأضحــــت نفس 
أمهات  من  تعــــد  الكتب 
الفكرية  واإلبداعات  املصادر 
وأضحى  أوانها،  سبقت  اليت 
أعالم  أبرز  من  أصحابهــــا 
يف  اإلسالمية  األمة  ومفّكري 

الزمن املعاصر.

• لدينا شواهد عديدة 

على أن ملنع الكتاب 

)اآلخر( نتائج معكوسة 

متامًا ملا يريده القائمون 

على املنع

• كانت كتب الشهيد 

الصدر والشهيد املطهري 

والسيد موسى الصدر ـ 

قد تعرضت حال حياتهم 

للتسفيه واحلظر والتحريم 

ثم تبّيـن الحقًا مدى اخلطأ 

يف تلك األحكام
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ما معايري حتديد كتب الضالل؟ 
فقد اعترب العالمـة مرتضـــى 
الضالل  كتب  أن  األنصاري 
ال  الناس،  تضل  اليت  هي 
الضالل،  على  احتوائها  جمرد 
كالتوراة  كتابًا  أن  يعين  وهذا 
املسلمني  بني  ُوزمِّع  لو  احملرفة 
ألنه  حمرمًا،  ذلك  يكون  فلن 
لرمبا  بل  املسلمني،  يضل  لن 
اإلسالم  عظمة  هلم  يكشف 
التوراتي  النص  نقارن  حني 
احملرَّف بنص القرآن العظيم. 
التأثري  دراسة  يستدعي  وهذا 
يعترب  كي  كتاب  ألي  السليب 
بشرط  الضالل،  كتب  من 
أو  اليقني  حد  إىل  نصل  أن 
ذلك  ترتب  يف  االطمئنان 

األثر السليب.
   بل يق لنا أن نتساءل: من 
الذي يدد أن املضمون خمالف 
للفكر أو التشريع اإلسالمي 
كي يكون من كتب الضالل؟ 
السيد  املرحوم  أّلف  فعندما 
حمسن األمني كتابًا يف تصحيح 
النظرة للشعـــــائر احلسينية 
األكثر  املرجع  ذلك  يف  أّيده 

السيد  وهو  زمانه  يف  شهرة 
رحه  األصفهاني  أبواحلسن 
اهلل، بينما عارضته ـ بعنف ـ 
الفقهاء واعتربوا  جمموعة من 

كتابه من كتب الضالل!!
   ويف سرية أهل البيت عليهم 
السالم مناذج رائعة وحضارية 
والرأي  الكتاب  مع  للتعامل 
موقف  ذلك  ومن  )اآلخر(، 
اإلمام احلادي عشر احلسن بن 
العسكري عليه السالم،  علي 
حني علم مبشروع الفيلسوف 
يثبت  كتاب  لتأليف  الكندي 
والتعارض  التَّهــــافت  فيه 
الكريم!  القــرآن  املوجود يف 
أن  إال  اإلمـــام  من  كان  فما 
ليدرس  أصحابه  أحد  أرسل 
إليه،  ويتقّرب  الكندي  عند 
طلب  ذلك  حتقق  إذا  حتى 
يسأل  أن  صاحبه  من  اإلمام 
الكندي ما إذا كان يتمل أن 
يكون لآليات معنى آخر غري 
الذي فهمه... ووجدت الفكرة 
طريقها إىل عقل الكندي، فما 
كتابه  أحرق  أن  إال  منه  كان 

بنفسه!!

• من الذي حيدد أن 

املضمون خمالف للفكر 

أو التشريع اإلسالمي كي 

يكون من كتب الضالل؟ 

• عاجل اإلمام احلسن 

العسكري مشكلة 

تأليف الكندي لكتاب 

تهافت القرآن بكل 

حكمة، فأحرق املؤلف 

كتابه بنفسه
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نقدم  أن  إىل  حباجة  إننا     
املشتمل  اللقاح  من  جرعات 
على عينات املــــرض نفسه 
لنوجـــد حالة من التحصني 
الذاتي عند الناس، وليتمكنوا 
من االعتيـــــاد على مشاهدة 
مظاهر التنوع الفكري، وعلى 
مارسة االختيار الواعي للفكر 
الديين، ومن خالل ذلك خنلق 
أدنى  مع  يهتز  ال  قويًا  جياًل 
صدمة فكرية أو طرح جديد.. 
التحريـــم  إىل  اللجوء  أما 
وتهييج املشاعــــر فلن خيلق 
أمام  انهزاميني  متدينني  سوى 
يدليه اآلخرون من حجج  ما 

على آرائهم.
املشايخ  بعض  أبدى  لقد     
من  امتعاضهم  البحرين  يف 
املفكر  لكتب  الشباب  حيازة 
التونسي حممد أركـــون بعد 
اليت  والفتنة  للبحرين  زيارته 
اشتعلت فيها على أثر حتريم 
كتبه واألمر حبــرقها، ولكنين 
أقول: ماذا قدمنا حنن للشباب 
من نتاج فكري وثقايف إسالمي 
خياطب العقل ويبتين على قوة 

اهتماماتهم  وياكي  احلجة 
ويتناسب مع لغة العصر؟! 

أن  الرقابة  جلنة  على  إن     
توّفر جهودها يف الرتكيز على 
يف  األخالقية  القيم  يهِدم  ما 
اجملتمع، ويزرع اخلرافة ويسّفه 
عقول الناس، بداًل من مطاردة 
الكنوز الفكــــرية لرجاالت 
والنتاج  اإلسالمـــية،  األمة 
الثقايف ألصحــــاب العقول 
واألقالم اليت قد خنتلف معها 
إال أنها تكون جادة فيما تقّدم، 
وحريصـــــة على أن توصل 
صوتها بطريقة هادئة، لنرتقي 
بداًل من  التعامل  أسلوب  يف 
القرون  بعقليــــة  نعيش  أن 

الوسطى.
ــــــــــ

ـ  برخيت  بالرتتيب:  الصورة 
ـ  األنصاري  مرتضى  العالمة 

املريزا النائيين .

• البد أن نقدم جرعات من 

اللقاح املشتمل على عينات 

املرض نفسه لنوجد حالة 

من التحصني الذاتي

عند الناس

• لنرتقي يف أسلوب 

التعامل بداًل من أن نعيش 

بعقلية القرون الوسطى
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أبعاد احلج ـ 1
28 ذوالقعدة 1428 هـ  / 8 ديسمرب 2007

على مخسة أشياء: على الصالة، 
والصوم،  واحلج،  والزكاة، 
يلي  فيما  وحناول  والوالية(. 
هذه  من  بعضًا  نلخص  أن 
األبعاد وفق العناوين التالية:

البعد الوالئي:
لتأصيل  حركة  احلج  ميثل     
حقيقة التوحيـــــد يف نفس 
اإلنسان املسلم، مبا ميثله املسجد 
احلرام من مركزية يف التوحيد 
من  اإلنسان  ليعي  والعبادة، 
العبودية  معنى  ذلك  خالل 
احلقة اخلالصة هلل، بإزالة كل ما 
من شأنه أن يسيء إىل النفس 
آفاق  التحليق يف  ومينعها من 
الروحية واإلخالص  الطهارة 
هلل اليت ختتزنها روحية العبادة 

وختلقها داخل اإلنسان.
احلج حركة حنو  ميثل  كما     
تعميق االرتباط بالنيب األكرم 
وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صلى 
عليهم  الطاهـــــرين  وبآله 

   للحج أبعاد إميانية ومعرفية 
سنوية  حركة  وميثل  عظيمة، 
يف الوجــــود اإلنساني ذات 
آفاق روحية وسلوكية متميزة، 
ومبستـــــوى ذلك اعتبــرت 
الشريعة اإلسالميــة أن احلج 
وركنًا  الشعائر،  أعظم  من 
وقد  الدين،  أركان  من  وثيقًا 
عن  املروية  األخبار  يف  جاء 
عليه  اهلل  صلى  األكرم  النيب 
بيته  أهل  وعن  وسلم  وآله 
اإلسالم  )ُبين  السالم:  عليهم 

• ميثل احلج حركة 

لتأصيل حقيقة التوحيد 

يف نفس اإلنسان املسلم
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قبيل  أّكد  الذين  الســــالم 
أهمية  على  بارئه  إىل  ارحتاله 
االرتبـــاط اإلمياني والروحي 
بهم  والسلوكــي  واألخالقي 
قال:  إذ  العزيـــز  وبالكتاب 
)وأنا تارك فيكــــم الثقلني: 
اهلدى  فيه  اهلل  كتاب  أوهلما 
اهلل  بكتاب  فخذوا  والنور، 
على  فحث  به،  واستمسكوا 
كتاب اهلل ورغَّب فيه، ثم قال: 
يف  اهلل  ركم  أذكّّّ بييت،  وأهل 
أهل بييت، أذّكركم اهلل يف أهل 
بييت( رواه مسلم يف صحيحه.

والعرتة هما صماما  فالكتاب 
األمان وعالئــــم الطــريق، 

• الكتاب والعرتة هما 

صماما األمان وعالئـم 

الطــريق، وبالتمسك بهما 

يتمسك املسلم حببل اهلل

• أراد اهلل لإلنسان أن 

يعيش حالة العبودية 

انطالقًا من إميانه بأن 

خالقه ال يريد له ـ من 

خالل تشريعاته ـ 

إال ما يعود عليه 

باملصلحة األكيدة

يتمسك  بهما  وبالتمســـك 
)َواْعَتِصُموا  اهلل  حببل  املسلم 
َتَفرَُّقوا(  َوال  مَجِيعًا  اهللَِّ  حِبَْبِل 
اآلية103(،  من  عمران:  )آل 
الدعـــوة  كانـــت  هنا  ومن 
لتجديد العهــــد بأهل بيت 
النبوة يف موســـم احلج، فهم 
ومبّلغي  وحلته  العلم  معدن 
رسالة السماء عن رسول اهلل، 
وعنهم يأخذ املؤمنون مفاهيم 
جابر  عن  وأحكامه.  القرآن 
اجلعفي عن اإلمام حممد الباقر: 

)متام احلج لقاء اإلمام(.
البعد التعبدي:

أراد  وتعاىل  سبحانه  واهلل    
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تؤدي إىل غفرانه...(.
   وهذا ال يعين خلو العبادات 
الشريعة اإلسالميـــة من  يف 
معان وأهداف، فلقــــد نص 
القرآن الكريم على مجلة منها 
)ِلَيْشَهُدوا  قوله تعاىل  كما يف 
اهللَِّ  اْسَم  َوَيْذُكُروا  هلَُْم  َمَناِفَع 
َما  َعَلى  َمْعُلوَماٍت  َأيَّاٍم  يِف 
اأْلَْنَعاِم  َبِهيَمِة  ِمْن  َرَزَقُهْم 
اْلَباِئَس  َوَأْطِعُموا  ِمْنَها  َفُكُلوا 
قوله  إىل  )احلج:28(  اْلَفِقرَي( 
َجَعْلَنا  ُأمٍَّة  )َوِلُكلمِّ  تعاىل 
َمنَسًكا ِلَيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلى 
اأَلْنَعاِم  َبِهيَمِة  ممِّن  َرَزَقُهم  َما 
َأْسِلُموا  َفَلُه  ِإَلٌه َواِحٌد  َفِإهلَُُكْم 
ِر املُْْخِبِتنَي * َلن َيَناَل اهللََّ  َوَبشمِّ

• ا إلمام الصادق:

هذا بيٌت استعبد اهلل به 

خلقه ليخترب طاعتهم 

يف إتيانه، فحّثهم على 

تعظيمه وزيارته

العناصر  • جتتمع 

العبادية يف احلج 

لتشّكل طاقًة روحية 

وزمخًا معنويًا يدفع 

باحلاج لتسمو روحه 

وترتفع عن امللذات

الزائلة و يقاوم أهواءه 

ورغباته امللّحة

حالة  يعيش  أن  لإلنســــان 
العبودية مبعنى الطــاعة التامة 
انطالقًا  ونواهيــــه،  ألوامره 
الرحن  خالقه  بأن  إميانه  من 
الرحيم احلكيم الغين ال يريد 
له ـ من خالل تشريعاته ـ إال 
ما يعود عليه باملصلحة األكيدة، 
ولذا فإنه ُيـقبل عليها بارتياح، 
واحلرية  الشكوك  تساوره  وال 
فيما يتخذ من قرارات يف هذا 
ملا  مطمئن  فقلبه  اخلصوص، 

وراء تلك التشريعات. 
   ويف االستجابة للنداء اإلهلي 
)َوَأذمِّْن يِف النَّاِس ِباحْلَجمِّ َيْأُتوَك 
َيْأِتنَي  َوَعَلى ُكلمِّ َضاِمٍر  ِرَجااًل 
ِمْن ُكلمِّ َفجٍّ َعِميٍق( )احلج:27( 
اإلميانية،  احلقيقة  هلذه  ترسيخ 
للعبودية  عمليـــــة  وترمجة 
اخلالصة هلل عزوجل. روي عن 
عليه  الصادق  جعفر  اإلمام 
الســـالم: )هذا بيٌت استعبد 
طاعتهم  ليخترب  خلقه  به  اهلل 
يف إتيانه، فحّثهم على تعظيمه 
حمّله حمل  وقد جعل  وزيارته، 
له،  للمصلني  وقبلًة  األنبياء 
فهو شعبة من رضوانه وطريق 
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حلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكن َيَناُلُه 
َرَها  َكَذِلَك َسخَّ ِمنُكْم  التَّْقَوى 
َما  َعَلى  اهللََّ  ِلُتَكربمُِّوا  َلُكْم 
احملُِْْسِننَي(  ــــــِر  َوَبشمِّ َهَداُكْم 
)احلج:34-35(، إال أن فلسفة 
التفاصيل  بعض  يف  التشريع 
قد ال تكون واضحة، واالئتمار 
بها يتبع حقيقـــــة العبودية 

للمشرع سبحانه وتعاىل.
البعد الروحي:

   يعيش احلاج أجواء العبادة 
من طواف وصـــــالة وسعي 
هلل  ودعاء  للقـــــرآن  وتالوة 
ويف  احملرم  بيته  عند  سبحانه، 
عرفات واملشعر احلرام ومنى، 
وُيقبل على التوبة ال سيما يف 
الناس  يزدحم  حيث  عرفات 
وترتفع األصـــوات مبختلف 
اللغات، فتجتمع هذه العناصر 
لتشّكل طاقًة روحيــــة وزمخًا 
لتسمو  باحلاج  يدفع  معنويًا 
امللذات  عن  وترتفع  روحه 
الزائلة و يقاوم أهواءه ورغباته 
امللّحة، ومن ثم يعيش التقوى 
لتعطيه  ـ  اضطرارًا  ولو  ـ 
زادًا هو خري زاد )احْلَجُّ َأْشُهٌر 

• فلسفة التشريع يف 

بعض التفاصيل قد ال 

تكون واضحة، واالئتمار 

بها يتبع حقيقة العبودية 

ِفيِهنَّ للمشرع سبحانه َفَرَض  َفَمن  مَّْعُلوَماٌت 
احْلَجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل 
ِجَداَل يِف احْلَجمِّ َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن 
َفِإنَّ  ُدوْا  َوَتَزوَّ اهللَُّ  َيْعَلْمُه  َخرْيٍ 
َيا  َواتَُّقوِن  التَّْقَوى  الزَّاِد  َخرْيَ 

ُأوِلي اأَلْلَباِب( )البقرة:197(.
   وقد حتّدث اإلمام علي بن 
موسى الرضــــا عليه السالم 
عن هذا اجلانب الروحي من 
)إمنا  بقوله:  احلج  معطيـــات 
إىل  الوفادة  لعلة  باحلج  أِمروا 
النفس  وحظر  عزوجل...  اهلل 
عن اللذات، شاخصًا يف احلر 
والربد، تائبًا على ذلك دائمًا، 
مع اخلضـــــوع واالستكــانة 

والتذلل...(.

• اإلمام الرضا:

روا باحلج لعلة  إمنا أممِ

الوفادة إىل اهلل... وحظر 

النفس عن اللذات، شاخصًا 

يف احلر والربد، تائبا

على ذلك دائمًا
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أبعاد احلج ـ 2
6 ذواحلجة 1428 هـ  / 15 ديسمرب 2007

ديارهم نقلوا تلك العلوم إىل 
جمتمعاتهم، فتعّم الفائدة. وقد 
بنّي اإلمـــام علي بن موسى 
الرضا عليه السالم هذا الُبعد 
يف  قال  حيث  احلج  يف  املهم 
حديث بيان علة تشريع احلج: 
)مع ما فيه من التفقـــه ونقل 
أخبار االئمة عليهم الســـالم 
إىل كل صقع وناحية، كما قال 
اهلل عزوجل : ]َفَلْوأل َنَفَر ِمن 
ُكلمِّ ِفْرَقٍة ممِّْنُهْم َطاِئَفٌة لمَِّيَتَفقَُّهوْا 
َقْوَمُهْم  َوِلُينِذُروْا  الدمِّيِن  يِف 
َلَعلَُّهْم  ِإَلْيِهْم  َرَجُعوْا  ِإَذا 

َيَْذُروَن[(.
   وتنقـــل لنا كتب احلديث 
صورًا عديدة حلوارات جرت 
بني أحد األئمة وأصحابه، أو 
من  العلماء  بعض  وبني  بينه 
الفرق اإلسالميـــــة األخرى، 
أو بينه وبني بعـــض الزنادقة 
الذين كانوا يأتـــون احلــــج 
مع الناس إلثارة الشبــــهات 

السابق  العدد  يف  تطرقنا    
للحديث حول بعض األبعاد 
املرجو حتققها من خالل احلج، 
وها حنن نكمل احلديث حوهلا 

وفق العناوين التالية:
البعد العلمي:

تأّمل يف  ملن  مدرسة  احلج     
املناسك وعاش الوعي والتدبر 
فيما يأتي به من عبادات، واهلل 
سبحانه وتعـــاىل يفتح قلوب 
الصادقني يف نياتهـــم لينهلوا 
إىل  عادوا  إذا  من هداه، حتى 

• أكد اإلمام الرضا على 

أن من منافع احلج: التفقه 

ونقل أخبار االئمة إىل 

كل صقع وناحية



    منتقيات

بدينهم،  الناس  ثقة  وزعزعة 
التالي  النص  بينها  ومن 
الذي يرويه هشام بن احلكم، 
قال: )كان زنديق مبصر يبلغه 
عن أبي عبد اهلل ـ أي اإلمام 
جعفر الصادق ـ ِعلم، فخرج 
إىل املدينة ليناظره فلم يصادفه 
بها، وقيل هو مبكة فخرج على 
اهلل  عبد  أبي  مع  وحنن  مكة، 
فانتهى  آنذاك،  السالم  عليه 
إليه وهو يف الطواف، فدنا منه 
اهلل  عبد  أبو  له  فقال  وسلم. 
قال:  امسك؟  ما  السالم:  عليه 
عبد امللك. قال : فما كنيتك؟ 
قال : أبو عبد اهلل. قال : فمن 
عبده،  أنت  الذي  امللك  ذا 
أمن ملــــوك األرض أم من 
عن  وأخربني  السماء.  ملوك 
ابنك أعبُد إله السماء أم عبُد 
فقال  فسكت.  األرض؟  إله 
أبوعبد اهلل: قل، فسكت. فقال 
له عليه السالم: إذا فرغت من 

الطواف فأتنا. 
   فلما فرغ أبو عبد اهلل عليه 
السالم من الطـــــواف أتاه 
الزنديق، فقعـــــد بني يديه 

• قال اإلمام الصادق 

للزنديق: فالعجب لك!! مل 

تبلغ املشرق ومل تبلغ املغرب 

ومل تنزل حتت األرض ومل 

تصعد إىل السماء ومل جتد 

ما هناك فتعرف ما خلفهن 

وأنت جاحد ما فيهن، وهل 

جيحد العاقل ما ال يعرف؟

• وقال: ليس ملن ال يعلم 

حجٌة على من يعلم، 

وال حجَة للجاهل 

على العامل

ـ وحنن جمتمعون عنده ـ فقال 
أبو عبد اهلل عليه السالم: أتعلم 
أن لألرض حتتًا وفوقًا؟ فقال : 
نعم. قال: دخلت حتتها؟ فقال: 
ما حتتها؟  تدري  فهل  قال:  ال. 
قال: ال أدري إاّل أني أظن أن 
ليس حتتها شيء. فقال: فالظن 
عجز ما مل تستيقن. ثم قال له: 
ال.  قال:  السماء؟  إىل  صعدت 
قال: أفتدري ما فيها؟ قال: ال. 
واملغرب  املشرق  فأتيت  قال: 
ال.  قال:  خلفهما؟  ما  فنظرت 
تبلغ  مل  لك  فالعجب  قال: 
ومل  املغرب  تبلغ  ومل  املشرق 
تنزل حتت األرض ومل تصعد 
هناك  ما  جتد  ومل  السماء  إىل 
فتعرف ما خلفهـــــن وأنت 
يحد  وهل  فيهن،  ما  جاحد 
فقال  يعرف؟!  ال  ما  العاقل 
الزنديق: ما كلمين بهذا غريك. 
فقال أبو عبد اهلل عليه السالم: 
فأنت من ذلك يف شك، فلعل 
هو ولعل ليس هو. قال: ولعل 
أبو عبد اهلل عليه  فقال  ذلك. 
السالم: أيها الرجل ليس ملن 
ال يعلم حجٌة على من يعلم، 
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أصيلـة، تتجـــــلى يف صالة 
قضاء  على  واحلث  اجلماعة، 
حوائج املؤمنني، والتفاعل مع 
آالمهم وآماهلم، كما تتجلى يف 
الدعاء هلم بظهر الغيب، ويف 

الزكاة والصدقات وغريها. 
   ويف احلج تتجلى هذه الصور 
من  الوحدة  مفهوم  ويتعمق 
خالل توجه اجلميع باختالف 
والقومية  العرقية  انتماءاتهم 
واحد،  مركز  إىل  واللغوية 
يف  الواحدة  حركتهم  وتكون 
متاثل مناسك احلج خري دليل 
احلواجز  كل  بطالن  على 
املشاعر  حترمِّك  كما  الزائفة، 
وتستدعي  األمة  قضايا  حنو 
التفّكر يف حاهلا الذي ال يسّر، 
يرجع  ال  الذي  تشرذمها  ويف 

بالنفع إال ألعدائها.
مع  التفاعل  صور  ومن     
األمة  ألفراد  اخلاصة  احلاالت 
هاشم  بن  إبراهيم  رواه  ما 
حيث قال: )رأيت عبداهلل بن 
جندب باملوقف فلم أَر موقفًا 
كان أحسن من موقفه، ما زال 
ودموعه  السماء  إىل  يده  مادًا 

• الوحدة والتآخي والتآلف 

يف شريعة اإلسالم حالة 

أصيلـة، تتجلى يف صالة 

اجلماعة، واحلث على 

قضاء حوائج املؤمنني، 

والتفاعل مع آالمهم وآماهلم

• يف احلج يتعمق 

مفهوم الوحدة من خالل 

توجه اجلميع باختالف 

انتماءاتهم العرقية 

والقومية واللغوية إىل 

مركز واحد

وال حجَة للجاهل على العامل، 
عين،  تفهَّم  مصر  أهل  أخا  يا 
والقمر  الشمس  ترى  أما 
والليل والنهــــار يلجان وال 
يستبقــــان يذهبان ويرجعان، 
مكان  هلما  ليس  اضطّرا،  قد 
إاّل مكانهما، فإن كانا يقدران 
يرجعان؟  فِلَم  يذهبا  أن  على 
فِلَم  مضطرين  غري  كانا  وإن 
نهارًا والنهار  الليل  ال يصري 
مصر  أهل  أخا  يا  واهلل  لياًل؟ 
إن الذي تذهبون إليه وتظنون 
هو  كان  فإن  الدهــــر،  من 
يذهبهم فِلَم يردهم، وإن كان 
أما  بهم،  يذهب  فِلَم  يردهم 
ترى السماء مرفوعة واألرض 
على  تسقطها  ال  موضوعة 
األرض وال تنحـــدر األرض 
فوق ما حتتها، أمسَكها ـ واهلل 
ـ خالقها ومديرها. قال: فآمن 
عبد  أبي  يدي  على  الزنديق 
فقال هلشام:  السالم،  عليه  اهلل 

خذه الليلة وعّلمه(.  
البعد االجتماعي:

   الوحدة والتآخي والتآلف 
حالة  اإلسالم  شريعة  يف 
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تسيــــل على خــــديه حتى 
انصرف  فلما  األرض،  بلغ 
الناس قلت له: يا أباحممد، ما 
من  أحسن  قط  موقفًا  رأيت 
ما دعوت  قال: واهلل  موقفك!! 
فيه إال إلخـــوانى، وذلك أن 
جعفر  بن  موسى  احلسن  أبا 
عليهما السالم أخربنى أنه َمن 
دعا ألخيه بظهر الغيب نودي 
ألف  مائة  ولك  العرش:  من 
ضعف مثله، فكرهت أن أدع 
مضمونة،  ضعف  ألف  مائة 
أم  ُتستجاب  أدرى  لواحدة ال 

ال(.
البعد االقتصادي:

     كان التعامــــل االقتصادي 
يف  احلج  موســم  يف  حمظورًا 
اجلاهلية، وكانوا يعتقــــدون 
ببطـــالن احلـــــج إن اقرتن 
كان  ما  االقتصادي،  بالنشاط 
مكة  أهل  انتفاع  إىل  يؤدي 
الدار،  أهل  باعتبارهم  فقط 
على  وقضى  اإلسالم  فجاء 
واعترب  املغلقة،  األفكار  هذه 
أن االقتصاد واحلركة التجارية 
اجملتمع  بنية  تقوية  سبل  من 

ندرك  هنا  ومن  اإلسالمي، 
تكرار ذكــــر املنـــافع املالية 
يف  احلج  موسم  من  العائدة 
احلديث  ويف  الكريم  القرآن 
الشريف، كقوله تعاىل: )َوأذمِّن 
يِف النَّاِس ِباحْلَجمِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل 
َوَعَلى ُكلمِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمن ُكلمِّ 
َمَناِفَع  ِلَيْشَهُدوا   * َعِميٍق  َفجٍّ 
وكما  )احلج:28-27(  هلَُْم( 
جاء يف بيان اإلمام الرضا عليه 
حيث  احلج  لفلسفة  السالم 
لعلة  باحلج  أمروا  )إمنا  قال: 
مع  اهلل عزوجل...  إىل  الوفادة 
من  اخللق  جلميع  ذلك  يف  ما 
شرق  يف  من  جلميع  املنافع 
األرض وغربها، ومن يف الرب 
بني  من  يج،  مل  من  والبحر 
تاجر وجالب وبائع ومشرتي 
ومكار  ومسكني  وكاســــب 
أهل  حوائج  وقضاء  وفقري، 
املمكن  املواضع  األطراف يف 

هلم االجتماع فيه...(.

• اإلمام موسى الكاظم:

َمن دعا ألخيه بظهر الغيب 

نودي من العرش: ولك

مائة ألف ضعف مثله

التعامل  • كان 

االقتصادي حمظورًا يف 

موسم احلج يف اجلاهلية،

فجاء اإلسالم وقضى على 

تلك األفكار املغلقة 

160



161    منتقيات

لغٌز حيرّ األلباب
13 ذواحلجة 1428 هـ  / 22 ديسمرب 2007

   وهكذا ارتسمت عالمات 
بعض  كلمات  يف  التعجب 
من متّعــــن ألول مرة يف هذا 
البيت العتيــق.. قال أحدهم 
وهو يقف قبالة الكعبة ألول 
ترى يعلك  ما  )ال شئ  مرة: 
ال  هنا  تهــــتز..  أو  تعجب 
يقف أحد.. وليس هناك شئ 
غرفة  سوى  ترى  ال  تتأمله.. 
مكعبة فارغة.. هل هذا كل ما 
هنالك؟ هل هذا مركز إميانك 
وحبك وحيــــاتك وموتك؟ 
الوساوس يف ذهنك:  وتتواىل 
أين أنا؟ ماذا هنا؟ إن الذي تراه 
هو النقيض ملا يف خيالك! رمبا 
فن  يف  لوحة  تتصورها  كنت 
املعمار مليئة بالزخارف.. رمبا 
كنت تتخيلها كأحد األضرحة 
ألحد  قبل  من  زرتها  اليت 
وال  رمبا..  و  رمبا..  املشاهري.. 
حمل هلذا كله يف الواقع الذي 

تشاهده أمامك!(.

   لغز حرّي األلباب.. حجارة 
خشنة سوداء مصفوفة يف نسق 
غاية يف البساطة.. يف هيئة شبه 
مكعبة.. مل تتساو أضالعها يف 
ترتسم  ومل  املختلفة..  أبعادها 
عليها عالئم الزخــــرفة اليت 
اعتاد اإلنسان عرب التاريخ أن 
يزّين بها املبـــاني اليت أحبها 
تلك  أو  بها..  قلبـــه  وتعلّّق 
اليت حتمل عنوانًا مقّدسًا.. أو 
من  تعكس جانبًا  أن  هلا  أراد 

حضارته لُيكتب هلا اخللود..

• قال أحدهم وهو يقف 

قبالة الكعبة ألول مرة: 

ال شئ مما ترى جيعلك 

تعجب أو تهتز !!
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قمة  يف  وهو  آخر  وقال     
تدوسون  )إىل كم  االستكبار: 
بهذا  وتلوذون  البيدر،  هذا 
البيت  هذا  وتعبدون  احلجر، 
املرفوع بالطـــــوب واملــدر، 
وتهرولون حوله هرولة البعري 
إذا نفر؟ من فّكر يف هذا وقّدر، 
أنه فعل غري حكيم وال  عِلم 

ذي نظر!(. 
القدرة  يد     هل عجـــزت 
اإلهلية اليت خلقت السماوات 
أن جتعل  فيهما  وما  واألرض 
قمة  يف  العتيق  البيت  هذا 
اإلنسان،  عرفها  اليت  الفخامة 
اإلعجاز  دالئل  من  دلياًل  بل 
السماوي لتخضع هلا الرقاب 

وتذل هلا نفوس املستكربين؟
    ملاذا سّخـــــر ربُّ البيت 
العتيق لسليمان )النيب/امللك( 
واجلنَّ  اإلنَس  السالم  عليه 
والريح  والوحش  والطري 
لتكون يف خدمته وطوع أمره، 
املشاريع  تلك  أسس  حتى 
ما  على  والفخمة  الضخمة 
حكاه القرآن الكريم؟ )َوَلَقْد 
ِجَباُل  َيا  َفْضاًل  ِمنَّا  َداُوَد  آَتْيَنا 

• ملاذا سّخر ربُّ البيت 

العتيق للنيب سليمان اإلنَس 

واجلنَّ والطري والوحش 

والريح لتكون يف خدمته 

وطوع أمره، وجعل بيته 

احلرام بهذه البساطة؟

• هل عجزت يد القدرة 

اإلهلية اليت خلقت 

السماوات واألرض وما فيهما 

أن جتعل هذا البيت 

العتيق يف قمة الفخامة 

اليت عرفها اإلنسان ؟

َلُه  َوَأَلنَّا  رْيَ  َوالطَّ َمَعُه  َأومِِّبي 
َساِبَغاٍت  اْعَمْل  َأِن   * احْلَِديَد 
َواْعَمُلوا  ْرِد  السَّ يِف  ْر  َوَقدمِّ
َبِصرٌي  َتْعَمُلوَن  مبَا  ِإنمِّي  َصاحِلًا 
َها  ُغُدوُّ الرمِّيَح  َوِلُسَلْيَماَن   *
َوَأَسْلَنا  َشْهٌر  َوَرَواُحَها  َشْهٌر 
َلُه َعنْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اجْلِنمِّ َمْن 
َيْعَمُل َبنْيَ َيَدْيِه ِبِإْذِن َربمِِّه َوَمْن 
َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن 
َلُه  َيْعَمُلوَن   * ِعرِي  السَّ َعَذاِب 
َومتَاِثيَل  حَمَاِريَب  ِمْن  َيَشاُء  َما 
َوُقُدوٍر  َكاجْلََواِب  َوِجَفاٍن 
َداُوَد  آَل  اْعَمُلوا  َراِسَياٍت 
ِعَباِدَي  ِمْن  َوَقِليٌل  ُشْكرًا 
)سـبأ:13-10(،  ُكوُر(  الشَّ
ملكة  شأن  يف  امسه  عز  وقال 
ْرَح  الصَّ اْدُخِلي  هلََا  )ِقيَل  سبأ 
ا َرَأْتُه َحِسَبْتُه جلًَّة َوَكَشَفْت  َفَلمَّ
َصْرٌح  ِإنَُّه  َقاَل  َساَقْيَها  َعْن 
َربمِّ  َقاَلْت  َقَواِريَر  ِمْن  ُمَرٌَّد 
َوَأْسَلْمُت  َنْفِسي  َظَلْمُت  ِإنمِّي 
اْلَعاملَِنَي(  َربمِّ  هللَِِّ  ُسَلْيَماَن  َمَع 

)النمل:44(.
كله  ذلك  يسّخر  مل  وملاذا     
السالم  عليه  إبراهيم  خلليله 
وهو يؤســــس البيت العتيق 

162



    منتقيات

املعاجز مل متّثل سوى اإلنطالقة 
ملن ال يدركون حقائق األشياء 
إال من خالل املادة، وال ترتقي 
أرواحهم وعقوهلم إال بذلك، 
وتغلغله  اإلميان  ترسيخ  وأما 
إىل  فموكول  الوجدان  يف 
والصيام وسائر  الصالة  تأثري 
األنبياء  وتوجيهات  العبادات 

وتعاليم الوحي املقدس.
   ومن هنا نفهم كلمات أمري 
طالب  أبي  بن  علي  املؤمنني 
)أال  قال:  حيث  السالم  عليه 
اخترب  سبحانه  اهلل  أن  ترون 
األّولني من لدن آدم صلوات 
اهلل عليه إىل اآلخرين من هذا 
وال  تضر  ال  بأحجار  العامل 
تسمع.  وال  تبصر  وال  تنفع، 
الذي  احلـــرام  بيته  فجعلها 

• شاءت اإلرادة اإلهلية 

أن يكون إميان العبد 

منطلقًا ال من وحي املادة، 

بل من قوة الربهان 

ومن أعماق الوجدان

• أمري املؤمنني:

أال ترون أن اهلل سبحانه 

اخترب األّولني من لدن 

آدم صلوات اهلل عليه إىل 

اآلخرين من هذا العامل 

بأحجار ال تضر وال تنفع، 

وال تبصر وال تسمع. 

فجعلها بيته احلـــرام ؟

مبعّية ابنه إمساعيل عليه السالم 
اْلَقَواِعَد  ِإْبَراِهيُم  َيْرَفُع  )َوِإْذ 
ِمَن اْلَبْيِت َوِإمْسَاِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل 
ِميُع اْلَعِليُم(  ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَّ

)البقرة:127(؟ 
اليت  اإلهلية  اإلرادة  إنها     
شاءت أن يكون إميان العبد به 
منطلقًا ال من وحي املادة، بل 
أعماق  ومن  الربهان  قوة  من 
الوجدان، إمياٌن ينبع من صفاء 

الروح وجتّرد القلب.
عليهم  األنبياء  كان  وإن     
السالم قد جلـــؤوا لالستعانة 
يف  تغيريًا  متّثل  اليت  باملعاجز 
أِلفها  اليت  الطبيعية  القوانني 
الناس  ليدفعــــوا  اإلنسان، 
سبحانـــه  باهلل  اإلميان  حنو 
تلك  أن  إال  وبرســـــاالته، 
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جعله للناس قيامًا. ثم وضعه 
حجرًا،  األرض  بقاع  بأوعر 
مدرًا،  األرض  نتائق  وأقل 
ِقطرًا.  األودية  بطون  وأضيق 
بني جبال خشنة، ورمال دِمثة، 
منقطعة.  وقرى  وِشلة،  وعيون 
حافر  وال  ُخف،  بها  يزكو  ال 
آدم وولده  أمر  ثم  وال ظلف. 
أن يثنوا أعطافهم حنوه، فصار 
وغايًة  أسفارهم،  ملنتجع  مثابًة 
مثار  إليه  تهوي  مللقى رحاهلم. 
األفئدة من مفاوز قفار سحيقة 
ومهاوي فجاج عميقة، وجزائر 
يهّزوا  حتى  منقطعة،  حبار 
مناكبهم ذلاًل يهّلون هلل حوله، 
شعثًا  أقدامهم  على  ويرملون 
السرابيل  نبذوا  قد  له.  غربًا 
وشّوهوا  ظهورهـــــم،  وراء 
بإعفاء الشعور حماسن خلقهم، 
ابتالء عظيمًا وامتحانًا شديدًا 
واختبــــارًا مبينًا ومتحيـــصًا 
لرحته،  سببًا  اهلل  بليغًا، جعله 
أراد  ولو  جنَّـته.  إىل  ووصلة 
احلرام  بيته  يضع  أن  سبحانه 
جنات  بني  العظام  ومشاعره 
َجممِّ  وقرار،  وسهل  وأنهار، 

الثمار، ملتّف  األشجار، داني 
بني  القرى،  مّتصل  البنا، 
خضراء،  وروضة  مسراء،  برة 
وِعراص  حمدقة،  وأرياف 
ُمغدقة، ورياض ناضرة، وطرق 
َقدر  صغر  قد  لكان  عامرة، 
اجلزاء على حســــب ضعف 
األســـاس  كان  ولو  البالء. 
واألحجــــار  عليها،  احملمول 
املرفوع بها بني زمردة خضراء، 
وياقوتة حراء، ونـــور وضياء، 
الشك  مسارعة  ذلك  خلّفف 
جماهدة  ولوضع  الصدور،  يف 
ولنفى  القلوب،  عن  إبليس 
الناس،  من  الريب  معتلج 
بأنواع  عباده  خيترب  اهلل  ولكن 
بأنواع  ويّتعبدهم  الشدائد، 
اجملاهد، ويبتليهــــم بضروب 
من  للتكرب  إخراجًا  املكاره 
يف  للتذلل  وإسكانًا  قلوبهم، 
نفوسهم. وليجعل ذلك أبوابًا 
ُفـتَّحًا إىل فضله، وأسبابًا ذلاًل 
اليت  اهلل  إنها حكمة  لعفوه(.. 
شاءت أن تقّدر األمور ملا فيه 

صاحل اإلنسان.

• أمري املؤمنني:

لو أراد سبحانه أن يضع 

بيته احلرام ومشاعره 

العظام بني جنات وأنهار، 

وسهل وقرار، َجمِّ األشجار، 

داني الثمار، ملتّف البنا، 

مّتصل القرى... لكان 

قد صغر َقدر اجلزاء على 

حسب ضعف البالء.

• أمري املؤمنني:

ولو كان األساس احملمول 

عليها، واألحجار املرفوع 

بها بني زمردة خضراء، 

وياقوتة محراء، ونور 

وضياء، خلّفف ذلك 

مسارعة الشك يف الصدور
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ماذا جرى عند الغدير
20 ذواحلجة 1428 هـ  / 29 ديسمرب 2007

   وهذه املقـــاربة عبارة عن 
النصوص  لبعض  عملية مجع 
املبعـــــثرة يف كتب التفسري 
واملتعلقة  والتاريخ،  واحلديث 
املرحوم  بها  قام  احلادثة،  بهذه 
العالمــــة السيد مرتضــــى 
العسكري، وبدورنا ننقل جزًء 
ما سّطره يف يف اجلزء األول من 
وذكر  املدرستني،  معامل  كتابه 

مصادرها بالتفصيل:
اهلل  رسول  ]خرج[  صدر  )ملا 
من حجة الوداع، نزلت عليه 
يف اليوم الثامن عشر من ذي 
الرَُّسوُل  َأيَُّها  »َيا  آية  احلجة 
فنزل  ِإَلْيَك«.  ُأْنِزَل  َما  َبلمِّْغ 
غـــــدير خـــم من اجلحفة 
طريق  منها  يتشعب  وكان 
املدينة ومصر والشام، ووقف 
هناك حتى حلقه من بعده وردَّ 
من كان تقدم، ونهى أصحابه 
وهي  مسرة،  ]مجع  مسرات  عن 
متفرقات  الشجر[  من  نوع 

   هذه مقاربة جملريات أحداث 
ذي  من  عشـــر  الثامن  يوم 
احلجـــة من العـــام العاشر 
النيب  انتهى  حيث  اهلجري، 
وآله  عليه  اهلل  صلى  األكرم 
وسلم من أداء مناسك احلج، 
وقفل هو واملسلمون عودًا إىل 
الديار، ثم اختذ قراره بالتوقف 
بالقرب من اجلحفة عند مكان 
ُيعرف باسم )ُخـم( وبه غدير 
بالتجمع  املسلمني  وأمر  ماء، 
يف الظهرية لُيعلـــن هلم أمرًا 

مهمًا..

• هذه مقاربة جبمع 

لبعض النصوص املبعثرة 

يف كتب التفسري 

واحلديث والتاريخ، 

واملتعلقة  حبادثة الغدير
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بالبطحاء أن ينزلوا حتتهن، ثم 
]كنس[  فقــــم  إليهن  بعث 
ما حتتهن من الشــــوك ونادى 
بالصالة جامعة، وعمد إليهن، 
وظلل بثوب على شجرة مسرة 
الظهر  فصلى  الشمس،  من 
بهجــــري ]نصف النهار عند 
خطيبًا  قام  ثم  احلر[،  اشتداد 
وذكر  عليه  وأثنى  اهلل  فحمد 
أن  اهلل  شاء  ما  وقال  ووعظ 
يقول، ثم قال: إني أوشك أن 
مسؤول  وإني  فأجيب،  أدَعى 
أنتم  فماذا  مسؤولون،  وأنتم 

قائلون؟ 
بّلغت  أنك  نشهد  قالوا: 

ونصحت فجزاك اهلل خريًا.
ال  أن  تشهدون  أليس  قال: 
عبده  حممدًا  وأن  اهلل  إال  إله 
وأن  حق  اجلنة  وأن  ورسوله 

النار حق؟
قالوا: بلى نشهد ذلك.

قال: اللهم اشهد... ثم قال: أال 
تسمعون؟ 
قالوا: نعم.

قال: يا أيها الناس، إني فَرط 
]سابقــــكم أي إىل املوت[، 

• قال رسول اهلل:

إني فَرط وإني سائلكـم 

عن الثقلني، فانظروا 

كيف ختلفوني فيهما

• أخذ رسول اهلل بيد

اإلمام علي فقال: اهلل 

موالي وأنا موالكم، 

فمن كنت مواله 

فهذا علي مواله 

احلوض،  علّي  واردون  وأنتم 
ُبصرى  بني  ما  عرضه  وإن 
النجوم  عدد  فيه  صنعاء،  إىل 
قدحـــان ]أكواب[ من فضة، 
وإني سائلكــــم عن الثقلني، 
فانظروا كيف ختلفوني فيهما.

يا  الثقـــالن  وما  مناد:  فنادى 
رسول اهلل؟ 

قال: كتاب اهلل، طرف بيد اهلل 
وطرف بأيديكم، فاستمسكوا 
به ال تضلوا وال تبدلوا، وعرتتي 
أهل بييت، وقد نبأني اللطيف 
حتى  يتفرقا  لن  أنهما  اخلبري 
يردا علّي احلــــوض، سألت 
ذلك هلما ربي، فال تقدموهما 
عنهما  تقصروا  وال  فتهلكوا، 
فتهلكوا، وال تعّلـموهما فهم 
ألستم  قال:  ثم  منكم...  أعلم 
تعلمـــون أني أوىل باملؤمنني 
يا  بلى  قالوا:  أنفسهم؟  من 

رسول اهلل.
قال: ألستــــم تعلمـــون أو 
تشهدون أني أوىل بكل مؤمن 

من نفسه؟
قالوا: بلى يا رسول اهلل.

بن  علي  بيد  أخـــذ  ثم    

166

• أوصى رسول اهلل

باألخذ بكتاب اهلل وأهل 

بيته، وأكد أنهما لن 

يتفرقا حتى يردا عليه 

احلوض
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عبد  عن  يلي:  كما  الغدير 
البهراني  عدي  بن  األعلى 
قال: دعا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله عليا يوم غدير خم 
فعممه وارخى عذبة العمامة 

]طرفها[ من خلفه. 
ـــــــــــ

من مصادر النصوص السابقة: 
جممع الزوائد للهيثمي، تاريخ 
بن  أحد  مسند  كثري،  ابن 
الدر  ماجة،  ابن  سنن  حنبل، 
شواهد  للسيوطي،  املنثور 
التنزيل للحسكاني، املستدرك 
على الصحيحــــني للحاكم 

النيسابوري.

• قال رسول اهلل: اهلل أكرب 

على إكمال الدين

وإمتام النعمة، ورضا الرب

برساليت والوالية لعلي

• دعا رسول اهلل عليا يوم 

غدير خم فعممه وارخى 

عذبة العمامة  من خلفه

أبي طالب بضبعيـــه فرفعها 
بياض  إىل  الناس  نظر  حتى 
إبطيهما، ثم قال: أيها الناس، 
اهلل موالي وأنا موالكم، فمن 
مواله،  علي  فهذا  مواله  كنت 
اللهـــم وال من وااله، وعاد 
من عاداه، وانصـــر من نصره 
واخذل من خذله، وأحب من 
أحبه وابغــض ومن أبغضه... 
مل  ثم  اشهد.  اللهم  قال:  ثم 
يتفرقا ـ رســول اهلل وعلي ـ 
»اْلَيْوَم  اآلية  هذه  نزلت  حتى 
َوَأمتَْْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت 
َلُكُم  َوَرِضيُت  ِنْعَميِت  َعَلْيُكْم 

اأِلْسالَم ِدينًا«.
اهلل  اهلل صلى  رســـول  فقال 
على  أكــرب  اهلل  وسلم:  عليه 
إكمـــال الدين وإمتام النعمة، 
ورضا الرب برساليت والوالية 

لعلي. 
   وكانت لرسول اهلل عمامة 
وتسمى السحاب كساها عليًا، 
وكان  اللون،  سوداء  وكانت 
الرسول يلبسها يف أيام خاصة 
ورووا يف  مكة،  فتح  يوم  مثل 
يوم  بها  االمام  تتويج  كيفية 
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اخلطاب املفقود يف احلج
27  ذواحلجة 1428 هـ  / 5 يناير 2008

أن ننفق شيئًا، بل إن احلجاج 
املليونية  وبأعدادهم  بأنفسهم 
يأتون طواعية، ويتحملون كل 
إىل  الوصول  أجل  من  شئ 

األرض احلرام.
     وال خيفى على ذي بصرية أن 
من ضمن القضايا البارزة يف 
املذهبية  الفوارق  إذابة  احلج: 
بني املسلمني، فكلهم يرتدون 
ذات الزي، وكلهــم يطوفون 
وبطريقة  واحد،  بيت  حول 
واحدة، وكلهم يقفون بعرفات 
يف نفس اليوم، ويصّلون خلف 
إمام واحد، يف مسجد واحد...

   إال أن السؤال امللّح والذي 
انتهاء  بعد  عام  كل  يف  يربز 
تلك  تذهب  ال  ملاذا  املوسم: 
احلالة إىل أبعد من الصــورة 
يف  تعكسها  اليت  اجلميلة 
أخرى:  وبعبارة  فقط؟  املوسم 
وتغلغل  نفوذ  عوائق  هي  ما 
أعماق  إىل  الذوبان  حالة 

سابقة  أعـداد  يف  حتدثت     
وأهدافه  احلج  معطيات  عن 
البعـــد  بينها  ومن  وأبعاده، 
االجتمـــاعي والطبيعــــــة 
ولرمبا  للحــــج،  االجتماعية 
حنتاج إىل صرف املليارات من 
الدنانري لنجمع كل هذا العدد 
من الناس بتنوعاتهم، ولنوفر 
كل اإلمكـــــانات السكنيــة 
والغذائية والنقليـــة وغريها، 
ولرمبا حنتاج إىل جهود ضخمة 
من أجل إقناعهم للحضور يف 
اجتماع ولاللتقاء حول هدف 
بيت  إىل  احلج  أن  إال  معني. 
دون  ذلك  يقق  احلرام  اهلل 

البارزة  • من ضمن القضايا 

يف احلج: إذابة الفوارق 

املذهبية بني املسلمني ، 

فلماذا ال تذهب تلك

احلالة إىل أبعد من احلج؟
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ليحملوها  املسلمني  نفوس 

إذا عادوا إىل أوطانهم؟
العوائق: 

   ميكن أن نلّخص العوائق 
يف النقاط التالية:

اليت  السلبية  الصــــورة  ـ   1
مذهب  كل  أتباع  يمــــلها 
فصورة  املختلف،  اآلخر  عن 
املسلمني الشيعة يف ذهن كثري 
السنة  أهل  إخوانهم من  من 
ـ  قبورّيون  ـ  مغالون  أنهم: 
يعبدون احلجارةـ  يؤهلون أهل 
بتحريف  يقولـــون  ـ  البيت 

القرآن.. إخل.
يف  دخلنا  لو  املقابل  ويف     
مدرسة  أتباع  من  كثري  عقول 
السالم  عليهم  البيت  أهل 
صورًا  يملون  أنهم  لوجدنا 
سلبية عن إخوانهم من أهل 
السنة، فهم بنظرهم: نواصب 
ـ يّسمون الذات اإلهلية ـ ال 
يملون أية مشاعر إيابية جتاه 
الشيعةـ  إذا قال أحد علمائهم 
شيئًا عن الشيعة فإنهم مجيعًا 

يتبّنون ذات الرأي... إخل.
   وجود هذه الصورة النمطية 

اآلخر  عن  طرف  كل  عند 
سريّسخ حالة التنافر ويعززها 
من  نوع  أي  حصل  ما  متى 
التفاهم  سوء  أو  االصطدام 
بسبب  احلاج  يشهده  قد  ما 
خالف فقهي أو مارسة غريبة 

عند الطرف اآلخر.
على  أحيانًا  اإلصــــرار  ـ   2
تهميش اآلخـــر عن املشاركة 
يف املؤمتـــــرات واملشــاريع 
حواجز  خيلق  ما  اإلسالمية، 
نفسية وعوائق مستقبلية حتث 
الطرف اآلخــــر على سلوك 

ذات املسلك.
3 ـ ظواهر التضييق واإلقصاء 
من  املذهبية  األقليات  حبق 
قبل األغلبية احلاكمـــة، سنية 
كانت أم شيعيــــة، من قبيل 
وإقامة  علنًا  التعبد  يف  احلق 
املساجد واحملاكــم وفق الفقه 
اخلاص بكل مذهب، والعمل 

اإلعالمي احلر...إخل.
4 ـ عدم احلكمـــة يف طريقة 
التعامل مع أجواء احلرية اليت 
تتاح أحيانًا لألقليات املذهبية، 
فتتهـــّور يف مارســــة بعض 

التقريب  • من عوائق 

الصور السلبية اليت 

حيملها أتباع كل 

مذهب عن املذهب اآلخر

العوائق: اإلصرار  • من 

على تهميش اآلخـر عن 

املشاركة يف املؤمترات 

واملشاريع اإلسالمية
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شعائرها علنًا دون التدرج يف 
للذوق  مراعاة  وبال  ذلك، 
العام، ما يثري األجواء ضدها. 
وقد شهدت بغداد على عهد 
هذه  مثل  البويهية  الدولة 
احلالة، فأدت إىل مقتل اآلالف 
فتنة  وحرق أحياء بأكملها يف 

مذهبية عنيفة.
التحريضية  اخلطابات  ـ   5
من قبل بعض املشــــايخ يف 
حنن  بينما  احلج،  موســـــم 
حنتـــاج إىل )أسلمة اخلطاب( 
أن  مبعنى  التعبري،  صـــح  إن 
يتجه حنو مجع  يكون اخلطاب 
الفرقة  إيقاع  ال  املسلمــــني 

بينهم.
6 ـ التحســـــس من بعض 
الفروقات الفقهيـــة البسيطة 

املذاهـــب  بني  املوجــــودة 
يف  أو  الصالة  يف  اإلسالمية، 
النيب األكرم  زيارة  قراءة نص 
وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى 
عليهم  بيته  أهل  من  أحد  أو 

السالم، وما إىل ذلك.
اليت  املعايري  ـ عدم وضوح   7
بداية  حتديد  يتم  خالهلا  من 
شهر ذي احلجة، وبالتالي يوم 
يسبب  ما  بعرفات،  الوقوف 
ويثري  احلجاج،  لدى  ارتباكًا 
تساؤالت عديدة السيما بلحاظ 
وجود بعض الفتاوى الفقهية 
اليت ال تصحح احلج إن مل يتم 
الوقوف بعرفة يف اليوم احملدد 
وفق املعايري العلمية الدقيقة، 
حجه  بإعادة  احلاج  وتطالب 
أصدر  وقد  القادمة،  السنة  يف 
والفلكيني  العلماء  من  عدد 
السعودية  العربية  اململكة  يف 
وتصريات  بيانات  وخارجها 

حول هذا املوضوع.
هذا  من  للخروج  السبيل 

الوضع:
الوضع  هذا  من  اخلروج     
السليب يستــــدعي اجتمــاع 

• ومنها: عدم احلكمة 

يف طريقة التعامل مع 

أجواء احلرية اليت تتاح 

أحيانًا لألقليات املذهبية

• اخلطابات التحريضية 

من قبل بعض املشايخ يف 

موسم احلج هلا أثر سليب 

واضح على جهود التقريب

• ومن ذلك التحسـس من 

بعض الفروقات الفقهية 

البسيطة املوجودة بني 

املذاهب اإلسالمية، يف 

الصالة أو يف قراءة نص 

زيارة النيب األكرم
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علماء الفريقني قبيل أو أثناء 
خصوص  ويف  احلج  موسم 
مكة املكرمة، من أجل دراسة 
الناحية  من  االختالفات  هذه 
الفقهيــة وختفــــيف حدتها، 
والبحــــث عن خمارج فقهية 
تساعــــد على تقليل مظاهر 
من  وإياد حالة  االختــالف، 
اآلخر  بالرأي  االستئنــــاس 
ال االستيحـــاش منه، وتوجيه 
املشايـــخ وأئمــــة املساجد 
واملبّلغني للخطابات الوحدوية 
اليت  امللّحة  القضايا  وطرح 
تواجهها األمة، وخماطبة عموم 
احلجاج وتوعيتهم إىل ضرورة 

استيعاب بعضهم البعض مع 
املذهبية،  انتماءاتهم  اختالف 
وإعذار كل منهم لآلخر فيما 
على  والرتكيز  فيه،  اختلفوا 
نقاط االلتقاءـ  وهي فعاًل كثرية 
ـ وما إىل ذلك من قضايا متس 
على  احللول،  وتضع  الواقع 
الوحدة  احلاج  يعيش  أن  أمل 
إذا  حتى  وجدانه،  أعماق  يف 
حمّماًل  عاد  دياره  إىل  رجع 
برسالة الوحدة بني أبناء األمة 

اليت ُيرثى حاهلا.

• اخلروج من هذا الوضع 

السليب يستدعي اجتماع 

علماء الفريقني قبيل 

أو أثناء موسم احلج ويف 

خصوص مكة املكرمة

لتدارس االختالفات 

الفقهية 

• على املشايخ  توجيه 

اخلطابات الوحدوية 

وطرح القضايا امللّحة اليت 

تواجهها األمة، وخماطبة 

عموم احلجاج وتوعيتهم 

حول نقاط االلتقاء 
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يف ذكرى عاشوراء احلسني.. رسالة إىل إخواننا من أهل السنة
3  حمرم 1429 هـ  / 12 يناير 2008

وأنــوٌف حيَّة، ونفــوٌس أبّيـة 
من أن نؤثر طاعة اللئام على 

مصارع الكرام.
ـ إن مل يكن لكم دين، وكنتم 
ال ختـــافون املعــــاد، فكونوا 

أحرارًا يف دنياكم.
   وال خيفــــى على القـارئ 
أن هذه الشعـــارات الصادقة 
جتّسدها  ويف  منطلقـــاتها  يف 
العملي يف أحـــداث كربالء 
وما أعقبتها، إمنا حتمل عناوين 
إنسان  كل  بها  يقبـــل  عامة 
مدبّر  وعقل  فطرة سليمة  ذي 
اإلصالح  ألن  منصفة،  ونفٍس 
وإباء  واحلريـة  واملعـــروف 
الضيـــم والتضحيـة واإليثار 
والعزة  واإلخـالص  والفداء 
والكرامة كلها عناوين هتفت 
التاريخ  طوال  اإلنسانية  بها 
الدماء  وأريقـــت  البشـري، 
وإن  عليها،  احلفاظ  أجل  من 
اختلفـــت الرؤى وتعــددت 

   تلخصـــت أهم شعـارات 
ثورة اإلمام احلســني بن علي 
عليهما الســـالم يف العناوين 

التالية:
ـ إني مل أخرج أشرًا وال بطرًا 
وإمنا  مفسدًا  وال  ظاملًا  وال 
خرجـت لطلــــب اإلصالح 
يف أمــة جـــدي أريد أن آمر 

باملعروف وأنهى عن املنكر.
يأبى اهلل  الذلة،  منا  ـ هيهات 
واملؤمنون،  ورسوله  ذلك  لنا 
وحجـــوٌر طابت وطهـــرت، 

• من شعارات اإلمام 

احلسني: إني مل أخرج

أشرًا وال بطرًا وال ظاملًا 

وال مفسدًا وإمنا 

خرجت لطلب اإلصالح 

يف أمة جدي
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األديان وتغرّيت الظروف.

   وهل ميكن ملن كُرَمت عنده 
إنسانيته وإنسانية اآلخرين أن 
يقبل بالظلم أو يرضى لنفسه 
الذل أو يشّجع على الفساد؟

   وهل ميكــن ملن عّز عنده 
اإلسالم أن يرضى بضياعه أو 
شأنه  إضعاف  أو  أركانه  هدم 
أو أن يعل املنكر فيه معروفًا 

واملعروف منكرًا؟
   إن ثورة اإلمام احلسني عليه 
السالم مل ختــــرج عن نطاق 
تلك العناوين والقيـــم اليت 
اإلنسانية وتوّحدنا  جتمعنا يف 
يف اإلســــالم، فلمــاذا يكون 
إحياء ذكرى استشهاد احلسني 
وعامل  فرقة  ذكرى  وصحبــه 

حتريض ومعول هدم؟
   وإذا كان املسلمون من أتباع 
عليهم  البيت  أهل  مدرسة 
الذكرى  هذه  ييون  السالم 
من  بدًء  عزاء  جمالس  بصورة 
احلرام،  حمرم  شهر  من  األول 
فإمنا يدفعهم إىل ذلك متسكهم 
صلى  النيب  بيت  آلل  بالوالء 
وحّبهم  وسلم  وآله  عليه  اهلل 

للعرتة الطاهرة اليت قال عنها 
عليه  اهلل  صلى  األكرم  النيب 
وآله وسلم )عن زيد بن أرقم 
صلى  اهلل  رسول  قام   : قال 
يومًا  وسلـــم  وآله  عليه  اهلل 
فينا خطيبًا مباء يدعى مخًا بني 
مكة واملدينة فحمد اهلل وأثنى 
عليه ووعظ وذّكر ثم قال: أما 
أنا  فإمنا  الناس،  أيها  أال  بعد، 
رسول  يأتي  أن  يوشك  بشر 
ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم 
فيه  اهلل  كتاب  أوهلما:  ثقلني 
بكتاب  فخذوا  والنور  اهلدى 
فحث  به،  واستمسكوا  اهلل 
على كتاب اهلل ورّغب فيه، ثم 
اهلل  أذّكركم  بييت،  وأهل  قال: 
يف  اهلل  أذّكركم  بييت  أهل  يف 
أهل بييت أذّكركم اهلل يف أهل 

بييت( صحيح مسلم.
   وال أريد هنا املزايدة على 
إال  البيت،  آلل  حبنا  يف  أحد 
السبب  عن  أتساءل  أنين 
الذي من أجله ميتعض بعض 
إخواننا من أهل السنة ـ مع 
التأكيد على كلمة )بعض( ـ 

عند إقامة تلك اجملالس.

• الشعارات الصادقة  

للثورة احلسينية حتمل 

عناوين عامة، فهل 

ميكن ملن كُرَمت عنده 

اإلنسانية أن يقبل بالظلم 

أو يرضى لنفسه الذل أو 

يشّجع على الفساد

الثورة احلسينية  • قيم 

توّحدنا يف اإلسالم، فلماذا 

يكون إحياء ذكراها 

ذكرى فرقة وعامل 

حتريض ومعول هدم ؟ 



    منتقيات

   وال أفشى سرًا حيت أقول 
يدور يف بعض جمالس  ما  أن 
وميثل  احلد  يتجاوز  العزاء 
األمة  جسد  يشرخ  إسفينًا 
الغيارى  الواحدة، وأن بعض 
اإلسالمية  األمة  وحدة  على 
التوازن  حلفظ  دائمًا  يسعون 
العام لتلك اجملالس، إال أن ما 
أهل  من  إخواننا  على  نتمناه 
صدورهم  تتسع  أن  السنة 
إلخوانهم الشيعة وأن يعملوا 
ما فسد من  معًا إلصالح كل 
رسالة  هي  فتلك  األمة،  أمر 

الثورة احلسينية.
صدق  وبكل  أتطلع  إنين     
يتمع  الذي  اليوم  ذلك  إىل 

واملفكـــرون  العلمـــاء  فيه 
واملثقفون واألدباء والفنــانون 
يف  اإلسالمية  األمة  أبناء  من 
احلسني  اإلمام  ثورة  ذكرى 
ليتدارســوا العناوين الكربى 
حتفظ  اليت  اخلــالدة  والقيم 
لإلنسانيـــة كرامتهـا ولألمة 
وحدتهم،  وللمسلمني  عزتها 
من  ينهض  مل  احلســـني  ألن 
أجل طائفة وليس حكرًا على 
فئة، بل هو حسنُي حممٍد كما 
وآله  عليه  اهلل  صلى  هو  قال 
من  وأنا  مين  )حسنٌي  وسلم 
ُبعث حممد إال  حسني(... وما 

رحًة للعاملني.
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• ما يدور يف بعض جمالس 

العزاء يتجاوز احلد ويشرخ 

جسد األمة الواحدة، 

وبعض الغيارى يسعون 

دائمًا حلفظ التوازن

العام لتلك اجملالس

• نتطلع إىل ذلك اليوم 

الذي جيتمع فيه العلماء 

واملثقفون واألدباء من 

أبناء األمة اإلسالمية يف 

ذكرى ثورة احلسني 

ليتدارسوا العناوين 

الكربى وقيمها اخلالدة


