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الحــج : تدريب 
على العبودية

م��ن الس��هل القيام 
فكرية  عمل  بورش��ات 
»اإلبداع«  على  للتدريب 
أو »الع��ادات الس��بع« 
أو »ف��ن التحفيز« أو.. 
من النش��اطات العقلية 
والسلوكية، ألهنا ال تلزم 
إال االستعداد الكايف من 

قبل الطالب واملتدرب.

لكن: كيف يمكن أن نتدرب على العبودية؟!
هناك جمموعة ممارسات يبقى العقل عاجزًا عن استيعاهبا، 
إن مل يرمها بصفات: »اخلطأ« أو »اجلهل« أو » التخلف«! 

العقل ُيفاَجئ عندما ُيلزم بالطواف سبعًا حول بيت بناه 
إبراهيم اخلليل وابنه إمساعيل )عليهما السالم( من حجر 
وطني! وُيدهش حني يراد منه أن يرمي جدارًا بسبع حصّيات، 

أو أن يبيت يف عراء مزدلفة! 

أمر املؤمنني )عليه الس��الم( يش��ر إىل هذا الدرس 
التطبيقي بقوله: »أال ترون أن اهلل سبحانه اخترب 
األول��ن من ل��دن آدم بأحج��ار ال تضر وال 

تنفع وال تبصر وال تسمع..؟«.

هذا برنامج تدرييب ليكتشف العقُل بعده أن سقفا ال يستطيع 
جتاوزه، وحني يرى اإلنسان نفسه ميتثل ملا يعجز عن تفسره 

بشكل هنائي؛ يكتشف أنه خضع لدورة يف »العبودية«.

والنتيجة األه��م اليت حتققت من خالل هذه الدورة هو 
صنع »التوازن« بني »عقل« اإلنسان و »قلبه«. وهذا التوازن 
هو سر شخصية اإلنسان العابد، الذي يضخ قلبه النشاط يف 

أركان جوارحه.
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عبادة احلج
• بعد انتهاء موسم احلج _ بكل ما شابُه 
من جدٍل وجتاذب_ جيُد الواقع اإلسالمي 
نفس��ُه مثقاًل بالعديد من ال�تس��اؤالت 
املحورّية؛ اليت تبّوأت موقعًا مهّمًا يف وعي 

واهتمام الشارع اإلسالمي.
وأمام ثقل املسؤولية امللقاة على عاتق 
أعالم الفقه والفكر على حٍد س��واء، مل 
خيرج النقاش يف ه��ذا املوضوع خارج 
دائرة األخذ والّرد، ومل يدخل حّيز احلوار 

أو اخلطاب املثمر بعد..
فق��د باتت قضايا املس��لمني الكربى 
خارج »الطقس العبادي«؛ بفضل دعوات 
»اإلس��الميني اجلدد« إىل صيانة براءة 

العبادة من لوثة الواقع السياسي!
وعلى الضفة األخرى تنامى خطاٌب قّوٌي 
يدعو إىل ربط الشعائر اإلهلّية بواقع الناس 

وقضايا األّمة املسلمة؛ وأّن املساس هبذا 
الربط بني العب��ادة والواقع هو تعدٍّ على 

غاية العبادة ومقاصد التشريع.
هذا التجاذب بني التيارين املتناحرين 
فكرّيًا كان _كما كان أبدًا_ السمة األبرز 
للحج، واملوضوع األكثر تداوالً بعد انقضاء 
الشعائر امُلقّدس��ة.. ويبدو أّن »أنفلونزا 
اخلنازير« مل جتد لنفس��ها موطئًا بني 
كّل هذا الضجيج، فغادرت موس��م احلج 

خبسائر أقل بكثر مما كان متوقعًا هلا.

فقه السالمة الصحّية:
على صعيد اخلوف الذي انتاب العازمني 
على احلج من املس��لمني )جراء انتشار 
امل��رض( دارت رحى معمعٍة أخرى؛ فما 
بني اجتهادات الفقه من جهة، واعتبارات 
السياسة من جهٍة ُأخرى وجد املسلمون 

أنفس��هم أمام »تعقي��دات عبادّية« مل 
يشهدوها ُمس��بقًا؛ وكان ألرباب الفقاهة 
يف املذاهب اإلس��المية النصيب األكرب 
م��ن التباين يف اآلراء _جريا على العادة 
ُرّبما!_؛ حيُث خرج البعُض بفتاوى التحليل 
امُلطلق، وحنا البعُض ناحية وجوب أخذ 
مقّومات احلذر وشروط السالمة )وربط 
جواز تأدية احلج بانتفاء اخلطر(، يف حني 
وصِل األمُر بالبعض إىل حترمي الفريضة 
أصاًل العتب��اراٍت ثانوّيٍة يرى أهنا أرخت 

بظالهلا على احلكم الشرعي.

فلسفة احلج..اخلاسر الدائم:
بني كّل هذه األصوات، يرى الكثروَن أّن 
أهنا  لألضواء _مع  اجتذابًا  املسائل  أقّل 
األكثُر قيمًة وأمهّية يف أصل التشريع_ هو 
التركيز على الفلسفة اليت أراد اهلل للمسلمني 

العبادّية،  الشعرة  هذه  من  ُيقتبسوها  أن 
سواٌء على صعيد وحدهتم اليت تعيش أحلك 
أيامها، أم على صعيد تآخيهم يف القضايا 
اإلسالمّية واملظامل السياسّية اليت أهنكت 
أجواء  كّل  عن  فضاًل  اإلسالمي،  العامل 
اخُلُلق الذي دعا إليه اإلسالم )من إحساٍس 
بتواضع املساواة، واستذكاٍر للعرض األكرب 
على اهلل، و«ليشهدوا منافع هلم«..(، وأنه 
األحرى باألصوات امُلتصاعدة أن تركز أواًل 
على منظومة األهداف التربوّية واالجتماعّية 
والسياسّية والوحدوّية اليت أرادها اهلل من 

خالل هذا الطقس العبادي العظيم. 
ولعّل من أبلغ ما قيل يف هذا املقام، ما 
»ويل  يوم:  ذات  الغرب  مفكري  أحد  قالُه 
و  احلج،  معىن  يعرفوا  مل  إذا  للمسلمني 
املسلمون  أدرك  إذا  اإلسالم  ألعداِء  ويٌل 

معناه«.!

أه�م تجم�ع للشعائ�ر العبادي�ة اإلس�المي�ة
يوضع على املحك للمرة األوىل

ف��ي ه��ذا الع��دد

كلم��ة ال��م��رف��أللمرف��أ 

تجربة الحوزة 
األكاديمية

حوار مفتوح مع إدارة حوزة 
اإلمام الخميني )ره(

في دمشق

الغـديــر.. 
األساس التاريخي 
واألبعاد المعنوية 

العالمة محمد هادي 
اليوسفي

ملسلمني ا  ة  حد  لو  ٌن  ا  عنو   •

»المرف��أ«  أس��رة  تب��ارك 
مش��ارق  للمس��لمين في 

األرض ومغاربها
حلول عيد األضحى المبارك 

سائلين المولى أن
يعي��ده على األم��ة بالعزِّ 

والخير والمنعة

كيف تكتب
مقااًل مؤثرا
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رئيس التحرير
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• هذا ه��و األص��ل األول من أصول 
التفسر، فال ميكن جليٍل ما أن يدعي أنه 
فسر القرآن كاماًل، ووضع هناية لتفسره، 
فكلما تقدم الزمان استطاعت اإلنسانية أن 
تستكشف معاين القرآن، وكلما تقدم الزمان 
تكشفت أبعاد اآليات ودالالهتا، وكثر من 
اآليات ال جيوز أن نأخذ دالالهتا من الشيخ 
الطوسي يف التبيان، أو من الطربسي يف 
جممع البيان، كم��ا يف الكثر من اآليات 
العلمية والطبية واجليولوجية والفلكية، ألن 
تلك التفاسر حمدودة حبدود العلوم اليت 
كانت لديهم، وبعد هذا التطور اهلائل يف 
علوم اآلف��اق واألنفس ال ميكن أن نأخذ 
تفس��رًا يف علم اآلفاق مثاًل من العالمة 

الطربسي.

منوذج
ينقل الرازي يف تفسر قوله تعاىل:

﴿َوأَْرَسْلَنا الرَِّياَح َلَواِقَح﴾ احلجر/22 عن 
ابن عباس، أنَّ معىن لواقح هنا أهنا حوامل 
للسحاب واألشجار. مث يقول الرازي: علمنا 
أن الرياح لواقح للسحاب، لكننا ال ندري 
كيف تكون لواقح لألشجار. أما يف العصر 
احلاضر فيمكن لطفل صغر ابن سبع أو 
تسع أن يدرك ذلك. فالرازي على تضلعه 
يف التفسر مل يدرك ذلك ألنه فهم منها 

أهنا مبعىن حوامل، ال مبعىن اللقاح. 
فكثر من اآليات ال ميكن أن نعتمد فيها 
على مفس��ر من القرون املاضية، حىت 
يف أقرب العصور، كالعالمة الطباطبائي 
صاحب املي��زان مثاًل، ألن هناك الكثر 
من االكتشافات العلمية حصلت بعد زمنه.  

من أدلة القاعدة
1 � قوله تعاىل يف سورة فصلت:

﴿َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآْلَفاِق َوِفي أَنُفِسِهْم 
َحتَّي َيَتَبيََّن َلُه��مْ أَنَُّه اْلَحقُّ﴾ فصلت/ 53. 
حيث نص أكثر املفسرين على أن الضمر 
يف )أنه( عائد إىل القرآن، ألن السياق يف 
سورة فصلت يتحدث عن القرآن الكرمي. 
فالبد أن يكون هذا القرآن مسايرًا للزمن، 

وكلما تقدم العلم فإن آيات اآلفاق واألنفس 
سوف تتكشف أكثر، وتصل البشرية إىل أن 
القرآن هو املنهج احلق س��واء يف قضايا 

اآلفاق أم قضايا األنفس.
2-  قول��ه تع��اىل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 
ِبالذِّْك��ِر َلمَّا جاَءُهْم َوإِنَُّه َلِكتاٌب َعِزيٌز، ال 
َيْأِتي��ِه اْلباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه 
َتْنِزيٌل ِمْن َحِكي��ٍم َحِميٍد﴾ فصلت/41 � 42 
ومعىن عزيز تبينه اآلية نفسها، فهو عزيز 
ألنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
خلفه، وأصل العزة: األرض الِعزاز، وهي 
الصلدة الصلبة ال��يت ال تتأثر بالضرب 
بفأس أو بغره، ومنه ُسمِّي الغالب الذي 
ال ُيغلب عزيزًا، فالقرآن عزيز، وال ميكن 

ألي فكرة ال يف املاضي وال يف املستقبل، 
أن تبطل آي��ة من آيات اهلل تعاىل، مهما 
تطورت البش��رية، ومهما استكشفت من 
علوم ومع��ارف وحقائق،  وكل ما جاء به 
القرآن من أف��كار ونظريات فهي عزيزة 
منيعة حق��ة ال ميكن أن تبطلها فكرة أو 
نظرية أخرى أبدًا، إمنا الذي يبطل هو ما 
نراه حنن من تفسر اآلية، وهناك فرق 
كبر بني أن تكون اآلية باطلة، وأن يكون 
تفسرنا حنن باطاًل، فالتفسر ليس عزيزًا 
إمنا اآلية هي العزيزة، والقرآن هو العزيز. 
فقد يفسر املفسر اآلية بتفسر نستخف 

حنن به، لكننا ال نستخف باآلية � والعياذ 
ب��اهلل � فاآلية تبقى عزيزة منيعة مهما 
تقدم الزمن، وال ميكن لفكرة اجتماعية أو 
إنسانية أو سياسية أو اقتصادية أن تبطل 
ش��يئًا من القرآن، ألنه عزيز ﴿ال َيْأِتيِه 
اْلباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل 

ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾ فصلت/ 42.
3 � عن اإلمام الرضا )ع( أنه قال واصفًا 
القرآن الكرمي: »ال خيَلق على األزمنة، وال 
ُيَغّث على األلسنة ألنه مل ُيجعل لزمان دون 
زمان، بل جعل دليل الربهان واحلجة على 
كل إنس��ان، ال يأتيه الباطل من بني يديه 
وال من خلف��ه«.ال خيلق:أي ال َيبلى، من 
َخَلق الش��يء ُخلوقًا، وَخُلَق َخالقًة، وَخِلق 
أيضًا، وأخل��َق إخالقًا: َبلَي. وثوب َخِلٌق: 
باٍل. فآيات القرآن تبقى جديدة على مر 

األزمنة، وال يطرأ عليها البلي والِقدم. 

فوائد القاعدة
1 � أدوات املفس��ر اليوم أكثر من 

أدواته باألمس
فالق��رآن كلما امت��دت احلياة، امتلك 
املفس��ر يف تفس��ره أدوات أكرب، فما 
متتلكه أنت اليوم من أدوات التفسر اليت 
تكشف وتستنطق القرآن، أكثر بكثر مما 
كان ميتلكه الشيخ الطوسي مثاًل، فالعلم 
احلديث أعطانا الكثر من األدوات اليت 
كان يفتقدها من كانوا قبلنا. ومن يأتون 
بعدنا بألف سنة، س��يتحدثون عنا كما 
نتحدث حنن اليوم عمن كانوا قبلنا من 
املفس��رين القدماء يف تفسرهم لبعض 

اآليات املباركة.
2 � عدم اخلضوع لسلطة النص

فالقاعدة تعين أن ال تتقيد بالتفاس��ر 
القدمية، أو ما يسمى اليوم يف الدراسات 
احلديثة ب� »س��لطة الن��ص«، وهي من 
أخطر ما يكّبل املفس��ر، ونعين بالنص 
هنا النص التراثي التفس��ري، ال النص 
القرآين. فسلطة النص من أكرب ما يعرقل 
حركة املفسر الفكرية يف استنطاق اآليات 

القرآنية. 

3 � الترحيب بالتفسري العلمي
فالقاعدة تعين أن نقف موقفًا إجيابيًا 
من كل مفسر يستفيد من اختصاصه يف 
تفسر القرآن الكرمي، فعلى الطبيب مثاًل 
أن يساهم يف تفسر اآليات اليت تتحدث 
عن جسم اإلنسان ومراحل تكونه، وهكذا 
ينبغي أن يدرس ذوو االختصاصات آخر 
م��ا توصل إليه العلم من اكتش��افات يف 
احلقول املختلفة، من الفيزياء والكيمياء 
واجليولوجيا وغرها مما ميكن أن جند 

إشارة إليه يف القرآن الكرمي.
الحظ مثاًل أن العالم��ة الطباطبائي 
رمح��ه اهلل عندما وصل إىل طوفان نوح 
يف إحدى السور القرآنية، بعث برسالة إىل 
الدكتور سحايب رئيس قسم اجليولوجيا 
يف جامعة شراز، وسأله قائاًل: يبدو يل 
أن الطوف��ان مشل األرض كلها، فما رأي 
العلم يف ذلك ؟ فأجابه الدكتور س��حايب 
برسالة من عشر صفحات، وضعها العالمة 

الطباطبائي بكاملها يف تفسر امليزان. 
4� االهتمام بالتفسري املوضوعي

 وهو االنطالق م��ن الواقع املوضوعي 
إىل الق��رآن، أي أن حنم��ل كل جتارب 
البشرية يف موضوع ما إىل القرآن، لنجعلها 
أمامه.عندما تريد أن تدرس القرآن من 
ناحية علم النفس، علىك أن تدرس آخر 
النظريات العلمية يف علم النفس، وآخر ما 
أبدعه العقل البشري يف ذلك، مث تعرض 
ذلك على القرآن باعتب��اره القّيم، وهنا 
يظهر اإلبداع القرآين وقيمومته وهيمنته 
على حركة الفكر ﴿وُمَهْيِمَنًا َعلَْيِه﴾، وهذا 
ما طرحه الشهيد الصدر )ره( يف »املدرسة 

القرآنية«.
 

الطفل  أذه���ل 
عبد الرمحن فارح 
يعرفه،  م��ن  ك��ل 
حيفظ  ب��دأ  فقد 
القرآن الكرمي وهو 
ويف  الثانية،  ابن 
عمره  من  الثالثة 
سورًا  يقرأ  ك��ان 
كالكهف ومرمي و.. 
أحكام  مراعاة  مع 
التجويد، تقول والدته - لوكالة رم -: »عندما كنت حامال 
كنت أتلو القرآن الكرمي وكنت كل يوم مجعة أقرأ سورة 
الكهف، ويوميا أقرأ املعوذتني وسورة امللك، وكذلك بعد 
والدته كنت أكثر من قراءة القرآن واألذكار، إىل أن اكتشفت 
يف السنة الثانية من عمره أن حيفظ الكثر من سور القرآن 

الكرمي«. 

إي��ران ف��ي  الرسمية  ال��م��ؤس��س��ات 
قراءة صفحة من

القرآن مع بدء الدوام
. . . . . .

نقلت وكالة األنباء القرآنية إيكنا أن مستشار وزير الثقافة 
واإلرشاد اإلسالمي للشؤون القرآنية يف إيران »الشيخ حممد 
محيدی« أعلن عن قرب إعداد وتنفيذ مشروع تالوة مجاعية 
لصفحة من القرآن الكرمي يوميًا عند بدء الدوام فی اإلدارات 

الرمسية فی إيران.
املراسم  خالل  جاء  كالم محيدي  أن  الوكالة  وافادت 
االفتتاحية للدورة التاسعة ملسابقات القرآن الكرمي اخلاصة 
بفروع مؤسسة القرآن الكرمي وهنج البالغة، والتی اقيمت 
فی مجران مشالی العاصمة االيرانية طهران. مشرًا إىل 
أن ذلك يأيت ضمن ميثاق تنمية وتطوير الثقافة القرآنية 
أفراد  أبعاد هی تعريف  والذي يتضمن ثالثة  إيران،  فی 
املجتمع بالقرآن الكرمي من خالل القراءة واحلفظ و...، 
تعميق اإلميان بالقرآن، واحلض على العمل بتعاليم الكتاب 

العزيز.

القرآن يفسره الزمان

»الـقــرآن األمـريـكــي!«

السيد عبد السالم زين العابدين
مستفاد من دروس التفسري اليت ألقاها
عام 1429هـ  يف قاعة مرفأ الكلمة 

وهو في السنة الثانية من عمره

يحفظ القرآن الكريم

أخ�����ب�����ار ق���رآن���ي���ة ال��م��رف��أ

»سلطة النص«  
التفس��ري من 
أخط��ر ما يكبل 

املفسر

قواعد التفسير/1

• هو العنوان الذي أطلقه الرسام األمريكي »ساندو 
عرض  يف  مشروعه  على   )sandow birk( بييرك« 
القرآن الكرمي من خالل لوحات فنية، هتدف حسب ما 

يدعي لتسهيل تعريف األمريكان بالقرآن.
وقد أجنز برك من املشرع حىت اآلن ما يقارب الي300 
للقرآن  إنكليزية  ترمجة  من خالالها  عرض  صفحة 
عدد  وميثل  برمسها،  قييام  فنية  لوحات  على  الكرمي 
من اللوحات اليت رمسها برك منط احلياة األمريكية 
اليومية، إضافة إىل مناظر طبيعية، وكثرًا ما ال يكون 
للوحة عالقة باآليات املوضوعة عليها. اللوحات اليت 

عرضها برك يف معرض يف كاليفورنيا القت ردود فعل 
مستنكرة من أوساط إسالمية متعددة، لعدم تناسب 
القرآن الكرمي، وللمداليل السلبية  بعضها مع حرمة 
لبعض آخر، حيث وضع برك سورة الدخان - مثاًل - 
ضمن لوحة رسم فيها برجي التجارة والدخان يتصاعد 

منهما بعد تفجرمها يف أحداث سيبتمرب.
قريشي )مدير  عيين حممد  نقل  اإلطيييار  هييذا   ويف 
مركز إسالمي يف كاليفورنيا( قوله أن هذه اللوحات 
متثل استهانة مبشاعر املسلمني، إذ أن بعضها يضم 
صور لنساء يف لباس غر حمتشم وحمالت لبيع اخلمر 
وغر ذلك مما يتناىف مع حرمة القرآن الكرمي.  كما 
معىن  ال  إذ  لالنتقاد،  مييوردًا  نفسها  التسمية  وقعت 
ألن يكون هناك قرآن أمريكي وآخر أوريب.. وما إىل 
ذلك.ويف اجتاه آخر رأى البعض أن على املسلمني أن 
يستفيدوا من هذه الفكرة لعرض كتاب اهلل عز وجل يف 
لواحات فنية يرمسها فنانون مؤمنون به ومطلعون على 
مضامينه، مما يساهم يف إيصال رسالته إىل أوسع 

شرحية ممكنة من البشر.

املحرر القرآين / املرفأ
منوذج من الرسومات/سورة العاديات )اليت تشر اىل عْدِو اخليِل يف املعركة(

الرسام األمريكي
»ساندو برك«

عبد الرحمن فارح

السيد عبد السالم زين العابدين
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• قد ال يعي الكثرون ممن يتربعون على عروش الكالم 
يف اإلعالم اإلسالمّي اليوم.. أو ممن ميلكون زمام هذه 

املؤسسات خطورة املنرب الذي يضعون أيديهم عليه..
فاملستوى العامليُّ للمنرب حيتاج بالضرورة إىل مستوى 
عامليٍّ يف اخلطاب، وأن ُنخرج الرسالة اإلعالمّية اليت 
ننشرها من خالفاتنا الضّيقة وخطوطنا املحدودة إىل 

مستوى ذلك األفق الواسع الذي ألقينا بأنفسنا فيه..

إذ أّن الكلمة غر املسؤولة _مثاًل_ قد متوت يف مهدها 
إذا اقتصرت على عدد قليٍل من الناس.. أّما عندما تنطلق 
يف الفضاء عابرة احلدود لتصل إىل ماليني األشخاص، 
فإهنا قد تصنع الكثر من األزمات، اليت نكون بغىًن عنها 
يف جمتمعاتنا اليت تعيش التوتر أصاًل يف جوانب كثرة..

واقع اإلعالم اإلسالمي:
_ نعيشها  أن  اعتدنا  اليت  النشوة  حالة  عن  بعيدًا 

ببساطتنا_ لدى أي عمٍل أو إجناز مهما كان صغرًا، ينبغي 
أن ننظر بعني النقد املسؤول؛ للنهوض بكّل املشاريع اليت 

حتمل _شئنا أم أبينا_ الصفة اإلسالمّية..
فاحلالة اليت يرزح فيها اإلعالم اإلسالمي اليوم شبيهٌة 
بطفٍل ولَد عجوزًا منذ اليوم األّول.. حبيث يفتقُد إىل ُجّل 
مقومات احليوّية والفعالّية.. وال حميص من الصراحة هنا 
ما دمنا نتحّدث عن املوضوع ككل وال نتناول األشخاص 

أو املفردات.. 

إذ ال خيفى على أرباب هذا الفّن أّن إعالمنا اليوم يعيُش 
شّحًا بّينًا يف املستوى املهين واحلريف ل�»صناعة اإلعالم«؛ 
سواء على صعيد املقّومات املادّية والتكنولوجّية.. أم على 
صعيد ندرة »االختصاصيني« الذين يعيشون اهلّم والقضايا 
اليت نريد تكريسها يف املجتمع. ومن منطلق الواقعّية هنا 
نقول أن اإلعالم الذي يفتقد إىل إحدى هاتني املقّومتني 
أقرب إىل الفشل كثرًا منه إىل النجاح.. مما يعين أننا 
مل ندخل الساحة اإلعالمّية )والصراع اإلعالمي( حبّق  
حىت اآلن.. )اللهم إال بعض املؤسسات اليت تعترب طفرًة 
عن مثيالهتا وتسعى جاهدًة لالرتقاء مبستواها املهين 
بيَد أهنا غر قادرٍة على ملء  وحمتواها احلضاري .. 

الفراغ الكبر الذي تعيشه الساحة يف هذا املجال(.

اخلطأ.. واملسؤولّية:
عندما نتحّدث عن إعالٍم »إس��المي« فاشل )وعذرًا 
للج��رأة هنا(.. فإن كالمنا ال يقتصُر على جمّرد قصوٍر 
يف إيصال الفكر املسلم والقيم احلضارّية هلذا الدين.. 
وإمنا ق��د نقع يف مصائب أدهي بكثر عندما يطلق هذا 
املنرب الفضائي أو ذاك فكرًة خاطئًة هنا أو كلمًة جارحة 

هناك..
خصوص��ًا وأننا ال 
»املجتمع  يف  نعيش 
أّن  إذ  الفاض��ل«.. 
ُكّل مؤسسة إعالمّية 
حت��اول _وهذا من 
اإلعالم_  بديهيات 
خدمة اجلهة املالكة 
أو امُلمول��ة ولو على 
قام��وس  حس��اب 

املبدئيات والثوابت اليت يتشّدق هبا أغلب من ينتهجون 
هذه الدرب.

ومن هنا علينا أن ندرس إىل من َنِكل املسؤولّية، وكيف 
نساهم يف تنظيم كل هذه الفوضى اليت تنطق باس���م 

اجلميع ..

العلماء.. واإلعالم:
عندما تتنحى طبقة العلماء »احلقيقيني« عن اخلوض يف 
هذه الساحة )أّيًا كان الدافع.. جهاًل بأمهيتها أم هروبًا 
من مشاكلها اجلّمة(.. سيصبح املكان ممهدًا »ألنصاف 
العلماء« _وحىت أرباعهم!_ لتصّدر هذه النافذة العاملّية 
وإطالق كّل ما يف جعبتهم )من غرائب وعجائب.. بل 
وحىت مستوى اخلرافة( بدون حسيٍب وال رقيب.. وكّل ذلك 
_مع أسفنا أو بدونه_ حمسوٌب على العنوان العريض هلذه 
املدرسة اليت ننتمي إليها.. ولكم أن تتصّوروا عندها تلك 
الصورة وذلك االنطباع _اخلاطئ طبعًا_ الذي سرتسم 

يف أذهان اآلخرين..
أو تلك احلالة اليت سيصل إليها املجتمع املسلم عندما 
يعتلي أشخاٌص كهؤالء مراتب التوعية والقيادة الفكرية يف 

املجتمع.
وأمام ذلك كله تبقى املسؤولّية ملقاًة على عاتق دعاة 
هادفًا  إسالمّيًا  إعالمًا  يبدعوا  كي  وامُلعاصرة،  الوعي 
ويتمتع  لواءها..  حيملون  اليت  الرسالة  نشر  يستطيع 
باملستوى احلريف والتقين الذي يؤهله ملجاراة رّواد الساحة 
اإلعالمّية )من شىت األفكار واملنطلقات والدوافع( الذين 

قطعوا شوطًا كبرًا يف هذا املضمار.

على  حممد  الشيخ  اهلل  آية  مساحة  أعلن   •
للتقريب بني املذاهب  العام  التسخريي -األمني 
- أن التقارب بني روسية والعامل اإلسالمي ميثل 
مصلحة للطرفني، معتربًا أنه يشكل ضرورة لبناء 
مستقبل مشرق يف املنطقة، جاء ذلك يف حديث 
اإلسالمي(،  والعامل  )روسيا  مؤمتر  هامش  على 

وقال مساحته: إن عوامل التقارب كثرية:
أوهلا:احلدود املشتركة  املتسعة بني روسية والعامل 

اإلسالمي. 
ثانيها: حاكمية الثقافة الشرقية على الطرفني.

ثالثها: أقلية كبرة من املسلمني يف روسيا يتجاوز 
عددها 20مليون مسلمًا.

رابعها: كال الطرفني لديه أعلى موارد الطاقة عامليًا.

التقارب ال يرضي الغرب
وأكد: أن التقارب بني العامل اإلسالمي وروسيا ال يسعد 
الغرب، ُمبينًا، أن كل القادة السياسيني والدينيني الذين 
اشتركوا يف هذا املؤمتر يعتقدون أن املؤامرة الكربى 
عدة  إىل  للوصول  تسعى  أمركا  املقدمة  ويف  للغرب 

أهداف:

أوهلا: إضعاف املسلمني يف روسيا واحلد من حضورهم 
وتأثرهم يف بناء مستقبل هذا البلد.

ثانيها: إضعاف روسيا وفصل مناطق عن تراهبا.
ثالثها: احليلولة  دون تقارب )روسي -إسالمي( ومنع 

أي تعاون بني هذين القطبني املقتدرين يف العامل. 

مؤمتر )روسيا والعامل اإلسالمي(
 جتدر اإلشارة إىل أن مؤمتر )روسيا والعامل اإلسالمي 
– شراكة من اجل االستقرار( عقد مؤخراُ يف العاصمة 
الروسية موسكو، مبشاركة شخصيات سياسية ودينية من 
40 بلد إسالمي إضافة إىل روسيا، وقد حبث املشاركون 
التعاون بني روسيا والعامل اإلسالمي يف  أفاق وأولويات 

القرن احلادي والعشرين. 
وقد وجه الرئيس الروسي دميتري مدفيديف رسالة إىل 
املشاركني يف  املؤمتر، أشار فيها  إىل أنه من بني املسائل 
التعليم الديين  اليت سيبحثها املؤمتر، موضوع تطوير 
واحلفاظ على التراث اإلسالمي يف روسيا، ومسامهة األمة 
االسالمية يف مكافحة ظاهرة معاداة األجانب واإلرهاب 

والتداعيات األخرى يف العامل املعاصر.

»مسـلمـو الصني ليسوا يف 
هذه الدنيا..«!

• هكذا راق لألمر اللبناين شكيب أرس�الن أن يصف 
ح�ال مس�لمي الصني قبل أكثر من نصف قرٍن مضي، ولعّله 

ق�ارب الص�واب كثي�رًا حىت ي�ومن�ا ه��ذا.

 من املؤمل أن يسقط هذا امللف من ضمر ووعي العامل 
اإلسالمي، بيَد أّنُه هو الواقع.. الذي مل يتغر إىل أمٍد قريٍب 
جدا حني فتح العامل اإلسالمي عينيه على مأساٍة إسالمّية 
جديدٍة يف إقليم شينغيانغ. كثرون هم الذين عرفوا للمّرة 
األوىل وجود ما يزيد عن ال� )50( مليون ُمسلٍم يف الصني. 

تاريخ الوجود اإلسالمي يف الصني:
التجارة  يألفون  كانوا  الذين  العرب  التجار  عدا  فيما 
من الصني قبل أكثر من ألفي عام، فإن الوجود العريب 
واإلسالمي فيها _كما تشر املصادر التارخيّية_ قد تأّصل 
أيام احلكمني األموي والعّباسي.. وذلك عندما هرب قسٌم 
كبر من املسلمني الشيعة من خراسان أيام اضطهاد احلكم 
األموي وبطشه هبم، حيث وصلوا واستقّروا هناك قبل منتصف 
القرن الثاين اهلجري )ويذكر »توماس أرنولد« يف كتابه أّن 
املؤرخ املروزي أكد هذه احلقيقة(. مّث تالهم يف االستيطان 
اجلماعي كتائب العسكر الذين أرسلهم أبو جعفر املنصور 
إلجناد اإلمرباطور الصيين »سو«؛ أمام متّرد خطٍر قاده 
الثائر »شي غويل«، والذي كاد أن يطيح باإلمرباطور لوال 
أن  إال  اإلمرباطور  من  كان  فما  آنذاك.  العريّب  الدعم 
حفظ هلم مجيلهم واستبقاهم يف الصني وزّوجهم من نساٍء 
صينّياٍت، وأجري هلم عطاًء جزياًل )وكانوا قرابة ال� 4 آالف 
رجل(. وبعدها تتالت اهلجرات العربّية إىل »بالد احلكماء« 
شيئاً  فشيئاً ، إىل أن وصل الوجود اإلسالمي يف الصني اليوم 

إىل ما يزيد عن ال� )50( مليون نسمة.

انقالب احلال وأزمة إقليم »شينغيانغ«:
بعد أن كان املسلمون يشكلون أهّم األقليات اليت تؤثر يف 
مركز القرار الصيين، وعقب املركز املرموق الذي تبّوؤوه يف 
االقتصاد والتجارة، انقلب احلال إىل فوضى عارمة يف بيئة 
املسلمني الذين اشتهروا بالتنظيم البالغ لبنيتهم الداخلّية؛ 
معها  وفقدوا  نوعّية«،  ك�»أقلّية  صفتهم  خسروا  وبالتايل 
ميزاهتم.. وحىت جزءًا من حقوقهم. وبات املسلمون يعيشون 
والتضييق يف غر جانٍب من جوانب حياهتم،  االضطهاد 
واحنصر وجودهم يف بعض األقاليم فقط. يف إقليم شينغيانغ 
للمسلمني يف الصني_ مارست  _الذي يضمُّ أكرب جتّمٍع 
السّكان  جتاه  واضحة  عدائّية  سياسة  الصينية  السلطات 
املسلمني )اإليغور(، وعمدت إىل تغير الواقع الدميوغرايف 
عرب توطني أعداد كبرة من قومّية »اهلان«؛ حبيث بات 
»اإليغور« ال ُيشّكلون أكثر من 50% من سّكان اإلقليم، بعد 
أن كانوا يشكلون األغلبّية العظمى. أّما األزمة اليت يعيشها 
اإلقليم حالّيا ً فهي امتداٌد ألزمات عّدة ولدت جّراء سعي 
اإليغور الدائم الستقالل احلكم والقرار )وإقامة دولة إسالمّية 
يف إقليمهم الغين بالثروة النفطية والزراعّية(؛ حيث تعرضوا 

للضغوط ولعبة »التغير الدميوغرايف«.

ُمفارقة سياسّية:
ُمفارقٌة خمجلٌة بتنا نعيشها يف زمن احلسابات السياسّية 
املعاصرة، وهي أن دوالً عظمى تتقي التعرض لفرٍد ينتمي 
لكيان اليهود املصطنع، الذي ال يشكل سوى 0.25%  من 
سكان العامل، بينما ال يتحّرج أيٌّ كان من التطاول على مسلم 
ينتمي إىل كتلٍة بشرّيٍة تربو على ُسدس البشر !!، طاملا أّن 

واقعهم _كما وصفهم نبيُّهم_ »ُغثاٌء كغثاء السيل«. علي عبد املجيد عباس

ال��م��رف��أاإلس������الم ف���ي ال��ع��ال��م

اإلعالم اإلسالمي 
ي���ف���ت���ق���د ج���لَّ 
مقومات الحيوية 

والفاعلية

اإلعالم اإلسالمي ال يزال يتحرك في أروقة الماضي

اإلعالم اإلسالمي.. بين المسـؤوليــة والــواقــع

الشيخ التسخيري: 
من الضروري تطوير العالقات )الروسية - اإلسالمية(

علي عبد المجيد عباس

الشيخ محمد على التسخيري
السيد موسى واعظي/املرفأ
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• بغية أن نتعرف الرأي الفقهي اإلسالمي 
يف موضوع السالم والتطبيع بني املسلمني 
واليهود يف )دويلة إسرائيل( املزعومة علينا 
أن منه��د لذلك ببيان نوعية ملكية أرض 
فلسطني وفقًا ألحكام التشريع اإلسالمي، 
ذلك أن احلكم سلبًا أو إجياًبا يتوقف على 
معرفة طبيعة عالقة املس��لمني بأرض 
فلس��طني ألهنا موضوع احلكم الشرعي 
الذي حناول التماس��ه يف الرأي الفقهي 
للقضية، ألننا مىت فهمنا حقيقة املوضوع 

اتضح أمامنا واقع احلكم.

ملكية فلسطني
. مما ال خالف في��ه � تارخييًا � أن 
فلسطني كانت قبل الفتح اإلسالمي حتت 
حكم الروم. و مما ال خالف فيه أن فتح 
املسلمني هلا كان عنوة � كما يعرب عنه 
فقهيًا �، أي أنه كان فتحًا عسكريًا. و يف 
الفقه اإلسالمي ُتعّرف األرض املفتوحة 
عنوة بتل��ك األرض املفتوحة من قبل 
اجليش اإلس��المي بعد حرب عسكرية 
بينه وبني أصحاهبا. و من الثابت تارخييًا 
أن فلس��طني � كما أشرت � فتحت عن 
طري��ق دخول اجليش اإلس��المي إليها 
بقيادة عمرو بن العاص ويف عهد اخلليفة 
عمر بن اخلطاب وبعد حرب عسكرية بني 

اجليش اإلسالمي واجليش البيزنطي.
و يبحث يف حكم ه��ذه األرض فقهيًا 
يف موض��وع )ملكي��ة األرض( وموضوع 

)اخلراج(، ورمبا يف غرمها.
و يف هذين املوضوعني يقسم الفقهاء 
املسلمون األرض باعتبار فرض ضريبة 
اخلراج عليها وطبيعة ملكية أهلها هلا إىل 

قسمني:
.األرض املفتوحة صلحاً .
.األرض املفتوحة عنوة.

و ألننا هنا نريد أن نعرف نوعية ملكية 
األرض شرعا ُأش��ر هلذا مث أذكر ما 

يوثقه من املصادر الفقهية املوثقة.
فف��ي أرض الصل��ح يقر اإلس��الم 
أصحاهب��ا عل��ى ملكيته��ا، ويقر هلم 
التصرف فيه��ا تصرف املالك يف ملكه 
فلهم بيعها وإجارهتا وهبتها وما إىل ذلك 

من تصرفات مشروعة.

رأي املذهب السين:
و يتلخص الرأي املعروف يف أن لإلمام 
اخليار بني أن يقس��مها بني الغامنني أو 
يوقفها على املس��لمني عامة. وإذا مل 
يقسمها اإلمام بني الغامنني تعني احلكم 

الثاين وهو وقفيتها للمسلمني.

رأي املذهب الشيعي اإلمامي:
و هو وم��ن غر خالف ب��ني فقهاء 
املذهب � ال جيوز تقسيمها بني الغامنني 

وجيب أن توقف لصاحل املسلمني.

ما هو املوقف الشرعي للمسلمني 
منها بعد أن اغتصبها اليهود ؟

هذا ما س��نحاول أن نتبينه يف ما بعد. 
و قبل اإلجابة عن السؤال ال بّد من إلقاء 
الضوء الكاشف على طبيعة وهوية االحتالل 
اإلسرائيلي ألرض فلس��طني ملا له من 
مدخلية مباشرة يف حتديد اجلواب. و لن 
أثقل البحث � أو املقال باألحرى � باإلكثار 

من ذكر املصادر ال��يت تعرضت لبيان 
طبيعة وهوية االحتالل اإلسرائيلي، أذكر 
النتائج املهمة اليت توصل إليها األستاذ 
رفيق شاكر النتشة يف دراسته املوضوعية 
املوثق��ة، واليت أمساها: )االس��تعمار 
وفلسطني � إسرائيل مشروع استعماري( 
قال يف  »التمهي��د«  � ص 11 من ط 2 
�: »لق��د أردت أن أؤكد يف هذا البحث 
باألدلة ال��يت متكنت من احلصول عليها 
أن هذا املشروع هو مشروع استعماري يف 
األساس، وأن أفكاره وتنظيمه وختطيطه مل 
يكن يف البداية يهوديًا إذ سبق الصهاينة 

غر اليه��ود الصهاينة اليهود يف طرحه، 
والعمل له ووضعه موضع التنفيذ، ومل يأت 
الصهاينة اليه��ود إال متأخرين بدورهم 
كعمالء وأجراء للدول االستعمارية صاحبة 
هذا املش��روع «. و الدول االس��تعمارية 
صاحبة املشروع اليت يشر إليها � كما 
يوضح هذا مفص��اًل يف عدة فصول من 
الكتاب � هي: فرنس��ا وأملانيا وإيطاليا 
وبريطانيا وأمريكا. »وعندما جنحت الدول 
االستعمارية نتيجة للجهود املتواصلة اليت 
قامت هبا بريطانيا وأمريكا بإقامة )دولة 
إسرائيل( كثمرة للمشروع الصهيوين كان 
من الطبيعي أن تكون هذه الدولة قاعدة 
عسكرية لالستعمار الغريب ورأس جسر 
لعبورها إىل العاملني العريب واإلسالمي؛ 
الن هذه الدولة مل تكن إال مشروعًا جتاريًا 
استعماريًا من مشاريع االستعمار يف هذا 
العامل« � ص14. و اختيار فلسطني بالذات 
لتكون على أرضها هذه الدولة املش��روع 
االستعماري يرجع إىل أمهية موقع فلسطني 
من ناحية استراتيجية واقتصادية؛ ألهنا 
»تتوس��ط القارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، 
وهي تتصل عرب البحر األبيض املتوسط 
بأورب��ا، كما تتصل بالط��رق الربية إىل 
الشرق األقصى وعرب خليج العقبة تتصل 

بأفريقيا« � ص 18.
»وأمهية الشرق األوسط للعامل احلر بالغة 
إىل حد ال حيتمل املغاالة من الناحيتني 
العسكرية واالقتصادية« � ص 19. و كان 
اجلن��رال أيزهناور قد كش��ف عن وعيه 
ملركز املنطقة الفريد عندما صرح قائاًل: 
»وإذا نظرن��ا إىل جمرد القيمة اإلقليمية 
مل جند منطقة يف العامل تفوق الش��رق 
األوسط من حيث األمهية االستراتيجية« 
� ص 19. ويق��ول الفريد ليلنتال الكاتب 
األمريكي اليهودي: »ففي عام 1838 كان 
25% فقط من حاجات أوربا الغربية إىل 
والصناعية  العسكرية  البترول لألغراض 

يستورد من الشرق األوسط.
أما اليوم فإن حقول الزيت العربية تزود 
% من هذه  بأكثر من 90  الغربية  أوربا 
البالد  أبواب  ما وصدت  وإذا  احلاجات، 
العربية يف وجه الغرب تصبح منطقة الدفاع 
عن العامل الغريب املعروفة باسم ناتو أو 
حلف األطلسي الشمايل عاجزة إىل حد 

يدعو للرثاء« � 
ص20.

»ول��ذل��ك 
س��عت الدول 
االس��تعمارية 

إىل اتباع سياسة التفرقة يف املنطقة وذلك 
باستغالل القوميات والطوائف والعصبيات 
من أجل كسر وحدة العامل العريب لتتمكن 
من السيطرة عليه وعلى العامل اإلسالمي 

بعد ذلك« � ص 21.
اجلواب

و يف ض��وء ه��ذا وباختصار تكون 
اإلجابة:

جيب على املس��لمني العمل من أجل 
استرجاع أرض فلسطني بكاملها كما ال 
جيوز التعامل مع هذه الدولة اليت متثل 
القاعدة االس��تعمارية لل��دول الغربية. 
و موقف إيران من رفض الس��الم نابع 
من هذه الش��رعية، ذلك أن )إسرائيل( 
مغتصبة ألرض إس��المية هي للمسلمني 

عامة وبإمجاع فقهاء املسلمني كافة.

ْلِم! َوِإن َجَنُحوْا ِللسَّ
 ال بد من الكشف عن مفارقة مهمة وقع 
فيها غر واحد ممن برَّر قضية السالم 
مع )إسرائيل( ش��رعيًا، وهي االستدالل 
ْلِم َفاْجَنْح  بآية السالم ﴿ َوِإن َجَنُحوْا ِللسَّ
ِميُع اْلَعلِيُم  َلَها َوَتَوكَّْل َعَلى اهلِل إِنَُّه ُهَو السَّ

﴾ سورة األنفال/61.
ذلك أن االس��تدالل هب��ذه اآلية ال 
ي��أيت يف موضوعنا هذا � وهو قضية 

فلس��طني �، ألمرين مها:
1. أن موض��وع قضيتن��ا خيتلف عن 
مصاديق هذه اآلي��ة الكرمية؛ ذلك أن 
قضية فلسطني أرض إسالمية استلبت، 
فاحلكم الش��رعي يفرض اس��تردادها 
وإعادهتا إىل أصحاهبا الش��رعيني وهم 
املس��لمون. و م��ا تصدق علي��ه اآلية 
الكرمية هو الكفار املحاربون الذين هم 
يف ديارهم وأوطاهنم ال يف دار للمسلمني 
اغتصبوها من املسلمني، وسياق اآلية يف 
القرآن الكرمي واضح كقرينة على ذلك.

2. أن احلك��م يف آية الس��لم مرحلي 
انتهى بزنول سورة براءة.

ف�ل�س�ط�ي��ن
أرض موقوفة على 
املسلمن و عليهم 
العمل الستعادتها

/ 12 صفحة الحوزوية ذوالحجة 1430ه�    / الثالثة  السنة   / العدد 22 

أصول املعرفة واملنهج العقلي

املؤلف: الشيخ الدكتور أمين املصري
الناشر: املركز الثقايف العريب

تاريخ النشر:  2009/11
عدد الصفحات:  265

تعريف بالكتاب:
ه��ذا الكتاب اجلديد يبحث ع��ن أصول املناهج 
املعرفية  للم��دارس الفكرية املختلف��ة بنحو بديع 
وموضوعي، حيث يفتح أمامنا أفاقًا جديدة للبحث العلمي 
املوضوعي، ويضع أساسا بديعا للحوار الفكري البَناء 

بعيدًا عن التعصب واملهاترات والفوضى اجلدلية.

وقد افتتح املصن��ف كتابة مبقدمة متهيدية حول 
أمهية البحث املعريف وضرورته لطالب العلم واحلقيقة 

وانعكاساته على املستوى االجتماعي والسياسي.

كما أنه وضع ي��ده على جذور االختالف والصراع 
الفكري والعقائدي على مر التاريخ بني بين اإلنس��ان، 
وعاجل حال��ة العقم واإلنس��داد املهيمنة على غالب 

احلوارات الفكرية.

نقد وحتليل:
تعرض املصنف بالنقد والتحليل املنطقي لألسس 
املعرفية  ل�س��تِّ م��دارس فكرية، وهي املدرس��ة 
التجريبية واإلخبارية والكالمية والعرفانية واملدرس��ة 
اإلشراقية واحلكمة املتعالية، وكشف عن موارد الضعف 
واخلل��ل فيها، وماترتب على ذلك من عواقب س��لبية 
على املستوى الفكري والسلوكي مث أفرد املصنف بعد 
ذلك  فصال مس��تقال  لبيان معامل املدرسة العقلية 
املختارة عنده، وأركان املنهج العقلي الربهاين القومي، 
وأثبتحجيته الذاتية ودائرة حجيته وواليته على املناهج 
املعرفية األخ��رى، و أنه هو امليزان الوحيد واملعترب 
للفكر اإلنساين، والذي يصح التعويل عليه والركون إليه 
لبناء الرؤية الكونية الواقعية واإليديولوجية الصحيحة، 
وهو السبيل الوحيد  للخروج من هذه املحنة الفكرية 
واحلرة العقائدية  والصراعات املذهبية اليت نعيشها 

ونكتوي بنارها يف كل يوم.
وقد وجه املصنف يف اخلتام عدة رسائل وتوصيات 
هامة إىل املدارس واجلامعات يف الشرق والغرب، وإىل 
سائر احلوزات واملعاهد الدينية، وإىل مجيع املثقفني 
واملستنرين يف العامل العريب واإلسالمي، يدعوهم فيها 
إىل اعتماد املنهج العقلي يف نظام التعليم والبحث العلمي 
واحلوار الفكري، حيث إن له احلجية الذاتية واإلشراف 

والوالية العامة على سائر املناهج املعرفية األخرى.

ويف اخلت��ام نأمل أن يكون ه��ذا الكتاب  فاحتة 
خر للمزيد من البحث والتحقي��ق العلمي، واالرتقاء 
باملستوى الفكري والثقايف للمجتمع اإلنساين، وسبيال 
للوصول إىل شاطئ احلقيقة وبر األمان بني هذه األمواج 

املتالطمة.

ص������در ح���دي���ث���ًا الرأي الفقهي يفال��م��رف��أ

ـــل ـــي ــــع إســـرائ ـــح م ـــصـــل ال
خالصة عن مقال للعالمة الدكتور عبد الهادي الفضلي

• افتتحت جامعة املصطفى )ص( العاملّية مسابقتها 
الدولية اخلامسة عشر بعنوان »األوملبياد الدويل اخلامس 
عشر للقرآن واحلديث«، وذلك جرَيًا على عادهتا السنوّية 
يف إقامة هذه املسابقة اليت ُيشارك فيها متسابقون من 

شىت أحناء العامل.

املرف��أ« كانت حاضرة يف هذا األوملبياد الذي يضمُّ 
مشاركات يف اختصاصات متنوعة كتجويد القرآن الكرمي، 
وترتيله، وحفظه، وقراءة األدعية، واإلنشاد.. وسواها من 

املشاركات اليت تندرج يف ذات السياق.

امُلشاركون يف املس��ابقة قدموا من دوٍل عديدة )ك� 
تايالند، اهلند، الصني، سوريا، لبنان، العراق،...( إىل 
جانب املشاركني من إيران طبعًا، حيُث ُتجرى تصفيات 
أولية للمتسابقني يف هذه الدول وينتخب املشاركون يف 

املسابقة املركزية على أساسها.
حفل االفتتاح الذي س��بق األوملبياد ضّم مشاركات 

الصعيد العاملي ككل، 
معت��ربًا أّن مثل هذه 
_إىل  املس��ابقات 
نش��اطاٍت  جان��ب 
أخرى_ عامل مهمٌّ يف 

خدمة هذا اهلدف.
ويف حديث خّص به 
رئيس  أشار  »املرفأ« 
القرآن  عل��وم  جلنة 

واحلديث يف جامعة املصطفى )ص( واملش��رف على 
فعاليات هذا األوملبياد حسني األسدي إىل دور مثل هذا 
النشاط الدويّل يف نشر ثقافة القرآن وتفعيلها يف املجال 

احلوزوي، واألوساط اإلسالمّية بشكٍل عام.
 مبيِّن��ًا أّن هذه الفعالية تأيت متاش��يًا مع توجيهات 
واهتمام قائد الثورة اإلس��المية السيد علي اخلامنئي 

بنشر تعاليم القرآن الكرمي والتعريف به.

السيد مرتضى السندي

كثرة _إىل جانب فرق اإلنشاد والتراتيل_ كان أبرزها 
كلمة لسماحة الشيخ األعرايف رئيس جامعة املصطفى 
)ص( العاملّية؛ أّكد فيها على اهتمام اجلامعة بنش��ر 
الفكر القرآين ورفع سوّية االهتمام بالقرآن الكرمي على 

جامعة المصطفى )ص( العالمية
تفتتح نشاطات األولمبياد الدولي
الخامس عشر للقرآن والحديث

العالمة الدكتور عبد الهادي الفضلي

الشيخ األعرافي متحدثًا

حسين األسدي )المشرف على األولمبياد(
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مساحة الشيخ وحيدي مدير حوزة 
اإلمام اخلميين )رض(:

مــــــــن خــــــــال جتربتكــــــــم يف إدارة عدد من 
احلوزات العلمّيــــــــة، وموقعكم يف إدارة حوزة 
اإلمام اخلميين )رض(.. كيف تقّيمون واقع 

احلوزات العلمّية يف وقتنا الراهن ؟

الشيخ وحيدي: 
إننا ننظُر إىل واقع احلوزة العلمّية على أّنُه 
ميداٌن مفتوٌح للتطوير والتجديد، ويف سّلم 
األولويات ينبغ��ي أن حيتل إصالح احلوزة 
العلمّية وصيانتها بشكٍل دائم املرتبة األوىل؛ 
ألهن��ا البوابة العملّية إلص��الح املجتمع 

وصيانته عن االحنراف.
وإذا ما تلّمس��نا واقع احل��وزة يف أيامنا 
هذه، ال نستطيع أن نغفل الثغرات اليت تلمُّ   
بالس��احة العلمّية.. خصوصًا وأننا نعيش 
اهلّم الدائم على النهوض هبذه املؤسس��ة 

املستهدفة من غر جهة.

وأهّم هذه الثغرات ثاٌث هي:
1. عدم التناسب الكّمي والنوعي ما بني 
احلوزة واملجتمع؛ مبعىن أّن احلوزة ال تضّم 
العدد الكايف من طلبة العلوم )ومش��اريع 
العلماء واملبلغ��ني(، حبيث تؤّمن احلاجة 
األساسّية ألماكن التبليغ واملؤسسات الدينية 

ومراكز البحث العلمي.. وسوى ذلك.
وال ختّرج دائمًا املستوى النوعي من الدعاة 
إىل اهلل الذين يفتقر إليهم املجتمع )سواء 
على الصعيد العلمي أو التربوي(، وبالتايل 
بات لزامًا العمل احلثيث على كال الصعيدين 

اللذين ذكرنامها.
2. واخلل��ل الثاين ه��و نقص املحتوى 
الدراس��ي والقص��ور يف مواكبته حلديث 
املسائل والعلوم املعاصرة.. ومن هنا فإننا 
ندعو إىل إدخال موارد االبتالء املعاصرة 
من العل��وم واملس��ائل يف صلب املناهج 
والدراسة احلوزوّية )إىل جانب تفعيل املاّدة 

األصيلة طبعًا(.
3. أّما الثالث فهو ضعف عملّية النش��ر 
والتبليغ، واالبتعاد عن وسائل االتصال احلديثة 
يف نشر الفكر والعلم الديين، أو الضعف يف 
تس��خرها خلدمة هذه األفكار السامّية.. 
وبالتايل بتنا متخلفني كثرًا عن التطّور الذي 

يعيُشه أعداؤنا يف هذا املجال.

وما هــــــــي آليات اإلصاح أمام واقٍع يعيش 
هذه السلبّيات الكبرية؟

الشيخ وحيدي:
اآلليات عديدة يف هذا املجال.. وينبغي 
العمل على عّدة صعٍد ومس��تويات لضمان 

احلّل األجنع واألسرع، وأمهها:
تأسيس مؤسسة متخصصة مبتابعة شؤون 
احل��وزة العلمّية وإصالح اخللل الذي يطرأ 
عليها، وإضفاء تطوي��ر دائم يف )املنهاج 
الدراسي، النظام الداخلي، الرواتب واجلانب 

االقتصادي،..(
تغير املناهج الدراسّية مبا ُيالئم البيئة 
االجتماعّية والعلمّية امُلعاصرة )مع التركيز 
على آلّية التبسيط العاملّية يف متون الدراسة(، 
وزيادة االهتمام باللغات األجنبّية األساسّية.

تطوي��ر حالة التخصص وتوس��يع فروع 
الدراسة واالجتهاد، وتقسيم الطالب على 

أساس األهداف واحلاجات.
باإلضاف��ة إىل ضرورة ازدي��اد املراكز 
العلمّية التخصصية اليت تؤّدي دورًا فاعاًل يف 
النهوض بواقع املجتمعات املسلمة، املثقلة 
باجله��ل والغزو الفكري والثقايف وس��وى 

ذلك..
ونقول أخرًا.. إّن واجب االرتقاء باحلوزة 
العلمّية ملقًى على عاتق مجيع السالكني يف 
هذه الدرب املباركة، وعلى اجلميع أن يسعى 

سعيه يف سبيل ذلك.

مس���اح���ة ال��ش��ي��خ ح��ج��ت��ي��ان
)املعاون التربوي(:

ما هــــــــي اجلوانب اليت يفتقر إليها طالب 
العلــــــــم الشــــــــرعي يف هــــــــذه األّيــــــــام؛ ليكون 

متماشيًا مع العصر؟

الشيخ حجتيان:
قبل أن ندخل يف صلب السؤال ينبغي أن 
نشر إىل أمٍر بالغ األمهّية؛ وهو أّن مسألة 
قبول الطالب يف سلك العلوم الدينّية ال ينبغي 

أن ينطوي على أّي تساهل..
وبالتايل م��ن الواجب إحراز عّدة صفات 
ومّيزات قبل إعطاء عن��وان »طالب العلم 

الديين« )منها: اهلّم واهلدف الرس��ايل، 
والقابلّية العلمّية، واملستوى األخالقي...(

وبناءًا على هذه املعاير نستطيع أن نكمل 
الكالم عن بن��اء نواقص هذه العينة اليت 
تستحق محل اللقب.. لنقول: ال ميكن أبدًا 
الفصل بني التنمية العلمّية للطالب والتزكية 
النفسّية له؛ وذلك ألّن العملّية التعليمّية غر 
كافية لوحدها يف صناعة شخصية »العامل« 

الذي حنتاج إليه.
وعندما حيص��ل ذلك اخللل، فإننا نكون 
قد قّدمن��ا إىل املجتمع منوذجًا خمّربًا ال 

مصلحًا.. وهذا ما نراه أحيانًا.
إّنما علينا أيضًا أن نعمل على توفر اجلّو 
املالئم لطالب العلم بكافة مس��تلزماته 
)املكانّية، والعلمّية، واملادّية، وسوى ذلك(، 
وإبعاد الطالب _قدر املستطاع_ عن العوامل 

اليت قد تشتت جهوده يف التحصيل.
ومن املهم أن نلفت أيضًا إىل ضرورة أن 
جنهد يف ربط الطالب بالتطبيق والسلوك 
العملي ملا يتعّلمه، وأن يعيش الطالب بالفعل 

أج��واء اخللق الرس��ايل واملنهج القرآين 
العملي.. وهذا من أمسى أهداف احلوزة.

باإلضافة _طبع��ًا_ إىل ضرورة ربطه 
باملتغرات والتطورات اليت يفرضها العصر 
وتغّير الزمان وامل��كان، من حيث املنهج 
الدراسي، وأساليب تعلمّية املواد وتعليمها، 
و اآللي��ات املعاصرة للوصول إىل املجتمع 

بأوسع نطاٍق ممكن.
أّما احللقة األخ��رة يف جمال االهتمام 
بالطالب )واليت تكون مفقودًة يف الغالب(، 
فهي متابعة الطالب بعد ختّرجه، والسعي 
إىل االستفادة من هذا الشخص وتفعيله يف 
املجتمع قدر اإلمكان، سواء يف مؤسسة علمّية 
أو وسط اجتماعي تبليغي، أو رفده بشهادٍة 
موّثقة تس��اعده يف دخول بعض املجاالت، 

أو غر ذل��ك.. ال أن نترك مثرة كل هذه 
اجلهود تضيع بسبب ضعف إمكانيات الطالب 

عند أّول لقاٍء له بواقع العمل يف املجتمع.

مساحة الشيخ حس��ن أكو )املعاون 
التعليمي(:

نرجــــــــو أن توضحوا لنا معــــــــامل التطوير 
الذي أضفتمــــــــوه يف جتربتكم احلديثة إىل 
الدراســــــــة احلوزوّيــــــــة.. من ناحية الشــــــــكل 

األكادميي واملضمون العلمي..

الشيخ آكو:
يف البدء ال يفوتنا أن نلفت إىل أّن التطّور 
ال��ذي يتناول واقع احل��وزة اآلن؛ إمنا هو 
مثرة جهود وأفكار العديد من األشخاص، 
فإرهاصات التطور كانت موجودًة سابقًا؛ إال 
أهنا اآلن باتت متسارعة اخلطى حتت غطاء 
وإمكانيات جامعة املصطفي )ص(، وبالتايل 
فهي حالٌة تراكمّية تتسم بالقدر الكايف من 

االستقرار واالستمرارّية.
ومن هنا فإّن ما متّيزت به جتربتنا احلديثة 
هو النقلة النوعّي��ة من املبادرات الفردية 
ألش��خاص، إىل عمل مؤسسي ممنهج له 
رصيد كبر من اإلمكانات وقسٌط وافٌر من 

التنظيم.
أّما بالنسبة للجامعة _اليت انضوينا حتت 
لوائها_ فهي تش��مل )ضم��ن كل مراحل 
الدراسة( قرابة ال� )150( فرعًا وختصصًا، 
وتنش��ط اآلن عمليًا يف 100 منها يف شّتى 

جماالت الدراسات اإلسالمية واإلنسانية.
وهي تضّم _يف طورها احلايل_ أكثر من 
10 أالف طالب من أكثر من 100جنس��ية 
خمتلفة يف الع��امل.. يف ذات الوقت الذي 
عمدت فيه إىل رفع سقف الشروط للطالب 

املنتسبني.

أواًل: من حيث الشكل:
طّورت احلوزة نظامها من نظام السنوات 
إىل النظام األكادميي يف مراحل الدراسة؛ 
حيُث اعتمدت نظام املقاطع )الليس��انس، 

املاجستر، والدكتوراه(.
كما افتتحت جماالت وآليات دراسّية حديثة 

ك� »الدراسة عن بعد« وغرها..
وعمدت إىل التركيز على اجلانب النسائي 
الذي ُأمهَل طوياًل، وإنش��اء مراكز دراسة 

خاصة باألخوات.

أّما عل��ى الصعي��د اإلداري فإّن لدينا 
سعيًا حقيقّيا للخروج من حالة البروقراطية 
اإلدارية اليت كانت سائدة يف السابق )والعمل 
على توس��عة األبنية املخصصة للدراسة 
والس��كن، أو تغيرها مبا يالءم مواصفات 
األبنية الدراس��ّية الرمسّية(، والعمل على 
ضبط وتنسيق نتاجات احلوزة ضمن أسلوب 

جديد متقن لضمان عدم ضياعها.
ومن أهّم التطورات الش��كلّية هي مسألة 
تقدمي ش��هادات علمّية موثقة وُمعترف هبا 
ل ولوج الطالب يف أّي  رمسّيًا، حبيث تس��هّ

جمال تعليمي أو تربوي يف املجتمع.

• أّم��ا يف امل��دى املنظور فإننا نرس��م 
أهداف العمل للس��نتني القادمتني على 

الشكل التايل:
1- ستقوم اجلامعة_ونزوالً عند احلاجة_ 
بإنشاء فروع خمتلفة و أقسام دراسات عليا 
فيها مجيعًا؛ يف مرحلة اإلجازة واملاجستر 

والدكتوراه إن أمكن.
2- تش��كيل جمموع��ات علمية ضمن 
اختصاصات خمتلفة؛ ُتعين بتقدمي امُلساعد 

العلمّية للطالب خارج أوقات الدروس.
3- تفعيل االهتم��ام املتنامي باللغات 

األجنبية، وإدخال دروس ومواد عصرّية يف 
بنية املناهج.

4- اعتماد نظام البحوث الفصلية والسنوية 
والرس��ائل العلمية العلي��ا، وفق املعاير 

العاملية.

ثانيا: من ناحية املضمون:
املضمون هو جوه��ر العملّية التعليمّية، 
وحنن عندما نتح��دث عن التجديد ههنا 
نؤّكد على املحتوى األصيل ملاّدة الدراسة 
احلوزوّي��ة؛ إمنا مع عدم اجلمود على كتب 

قدمية بعينها.
وما هنتّم بتطويره أيضًا هو تنمية املهارات 
الشخصية للطالب يف الكتابة والبحث العلمي 
واإللقاء واملهارات املهمة األخرى.. كي ال 
يعيش الطالب املاّدة العلمّية لنفسه دون أن 
ميتلك آليات إيصاهلا إىل املجتمع بشكٍل 

فاعل.
وعلى صعيد املدّرس��ني فإّن املس��توي 
العلمي لألساتذة حيتاج إىل تطوير؛ وعليه 
قمنا بافتتاح ورشات علمّية خاّصة باألساتذة 

يف جماالت عدة..
كم��ا أّن التل��ون يف اجلنس��يات حيتاج 
بالضرورة إىل مواكبة فعالة يف تعليم اللغة 
العربية، وهذا ما جهدنا لتحقيقه من خالل 

الدورات أو املنهاج.

تعّرض بع��ض احلوزويني لنقد جتربتكم 
بشّدة، حبجة عدم جواز املساس باملاّدة 
والطريقة احلوزوّية املوروثة؛ وضرورة إبعاد 
آلية الدراس��ة األكادميّي��ة عنها.. ما هو 

ردُّكم؟

الشيخ آكو: 
حنن حمافظون ومتشددون يف أصل حمتوى 
ومسرة احلوزة وهذا ما ال يزايد علينا أحد 
فيه؛ فاملحتوى واألهداف أصيالن متامًا، 
والتطوير إّنما يتناول القوالب واآلليات فقط. 
اليوم شهادة جامعة املصطفي معترف هبا 
من وزارة التعليم العايل يف إيران وهي مقبولة 
عند الكثر من الدول وهناك سعي للتوثيق 
واالعتراف املطلق بعون اهلل والتطوير على 

األصعدة باستمرار.
االعتراض الذي نناقشه هو ما يكون مبنيًا 
على أساس املنطق والدليل، أما سواه فهو 
خارج دائرة اهتمامنا أصاًل.. وحنُن _يف 
املجمل_ نرى هذه احلال من النقد دليل 
عافية ملسرتنا بكل تأكيد. إّن عمر احلوزة 
طبيعة  فهذه  دائمًا؛  واحييٌد  التطوير  وعمر 
احلوزة التطورية، ومقتضي التطور موجود؛ 
فالزمان واملكان هلما موضوعية يف مسألة 
التطوير، ونعتقد أن جوهر اخلييالف على 
آلية التطوير ال على نفسه، وحنن جاهزون 
لسماع كل اآلراء ومّهنا أخذ اجيابيات كل 
من احلوزة واجلامعة، وما نراه أثر التجربة 
بالغ األمهية؛ وسيترك بصمًة واضحًة على 

الصعيد العلمي والتبليغي إن شاء اهلل.

إعداد: علي عباس

تجــربــة
 »الحــوزة األكــاديميــة«

حوار مفتوح مع إدارة حوزة اإلمام الخميني يف دمشق

املحتوى واألهداف 
أصيالن والتطوير 
يتناول القوالب 

واآلليات

سماحة الشيخ وحيدي مدير الحوزة

المعاون التربوي الشيخ حجتيان

الشيخ حسن آكو )المعاون التعليمي( 

دمشق يف  العلمّية  احل��وزات  رائ��دة  )رض(  اخلميين  اإلم��ام  حوزة  تعترب   •
خصوصاً  على صعيد السعي الدؤوب حنو التجديد يف الشكل واملضمون.. 

الوسط  يف  مألوفًة  تكن  مل  اآلنفة  الفترة  يف  احلوزة  خاضتها  اليت  التجربة 
احلوزوي؛ فبعد أن انضوت حتت غطاء جامعة املصطفي )ص( العاملّية، اعتمدت 
آلية الدراسة األكادميّية من حيث الشكل )اتباع مراحل: الليسانس، املاجستري، 
الدكتوراه(، ومن حيث املضمون )من خالل تطوير املناهج وإضافة مواد دراسّية 
معاصرة(.. وكان ل� »املرفأ« هذا اللقاء احلواري مع إدارة احلوزة؛ للوقوف على 
تفاصيل هذا التجديد، ومدى مناسبته للدراسة احلوزوّية وخصوصياهتا، وكان 

احلوار التايل:

المتابعات / 12 صفحة ذوالحجة 1430ه�    / الثالثة  السنة   / العدد 22 
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الغدير يف نظام الدين والدنيا 
 الغدير هو عن��وان )نظام الدين والدنيا( 
يتعل��ق بأصل اإلس��الم والش��ريعة، وهذا 
هو املفروض يف ش��ريعة اهلل للبش��ر، بأن 
تشمل س��عادته يف دنياه وآخرته، فال بد له 

م��ن نظام للدين والدني��ا، وإكمال هذا 
الدين وهذه الرسالة ال يتم إال 

باإلمام��ة والوالية. ولو 
الشريعة  كانت 

منحصرة بالرسالة بدون الوصاية املستمرة 
ملا كانت الرسالة تسع سعادة الدنيا واآلخرة 
لألجي��ال القادم��ة، باعتب��ار أن اجلانب 
البش��ري للنيب الذي أوحيت إليه الرسالة 
جانب حمدود، لذلك ال ميكن بأي حال من 
األحوال أن يتس��ع لإلكمال املشار إليه يف 
قوله تعاىل: )الي��وم أكملت لكم دينكم( إال 
أن يكون هناك امتداد لتغطية 
املتجددة  احلاجات 
واملس��تجدة، 
ورفع اإلهبام 

والغموض يف ما أبلغ حىت هناية حياة النيب 
)ص(. وكذلك ليك��ون ذلك االمتداد مرجعًا 

لرفع الزناع كما ورد يف الذكر احلكيم:
﴿َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َش��ْيٍء َف��ُردُّوُه إَِلى اهلِل 
َوالرَُّس��ول ِِإن ُكنُت��ْم ُتْؤِمُنوَن ِب��اهللِّ َواْلَيْوِم 
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أو قوله تعاىل:
﴿َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مَِّن اأَلْمِن أَوِ اْلَخْوِف َأَذاُعوْا 
ِبِه َوَلْو َردُّوُه إَِلى الرَُّسوِل َوإَِلى أُْوِلي اأَلْمِر ِمْنُهْم  
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وإن كان هناك كالم يف من يس��تنبط، وهل 
هو عام يف كل من يس��تنبط، أو هناك شروط 
ومواصفات خاصة يف املستنبط؟ لكن ال شك 
أن يف اآلية األوىل دلياًل على أنه ال بد من سبيل 
اتصال يرف��ع اإلهبام والغموض يف ما حيصل 
للذين حياولون االستنباط من نصوص الشريعة، 
وهذا كله يتمثل يف الوصاية بعد الرسالة، ولوال 
الوصاية بعد الرس��الة لكانت الرسالة قاصرة 

عن تغطية كل هذه املوارد واحلاجات.
هذا هو ما نفهم��ه من عنوان )نطام الدين 

والدنيا( بأنه ال يتم إال هبذه التتمة اإلكمالية.

الغدير يف مدرسة أهل البيت
أما م��ا ميثله الغدير بالنس��بة إىل عقيدة 
التشيع فإنه ميثل أساس هذه العقيدة، ورحم 
اهلل الشهيد الصدر الذي تناول هذا املوضوع 
يف مقال كتبه كمقدمة لكتاب )تاريخ التربية عند 
الشيعة اإلمامية( للدكتور عبد اهلل فياض، مث 
طبع املقال يف كراس حتت عنوان )حبث حول 
الوالية(. ولعل من أقرب العناوين هلذا املقال 
هو: )التشيع: املولود الطبيعي لإلسالم(. فقد 
ذكر الشهيد الصدر يف هذا املقال أن أية فكرة 
تعرض على أية مجاعة، ال بد أن تشتمل على 
مستويات ثالثة على األقل، من حيث االستيعاب 

والتفهم والتفقه وااللتزام والتبين هلا وهي:
إما اإلطاعة بالكامل أو املخالفة بالكامل أو 
التفاوت بدرجات خمتلفة بني هذين املستويني. 
ومن الطبيعي أن املخاطب بالفكرة ال نتوقع 
منه اإلطاعة الكاملة، إمنا ال بد أن ُيدخل 
الكثر من اجتهاداته وذوقه وسليقته 
يف ذلك املب��دأ أو تلك الفكرة 
اليت عرضت عليه. وهناك 
م��ن ال ينص��اع للفكرة 
هو  وه��ذا  بكاملها. 
التص��ور الصحيح 
يف  للتش��يع 

ما حصل مع فك��رة الوالية واإلمامة من قبل 
املخاطبني هبا، فقد اختلفت درجات تقبل هذه 
الفكرة من أصحاب رسول اهلل )ص( ومعاصريه 
من املسلمني وممن أظهروا اإلسالم، فاخلط 
الذي قبل هذه الفكرة بالكامل هو ما نعرب عنه 

بالتشيع. 
فالتشيع إذن هو االستسالم لرسالة السماء 
بكل تفاصيلها، ال س��يما يف موضوع اإلمامة 
والوصاية لرسول اهلل وعدم بتر الرسالة ببتر 

الوصاية عنها. 

الغدير كدليل على اإلمامة
ال يش��ّكل الغدير إال ج��زءًا من املنظومة 
االس��تداللية على اإلمامة باملعىن العام، مث 
اإلمامة باملعىن اخلاص للكلم��ة، واألدلة ال 
تنحصر بالغدير، إمنا يشكل الغدير حلقة من 

تلك احللقات.
ولقائل أن يق��ول: إن الغدير هو تتويج لكل 
املقدمات التمهيدية اليت ُمهدت من قبل رسول 

اهلل )ص( ألمر املؤمنني )ع(.
أي أنن��ا إذا أردن��ا أن نك��ون موضوعيني 
وواقعيني، بغض النظر عن رس��الة السماء، 
وافترضن��ا أن هناك مل��كًا كان يتبىن فكرة 
معينة، وكان مع��ه رجل يطيعه ويؤازره بأعلى 

درجات الطاعة وامل��ؤازرة، وكان امللك ينوه 
به ويلوح يف خمتلف املناسبات، ويذكره دائمًا، 
ويؤكد من خالل قوله وفعله وتقريره على الكثر 
من املخاطبني بضرورة املودة واملحبة له. فلو 
افترضن��ا أن هذا امللك ال يصل إىل أن يعقد 
جملسًا عامًا تأسيسيًا إلقرار والية العهد من 
بعده لذلك الرجل، بسبب عدم سنوح الفرصة 
املالئمة مثاًل، لكن أتباع امللك ومعاصريه، من 
خالل معايش��تهم له، يدركون أن ذلك الرجل 

هو الشخصية الثانية بعد امللك من حيث محل 
الرسالة والفكرة وأدائها والتضحية هلا والدفاع 
عنها، وكذلك يرون أنه ه��و الرجل األول يف 
مقام صاحب الفكرة والرسالة، أال نستفيد من 
ذلك أن صاحب الرسالة يريد ويطمح أن يكون 
هذا الرجل هو الذي يتوىل األمر بعده، حيمل 
الرسالة ويؤديها ويبلغها عنه ويلتزم هبا؟ ومن 
الذي يتوقع املعاصرون للملك أن يكون مرضيًا 

عنده من بعده؟ 
هذا هو احلال مع النيب )ص( وأمر املؤمنني 
)ع( فالغدير تتويج ملا سبق من النيب )ص( يف 
والية علي )ع( ولو افترضنا � جدالً � أن الغدير 
والتتويج والعقد األخر مل يكن، أو أنه ورد فيه 
تش��كيك من حيث املنت أو السند، فإن سرة 
النيب )ص( وما ورد عنه من قول وفعل وتقرير 

يف هذا الشأن كاف إلثبات الوالية واإلمامة. 
الكالمية واالستداللية  الناحية  فالغدير من 
ميثل رأس اهلرم للمنظومة اليت تدلل بشكل 
تدرجيي وطبيعي على الوالية واإلمامة. نعم، كان 
من املحتمل أن هذه املجموعة ال تتسلسل، أو 
يعترضها عارض أو مانع، لكننا ال نرى حصول 
مثل هذا املانع والعارض، فهي متسلسلة منذ 
اليوم األول للرسالة، وعلى األقل منذ يوم الدار 
وإنذار العشرة وأن هذا اخلط مل ينقطع، بل 

استمر إىل يوم الغدير.

الدراسات اليت تناولت الغدير
ال شك أنه ال ميكن القول باستزناف واستنفاد 
الدراس��ات اليت تناولت الغدي��ر لكل ما يف 
املوضوع حبيث ال يدع للمتأخرين أي شيء من 
اجلدة فيه، إما مادة أو صياغة وأسلوبًا. وحسب 
املثل املعروف: )كم ترك األول لآلخر(  وقوله 

تعاىل:
﴿َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم﴾ يوسف/ 76

فإن لكل عصر أسلوبه اخلاص وبيانه وأدواته، 
فالغدير أو اإلمامة بشكل عام هي من هذا النوع 
من املواضيع. إذ ال ميكن القول مثاًل إن تفسر 
القرآن وصل إىل هنايته، وأصبح لدينا )خامتة 
التفاسر( وأن املوضوع استزنف وال ميكن أن 
نأيت فيه جبديد. فكم من موضوع كان يتصور 
فيه أنه انتهى، وأتى الباحثون على كل ما فيه، 
ولكن اس��تجد بعد زمن، ما يفرض البحث يف 

مواده من جديد، أو يف ترتيبها وصياغتها.

الكالم ولغة العصر
فالكتب الكالمية مثاًل كتبت بلغة عصرها، 
وهي لغة خاصة بتل��ك العصور، وأصبح فيها 
شيء من الغرابة اآلن، فهي حتتاج إىل البيان 
والشرح واإليضاح. فهذا العصر يقتضي تغيرًا 

يف األساليب أو ترتيبًا يف املوارد.
وعلى سبيل املثال: مل يكن املؤلفون السابقون 
يستشرفون يف وقتهم أن يظهر كتاب مثل كتاب 
الغدير للعالم��ة األميين، الذي ألف يف عصر 
ظهور الطباعة الذي كان يعين فك احلصار عن 
مؤلفات الشيعة ال سيما يف لبنان، حيث وجدت 
كتب الشيعة منفذًا يكاد يكون األول من نوعه. 
وهلذا الس��بب بدأ القلم املعارض يكتب ضد 
الشيعة وعقائدهم ومتبنياهتم كاإلمامة واخلالفة 
وغرها. وبسبب ذلك اقترح العالمة األميين 
أن يرد على بعض تلك الكتب اليت وصلت إليه 
إىل النجف األشرف، أيام املرجع الديين أيب 
احلسن املوسوي اإلصفهاين، الذي رأى عدم 
اجلدوى من الرد، باعتب��ار أن هذا اجلدل ال 
ينتهى، وهو يتكرر على مدي العصور، واألفضل 
من ذلك أن نقدم طرحًا اس��تيعابيًا شاماًل 
يتضمن أيضًا الرد على اإلشكاالت. وهكذا نرى 
أن كتاب الغدي��ر تضمن يف طياته ردودًا على 
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ال�غ��دي��ر.. 
األس��اس الت��اريخي واألبع��اد املعنوي��ة

إحياء الغدير يكون 
معانيه      بإح�����ي��اء 

ومفاهيمه

• يف أجواء ذكرى حادثة الغدير  اليت متثل منعطفاً  مهماً  يف تاريخ الدعوة 
حممد  الشيخ  العالمة  مساحة  مع  فكرياً   لقاء  »املرفأ«  عقدت  اإلسالمية 
ومعانيها وموقعها يف  الغدير  اليوسفي  تطرقت فيه ألبعاد حادثة  هادي 
العالمة  أفاده  ما  خالصة  التايل  املقال  وميثل  وحاضرها،  األمة  ماضي 

اليوسفي يف هذا اللقاء..

دراسات الغدير لم 
جوانب  تس��تنزف 

البحث فيه 
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الكتب اليت صدرت يف ذلك الوقت. 
وكذلك احلال يف العصور التالية، ميكن يف 
كل عصر أن ينقدح يف ذهن أصحاب األقالم 

والفكر أن يكتبوا املوضوع بصياغة جديدة.

إش������ك������االت م���ع���اص���رة
)الدميقراطية منوذجا( 

هناك إش��كاالت معاصرة ومستجدة حول 
حادثة الغدير، أذكر مثاالً على ذلك ما يطرح 
حتت عنوان )الدميقراطية(، فالكاتب املصري 
املعروف عباس حممود العقاد يف آخر كتابه 
)عبقري��ة اإلمام علي( يق��ول ما مضمونه: 
»كفانا أن نش��كك يف حادثة الغدير، وكفانا 
تشكيكًا حىت يف معىن املوىل، وهذا التشكيك 
أكل عليه الدهر وش��رب وشبع حبثًا ونقاشًا 
وردودًا. وعلينا أن نتحدث بلغة العصر فنقول: 
إن الش��يعة يتجرؤون على رسول اهلل )ص( 
فيصفونه بالدكتاتورية، وأنه يفرض رأيه على 
ش��عبه، وحنن ُنجّل رسول اهلل من أن نتجرأ 

عليه بوصفه أنه دكتاتوري«. 
ويقول أيضًا ما مضمونه: »إذا سلمنا حلادثة 
الغدير داللة وسندًا فإننا نقول: إن ذلك اقتراح 
من رس��ول اهلل )ص( باعتب��اره واحدًا من 

املسلمني«. 
هذا مثال ملا يطرح من ش��بهات جديدة، 
فالدميقراطية مل تكن من موضوعات العصور 
السابقة، إمنا استجدت يف العصور املتأخرة، 
لذا أصبح التعبر واملناقش��ة من خالل هذا 
املفهوم العصري السائد. إذن جيب أن يعاجل 
املوضوع من زاوية أن الدميقراطية هل جيب أن 
جتري يف رساالت السماء؟ وما هي حدودها ؟ 

وكذلك موضوع )والية الفقيه( الذي حبث من 
جانب الدميقراطية وجانب الشورى، باعتبار 
أن الدميقراطي��ة فكرة عصرية والش��ورى 
فكرة لسائر املس��لمني يف نظام احلكم بعد 
رس��ول اهلل. ومن الكت��ب اليت عاجلت هذا 
املوضوع كتاب: )احلكومة اإلسالمية دراسة يف 
الشورى والدميقراطية(، للفقيه آية اهلل السيد 
كاظم احلائري، الذي يدخل أوالً يف مناقش��ة 
الدميقراطية مث الش��ورى ويبني سبب ذلك، 
وأنه إذا ثبت استحقاقات الدميقراطية مبا يسد 
جم��ال والية الفقيه فال يصل الدور إىل والية 
الفقيه، وتصبح القضية كما يقال )سالبة بانتفاء 
املوضوع(. وكذا إذا ثبت نظام الش��ورى بعد 
رسول اهلل أو يف عصر الغيبة، فال يصل الدور 
إىل والية الفقيه. لذلك عند دراس��ة موضوع 
والية الفقيه أصوليًا وفقهيًا ال بد من التفرغ من 

هذين املفهومني. 
وكذلك يف حبث الش��بهة الس��ابقة اليت 
أوردها عباس حممود العقاد، جيب أن تدرس 
الدميقراطي��ة، وهل هلا جمال يف رس��االت 
الس��ماء، ألن املفروض أن يوم الغدير ليس 
جم��االً من جماالت منطقة الفراغ )كما يعرب 
املرحوم الشهيد الصدر( لكي ُتمأل مبا خيتاره 
املسلمون، فالعقاد وغره من الكتاب عليهم 
أن يثبتوا أوالً أن هذا املوضوع من موضوعات 
منطقة الفراغ إسالميًا، حينذاك يسوغ هلم أن 
يقولوا: حنن ال نتهم رسول اهلل بالدكتاتورية، 
وإال فمن أراد أن يصف تعيني اإلمام من قبل 
اهلل ورسوله بالدكتاتورية، عليه أن يبني موقفه 
من كل ما بلغه النيب )ص( عن اهلل من أحكام، 
فهل يصفها بالدكتاتورية واالستبدادية أيضا؟ 

فتناول موض��وع الغدي��ر، ال يقتصر على 
الصياغة فحسب، إمنا يتعدى أيضا إىل كيفية 
معاجلة الشبهات املستجدة املطروحة حديثًا 
أو اليت كانت مثارة سابقًا مث أعادة صياغتها 

بأسلوب جديد.

السجال ورونق الغدير
مهما يكن تأثر السجال بني املسلمني حول 
حادثة الغدي��ر فإن ذلك مما ال بد منه، ألن 
من يرى حقانية حادثة الغدير ال ميكنه التنازل 
عنه��ا، وعندما يرى أن مثل هذا احلق يتناول 
بالشبهات فال بد أن يتدخل يف املوضوع دفاعًا 
وتثبيتًا، )فالتأثر( مما ال بد منه، وهذا السجال 
وإن مل يؤثر يف كثر من املسلمني حىت الذين 
فهموا املوضوع واستوعبوه، لكنه مع ذلك أثر يف 
أهل العقل واملروءة واإلنصاف منهم، والذين 

خيضعون للدالالت واإلثباتات املطروحة.  

السجال يف الساحة الشيعية
ال أتص��ور أن هذا الس��جال أثر يف داخل 
الدائرة الشيعية بغر األثر املطلوب، وميكن 
أن ُتستخلص من حادثة الغدير وقيام الرسول 
)ص( بالتبليغ يف ذلك املقطع من العهد النبوي 
الشريف، الكثر من النتائج األخرى، لكن هذا 
ال يعين التأثر على نص الغدير باعتباره نصًا 
صادرًا م��ن النيب )ص( وأنه ذو داللة أصلية 

وميكن أن تكون له دالالت فرعية. 
وقد أش��رت يف كتايب: )موس��وعة التاريخ 
اإلس��المي( أننا نرى أن حديث الغدير كان 
متزامنًا مع سورة املائدة ال سيما اآليات األُول: 

آية اإلكمال مث آية التبليغ مث آية الوالية.

آية الوالية.. مكية أم مدنية؟!
 فقد ذكروا أن آية الوالية ﴿إِنََّما َوِليُُّكُم اهللُّ 
اَلة  َوَرُس��وُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
ََوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن﴾املائدة/55 نزلت يف 
مسجد النيب يف املدينة املنورة، ويصورون أن 
ذلك مما ال مرية فيه وال نقاش. لككنا نعرف 
أن سور القرآن مل تزنل كلها دفعة واحدة، كما 
مل تزنل بش��كل جتزيئي، فهناك من السور 
ما نزل دفع��ة واحدة، ومنها ما نزل منجمًا. 
ومما ُينص على أهنا نزلت دفعة واحدة سورة 

املائدة. ويف تفسر العياشي مثاًل أخبار عديدة 
عن األئمة األطهار )ع( وقد تبنَّى ذلك العالمة 
الطباطبائي يف تفسر امليزان، كما قال بذلك 
غره من املفس��رين. ومفاد هذه األخبار أن 
س��ورة املائدة نزلت عشية عرفة على رسول 
اهلل )ص( وهو راكب ناقته يهم باإلفاضة من 
عرفة إىل املزدلف��ة، باعتبار أن عرفات أول 
موقف من حيث الزمان وآخر موقف من حيث 
املكان، مث يتراجع احلاج يف املناس��ك من 
عرفات إىل املش��عر احلرام يف املزدلفة، مث 
منه إىل مىن، فعندما أراد رسول اهلل أن يعود 
إىل املشعر احلرام يف املزدلفة نزلت السورة. 
فهل جنم��ع بني القولني بأن آية الوالية كانت 

نازلة يف املدين��ة أو أهنا نزلت بعد ذلك يف 
املدينة مث أدجمت يف سورة املائدة ؟ فإما أن 
نتراجع عن نزول السورة دفعة واحدة أو جنمع 

بني األمرين.
واخل��رب الذي يتالءم مع نزول اآلية يف مكة 
املكرمة هو ما نقله الس��يد ابن طاووس يف 
كتاب: )اإلقبال باألعمال احلس��نة فيما ُيعمل 
مرة يف الس��نة(، وهذا اخلرب مفاده أن أمر 
املؤمنني )ع( يف مكة املكرمة يف حجة الوداع 
يف املسجد احلرام ويف صالة النافلة، مر عليه 
س��ائل فمد إليه أمر املؤمنني يده فأخرج 
اخلامت منها.  هذا األمر كان من املستعصيات 
يف التفسر الشيعي، لكنين عندما وجدت هذا 
اخلرب مل أجد أي مرج��ح للقول بزنول اآلية 
يف املدينة، ووجدت أن األمر متسق ومتناسق 
متامًا مع كون اآلية نازلة يف مكة املكرمة ويف 
عشية عرفة ومبناسبة قيام  اإلمام علي بذلك 
الفعل وهو التصدق باخلامت، ويكون ذلك عالمة 
ومصداقًا ملن ينبغي أن يبلِّغ الرسول بشأنه، 

فهي أتت كمفسر آلية التبليغ:
﴿َياأَيَُّهاالرَُّسوُل َبلِّْغ َماأُنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّبَِّك﴾ 

املائدة/67.  

آية اإلكمال والترتيب
وأما آية اإلكمال، وهي اآلية الثالثة يف السورة 
حسب الترتيب املوجود، فهل نضطر أن نقول: 
إن هذا الترتيب مما ُتُصّرف فيه؟ فحس��ب 
األخبار الشيعية أن اآلية نزلت بعد آية التبليغ، 
فه��ل نضطر أن نقول: إن ه��ذا الترتيب يف 

املصحف هو غر الترتيب الواقعي ؟ 

أنا ال أجد ضرورة للقول بذلك، ألن التعبر 
باملاض��ي يف اللغة العربية ال يدل دائمًا على 
وقوع األم��ر يف املاضي، مبقدار ما يدل على 
تأكيد حتققه ووقوع��ه. قال تعاىل: )اقتربت 
الساعة وانش��ق القمر(  أي: وينشق القمر، 
وهكذا يف كثر من املوارد كقوله تعاىل: )تبت 
يدا أيب هلب( أي: تت��ب يداه. وقوله تعاىل: 
)إنا أعطيناك الكوثر( أي: س��نعطيك الكوثر 
وهو نس��ل فاطمة )ع( وكانت الس��ورة نزلت 
قبل ذلك. وهكذا يف قوله تعاىل: )أكملت لكم 
دينكم( مبعىن سنكمل لكم دينكم مبا يتحقق 

من اإلبالغ يف يوم الغدير. 
وال يتناىف م��ا ورد من نزول اآلية يف طريق 
عودة النيب مع نزول السورة دفعة واحدة، فهو 
ميكن أن يكون تذك��رًا باآلية، وهذا وارد يف 
القرآن الكرمي كما يف سورة الفتح اليت نزلت 
يف مكة واملدينة، فزنوهلا يف املدينة إمنا هو 
تشريف وجتليل وتكرمي. وهناك من يقول: إن 
من معاين السبع املثاين أهنا نزلت مثناة أي 

مرتني تأكيدًا وجتلياًل وتكرميًا. 

إذن ميكن أن يكون جربئيل نزل باآلية مرة 
أخرى تذكرًا مبصداقيتها العملية وتعظيمًا هلا. 
هذا هو ما أود أن ينش��ر ويطرح يف األذهان 

أكثر، لترتفع إشكالية تقدم وتأخر اآليات.

إح�����ي�����اء ال����غ����دي����ر ب��ني
االفراط والتفريط

أفضل م��ا ميكن أن تعاش ه��ذه الذكرى 
مبفاهيمها، ومن املؤسف أن الناس يف العامل 
اإلسالمي بني إفراط وتفريط يف هذا األمر، 
فهناك من مير به الغدير وال يشعر به، وهناك 
من يري��د أن حييي الغدير ولكنه يبالغ ورمبا 

يغايل يف األمر. 

امله��م أن اإلحياء الصحي��ح يكون بإحياء 
معاين هذه الذكرى ومفاهيمها، وفق املنهج 

الصحيح بعيدًا عن اإلفراط والتفريط.

بع�د  ال��وص��اي��ة 
الرسال�ة من إكم�ال 

ال��دي��ن

ينبغ�ي معال�ج��ة 
الشبهات املستجدة 
ح������ول ال���غ���دي���ر 

بأسلوب معاصر

املؤلف: عبد اهلادي الفضلي
الناشر: مؤسسة أم القرى للتحقيق

تعريف الكتاب:
الكتاب  هو  الكتاب)84 صفحة(  هذا 
جلنة  ارتأت  كتب  جمموعة  من  األول 
تنشرها  أن  الفضلي  العالمة  مؤلفات 
تباعًا ضمن سلسلة عنواهنا )معامل احلج 
والزيارة( كما أمساها مؤلفها العالمة 
الدكتور عبد اهلادي الفضلي يف ملفاته.

وهذه السلسلة هي عبارة عن دراسات 
لبعض  ميدانية  وحتقيقات  تارخيية 
املواقع األثرية يف مناطق احلجاز وما 
حوهلا، قام هبا العالمة الفضلي أثناء 
عمله مدرسًا يف جامعة امللك عبد العزيز 
جبدة وإقامته فيها زهاء العشرين عاما. 
ويدخل اهتمام أستاذنا الشيخ الفضلي 
التحقيقية  الدراسات  من  النوع  هبذا 
لآلثار اإلسالمية ضمن اجلهود املتعددة 
الفقهي،  البحث  مناهج  تطوير  يف 
فدراساته هذه يف حتديد املواقع األثرية 
ميكن عدها منهجًا جديدًا ورائدًا يدخل 

يف عامل البحث الفقهي.
منهج البحث

الفضلي يف حبثه عن  الشيخ  اعتمد 
موقع غدير خم واملواقع األخرى اليت 
السلسلة،  هذه  يف  تباعا  سننشرها 
ذات املنهج احلديث يف هذا النوع من 

الدراسات على النقاط التالية:
البحث التارخيي يف أمهات الكتب 
واملعاجم  الرحالت  وكتب  التارخيية 
اللغوية ودواوين الشعر العريب القدمية، 
وكذلك موسوعات وحتقيقات املؤرخني 
والرحالة املعاصرين، واليت يبحث فيها 
عن وصف املوقع حمل الدراسة وحدوده 

وتغّير معامله.
التارخيية  املصادر  إىل  إضافة 
القدمية واملعاصرة اعتمدت املصادر 
املوقع  ذكر  فيها  ورد  اليت  الشرعية 
من املوسوعات احلديثية والفقهية و..، 
وذلك الرتباط مجيع املواقع – موضوع 
البحث – بالتشريع اإلسالمي وتعلقها 
بعد  وغرها.  والزيارة  احلج  بأحكام 
القدمية  مصادرها  من  املادة  مجع 
واحلديثة يبدأ بتحقيق ما ذكرته هذه 
املصادر، مناقشًا نقاط االختالف بينها 
وأسبابه، وصوالً إىل التوثيق املطلوب.

 مؤسسة أم القرى للتحقيق

خــــم غديــــر 
دراسة تاريخي�ة وتحقيق ميدان�ي

الشيخ البرجي متحدثًا مع العالمة اليوسفي

الشيخ إمساعيل اهلفويفإعداد: الشيخ حسن الربجي
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بني املضمون والشكل
من البّين أّن املحتوى )املضمون( لوحده ال يؤهل املقال للتأثر 
يقّل  األفكار بشكٍل مقنٍع ال  وآلية عرض  فالشكل  األهداف،  وحتقيق 
إىل  األمر  يصل  قد  بل  اإلطالق..  على  املقال  عن حمتوى  أمهّيًة 
درجة أن من حيترف كتابة املقال، يستطيع أن يقنع مجهورًا عريضًا 
حىت عندما يتناول أفكارًا خاطئة!، ويدخل إىل دائرة الالوعي عند 
القّراء بكّل سالسة وخفاء )إذا مل يكن اجلمهور حمّصنًا طبعا(. ومن 
هنا فمن الضرورة ألّي شخص يهدف إىل استخدام »سالح القلم« 
أن ُيتقن آليات الكتابة املقنعة وجييد استخدامها؛ بغية الوصول إىل 

الرأي العام وتوجيهه.

أنواع املقال:
قبل كّل شيء.. علينا أن نفّرق بني أنواع املقال؛ فلكّل ماّدٍة قالبها 

اخلاص الذي يؤهلها إلقناع اجلمهور.

فاملقال املكتوب على أنواع أمهها:
املقال الصحفي )وهدفه اجتماعيٌّ فكريٌّ قبل أّي شيٍء آخر، 
للتعبر عن رأيٍّ أو  التأثر واإلقناع، ويستخدم  وله ميزات مهّمة يف 

فكرٍة أو قضّية(.
ويهتم جبمال  األوىل،  بالدرجة  )هدفُه مجايلٌّ  املقال األديب 

العبارة لفظًا وتركيبًا وصورًة(.
املقال العلمي )الغاية منه عرض ماّدة علمّية صرفة بعيدًا عن 

أدبيات اللغة أو فنيات الصحافة(.

عناصر املقال:
تكون  أن  ينبغي  املقال  لغة  أّن  إىل  ُنلفت  أن  بدايًة  املهم  من 
مستخدمًة يف احلياة العاّمة للناس )بل ومطّرزًة أحيانًا ببعض التراكيب 
العامّية(، ومفهومًة ألكرب عدٍد من الناس؛ وهو ما يرتبط طبعًا ب�: 

اهلدف، واجلمهور املستهدف.
أّما أجزاء املقال فهي على الشكل اآليت:

1- العنوان: 
وهو بالغ األمهّية _على عكس ما يعتقد البعض_ وذلك لدوره يف 
جذب االنتباه أصاًل إىل هذه املاّدة املكتوبة، وإثارة فضول القارئ 

وحتفيزه على مطالعتها.

2- مقّدمة املقال:
وتتألف غالبًا من فقرٍة واحدة تتضمن الفكرة الرئيسة للموضوع، 
وتضع القارئ يف أجواء ما سيتحّدث عنه قبل الولوج إىل التفاصيل. 
وينبغي أن تبدأ جبملة قادرة على جذب القارئ، ومعلومة مهّمة عن 
الفكرة األساسّية للمقال )ويف حال كانت املقّدمة فاشلة فإّن القارئ 

لن يكمل قراءة املقال على األرجح(
3- جسم املقال:

للمقّدمة  الرئيسة  الفكرة  يفّصل  أن  ومهمته  أجزائه،  أطول  وهو 
ويفّضل  )ُيقنُعه(،  ومنطقيًا  القارئ(  )جيذب  سلسًا  تطويرًا  ويطّورها 

تقسيمها إىل حماور وفقرات واضحة.
4- اخلامتة:

وهي أكثر األجزاء استقرارًا يف ذهن القارئ، ألهنا آخر ما يطالعه 
من املقال؛ لذا نعمُد فيها إىل تلخيص األفكار الرئيسة يف املقال، بل 
وحىت توجيه جممل املقال بشكٍل غر ملحوظ )عرب ذكر معلومٍة أو 

إحصاٍء خيدم فكرة الكاتب بشكٍل ُمبّطن(.

قواعد حترير املقال عملّياً :
1- اختيار املوضوع امُلناسب:

إذ ينبغي اختيار موضوع املقال بعنايٍة فائقة؛ حبيث يناسب ثقافة 
اجلمهور واهتماماته، ليكون مفيدًا هلم ومؤثرًا فيهم.

2- حتديد هدف املقال:
جيب أن يكون هدف املقال واضحًا متامًا يف ذهن الكاتب قبل 
أن خُيّط حرفًا واحدًا منه، حبيث حييط الكاتب حبدود موضوعه وما 

سيكتُب فيه.
3- خّطة املقال:

وهي النقاط األساسّية للموضوع، وتوضع قبل البدء بكتابة املقال، 
وتوّزع على أجزاء املقال األساسّية )املقّدمة، اجلسم، اخلامتة(.

4- اختيار العنوان:
واحلقيقة أّن العنوان يوضع بعد االنتهاء من كتابة املقال ال قبله؛ 

وينبغي أن يكون ُمعّبرًا عن متام املوضوع وواضحًا وجّذابًا.

نصائح مهّمة يف كتابة املقال:
1- ابذل كل جهدك يف إظهار كتابتك يف اللبوس العلمي االستداليل 
البعيد عن القناعات املسبقة؛ لتضمن إقناع خمتلف أصناف القّراء.

2- استخدم مجاًل قصرًة ومباشرة، وابتعد قدر اإلمكان عن إطالة 
اجلملة كي ال تشتت ذهن القارئ يف الربط بني املعاين املترامية.

3- اعمل على أن ال يزيد عدد فقرات جسم املقال )أي األفكار 
الواردة فيه( عن 4 إىل 5 فقرات كحدٍّ أقصى.

4- أوِح للقارئ أنك تلتزم حالة احلياد - حىت وإن كنت داعمًا 
يدافع  الذي  الدليل هو  اترك  ولكن  تبحثها -،  اليت  للفكرة  ومؤيدًا 

عنها ويثبتها.

كيف تكتــب مقــااًل مؤثرًا
• ُيعتب�ر املق�ال أح�د أه�ّم القوال�ب التح�ري�رّي��ة الت�ي تعّب��ر ع��ن رأي الُكت�اب واملفك�ري�ن...

بيَد أنُه ال يتأتى لكّل من يكتب مقااًل إن يصل إىل هدفه يف التأثري على اجلمهور الذي سيقرأ هذا املقال؛ ومرجع ذلك إىل 
عدم إتقان الكثري من الكّتاب لضوابط كتابة املقال الناجح.

أنواع المقال

صحفي مق��ال 
مقال أدب�������ي
عل��م��ي مقال 

ال����ع����ن����وان
ال���م���ق���دم���ة
جسم المق���ال
ال���خ���ات���م���ه

عناصر المقال

تحرير المقال عمليًّا
قواعد

اختيار الموضوع المُناسب

تحديد هدف المقال

خّطة المقال

اختيار العنوان

الكتاب��ات  أن��واع 
الص�ح�ف�ي��ة

 املقال اإلخباري:
اإلخباري  املق��ال  جييب 
القص��ر بش��كل متصل على 

األسئلة التالية:
من- ماذا- مىت- أين.

 ويتأل��ف املق��ال اإلخباري 
القص��ر من ث��الث أو أربع 
فقرات، ويكون عادة برقية وكالة 
أنباء ُتنشر يف الصحيفة بدون 

أي تغير ُيذكر.

النبأ الصحفي املوجز:
وهو جييب على األسئلة التالية: من- ماذا- مىت- أين. 
وعادة ال يتجاوز طول نص النبأ الصحفي املوجز فقرة واحدة 

اليت تكون متألفة من 5-6 أسطر.

املقال املصهور:
هو إعادة كتابة جمموعة أخبار متفرقة يف مقال واحد. أما 
مصادر هذه األخبار فهي وكاالت األنباء- املراسلني الصحفيني- 

قسم التوثيق يف اجلريدة.

التقرير اإلخباري:
يعطي القارئ املعلومات األساسية حول حدث ما، ويتضمن 
إختيار املعلومات املرتبطة باحلدث ويتطلب أيضًا وجود الصحفي 
يف مكان احلدث لينقل الوقائع اليت شاهدها ويترك للقارئ حرية 

احلكم عليها.

الريبورتاج:
جمموعة من إمجايل التغطيات اإلعالمية ملوضوع معني أو 

واقعة، مبا فيها من أخبار وحتليالت.
و الريبورت��اج هو أش��به بالتقرير، س��واءًا كان مرئيًا أو 
مقروءًا أو مسموعًا.. يتم دمج اخلرب فيه بالوثائق، باملعرفة، 
باالستفهامات واألسئلة باملقابلة ... وسبك ذلك كله باحتراف.. 
)وهو أرقى وأصعب وأمهر الفنون الصحافية، ألنه يقتضي وضع 
احلد األقصى من اإلثارة يف احلد االقصى من احلقيقة، وإثبات 
احلد االقص��ى من التفاصيل الصغرة من دون اثبات تفصيل 

واحد ال لزوم له(.

املقابلة الصحفية:
هو حديث جيريه الصحفي مع شخصية أدبية- سياسية أو 

شخص ما حول موضوع معني.

التحقيق الصحفي:
 هو فن الشرح والتفس��ر والبحث عن األسباب والعوامل 
االجتماعية أو االقتصادية أو السياس��ية أو الفكرية اليت تكمن 
وراء اخلرب أو القضية أو املش��كلة أو الفكرة أو الظاهرة اليت 

يدوره حوهلا التحقيق.

مقاالت الرأي:
وه��ي:

اإلفتتاحي��ة: مقال صحفي تكتبه ش��خصية مهمة يف 
اجلريدة. من املؤكد أنه يعّبر عن رأي اجلريدة.

مقال نقدي: وهو مقال خمصص لنقد املواقف واألعمال 
والكّتاب وسواهم.

احلديث: مقال موّقع من قبل صحفي مهم يتناول بأسلوب 
مشّوق موضوعًا ثقافيًا أو إجتماعيًا.

البطاقة: مقال صحفي قصر يتضمن تعلىقًا على حدث 
ما بأسلوب نقدي والذع.

إعداد:قسم التأهيل/ مرفأ الكلمة
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تقارب  أن  »امل��رف��أ  ح��اول��ت   •
اإلسالمية  ال��وح��دة  م��وض��وع 
يشكل  ال��ذي  التعصب  ومسألة 
أهم عائق هلا، من زواية خمتلفة 
للمسألة،  النفسي  البعد  تالمس 
بارع  متخصص  ب��اب  فطرقت 
مهدي  السيد  هو  املجال  هذا  يف 
شهادة  حيمل  ال��ذي  الطاهر 
الدكتوراه يف علم النفس.. وكان 

اللقاء التايل:

العوامل النفسية للتعصب
التعصــــــــب مــــــــن الظواهــــــــر الشــــــــائعة يف 
جمتمعاتنا، وكثريًا مــــــــا تؤدي إىل التناحر 
والتفــــــــرق، فما هي أبرز األســــــــباب العلمية 
النفسية اليت تؤدي إىل التزّمت والتعصب، 

وبالتايل إىل إلغاء اآلخر وحذفه؟
الفرد يف بداية وجوده ونشأته ليس لديه 
تعصب، فنحن نرى أن الطفل الصغر ُيقبل 
على كل من حيتضنه دون تردد، ذلك أن 
اجلانب النفسي ال يزال بال توجيه، وهذه 
هي الفطرة اليت ذكرها اللله سبحانه وتعاىل 

يف القرآن الكرمي بقوله:
َف��َط��َر  الَّ��ِت��ي  اهلِل  ﴿ِف���ْط���َرَة 
ال���نَّ���اَس َع��َل��ْي��َه��ا﴾ ال�����روم/30.

وذكرها الرسول الكرم )ص( حيث قال:)كل 
مولود يولد على الفطرة وإمنا أبواه يهودانه 
الداعي:  )عدة  ينصرانه(  أو  ميجسانه  أو 

332. البخاري2: 97(. 
فاإلنس��ان يف بداية خلقه ال يكّون اجتاهًا 
معينًا، وليس لديه س��لبية جتاه أحد من 
الناس. فهو تعاريف تعاطفي، يتفاهم ويتفاعل 
مع اآلخر أيًا كان، إال يف حالة االغتراب، وهي 
الشعور بش��يء من الغربة جتاه األشخاص 
اآلخرين، كالضيوف مثاًل؛ فالغربة تعرب عن 
منّو عقلي � كما يس��ميه العلماء � أي أنه 
ألف األبوين واإلخوة وبعض األقرباء، فأصبح 
ميي��ز اآلخر، والتمييز حب��د ذاته جانب 
عقلي، لذا نرى أن األبوين حياوالن تعريفه 

إىل هؤالء الغرباء، وأهنم من األصدقاء أو 
األقرباء عندئذ يبدأ باالقتراب منهم شيئً  
فشيئاً . فالتعصب جانب بنائي تكويين بال 
شك، وهذا ما أشار إليه القرآن بشكل دقيق 

حيث قال:
﴿َبْل َقاُلوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلي ُأمٍَّة َوإِنَّا 

َعَلي آَثاِرِهم ُمْهَتُدوَن﴾ الزخرف/ 22.
واملجتمع  األبوان  صياغته  يف  ويدخل   
واملدرسة ووسائل اإلعالم وغر ذلك، حيث 
بأسباب  الذهن  بتعبئة  الروافد  هذه  تقوم 
حمددة  عندئذ  البوصلة  وتكون  التعصب، 
باجتاه واحد، وهذا أقرب ما يكون إىل غسيل 
الدماغ، الذي حدث مع األسري األملان أثناء 
التوجيه وأقطابه متعددة،  احلرب. وروافد 
فهناك  املغناطيس،  بأقطاب  أشبه  وهي 
االستقطاب االجتماعي والديين واملذهيب 
يف  بل حىت  واملناطقي،  والقومي  والقبلي 
جماالت الرياضة والتعصب لفريق رياضي 

معني، وهكذا.  

التعصب واهلوية
يرىالبعــــــــض يف التعصب أنــــــــه جزء من 
شخصيته وهويته، وأنه إذا تنازل عن شيء 
مما يعتربه ثوابت ومســــــــلَّمات، فقد خســــــــر 
الكثري على املســــــــتوى الشخصي أو مستوى 

اهلوية الدينية أو املذهبية..

هناك ركن من أركان البناء العام لإلنسان 
يسمى البناء املعريف والعقلي وهو من األمور 
املذهب  أو  الدين  فليس حب  االكتسابية، 
أو القبيلة من األمور الوراثية اليت ختضع 
بالكامل لقوانني الوراثة، إمنا هناك توجيه 
حىت  اجلانب،  هذا  تنّمي  معرفية  وتغذية 
يتأصل يف النفس ويصبح من األمور النفسية. 
نرى مثاًل أن بعض السنة، أو بعض الشيعة، 
يعمل على تغذية أبنائه باحلذر من الطرف 
ويشوه  قامتة،  صورة  له  ويرسم  اآلخر، 
احلقائق، وخيتلق األوهام، وهكذا، وهذا كله 
إطار معريف، مث يعمل اإلنسان حتت تأثر 
الداخل،  من  ذاته  لتحصني  اإلطار  هذا 
فيتحول إىل متعصب. وعندئذ ال جيد يف 

الطرف  مع  االنسجام  على  القدرة  نفسه 
اآلخر، وأن هناك حواجز نفسية متنعه من 
ذلك، وكأنه إذا فكر بشيء من ذلك، خرج 
عن تلك املنظومة القيمية اليت تريب عليه.  
ر اإلنسان وتقود  فهي إذًا تغذية معرفية تؤطِّ
بناءه النفسي تبعًا لبنائه العقلي، فيتحول إىل 
كتلة من العواطف اليت جتعله ُيغلق مسعه 
عن  تعاىل  يقول  كما  اآلخر،  عن  وبصره 
قوم نوح: ﴿َوإِنِّي ُكلََّما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر َلُهْم 
َجَعُلوا َأَصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُهْم 

َوَأَصرُّوا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَبارًا﴾ نوح/ 7.

 فهؤالء ال يريدون أن يسمعوا شيئًا من 
اآلخر أبدًا؛ بسبب اإلطار الذي تأطروا به 

وأصبح جزءًا من بنائهم النفسي. 

تبعات نفسية
يبدو أن التعصب أشــــــــبه باحلالة املََرضيَّة، 

وأن له تبعات نفسية على املتعصب.

نعم، هناك الكثر من التبعات النفسية
للتعصب، أمهها:

1� أن اإلنسان يبقي مسايرًا لآلخر، ال 
ويصبح  عليه،  اخلروج  أو  تركه  يف  يفكر 
عضوًا يف القطيع، يسر حيثما سار، ويقف 
حيث يقف، فال خيرج ولو قلياًل عن اإلطار 
تتعطل  وبالتايل  فيه،  املتحّكم  اجلماعي 
قدراته العقلية، وإبداعاته وابتكاراته اخلاصة، 

وإمكانياته الذاتية.
نفسه،  يبقى املتعصب منطويًا على   �2
حبيث ال يقرأ كتابًا ملذهب خمالف، وال 
يشاهد قناة فضائية له، وال يفكر حىت يف 
مراجعة نفسه وإعادة النظر يف ما مسعه أو 
تعلمه عنه. وبالتايل يعيش يف دائرة مغلقة 
ثقافته.  وتنويع  االطالع  سعة  من  متنعه 
وكلما تقوقع داخل شرنقته الفكرية ازدادت 
اخلصوصية أكثر، وحتول اإلطار املعريف إىل 
)اجتاه(، فاالجتاه فيه إطار معريف يتحول إىل 
الوجداين مث إىل احلركي والسلوكي. فمثاًل 
املعريف،  اإلطار  وبسبب  البعض،  أن  نرى 
الذي جعل بوصلته تتجه باجتاه االبتعاد عن 

اآلخر، راح يكره اآلخر وال يأنس بلقائه، وال 
يفرح لفرحه وال حيزن حلزنه، وهذا الكره 
الفرح  يف  املشاركة  وعدم  األنس  وعدم 
واحلزن، هو جانب وجداين. مث يتحول ذلك 
إىل اجلانب احلركي السلوكي � وهو أخطر 
املراحل � حيث يعرب املتعصب عن بغضه 

وحقده باإليذاء أو القتل أو غر ذلك. 

أمهية اجلانب الوجداين
أما كيف نتعامل مع هذه الظاهرة، فالبد 
أوالً أن نبدأ باجلانب الوجداين، صحيح أن 
لكن  معريف،  إطار  عن  ناتج  اجلانب  هذا 
املتعصب يف مثل هذه الدرجة ال يريد أن 
يقرأ أو يسمع، وبالتايل ال ميكننا أن نبدأ 
معه من اجلانب املعريف، فيجب أن نعمل 
على بناء عالقات وجدانية معه، كالصداقة 
مثاًل، ومن مث ننطلق إىل اجلانب املعريف 

بعد تأصيل العالقات الوجدانية.
دعاة  على  أن  أرى  فإين  هنا  ومن   
التقريب بني املذاهب اإلسالمية  ومراكز 
أن هتتم باجلوانب النفسية والوجدانية، وأن 
ال تكتفي بالبعد املعريف التنظري فقط، 
من  الكثر  يف  نراه  ما  يف  احلال  هو  كما 
املؤمترات، فما يقدم فيها � بشكل عام � 
ال يعدو كونه تقارير وليس أحباثًا علمية. 
والتقرير ينقل الظاهرة ويصفها، وهو أمر 
مهم وضروري، ولكن عند تقدمي التوصيات 
ال بد أن نعرف أهنا إىل أي حد تكون فاعلة 

يف تلك البيئات؟

جلان ختصصية
من  جل��ان  تشكيل  أقترح  ف��إين  ل��ذا 
النفسية  امل��ج��االت  يف  املتخصصني 
عاتقها  على  تأخذ  والثقافية،  واإلعالمية 
وضع اخلطط الالزمة للتأثر يف الوجدان 
تغير  يف  الوسائل  كإحدى  اإلسالمي، 
االجتاه حنو تعزيز روابط املحبة واأللفة 
بني املسلمني، ومن مث انفتاح بعضهم على 
بعض يف اجلوانب املعرفية، وبالتايل نكون 
قد سلكنا الطريق العلمي الصحيح يف حتقيق 
الوحدة اإلسالمية احلقيقية.  وقد عرضت 
حممد  الشيخ  اهلل  آية  على  األمر  هذا 
العاملي  املجمع  رئيس  التسخري  علي 
للتقريب بني املذاهب، واقترحت أن يكون 
يف املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب 
مع  التعامل  يف  متخصصون  طهران،  يف 
السلوك، لكي يتظافر هذا األمر مع إرشاد 
العلماء وتوجيههم، فاإلثراء املعريف يف رفع 
اإلشكاالت العلمية ال يكفي وحده، إمنا ال 
بد من الدخول إىل عامل الوجدان والسلوك 
أيضًا، وتغير السلوك حباجة إىل هندسة، 
هي من أصعب املجاالت اهلندسية، وبالتايل 
نستطيع عرض اجلانب املعريف وتقدميه وفق 
أسس علمية ونفسية صحيحة. فاملجمع أشبه 
ما يكون مبستشفى، وال بد يف كل مستشفى 

أن تكون هناك اختصاصات خمتلفة.  وهكذا 
إذا أردنا أن نغر السلوك يف أي جمتمع، 
ال بد أن يكون هناك متخصصون يف علم 
دراسة اإلنسان االنثروبولوجي والسوسيولوجي 
علم االجتماع والسيكولوجي علم النفس وأن 
جيتمع هؤالء ليقرؤوا الواقع، وكيفية تغيره 
والتعامل معه، وهذا ما تقوم به الدول الكربى 
اليوم للتأثر يف األمم والدول، فهم يدخلون 
حىت يف عامل املالبس وألواهنا، وأيها مقبول 
خرباء  ولديهم  تلك،  أو  األمة  هذه  عند 
متخصصون يدرسون الواقع ويعملون يف ضوء 
ما توصلوا إليه من دراسات.  فكيف ال نكون 
حنن حباجة إىل من ينقل الواقع بدقة إىل 
خرباء متخصصني، ليدرسوا بدورهم كيفية 

التغير؟!

دوافع نفسية للتكفري
كيف تنظرون إىل ظاهــــــــرة التكفري اليت 
راحت اليوم تستشري يف العامل اإلســامي؟ 

وهل هناك دوافع تقف وراءها؟

لقد ذكرنا يف ما سبق أن التعصب جيعل 
من اإلنسان مسايرًا للقطيع، وعندما يكون 
القطيع متفقًا على تكفر اآلخر، فليس من 
الغريب أن نرى الفرد يتبىن التكفر، ويسعى 
مع  »ليتغدى  املسلمني  بني  نفسه  لتفجر 
رسول اهلل«! فهو يتحرك استجابة جلهاز 
حتكم فقهي يفيت له بذلك، ويسعى لطاعة 
من أفىت، وتنفيذ وتطبيق فتواه.  أما املفيت 
التكفري فقد مر بتلك املراحل اليت أشرنا 
يف  يسر  وراح  احلديث،  بداية  يف  إليها 
إخطبوط عقلي مغلق، يبحث عن املستندات 
فهمه  ويستخدم  وهناك،  هنا  الشرعية 
تكمن  ورمبا  النصوص،  قراءة  القاصر يف 
والتوجهات  الدوافع  من  الكثر  ذلك  وراء 
املشبوهة، واملؤسسات الكربى يف العامل، 
اليت ال تريد اخلر هلذه األمة. ورمبا تكون 
الدوافع انفعالية وردود أفعال، ليس هلا أي 
مربر، وال مستند شرعي، وال قناعة عقلية.   
ومن املؤكد أن هذه الظاهرة هي أخطر 
الظواهر يف عاملنا اإلسالمي، وأشدها فتكًا 
وتدمرًا، وأكثرها خدمة ألعداء األمة، فلم 
تشهد هذه األمة خسارة يف هيبتها وعزهتا، 
بسبب  كخسارهتا  تارخيها،  مدي  على 
التكفر، ومل تدفع من دماء أبنائها، وأمن 
مواطنيها كما تدفعه اليوم على أثر الفتاوى 

التكفرية.  
االجتاه  قمة  هو  اآلخر  ورفض  فالتكفر 
االستقطايب حنو ُبعد معني، يعرب عن )عقل 
منغلق( متخلف ليس من العقول االبتكارية. 
وال بد هنا أن نشر إىل أن بعض املناهج 
املنغلق،  العقل  بناء  يف  تساعد  الدراسية 

وليس االبتكاري واإلبداعي. 

التقريبية / 12 صفحة ذوالحجة 1430ه�    / الثالثة  السنة   / العدد 22 

التعصب.. العوامل النفسية
وآلية العالج

د. السيد مهدي الطاهر

التواصل مع 
املتعصبن يبدأ 

واجدانيًا وينتهي 
معرفيا

حاوره الشيح حسني املياحيالشيخ المياحي محاوراً الدكتور الطاهر 
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نطّل  خاطفة  تأّملية  جولة  عرب   •
فيها على قوله تعاىل:

أَْوِلَياء  َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  ﴿َواْلُمْؤِمُنوَن 
َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 
اَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن  َوُيِقيُموَن الصَّ
ِإنَّ  اهللُّ  َسَيْرَحُمُهُم  أُْوَل�ِئَك  َوَرُسوَلُه  اهللَّ 

اهللَّ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾ التوبة/71.

نستوحي منه ما يضيء لنا مدى تأثر 
على  عام  بشكل  االجتماعية  العالقات 
وحيث  املجتمع،  ألفراد  السلوك اخلاص 
إّن هذه اآلية الكرمية واضحة يف تعابرها 
اللفظية  وتراكيبها  مفرداهتا  يف  وبّينة 
اللغوية  الناحية  من  لشرحها  حاجة  فال 
والبنيوية، وإّنما اجلدير بالبحث هو حماولة 
وأشباهه  الشريف  النص  هذا  استنطاق 
حمّددة  رؤية  على  احلصول  أجل  من 
حول حجم ونوع االنعكاسات اليت تتركها 
شكل  على  العامة  االجتماعية  العالقات 
وطبيعة السلوك الفردي. وإذا أردنا فهرسة 
املحطات التأملية اليت تناوهلا هذا النص 

الشريف جندها كما يلي:

• املحطة األوىل:
إّن املوضوع امللحوظ هو منوذج جمتمعي 
خاص ذو هوية خاصة ؛ إذ أّن النموذج 

املفترض يف هذا النص هو املجتمع املؤمن 
الذي حييي حتت ظّل غطاء أيدلوجي ميتاز 

باالعتقاد باهلل وبالقيم اإلهلية.

واهلدف من بيان هذا األمر هو أّن اهلوية 
العامة للمجتمع هلا دور مصري يف حتديد 
طبيعة العالقات وبالتايل اإلفرازات اليت 
تترشح عنها، ومن هنا فلو استبدلنا هذه 
الفرضية بفرضية أخرى، نظر ما لو كانت 
امللحوظ هوية  املجتمعي  النموذج  هوية 
الكفر أو هوية علمانية فسوف يتغر موضوع 
القضية وسننتهى إىل نتائج من سنخ آخر 

ختتلف عّما لو كانت الصبغة العامة للمجتمع 
صبغة إهلية، الحظ قوله تعاىل:

 ﴿َوالَّذيَن َكَفُروْا َبْعُضُهْم أَْوِلَياء َبْعٍض ِإالَّ 
َتْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنٌة ِفي األَْرِض َوَفَساٌد َكِبٌر ﴾ 

األنفال/73.
ونظرًا ألمهية اهلوية العامة جتد الدول 
تنّص على ذلك يف دساترها بشكل صريح 

يف أول مادة من موادها.  

• املحطة الثانية:
النموذج،  ذلك  وعناصر  مكّونات  بيان 
هي:   املجتمع  ذلك  مكّونات  إّن  حيث 

املؤمنون واملؤمنات.

وليس املراد عدم التعّددية يف مكّونات 
ذلك املجتمع كي يقال عدم واقعية هذه 
الفرضية؛ بسبب استحالتها أو ندرهتا، بل 
إّن هذه احليثية �� وهي التعّددية أو عدمها 
�� غر دخيلة وغر ملح���وظة، واللحاظ 
اجلم�اهري  التيار  على  فقط  متمركز 
املؤمن املتحّرك ضمن اهلوية اإلميانية 
هبا  املتلّبس  أو  هلا  املتحّمس  للمجتمع 

س��واء شاركهم اآلخر أو ال.

وأيضًا نكّرر ما قلناه بأننا لو بدلنا اللحاظ 
ورّكزنا على تيار اجتماعي آخر �� حىت لو 

اإلميانية  اهلوية  ضمن  يتحرك  فرضناه 
الطاغية على املجتمع �� فسوف يتبدل 
املوضوع قهرًا وتبعًا لذلك ستتفاوت املسألة 

وختتلف نتائجها، الحظ قوله تعاىل:
مِّن  َبْعُضُهم  َواْلُمَناِفَقاُت  ﴿اْلُمَناِفُقوَن 
َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلُمنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف 
ِإنَّ  َفَنِسَيُهْم  َنُسوْا اهللَّ  أَْيِدَيُهْم  َوَيْقِبُضوَن 

اْلُمَناِفِقنَي ُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴾ التوبة/67.

فمن الواضح أّن التيار املنظور متفاوت 
عن األول، فإّنه التيار غر املتحمس أو 
العامة  اإلميانية  باهلوية  املتلبس  غر 

للمجتمع .
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ال��م��رف��أت������واص������ل ث���ق���اف���ي

األموم��ة  ب��ني  تتأرج��ح  األم   •
واألبوة، واألب منهمك يف العمل لتأمني 
متطلبات املعيش��ة، بعي��ٌد عن خليته 

تتقاذفه مشاكل ومهوم احلياة.

أّما السؤال الذي يطرُح نفسه فهو:
هل نس��ي دوره كأب، أم أن االنشغاالت 
حص��رت دوره كمدي��ر مايل لألس��رة؟؟

بعيدًا عن العادات االجتماعية والظروف 
االقتصادي��ة تثبت احلقيق��ة العلمية عمق 
العالقة بني األب وأطفاله، فاألب )من الناحية 
التكوينّية( هو من حيدد نوع اجلنني ذكرًا كان 
أم أنثى.. ليس هذا فحسب بل هو من يكسب 

طفله القيم اخللقية والعادات االجتماعية.
ومن الناحية التربوّية فإن الطفل )الذكر 
على وجه اخلصوص( يتقمص نوع جنس��ه 
وتصرفاته من أبي��ه، فما ارتداء املراهقني 
الذكور أللبسة ضيقٍة أو ولعهم بالتدخني؛ إال 

دلياًل على أخطاء تربوية قد حدثت.

وما نلحظه أّنُه يف حال ابتعد األب لعمٍل 
أو س��فٍر أو طالٍق أو وفاة.. وما حيدثه ذلك 
من ارتدادات عاطفية مؤملة، جيعل من األم 
قاسية صلبة فاقدة لبعض خصائصها األنثوية 
حيث تقع أعباء األسرة برّمتها على عاتقها، 
وهذا ما يعرضها لصراع مع بناهتا، كما يشعر 
طفلها الذكر بالقلق. وال تتوقف الس��لبية يف 
تربية األبناء على بعد األب وإمنا تتعداها إىل 
نوع الش��خصية اليت يتمتع هبا.. ف� »األب 

الديكتاتور« ذو الشخصية التسلطّية يريب ناشئة 
خجولة ومرتابة تفتقد للفكر الدميقراطي، وقد 
حيدث أن يثور األبناء على هذه السلطة، فيقف 
االبن يف وجه أبيه.. واجلدير بالذكر هنا أن 
أساليب التنشئة االعتباطية والتسلطية هتدم 

شخصية اإلنسان فعاًل.
أما النمط األخر من اآلباء، هو األب ذو 

الشخصية الضعيفة؛ الذي تنقصه القدرة على 
اختاذ القرارات وحتديد اخليارات ومواجهة 
التحديات، مما يدفع بالزوجة إىل السيطرة 
وإدارة ش��ؤون األسرة، ومثل هذا األب يدفع 
بأطفاله إىل الكبت والقلق كما أنه ال يصلح ألن 
يكون قدوة ومثاالً أعلى حيتذي به مما يدفع 

هبم للبحث عن قدوة بديلة..

وهناك »األب الطفل« الذي رّبته والدته 
عل��ى أن يبقى طفاًل، فمنحته عطفا وحنانا 
كبري��ن، فاعتمد عليه��ا يف مجيع مناحي 
حياته.. وبالتايل بات عاجزًا حىت عندما يكُبر 
عن حتّمل مسؤولّيات اآلخرين، وأطفال هذه 

األس��رة يعانون احلرمان من الشعور باألمن 
والثبات واالستقرار.

وخالصة القول:
ينبغ��ي أن تكون عالق��ة اآلباء باألبناء 
عالقة قيادية موجهة ومرشدة للطفل توضح 
له األسباب والنتائج. كما جيب أن يتميز األب 
يف عالقته مع طفله بالصرب والتسامح، وأال 

يكون خميفا ومهددا ومتسلطًا، بل عليه 
أن يتعهد طفله بالرعاية، وأن 

بقدراته  وُيشعره  ُيبّصره 
وبإمكاناته  الذاتي��ة 

حىت  اخلاص��ة؛ 
يتمك��ن الطفل 
م��ن الوصول 
إىل درجه من 
النضج يتمكن 
من  معه��ا 
على  االعتماد 

نفسه.
ل��ك  كذ و

جي��ب أن تتصف 
العالق��ة الزوجية يف 

باالنس��جام  جمملها 
واالتزان االنفعايل والود 

فالصدام  والتعاط��ف، 
واخلالف الذي قد يقع 
بني األبوين يلقي بتبعاته 
الطفل  على ش��خصّية 

وس��لوكه؛ ويقض��ي على 
شعوره باالتزان االنفعايل 

فيثور ويغضب ألتفه األسباب.
ومن هنا ينبغ��ي على األب أن يتمّثل يف 
س��لوكه وأقواله حالًة هادئة، ويعي أّن األبناء 
يف حالة تتبٍع مستمر لكل ما قد يصدر عنه.. 
حىت وإن خانه صرُبُه يف بعض األحيان؛ وأن 
يلتفت دائمًا إىل أّن هناك عينًا ُتراقبُه ومتتصُّ 

منه القيم والعادات.. وحىت احلركات.

»مصطلح التحفظات.. ولعبة
اخليار املتأخر«

• التحفظات يف املعجم السياس��ي هي 
عبارة عن القيود أو البيانات االحترازّية اليت 
يتقّدم هبا أحد األطراف املتعاقدة يف اتفاٍق 
ما، ويطل��ب إثباهتا ضمن نص املعاهدة أو 
االتفاق كش��رٍط للقب�ول هب���ا وال�توقي�ع 

عليها.

وعادًة عندما نسمع يف النشرات اإلخبارّية 
أن دولًة أو جهًة وافقت على معاهدٍة ما لكن 
مع »بعض التحفظ��ات«.. فهذا يعين أهنا 
موافقة عل��ى صلب االتفاقّية وجوهرها لكن 
مع بعض التوّجس؛ وهلذا ُيعترب هذا التصرف 

اعتراضا خمففًا.
وجيوز أن تسّجل دولٌة واحدٌة حتفظاهتا 
من ب��ني جمموعة دول، ويك��ون هلا نصها 
اخلاص الذي تتع�ام���ل معها بقّية ال�دول 

عل�ي أس�اس�ه.
أما اهلدف من تسجيل الدولة لتحفظاهتا 
يف مؤمتر أو ندوة سياسّية أو معاهدٍة دولّية، 
فه��و أن تضمن هذه اجلهة ورقًة سياس��ّيًة 
ُمؤخ��رة؛ تكفل هلا حرّية االعتراض يف وقٍت 
الحق، أو التحّرك والعمل يف اجتاٍه آخر إن مّت 

جتاوز هذه التحفظات. 

وتستخدم الكثر من الدول هذه الورقة 
أمام معاه��دات أو اتفاقيات دولية قد تعّكر 
صفو اقتصادها أو أمنها؛ كاتفاقّية احلد من 
التس��لُّح أو احلفاظ على البيئة أو مكافحة 

االحتباس احلراري.. وسواها.

األب هو املهندس 
الحقيقي 

لشخصية الطفل

للهوية اإلجتماعية 
دور مركزي

يف تحديد طبيعة 
العالقات

1

دور األب و أثر شخصيته في تربية أبنائه

للحج سر آخر
أسلوب جديد في اكتشاف األسرار

واآلداب الباطنية لعبادة
الحج المقدسة..

جاءت في عشر حلقات لتغطي جميع 
مراحل الناسك الروحية

تأليف: محمد مدن عمير
حاوره: حسين التاروتي

عــدد الصفحــات: 124  
القـيــاس: 17*24 سـم

تأثير العالقات االجتماعية على استقامة السلوك

الشيخ خالد الغفوري

حسني عباس حسني / مرشد نفسي

صدر حديثًافي ضوء القرآن الكريم 

الشيخ خالد الغفوري
رئيس حترير جملة فقه أهل البيت
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• لعّل املتغّير األبرز على الساحة لسياسّية هذه األيام 
هو التوجه التركي اإلسالمي املستجد، حبيث بات احلديث 
عن خارطة سياسّية جديدة للعامل اإلسالمي أمرًا واردًا يف 

حال استمر احلراك التركي على هذه الوترة.

وبددت  األنظار  كل  لفتت  اجلديدة  التركية  السياسة 
الكثر من األحالم السياسّية املرسومة هلذه املنطقة؛ 
فبعد أن هرول األتراك طوياًل وراء حلم االنضمام إىل 
جاهدين  سعوا  اليت  الشروط  )ومجلة  األورويب  السياق 
إىل حتقيقها(، حتّولت البوصلة السياسية فجأًة يف االجتاه 

امُلناقض وهو »العامل اإلسالمي«.

مثل هذه التغرات القوّية اليت تطرأ على سياسات الدول 
هي من املواقف اليت تستحق الدراسة اجلاّدة؛ وذلك أّن 
العمل السياسي حمكوٌم بالكثر من املتغرات؛ ويف حال 
تبدلت إحدى هذه املعطيات فإهنا ستؤثر على الصورة 
السياسّية ككل، وهذا ما حدا بالضالعني يف هذا الشأن 

إىل إيالئه اهتمامًا واضحًا. الزيارات التركية إىل العديد 
ليبيا،...(  إيران،  ك�)سوريا،  اإلسالمي  العامل  دول  من 
تندرج ضمن هذا السياق، وخصوصًا يف سياق الكالم عن 
اتفاقيات وترتيب صفوف وخلق كتل سياسّية جديدة، بيَد أّن 
البعض مازال ُيشكك يف صدق هذا التوجه بلحاظ العالقة 
التركية_اإلسرائيلية الوطيدة، اليت وإن تزعزعت يف اآلونة 
األخرة، إال أهنا ال تزال قائمة يف جوهرها )وهو ما تتفوق 

به عليها الكثر من الدول العربية نفسها(.

ووسط كّل اجلدل الدائر يربز حديٌث عن »قيادة العامل 
اإلسالمي« هو أبعد ما يكون عن الواقع؛ أمام التباين املهول 
يف التوجهات واألفكار والفهم الديين وحىت السياسي للدول 
اإلسالمّية.. إاّل أّن النقاش يف تنظيم الداخل اإلسالمي 
وتقريب املوافق اخلارجية قد يكون ممكنا مع وجود مثل 
هذه التوجهات لدى الرباعي السياسي اإلسالمي األكرب : 
تركيا، إيران، السعودّية، ومصر، وهو حلٌم مجيٌل.. متامًا 

بقدِر صعوبته.

• حيب للصحابة رض��وان اهلل عليهم، وآل 
البيت الكرام؛ ال يفوقه إال حيب للرسول الكرمي 
صلى اهلل عليه وس��لم الذي كان وسيظل إىل 
ما شاء اهلل مثلي األعلى- وهلل املثل األعلى- 
وقدويت احلس��نة، وجمال حركيت وتفكري، 
وبذيل وتضحييت، وآمل أال يزايد أحد عليَّ يف 
هذا السياق.. ومن مّث؛ فإن موقفي من إيران 
وما جيري فيها؛ هو موق��ف الناقد الدارس 
الذي يرى فيها ما ق��د يتمناه يف بلده ووطنه 
وحمروس��ته اليت هي عقل اإلسالم وقيادته 

وأمله يف كل األحوال.. وال أزيد. 

 مل أزر إي��ران، وال أعرف أحًدا فيها، مل أر 
ما جيري فيه��ا رأي العني، ولكين أتابعه من 
خالل األحداث، وما يكتب عنها سياسًة وأدًبا 
وفكًرا وحتلياًل، وما يقوله الشانئون والكارهون، 
وخاصة أوالد األفاعي يف فلسطني املحتلة، وهذا 
يعطيين حدًّا أدىن من املعرفة على األقل أضعه 

يف سياقه املوضوعي من القراءة والتحليل. 
 ولعل أول أو أبرز ما تعاب به إيران هو »والية 
الفقيه« اليت تش��كل أساس النظام السياسي 
واإلداري يف احلكم اإليراين، ويرى فيه الكارهون 
نقطة ضعف؛ ألنه ميثِّل األداة الفعالة ملا يسمى 
الدينية« جبربوهتا وطغياهنا وقمعها  »الدولة 

للمجتمع واألفراد. 

 وأود أن أقول مباشرة: إن اإلسالم ال يعرف 
شيًئا امسه الدولة الدينية مبفهومها الكنسي أو 
اليهودي، ودولة اإلسالم هي أول حكومة مدنية 
على ظه��ر األرض، ال يتحكم فيها عامل دين 
مهما بلغ من مكانة، وال صاحب عضالت مهما 
بلغ من قوة، فهي دولة يلزم فيها كل إنس��ان 
»طائره يف عنقه« وحسابه على اهلل، وصاحب 
السلطة أجر عند املسلمني، ليس هناك يف دولة 
اإلسالم حرمان أو غفران، وال ميلك الشيعة- 
على اختالف فرقهم الباطنة والظاهرة- أن 
حيكموا على أحد بالتأثيم أو التربئة... فالفقيه 
هناك مرشد وقائم على أمور الشريعة؛ حىت 

لو اختذ صورة مرشد الثورة، فال حصانة له، 
ويستطيع آية اهلل منتظري- املعارض األشهر- 
أن ينتقده، ويرفض سلوكه السياسي، ويطالب 
بتنحيته )هل هذا ممكن يف بالد املخلفني من 

األعراب؟(. 

 والفقيه يف الواقع الشيعي ميثِّل قيادًة شعبيًة 
حقيقيًة؛ ألنه قريب من الناس يف بس��اطته 
وجلوس��ه على األرض، وتقشفه وزهده، حىت 
لو كان أهله وعائلته من )البازار( كبار التجار، 
مثل آية اهلل علي أكرب هامشي رفس��نجاين، 
فالوضع هنا يعين »توظيف« الغين واليس��ار 
لصاحل البسطاء )أسهم رفسنجاين يف متويل 
الثورة قبل جناحها باملاليني(، وإنقاذهم من 

القهر والفقر مجيًعا. 
 الفقيه الشيعي عنصر حيوية وحركة بالنسبة 
للجمهور يقودهم ويعبئهم ويوجههم إىل العمل، 
واالجتاه الذي يراه خيدم الشريعة ويطابقها، 
ولع��ل هذا كان م��ن وراء ما بذله الش��عب 
اإليراين م��ن أموال ودماء يف مواجهة النظام 
الشاه نشاهي املتوحش، وجهاز أمنه الدموي 
)السافاك(، وسياسته املخزية؛ انبطاًحا أمام 
الغزاة اليهود واملؤسسة االستعمارية الصليبية 

بقيادة الواليات املتحدة. 

 والي��ة الفقيه تؤمن بالتواص��ل بني القادة 
واملنتديات  واملساجد،  واحلوزات  والبسطاء، 
تشهد عملية تفاهم القمة والقاعدة، وحتاورمها 

على مدى عريض. 
 ووالية الفقيه يف التصور اإلس��المي السين 
تعين يف جوهره��ا املعارضة للمنكر، ورفض 
املظ��امل؛ حىت لو كان الثم��ن قطع الرأس 
على النطع )اقرأ ما جرى للعامل الفقيه سعيد 
بن جبر على سبيل املثال(، والفقيه يف هذا 
التصور ليس موظًفا عند السلطة؛ مهما بلغت من 
جربوت، فهو صمام األمان واحلماية للضعفاء 
والفقراء واملظلومني، ويستطيع الفقيه السين 
الذي ال حيكم أن يقيل احلاكم الظامل ويردعه 

عن طغيانه، واألمثلة كثرة يف التاريخ القريب 
والبعيد، وقد تصدَّى علماء الس��نة للمماليك 

والعثمانيني؛ حني ظلم بعضهم أو طغى!. 
 وال ش��ك أن والية الفقيه يف إيران وضعت 
أس��اس نظام سياسي أيًّا كانت سلبياته؛ فهو 
أفض��ل كثًرا من والية »الس��فيه« يف معظم 

بالدنا العربية. 
 لقد اس��تطاعت إيران حت��ت والية الفقيه 
هذه أن ختوض باملتخصصني يف شىت العلوم 
واألحباث حرًبا مدمرة ملدة مثاين س��نوات 
يف مواجهة العراق وكث��ر من الدول العربية 

والوالي��ات املتحدة والغ��رب، ومتكنت من 
التغل��ب على حصار غريب صلييب ممتد منذ 
جناح الث��ورة اإليرانية حىت اليوم، وأن تتبىن 
يف ظل احلرب واحلصار صناعة قوية، وزراعة 
مثمرة، وتوصل��ت إىل اكتفاء ذايت يف معظم 
املحاصيل، ويف مقدمتها القمح، وتشهد تفوق 
املرأة اإليرانية يف املجاالت كافة، ومن بينها 
املجال السياسي والعمل العام، ملتزمة بقيم 
اإلسالم وأخالقه، مث وهو األهم فإن العسكرية 
اإليرانية الراهنة تعد صورًة ناضجًة إلبداع اآللة 
احلربية برًّا وحبًرا وجًوا، فضاًل عن إطالقها 
األقمار الصناعية، وتتويج ذلك كله بتخصيب 
اليورانيوم. الشعب اإليراين يف ظل والية الفقيه، 

ليس شعًبا من املشايخ الذين ال يفقهون غر 
علوم الدين؛ ولكنه ش��عب حي يعرف طريقه 
جيًدا بالعلم واملعرف��ة املدعومة باإلميان- 
أيًّا كان هذا اإلميان- الذي عبَّر عنه ماليني 
الش��هداء الذين ضحى هبم يف ميدان القتال؛ 
مقاومة لالستبداد ومواجهة للعدوان، وهو ما 
جيعل املعارضة القوية اليت جرت بعد انتخابات 
الرئيس يف 2009/6/12م جزًءا من حيوية هذا 
الشعب، وثورته الدائمة اليت ال تتوقف حبًثا عن 
العدل والتصويب، ومتنع الثائرين من االنبطاح 

أمام غواية السلطة أو إغراء الفساد. 

 قارن ذلك بوالية الس��فيه »يف بعض البالد 
العربي��ة، وهي والية بينه��ا وبني الناس من 
العوازل واحلوائل ما يضع الس��فهاء يف مرحلة 
اآلهلة- وإْن كانوا عجزة- ويضع الش��عب يف 
مكانة الكائنات اليت ال قيمة هلا، وال مستقبل. 
 الس��فاهة يف مفهومها اللغوي حتمل كثًرا 
من معاين اخلفة والطيش واجلهل واالضطراب 
واخلداع واالحنراف.. إخل، والسفاهة باملفهوم 
السياسي ال تبعد عن ذلك كثًرا؛ فهي ال تعرف 
ديًنا وال دنيا وال خلًقا، وال كرامة لبشر أو وطن؛ 
إهنا حتكم باحلديد والنار والتشهر، وتنبطح 
أمام الغزاة، وتسجد للصليبيني الطغاة، وتفرِّط 

يف أغلى ما ميلكه الوطن من تراث وثروات. 
 والية السفيه تزنع اإلنسانية من مواطنيها، 
وحتوهلم إىل جمرد دمى تأمتر بأمر السفيه، 
وهتتف بامسه أيًّا كان مستواه اإلداري، وتتعايش 
مع فس��اد األتباع واألنصار، وإن ُس��مح هلا 

ب�«اهلوهوة« و«الوعوعة«!. 

 والية السفيه تضع األجنيب يف مكانة أعلى 
من مكانة مواطنيها، وتفرِّط يف اس��تحقاقهم 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 

 انظ��ر إىل والية الس��فيه، وهي تس��تورد 
احتياج��ات الناس من اإلب��رة إىل الصاروخ 
)الذي ال تستعمله عادة!(، وتبيع ما متلكه من 

مصانع ومؤسسات 
وأراٍض للسماسرة 
واالنتهازيني، وتفتح 
بالده��ا لألعداء 
بينما  واخلصوم، 
وجه  يف  تغلقه��ا 
بع��ض مواطنيها 
تنفيهم  الذي��ن 
وال  وتبعده��م، 

تتس��امح معهم حىت وهم أموات، فال تقبل 
بدفنهم يف تراب بالدهم!. 

 وتأمل كيف رهنوا حياة بالدهم نظر حفنة 
قمح مسمومة يس��توردها النصابون ومعدومو 
الضمر، لتسميم الش��عوب البائسة، مع أن 
لديه��م كل الظروف ال��يت جتعلهم ينتجون 
القمح ويكتفون منه، ومن املحاصيل والفواكه 
واخلضراوات، ولكن والية الس��فيه ال يعنيها 
إال إذالل ش��عوهبا وتلويعها من أجل الرغيف 

املسموم. 
 وتأمَّل كيف صار االستسالم خيارًا استراتيجيًّا 
لوالية الس��فيه، بينما يزداد العدو الغازي قوًة 
وشراسًة وعدوانيًة على مدار الساعة يف كافة 
امليادين، ويكتفي السفهاء ببعض االستعراضات 
التليفزيونية لسرايا الدفاع والدرك واجليوش 

الشعبية واألمن الوقائي. 
 الفارق كبر بني والية الفقيه اليت تنحاز إىل 
شعبها؛ مهما كان اخلالف معها، ووالية السفيه 
اليت تنحاز إىل كبار اللصوص، والسماس��رة، 
والكذبة، واملنافقني، واألفاقني، وأبواق الزور، 

وأقالم الزور، وشاشات الزور!!. 

 ال حيق لوالية الس��فيه أن تلوم والية الفقيه 
إال إذا تغرت هي وقدمت النموذج اإلسالمي 
الوطين احلر القوي الذي ال يركع لواش��نطن، 
ولكن يس��جد هلل وحده.. وحىت ذلك احلني 

نسأل اهلل العفو والعافية.

ال يحق لوالية 
السفيه لوم والية 

الفقيه دون أن 
تقدم البديل

د. حلمي حمم�د القاعود *
w w w . i s l a m o n l i n e . n e t

والية الفقيه.. ووالية السفيه!

الـــمـــعـــســـكـــر اإلســـالمـــي

*كاتب و مفكر إس��المي / مصر

د. حلمي محمد القاعود

مسجد فى استانبول

ع���������ودة ت����رك����ي����ا إل����ى

املحرر السياسي/ املرف�أ
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أرسل فكرك إىل نشأة هذه األمة.. اليت مخلت 
بعد النباهة، وضعفت بعد القوة، واسُترقَّت بعد 
الس��يادة، وضيمت بعد املنعة، وتبني أسباب 
هنوضها األول، حىت تتب��ني مضارب اخللل، 
وجراثيم العلل. فقد يك��ون ما مجع كلمتها، 
وأهنض مهم آحاده��ا، وصعد هبا إىل مكانة 
تشرف منها على رؤوس األمم، وتسوسهم وهي 
يف مقامها بدقيق حكمتها.. إمنا هو دين قومي 
األصول، حمكم القواعد، باعث على األلفة، داع 
إىل املحبة، ُمَزك للنفوس، مطهر للقلوب من 
أدران اخلسائس، منور للعقول بإشراق احلق من 
مطالع قضاياه، كافل لكل ما حيتاج إليه اإلنسان 
يف مباين االجتماعات البشرية، وحافظ وجودها 

وينادي مبعتقديه إىل مجيع فروع املدنية.
فإن كانت هذه شرعتها، وهلا وردت، وعنها 
صدرت.  فما تراه من عارض خللها وهبوطها 
عن مكانتها، إمنا يكون من ترك تلك األصول، 
ونبذها ظهرّيًا، وحدوث بدع ليس��ت منها يف 
شيء، أقامها املعتقدون مقام األصول الثابتة، 
وأعرضوا عما يرش��د إليه الدين، وعما أتى 
ألجله، وما أعدته احلكمة اإلهلية له، حىت مل 
يبق منه إال أمساء تذكر، وعبارات تقرأ، فتكون 
هذه املحدث��ات حجابا بني األمة و بني احلق 

الذي تشعر بندائه أحيانا بني جواحنها.
فعالجه��ا الناجع يكون برجوعها إىل قواعد 
دينه��ا واألخ��ذ بأحكامه على م��ا كان يف 

بدايته...
مجال الدين األفغاين/العروة الوثقى

ق��ب��س��اتداء األمة و دواءها

دار القرآن لإلمام الحسني  عليه السالم
تعلن عن برنامجها السنوي  لعام 1430 – 1431 هـ

. برنامــج تخصصــي للنسـاء الحوزويات
. برنامج  عام للنساء من جميع املستويات

البرنامج  التخصصي
. تفسير ترتيبي لكامل القرآن 

. اصول التفسير و مناهج التفسير 
. البالغة و األدب في القرآن الكريم

. أخالق طالب العلم 
. علوم القرآن

البرنامج العام
. تحسين التالوة و النطق

. تطبيق التجويد
. حفظ القرآن للراغبات 

. مفاهيم القرآن

ملزيد من املعلومات االتصال على:

7 7 4 5 0 0 1
أيام: السبت � األثنني � األربعاء

العنوان: قم � صفائية � كوجة ممتاز � بالك 50

عرض خاص 
لطالبات المؤسسة

. االســــــــتفادة من خربة اخصائية 
و استشــــــــارية يف العاج النفســــــــي 

للقضايا االسرية.
لألطفــــــــال  توفــــــــري حضانــــــــة    .

خبدمات خمتلفة و متنوعة.

يعلن مرفأ الكلمة للحوار والتأصيل اإلسالمي عن افتتاح دورته املكثفة األوىل 
لعام 1431هـ وذلك تحت عنوان

مهــارات اإلدارة
يلـقـيــهـــا كــل مــن:

املدرب الدولي
األستاذ جعفر على ناصر/البحرين

املدرب األستاذ 
مهدي أحمد عبيد/البحرين

 مـــوضـــوعـــــــات الـــــــــدورة: 

مدة الدورة: 6 أيام بمعدل أربع ساعات يوميًا

الزمان: ابتداء من 20 محرم 1431هـ.ق    آخر موعد للتسجيل: 1 محرم 1431هـ . ق
للتسجيل واالستعالم: قم ــ سمية ــ خ شهيدين )عباس آباد( ــ بالك 18 / هاتف: 7746608

التواصل الفعال
ف��ن��ي��ات اإلل���ق���اء
ال�ع��ادات السب�ع 

م��ث��ل��ث ال��ن��ج�����اح
رسم األهداف

مدخل  لإلدارة  
مفاتيح الناس

تقييم وتنقيح األفكار
  إدارة التغيري

مبادئ التخطيط

املعنوي��ة ربي��ع  احل��ج  موس��م   •
و تألق التوحيد يف آفاق العامل و مراس��م 
احلج ينبوع زالل بوس��عه تطهر احلاج من 
أدران املعصية و الغفلة، و إعادة أنوار الفطرة 
اإلهلية لروح��ه و فؤاده. ترك ثياب التفاخر 
و التماي��ز يف ميقات احلج و الدخول يف ثوب 
اإلحرام العام ذي اللون الواحد مؤشٌر و رمز 
لوحدة لون األمة اإلسالمية و أمٌر رمزي الحتاد 
املسلمني و تعاطفهم أينما كانوا من العامل. 
شعار احلج هو من جانب:  »فإهلكم إله واحد 
فله اسلموا و بّشر املخبتني«، و هو من جانب 
آخر: »و املسجد احلرام الذي جعلناه للناس 
سواء العاكف فيه و الباد«.. و هكذا فالكعبة 
فضاًل عن متثيلها لكلمة التوحيد هي مظهر 

توحيد الكلمة و األخوة و املساواة اإلسالمية.
علی املس��لمني املتجّمعني هنا من كافة 
أصق��اع العامل ش��وقًا لط��واف الكعبة و 
زيارة مرقد الرس��ول األعظم )ص( عليهم 
اغتنام ه��ذه الفرصة لتوطيد أواصر األخوة 
بينه��م، و يف ذلك ع��الج للكثر من اآلالم 
الكربی اليت تعاين منها األمة اإلس��المية.
نالحظ اليوم بوضوح أن يد املسيئني للعامل 
اإلسالمي تعمل علی التفريق بني املسلمني 
أكثر من السابق، هذا يف حني حتتاج األمة 
التعاطف  و  االنسجام  إلی  اليوم  اإلسالمية 
الدامية  القبضة  وقت مضی.  أي  من  أكثر 
لألعداء ترتكب اليوم الفجائع علنًا يف الكثر 
تعاين  فلسطني  اإلسالمية.  املواطن  من 
األمل و املحن املتفاقمة حتت سيطرة خبث 
الصهاينة. و املسجد األقصی عرضة خلطر 
يزالون  ال  املظلومون  غزة  أهايل  حقيقي. 
يعيشون  املسبوقة  غر  املذحبة  تلك  بعد 
أسوء الظروف... إذا حّلت املحبة و حسن 
الظن و التعاطف بني الشعوب املسلمة و بني 
الفرق و القوميات اإلسالمية حمل سريدها 
األعداء فسوف ُيحبُط ذلك اجلانَب األكرب من 
مؤامرات املسيئني و تدابرهم و سيجهُض 
خمططاهتم املشؤومة الرامية إلی مزيد من 
السيطرة علی األمة اإلسالمية.. احلج من 
أفضل الفرص لتحقيق هذا اهلدف السامي.

بعد منعه التونسيني من السفر 
للحج  حبجة انتشار املرض
ال�رئ�ي��س ال�ت�ون��س���ي

يصاب بإنفلونزا الخنازير

•  نق��ل موقع  اجلزيرة ن��ت اإلخباري 
و»إي.يب.ثي«  »البايي��س«  عن صحيفيت 
اإلس��بانيتان أن الرئيس التونس��ي زين 
العابدين بن علي قد أصيب مبرض انفلونزا 
اخلنازير، الصحيفتان اللتان نقلتا اخلرب عن 
دبلوماسيني أوربيني أكدتا أنَّ امللك اإلسباين 
ألغى زيارته ال��يت كانت مقررة إىل تونس 

هلذا السبب.
وأش��ارت الصحيفتان أن الفروس انتقل 

إىل الرئيس التونسي عن طريق حفيدته.
املفاَرق��ة اليت تس��تحق التوقف هو أن 
الرئيس كان قد منع التونسيني من املشاركة 
يف مراس��م احلج هلذا العام حبجة انتشار 

إنفلونزا اخلنازير.... فتأمل.

الحج ربيع المعنويات
و رمــز الـوحــدة

يستضيف مرفأ الكلمة للحوار والتأصيل 
اإلس��المي الدكتور الشيخ أمين املصري 
إللقاء سلس��لة حماضرات حتت عنوان: 
املعرف��ة(،  أص��ول  يف  )حماض��رات 
املحاضرات اليت س��يبلغ عددها الثمانية 

ستعاجل: 
1- أمهية البحث املعريف.

2- قيمة املعرفة.
3- أدوات املعرفة.

4- املدارس املعرفية. 
ابتداًء من االثنني 12 ذي احلجة الساعة 

الظهر،  قبل   11
وذل��ك يف مقر 
»مرف��أ الكلمة« 

يف قم.
اإلشارة  جيدر 
الدكتور  أن  إىل 
هو  املص��ري 
من أبرز أساتذة 

العلوم العقلية يف احلوزة العلمية يف قم، وقد 
صدر له مؤخرًا عن املركز الثقايف العريب 

كتابًا بعنوان )أصول املعرفة(..

»مرفأ الكلمة« يستضيف الدكتور المصري
محاضرًا في »أصول المعرفة«

. جامعة . ثقافي��ة  خبري��ة 
الكلمــة  مرفــأ  عــن  تصــدر  شــهرية 
التأصيــل اإلســالمي فــي قــم للحــوار و 
w w w . a l - m a r f a . n e t

المدير العام: الشيخ يوسف عبد املجيد عباس
رئيس التحرير: الشيخ حممد مدن عمر

مدير التحرير: السيد مرتضى السندي
التصميم واإلخراج الفني:  حيدر الربيعي 

الهيئة اإلستشارية: آية اهلل حممد علي التسخري
آي�ة الل��ه الش�ي��خ عب��د ال�ه��ادي الف�ض�ل��ي
آي�ة الل��ه الش�ي��خ حم�م�د م�ه�دي األص�ف��ي
آي�ة الل��ه الش�ي��خ حمم�دآص��ف م�ح�س�ن��ي

العالمة الشيخ حممد هادي اليوسفي
العالمة السيد عب��د الل�ه نظ��ام
حجة اإلسالم الشيخ عل��ي سلمان
حجة اإلسالم الشيخ حسن املعتوق

العنوان: إي�ران/ ق��م / خ س���م�ية
خ شهيدين )عب�اس آب�اد( � پ�الك 18
0098 �251 �7746608 هاتف:  

marfaa100@gmail.com :البريـد اإللكتروني
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