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تقدمي

;

كلام ارتقى اإلنسان بفكره وثقافته ،كان ذلك داف ًعا له للتفكري فيام
ٍ
عال لشخصه وملجتمعه وحميطه .وغال ًبا ما ترتقي املجتمعات
هو
برجاهلا الطاحمني املتط ّلعني للمستقبل ٍ
بأمل ورؤية نافذة وبصرية واعية.
بتنوعاهتا املختلفة ـ بالعديد من
وقد حفلت جمتمعاتنا اإلسالمية ـ ّ
هؤالء الرجال الطاحمني والطليعيني ،الذين شكّلوا ـ بمجموعهم ـ أهم
رجاالت اإلصالح والنهضة يف عرصنا احلارض.
ويف عرصنا احلارض يعدّ العالّمة الفقيد الشيخ الدكتور عبد اهلادي
رواد اإلصالح الذين تعددت جماالت الريادة لدهيم يف
الفضيل  أحد ّ
أكثر من موقع ويف أكثر من بقعة .وقد خرست األ ّمة بفقده العامل واملفكّر
واملرّب واملؤمن العابد ،وذلك بعد عمر ميلء بالعطاء
واملجاهد واملصلح
ّ
الفكري والثقايف امتد ألكثر من ستني عا ًما ،بد ًءا من رحلته إىل مدينة

النجف األرشف سنة 4438ه4418 /م وحتى إصابته املرضية التي
أقعدته ،فقىض سنواته األخرية مثاالً للمؤمن الصابر املحتسب الشاكر.
ّ
الشقة عن
ارتأيت ـ وقد وافاين نبأ رحيله املؤمل وأنا بعيد
وقد
ُ
ٍ
بعض من تراثه
مشاركة املؤمنني أمل املصاب والفقد ـ أن أشارك بنرش
النجفي الذي م ّثل الغرس ملرشوعه العلمي والفكري الواسع الذي بلغ
إىل وقت كتابة هذه السطور أكثر من سبعني كتا ًبا وأكثر من مئة مقالة
ودراسة ،باإلضافة إىل عرشات التقديامت وإجازات الرواية وعرشات
املحارضات واملشاركات التوعوية والثقافية.
وما بني دفتي هذا الكتيب عبارة عن مقاالت تعدّ من بواكري ما
نرشه يف مرحلته النجفية ،ولذلك ال خيفى انطباع لغتها العلمية بالروح
الثورية اخلطابية ،ويعود ذلك إىل الظرف الزماين الذي كتبت فيه ،حيث
انطالقة احلركة اإلسالمية السياسية يف العراق ،وأوج الرصاع بينها وبني
املدّ الشيوعي يف ذلكم الوقت ،وقد آثرت نرشها ملا فيها من طرح
إسالمي أصيل يتناسب والعرض اجلامهريي العام ،وختليدً ا هلا بعدما
النجفي الق ّيم.
اندثرت مع بقية تراثه
ّ
رحم اهلل الفقيد السعيد رمحة األبرار ،وأنزل عليه شآبيب الرمحة
واملغفرة والرضوان ،وحرشه مع حمبيه من آل البيت  ،Aوجزاه لقاء
ما قدّ م للدين واألمة خري اجلزاء.
حسني منصور الشيخ
بلومنغتون ،والية إنديانا األمريكية
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الفصل األول

منهج الدعوة يف اإلسالم
 مع الدعاة املسلمني
 أسلوب الدعوة إىل اإلسالم
 حول أساليبنا يف الدعوة

مـع الدعاة املسلمني

(*)

الدعاة املسلمون أمام مشكلتني:

أ) الواقع الذي يواجهه الداعية
إن الكثري من الناس ،بمن فيهم الكثري من العلامء والسياسيني
واالقتصاديني وغريهم ،يعتقدون بأن الرصاع الفكري احلارض قائم بني
مبدأ ونظامني فحسب ،بني املبدأ الشيوعي والنظامني الرأساميل
واالشرتاكي غري الشيوعي.
واحلقيقة أن الرصاع قائم بينه وبني مبدأ اإلسالم ،وبني نظامي
الرأساملية واالشرتاكية غري الشيوعية.
وإخال أن الذين أقصوا اإلسالم عن ميادين الرصاع جيهلون أن
اإلسالم مبدأ (عقيدة ونظام) ،وليس (دينًا) فقط ـ حسبام يفهمون من
(*) جملة األضواء ،العدد  ،4السنة  41 ،4ذو احلجة 4424ه.

الدين ويوحي به تعريفهم له بأنه« :عالقة بني اإلنسان ور ّبه» ،ويعنون
أنه« :عقيدة وتع ُّبد» ،ويرضبون مث ً
ال بالدين املسيحي أو «دين الكنيسة»،
ثم يعممون احلكم باآلخرة عىل ّ
كل دين.
ّ
وهذا هو الذي تبنته السياسة الرأساملية املستغ ّلة ملفهوم الدين
لتضع خمدّ رها القاتل« :الدين هلل ،والوطن للجميع» ،وعليه سارت
املتطرفة.
االشرتاكية
ّ
أما الشيوعية« ،فهي تلغي احلقائق األبدية ،وتلغي الدين
عوضا عن حتديد شكلهام»؛ ألن الدين يف رأهيا« :أوهام
واألخالق
ً
برجوازية تسرت خلفها مصالح برجوازية» ،لتخدير الشعوب ـ كام جاء
رصح به واضع أيديولوجيتها (كارل
يف (البيان الشيوعي) ،وكام ّ
()4
ماركس) بمقولته املعروفة« :إن الدين أفيون الشعوب» .
وما هذه املقولة النابية يف تعبريها من الشيوعية إال لتضع خمدرها
املميت حلرية الفكر يف اإلنسان ،وهو( :إن الدين أفيون الشعب) ،إذ
حتاول هبذا أن تركز القاعدة لسياسة النفع( :الغاية تربر الواسطة) ،لئ ّ
ال
تفشل ـ كالرأساملية ـ يف حماربتها للدين.
ولكنها ـ هي األخرى ـ جاءت لتحصد األوهام ،كأهنا مل تعلم أن
( )4قال (هنري لوفافر) يف كتابه (كارل ماركس) ،ترمجة حممود عيتاين ونرش دار
بريوت ودار صادر ،ط 4414م ،ص« :43كتب ماركس يف أحد مؤ ّلفاته
األوىل( :املسامهة يف نقد فلسفة احلقوق عند هيجل) :إن الدين أفيون
الشعب».

يف األديان دين اإلسالم ،املبدأ الشامخ الصامد الذي تتح ّطم عىل
صخرته القوية الصلدة املتامسكة كل قوة أو فكرة ال تعرتف بقيمة
اإلنسان وبكرامته.
وهبذا التفسري األيديولوجي ملفهوم الدين ،جعلوا من اإلسالم يف
خمدرا» و«عالقة فردية
نظر املسلمني البسطاء الفارغني من ثقافة القرآن « ً
فجردوا منه النظم األخرى ،فردي ًة ومجاعي ًة،
خالصة بني املسلم وربه»ّ ،
اقتصادي ًة كانت أو سياسي ًة أو غريمها ،ليبعدوه هبذا عن صعيد املبادئ
وليقصوه عن جمال األنظمة ،ليكون هلم ما يريدون من استعامر
واستغالل.
وما أشدّ التأكيد وأكثره من املستعمرين ومن دعاة املبادئ الوافدة
ليتم هلم توسيع رقاع استعامرهم
عىل مسألة« :فصل الدين عن الدولة»ّ ،
وترويج ما يدعون إليه من املبادئ التي هي بدورها استعامر فكري ٍ
ثان،
ظلام من االستعامر ألطراف احلياة األخر.
جورا وأبلغ ً
أفظع ً

ب) الدعاة أنفسهم
ّ
وتتلخص فيام يأيت:
أ .أن الكثرة منهم يدعون إىل اإلسالم وهم بعد ملا يفهموا اإلسالم
فهام واع ًيا شام ً
ال جلميع جوانبه وأطرافه.
ً

فهام واع ًيا أنزلوه إىل
ب .إن الكثرة منهم ً
أيضا ممن مل يفهم اإلسالم ً
التطور هو مسايرة
متطور ،وأن
حضيض الواقع السيئ ،بزعم أنه
ّ
ّ
األوضاع كيفام تكون.
أيضا ممن فهموا اإلسالم ووعوه اختذوا طريقة النقد
ج .إن الكثرة منهم ً
واهلدم للمبادئ والنظم األخرى أسلو ًبا لدعوهتم ،وكان هذا ـ يف
الواقع ـ هو سبب فشلهم.
ومن املعلوم أن األسلوب الناجح هو البناء قبل اهلدم.

ابنوا اإلسالم ينهدم غريه..
وأريد ببناء اإلسالم ـ هنا ـ إبراز معامله الواقعية التي طمستها
عصور االنحطاط وتضليالت املضللني.
مهمة الداعية إىل اإلسالم ّ
تتلخص فيام ييل:
ذلك أن ّ
فهام واع ًيا شامالً.
 .4أن يفهم اإلسالم عقيد ًة ونظا ًما ً
املهمة من املبادئ والنظم األخرى التي تفرتق هبا عن
 .7أن يعي اجلوانب ّ

اإلسالم .ويقارن بينهام وبني اجلانب اإلسالمي مقارنة موضوعية
تستند عىل ركائز وأسس قويمة ،ليستخلص من املقارنة امتياز اإلسالم

عليها يف مدى صالحيته لتوجيه وتنظيم احلياة مد ّع ًام باألدلة
والشواهد.

تفهم ٍ
مستمد
وعي ـ أنه
وتفهمه إياه ُّ
 .4أن يؤكّد ـ بعد دراسته اإلسالم ّ
ّ
من احلياة ومستمر معها إىل األبد ـ كام هو الواقع.

ّ
املعذبة لينقذها من ويل
 .1أن يعطي نتائجه عن اإلسالم للبرشية
تنظيام فن ًّيا وفق خمطط مرسوم ينتهج
منظام
املأساة املد ّمرة إعطا ًء
ً
ً
أساليب عملية مستمدّ ة من واقع احلياة ،تتّصف باالستقامة
واالستواء لتوصل إىل الغاية يف أقرب فرصة وأوجز مدّ ة.
 .1أن ينذر نفسه لإلسالم ،بأن ينكر ذاته من أجله ضمن إطار التعليم
مهامت «التبليغ» و«األمر باملعروف والنهي عن
اإلسالمي يف ّ
املنكر» و«اجلهاد» وأمثاهلا.
وصفة نكران الذات يف سبيل املبدأ هي ـ يف الواقع ـ وضع طبيعي
حب الذات ـ كام تقول الفلسفة
حلملة املبادئ؛ ألن نكران الذات من ّ
القديمة ـ ،أو ألنه نتيجة الوالء للمبدأ ـ كام يقول العلم احلديث.
ذلك أن الشخص حني ّ
يتغذى بالعقيدة وتتغلغل إىل أعامقه ،متتزج
امتزاجا يص ّري العقيدة جز ًءا من ذاته ،وتتحد معها احتا ًدا ـ أو
ونفسه
ً
وحدة ـ جيعله يراها هي ذاته حقيق ًة  ..فهو حني ينكر ذاته يف سبيل
يضحي بنفسه من أجل عقيدته ،يكون قد
الدعوة إىل مبدئه ،أو حينام
ّ
وضحى من أجل ذاته وبنفسه.
أنكر
ّ

أسلوب الدعوة إىل اإلسالم

(*)

كثريا:
من األسئلة التي تثار ً
خاص ال ُُياد عنه؟
ما هو أسلوب الدعوة إىل اإلسالم؟ ،وهل هو
ّ
وهو من املوضوعات التي عاجلتها العديد من آي القرآن الكريم،
ويمكن استعراضه بيشء من اإلجياز ،وكالتايل:
يف القرآن كثري من اآلي الكريمة ّ
حتث عىل الدعوة إىل اإلسالم،
وحترض عىل اجلهاد يف سبيل الدعوة إليه ،وتؤكّد عىل النضال من أجل
احلق ..وذلك لتبقى لإلنسان قيمته العليا ،ول ُيحتفظ له بكرامته السامية.
ّ
حتث عىل الدعوة إىل اإلسالم ..وتؤكّد عىل الكفاح يف سبيله ..كل
سمو العقيدة،
أولئك ألن اإلسالم ـ يف الواقع ـ هو املبدأ األفضل يف
ّ
مالئام يف عقيدته للفطرة ،ورشع
ويف حكمة النظام وروعته؛ ألنه وضع
ً
(*) جملة األضواء ،السنة  ،4العدد  41 ،1صفر 4481ه.

موائام يف نظامه للطبيعة ،فاحتفظ لإلنسان بقيمته املثىل ،وقدر له كرامته
ً
العزة وأعطاه الرفعة وأيده باملنعة ،ووعده بالنرص ما دام
السامية ،فوهبه ّ
يرعى إنسانيته يف إطارها الالئق ،ويالحظ كرامته يف سموها الرفيع،
ويعنى بعظمة الدين لتسمو بذلك حياته يف الدنيا واآلخرة.
يف سمو العقيدة التي علم م ِ
ّ
وجل ـ دخائل القلوب
عز
بدئها ـ ّ
ّ
ُ
وخفايا النفوس ،وأعامق الضامئر ودقائق الفطرة ،فجاءت وف ًقا هلا ،وبام
يرفع منها إىل الكامل املنشود.
مرشعه ـ تعاىل وتقدّ س ـ غرائز الفرد،
ويف حكمة النظام الذي علم ّ
وعالئق األرسة ،وروابط املجتمع وصالت الكائن ،فكان خري موازن
بينها وأفضل معادل.
وقبل هذا يف نظرة الترشيع الوجهة التي رأت اإلنسان جز ًءا من
األرسة ،فاملجتمع فالكون ..والتي نظرت إىل الكون بجميع عنارصه،
ّ
وبكل أجزائه وشؤونه ،ذا صلة وثيقة باخلالق املدير العظيم ،فوضع
الدين عىل ضوء هذه النظرة الصائبة ،وعىل أساس هذه الوحدة
املتامسكة القو ّية.
فالدعوة إىل اإلسالم هي ـ يف واقعها ـ الدعوة إىل االحتفاظ
حر يعرف قيمة اإلنسان
باإلنسانية العاملية ،وإىل االنضواء حتت مبدأ ّ
وكرامته ،ليفوز باحلرية والسعادة حني ُتتَّبع تعاليمه ويسري اإلنسان عىل
هديه.

فجرد نفسك من نصاهبا
أمامك املبادئ ودونك األنظمة،
ّ
احلضاري ،ومن رواسب العقيدة ونوزاع العاطفة ،وقارن بينها مقارنة
توصلت إليه من النتيجة.
موضوعية ،واعدل يف ذلك ،ثم احكم بام ّ
وليكن مقياسك يف املقارنة ،وأساسك يف الدراسة االعرتاف باإلنسانية
واملحافظة عليها ،ستكون احلصيلة ـ فيام أتيقن ـ أن خري مبدأ هو
اإلسالم ،واإلسالم فقط.
ولتكن هذه هي نقطة االنطالق يف الدعوة إىل اإلسالم من جديد،
واملنهج الذي يسار عليه يف البحث والدراسة املقارنة.

الدعوة يف القرآن غاية دون حتديد الوسيلة
واآلي الكريمة هي أمثال قوله تعاىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ﴾(﴿ ،)4ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾(،)7
﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ﴾(﴿ ،)4ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ﴾(.)1
( )4سورة النحل ،اآلية.471 :
( )7سورة احلج ،اآلية.32 :
( )4سورة املائدة ،اآلية.41 :
( )1سورة احلج ،اآلية.28 :

تأمر هذه اآلي العزيزة بالدعوة إىل اهلل ..إىل اإلسالم ،وباجلهاد يف
حق جهاده ،وترشد إىل ذلك بصيغة عا ّمة.
سبيل اهلل ..يف سبيل اإلسالم ّ
خاصة ،ومل تفرض
تعني أسلو ًبا واحدً ا ،ومل حتدّ د طريقة ّ
وبلهجة فنية ،مل ّ
مسلكًا معينًا يف الوصول إىل الغاية.
والذي يستفاد من هذه العبائر املرشقة ـ ومن أمثاهلا ـ هو وجوب
دائام ،ويبذل أقىص
الدعوة إىل اإلسالم ،واإللزام بالعمل من أجل ذلك ً
درجات اجلهد ،وأبلغ حدود الطاقة ـ فكري ًة وعملية ـ يف اختاذ أكثر
نجاحا ،وأوصل األساليب إىل حتقيق اهلدف ،رشيطة أالّ تتناىف
الطرق
ً
أملحت إليه ساب ًقا أثناء احلديث
مع سائر األحكام اإلسالمية الثابتة ـ كام
ُ
حول (الدعاة املسلمني).
ووضع هذه القاعدة الرشعية العا ّمة هبذا الشكل العام ،وهبذه
واملجردة عن أي تفصيل وعن تعيني أي أسلوب
اللفتة الرائعة املطلقة
ّ
أو أية طريقة ،فألجل أن تكون قاعد ًة عا ّمة ،تنطبق عىل ّ
كل زمان
ومكان ،فتواكب األجيال وتساير العصور؛ ّ
ألن حتديد األسلوب
وتعيني الوسيلة مما تفرضهام ـ يف الواقع ـ طبيعة ومقتضيات الظروف
الزمنية للدعوة ،أي دعوة.

الدعوة يف السنّة منوذج يُقتدى
وربام يقال :إن سرية الرسول  Kيف الدعوة قد أملت ذلك
اخلاص.
وفرضته ،فعلينا أن نلتزم وجو ًبا أسلوهبا
ّ

ربام يقال هذا ،غري أن سرية الرسول  Kيف الدعوة عىل ضوء
احلكم املستفاد من تلكم اآليات املباركة ليست سوى مثل أعىل المتثال
حكام إلزام ًّيا ال ُُياد عنه؛
احلكم الرشعي يف أسلوب الدعوة ،وليست ً
ألن العمل وحده ال ّ
ّ
بنص
يدل عىل الوجوب ،وإنام يع ّينه متى اقرتن ّ
لفظي ّ
يدل عليه.
ً
طريقة المتثال ذلك
إالّ أن السرية النبوية املقدّ سة ال بدَّ أن تؤخذ
احلكم العا ّم.
وعىل ضوء هذا االستنتاج :فالقاعدة ـ إذن ـ تبقى هي القاعدة
األولية.

ابتكار األساليب احلديثة يف الدعوة
ربرة أمام الواقع املعيش :علينا أن
وربام يقال ألسباب قد ال تكون م ّ
نحافظ عىل أسلوبنا القديم الذي درج عليه اآلباء واألسالف ،وال بدّ
منه.
ولكن من أين حتتّمت هذه الالبدّ ية؟  ..ومن الذي ّقررها؟ هل
هناك يشء وراء طبيعة الظروف؟
وخاصة
إن طبيعة الظروف الراهنة حتتّم علينا ـ نحن املسلمني
ّ
الدعاة واملب ّلغني ـ اقتحام ّ
كل جمال ،واختاذ أي أسلوب يرتضيهام
اإلسالم واستثامر كل مناسبة معطاء ،وعدم اجلمود عىل األساليب
التقليدية التي أثبتت التجارب فشلها.

حول أساليبنا يف الدعوة

(*)

أرشت يف حديث سابق عن (أسلوب الدعوة إىل اإلسالم) إىل
ُ
عارضا
بعض األساليب التقليدية القديمة التي أثبتت التجربة فشلها،
ً
نقدها النقد البنّاء بغية الوصول إىل اهلدف الذي نرمي إليه من أداء
رس التنا اإلنسانية (اإلسالم) إىل األمة الفقرية لتلمسها واقعها املؤمل،
فرتتفع وتطلع إىل األوج اإلنساين الذي هيأه وأراده هلا اإلسالمُ ،مبدؤها
العظيم.

املنهج يف عرض عقيدة التوحيد
وإخال أن أهم أسلوب يلزمني الوقوف عنده هو أسلوب عرض
املفاهيم واألفكار واملعارف اإلسالمية لتغذية أذهان األمة هبا ،فغلغلتها
تتحول
إىل أعامق قلوهبم لتمتزج وكياهنم أو لتتحد وشخصياهتم ،لكي
ّ
بعد ذلك إىل مزيج من عنرصي العقل والعاطفة متشابك ومتامسك أي
حتس عظمة
التشابك والتامسك ،فتخلق منهم شخصيات إسالمية ّ
(*) جملة األضواء ،السنة  ،4العددان  44و 47مجادى اآلخرة 4481ه.

اإلسالم ،وتستشعر احتفاظ اإلسالم هلا بكرامتها وعزهتا اإلنسانيتني.
وتنظر رأي العني مسؤوليتها جتاه البرشية منسجمة واضحة ،فتندفع
بوازع من عميق أنفسها ألداء مهمتها أفضل وغاية األداء.
أهم تلكم املعارف اإلسالمية هي «عقيدة
أيضا أن
وإخال ً
ّ
التوحيد» ،العقيدة التي هي القاعدة الفكرية واألساس لبقية العقائد
والترشيعات واملركز الذي تلتقي عنده خطوط املعرفة اإلسالمية
دائام وأبدً ا.
بأمجعها ،واإلطار العام الذي يعيش املسلم داخل حدوده ً
إن الواقع الذي أراه عند األكثر من املبرشين والدعاة إىل اإلسالم
عدو رسد األقوال
يف أسلوب إعطائهم وتبليغهم العقيدة اإلسالمية هو ّ
واألدلة ب ٍ
بيان يفقدها قيمتها كعقيدة إنسانية هلا فاعليتها وتأثريها عىل
نفسية اإلنسان ويف شخصيته.
ولإليضاح أكثر :إن األكثر منهم يعرضها هبذا الشكل وعىل هذا
األسلوب غال ًبا:
عقيدتنا يف التوحيد هيّ :
إن هلذا الكون إهلًا خال ًقا واحدً ا متص ًفا
بجميع صفات الكامل ،والربهان عىل ذلك دليل السبية والوجدان ...
وإلخ.
متأثرين ـ يف هذا اللون من التعريف والعرض ـ بنظريات وأفكار
الفلسفات اإلهلية التي دخلت التفكري اإلسالمي وامتزجت به منذ بدء
تفاعل احلضارة اإلسالمية واحلضارات األخر ،األمر الذي أفقد التفكري

اإلسالمي ـ الذي نزل به القرآن الكريم ـ منهجه العقائدي الذي رسمه
القرآن ،وأسلوبه يف األداء الذي ّ
دل عليه.
هذا هو الواقع امللموس ،وكأننا نريد من املسلم أن يطبع هذه
املعارف يف ذهنه وُيملها عىل ألواح تالفيف دماغه دونام استفادة منها
يف حياته ،فكري ًة أو عملي ًة.

دور العقيدة يف بلورة الشخصية
ولست أريد من توجيه هذا النقد أالّ ُنربهن أو ند ّلل عىل وجود اهلل
تعاىل ووحدانيته ،فهذا مما ال بدّ منه ،وإنام أريد أن نجعل من إثبات
األلوهية والوحدانية خطوة أوىل خلطوة ثانية نؤكّد فيها ونركز كل
الرتكيز عىل فاعلية وتأثري عقيدة التوحيد يف بلورة نفسية املسلم بلور ًة
تتمشى وتتفق وفطرته﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾(،)4
وصياغة شخصيته صياغة تلتقي وتلتئم وطبيعته اإلنسانية﴿ :ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ﴾(﴿ ،)7ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ '& % $ # " ! Ü
( ) * .)4(﴾+
وهذه هي املشكلة التي نعانيها يف تأدية واجبنا كمسلمني
مسؤولني.
( )4سورة الروم ،اآلية.41 :
( )7سورة األنعام ،اآلية.441 :
( )4سورة اجلن ،اآليتان 44 :و.41

وانطال ًقا من هذه النقطة ،فلنتأ ّمل قلي ً
تعرف عواملها،
ال من أجل ّ
وقلي ً
التوصل إىل حلها وعالجها.
ال من أجل
ّ
كثريا عن االلتزام
ففيام يبدو أن من أسباب املشكلة هو االبتعاد ً
والعمل وفق مناهج القرآن العزيز وطبق أساليبه يف دراسته العقيدة
ّ
يتمشى مع طابعه ككتاب دعوة ،ومع
وإعطائها األمة اإلعطاء الذي
طبيعة األمة كبرشيني يفتقرون إىل ما يزكي وهيذب نفوسهم من أدران
ٍ
أساس
الفكر املسمومة املفسدة ،وإىل ما يبني كياهنم وشخصياهتم عىل
من واقعهم كإنسانيني.

وملاذا كل ﻫذا من القرآن؟!
كل هذا ،ألنه اإلسالم ،وهو دعوة إىل اخلري وعملية تغيري الفرد
واملجتمع إىل فرد إنساين وجمتمع إنساين.
فلامذا ال نسري وفق منهجه ونحن مسلمون ندعو إىل اإلسالم،
الذي هو دعوة اخلري ،وعملية الدفع إىل اإلنسانية.
إن املشكلة يف واقعها هي نتيجة االبتعاد عن مناهج القرآن
وأساليبه ،واالقرتاب إىل مناهج املدارس الفلسفية اإلهلية التي تعرض
ترسبت
عقيدة التوحيد وتعيشها كمسألة فكرية علمية فحسب ،والتي ّ
إلينا عن طريق االتصال االجتامعي وتفاعل حضارتنا وتلكم احلضارات
ورواده ـ يف واقع األغلبية منهم ـ علامء
األخر يف أزمان كان هواة العلم ّ
غري دعاة منصهرين بواقع اإلسالم كدعوة ،وكتب وأسفار الفلسفة
اإلهلية وعلم الكالم تربز الصورة بينة املالمح وواضحة اخلطوط.

وكان من نتائج هذين العاملني (االبتعاد واالقرتاب) وعوامل أخر
وأمر ،جاءت بعد هذين العاملني أو معهام :أن يكون املسلم حام ً
ال
أقسى ّ
ومعراة عن فاعليتها وتأثريها ،مما جعل منه فر ًدا يعيش يف
جمردة
ّ
لعقيدته ّ
املجتمع وال يشعر بأنه اجتامعي عليه واجب اإلنسان االجتامعي.

أما ّ
حل املشكلة:
ففي عقيديت هو أن نلتزم العمل وفق مناهج القرآن الكريم
وأساليبه التي متزج العقل بالعاطفة حني تغذي العقل وتنمي العاطفة،
والتي ّ
تدل وترشد اإلنسان إىل حصائل وثامر العقيدة.
فإن العقيدة ـ أي عقيدة ـ إذا المست العاطفة وأثارهتا اإلثارة
الكافية ،أ ّثرت التأثري الكبري عىل سلوك اإلنسان ،ما جيعله ال يصدر يف
سلوكه وال يندفع إال وفق تلكم العقيدة وضمن إطارها؛ ألنه يتّخذ
مقياسا يقوم عىل ضوء نتائجه
منها ـ من حيث يقصد أو ال يقصد ـ
ً
باالندفاع إىل العمل أو االرتفاع عنه ،فمتى التقى العمل هو ونتيجته
بالعقيدة ،قام به .ومتى تناىف هو أو نتيجته معها ،رفضه ومل ُيق ِدم عليه.

املنهج القرآين يف عرض العقيدة
ومن األمثلة :تصوير القرآن الكريم لواقع اإلنسان الذي يعتنق
عقيدة غري عقيدة التوحيد ،إحلا ًدا كانت أو رشكًا .يقول تعاىل'﴿ :

) (*/.- ,+ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ
ﭦ﴾(.)4
( )4سورة احلج ،اآلية.44 :

ما هي نتيجة من خير من مرتفع ٍ
هوة بعيدة بعيدة؟ ،وما
عال إىل ّ
ّ
ً
تنهيشا
نتيجة من هيوي من السامء فتتلقاه الطيور اجلوارح بمخالبها
ومتزي ًقا؟!
إهنا حتطيم الشخصية والقضاء عىل احلياة.
هكذا يرينا القرآن واقع من ُيمل غري عقيدة التوحيد ،يكون
كالذي هيوي من السامء ﴿ /.ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ﴾ ،حم ّطم الشخصية فاقد احلياة؛ ألنه يصدر يف سلوكه وأعامله عن
تلكم العقيدة املسمومة املردية.
وهكذا يرينا فاعلية العقيدة ويلمسنا أثرها صورة كالواقعية التي
نشاهدها رأي العني.
«وهي صورة صادقة حلال من يرشك باهلل ،فيهوي من أفق اإليامن
السامق إىل حيث الفناء واالنطواء ،إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن
املستقر اآلمن الذي يؤوب إليه ،فتخطفه
إليها ،قاعدة التوحيد ،ويفقد
ّ
األهواء ختطف اجلوارح ،وتتقاذفه األوهام تقاذف الرياح .وهو ال
يستقر عىل القاعدة الثابتة التي تربطه هبذا
يمسك بالعروة الوثقى ،وال
ّ
الوجود الذي يعيش به»(.)4
ويقول_ ^ [ \ ] Z Y X W﴿ :
` .)7(﴾g f e d c b a
( )4يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،سورة احلج.
( )7سورة التوبة ،اآلية.414 :

وهي صورة أخرى مقارنة بني من يقيم بناء شخصيته عىل أساس
قوي صامد صمود األبد ،وهو العقيدة احلقة ،وبني من يقيم بناء
شخصيته عىل أساس من أرض رخوة مفككة األجزاء ،صائرة إىل
التهدم واالهنيار ،وهي العقيدة الباطلة .فأهيام الذي أنصف إنسانيته،
وأهيام الذي مل يظلمها؟.)4(﴾D C B A﴿ ،
أيضا توضح وترسم فاعلية العقيدة ،خياطب
وهي صورة أخرى ً
هبا القرآن الكريم عقل اإلنسان وعاطفته م ًعا ،ليمزج بينهام وبني
بمهمة تكوين الشخصية اإلنسانية.
العقيدة فيدجمها وإيامها عنارص تقوم
ّ
ِ
يكتف بأن يربهن عىل عقيدة
هذا هو املنهج القرآين القويم ،إنه مل
التوحيد دون أن يعرض ويوضح فاعليتها وتأثريها ل ُيفاد منها يف احلياة
العملية.

إشارات معاصرة إىل أمهية دراسة العقيدة قرآنيًّا
وهذه املسألة ظهرت بعض بوادر االلتفات إليها وأخذت دراستها
تظهر يف بعض املؤ ّلفات اإلسالمية بام ُيرجع هلا تقييمها الرتبوي ،فقد
مشريا ،ومنهم األستاذ مالك بن
رأيت بعض الكتاب من عرض هلا
ً
نبي ،وكان تعريفه للمسألة ونقده إياها مما يلقي الضوء املنري ،يقول:
«وعلم الكالم ال يتّصل يف الواقع بمشكلة النفس إال يف ميدان العقيدة
َّ
يتخل مطل ًقا عن
أو املبدأ .واملسلم ،حتى مسلم ما بعد املوحدين ،مل
أدقّ :
عقيدته ،فلقد ّ
ظل مؤمنًا ،وبعبارة ّ
ظل مؤمنًا متدينًا ،ولكن عقيدته
( )4سورة لقامن ،اآلية.44 :

جتردت من فاعليتها؛ ألهنا فقدت إشعاعها االجتامعي ،فأصبحت
ّ
جذبية فردية ،وصار اإليامن إيامن فرد متح ّلل من صالته بوسطه
االجتامعي.
وعليه ،فليست املشكلة أن نعلم املسلم عقيدة هو يملكها ،وإنام
املهم أن نر ّد إىل هذه العقيدة فاعليتها اإلجيابية وتأثريها االجتامعي ،ويف
كلمة واحدة :إن مشكلتنا ليست يف أن (نربهن) للمسلم عىل وجود اهلل،
مصدرا
بقدر ما هي يف أن نشعره بوجوده ،ونمأل به نفسه باعتباره
ً
للطاقة»(.)4
وختا ًما ،أو ّد أن يكون حديثي هذا مثار بحث ودراسة للمسألة
لنحس نتائجها يف
تركيزا وأعمق مما هي اآلن،
بصورة أوسع وأكثر
ً
ّ
الفرد املسلم واملجتمع املسلم .إن شاء اهلل تعاىل.

( )4وجهة العامل اإلسالمي ،ص .11

الفصل الثاين

أهل البيت ومتثُّل القيم اإلسالمية
 املسلم يف حياة اإلمام عيل
 أﻫداف ووسائل ثورة الطف
 اإلمام الصادق  Cالداعية

املسلم يف حياة اإلمام علي



(*)

املسلم يف معىن انتمائه لإلسالم
من طبيعة اإلسالم ،ومن واقع مفاهيمه النقية األصيلة ،ومن طابع
نظرته إىل الكون واحلياة واإلنسان ،نستطيع أن نبلور مفهوم (اإلنسان
املسلم) يف أسلم تعاريفه ،ويف ألصق خصائصه ومميزاته ،ويف أركز
وكونت
عنارصه ،ويف أعمق حمتوياته ،بأنه :ذلك اإلنسان الذي صيغ ّ
شخصيته عىل ضوء تعاليم اإلسالم وهديه ..فكرة إسالمية ،وعاطفة
إسالمية ،وسلوك إسالمي .متى توفرت هذه العنارص :الفكرة
اإلسالمية ،حيث متأل النفسية يف أحاسيسها وانفعاالهتا ،والسلوك
منهجا وفق تعاليم اإلسالم وتوجيهاته .متى
اإلسالمي ،حيث يصدر
ً
توفرت هذه العنارص أصيل ًة وخالصة ،كونت الشخصية اإلسالمية
وأعطتها خصائصها ،وصاغت اإلنسان املسلم يف إطاره وحمتوياته.
ونستطيع أن نفهم يف ضوء هذا التعريف أن اإلنسان املسلم :هو
(*) جملة األضواء ،العدد  ،2السنة  ،7العام 4484ه4434 /م.

الذي ُيكّم اإلسالم عقيد ًة ونظا ًما يف مجيع حياته فردي ًة واجتامعي ًة ،ويف
كل جماالهتا وخمتلف مناحيها؛ ألن اإلسالم ـ حسب مفاهيمنا ،ال
حسب املفاهيم الغربية السائدة والتي ال نزال نعاين من رواسبها ـ عقيدة
ونظام ،دين وحياة ،مبدأ ودولة ،فيه النظام االقتصادي ،وفيه النظام
السيايس ،ويف النظام االجتامعي بمعنييه اخلاص والعام .وألن اإلسالم
ـ يف هذا الواقع اإلنساين الرفيع ـ يدفع املسلم دف ًعا إىل تنظيم احلياة عىل
هديه ويف ضوء تعاليمه ،وإىل تطبيقه يف كل جماالت احلياة يف الفرد
واألرسة ،ويف املجتمع والدولة.
واملسلم حركة ،حتاول أن جتعل من البرشية كلها أمة واحدة تعمل
باإلسالم ،وجمتم ًعا عامل ًّيا واحدً ا ،تصمم وتشاد بنيته عىل مبادئ اإلسالم
وأحكامه؛ ألن اإلسالم هو اإلنسانية ،هو خريها وسعادهتا ،واملسلم
ُيب لنفسه ،ويكره له ما يكره هلا ،وهو خليفة اهلل يف
ُيب لغريه ما ّ
أرضه ،وحامل رسالته إىل الناس كا ّفة﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾(.)4
واملسلم وعي وتضحية ..يعي كيانه كفرد ،ويعي كيانه كأ ّمة ويعتقد
أن مصلحة اإلسالم العليا فوق كل يشء ،فوق النفس متى تطلبتها
للتضحية من أجل إسناد وتقويم كيان اإلسالم كمبدأ ،وكيان املسلمني
كأمة.
من هذا التعريف ملفهوم املسلم ،ننطلق لنتعرفه يف تاريخ حياة
اإلمام أمري املؤمنني .C
( )4سورة آل عمران ،اآلية.441 :

اإلمام علي  النموذج لإلنسان املسلم
خالصا ،مت ّثل النموذج
كانت حياة اإلمام عيل  Cكيانًا إسالم ًّيا
ً
الكامل املتكامل لإلنسان املسلم ،وهذا ما نلمسه يف كل ظواهر حياته
حاكام عا ًّما ،يرأس الدولة
 ،Cوربام كان أروعها :حياته حينام
ً
اإلسالمية ،ويتز ّعم األمة املسلمة.
كان  ،Cلشدّ ة إخالصه إىل اإلسالم واملسلمني ،يامرس
وتوجيها ،ومراقبة دقيقة ،وحماسبة تا ّمة
السلطات الثالث بنفسه مبارشة
ً
للمسؤولني عنها من ِقبله يف الدولة .ها هو خياطب أبناء عرصه فيقول:
«قد ركز ُت فِي ُكم راية اإليام ِن ووقف ُت ُكم عىل حدُ ِ
ود احل ِ
الل واحلرا ِم
ُ
وألبس ُت ُك ُم العافِية ِمن عد ِيل وفرش ُت ُك ُم املع ُروف ِمن قو ِيل وفِع ِيل وأري ُت ُكم
كر ِائم األخ ِ
الق ِمن نف ِس»« ،واهللِ ما أسمع ُك ُم ا َّلر ُس ُ
ول شي ًئا إِال وها أنا
ذا ُمس ِم ُع ُك ُمو ُه»« ،وليس ر ُج ٌل أحرص عىل مجاع ِة ُأ َّم ِة ُحم َّم ٍد K
اب وكرم امل ِ
و ُألفتِها ِمنِّي أبت ِغي بِذلِك ُحسن ال َّثو ِ
آب»« ،وإِ ِّين ملِن قو ٍم ال
ِ
ِ ِ
الصدِّ ِيقني ،وكال ُم ُهم كال ُم
تأ ُخ ُذ ُهم ِيف اهللِ لوم ُة الئ ٍم ،سيام ُهم سيام ِّ
ار ،متمس ُكون بِحب ِل ال ُقر ِ
آنُُ ،ي ُيون ُسنن
األبر ِارُ ،ع َّام ُر ال َّلي ِل ومن ُار النَّه ِ ُ ِّ
ِِ
ربون وال يع ُلون وال ي ُغ ُّلون وال ُيف ِسدُ ون،
وسنن ر ُسوله ،ال يستك ِ ُ
اهللِ ُ
ِ
وهبم ِيف ِ
اجلنان وأجسا ُد ُهم ِيف العم ِل».
ُق ُل ُ ُ
ونلمس عدله االجتامعي وتطبيقه نظام احلكم عىل نفسه وعىل
الرعية متام التطبيق ،يف بعض ما نقله التاريخ من تراثنا احلضاري ،أمثال:
إطفائه شمعة بيت املال حينام جاءه بعض املسلمني يف بعض شأهنم،
وإمحائه احلديدة ألخيه عقيل حينام استامحه من ّبر املسلمني صا ًعا.

ونلمسها يف مشاركته الوجدانية التي مل نرها عند غري عيل C
بمساواته يف املعيشة واحلياة االقتصادية أقل فقري من أبناء األمة ،والتي
يفلسفها ويصورها بأقواله املأثورة عنه ،أمثال قوله« :إِ َّن اهلل تعاىل فرض
عىل أ ِئ َّم ِة العد ِل أن ُيقدِّ ُروا أن ُفس ُهم بِضعف ِة الن ِ
َّاس كيال يتب َّيغ بِالف ِق ِري
فق ُر ُه» ،وقوله« :ولو ِشئ ُت الهتدي ُت ال َّط ِريق إِىل ُمص َّفى هذا العس ِل،
و ُلب ِ
اب هذا القم ِح ،ونس ِائ ِج هذا الق ِّز .ول ِكن هيهات أن يغ ِلبنِي هواي
وي ُقود ِين جش ِعي إِىل خت ِري األط ِعم ِة ،ولع َّل بِ ِ
احلج ِ
از أو اليامم ِة من ال طمع
ُّ
ِ
ِ
ِ
ل ُه ِيف ال ُقر ِ
ِ
الشب ِع ،أو أبيت مبطان ًا وحويل ُب ُط ٌ
ص ،وال عهد ل ُه ب ِّ
ون غرثى
وأكبا ٌد ح َّرى ،أو أ ُكون كام قال الق ِائ ُل:
ـــة وحولـــك أكبـــاد ِ
و حســـبك داء أن تبِيـــت بِبِطن ٍ
حتـــ ُّن إِىل ال ِقـــدِّ
ٌ
ُ
ً
ار ُك ُهم ِيف مك ِ
أأقن ُع ِمن نف ِس بِأن ُيقال هذا أ ِمري ا ُملؤ ِمنِني وال ُأش ِ
ار ِه
ُ
الدَّ هر».
يرشع ملصلحة الطبقة
ومنها نفهم جل ًّيا أن النظام اإلسالمي مل ّ
احلاكمة ،كام نراه ونلمس واقعه فيام سواه من الترشيعات واألنظمة،
ذلك «أن كل ترشيع أريض هو ـ يف واقعه ـ تعبري عن الطبقة التي متلك
وحتكم ،وأن يم ّثل مصاحلها هي عىل حساب بقية الطبقات ،فاإلقطاع
فيرشع حلساب طبقة اإلقطاعيني وحلامية مصاحلهم عىل
مرة ُيكم،
ّ
فيرشع حلساب طبقة
حساب بقية الشعب ،ورأس املال مرة ُيكم،
ّ
العامل ،ودكتاتورية
الرأسامليني وحلامية مصاحلهم عىل حساب
ّ
فترشع حلساب طبقة العامل (نظر ًّيا عىل األقل)
البوليتاريا مرة حتكمّ ،
()4
عىل حساب بقية اآلدميني ..ومل ُيدث غري ذلك يف التاريخ» .
( )4حممد قطب ،هل نحن مسلمون؟

يرشع لغري مصلحة اإلنسانية
نفهم جل ًّيا أن النظام اإلسالمي مل ّ
عا ّمة ،وإعطائها كرامتها واالحتفاظ هبا.
ونفهم جل ًّيا أن ياميش واقع احلياة؛ ألن احلاكم متى مل يعش حياة
الفقري ،ال يتحسس آالمه ،وال يشعر بمدى حاجته ،فهو إىل عدم إنقاذه
وهوة الفاقة أقرب منه إىل العناية به.
من وهدة البؤس ّ
ونلمسها يف عدم استغالله املنصب لصاحله أو لصالح ذويه ومن
ِ
ِ
ربا ،وال ا َّدخر ُت ِمن
إليه ،يقول  « :Cفوا ِ
هلل ما كنز ُت من ُدنيا ُكم ت ً
غن ِائ ِمها وف ًرا ،وال أعدد ُت لِب ِايل ثو ِّب طِم ًرا» ،وها هو يكتب إىل بعض
عامله« :كيف ُت ِس ُ
يغ رشا ًبا وطعا ًما وأنت تعل ُم أنَّك تأ ُك ُل حرا ًما،
ّ
ِ
ِ
ِ
اع اإلماء وتنك ُح النِّساء من أموال اليتامى
وترش ُب حرا ًما ،وتبت ُ
واملس ِ
ني وا ُملؤ ِمنِني وا ُملج ِ
اك ِ
اه ِدين ا َّل ِذين أفاء اهللُ علي ِهم ه ِذ ِه األموال،
وأحرز ِ ِهبم ه ِذ ِه البِالد؟ ،فات َِّق اهلل واردد إِىل هؤ ِ
الء القو ِم أمواهلُم ،فإِنَّك
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِن مل تفعل ُث َّم أمكننِي اهللُ ِمنك ،ألعذر َّن إىل اهللِ فيك ،وألرضبنَّك
بِسي ِفي ا َّل ِذي ما رضب ُت بِ ِه أحدً ا إِال دخل النَّار وواهللِ لو أ َّن احلسن
واحلُسني فعال ِمثل ا َّل ِذي فعلت ،ما كانت هلُام ِعن ِدي هواد ٌة وال ظ ِفرا
ِمنِّي بِإِراد ٍة حتَّى ُ
آخذ احل َّق ِمن ُهام ،و ُأ ِزيح الباطِل عن مظلمتِ ِهام».
ويشء نلمسه من فلسفة اإلمام وثقافته هو :أن كل فكرة يقوهلا
يستمدها من واقع احلياة العملية ،ويرسلها يف مصلحة احلياة العملية ،فال
متت إىل اخليال والالواقع بأية
تعثر عىل فكرة عنده بعيدة عن الواقع ،أو ّ
صلة ،مما يعطينا أن حياته يف كل جوانبها ،حتى الفكرية منها ،هي بكاملها
عمل يبذل يف سبيل احلياة العملية لإلنسان من أجل نفسه وخريه.

ونلمسها يف تطهريه جمتمعه آنذاك من العنارص الالإنسانية أو
املتمردة عىل حتكيم اإلسالم نظا ًما يف احلياة ،ويف
املناوئة لإلسالم ،أو
ّ
تطهريه ذهنيات املسلمني من أوضار الفكر املسمومة ،ويف تنقيته
فغري من معاملها األصيلة ،ويف
املفاهيم واألفكار اإلسالمية مما علق فيها ّ
حماوالته من أجل إعادة املجتمع اإلسالمي إىل نصابه ،والذي ُيدده
بقوله« :إِ َّن أفضل ما تو َّسل بِ ِه ا ُملتو ِّس ُلون إِىل اهللِ ُسبحان ُه وتعاىل :اإليام ُن
بِ ِه وبِر ُسولِ ِه ِ
ِ
الص،
واجلها ُد ِيف سبِ ِيل ِه ،فإِ َّن ُه ِذرو ُة اإلسال ِم ،وك ِلم ُة اإلخ
فإِ َّهنا ال ِفطر ُة»؛ ذلك أن الفكرة الالإسالمية ،والتي تناقض مبادئ
اإلسالم ال جمال هلا يف بالد املسلمني ويف جمتمعهم.
فاملبادئ غري اإلسالمية ال تعيش يف جمتمع إسالمي ترسى قواعده
عىل تعاليم اإلسالم ،وتوثق عالئقه عىل هديه وإرشاده.
وقد رأينا اإلسالم يذهب إىل أبعد من هذا ،يقول تعاىلi﴿ :
utsrqponmlkj
.)4(﴾~ {|} z y x w v
الفئة الباغية من املسلمني ال حياة هلا يف جمتمع إسالمي حتى تفيء
إىل أمر اهلل تعاىل .ورأينا اإلمام  Cيط ّبق هذه املادة يف جماهلا.
هذا هو املسلم يف واقعه األصيل ،نلمسه يف تاريخ حياة اإلمام
 Cفكر ًة إسالمية متأل الذهنية يف إطارها وتفكريها ،وعاطف ًة إسالمية
( )4سورة احلجرات ،اآلية.4 :

منهجا وفق
متأل النفسية يف أحاسيسها وانفعاالهتا ،وسلوك يصدر
ً
تعاليم اإلسالم وتوجيهاته.
فهل وعينا كياننا كمسلمني وكأمة؟ وهل علمنا أن األمة التي ال
تفهم ذاهتا ،وال تعي كياهنا ال تقوى أن تثبت وجودها ،وال تستطيع أن
حتتفظ بكرامتها وال تقدّ ر أن حتقق غاياهتا وأهدافها؟
ندعوه تعاىل أن جيعل من هذه اليقظات نقطة االنطالق وفاحتة
اخلري إىل حياة إسالمية عليا.

أهداف ووسائل ثورة الطفّ

(*)

لكل حركة اجتامعية عوامل سببت حدوثها ،وأغراض يستهدفها
خاصة يروهنا أكفل بتحقيق تلكم الغايات
القائمون منها ،ووسائل
ّ
واألغراض.

حركات التغيري االجتماعي
وكل حركة ثوروية ـ وهي نوع من احلركات السياسية التي هي
بدورها وطبيعتها نوع من احلركات االجتامعية ـ تقسم يف رأي فريق من
علامء االجتامع إىل نوعني ،عىل اعتبار األهداف التي ترمي إليها:
( )4ثورية ،وهي :التي تنشد نسف النظام االجتامعي القائم من
قواعده وأسسه ،والقضاء عليه قضا ًء تا ًّما ،وإقامة نظام اجتامعي آخر بدله.
( )7إصالحية ،وهي :التي هتدف إىل تغيري ما ال يلتئم مع روح
(*) جملة األضواء ،العدد  ،4السنة  41 ،4حمرم 4481ه 41 :متوز 4431م.

وبنود النظام الصحيح يف نظرها ،وما ال يتفق وطبيعة املجتمع الذي
منسجام مع ما تقصد إليه من قيم ونظم وأخالق
ثارت يف سبيله ،وجعله
ً
وما شاكل.
والذي يتحكم يف فرض أو إمالء هذا النوع من احلركة أو ذاك هو
طبيعة الظروف االجتامعية والسياسية لتلك احلركة.
عىل ضوء هذا التقسيم املذكور ،أعرض ـ بيشء من اإلجياز ـ نوعية
مستخلصا ذلك من خالل واقعها التارخيي،
هنضة اإلمام احلسني C
ً
مصلحا ومسؤوالً عن رعاية
ومن واقع شخصية اإلمام احلسني C
ً
املسلمني ومدّ الدعوة اإلسالمية؛ ألن دعوة اإلمام احلسني  Cـ يف
واقعها ـ امتداد لدعوة النبي .K
موجزا إىل أن هنضة اإلمام احلسني  Cهل
عىل ضوء هذا ،أشري
ً
هي ثورية أم إصالحية؟ وإىل األغراض التي استهدفتها ،ثم الوسيلة
التي اختذهتا يف حتقيق أهدافها ،والتي هي ـ يف نظرها ـ الكفيلة بذلك.

طبيعة النهضة احلسينية
أملحت إىل أن اعتبار احلركة ثورية أو اعتبارها إصالحية ،رهني
ُ
بطبيعة ظروفها الزمنية ،ولذلك فهي ترجع يف ذلك إىل واقع النظام
القائم وواقع احلاكمني به ،وإىل ما ينشده القائمون باحلركة.
إن واقع النظام القائم زمن اإلمام احلسني  Cوواقع احلكّام
آنذاك بعيدان كل البعد عن واقع اإلسالم ،دين األمة ونظامها املحبوب.

ويكفينا للتدليل عىل ذلك :استبدادية معاوية ووصوليته،
واستبدادية يزيد السافرة ،ونفعية بطانته احلاكمة وانتهازية جهاز الدولة
اخلاصة عىل حساب املسلمني
بشكل عام من أجل الوصول إىل مآرهبم
ّ
املظلومني ُيرماهنم من حقوقهم وبامتهان كراماهتم وقيمهم الشخصية
 ..وجمون يزيد وخالعته واألخالق والقيم االجتامعية غري اإلنسانية
ألغلبية أبناء ذلك املجتمع املوبوء وأمثال هذه من مفارقات ومناقضات
لروح اإلسالم وترشيعاته العادلة ،التي ُيدثنا التاريخ عنها بملء
الرصاحة.
إن نقل التاريخ ألمثال هذه املجافيات لواقع الرشيعة اإلسالمية
وروحها فلتة من فلتات الزمن؛ ألنه ُكتِب بأقالم املثقفني األذناب
آنذاك ،السائرين بركاب احلكام اجلائرين إال ما ّ
شذ ،وألنه هو الذي
حق احلسني  Cوآله ،فعدّ هنضة
وقف موقف اخليانة واجلناية يف ّ
اإلمام  Cمن نتائج الرصاع القبيل بني هاشم وأمية الذي ظهر بأعنف
ويصور ،ليمسخ حقيقته
أشكاله وصوره يف مأساة الطف ،كام يدّ عي
ّ
رصا ًعا بني مبدئي :اإلسالم املتم ّثل يف شخصيات احلسني  Cوآله،
املتجسدة يف شخصيات يزيد وآله.
واجلاهلية
ّ
أيضا يف الربهنة عىل ذلك من مأثور التاريخ ألقوال يزيد
ويكفينا ً
التي يدان هبا قوله:
وحـــي نـــزل
لعبــــت هاشــــم بامللــــك فــــال خـــرب جـــاء وال
ٌ
والتي تكشف عن واقعه ودخيلة نفسه التي تعرب بدورها عن
عقيدته ،وهو احلاكم العا ّم.

نتبني أن هنضة اإلمام احلسني  Cكانت
من هذه ـ ونظائرها ـ ّ
حركة ثورية ـ استهدفت حتطيم ونسف النظام األموي القائم جلوره
ولنحله عىل اإلسالم نحالً ،وإعادة النظام اإلسالمي إىل احلكم
ولسياسة املجتمع بالعدل ،ورعاية األمة باحلق.
وهذه ـ ونظائرها ـ من أهم عوامل ثورة اإلمام احلسني  Cالتي
متتدّ بجذورها التارخيية إىل أيام جدّ ه الرسول األعظم .K

من عوامل النهضة احلسينية
يرشد إىل حتديد تلكم األغراض السامية التي استهدفتها ثورة
احلسني  Cواقعه  Cالذي ينطبق وواقع اإلسالم متام االنطباق،
وكلامته وأقواله الكريمة التي هي بمثابة حتديد لنتائج خمططات ثورته
وغاياهتا املقدّ سة ،أمثال:
ما جاء يف وصيته  Cإىل أخيه حممد بن احلنفية« :وأين مل أخرج
خرجت لطلب اإلصالح يف
بطرا وال مفسدً ا وال ظا ًملا ،وإنام
ُ
أرشا وال ً
ً
أمة جدي  أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر ،وأسري بسرية
جدي وأّب عيل بن أّب طالب ،فمن قبلني بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق،
عيل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم ،وهو خري
ومن ر َّد َّ
احلاكمني».
وما جاء يف كتابه  Cإىل رؤساء األمخاس بالبرصة« :أما بعد ،فإن
اهلل اصطفى حممدً ا  عىل خلقه ،وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ،ثم

قبضه إليه ،وقد نصح لعباده ،وب َّلغ ما أرسل به  ،وكنا أهله،
وأولياءه وأوصياءه ،وورثته ،وأحق الناس بمقامه يف الناس ،فاستأثر
علينا قومنا بذلك فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ،ونحن نعلم أنا
أحق بذلك احلق املستحق علينا ممن تواله ،وقد بعثت رسويل إليكم هبذا
السنة قد أميتت،
الكتاب ،وأنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه ،فإن ُّ
والبدعة قد ُأحييت ،فإن تسمعوا قويل أهدكم إىل سبيل الرشاد».
وتقررها طبيعة احلركة ومالبساهتا
والوسيلة هي األخرى متليها
ّ
وظروفها الزمنية.
وتلكم الظروف واملالبسات ـ بواقعها التارخيي آنذاك ـ كانت
تفرض أن تكون وسيلة الثورة لإلطاحة بنظام أمية وحكمها اجلائر
املنايف لإلسالم ،هي الشهادة؛ ألهنا هي االحتجاج األخري واحلاسم،
والعامل القوي حينذاك ،وألهنا هي الفتح ـ كام يصفها اإلمام C
بقوله« :من حلق ّب فقد استشهد ،ومن مل يلحق ،مل يبلغ الفتح» ،وألهنا
ظلام وبدمها املراق عدوانًا « ..إن موت
هي االنتصار بنفوسها املزهقة ً
فجر انتصاره».
الشهيد ُ

الثورة عالجًا لواقع األمة
واإلمام احلسني ُ Cيتم اختاذ الوسيلة املذكورة ،حيث ينظر
الواقع االجتامعي احلارض آنذاك وسوء املصري الذي آل إليه ،وتدلنا عىل
أيضا أقواله املأثورة الرشيفة ،أمثال:
ذلك ً
ما يف خطبته بمكة التي استهلها بذكر املوت« :أال ومن كان فينا

باذالً مهجته ،مو ّطنًا عىل لقاء اهلل نفسه ،فلريحل معنا ،فإين راحل
مصبحا إن شاء اهلل تعاىل».
ً
وما يف خطبته بكربال« :أما بعد ،فقد نزل بنا من األمر ما قد ترون،
وإن الدنيا تغريت وتنكّرت وأدبر معروفها ،ومل يبق منها إالّ صبابة
احلق ال
كصبابة اإلناء ،وخسيس عيش كاملرعى الوبيل ،أال ترون إىل ّ
يعمل به وإىل الباطل ال يتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء اهلل ،فإين ال
أرى املوت إال سعادة ،واحلياة مع الظاملني إال بر ًما».
هكذا تفعل العقيدة ،وهكذا يصهر اإلسالم شخصيات أبنائه،
بأعز يشء.
فيفدى بأغىل ثمن ،وُيمى ّ
احلرة
وهذه هي الدروس والعرب التي تفاد من حيواهتم اخلرية ّ
وتضحياهتم املقدّ سة يف سبيل املبدأ.

اإلمام الصادق  الداعية

(*)

«ال َّسال ُم َع ََل الدُّ َع ِاة إِىل اهللِ واألَ ِدالّ ِء َع ََل َم ْر َضاة اهللِ»
تتموج بني أضواء هذه العبارة إرشاقة من وضح النبوة وتتفجر بني
ّ
وللحق دالئل هبا يعرف ،وللصواب
قبساهتا إشعاعة من نور اإلمامة.
ّ
ّ
يستدل هبا عليه.
أنوار
هذه العبارة املرشقة إحدى األوصاف لألئمة من أهل البيت A
التي وردت يف الزيارة اجلامعة ،لتقييم واقعهم اإلنساين األمثل.
عرض ُتها لتكون مثار احلديث ،ومرتكز البحث؛ إذ تعدّ من
التصويرات التي تعكس واقع األئمة  Aحينام نقصد وحينام نفهم ما
يف كلامت هذه العبارة من حمتويات ،وألهنا مجاع الكلمة التي تق ّيم سمو
شخصياهتم  .Aذلك أن الدعوة إىل اهلل تعاىل والداللة عىل مرضاته
(*) جملة األضواء ،العددان  71و ،74السنة  41 ،4شوال 4481ه 44 :مارس
4434م.

هي املسؤولية األوىل والعظمى التي أنيطت بالنبي  ،Kومنه امتدّ ت
إىل األئمة من آله ملا يتمتعون به من إنسانية كاملة ،ولتوفر مقوماهتا
وللتعرف عىل نوعية ومفاهيم هذه
وعنارصها ورشوطها فيهم .A
ّ
املقومات والعنارص والرشوط هلذه املسؤولية يرجع إىل كتب العقيدة
ّ
وبخاصة مدونات اإلمامة ،فملؤها إيضاح وبرهنة وتدليل بام ال يفسح
ّ
املهمة اخلطرية هبم .A
أي جمال للريب يف إمامتهم وإناطة هذه ّ
وتتضمن املسؤولية يف مدلوهلا ووظيفتها :رئاسة الدولة اإلسالمية
وإدارهتا بالعدل ،ورعاية شؤون األمة وقيادهتا إىل احلق؛ ألهنا جمال
الدعوة إىل اهلل تعاىل.
واملقومات
وهي ختتلف يف واقعها املوضوعي من حيث العنارص
ّ
والرشوط وما إليها .ومن هنا كانت دراستها واستعراضها من هذا
اجلانب هي ـ يف الواقع ـ دراسة موضوع واحد ال خيتلف نظر ًّيا
وموضوع ًّيا يف شخصية إمام عنه يف شخصية إمام آخر.
أيضا يف واقع األئمة التارخيي الفردي.
يضاف إليه :أهنا ال ختتلف ً
فحياهتم الفردية صورة واحدة.

اإلمام والدعوة إىل العقيدة الصحيحة
عرض أساليب الدعوة يف حياة كل إمام يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا ـ يف
استخالص نتائجه ـ بمعرفة أدوار حياة الدعوة اإلسالمية منذ عرص
يؤرخ له ،وذلك
الداعية األول النبي حممد  Kحتّى عرص اإلمام الذي ّ
بغية الوقوف عىل خمتلف العوامل االجتامعية والسياسية التي ساعدت

وخاصة.
عىل دفع ونرش ،أو عىل إيقاف وعرقلة الدعوة يف جماالهتا عام ًة
ّ
واملقومات املبدئية
ويتو ّقف ـ من ناحية منهجية ـ عىل معرفة العنارص
ّ
التي يقوم عىل أساسها الكيان الكامل للفرد املسلم ،والكيان الكامل
تعرف مدى انتشار الدعوة نتيجة جهاد اإلمام
للمجتمع املسلم ،من أجل ّ
املؤرخ له ،ونتيجة قيامه بمسؤوليته بصفته داعية ومسؤوالً أول.
ّ
واملقومات تلتقي مجيعها عند مركزها
إن خطوط هذه العنارص
ِّ
األساس واألصيل ،وهو( :العقيدة ذات الفاعلية االجتامعية) التي
املستمر
تدفع إىل حتكيم وتطبيق النظام تطبي ًقا واقع ًّيا وإىل العمل اجلامعي
ّ
من أجل ذلك ،وبأبعد وأفضل ما يتط ّلب حتّى التفاين والتضحية.

ضعف فاعلية العقيدة يف املجتمع املسلم
لعوامل كانت تعيشها نفوس املسلمني ،وكانت من أهم ظواهرهم
االجتامعية قبل إسالمهم ،محلوا رواسبها معهم إىل اإلسالم و ّملا
يستكمل تطهريهم منها ،ولعوامل ُوجدت يف املجتمع اإلسالمي بعد
وفاة النبي  Kوبني صفوف املسلمني ،لتلك وهلذه ولغريمها من
العوامل ،بدأت العقيدة اإلسالمية تضعف قلي ً
ال قليالً ،حتى ثورة
اإلمام احلسني  ،Cحيث أملت عليه الظروف ،وفرضت عليه
املالبسات االجتامعية والسياسية آنذاك أن ينترص هلذا بالفداء ،وأن
يقوي منها بإراقة الدم الطاهر ،وأن يضاعف من طاقاهتا احلرارية
بأشالء الضحايا املقدّ سة من آله وصحبه .A

فكانت هذه الثورة اجلبارة اللغم الذي انفجر حتت رصح العقيدة
املمهد ملا تليه من ألغام ،واملنار الذي اهتدى به الثائرون
الباطلة ،واللغم ِّ
ضدّ احلكم اجلائر لبني أمية حتى أطيح وعصف بكيانه رما ًدا يرى
الناس مصري الباطل ومآل اجلور ،ويوقفهم عىل مستقبل العقيدة
اهلوة.
الفاسدة ترمي بمعتنقها إىل هذه ّ
وكانت حافز إثارة الوعي اإلسالمي ،وعامل االندفاعات من أجل
استعادة احلقوق املغتصبة ،وإلعطاء العقيدة اإلسالمية جماهلا للنفوذ إىل
أعامق قلوب املسلمني لتسرتجع فاعليتها األوىل.
وكانت ـ وما وليها من احلركات االجتامعية واالنتفاضات
السياسية ـ من أهم وأقوى العوامل التي ساعدت عىل هتيئة الذهنية
ألبناء األمة لتفهم اإلسالم ووعي مفاهيمه وأهدافه.

الدور الدعوي

لإلمام الصادق 

وهنا ،كان دور اإلمام الصادق  Cيف فرتة االنتقال يف هناية دولة
أمية وبداية الدولة العباسية ،مما أعطى الفرصة وأعدّ املجال لإلمام
املوسع.
 Cأن يقوم بمسؤوليته بذلك الشكل ّ
وقد تلخص هذه العوامل املساعدة لإلمام من الوجهة االجتامعية
والسياسية بام ييل:

 .4فرتة االنتقال ،التي من طبيعتها هتيئة املجال للعقائديني يف نرش ّ
وبث
مبادئهم نتيجة انطباعها بصبغة الرصاع السيايس بني احلكم املنهار
واحلكم القائم عىل أنقاضه وانشغاهلا به.
 .7إقامة اإلمام الصادق  Cيف املدية املنورة ،مصدر الترشيع
اإلسالمي ،ومركز الثقل الديني يف البالد ،وجمتمع ذوي املكانات
االجتامعية املرموقة من القيادات اإلسالمية ،ما يعطيها خطورهتا
الكربى يف أعني الساسة واحلكّام ،وما جيعل هلا خطرها املخيف
وبخاصة يف فرتة االنتقال.
عليهم وعىل سياستهم
ّ
 .4مركز اإلمام الديني الذي ّ
ُيتل القمة ،ومكانته االجتامعية العليا
والواسعة.
 .1ابتعاد اإلمام  Cعن املجال السيايس ،واعتزاله خوض معرتك
السياسة القائم؛ لعلمه وخربته من األحداث السابقة بعدم وصول
احلكم إليه ،ولعلمه بموقف السياسة الراهنة آنذاك منه ،ووجهة
نظرها إليه عىل أنه اخلطر الكبري املهدِّ د لكياهنا؛ لشخصيته اإلسالمية
ّ
الفذة ،وملركزه الديني واالجتامعي األعىل ،وألن املعارضة للسياسة
كانت حينها تسري طبيع ًّيا من غري أن تفتقر إىل الدفع وبشكله السافر.
ليتفرغ إىل دفع العقيدة اإلسالمية ذات الفاعلية
وكل هذا
ّ
االجتامعية؛ ألهنا القاعدة التي يقوم عىل أساسها بناء الفرد املسلم،
وكيان املجتمع املسلم ،واألصل الذي تتفرع منه كل املعرفة اإلسالمية
واملقياس الذي ُيدّ د سلوك الفرد واأل ّمة يف احلياة.

 .1تط ُّلع املسلمني إىل الفقهاء ،وإقباهلم عليهم لتعرف نظم الترشيع
التي ّ
حتل هلم مشاكلهم الفردية واالجتامعية ،السيام بعد انقراض
عرص الصحابة ،وكان اإلمام الصادق  Cيف طليعة العلامء
بالترشيع اإلسالمي.

من نتائج دعوة

اإلمام الصادق 

كان كل ما هيدف إليه اإلمام :العقيدة بواقعها النقي األصيل ،ومن
هنا كان تراثه الفكري يزخر بدفعه للعقيدة وغلغلتها يف أعامق قلوب
وذهنيات أبناء األمة املسلمة ،وبدفاعه عنهم الدفاع املمتلئ قوة
أساسا وترك ًّزا ،بإيضاحها اإليضاح الكايف بمختلف
وحرارة ،واملحكم
ً
ّ
تتمشى مع خمتلف املستويات الذهنية للمسلمني،
األساليب التي
وبإيضاح وبيان الترشيع اإلسالمي يف مرونته واستمراريته وشموله
وتكامله وكامله.
فكان مما خلفه هذه الثروة الثقافية الضخمة الضافية ،وأولئك
العقائديني من تالمذته ،أمثال :هشام بن احلكم ،ومؤمن الطاق ،وحممد
بن مسلم ،وزرارة بن أعني ،وغريهم.
تلك الثروة التي ال تزال قوة الدفع للعقيدة ،وأولئك العلامء الذين
ال يزالون قدوة األجيال املسلمة يف العمل والتضحية من أجل املبدأ ويف
سبيل العقيدة.
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