نشرة األبرار تصدر عن مؤسسة
األبرار اإلسالمية مرة كل أسبوعين
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إقرأ في هذا العدد:

ذكرى مرور  6622عام على
اعتناق شعوب الفولغا اإلسال َم (ص)1

الصفات اإللهية
والصفات البشرية (ص)5

كتاب :الفساد في البلدان النفطية (ص)7

نسيان هللا وإبعاد الذكر يؤديان للقلق واالضطراب
برغم تعدد االمال والتطلعات للمستقبل ،يمكن
افتراض ان اغلب البشر يتطلع ألمن العالم
واستقراره ،ويعبر عن ذلك من خالل التهاني
والمشاعر المتبادلة .وقد اعتبر القرأن الكريم ان
أكبر ما يهدد أمن البشر الجوع والخوف ،وهما
أهم متطلبات الحياة االنسانية .فالجسد ال يستقيم
اال بتوفر أسباب البقاء المادي خصوصا الطعام.
وقد وفر هللا سبحانه الهواء بكميات هائلة ال
يستطيع أحد مهما طغى حرمان اليشر منه .ولكن
المستلزمات المادية األخرى تخضع لقرارات
محلية ودولية ،وكثيرا ما تستغل لحرمان اإلنسان
منها .فحتى لو توفر الطعام في البلدان ،فقد يكون
الفرد عاجزا عن شرائه بسبب عوزه .وما أكثر
عائالت المعتقلين السياسيين التي ال تجد ما يسد
رمقها .ولذلك فاذا أمن اإلنسان رزقه شعر بتوفر
جانب من األمن لحياته .اما الجانب اآلخر فهو
الخوف الذي يسلب اإلنسان الشعور باالستقرار.
وفي حاالت التوتر السياسي كما شهد عدد من
البلدان العربية جانبا منه قبل عشرة أعوام ،ينتشر
الشعور بانعدام األمن الشخصي بين األفراد.
فيصبح "زوار الليل" سببا للشعور بالخوف.
االنظمة السياسية في العالم تعرف هذه الحقائق،
ولذلك تسعى الستخدامها من أجل ابتزاز
معارضيها لحملهم على االستسالم إلرادتهم
والتخلي عن معارضتهم .وإذا كان القائمون على
الحكم ال يتوفرون على اإليمان والتقوى
واإلنسانية ،وما أكثرهم ،فان حياة البشر ال تعني
شيئا لهم ،فال تتحرك مشاعرهم حين يسمعون
آهات المعتقلين السياسيين وهم يتعرضون
للتعذيب على أيدي جالوزتهم .ويتمادى بعضهم
إلى مستوى حرمان اإلنسان من الرزق ،فيحرمه
من الوظيفة اما بمنع توظيفه او طرده من عمله.
كما يعمد لترويعه وأهله ومن يتعامل معه
لحرمانه من األمن النفسي الذي يحرك فيه مشاعر
األنسانية ويدفعه للعطاء والدفاع عن حقوق
البشر .وكثيرا من يتحرك النشطاء
بدافع من الشعور األنساني بالمسؤولية.
اما المسلم فيشعر ان عليه مقارعة
الظلم أينما كان ،واعتبر الساكت عن
الحق شيطانا أخرس .ويعتبر اإلمام
علي بن الحسين ،زين العابدين ،عليه
السالم عدم السعي لمساعدة المظلوم
سببا للحرمان من المغفرة األلهية:
فيقول :اللهم إني أعتذر من مظلوم ظلم

بحضرتي فلم أنصره .هذه المسؤولية تضع المؤمن
أمام مسؤولية كبيرة قد تؤدي به الى موقف ال
يرضي الحاكم فيتعرض للحرمان من األمن
ومستلزمات الحياة المادية خصوصا قطع الرزق.
من هنا يشعر العقالء ان من أحلى األمنيات ان
يسود األمن واالستقرار في العالم ،خصوصا في
البلد الذي يعيش فيه المرء ،فترتفع أسباب القلق
واالضطراب ،ويشعر البشر بلذة الحياة .هذه اللذة
تمتزج فيها مشاعر الشعور باألمن واالستقرار من
جهة وكذلك اإلحساس بأداء الواجب ،كنصرة
المظلومين .فهذا من أسباب األمن .وحين يمارس
المؤمن هذه المهمات المرتبطة بالعبادة بشكل
مباشر ،تتوفر له نفس مطمئنة .والنفس المطمئنة
غاية يسعى المؤمن لتحقيقها .ولتوضيح الصورة،
يمكن طرح معاناة البشر خالل العامين األخيرين
نتيجة انتشار الوباء .فالخوف من اإلصابة بفيروس
كورونا أحدث في العالم حالة من االضطراب أدت
النتشار األمراض العقلية والنفسية .فالوباء تهديد
مستمر ال يخلو منه مكان .وتبلغ حاالت القلق لدى
البعض مستويات عالية ،فيرون هذا الفيروس في
كل مكان ،يرونه في مقبض الباب ،وفي وسائل
النقل وفي محالت البيع ،بل في األدوات التي تًقتنى
من المحالت .أنه قلق ال يتوقف نابع من شعور
اإلنسان بحب الحياة ،ذلك الشعور الذي يدفع للقلق
الشديد حين يصبح مهددا.
مطلوب من االنسان الشعور بالقلق البنّاء الذي ينجم
عنه بذل المزيد من الجهد لتغيير الوضع من أجل
تحقيق األمن واالستقرار في المجتمعات االنسانية.
لكن القلق وحده ال يكفي ،بل مطلوبٌ كذلك جهود
إيجابية على طريق التغيير الهادف إلزالة أسباب
القلق واالضطراب الذهني والنفسي .هذا مع
االعتراف بان الظروف التي تعيشها االنسانية من
أهم أسباب القلق واالضطراب .وقد ذكر هللا عالجا
فاعال لمواجهة ذلك بقوله﴿ :أال بذكر هللا تطمئن
القلوب﴾.
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أخبار محلية
نشاطات مؤسسة األبرار االسالمية
بمممممنمماسممبممة ذكممرى
شمممهمممادة الصمممديمممقمممة
فمماطممممممة الممزهمممراء
عممملممميمممهممما السمممالم
حسب الرواية الثالثة
م أقممامممت مممؤسممسممة
االبممرار االسممالممميممة
ندوة ومجلسما تمحمت
عممنمموان" :فمماطمممممة
الممزهمممراء عممملمميمممهممما
السمممممممالم أسممممممموة
وقدوة" ،حميمح حماورت األخمت نمدى الشمممرى
األخت زهراء الشكرجي حول جملة من المحاور
المتعلقة بمعنى اإلقتداء ،وكيمفميمتمه ،وكميمف نمقمدم
السيدة الزهراء (ع) إلى الجيل المعاصر كنموذج
يقتدى به في التدين واإللتزام.
وبعد ذلك قرأ سمماحمة
الشيخ حسميمن المحملمي
مممممجمممملممممس شممممهممممادة
الممزهممراء (ع) حمميممح
تطرق لمقامها عند هللا
ورسممولممه ،وجمموانممب
مشرقمة ممن سميمرتمهما
المطهرة.
كان ذلك يوم الخميمس
 6يناير .2222
* وفي يوم المخممميمس
 31يمممنمممايمممر 2222
أقامت المؤسسة نمدوة
تمممممحمممممت عمممممنممممموان:
"المسلمون في الهمنمد:
األممممة المممممممنمممسممميمممة"،
اسمممتمممضمممافمممت فممميمممهممما
سممممماحممة السمميممد عمملممي
باقر عمابمدي (رئميمس
مؤسمسمة أهمل المبميمت
(ع) المممتمممعممملممميممممممميمممة
واالجتماعية المخميمريمة م المهمنمد) .تمحمدث السميمد
العابدي عن تماريمخ اإلسمالم فمي المهمنمد ،وحمجمم
الوجود اإلسالممي فمي الموقمت المحماضمر ،وأهمم
التحديات التي تواجههم.

المؤسسات اإلسالمية في لندن
تحيي شهادة الصديقة الزهراء (ع)
* أحيت المراكز اإلسالمية والمؤسسات المديمنميمة
في العاصممة المبمريمطمانميمة لمنمدن ذكمرى شمهمادة
الصديقة الزهراء (ع) حسب الرواية المثمالمثمة
في الثالح من شهر رجب.
ففي المركز اإلسالمي في إنجلترا ذكمرى شمهمادة
الصديقة الزهراء (ع) حسب الرواية الثمالمثمة م.
حيح أقام المركز يوم األربعماء  5يمنمايمر 2222
ممجمملممسما تممحمت عممنموان" :دروس ممن الممخمطممبممة
الفدكية" تحدث فيها الشيخ حسن عملمي المتمريمكمي

يوسف بمجموعة من األشمعمار والمممراثمي بمحمق
الزهراء (ع).

عن خمطمبمة المزهمراء
(ع) الممفممدكمميممة وأهممم
الدروس المتمي يمممكمن
استفادتها ممنمهما وممن
مضامينها العالية.
وبعد المجملمس شمارك
الرادود السيمد جمعمفمر
الموسوي (أبو رضما)
بمجموعة من المراثي
الحمزيمنمة بمالمممنماسمبمة
الشريفة.

تعزية ومواساة لألخ أثير الساعدي

* أقممامممت مممؤسممسممة
المممممصممطممفممى ( )
مجلسا بمناسبة شهمادة
الصممديممقممة الممزهممراء
(ع) حسب المروايمة
المثمالمثمة م وذلمك يموم
اإلثممنمميممن  33يممنممايممر
 2222فممي مممحممفممل
اإلمممام عمملممي (ع) فممي مممنممطممقممة هممارو ،حمميممح
اسممتممضممافممت سممممماحممة السمميممد عممبممدالمممممنممعممم حسممن
السمودانممي ،الممذي تممحممدث عمن مممكممانمة الصممديممقممة
الزهراء (ع) عند هللا ورسمولمه ( ) ،وجموانمب
من حياتها المشرقة .وبمعمده سماهمم السميمد جمعمفمر
الموسوي (أبو رضا) بمممجممموعمة ممن المممراثمي
بالمناسبة الشريفة.

انممتممقممل إلممى رحمممممة هللا
تعالى األستاذ نمير عبمود
الساعدي ،شقيق األسمتماذ
أثمميممر السمماعممدي (مممديممر
إعالم السفمارة المعمراقميمة
فممي لممنممدن) .وقممد تمممممت
مواراة جثمممانمه المطماهمر
في جوار أمير المؤمنميمن
(ع) في النجف األشرف.
كما أقيم مجلمس المفماتمحمة
على روحه الطاهرة يموم
الخميس  31يناير  2222في مؤسسة أهل المبميمت
(ع) في لندن.
وبهذه المناسبة األلميمممة تمتمقمدم ممؤسمسمة األبمرار
اإلسممالممميممة م إدارة وروادا بممخممالم الممتممعممازي
والمواساة إلى األخ الكريم األستاذ أثير السماعمدي
واألسرة الكريمة ،ونسمأل هللا المعملمي المقمديمر أن
يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمممتمه ،وأن يمحمشمره
مع أوليائه الطاهرين ،وأن يخلف على أهله بخيمر
خلف ،وأن يعظم لهمم األجمر ،ويملمهمممهمم جممميمل
الصبر ،وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعزية ومواساة آلل النقيب

* كما أقيم مجلس بالمناسبة الشريفة في ممؤسمسمة
دار الحكمة (البحرانميمة) يموم المجمممعمة  7يمنمايمر
 ،2222استضافت فيه سماحة السيمد عمبمدالمممنمعمم
حسن السوداني ،الذي تحدث عن حميماة الصمديمقمة
الممزهممراء (ع) ومممنمماقممبممهمما ،ودورهمما فممي نصممر
الرسالة ،والدفاع عن مقام اإلمامة.
وبعمده شمارك المرادود والمممنمشمد المحماج عمبماس

انممتممقممل إلممى رحمممممة هللا
تممعممالممى األسممتمماذ السمميممد
فمموزي الممنممقمميممب (أبممو
أحمممممممد) أثمممر ممممرض
عضمممال فمممي لمممنمممدن،
وسموف يممنمقممل جمثممممانممه
الطاهر ليموارى المثمرى
في العراق.
وقد كان الفقيد من رواد
مممممؤسممممسممممة األبممممرار
اإلسالمية ،والمواظبميمن
على حضور المناسبات الدينية.
وبهذه المناسبة تتقدم مؤسسة األبرار اإلسالميمة
إدارة وروادا بخال التعمازي والمممواسماة إلمى
أسرته الكريمة ،وذويه ومحبيه ،ونسأل هللا جملمت
قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يحمشمره ممع
أوليائه الطاهرين ،وأن يخلف على أهله وممحمبميمه
بخير خلف ،وأن يمعمظمم لمهمم األجمر ،ويملمهمممهمم
الصبر .وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

األبــــرار
نشرة تصدر مرة كل اسبوعين عن مؤسسة األبرار اإلسالمية ،وتهتم بشؤون
المسلمين عموما ،وتسعى لتركيز قيم اإلسالم ومفاهيم القرآن ،في ما يشيع اإليمان
والخير والحب والتسامح واإلعتدال بين الناس .لإلتصال والمراسلة:
45 Crawford Place ،London W1H 4LP. Tel: 02077243033
Website: www.abraronline.net
email: abrarhouse@hotmail.com

1
مؤسسة خيرية اسالمية
تحتضن الجميع في أستراليا

تعمل مؤسمسمة ""Muslim Aid Australia
الخيرية منذ  3191للميمالد فمي أسمتمرالميما حميمح
تقوم بمشاريع خيريمة فمي ممخمتملمف دول المعمالمم
بغض النظر عن اإلنتماءات الدينية والعرقية.
وتحتضن أستراليا أکمثمر ممن  56ألمف ممؤسمسمة
خيمريمة تمقمدّم المخمدممات الصمحميمة والمتمعملميممميمة
واإلجتماعية والدينية والثقافية والحقوقية والبميمئمة
للمجتمعات.
ومن أشهر وأکبر المؤسسات الخيرية االسمالمميمة
في أستراليما همي Muslim Aid Australia
حيح تقدّم الخدمات الثقافية واإلجتماعميمة وتمدعمم
الفقراء والمحتاجين فی مختلف دول العالم بغمض
النظر عن إنتماءاتهم العرقميمة والمديمنميمة وبمغمض
النظر عن جنسيتهم أيضاً.
وللمؤسسة التي تأسست العام  3191ميالدي فمی
أستراليا مشاريع مختلفة في أکمثمر ممن  52دولمة
إفريقية وأسيوية وأوروبية إذ يقول المؤسسون إن
المؤسسة تقدم الدعم البعيد المدی والقصير المدی
لماليين الناس في مختلف دول العالم.
وتعدّ MAAكذلك واحدة من  57ممنمظمممة غميمر
حكومية أسترالية معتمدة من قبل وزارة الشمؤون
الممخممارجمميممة والممتممجممارة لمملممحممكممومممة األسممتممرالمميممة
) ،(DFATباإلضافة إلى ذلك ،فهي عضوة فمي
المجلس األسترالي للتنمية المدولميمة )(ACFID
باعتباره واحد من أكبر المنظمات غير الحكوميمة
في البالد.
ولمؤسسة Muslim Aid Australiaالخيمريمة
مشاريع ثابتة في اليمن وأفمغمانسمتمان حميمح تمقمدم
الدعم الطي والصحي لملمممواطمنميمن وتموفمر لمهمم
حاجاتهم اليومية.

ازاحة الستار عن تفسير
"نورالقرآن" الموضوعي فی ايران
أقيم حفل إزاحة الستار عن التفسير المموضموعمي
للقرآن الکريم بعنموان "نمور المقمرآن" لملمممرجمع
الديني العراقي "آية هللا الشيخ محمد اليعقوبي".
وت ّمت إزاحة الستار عن تفسير "نور القرآن" من
تأليف رجل الدين العراقي الشهير وممن عملممماءه
المرجع الديني "آية هللا الشيخ محمد اليعقوبي ".
ممقمر
وحضر حفل إزاحة الستار المذي أقميمم فمي
ّ

مکتب الدعوة اإلسالمية التابع لملمحموزة المعملممميمة
عدد کبير من العلماء وأساتذة الحوزة العلمميمة فمي
قم المقدسة .
وتحدث في الحفل ،ممديمر ممكمتمب آيمة هللا الشميمخ
محمد اليعقوبي في قم المممقمدسمة" ،المحماج الشميمخ
"قيس الطائي" قائالً :إن الشيخ الطائي يتبع العمقمل
والشهود في تفسيره نور القرآن وهذا منهج جمديمد
في تفسير القرآن الکريم .
وأردف مبينا ً أن آية هللا اليعقوبي يری أن اإلنسمان
إذا ما إستطاع بناء عالقات إجتماعية علی أسماس
الممرةيممة الممقممرآنمميممة سمميممکممون قممادرا ً عمملممی الممفممالح
والسعادة فی الدنيا.

ذكرى مرور  6622عام على
اعتناق شعوب بلغار الفولغا اإلسال َم
أقامت إدارة مسلمممي جمممهموريمة تمتمارسمتمان فمي
االتحاد الروسي في مسمجمد "كمول شمريمف" فمي
جمهورية تتارستان بكتابة السورة األولى لملمقمرآن
الكريم بجمال الخط العربي ،وشمارك فمي المحمفمل
رجممال الممديممن اإلسممالمممي مممن روسمميمما وممممممثمملممو
السلطات المحلية وعلمماء المديمن ،وهمذا سميمكمون
خطوة نحو إنعاش علم الخط العربي في روسيا.
وأنشممئممت المممممصمماحممف المممممخممطمموطممة فممي تممركمميمما
واالمارات والبحرين والمغرب وباكستان وغيرها
من البلدان.
كما أنه في إطار ذكرى مرور  3322سمنمة عملمى
اعتناق شعوب بلغاريا الفولغا اإلسالم رسمياً ،يقام
 37حمدثما ً عملمى مسمتموى جمممهموريمة تمتمارسمتمان
بروسيا حيح من المقرر بناء مركز علمي لمحمفم
ودراسة المخطوطات اإلسالمية.
قيل انه يتم التخطيط لعدد من الفعمالميمات المعملممميمة
والثقافية والتعليمية في تتارستان ،والمتمي سمتمؤكمد
على أهمية اعتناق اإلسالم من قبل شعوب بلغاريا
فولغا.
باإلضافة إلى ذلك ،تكريما ً للحدث ،يجري المعمممل
على بناء مجمع المسجد الجامع باسمم المذكمرى ال
 3322لدخول اإلسالم في شعوب بملمغماريما عملمى
الفولغا ومن المفترض أن يضم المممجمممع ممتمحمفما ً
ومكتبةً ومعرضا ً وقاعات محاضرات.
أيضًا ،وفقًا للخطة ،سينشأ في عاصمة جممهموريمة
تتارستان "قازان" مركز علمممي لمحمفم ودراسمة
ونشر مصادر المخطوطات اإلسالمية الممموجمودة
في مخمتملمف المممكمتمبمات والمممؤسمسمات المعملممميمة
وإدخالها في التداول العلمي.

فضـاءات إسالمية
وتقام االحتفاليات في عدد من المناطمق األخمرى،
بما في ذلك منطقة أوليانوفسك ونيجني نوفغورود
وموسكو الى جانب تتارستان.

بصل وخبز وسموثي
أثارت "نصيحة" وجهتها صحيفمة "يمنمي أقميمت"
التركية المقربة من الرئيس التركي رجمب طميمب
أردوغان ،جدال واسعا بين النشطاء.
وبحسب صحيفمة "زممان" ،فمقمد نصمحمت "يمنمي
أقيت" األتراك بتمنماول المخمبمز والمبمصمل ،حميمح
نشرت خبرا يمتمحمدث عمن فموائمد تمنماول المخمبمز
والبصل ،وأوضحت أنهما يحميان من األممراض
ويمنعان تكوين االلتهابات في المجمسمم .فمي حميمن
أثار هذا الخبر موجة انتمقماد واسمعمة فمي تمركميما،
حيح قال عضو حزب الشعب الجمهموري ،أران
أرادم" :الحكومة المتمي تمحميما حميماة ممرفمهمة فمي
القصور ،وتحتسي السموثي ،وتعمرف بممموائمدهما
الفخمة ،توصي شعبها بتناول البصل والخبز".
وقال الناشط التركي ،آدم ألمقمان ،سماخمرا" :ممنمذ
فممتممرة طممويمملممة وأنمما أتممغممذى عمملممى هممذه األشمميمماء
باألساس".
كما سخر المدون التركي "قانقي" من هذا المخمبمر
بالقول" :بصل وخبز وسموثي".

مهرجان "كوثر العصمة" تزامنا
مع والدة السيدة الزهراء (ع)

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة في المعمراق ،عمن
عزمها اقامة مهرجان "كوثر المعمصمممة" المدولمي
في محافظة كربالء المقدسة تحت شعار "فماطمممة
الزهراء [عليها السمالم ممنمبمع اإلمماممة وممنمهمج
االستقامة".
وقال عضمو الملمجمنمة المممركمزيمة لملمممهمرجمانمات
والنشاطات في العتبة الحسينيمة المممقمدسمة "عملمي
كاظم سلطان" إن "العتبة الحسينية تمعمتمزم اقماممة
مهرجان كوثر العصمممة بمممنماسمبمة ذكمرى والدة
السيدة فاطمة الزهراء (عليها السالم)".
وأوضح أن "المهرجان سيقام بمشاركة أكثمر ممن
) )32دول ،وبممحممضممور شممخممصمميممات حمموزويممة
وأكاديمية ،فضالً عن مشاركة فماعملمة لمفطمراف
الحسينية في مدينة كربالء المقدسة ".
وأضاف أن "المهرجان سيتضمن مسابقمة لمحمفم
خطبة السيدة فاطممة المزهمراء (عملميمهما السمالم)،
باإلضافة الى جلسات بحثية ،ومعرض لملمكمتماب،
وأمسية شعرية.

منبر األبرار
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فاطمة الزهراء عليها السالم أسوة وقدوة
ندوة مؤسسة االبرار االسالمية
العنوان :فاطمة الزهراء عليها السالم أسوة وقدوة
التاريخ 6 :يناير 2222
تقديم :ام نور الدين
بسم هللا هللا الرحمن الرحيم
﴿انا اعطيناك الكوثر.﴾...
نزلت هذه السورة عندما اشار احد المممنمافمقميمن المى
الرسول بانه أبتر.
قيل ان من معاني المكموثمر المزهمراء النمهما المخميمر
الكثير ،والخير من خالل ابنائها ورسالتها وعطائهما
وكونها أنثى معصومة.
كانت الزهراء هي الخير المكمثميمر وهمي المتمي كمان
الرسول يقوم لمهما إجماللمهما ويمجملمسمهما فمي ممكمانمه
ويقبلها .هذه الزهراء هي القدوة واالسوة لنا.
كانت تريد من الرجل والمرأة ان يكونا مع االسمالم
وان يتخليا عمن الشمخمصميمة االنمثمويمة او المذكمريمة
ويخرجا للمجتمع كإنسان له قيم ويستطيع ان يمؤدي
االمانة التي حمله هللا إيماهما .االنسمان يسمتمطميمع ان
يكون معمرا وقائدا ومصلحا ومربيا .
نستلهم الكثير من الزهراء .تعلمنا وتعلم السائر المى
هللا كيف يكون االنسان مسملممما بمارادتمه وعمواطمفمه
وافعاله واقواله.
اذا اردنا من المرأة ان تكون كفاطمة ال بد ان نمجمد
لها كفؤا كعلي.
لذلك كانت الزهراء تخاطمب المرجمل والمممراة بمان
يكونا مع االسالم.
الزهراء خير قدوة واسموة لمنما النمهما ممع المرسمول
كانت الحانية واالم والبنت واألخت ،كمانمت حمامملمة
للرسالة .عوض هللا الرسول صلمى هللا عملميمه والمه
لتكون معه في حمل الرسالة وحاملة لمهمممه .كمانمت
مع امير المؤمنين كذلك ،حافظت على بيته واوالده
واسرته وكل ما يتعلق بمهما .كمانمت ايضما االنسمانمة
المجاهدة التي لم تصمممت عمن حمق .لمم تمقمبمع فمي
البيت .عندما احتاج االمر للخروج خرجت لملمدفماع
عن الحق وعن االممام عملمي عملميمه السمالم .كمانمت
سياسية في خطبتها .هكذا كانمت المزهمراء فمي كمل
شيء.
االستاذة زهراء الشكرجي
كمميممف نممعمميممد االقممتممداء بممالسمميممدة الممزهممراء (ع)
سمممممؤا ٌل طمممممر لح لممممم جمممممابمممممة عممممملممممميمممممه…
أن ننظر الى المسألمة نمظمرة ً
مسؤوليتنا كباحثون ْ
أن هناك مشكملمةً
علمية ،ونظرة تحليلية ،ونقولّ :
أن نضم لع ّ
رحت للبحح ،ويراد منّما ْ
ْ
حمالً لمهما.
ط
ً
ْ
وواجبنا التصدّي لوضع منهحا ،وذلك من خالل
وضممع اهممداف ما ً فممنممسممعممى لممتممحممقمميممقممهمما :مممنممهمما
اوالً -أن نعيد صياغة المممنماهمج المتمربمويمة المتمي
تشمل ك ٌل من الذكر واألنثى.
قبل مجموع ٍة تممتملمك
ثانيا ً -وضع خط ِة
ٍ
عمل من ِ
اإلمممكممانممات واالخممتممصمماصممات والمممممهممارات.
ت إستمراتميمجميمة
ثالثا ً -المختصون يقومون بعالقا ٍ
مع أصحاب الديانات األخرى ،واللغات األخرى

ي،
ودعوتهم ل طالع على هذا االنجاز وهمذا ي
المرقم ّ
ومه ّمتهم اإلشراف الدائم علمى ِّ
كمل مسمجم ٍدّ يمتموجمه
للنَّي ِْل من عقيدتنا ،ألجل التصدّي له ويصاغ بمالملمغمة
ي.
اإلنمجملميمزيمة ثم ّم يضماف المى المممنمهمج المتمدريسم ّ
ا ّما عن صياغة المنهج الذي يشمل الذكر واألنثى ،
فهو ما جاء به القرآن الكريم  ،حين ضرب هللا مثالً
للذين آمنوا ذكرا ً وأنثى ،إمرأة فرعون ومريمم ابمنمة
ي ممحمممد
عمران( عيهما السالم) وحينما أنمبمأ المنمبم ّ
( ) ّ
أن ابنته فاطمة (ع) أنّها ممثمالً أعملمى لملمذيمن
آمنوا ذكرا ً وأنثى  ( :يا فاطمة ! ان هللا لميمغمضمب
لغضمبمك ويمرضمى لمرضماك) كمنمز المعمممال ج٢١
٢٢٢
اخمبمر
اخرجه الحاكم في المستدرك ( .)٤٥٢/٣وقد
ل
( ) المسلمين جميعاً (:ان ابنتي فماطمممة يمرضمى
هللا لرضاهما ويسمخمط لسمخمطمهما ،ممن احمبمهما فمقمد
احبني…)
والمرد عملمى اإلتمهماممات المتمي
وأ ّما قيامنا للتصدّي
ّ
تنسب الى االسالم فنردي
االعتبار لمكان ِة اإلسالم في
ل
قلوب ابنائنا ،فذلك تعلمناه من قيام السيمدة المزهمراء
(ع) بالتصدّي للتحريف الذي أوقعوه فمي المتمشمريمع
اإلسالمي والقرآنيّ ،
فإن موقفها (ع) هذا هو حمجّمة
علينا في وجوب التصدّي للهجمات التي توجّمه إلمى
اإلسالم.
فإن الخطر هو ّ
ّ
ان ابنائنا يتلقَّون درس الديانمات فمي
مممدارسممهممم اإلنممجمملمميممزيممة ،وهممذه المممممادّة قممد اعمدّهمما
المممغممرضمون مممبمنميّممة عمملمى افممكمار الممممسمتممشمرقممون
والحداثيون وخطرها انّه سيؤدّي لهم الى التشكميمك،
وتقليل الثقة باإلسالم.
ولهذا يجب التصدّي لمهمذه المممسمألمة وإعمادة كمتمابمة
المنهج والردّ عليهم وتبيين الرأي الحقميمقمي لملمقمرآن
الكريم ،وليس الرأي الذي هم يملونمه عملمى ابمنمائمنما
فيلضعف ايمانهم وتتشت ّ ْ
ت عقيدتهم ومشاعرهم نمحمو
القرآن ونحو اإلسالم.
وضمع
حمول
وهمي
بها:
اختم
والنقطة االخيرة التي
ِ
عمل من قِبل مجموعة تمتلك اإلمكانات وذلك
خط ِة
ٍ
عممل لمديمه قمدرات عملممميّمة يمتمصمدى
فريق
بإنشاء
ٍ
ي:
للكتابة والبحح في كل ما يساهم في
ٍ
عمل تأسيسم ٍّ
االهممممممممممممممممممممداف
واضمممممممممممممممممممح
-٢
 -١مبنيّا ً على الشمفمافميمة والمقمربميّمة إلمى هللا تمعمالمى
 -٤كتابة خ ّ
ح كمامملمة بمدراسمة مموضموعميمة.
ط ِة بح ٍ
يموم
والسالم على مموالتمنما فماطمممة المزهمراء (ع) ل

ْ
مهممدت ويمموم تممبممعممح حمميّممة.
ولممدت ويمموم اسممتممشم
والسمممالم عممملممميمممكمممم ورحمممممممة هللا وبمممركممماتمممه
مجلس الشيخ حسين الحلي
يحار المرء وهو يقف في محراب الزهراء من ايمن
يبدأ وأين ينتهي
لم تبلغ العشرتين من عمرها عندمما فمارقمت المدنميما
والتحقت بمابميمهما رسمول هللا المذي اخمبمرهما بمانمهما
ستكون اول الالحقين به من آل بيته.
قال رسول هللا صلى هللا عليه واله وسلم لمممن ممعمه
يوما :من منكم يحب المرض قالوا :ال أحد ،قال انا
احبه النه يخفف ذنبمي .ممن ممنمكمم يمحمب الممموت
قالوا :ال أحد ،قال :انا احب الموت الن فميمه ممالقماة
ربي.....
الزهراء عليها السالم بنت هذه المدرسة المتمي كمان
رسول هللا يعول عليها.
االسرة المنممموذجميمة فمي اإلسمالم همي اسمرة عملمي
وفاطمة.
يسمأل المحمسمن اممه المزهممراء :كمنمت طموال الملميممل
متهجدة ،تدعين للناس ونسيت نفسك .قالمت :المجمار
ثم الدار ،واردفت قائلة :حينما يدعو المؤمن الخميمه
في ظهر الغميمب ،يمنمزل مملمك قمائمال :لمقمد اجميمبمت
دعوتك.
تعلم الحسنان االيثار بهذه المدرسة.
في رواية اخرى :في ليالي القدر كان االمام الحسن
عليه السالم ذا سبع سنوات يوم ماتت الزهراء .لكن
كان النبي ينظر لهم نظرة إكبار وإعمزاز :إلمي إلمي
يا أبا محمد ،وهو طفل.
تقول الرواية :كان االمام علي عليه السالم يوقظهما
في الربع االخير من الليل.
كان النبي محمد صلى هللا عليمه والمه وسملمم يمعمول
على هذه االسرة لتمكمون المقمدوة .كمان يمرش عملمى
وجههما الماء في ليلة القمدر لميمبمقميما سماهمريمن المى
الفجر.
﴿انما يريد هللا ليذهمب عمنمكمم المرجمس أهمل المبميمت
ويطهركم تطهيرا﴾.
تقول الرواية :ان النبي محمد صلى هللا عملميمه والمه
وسلم كان يمر بباب فاطمة عليها السالم ستة أشهمر
إذا خمرج لصمالة المفمجمر ،يمقمول :الصمالة يما أهمل
البيت .كان بيت الزهراء عتبته عند بماب المممسمجمد.
كان النبي يعول على هذه االسرة.
كيف تدخلت السماء في صالح الزهراء
اوال ان ام الزهراء ،خديجة ،المتمي دافمعمت
وكممافممحممت مممع رسممول هللا ودافممعممت عممنممه
وانفقت كل ما لديها من اجله.
الممرحمملممة الممى غممار حممراء رائممعممة حمميممح
تستحضر مكان تعبد رسول هللا على الديانة
الحنيفية االبراهيمية.
هذه المراة التي وصفمهما رسمول هللا بمانمهما
آوتني حين طردني الناس.
قس امريكي عاش في النرويج كمتمب بمحمثما
عن االنجيل ،يقول عنها :انها الشمس المتمي
تحيط بها الكواكب االثنا عشر.
التتمة ص 5
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صفاتُ ا ْلبَش َِّريَّةُ
صفاتُ اآللهيّةُ وال ِّ ّ
ال ِّ ّ
الشيخ زعيم الخيرهللا
ق
ق والم لممخملمو ِ
هناكل صفاتٌ مشتركةٌ بيمن المخمالِم ِ
لذلكل وق لع االختالف بينل المتلكلملِّممميمنل فمي صمفمات
هللا ،فالمعتزلة قالوا بالتعطيمل لوأ ل َّن المذاتل تمنموب
ت
عن الصفاتِ ،واالشاعرة أثبتوا هلل تعالى صمفما ٍ
زائدةٍ عن الذاتِ .أ ّما االمامِ يَّة فقد قالوا بمالمعلميْمنِميَّم ِة
أي :أ ل َّن صفاتِ ِه تعالى عين ذات ِه حتى يتخلصوا من
ت
اشكال َّي ِة تعدد القدماء .والمبمعمض اثمبمتل الصمفما ِ
الخبل ِريَّةل كالي ِد والوج ِه والرج ِل .

لوق
ال ِّ ّ
ِّق وال َم ْخ ِّ
صفاتُ المشتركةُ بينَ الخال ِّ
ٌ
صفاتٌ
ق
والمممخملمو
ق
المخمالم
بميمن
لة
ك
لر
ت
ش
م
هناكل
ل
ِ
ِ
ولبعض مخلوقاتِ ِه منها:
اثبتها هللا تعالى لنفس ِه
ِ
سه بالمحميماة ،كممما فمي
ف نف ل
الحياة :هللا تعالى و ل
ص ل
قوله تعالى:
ْ
َّ
َّ
ي ْالمقلمييموم﴾ .المبمقمرة :االيمة:
ح
ال
و
ه
ال
﴿َّللا لال ِإ َٰللهل ِإ
ل ل ي
ل
لبعض مخلوقاتِ ِه كما في
 .255واثبت هذه الصفة
ِ
ت لوي ْ
مخ ِمرج
ي مِ منل ْالم لمميِّم ِ
قو ِل ِه تعالى﴿ :ي ْخ ِرج ْالم لحم َّ
ض بلم ْعمدل لم ْموتِم لهما
ي ِ لويمحْ م ِيمي ْاأل ل ْر ل
ْال لم ِيّتل مِ نل ْال لحم ّ
لو لك َٰذللِكل ت ْخ لرجون﴾ .الروم :االية.(31(:
السمع :وصف هللا تعالى نفسه بالسميع المبمصميمر،
كما في قوله تعالى :
﴿ ِإ َّن َّ
ت ِإلل َٰى أ ل ْه ِل لهما لو ِإذلا
َّللال يلأْمرك ْم ألن ت لؤديوا ْاأل ل لمانلا ِ
َّ
اس ألن تلحْ كموا ِب ْال لع ْد ِل ِإ َّن َّ
َّللال نِمعِم َّمما
ن
ال
ي
ب
لح لك ْمتم ل ْنل
ِ
يلعِظكم بِ ِه ۗ إِ َّن َّ
ميمرا﴾ .المنمسماء:
ص ً
سمِ يعًما بل ِ
َّللال لكانل ل
االية .)59 (:وكذلك اثمبمت هللا هماتميمن الصمفمتميمن
لالنسان كما جاء في قوله تعالى:
سانل مِ ن ني ْ
لاج نَّ ْبتللِي ِه فل لج لع ْملمنلماه
اإلن ل
﴿ ِإنَّا لخلل ْقنلا ْ ِ
طفل ٍة أ ل ْمش ٍ
يرا﴾ .االنسان :االية ((2
ص ً
سمِ يعًا بل ِ
ل
الملك :وصف هللا َّ
سه بألنَّه ال لملِك كممما
عز اسمه نف ل
ت لو لمما
ماوا ِ
في قوله تعالى﴿ :ي ل
س ِبّح ِ َّّلِلِ لما فِمي السَّم لم ل
ْ
ْ
يمممز
مممز
ع
ممم
ال
يوس
د
ممم
مممق
ال
ل
ممم
م
ض ْالممم ل ِمممكِ
ِ
ِفمممي ْاأل ل ْر ِ
ل ِ ِ
ِيم﴾.الجمعة :االية (.(3
ْال لحك ِ
وصف االنسانل بهذ ِه الصفةِ ،كما في قولمه
وكذلك
ل
صه لِمنلم ْفمسِمي
﴿وقلا لل ْال لملِك ائْتونِي ِب ِه أ ل ْست ْلخ ِل ْ
تعالى :ل
ِميمن ألمِ ٌ
فللل َّما لكلَّ لمه قلما لل ِإنَّمكل ْالم لي ْمو لم للمدليْمنلما لممك ٌ
ميمن).
يوسف :االية ((55
سمه
العملمم :وصمف هللا نمفم ل
بصف ِة العلم كما فمي قمولمه
﴿و لال يممحِ مميممطممونل
تممعممالممى :ل
ْ
َّ
ش ْيءٍ ِ ّم ْن عِملممِ م ِه إِال بِم لمما
بِ ل
شلا لء﴾.البقرة :االيمة.255 :
ووصممف االنسممانل بممهممذ ِه
الصممف مةِ ،كممممما فممي قممولممه
تممعممالممى﴿ :فل ملل م َّممما لجمما لءتْممه م ْم
ت فل ِرحوا بِ لما
رسلهم بِ ْالبليِّنلا ِ
عِندلهم ِ ّمنل ْالع ِْل ِم لو لحاقل ِب ِهم
َّما كلانوا ِبم ِه ليسْمتلم ْه ِمزئمون﴾.
غافر :االية ((91
الكالم :وصمف هللا نمفمسمه
بهذه الصفة ،كما في قمولمه

﴿:و لكلَّ لم َّ
س َٰى ت ل ْكلِي ًما﴾ .النمسماء :االيمة (
َّللا مو ل
تعالى ل
 .)365وكذلك وصف هللا الكائمن المبمشمري بمهمذه
﴿وقلا لل ْال لملِك ائْمتمونِمي
الصفة ،كما في قوله تعالى :ل
صه ِلنل ْفسِي فللل َّما لكلَّ لمه قلا لل ِإنَّكل ْال لي ْو لم للدليْمنلما
ِب ِه أ ل ْست ْلخ ِل ْ
لمك ٌ
ِين ألمِ ين﴾ .يوسف (.(55
الصفات المشتركة كثيرة بين الخالق والممخملموق،
نقاش طوي ٌل حمول همذا االشمتمراك ،همل
وقد وقع
ٌ
هو اشتراكٌ لفظي من قبيل لفظة العين لمهما اكمثمر
من معنى ،فقد تأتي بمعنى العين الجماريمة وتمأتمي
بمعنى العين الباصرة ،وتأتي بمعمنمى المجماسموس
او الرجل المشهور يقال له ٌ
عين في قومهِ ،فملمفم
العين واحد ولكن المعاني مختلفةٌ ومتباينةٌ ،وانممما
تشترك كل همذه المممعمانمي بمالملمفم فمقمط أم أ ل َّن
ي اي يشمتمركمون
االشتراك معمنمو ا
يِ
بمممعمنمى كملِّم ّ
ً
كمعنى االنسان الذي ينطبق على افمراده ويسمممى
بالكلي المتواطئ ،وقد ال ينمطمبمق المممعمنمى عملمى
سم ّممى
االفراد بالتساوي فيكون المعنى متفاوتا ً وي ل
شكِك ،فهل هذه الصفات المشتمركمة،
ي ِ الم ل
هذا الكلّ ّ
يكون االشتراك فيها من قبيل االشتراك المعمنموي
ام االشتراك اللفظي ال أريمد ان اقمف عمنمد همذا
االخمتممالف حممتممى ال اشممغمل ذهممن الممقممار بممهممذه
االمور .

ق
ا ْل َبدِّي ُع وا ْل َخ ّال ُ
ق صمفمتما
ومِ نل الم ْشت للركا ِ
ق والمممخملمو ِ
ت بين الخالم ِ
”المبممديممع” لو” المخ ّ
لمالق”  ،فمميموصممف هللا تممعممالممى
ت
ماوا ِ
بالبديع كما فمي قمولمه تمعمالمى ﴿ :لبمدِيمع السَّم لم ل
ض َٰمى أ ل ْم ًمرا فلمإِنَّم لمما ليمقمول للمه كمن
لو ْاأل ل ْر ِ
ض لو ِإذلا قل ل
فليلكون﴾ .البقرة :االية (.(337
ٌ
كمائمن ممبمدعٌ،
واالنسان نصفمه بماالبمداع ،وبمألنَّمه
سمه
وكذلك صفة الخالقيّة فقد وصمف هللا بمهما نمفم ل
ماركل َّ
َّللا
واثبتها لغيره كما في قوله تمعمالمى ﴿فلمتلم لب ل
سن ْالخلا ِلقِين﴾.المؤمنون :االيمة ( ،)35فماثمبمتل
ألحْ ل
هللا تعالى خالقينل غيره ولكنه احسنهم .وهللا تعالمى
حينما تحدث عن المسيح عليه السالم وقدراته في
الممخمملممق واالممماتممة واالحمميمماء وابممراء االكمممممه

فكر إسالمي
لسمان
واالبر  ،نسب هذه الصفمات الميمه عملمى
ِ
﴿و لرس ً
ْمرائِميم لل
وال إِلل َٰى بلمنِمي إِس ل
السيد المسيح (ع) :ل
ل
ل
ألنِّي قل ْد ِجئْتكم بِآيل ٍة ِ ّمن َّربِّك ْم أنِّمي أ ْخملمق للمكمم ِ ّممنل
ين لك له ْيئ ل ِة َّ
ِّ
الطي ِْر فلألنفخ فِي ِه فليلكمون ل
طمي ًْمرا ِبمإ ِ ْذ ِن
الط ِ
َّ
َّللاِ لوأب ِْر ْاأل ل ْك لمهل لو ْاأللب لْر ل لوأحْ ِيي ْال لم ْوت َٰلى ِبمإ ِ ْذ ِن
ْ
َّ
َّللاِ لوأنلبِّئكم بِ لما ت لأكلونل لو لما تلدَّخِ رونل فِي بيوتِمكم ْم
إِ َّن فِي َٰذللِكل لآليلةً لَّك ْم إِن كنتم يمؤْ مِ نِينل ﴾.آل عممران:
االية ((51
نسب المسي لح عملميمه السمالم
الكريمة
ة
ي
في هذ ِه اال ل
ل
لنفسه الخلقل وابراء االكمممهل واالبمر  ،واحميماء
المسميمح (ع) يمخمتملمف اخمتمالفما ً
الموتى… .خلق
ِ
ق هللا تعالى ،هللا تعالى يخلق خ ْللقما ً تما ّمماً،
هائالً خلل ِ
هللا يخلق المادة والهيئة (الصورة) ،والمسيح (ع)
يخلق خلقا ً ناقصا ً وهو يخلق كهيئة الطير ،يخملمق
ما يشابه هيئة المطميمر ،وكم يل ذلمك يمتم يم بماذن هللا
اذن من احد.
تعالى بينما هللا يخلق بال ٍ
ومن هنا نفهم خالقية البشر وابداع البشمر ،ابمداع
ق والمبمشمر يمبمدع
هللا ان يبدع على غير مثا ٍل ساب ٍ
على اساس انموذج سابق ومثال سابمق ،فمالمبمشمر
ق همو المطميمر،
ابدع الطائرة ولكن على مثا ٍل ساب ٍ
ق
سمابم
ل
ممثما
عملمى
صة ولمكمن
والبشر ابدع الغوا ّ
ٍ
ٍ
وهو اسماك البحر ،ا ّما هللا تعالى فيبدع على غيمر
ق ،وخالقيّمة المبمشمر همي خمالقميّمة فمي
مثال ٍ ساب ٍ
الهيئة فقط ا ّما هللا تعالى فيخلق المممادة والمهميمئمة،
اذن من احد بينما غيره ال
وهللا يخلق ابتدا ًء وبال ٍ
اذن .
يمكنه الخلق بال ٍ
وفي الختمام :همنماك فمارق كمبميمر بميمن الصمفمات
ٌ
فارق هائ ٌل بين
االلهية والصفات االنسانيّة ،هناك
خمملممق هللا وخمملممق االنسممان ،وابممداع هللا وابممداع
االنسان وقدرة هللا وقدرة االنسان ،ماعند االنسان
هو صفات وملكات وقدرات ممنوحة لمه ممن هللا
ومحدودة ،بميمنممما مماعمنمد هللا ممن صمفمات غميمر
محدود واليحتاج الى اذن احد .

تتمة موضوع فاطمة الزهراء من ص()2
كان االمام الصمادق يسمممى "المممعملمم" فمي المعمهمد
الجديد.
الزهراء اصل وجودها تدخلت فيه السماء.
متى اذن هللا لخديجة ان تكون حامال بالزهراء بعد
االسراء والمعراج عندما شعر رسول هللا بالمالئكة
واالنبياء وضيفوه ،ونجم عمن ذلمك حمممل خمديمجمة
بالزهراء.
تدخلت السماء ايضا لمتمزويمج المزهمراء .فمقمد تمقمدم
رجال منهم الخليفتان االول والثاني طمالمبميمن يمدهما
فرفض رسول هللا .بعدها نزل عليه االمين جبرئيمل
ويقول له :زوج النور من النور.
في باب مناقب الزهراء يتحفنا البخاري بعدد كمبميمر
من مناقب الزهراء .اما في الطبعات المحمديمثمة فمقمد
ألغي الكثير من ذلك.
قال رسول هللا حسب حديح وصفه المبمخماري بمانمه
صحيح :فاطمة بضعمة ممنمي ،اي المجمزء المذي ال
ينسلخ عن جزء كبير.

حديث الجمعة

1

انتفضت الزهراء حين صمت الكثيرون
سماحة الشيخ حسن التريكي
بعد وفاة النبي األكرم ( ) حدث اإلنقالب الذي حمذر
وو لمما مم لحم َّممدٌ إِ َّال لرسمو ٌل قلم ْد
منه هللا جل وعال بقولمه :ل
لخلل ْ
عملل َٰمى
ت مِ ن قل ْب ِل ِه ي
ٱلرسل ألفلإِيْن مَّاتل أ ل ْو قتِ لل ٱنمقلمللمبْمتم ْم ل
ع ِقبل ْي ِه فلمللمن يلض َّمر َّ
ٱّلِلل شلميْم ما ۗ
علل َٰى ل
أ ل ْع َٰقل ِبك ْم لو لمن يلنقللِبْ ل
ٱّلِل ٱل َٰ َّ
س ليجْ ِزى َّ
شك ِِرينل } سورة آل عمران355 :
لو ل
وكان من مقدمات ذلك اإلنقالب اإلنقمالب عملمى أهمل
البيت (ع) وأولهم الصديقة الزهراء (ع) ،حيح منعمهما
القوم من إرثها من أبيها النبي األكرم ( ) ،بل ذهبوا
أكثر من ذلك فصادروا حتى ما منحها النبي ( ) في
حياته من أشياء ومنها أرض فدك .فواجهتهم المزهمراء
(ع) وحاججتهم بخطبتها المشهورة (الفدكية).
َّللاِ ْ
أن ت ل ِمرثل
ب ّ
وكان منها” :يلا ابْنل أبي قحافلةل! أفي كِتا ِ
أباكل ِ ،وال ِأرثل أبي وللقل ْد ِجئْتل شلميْمئما ً فل ِمريما} ،ألفلم لعملمى
موركم ْم ا ْذ
ِمتماب ّ
ع ْم ٍد ت للر ْكت ْم ك ل
ل
َّللاِ ،لونلم لبم ْذتممموه لورا لء ظمه ِ
وو لو ِرثل سلليْمان داودل} ،لوقا لل في لما ْ
اخمتلم َّ مِ منْ
يلقول :ل
لخبل ِر يلحْ يلي ب ِْن زل ك ِلريّا عليهما السالم ا ْذ قا لل لربّ ِ وهلمبْ
موب} لوقلمالل:
لِي مِ ْن للد ْنكل لولِيا يل ِرثنِي لويل ِرث مِ ْن آ ِل يل ْعق ل
َّللا}
ب ّ
حام بل ْعضه ْم أ ل ْولى بِبل ْع ٍ
ض فِمي كِمتما ِ
وواولوا األ ل ْر ِ
ل
َّللا فممي ْأوالدِكم ْم ِلمملمذ لكم ِمر مِ ممثْممل لحم ِ ّ
موصممكممم ّ
لوقمالل :ويم ِ
اال ْنثليلي ِْن} وقالْ :
ْمن
وان ت ل لمركل خلميْمرا ً ْال لمو ِ
صميَّمة ل ِْملموالِمدلي ِ
ْ
ْ
ل
َّ
ع ْمممتم ْم أ ل لال
وزل
}.
ق
ت
م
ال
ى
ل
ع
ا
ق
ح
واأل ل ْق لر ِببنل ِب ْالم ْعر
ِينل
وفِ
ل
ل ل
ْ
ثل
والرحِ لم لب ْينلنلا!
أبي
ن
إر
ال
و
ِي،
ل
ل
ة
ظو
ل ْ مِ
ل
حِ ل
صكم هللا بِآيل ٍة ْ
أخ لر لج مِ ْنها أبِي أ ْم ه ْلل ت لقمولمونل أ ل ْهمل
ألفل لخ َّ
مان ،لأو للسْمت ألنلما لوألبِمي مِ ْ
من أ ل ْهم ِل مِ ملَّم ٍة
مِ لَّتلي ِْن ال يلت ل
لوارث ل ِ
ْ
ل
ل
آن لوعمممومِ م ِه مِ ْ
من
واحِ دلةٍ ! أ ل ْم أ ل ْنت ْم أ ْعلم بِخصو ِ الق ْمر ِ
ْ
ً
ع ّمي فلدونلكلها لم ْخطو لمةً لم ْرحوللة ،ت للقاكل يل ْو لم
ألبِي لواب ِْن ل
لح ْش ِركل  ،فلنِ ْع لم ْال لحكلم هللا ،لو َّ
المزعِميمم مم لحم َّممدٌ ،لو ْالم لم ْموعِمد
سر المبطلون ،لوال يل ْنفلمعمكم ْم إ ْذ
ْالقِيا لمة ،لو ِع ْندل السّا ل
ع ِة يخ ل
ف ت ل ْعللممونل لم ْ
ل
ل
من ليمأْتِميم ِه
و
س
و
ر
ق
ت
س
م
وولِك ِّل نل لب ٍأ
ْ
ٌ
ل لْ ل
ت ل ْندلمونل  ،ل
ل
ي
عذابٌ مقِي ٌم}
ه
ي
ْ
ل
ع
ل
ي
و
ه
زي
عذابٌ ي ْخ ِ ل لحِ ل ِ ل
ل
وفي همذه المخمطمبمة الشمريمفمة نمحمتماج إلمى جممملمة ممن
المقدمات األساسية لفهمها واإلستفادة منها:
المقدمة األولى :أن نعرف من هي المتحدثة
صملَّمى هللا
أييها ال ّناس! ا ْع للموا أ ّنِي فاطِ لمة ،لوأبي مح َّممدٌ ل
غللطماً،
ع ْودا ً لو لبدْءاً ،لوال أقول ما أقول ل
علل ْي ِه لوآ ِلهِ ،ألقول ل
ل
ش ل
ططاً:
لوال أ ْف لعل ما أ ْف لعل ل
المقدمة الثانية :أن نعرف لماذا تكلمت؟
تكلمت المزهمراء (ع) ألنمهما رأت أن همنماك مشمروع
مضاد للمشروع اإللهي ،وانقالب واضح المعالم عملمى
اإلمامة ،وقد بدأت معالم ذلمك اإلنمقمالب ،والمممشمروع
المضاد باألحداث التالية:
 3عندما حاول القوم التشكيك بمصداقية النبي األكرم
( ) ،فقالوا" :إن الرجل ليهجر!!"
 2عندما أنكروا إمامة أمير المؤمنين (ع) ،وأنمكمروا
أخوته لرسول هللا ( ).
 1عندما أنكروا قيمة الزهراء (ع) وممقماممهما ،فمقمال
قائلهم عندما قيل له" :إن فمي المبميمت فماطمممة" فمقمال:
"وإن!!!"

ثم بدأت بعد ذلك عملية تزوير الدين من خالل األممور
التالية:
 3رفض قبول القرآن الذي كتبه أمير المؤمنين (ع)،
وأحممرقمموا مصمماحممف الصممحممابممة الممتممي تممحممتمموى عمملممى
التفسيرات األصلية ،وكتبوا قرآنا بأيديهمم .واخمتمرعموا
كتابا للوحي.
 2منعوا كتابة السنة الممطمهمرة لمممدة قمرن ،وعممملموا
على تضييع الموجود منها.
 1أنكروا قيمة أهل المبميمت (ع) وممقماممهمم ،وراحموا
يقدمون غيرهم ،وصنعوا قدسية مزيفة للصحابة.
 5ثم عملوا بعد ذلك على تشويه سمممعمة أهمل المبميمت
(ع) ،وقتلهم واحدا بعد واحد.
هذه األمور وغيرها هي التي دفعت الصديقة المزهمراء
(ع) أن تنزل إلى المعترك بكل قوتها ،وهي التي تعملمم
أنها لن تبقى في هذه الحياة طويال ،فمأرادت أن تمدافمع
عن دين أبيها ( ) ،وتمدافمع عمن حمق إمماممهما أمميمر
المؤمنين (ع) .أرادت القيام بما تستطيع ممن تمكملميمفمهما
الشرعي في الدفاع عن المديمن المذي إئمتمممن هللا أبماهما
وبعلها وبنيها عليه.
وحتى نعرف حجم التزوير الذي مارسه معاوية وبمنمي
أمية في التاريخ فإن المحقق المممنمصمف يسمتمطميمع أن
يقطع أن أكثر من نصف التاريخ اإلسمالممي المرسمممي
هو تاريخ مزور ،وغير حقيقي.
حتى وصل المتمزويمر إلمى بمعمض المممعمتمقمدات ،وإلمى
الصالة التي هي عمود الدين.
صحيح المبمخماري »كمتماب ممواقميمت الصمالة »بماب
تضييع الصالة عن وقتها:
عن أنس قال :ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبمي
( ) قيل :الصالة قال" :أليمس ضميمعمتمم مما ضميمعمتمم
فيها".
قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنمس بمن ممالمك
بدمشق وهو يبكي فقلت :ما يبكيك
فقال :ال أعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصالة وهمذه
الصالة قد ضيعت".
صحيح البخاري “كتاب األذان“ باب إتممام المتمكمبميمر
في الركوع:
عن عمران بمن حصميمن قمال :صملمى ممع عملمي (ع)
بالبصرة فقال :ذكرنا هذا الرجل صالة كنا نصليها ممع
رسول هللا ( ) فذكر أنه كان يكبر كلما رفمع وكملممما
وضع".
صحيح البخاري “كتاب األذان“ باب إتمام التكبير فمي
السجود:
عن مطرف بن عبد هللا قال صليت خلف علي بن أبمي
طالب (ع) أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كمبمر
وإذا رفعرأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبمر فملممما
قضى الصالة أخذ بيدي عمران بن حصميمن فمقمال :قمد
ذكرني هذا صالة محمد ( ) أو قمال لمقمد صملمى بمنما
صالة محمد ( )".
صمالة ً
ي بن أبي طمالم ٍ
ب ل
قال أبو موسى" :لقد ذل َّك لرنا ع ِل ي
كمنَّمما نصم ِملّمميممهمما مممع رسممو ِل هللاِ ( ) إ َّممما نلسمميممنمماهمما،
عمدًا ،يكبِّر كلَّما لر لك لع ،وكلَّما لرفل لع ،وكلَّممما
وإ َّمات للر ْكناها ل
س لجدل"( .أحمد ابن حنبل وابن ماجة :حديح صحيح)
ل
وأكثر من استهدفه التزوير وتضييع الحقائمق همم أهمل

الممبمميممت (ع) وعمملممى رأسممهممم سمميممدهممم وقممائممدهممم أممميممر
المؤمنين (ع).
فقد شكل معاوية لجانا لطمس فضائل أمير المممؤممنميمن
(ع) وأهل بيته (ع) ،وهو القائل" :برئت المذممة ممممن
روى فضيلة ألبي ترابوأهل بيته".
وأمر بقطع العطاء عمن يروي فضائل أمير المؤمنميمن
(ع) وأهل بيته ،بل وهدم داره وقتله!!
ثم أمر تلك الملمجمان أن يمنمظمروا لمكمل فضميملمة ألمميمر
المؤمنين (ع) ويصنعوا مثلها لبعض الصحابة.
سئل الخليل بن أحمد عن أمير المؤممنميمن اإلممام عملمي
بن أبي طالب (عليه السمالم)  ،فمقمال :مماذا أقمول فمي
رجل أخفى أعداةهفضائله حسدا ً  ،و أخمفماهما ممحمبموه
خوفا ً  ،و ظهر من بين ذين و ذين ما مف الخافقين !
ومن أساليب تضييع الحقائق :إنكار نسبة الكالم لمهمم،
ومحاولة نسبته إلى غيرهم.
وقد أنكروا هذه الخطبة ،وشككوا أنهما لملمزهمراء (ع)،
وحاولوا نسبتها إلى غيرها.
المقدمة الثالثة :مصادر الخطبة الفدكية
روى هذه الخطبة الشريفمة أعمالم المرواة ممن المعماممة
والخاصة ،وزينوا كتبهم بحليمة نمقملمهما ،وإلميمك أسممماء
بعض من رواها:
 3العالمة أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور،
من أبناء خراسان ،ولد ببغداد سنة  ،225وتوفمي سمنمة
 292هجرية:
 2ورواها أبو بكر الجوهري المتوفى سنة  121فمي
كتابة (السقيفة وفدك) بعدة طرق.
 1المؤرخ األمين المسعودي ،أبو المحمسمن عملمي بمن
الحسين المممسمعمودي ( 291ه م  156 -ه م - 916 ٥
 157م):
 5ورواها الخوارزمي :أبي المؤيد الموفق بمن أحمممد
المكي ،المتوفى سنة  569عن الحاف ابن مردويه فمي
(مقتل الحسين) ج.77 3
 5ورواها العالمة اللغوي واإلمام األدبي ابن األثيمر
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بمن ممحمممد
بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري بن األثير (
 555ه  626 -ه = 3232 - 3352م)،
 6محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمممال المديمن
ابن منظور األنصاري ابن منظور )  612ه م 733 -
ه  3212م  3133 -م) العالمة في اللغة واألدب.
 7العالمة ابن أبي الحديد المعتزلي ،عبد الحميد ابمن
أبي الحديد المتوفى سنة  656في كمتمابمه (شمرح نمهمج
البالغة) ج  231-233 36و 251و:252
المقدمة الرابعة :أن نعرف لحنن خنطناب أهنل النبنينت
(ع)
وهو قرينة مهمة لدعم وثاقة واعتبار ما يمنمسمب ألهمل
البيت (ع) ممن كمالم وخمطماب .وأهمم مما يممميمز ذلمك
الخطاب:
 -٢التناغم واإلنسمجمام ممع المخمطماب المقمرآن بمحميمح
يتداخل كالمهم ( ) مع كالم هللا ويمنمسمجمم كمانسمجمام
األلوان مع الممماءالصمافمي ،وكمانسمجمام ألموان الملموحمة
الجميلة.
 -١قموة المحمبمك والمنمسمج كمقموة حمبمك ونسمج السمجماد
الراقي ،بحيح ال تكاد تفصل بين الخطابين اال بمعرفمة
كالم هللا جل وعال.

خير جليس
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الفساد في البلدان العربية النفطية
ال شك في أن ظاهرة الفسماد همي ظماهمرة خمطميمرة
صلة ،وهي تشمل أغلب الدول والبلدان ،حميمح
ومتأ ّ
وتمطمور المدولمة
اسمتمقمرار
أمام
العقبات
أبرز
تش ّكل
ّ
والمجتمع في مختلف الميادين .والمسمألمة األهمم أن
العمديمد ممن خمطمط أو ممحماوالت اسمتمئمصمال همذه
الظاهرة قد فشلت حتى اآلن ،ولو بمنمسمب ممتمفماوتمة
بين الدول ،وباألخ في الدول العربية النفطية.
يقدّم د .يوسف خليفة اليوسف مؤلّف كتاب "المفمسماد
في البلدان العربيّة النفطيّمة :رةيمة شمامملمة" ،رةيمة
شاملة ومع ّمقة لظاهرة الفساد عموماً ،وفي المبملمدان
العربية النفطية تحديداً .يستعرض الباحح في القسم
األول من الكتاب األدبيات والتجارب النماجمحمة فمي
إطار مكافحة الفساد ،ومحلّالً البعد المؤسّسي للفساد
في قسمه الثاني ،وبعده القطاعي في القسم المثمالمح،
ومحدّدا ً مداخل علمية وعملية عدة لمكافحة الفمسماد
في القسم الرابع واألخير من الكتاب.
يقول المؤلّف في مقدّمة كتابمه إنمه لمم يمعمد ممقمبموالً
القول بأن الفساد هو آليّة لتسهيل عمل السوق المذي
ّ
تعطله تدخالت حكومات الدول النامية ،كممما ادّعمى
ّ
بعض علماء االقتصاد والسياسة في ستينيات القمرن
الماضي ،ألن التجارب التاريخية أسقطته فقد تبيّمن
أن استخدام الفساد بأشكمالمه ال يمؤدّي إلمى تمعمجميمل
دوران عجلة االقتصاد ،وإنما يع ّمق من هذا الفسماد.
كمممما أن اعممتممبممار كم ّل تممدخممل لمملممدولممة فممي الممنممشمماط
أممر ال يمؤيّمده المواقمع
االقتصادي مدخالً للفساد هو ٌ
كذلك .ومثلما أن المفمسماد ممتمعمدّد الموجموه وممرتمفمع
متنوع األسباب فبعض أسبابه
التكاليف ،فإنه كذلك ّ
سياسي ،وبعضه اقتمصمادي ،وبمعمضمه اجمتممماعمي،
وهمنماك أسمبماب ثمقمافميممة ،وأخمرى ممرتمبمطمة حمتممى
"باألخالق" أو "القِيم".
ويلفت المؤلّف إلى أن مؤ ّ
شرات الفساد المتمي بمدأت
بالصدور في تسعينيات القرن الماضي ،عن ّ
منظمة
الشفافية الدولية والمبمنمك المدولمي ،كمانمت ممدفموعمة
بمصالح الشركات العالميمة ورغمبمتمهما فمي تموسميمع
نطاق أسواقها في الدول النامية ،بالدرجة األولى.
وعلى الرغم من أهمية هذه المؤ ّ
شرات في المتمنمبميمه
إلى ظاهرة الفساد ،فمإنمهما ال تمقمدّم صمورة شمامملمة
ألبمعماد المفمسماد وحمجممممه وممكماممن وجموده وسمبممل
عالجه ،سواء العتبارات سياسية أو لعمدم إممكمانميمة
التوثيق.
ويضيف المؤلّف :على سبيل المثمال ،عمنمدمما تمرى
دوالً كاإلمارات والسعودية وقطر وغميمرهما ،المتمي
تحتكر فيها األسر الحاكمة المقمرار وإدارة المثمروة،
في مقدّمة قائمة منظمة الشفافية الدولميمة ممن حميمح
غياب الفساد ،فإنك تبدأ في إدراك حمجمم المقمصمور
الذي تعاني منه المؤ ّ
شرات المذكورة آنفاً.
الفساد في البلدان العربية النفطية
تصور الفساد في المبملمدان المعمربميمة المنمفمطميمة
حول
ّ
ّ
تصور الشفافميمة الصمادر عمن
ر
ش
مؤ
يقول
ًا،
د
تحدي
ّ
ّ
منظمة الشفافية الدولية إن تصنيف المدول المعمربميمة
كان دائما ً دون المتوسط العالمي من حيح النزاهمة،
مع تفاوت فيما بينها .كما أن غمالمبميمة دول الشمرق
األوسط تعاني من تباطؤ في تطبميمق بمنمود اتمفماقميمة

األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تؤكد بيانات البنك الدولي أن أداء البلدان العربيمة
النفطية فيما يتعلق بالشفمافميمة والمتمعمبميمر عمن المرأي
والسيطرة على الفساد هو دون المتوسط العالمي ممع
بعض التفاوت.
ويلفت المؤلّف إلى أن وجود الفساد وانتشاره يمعمتمممد
على ديناميات االقتصاد السياسي للبلد ودرجة تموافمر
الحريّات السياسية واالقتصادية ،ونوعيّة المؤسسمات
التي تحكم تمفماعمل شمرائمح المممجمتمممع ممع بمعمضمهما
البعض .وقد اتضح أن جمميمع المحمكموممات المعمربميمة
النفطية تتّمصمف بمنمظمم سميماسميمة ممنمغملمقمة ،وفمر
اقتمصماديمة ممحمتمكلمرة ،وممؤسمسمات تمعمبّمر عمن همذا
االختالل السياسي واالقمتمصمادي ،وهمذا همو ممكمممن
الداء حيح إن هذا النوع من البيئات هو الذي ينتعش
فيه الفساد ويتّسع.
الحريّات السياسية واالقتصادية في البلدان العربنينة
النفطية
ويرى المؤلّمف أنمه إذا كمانمت المحمريّمات السميماسميمة
واالقتصادية مه ّمة لتفعيل قدرة اإلنسان وتمكينمه ممن
الحفاظ على حقوقه بأشكالها من تعدّي اآلخرين ،ممن
خالل اختيار القيادات المؤ ّهلة ومراقبتمهما ،وإذا كمان
وجود إطار قانوني مستقل ونزيه لمممحماربمة المفمسماد
ضروريا ً لردع ومعاقبة ممن يمحماول المتمعمدّي عملمى
موارد المجتمع من غير حق فمإن المجمهماز اإلداري
الذي يقوم على الطاقات المؤ ّهلة والنمزيمهمة همو بم ْعمد
آخر مك ّمل لتلك المحمريّمات بمأنمواعمهما وذلمك اإلطمار
القانوني الرادع للفساد.
وفيما يخ الدول العربية النفطميمة ،فمإن أجمهمزتمهما
اإلدارية ما زالت-رغمم المممحماوالت اإلصمالحميمة –
بعيدة جدا ً عن النماذج السائدة في الدول المغمربميمة أو
حتى في الدول النامية ،سواء من حيح تحديد األدوار
والمسؤوليات بيمن اإلداريميمن والسميماسميميمن ،أو ممن

حيح تكافؤ الفر لملمجممميمع فمي المعمممل فمي همذه
األجهزة ،أو من حيح السيطرة على الفساد بمل إن
تحولت إلمى أدوات بمطمش فمي يمد
هذه األجهزة قد ّ
األنظمة.
كذلك ،يغو المؤلّف في جمزئميمات المفمسماد عملمى
مستوى القطاعمات المممهمممة فمي المبملمدان المعمربميمة
النفطية ،ليس فقط لتوفير المممزيمد ممن المممعملموممات
حول مظاهر الفساد فقط ،بل أيضا ً لتأكيد أن جوهمر
ي أو االثنان معاً.
ي أو قِيم ّ
الفساد هو إخفاق مؤسس ّ
وحسب مؤ ّ
شر حوكمة الموارد للعام  ،2237المذي
يقيّم السياسات واإلجراءات التمي تمأخمذ بمهما المدول
إلدارة ممواردهما ،سمواء كمانمت نمفمطما ً أو غمازا ً أو
ممعممادن ،وكمممممثممال ،فممقممد تصمدّرت همميممئممة الممكممويممت
االستثمارية الصمنماديمق السميماديمة لملمدول المنمفمطميمة
بدرجة "مقبول" ،فميممما أتمت اإلممارات والمجمزائمر
والسعودية وقطر على التوالي برتبمة "فماشمل" ،أي
غياب الشفافية الالزمة لحف مصالح المواطنين.
وكمثال آخر حول الفساد ،يقول المؤلّف إن المقمطماع
العسكري يعدّ من أكثر القطاعات فسادا ً بعد قطاعي
النفط والتشييد ،وذلك العتبارات بمعمضمهما سميماسمي
واآلخر تقني .فأوالً ،تعتبر الحكموممات أن نمفمقماتمهما
العسكرية من األمور التي تتعلق بماألممن المقموممي،
م ّما يجعلها تتّصف بالسريّة ،والتي عمادة مما تمكمون
تربة خصمبمة لملمفمسماد وثمانميماً ،تمتّمصمف المممعمدّات
العسكرية بالتخص  ،وبما يجعل المنافسة صمعمبمة
ويفتح بابا ً لالحتكار ،وبالتالي للفساد وثالثاً ،بما أن
المعدّات العسكرية معقّمدة وثممميمنمة ،فمإن أسمعمارهما
للتنوع ،وهذا يوفّر فمرصمة لملمفمسماد،
تكون عرضة ّ
ألنه ال توجد مرجعية في السعر.
وهكذا هي الحال بالنسبة للمموازنمة المعماممة لملمدولمة
وقطاع التشييد وقطاع الخدمات االجتماعية ،والمذي
يشمل التعليم والصحّة والكمهمربماء حميمح يمعمرض
المؤلّف ألسباب تف ّ
شي الفسماد فمي همذه المقمطماعمات
وآليّاته ومكامنه ،وسبل العالج.
مكافحة الفساد في البلدان العربية النفطية
وبعدما يبيّمن المبماحمح فمي المقمسمم األخميمر ممداخمل
مكافحمة المفمسماد ،والمتمي تشمممل أطمراف المتمغميميمر
(المنممخممب ،المعممامممل الممخمارجممي ،قمموى الممممجممتمممممع)،
وديناميكيات التغيير ،ومن ث ّم تأثيمر المقِميمم فمي همذه
العملية ،ما بين الدين والعلم ،يدعو في خاتمة كتمابمه
إلى أن يكون طرحه "التكاملي" لقضية الفساد بدايمة
لدراسات كثيرة في العالم العربي ،تكون ممنمسمجمممة
مع المتمربمة أو المبميمئمة المعمربميمة ،وكمذلمك المحملمول
المقترحة لفهمم المفمسماد وممكماممنمه وسمبمل عمالجمه
ً
وصوال إلى تسملميمط الضموء عملمى المعمقمبمات المتمي
تعترض طريق التنمية في منطقتنا ،والتي من بينمهما
ش ّح البيانات والمعلومات ،وضعف البنية المؤسسيّمة
التي تخدم في المغمالمب المنمخمب المحماكمممة وكمذلمك
ضرورة إحياء القِيم التابمعمة ممن تمراث همذه األ ّممة
وتفعيلها في حيماة المنماس عمبمر المتمربميمة والمتمعملميمم
بأشكالها ،ومن أبرزها زيادة وعي الشعوب بأهمميمة
تفاعلها الدائم مع الحكموممات وممممارسمة الضمغموط
عليها حتى تصبح معبّرة عمن إرادة تملمك الشمعموب
وخادمة لمصالحها حصراً.
المصدر :الميادين نت
المؤلف :د .يوسف خليفة اليوسف
دار النشر :جسور للترجمة والنشر
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نفسي فقط؟
هل العالج بالقرآن الكريم
ّ
ي ِ شميءٍ مممما همو خمارج
ليست المسألة مسألة عالقة عضويَّة بميمن اآليمة يحاول أن يلجأ إلى أ ّ
القرآنيّة التي يعتبرها بعض النّاس سببا ً لملم ّ
ي ،مما يمممكمن أن يسماهمم فمي حم ّل
شمفماء الواقع المادّ ّ
وبين المرضَّ ،
ألن مسألة المرض همي مسمألمة الكثير من المشكالت النّفسيَّة ،وقمد يسماهمم فمي
ّ
ي،
طبيعيَّة في جسد اإلنسمان ،نماشمئمة عمن أسمبماب ح ِّل بعض المشكالت التي لهما جمانمب نمفمسم ّ
ّ
لمكمن ذلمك يمتم ّم
ي،
طبيعيَّة ،وهللا سبحانه وتعالى عندما خملمق المدَّاء إضافةً إلى الجانب المعمضمو ّ
بقدرة هللا.
خلق الدَّواء.
ّ
لكن يمكن ل نسان المؤمن أن يلجمأ إلمى خمالمقمه وقد يلجأ الناس إلى الخرافة ،وهذا ما نمالحمظمة
ويتوسَّل بكالمه الكريمم لميمدفمع عمنمه المممرض ،لدى الَّذين يعيشون التقمدّم ،فمقمضميَّمة المتمقمدّم أو
وليست المسألة مسألمة عمالج ،بمل همي مسمألمة التخلّف ال تقاس بمحمجمم المعملمم الّمذي يمخمتمزنمه
دعاء وتوسّل إلى هللا بما يمحمبّمه ممن كمالممه أو اإلنسان في فكره ،بل في حمجمم الموعمي الَّمذي
يتمتَّع به هذا اإلنسان في محيطه.
بمن يحبّه من خلقه.
َّ
ّ
إن الكثيرين ممن بملمغموا المممرتمبمة المعملميما ممن
ي الّذي يشعر به اإلنسمان ممن
إن اإليحاء ّ
الروح ّ
َّ
يتحولون إلى أشخما عماديّميمن عمنمدمما
اإلحساس بقداسة القرآن ألنه كمالم هللا ،بمحميمح العلم،
َّ
يعتقد جازما ً َّ
أن هللا سيشفيه إذا قرأ هذه اآليمة أو يعيشون بعض اآلالم أو بعض الممشماكمل الّمتمي
تلك ،أو حمل هذا القرآن ،يعتبر ممؤثّمرا ً نمفمسميّما ً تسقط أوضاعهم وما إلمى ذلمكَّ .
إن المممسمألمة،
ي ،وليست مسمألمة مما
ّ
ي ،فالقضيّمة ممن إذاً ،هي الضَّعف اإلنسان ّ
تتحرك فيه حركة العالج النّفس ّ
ّ
هذا الجانب تمتَّمصمل بمالمثّمقمة المنمفمسميَّمة وبمالمثمقمة يختزنه اإلنسان من علم.
َّ
إن على اإلنسان أن يحترم عقله وعلمممه ،فمممن
اإلنسانيَّة باآليات القرآنيّة كوسميملم ٍة ممن وسمائمل
ّ
المداواة ،وهي في ذلك كك ّل األشيماء اإليمممانميَّمة أين يعرف هؤالء الناس الغيب ،وهللا هو وحمده
الّتمي يمممكمن لم نسمان أن يمعميمشمهما ،حمتمى َّ
إن العالم بمالمغميمب ،وهمو الّمذي أعمطمى ألنمبميمائمه
يمتمحمول إلمى وأوليائه بعض المممعمرفمة بمأممور المغميمب مممما
اإلنسان ربما يعيش الوهم الّذي قد
َّ
ي ،فميمشمفمى ممن خمالل يحتاجونه في رساالتهم !
حال ٍة من اإليحاء النمفمسم ّ
َّ
ذلكَّ ،
إن هللا خلق الدّاء وخلق معه الدّواء ،فعليهمم أن
ألن بعض األمراض المنّمفمسميّمة تمنمشمأ ممن
ت شعوريَّ ٍة أو من تفاعالت نفسيَّة ،األمر يلجأوا إلى العملمم الّمذي يمعمرف مسمبّمبمات همذه
تفاعال ٍ
ي وسميملمة ممن الحالة ،وإذا وصلتم إلى حال ٍة من اإلحباط أممام
الَّذي يجعمل اعمتمقماد اإلنسمان بمأ ّ
المدّواء ،فمالممجممأوا إلممى هللا سممبممحمانممه وتمعممالممى،
الوسائل دوا ًء لمشكلته النفسيَّة.
ال نريد أن نقول َّ
إن مسألة الثّقة باآليات القرآنيّمة وابتهلوا إليه ،ولعم ّل هللا يسمتمجميمب لمكمم ،فمهمو
من قبيل الوهم ،لكن من قبيل الحاالت المنمفمسميّمة يحيي العظام وهي رميم ،وهللا ال يمريمد لمعمبمده
تمكمون حماالت أن ييأس حتى لمو لمم يمكمن همنماك دواء ،ألنّمه
تكون حاالت روحيَّة ،وقمد
الّتي ّ
ِّ
عاطفيَّة أو ما إلى ذلك ،مما يممكمن لم نسمان أن يمكن أن يكتشف أحمدهمم المدّواء فمي الملّمحمظمة
الثانية ،فال تيأسوا من رحمة هللا ،ألنّه ال ييمأس
يشفى بها.
لكنّنا نعود ونؤ ّكد عدم وجود ارتمبماط عضموي منها إال القوم الكافرون.
إن علينا أن نفهم َّ
َّ
أن الحياة تتّصل بالواقع الّمذي
بين هذه اآليات والمرض ،كما يكون االرتمبماط
ً
ّ
بين األشياء ومسبّباتمهما ،إذ إنّمنما ال نمجمد دلميمال خلقه هللا سبحانه وتعالى ،وأن المغميمب همو فمي
علمه وحده ،وأن ليس هناك من يملمك ممعمرفمة
فقهيّا ً على ذلك.
أن اإلنسمان الّمذي يمعميمش الضّمعمف الغيب من البشرَّ ،
نحن ندرك َّ
وأن المقمدرات المخمفميَّمة الّمتمي
َّ
أمام بعمض اآلالم أو ممن بمعمض المممشمكمالت ،يتوهمها الناس هي من دون أساس.

كلمة أخيرة
وال يظلم ربك أحدا
حاشا هللا الظلم ،فاهلل هو العدل ،خلق البشر وساوى
وكرمهم ،وجعل التقوى معيار التفاضل ،فإن
بينهم ّ
أكرم الناس عند هللا أتقاهم ،أي أشدهم إيمانا به
وخوفا منه .ومن يخاف هللا ال يخاف غيره ،وهذه
ذروة الحرية .وما اكثر الذين يخافون غير هللا من
البشر الذين نصبوا أنفسهم آلهة من دونه .ولقد
وقف األحرار عبر التاريخ بوجه اولئك الطغاة،
ولم يخشوا بطشهم .صمد الكثيرون منهم فكانوا
ضحية لبطش الحكام ،فتعرضوا للتنكيل والقتل.
وما أكثر الذين سقطوا في وحل العبودية وتعايشوا
مع الطغاة ولم ينطقوا بكلمة واحدة ضدهم ،برغم
ما ارتكبوه من جرائم بحق البشر .فلم يسلم الدعاة
الى هللا من شرهم وبطشهم﴿ :إِ َّن ٱلَّذِينل يل ْكفرونل
ت َّ
ق لو لي ْقتلونل ٱلَّذِينل
ِب َٔا َٰ لي ِ
يِۦنل ِبغلي ِْر لح ٍّۢ ّ ٍ
ٱّلِلِ لو لي ْقتلونل ٱلنَّ ِب ّ
ْ
ل
ل
َّ
ّ
ل
ب أل ٍِيم﴾.
اس فبلش ِْرهم بِعلذا ٍ
يلأْمرونل بِٱل ِقسْطِ مِ نل ٱلن ِ
في عالم تحكمه القوة ويوجهه الشيطان ال مكان
للعدل المطلق ،وان كان هناك شيء منه فهو نسبي
يتغير مع الزمان والمكان ،وهللا وحده هو العدل
المطلق الذي ال يظلم أحدا .العدل أساس الملك،
وبالعدل تستقيم أمور الناس ،ويصبح الحاكم قويا
الن المواطنين يدعمونه بسبب عدله .اما الظلم فال
يقبله أحد أو يرضى به .ويعتبر العدل األلهي من
كبرى النعم ،فهذا العدل هو أساس خلق الكون:
وكل شيء عنده بمقدار .والتوازن الذي يتحلى به
الكون أحد تجليات العدل ،ولوال هذا التوازن
لساخت األرض بأهلها .ويدرك االنسان هذه
الحقائق ،ولكنه ال يلتزم بها .فما ان تستقر االمور
بيده حتى يتخلى عن قيم العدل والتوازن ﴿ :لوإِذلا
ض لِي ْف ِسدل فِي لها لوي ْهلِكل ْال لح ْر ل
ث
س لع َٰى فِي ْاأل ل ْر ِ
ت للولَّ َٰى ل
ْ
ل
ل
َّ
سادل﴾.
لوالنَّ ْس لل ۗ لوَّللا ال يحِ بي الف ل
الظلم قبيح ،ومن يمارسه يخرج عن األطر
اإليمانية ،فال إيمان مع الظلم ،وال توازن في غياب
العدل .ولطالما سعت البشرية إلقامة العدل ونبذ
الظلم ،ولكن ما أطول مشوارها لتحقيق ذلك.
والعدل ال يرتبط بالحكم فحسب ،بل بالحياة
االنسانية نفسها .فالمطلوب ان يمارس االنسان
العدل في كافة تعامالته ،مع نفسه واهله ومجتمعه
وربه .والعدل تغليب الخير على الشر ،ووضع
الشيء في مكانه ،فهو عنوان آخر للحكمة التي
تجعل االنسان يقترب من المالئكة في عدله وطيب
خلقه واستسالمه المطلق لقيم السماء التي يمثل
العدل جوهرها.
سنظل نسعى إلقامة العدل ،وسنعارض الظلم أيا
كان شكله او مصداقه ،وسنؤكد على دور اإليمان
في تركيز الممارسة العادلة ،فهو مصدر العدل
النه قائم على توازن المرء في نظرته للحياة وبحثه
عن الحق.

