ح�سن بن مو�سى ال�صفار



الطبعة الأوىل
1434ﻫ ـ 2013م

رب العالمين اللهم ِّ
�صل على محمد
الحمد هلل ّ
خاتم الأنبياء وتمام عدة المر�سلين وعلى �آله
الطيبين الطاهرين ،و�صحبه المنتجبين.

كلمات في البدء
اإلحياء الحسيني سم ٌة من أهم وأبرز سمات المجتمع المنتمي ألهل البيت،B
وه�و توجي� ٌه من توجيه�ات األئمة الطاهري�ن ،Bفقد ورد عن اإلم�ام الصادقE
قوله« :أحيوا أمرنا.رحم الله من أحيى أمرنا».

ٍ
بشكل عام ،وعاشوراء
والسؤال المهم :هل كل من يهتم ويحيي ذكرى األئمةB
ٍ
دافع واحد؟ أم أن هناك اختالف ًا بين الناس وتفاوت ًا؟
بشكل خاصُ ،يحركهم ٌ
كل ٍ
بكل بساطة يمكننا الجزم بوجود االختالف والتفاوت ،وعلى ِّ
ِّ
فرد أن يتأمل

تحركه لإلحياء الحسيني ،وحقيقة عالقته مع هذه
ذاته ليكتشف حقيقة الدوافع التي ّ
الش�عائر ،فالنجاح في الكشف عن ذلك سيكشف لك عن مستوى الوعي الحقيقي
الذي تنتمي إليه ،ومهم جدًّ ا أن تتحرى الصدق في ذلك؛ ألن عدم د ّقتك في التأ ّمل
في ذاتك سيعكس نتائج سلبية يعود ضررها عليك.
نع�م ،إن الداف�ع الحقيق�ي لإلحي�اء الحس�يني يختل�ف م�ن ش�خص آلخ�ر.
وأس�تعرض هنا س�بعة م�ن الدوافع التي ال ش�ك أن أحدها هو الداف�ع األبرز الذي
يحرك اندفاعك باتجاه اإلحياء الحسيني ،كما أنه قد يكون لديك أكثر من دافع.

وتتعرف على ما يميزه
والمطل�وب منك بداي� ًة أن تفهم بعمق طبيعة كل داف�ع،
ّ
عن غيره لتكون قادر ًا على التمييز بين هذه الدوافع المتعددة.
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تعبير عن مس�توى وعيك ومس�توى
وعلي�ك أن ت�درك أن هذا الداف�ع إنما هو ٌ
نضج عالقتك مع القضية الحس�ينية .وال يعني ذلك أن هذا المستوى هو قدرك وال
وهمتك
يمكن�ك االرتقاء منه
ً
لمس�توى أعل�ى ،إال أن ذلك مرهون بم�دى جدّ يتك ّ
بهمته ،كما يطير الطير بجناحيه.
وإرادتك ،فالمرء يطير ّ

�أو ًال :الذات البدائية

حين يكون غاية تفكير اإلنس�ان هو تأمين االحتياجات الفسيولوجية لذاته ،فإنه
ٍ
بصورة بدائية ،وفي أدنى المستويات.
يتعامل مع كل ما ُيحيط به

وينطب�ق ه�ذا الكالم عل�ى اإلحي�اء الحس�يني ،حين ينطل�ق الف�رد ضمن هذا
المس�توى إلحياء عاشوراء محاكي ًا بذلك والديه ،أو لتأمين احتياجاته الفسيولوجية
إن كان اإلحياء الحسيني يؤ ّمن له ذلك.

ثاني ًا :االنتماء العائلي

ينمو اإلنسان وتنمو معه احتياجاته ،فحين يشعر بالحاجة إلى التكاتف والتالحم
يبدأ في التداخل مع محيطه العائلي الكبير ،والهدف من ذلك :تعزيز حالة التكاتف
والتالحم ،وإرضا ًء للعائلة وشيخها الكبير.

وب�ذات المس�توى من الوعي قد ُيحيي الفرد الش�عائر الحس�ينية ،بحيث يكون
لقوتها في المحيط االجتماعي الذي ينتمي إليه.
دافعه رضا عائلته ،وتعزيز ًا ّ

ثالث ًا :الذات الأنانية

قوته ،فيس�عى لفرضها وبس�ط
حي�ن ينظر اإلنس�ان إلى ذات�ه فقط ،ويرى نقاط ّ
سيطرته على المحيط من حوله ،فإنه بهذه الذات يكون أنان ّي ًا ،وال يرى إال نفسه.

وبه�ذا الوع�ي األنان�ي قد ُيحيي اإلنس�ان الش�عائر الحس�ينية ،ويس�عى جاهد ًا
ليك�ون وج�وده فوق الجميع ،وحين يدخل طرف ًا في المنافس�ة ،وإن كانت إيجابية،

كلمات في البدء
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فإنه مس�تعدٌّ الس�تخدام منطق القوة ليبقى هو ب�ارز ًا ،ويتجاهل تمام� ًا أنه يعيش في
رحاب أبي عبد الله الحسين.E

رابع ًا :البيئة المق ِّيدَ ة

يواجه اإلنسان في حياته العديد من الجهات التي تفرض رأيها ونفوذها عليه.

أي مجتم� ٍع م�ن المجتمع�ات من وجود مث�ل هذه الجه�ات ،فتار ًة
وال يخل�و ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأعراف قد ألزم
عادات
وجاهات اجتماعية ،وتار ًة تتم ّثل في
زعامات أو
تتم ّث�ل في
المجتمع بها نفسه ،فتمس كل من ينتمي لهذا المجتمع.
وهنا يجد اإلنس�ان نفس�ه مض ّطر ًا للخضوع والخنوع لهذا الواقع ،ف ُيق ّيد نفس�ه
باألعراف والتقاليد الس�ائدة ،وينتهج رأي وفكر الرم�وز والزعامات التي يتأ ّثر بها،
أسير مق ّيد ،بل قد يبالغ البعض ليصل به المطاف لدرجة تقديس هذا الواقع،
فهو هنا ٌ
فتُصبح األعراف والتقاليد والرموز ،أمر ًا مقدّ س� ًا ال ُيمكن المس�اس بها ،أو نقدها،
ومن يجرؤ على ذلك ،قد ُيتّهم في انتمائه والتزامه الديني والقيمي.

وق�د ُيحي�ي اإلنس�ان الش�عائر الحس�ينية به�ذا المس�توى م�ن الوعي ،وس�ط
قي�ود المجتم�ع ،وم�ا إن يكون بعيد ًا ع�ن تلك القيود ت�راه بعيد ًا أيض ًا عن الش�عائر
الحسينية.

خام�س ًا :الذات الربحية

حي�ن يع�ي اإلنس�ان مصالح�ه الش�خصية ،ويتع�زز ف�ي نفس�ه مفه�وم الرب�ح
والخس�ارة ،فإنه ق�د يضرب بعرض الحائ�ط القيود االجتماعي�ة ،فيتّجه نحو منطق
الربح والخسارة.

والفرد ضمن هذا المس�توى أرقى من األنان�ي ،فعالقته مع اآلخر عالقة ربحية
محس�وبة ،دون أن يك�ون فيها لجو ٌء للعنف أو الق�وة ،وإنما المصلحة هي الحاكمة
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في األمر.

وفيما يرتبط بالش�عائر الحس�ينية فضمن هذا المس�توى من الوع�ي يكون دافع
الفرد هو الربح بش�كل أس�اس ،فطالم�ا هناك ربح مادي أو معن�وي فإنه يتفاعل مع
الشعائر ،وإذا ّ
قل مستوى الربح ّ
فإن تفاعله يتراجع.

�ساد�س ًا :الروح الإن�سانية

يرتقي اإلنسان وعي ًا ،فيرتقي سلوك ًا وروح ًا ،فهو في هذا المستوى يؤمن بقوله
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ
آد َ
مكرم ًا عنده.
يبقى
إنسان
هو
حيث
من
فاإلنسان
}،
م
تعالى{ :ولقد كرمنا ب يِن
ّ

فتراه يشيع بين أقرانه روح المحبة والسالم والتسامح والتعايش واأللفة والتعاون
واالحترام ،دون انتظار مقابل ،فهو كالشمعة التي تحترق من أجل اآلخرين ،وبذلك
ُيق�دّ م نموذج ًا رائد ًا في العالقات البش�رية كالنحلة أينما كان�ت ،فإنها تقدّ م رحيقها
للجميع ،بال استثناء .وقد يعيش البعض ضمن هذه الحالة بطبيعته الفطرية ،والبعض
يعيشها وعي ًا ،لتُم ّثل له دور ًا في الحياة.
وتتجل�ى ه�ذه الروح في خدّ ام أبي عبد الله الحس�ين Eالذين نذروا أنفس�هم
لخدمة الشعائر الحسينية ،بعيد ًا عن اعتبارات االنتماء العائلي ،أو القيود االجتماعية،
ٍ
وقلب يفيض بالمحبة ّ
ٍ
لعشاق أبي
وروح إنسانية،
إنهم يبذلون عطاءهم بداف ٍع ذاتي،
عبد الله الحسين.E

�سابع ًا :الذات التكاملية

حين يرتقي اإلنس�ان بفكره ووعيه ،ويتأمل في ذاته ووجوده ،ف ُيدرك أن وجوده
ف�ي الحي�اة لم يك�ن عبث ًا ،وأن الله س�بحانه إنما خلق�ه ليكون خليفت�ه في األرض،
وحي�ن يتعزز في نفس اإلنس�ان تقديره لذاته ،فيرى أنّه يمتلك م�ن الكفاءة والقدرة
م�ا يس�تحق التقدير ،عن�د ذلك تجده يس�عى لالرتقاء بفكره ووعي�ه ،وتحقيق دوره
في الحياة.

كلمات في البدء
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ٍ
تقدير واعتزاز ،إال أنه في
واإلنسان ضمن هذه الحالة وإن كان ينظر لذاته نظرة
ذات الوقت يحفظ لآلخر موقعيته ومكانته وح ّقه الطبيعي في أخذ دوره في الحياة.
بل إنه ضمن الفريق الواحد يس�عى ألن يكون العمل تكاملي ًا بحيث كل كفاءة تأخذ
موقعيته�ا في النش�اط والعمل .فهو يؤمن بأن الحياة تتس�ع للجمي�ع ،وبهذا الوعي
يتحقق التكامل بين أصحاب الرساالت الرائدة في الحياة.
وفي هذا المس�توى من الوعي فإن اإلنس�ان ُيحيي موس�م عاشوراء ضمن ٍ
دور
وجد نفس�ه وروحه فيه ،س�وا ًء على مستوى الخطابة الحس�ينية ،أو إقامة المآتم ،أو
ٍ
جمعي أو فردي ،إنه يبحث عن ذاته من خالل ٍ
دور نذر نفس�ه له،
بنش�اط
المش�اركة
ٍّ
كما أنّه يرى في عاش�وارء الحس�ين Eموسم ًا يستلهم من بركاته وفضائله ما ُيحقق
له الدور الريادي الذي يتطلع إليه.
ماذا بعد؟

ٌ
حائر ينبغ�ي أن تطرحه على نفس�ك دوم ًا ،وعليك أن تك�ون صادق ًا مع
س�ؤال ٌ
نفس�ك ،إلى أي مستوى تنتمي عالقتك مع القض ّية الحسينية؟ وما هو الدافع األكثر
بروز ًا فيها؟

عندها فقط ستُدرك ضمن أي مستوى أنت تُحيي الشعائر الحسينية ،وبإمكانك
أن ترتقي بذاتك وعي ًا لتكون عالقتك في أعلى مستوى من النضج ،كما أنه بإمكانك
أن تبقى حيث أنت ،ش�ريطة أن تكون صادق ًا مع نفس�ك ،ومدرك ًا لمس�توى وعيك،
ومستوى نضج عالقتك مع القضية الحسينية.
وفضيلة الشيخ حسن الصفار ُيمثل نموذج ًا رائد ًا ضمن هذا المستوى من الوعي
في إحياء عاشوراء الحسين ،Eوالكتاب الذي بين يدي القارئ العزيز إنما هو ثمرة
ٍ
خطاب حضاري أصيل.
من ثمار الدور الريادي الذي يقدمه لألمة من خالل

ففي عام 1430ﻫ وبهمة مجموعة من األصدقاء المهتمين بنشاط الشيخ الصفار
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في موسم عاشوراء سعينا لصياغة تقارير يومية تتضمن أبرز المحاور الجوهرية التي
تحدث عنها فضيلته في محاضراته العاشورائية.

كم�ا ق�ام بعض اإلخ�وة بتحري�ر المحاضرات نص� ًا .وأوكل لي فضيلة الش�يخ
الصفار  ،مش�كور ًا ،دور تحري�ر صياغة جميع المحاضرات لذل�ك العام لتظهر في
صورتها األخيرة التي نتطلع من خاللها ألن تكون إضاف ًة رائد ًة للخطباء ،وللمهتمين
بإحياء عاش�وراء الحس�ين Eويتطلعون لالستفادة النوعية من بركات هذا الموسم
العظيم.
تعم كل من يصل
أس�أل الله تعالى أن يجعل في هذا المجه�ود المتواضع برك ًة ُّ
إليه الكتاب ،وأس�أله تعالى أن يحفظ فضيلة الش�يخ الصفار وأن يديم عليه الصحة
والعافية ليواصل مسيرة العطاء والدور الرسالي في خدمة الشرع الشريف.

د .تركي العجيان
� 17شوال 1433ﻫ

مقدمة

إحياء ذكرى عاشوراء ليس رحلة من الزمن الحاضر إلى التاريخ الغابر.
وال انشغاالً بحدث أكل عليه الدهر وشرب.

هوية طائفة.
وال هو طقس مذهبي لتكريس ّ

وليس مسرح ًا لتفجير العواطف والمشاعر تنفيس ًا للهموم واألحزان.

وإذا كان البعض يتخ ّيل ش�يئ ًا من ذلك في رؤيته لهذه المناس�بة ،فهو إما غاف ً
ال
عن حقيقة عاش�وراء ومضامينها ،أو متأثر ًا بأجواء بعض الممارس�ات القش�رية في
إحيائها.

إن عاش�وراء مدرس�ة زاخ�رة بالقي�م والمعان�ي الس�امية ،وإحياؤها يس�تهدف
استحضار تلك المبادئ والقيم في حياة الفرد واألمة.

تحمل المس�ؤولية تجاه الدين
وف�ي طليعة المب�ادئ والقيم العاش�ورائية :مبدأ ّ
للحق والحرية
والمجتم�ع ،والقيام بواجب اإلصالح في س�احة األمة ،واالنتص�ار ّ
والعدل ،ورفض الظلم والجور والفساد.

إن عاش�وراء أبع�د م�ا تكون ع�ن المذهبي�ة والطائفية ،فحدوثها س�ابق لنش�أة
المذاهب والطوائف ،والحسين رمز تجمع األمة على إجالله وإعظامه بكل طوائفها
ومذاهبها ،وخطابات اإلمام الحسين ال أثر فيها لجدل عقدي أو فقهي أو تاريخي.
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بل إن خطابات اإلمام الحس�ين في عاشوراء منشور إصالح ،ومشروع خالص
لألمة من االستبداد والظلم والفساد.

فالحسين يعلن في بدء نهضته أن هدفه اإلصالح في األمة «إنما خرجت لطلب
اإلصالح في أمة جدي ،أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».

والحس�ين يدعو أبناء األمة التخ�اذ موقف تجاه انحراف الس�لطات وجورها،
وعدم الس�كوت والخنوع :يقول« :Eأيها الناس ،إني سمعت رسول الله Aقال:
من رأى س�لطان ًا جائر ًا مس�تح ً
ال لحرام الله ،ناكث ًا لعهده مخالف ًا لسنة رسوله ،يعمل
ف�ي عباد الله باإلث�م والعدوان ،فلم يغ ّير ما عليه بفعل وال ق�ول ،كان حق ًا على الله
أن يدخله مدخله».

كم�ا يؤك�د اإلم�ام الحس�ين أن ال قيمة للحياة إذا س�اد فيه�ا الباطل والفس�اد،
وانتهك�ت فيه�ا الحق�وق والمب�ادئ ،يق�ول« :Eأال ت�رون أن الح�ق ال يعمل به،
وأن الباط�ل ال يتناهى عن�ه ،ليرغب المؤمن في لقاء الله محق ًا ،فإني ال أرى الموت
إال سعادة ،وال الحياة مع الظالمين إال برما».

ويس�تثير الحسين في نفس اإلنسان كإنس�ان نزعته إلى الحرية والكرامة ،بغض
النظ�ر عن الدوافع الديني�ة ،مطالب ًا إياه بعدم التفريط بحريت�ه« :إن لم يكن لكم دين
وكنتم ال تخافون المعاد فكونوا أحرار ًا في دنياكم».
وإحياء عاشوراء إنما يعني استحضار وتم ّثل هذا الخطاب الحسيني ،والمواقف
المجسدة له في ملحمة كربالء.
البطولية
ّ

لك�ن م�ا يجب االعت�راف به ه�و القص�ور والتقصير ف�ي بعض مش�اهد إحياء
عاشوراء ،عن محاكاة الخطاب الحسيني واستحضار قيمه ومضامينه ،بل قد تحصل
بعض الممارس�ات وتطرح بعض الخطاب�ات المخالفة لمقاصد الثورة الحس�ينية،
لجهل أو غفلة أو سوء فهم أو غرض مصلحي.
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ولخطباء المنبر الحس�يني دور أساس في توجيه إحياء مناسبة عاشوراء لِتح ّق َق
َ
وتبعث في نف�وس أبناء األمة روح المس�ؤولية والت�زام الحق،
أهدافه�ا المقدس�ة،
والسعي إلقامة العدل.

إن مجتمعاتنا اإلسالمية المعاصرة تعاني من واقع التخلف ،وهيمنة االستبداد،
وغي�اب العدل ،وانته�اك الحقوق ،وال خالص لها إال بح�راك نهضوي ،ينطلق من
الشعور بالمسؤولية ،والثقة بالذات ،واالستعداد للبذل والتضحية ،وكل ذلك يمكن
استلهامه من مدرسة عاشوراء.
وق�د تختلف البيئ�ات وأوضاع المجتمعات ،مما يس�تدعي تفاوت ًا في أولويات
الطرح ومستويات الخطاب ،إال أن المهم هو استهداف اإلصالح والتغيير ،والتحفيز
نحو النهوض والفاعلية وتجاوز معوقات التنمية والبناء.

والكتاب الماثل بين أيدي القراء الكرام هو تجربة متواضعة لتم ّثل هذا الخطاب
المطل�وب ،حي�ث ألقيت هذه المحاضرات في موس�م عاش�وراء لس�نة 1430ﻫ ـ
2009م في مجلس الش�يخ محمد صال�ح المبارك في القطيف ،وقام بعض اإلخوة
األعزاء مش�كورين بكتابتها وتحريرها ،وأجريت عليها ش�يئ ًا من التعديل والتنقيح،
ّ
ويس�عدني أن أقدمها للقراء األع�زاء ،وخاصة إلخوتي وزمالئي م�ن خطباء المنبر
الحسيني ،بهدف تدوير التجربة ،واالستفادة من مالحظاتهم ونقدهم البناء.
أسأل الله تعالى القبول والتوفيق.

رب العالمين.
والحمد لله ّ

ح�سن مو�سى ال�صفار
 5ذو احلجة 1433ﻫ
� 21أكتوبر2012م

املظامل الكربى يف ذاكرة التاريخ
Qالموقف من ظالمات التاريخ
Q
�Qضحايا الر�أي
Q
Qفاجعة كربالء في التاريخ الإ�سالمي
Q
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ُ
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ْ
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ِ
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َْ
د [ 8سورة الربوج ،اآليات]8-1 :
يز ال ِمي ِ
بِاللهَِّ الع ِز ِ

QQالموقف من ظالمات التاريخ

حفل تاريخ البش�رية الطوي�ل بالكثير من المظالم وح�االت العدوان ،فال يكاد
يخل�و عصر م�ن العصور وال زمن من األزم�ان من وقوع الظالم�ات واالعتداءات
بين بني البش�ر .وتفاوتت هذه المظالم في حجمها وفي س�عة رقعتها وتأثيرها ،فقد
أث�ر جان�ب من هذه المظالم على أفراد ،فيما نال قس�ط آخر من جماعات ،في حين
دفعت أثمانها الباهظة مجتمعات وأمم بأكملها في حاالت أخرى.
إن من أبسط ما تسالم عليه العقالء هو رفض الظلم ،فال يرتضي اإلنسان العاقل
وقوع الظلم ،ذلك يكاد يكون من البديهيات ومما تحكم به فطرة اإلنس�ان وتفكيره
الس�وي ،علاوة على رفض الش�رائع الس�ماوية الرت�كاب الظلم بح�ق الناس أنى
كانوا.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه على طاولة البحث هنا ،هو عن ماهية الموقف
المناس�ب إزاء الظالم�ات التي وقعت ف�ي الماضي وعبر مختلف العصور ،س�واء
تلك التي كانت محدودة التأثير أو كانت واسعة النطاق .فهل من واجب اإلنسان أن
يكون له موقف من تلك الظالمات؟
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أم أن المطلوب تجاهلها وتناسيها واعتبارها مجرد قضايا عفى عليها الزمن ،قد
فني المتورطون فيها كما رحل ضحاياها؟
وتب ًع�ا لذل�ك قد يقول قائل :ما الداعي ألن نجدد ذكر هذه الظالمة أو تلك وقد
تطاول عليها الزمن عبر القرون وتعاقبت عليها األجيال؟

فيما قد يتس�اءل آخر مشككًا عن جدوى االنشغال في هذا الزمن بتلك القضايا
َ
ْ َ ُ َّ ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
ت َولك ْم َما ك َسبْ ُت ْم
التاريخية مس�تدلاً باآلية الكريمة {ت ِلك أمة قد خلت لها ما كسب
َ ُ ْ َ َ َ َّ اَ ُ َ ْ َ ُ َ
ون} [سورة البقرة ،اآلية .]134
وال تسألون عما كنوا يعمل

من هنا نش�أت الجدلية حول الموقف من الظالمات التي حصلت في الماضي
والتي تراوحت بين االنشغال أو التجاهل حيال تلك الظالمات.

حقيق�ة األم�ر ،يجب أن يكون الموقف من ش�تى أنواع الظل�م والعدوان الذي
وواضحا وضوح الش�مس لكل ذي عيني�ن ،إذ ال يفترض
حاس�ما
يق�ع على البش�ر
ً
ً
بأي عاقل التغاضي عن مطلق الظلم والعدوان ،في هذا العصر ،أو العصور السالفة
على حدٍّ سواء ،ذلك هو منهج القرآن الكريم ،الذي طالما سلط الضوء على مظالم
حصلت في التاريخ الماضي وأحداث جرت على األجيال السالفة.
والس�ؤال هن�ا :كيف نوف�ق بين اآلي�ة الكريمة اآلنف�ة وبين آيات أخ�رى تدعو
اإلنسان إلى التأمل في سير وأحوال األمم الغابرة؟

أْ َ
َ ُْ
وجل في محكم كتابه العزي�ز{ :أَفَلَ ْم ي َ
ُ
ع�ز َّ
سِ�يروا يِف ال ْر ِض ف َينظ ُروا
يق�ول ربنا َّ
َ
َكيْ َف اَك َن اَعق َِب ُة ال َ
ذَِّين م ِْن قبْل ِ ِه ْم}[س�ورة يوس�ف ،اآلية ،]109واآلية الكريمة تورد هنا أمر ًا

صريحا بأن يس�ير اإلنسان في األرض فينظر في مصير وأحوال األمم واألقوام
إله ًّيا
ً
السابقين.

كما أن آي الذكر الحكيم تشير بوضوح إلى فائدة ذكر األحداث السابقة لغرض
ْ رْ َ ٌ ُ
أخ�ذ العظ�ة والعبرة ،فقد ورد في اآلي�ة الكريمة{ :لَ َق ْ
��د اَك َن ف قَ َ
ول
ل
ة
ِب
ع
م
ه
ص
ص
أِ
ِ
يِ
ِ
يِ
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َ َّ

َ َ َ ُ ْ ََ ُ َ
َ
اب}[سورة يوسف ،اآلية ،]111وفي آية أخرى{ :فاق ُص ِص القصص لعلهم يتفكر
ون}
الل ِ
[سورة األعراف ،اآلية.]176

كثيرا ما نجد القرآن الكريم يخ ّلد بعض المظالم الس�ابقة،
وعلاوة على ذلكً ،
الفردي�ة منه�ا فضلاً عن الجماعي�ة ،فقد تناول الكتاب العزيز ظالم�ة هابيل بن آدم،
وس�رد تسلس�ل واقعة العدوان والقتل التي راح ضحيتها على يد أخيه قابيل ،فجاء
َ
ُ ً َ ُ َ
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ يَ ْ َ َ حْ َ ْ َ
ال ّ ِق إِذ ق َّر َب��ا ق ْر َبانا ف ُتق ّبِل م ِْن أ َح ِده َِما
ف�ي اآلية الكريم�ة{ :وات َل علي ِهم نبأ ابن آدم ب ِ
ْ
هَّ
َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ آْ َ َ َ أَ ْ ُ َ َّ َ
الل م َِن ال ُم َّتق َ
ك قَ َال إ َّن َما َي َت َق َّب ُل ُ
ني} [سورة المائدة ،اآلية .]27
ولم يتقبل مِن الخ ِر قال لقتلن
ِ
ِ
لقد تناول القرآن الكريم قضية هابيل في عدة آيات ،ال لمجرد س�رد حادثة مقتل أخٍ
على يد أخيه ،بقدر ما هي تخليد لظالمة عظيمة راح ضحيتها أحد الصالحين لتكون
درس ًا تُستلهم منه العبر والعظات.

كذل�ك تناول ربنا س�بحانه وتعالى ف�ي كتابه العزيز بالتفصي�ل قضية معاناة نبي
الجب على يد
الله يوس�ف Eوم�ا لقي من إخوته ،وم�اذا حصل له منذ تغييبه ف�ي
ّ
إخوت�ه ،ومعاناته في الس�جن الح ًقا ،ث�م عفوه عن إخوانه فيما بع�د ،حتى اعتالئه
عرش مصر في نهاية المطاف  ،جميع ذلك خ ّلده القرآن الكريم بالتفصيل في سورة
كاملة ،حملت اسم نبي الله يوسف.

وفي ذات الس�ياق خ ّلدت س�ورة كريمة ثالثة ،هي سورة البروج ،ظالمة أخرى
جرت على شهداء األخدود .إن هذا يظهر بوضوح :أن المنهج القرآني ال يدعو بأي
ٍ
ح�ال إلى تجاهل األحداث الس�ابقة ،وال يدعو إلى نس�يان المظالم التي وقعت في
ْ َ ُ َّ ٌ َ ْ َ َ ْ َ
ت ل َها
التاريخ الماضي ،بخالف ما فهمه البعض من اآلية الكريمة{ :ت ِلك أمة قد خل
َ
َ َ َ َ ْ ََ ُ
ما كسبت ول
ك ْم َما ك َسبْ ُت ْم}.

يجرن�ا إلى فهم اآلي�ة الكريمة على نح�و مختلف ،وه�ي أنها جاءت
وه�ذا م�ا ّ
ضمن س�ياق ذم االفتخ�ار والتباهي بأمج�اد وفضائل األمم الغاب�رة ،فهذه األمجاد
ليس�ت أمجادكم أنتم ،ولن تحس�ب لكم اليوم بأي حال ،إن لم تكن لكم أمجادكم
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الخاص�ة .لقد جاءت اآلية الكريمة في هذا الس�ياق ،وإال فمنهج القرآن الكريم هو
الحدي�ث ع�ن عبر وأحداث التاري�خ ،لغرض أخذ الدروس منه�ا ،كما أن ذلك من
سيرة عقالء البشر ،فهم يحتفون ويخلدون المظالم التي جرت عبر تاريخهم.
والسؤال هنا :لماذا يخ ّلد الناس المظالم التي حصلت في التاريخ ؟

في الحقيقة ،يعدّ اس�تحضار تلك المظالم داف ًعا لتقبيح الظلم في عيون الناس،
وتأكي�دا على إدانة الع�دوان ،وتحصينًا للمجتمعات عن تك�رار مثل تلك المظالم،
هذا هو هدف عقالء البشرية من تخليد المظالم السابقة.

ذكرى هيرو�شيما

نجد مث ً
ال كيف أن اليابانيين يحيون ذكرى إلقاء القنبلة الذرية األولى على مدينة
هيروش�يما يوم السادس من أغسطس سنة 1945م ،تلك المدينة الواسعة التي كان
يسكنها مليون وأربع وأربعون ألف نسمة ،فأحرقت القنبلة على نحو مباشر مساحة
13ك�م مرب�ع ،وراح ضحيتها بين س�بعين إلى مئة ألف نس�مة من�ذ اللحظة األولى،
عدا عن آالف اإلصابات والموتى بس�بب اإلشعاع الذري الذي تركته تلك القنبلة ،
وكم�ا هو معروف ،ألقى األمريكيون بعد ذلك بثالثة أيام قنبلة ذرية ثانية على مدينة
ناجازاكي اليابانية ،األمر الذي قاد الح ًقا الستسلام اليابان لقوات الحلفاء ،ونهاية
الحرب العالمية الثانية(((.
الالف�ت أن اليابانيين ومع عالقاتهم الوطيدة باألمريكان ،الذين ضربوا بالدهم
بالقنبل�ة الذري�ة ،لك�ن ذلك لم يمنعه�م من أن يحتفلوا س�نوي ًا بذك�رى ضحاياهم،
بجانب األطالل التي خلفتها القنبلة في الميدان الرئيس لمدينة هيروش�يما ،وأصبح
هذا اليوم في اليابان عطلة سنوية رسمية يتخلله احتفال رسمي وشعبي بذكرى هذه

((( الموسوعة العربية العالمية .ج ،26الطبعة الثانية 1419ﻫ( ،الرياض :مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر)،
ص.323
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الظالم�ة الت�ي حصلت .ويأت�ي المغزى الفعل�ي لالحتفال بهذه الذك�رى المؤلمة،
لتوجيه رس�الة ألجيال البش�رية جيلاً بعد آخر ،مفادها بأن اإلبادة واستخدام أسلحة
الدمار الش�امل كانت وس�تظل مس�تقبحة ،وأنه�ا ال ينبغي أن تتكرر م�رة أخرى في
تاريخ البشرية.
ه�ذا الن�وع من إحي�اء الظالمة هو منه�ج عقالئي يحتف�ي بالمناس�بة على نحو
إيجاب�ي ،ه�و أبعد م�ا يكون عن اجت�رار وتوارث األحق�اد بينهم وبي�ن األمريكيين
المعاصري�ن ،فه�م إنما يحتف�ون إلدانة الفع�ل ذاته ،وإدان�ة من اتخذ الق�رار بإلقاء
القنبلة في وقته وعصره.

هولوكو�ست اليهود

وغي�ر بعي�د عنّا كيفي�ة تعاطي اليهود م�ع ذكرى المحرق�ة ،وأفران الغ�از ،التي
راح ضحيته�ا مجامي�ع كبي�رة م�ن اليهود على ي�د النازيي�ن األلمان ،بقي�ادة الزعيم
األلماني أدولف هتلر س�نة  1941و  1942والمعروفة بالهولوكوست .فقد ضخم
اليهود هذه المأس�اة الحقيقية ،وأعطوا أرقا ًما مبالغة للضحايا بلغت الس�تة ماليين،
وه�ي أرقام ال يقبله�ا الكثير من العلماء والباحثين ،ويصفونه�ا بالتهويل .غير أن ما
يهمن�ا هنا هو التمعن في كيفية اس�تثمار اليهود لهذه الحادثة ،في كس�ب المزيد من
التعاط�ف الدول�ي إليجاد وطن قومي خاص بهم في فلس�طين ،على حس�اب أهل
األرض األصليين ،ضمن سلس�لة من المطام�ع التي تقاطعت مع مصالح اإلدارات
الغربية .وقد بلغ من أمر االهتمام بهذه الذكرى أن أصبح مجرد التشكيك في أرقام
الضحايا جريمة يحاس�ب عليها القانون في عدد من الدول ،هذا إلى جانب تحديد
األمم المتحدة عام 2005م يوم ًا عالمي ًا لالحتفاء بذكرى المحرقة يصادف يوم 27
يناير من كل عام.
إن إحي�اء ذك�رى الهولوكوس�ت يفت�رض أن يك�ون ف�ي جوه�ره إدان�ة للظلم
والع�دوان ،لك�ن ـ وفي مفارق�ة الفتة ـ وجدنا كي�ف مارس هؤالء الذي�ن يعتبرون
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شرد
أنفس�هم ضحايا لعدوان النازيين ما هو أبش�ع مما مارسه النازيون بحقهم .فقد ّ
اإلسرائيليون منذ إنشاء دولتهم الغاصبة على أرض فلسطين عام  1948شع ًبا كاملاً
من أرضه ،وبنوا دولتهم على أنقاضه ،بعدما احتلوا أرضه ،ومارسوا التنكيل واإلبادة
الجماعية في حق الش�عب الفلس�طيني ،وذلك ضمن سلس�لة متواصل�ة حتى اليوم
من مش�اهد الحرب المفتوحة ،والحص�ار والتجويع والتخويف والقمع واإلرهاب
المنظم المدعوم من قبل الدول الغربية ،وعلى مرأى ومسمع من العالم.

�إحياء الظالمات منهج عقالئي

م�ن هنا يتضح بأن منهج عقلاء العالم ينزع باتجاه تخليد المظالم الس�ابقة في
التاري�خ ،في س�بيل تأكيد قب�ح الظلم وتحصين النف�وس والمجتمع�ات من تكرار
وقوع تلك الفظائع.
هنا تجدر اإلش�ارة ،كما أس�لفنا ،إلى أن االحتفاء بتلك المناس�بات األليمة ،ال
يعني االنشغال بالماضي على حساب الحاضر ،وليس توار ًثا لألحقاد ضد من قاموا
بتلك األفعال ،سيما وقد رحلوا عن هذه الحياة وانتهوا ،بقدر ما هو إدانة الفعل ذاته
والمنهج الذي خلف مثل هذه األفعال العدوانية.

إذ ًا فالموق�ف المناس�ب م�ن الظالمات التاريخي�ة هو موق�ف االهتمام بتلك
الظالمات من أجل أخذ الدروس والعبر منها ،ومن أجل تأكيد إدانة الظلم والظالمين
ف�ي كل عصر من العصور؛ ألن الظلم والعدوانية من الجرائم التي ال تس�قط بتقادم
الزم�ن ،فلا يمكن للظالم أن يتح�ول إلى قديس وعادل مع م�رور الزمن .فالظالم،
ظالما معتد ًيا
وإن تطاولت األيام على ظلمه وتعاقبت الحقب على عدوانه ،س�يظل ً
يس�تحق اللع�ن من الله والناس ،وآيات القرآن الكري�م تزخر بالكثير من اآليات في
لع�ن الظالمي�ن ،ويزداد مق�دار اللعن والطرد م�ن رحمة الله بقدر حج�م الظالمة،
واتس�اع نطاقها ،وأهمية األش�خاص الذين طالتهم؛ فإن عذاب الله وعقابه سبحانه
وتعالى على الظالم سيكون أشد وأعظم.
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وقد سبقت اإلشارة إلى أن هناك لونين من االهتمام بحوادث التاريخ المؤلمة،
أحدهما س�لبي ،يغرق في التفاصي�ل ،ويرتب آثار ًا على حس�اب مصالح الحاضر،
واآلخ�ر إيجابي ،يعن�ى بأخذ الدروس والعب�ر .فالحديث عن مظال�م التاريخ يأتي
بهدف التحصين دون تكرارها ،ولتأكيد إدانتها والبراءة منها ومن مرتكبيها ،وتهويل
وقوع وأثر الظلم في النفوس.

�QQضحايا الر�أي

تح�دث الق�رآن الكريم في س�ورة الب�روج عن ظالم�ة تاريخية طالت ش�هداء
األخ�دود ،الذي�ن قض�وا حر ًق�ا على ي�د أعدائه�م ،لقاء إيمانه�م بالله ،وتمس�كهم
باعتقاده�م ،حت�ى آخر لحظ�ة من حياته�م .وقبل الحدي�ث عن ه�ذه الظالمة التي
تحكي مأس�اة من يطلق عليهم اليوم بضحايا الرأي ،نشير إلى جدلية تناولها الفقهاء
عز َّ
وجل .فالس�ورة
المس�لمون بإس�هاب حول مس�ائل القس�م والحلف بغي�ر الله َّ
يْ
ْ
ْ
َ َّ َ َ
ََ
ُ
ات ال�ُب�رُ ُ ِ
وج َ 1والَ ْو ِم ال َم ْوعودِ  2وش��اه ٍِد
الكريم�ة تب�دأ بأقس�ام متعددة {والس
��ماءِ ذ ِ
َو َم ْش ُ
��هو ٍد﴾ ،فالله تعالى يقس�م بالس�ماء ذات البروج ،أي ذات الكواكب والنجوم،
واليوم الموعود ،أي يوم القيامة كما يرى أكثر المفس�رين ،وهو ما يتوافق مع قس�م
آخر في آية أخرى {ال أُقْس ُِم ب َي ْو ِم الْق َي َ
امةِ} [سورة القيامة ،اآلية.]1
ِ
ِ
غير أن آراء المفس�رين تضاربت بش�أن المقصود من قول الله تعالى{ :و َش ِ
اه ٍد
َ
وم ْش�ه ٍ
ود} ،فهناك من ذهب إلى أن الشاهد هو نبينا محمد Aمستشهدً ا بقول الله
َ َ ُ
ً ََُ ّ ً ََ ً
َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
تعالى في آية أخرى{ :إِنا أرسلناك شاهِدا ومب رِشا ونذِيرا} [سورة الفتح ،اآلية  ،]8فالنبيA
َ َ
إ ًذا ه�و الش�اهد ،أما «المش�هود» فقد قيل هو ي�وم القيامة ،لقوله تعال�ى{ :ذلِك يَ ْو ٌم
جَ ْ ُ ٌ
��ه ٌ
وع هَ ُل انلَّ ُ
اس َو َذل َِك يَ ْو ٌم َم ْش ُ
مم
ود} [س�ورة هود ،اآلية ،]103:وقيل هو يوم الجمعة ،وفي
قول ثالث أنه يوم عرفة ،فيما ذهب بعض المفسرين إلى أنه ال يقصد من ذلك شيء
ٍ
شيء ُيشهد.
بحدّ ذاته ،وإنما يقسم الله تعالى بكل من يشهد شيئ ًا ،وبكل

26 I
Q

عاشوراء ثقافة النهضة والبناء

الحلف بغير اهلل

لقد أقسم الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة بمختلف الكائنات والمخلوقات،
وغرض ذلك ـ حس�بما نعتقد ـ لفت أنظار الناس إلى عظمته التي تتجلى من خالل
َْ
َ َّ ْ َ ُ َ َ
حاها َ 1والق َم ِر
تلك المخلوقات والكائنات ،فقد أقس�م بالش�مس{ :والش��م ِس وض
َ اَّ
َ اَ
إِذا تَل َه��ا َ 2وانلَّ َهارِ إِذا َجل َها} [س�ورة الش�مس ،اآليات  ،]3-1وأقس�م بالتي�ن والزيتون،
فجر ً
نقاش�ا محتد ًما بين الفقهاء حول القس�م
وأقس�م بالفجر وليال عش�ر ،وهذا ما ّ
بغي�ر الل�ه تعالى .إذ يتفق فقهاء المس�لمين حول عدم صحة انعقاد القس�م بغير الله
وأسمائه وصفاته المختصة به ،فال تنعقد اليمين وال يترتب عليها أي أثر ما دام بغير
الل�ه تعال�ى ،فالحلف بغير الله ال يصح في القضاء وفض الخصومات ،بل ال بدّ من
الحل�ف بالل�ه أو بإحدى صفاته الت�ي هي رمز لذاته .لكن االختلاف القائم هو في
مدى جواز أن يحلف المسلم بغير الله.
وم�ر ّد ه�ذا الجدل يعود إلى أنه إذا كان الله تعالى يقس�م بس�ائر مخلوقاته ،كما
يتضح من العديد من آيات القرآن الكريم ،فكيف يكون القسم بها شرك ًا أو كفر ًا كما
ذه�ب بع�ض الفقهاء؟ ،فقد رأى فقهاء الحنابلة عل�ى وجه الخصوص حرمة حلف
اإلنسان بغير الله ،ويعضدون رأيهم هذا بأحاديث إلثبات أن الحلف بغير الله شكل
من أش�كال الش�رك ،فمن حلف بغي�ر الله فقد أش�رك على حدّ اعتقاده�م .أما بقية
المذاه�ب كاألحناف والمالكية والش�افعية فيرون أن الحلف بغي�ر الله مكروه ،إما
كراه�ة تحري�م أو كراهة تنزيه ،فهم يذهبون إلى أن الحل�ف بغير الله في أصله ليس
حرام ًا وال يصل عندهم إلى حد الشرك .فذهب األحناف إلى كراهة الحلف باألب
والحياة من قبيل؛ وأبيك وحياتك وما شابه .وعلى ذات المنوال ذهب الشافعية إلى
كراه�ة الحلف بغي�ر الله إذا لم يكن باعتقاد الش�رك .فيم�ا أورد المالكية قولين في
القسم بالعظماء والمقدسات كالنبي والكعبة ،وهما :الحرمة والكراهة ،والمشهور
(((
عندهم الحرمة.

((( الموسوعة الفقهية .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت ،الطبعة الرابعة 1414ﻫ (مصر :دار
الصفوة).265/7 ،
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ولع�ل الس�ؤال هن�ا ـ كما أس�لفنا ـ ه�و :كيف يك�ون الحلف بغير الله ش�رك،
والله س�بحانه وتعالى نفسه يقسم في القرآن الكريم بمخلوقاته! فهل يعقل أن يقول
قسما وهو في حدّ ذاته شرك؟
سبحانه وتعالى كالم ًا أو يقسم ً
(جاء ر ُج ٌل إِ َلى رس ِ
�ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه
َ ُ
وفي الحديث الذي أخرجه مس�لمَ َ َ :
ٍ ِ
ِ
الر ْأ ِ
�م ُع َد ِو َّي َص ْوتِ ِه َولاَ َن ْف َق ُه َما َي ُق ُ
�ول َحتَّى َدنَا ِم ْن
س ن َْس َ
َو َس� َّل َم م� ْن َأ ْه ِل ن َْج�د َثائ ُر َّ
رس ِ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َفإِ َذا ُه َو َي ْس َأ ُل َع ْن الإْ ِ ْسلاَ ِمَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّلى
َ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ال َّل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َمَ :خ ْم ُس َص َل َوات في ا ْل َي ْو ِم َوال َّل ْي َلةَ ،ف َق َالَ :ه ْل َع َل َّي َغ ْي ُر ُه َّن؟ َق َال :لاَ ،
ِ
�الَ :ه ْل َع َل َّي َغ ْي ُر ُه؟ َف َق َ
انَ ،ف َق َ
�ه ِر َر َم َض َ
�ال :لاَ  ،إِلاَّ َأ ْن َت َّط َّو َع،
�و َع َوص َيا ُم َش ْ
إِلاَّ َأ ْن َت َّط َّ
َو َذك ََر َل ُه َر ُس ُ
الزكَاةََ ،ف َق َالَ :ه ْل َع َل َّي َغ ْي ُر َها؟ َق َال :لاَ ،
�ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس� َّل َم َّ
ِ
الر ُج ُل َو ُه َو َي ُق ُ
�و َعَ ،ق َ
ص ِمنْ ُه،
ولَ :وال َّل�ه لاَ َأ ِزيدُ َع َلى َه َذا َولاَ َأ ْن ُق ُ
إِلاَّ َأ ْن َت َّط َّ
�الَ :ف َأ ْد َب َر َّ
ِ
ِ
َف َق َال رس ُ ِ
الجنَّ َة
ول ال َّله َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َمَ « :أ ْف َل َح َو َأبِيه إِ ْن َصدَ َق» أو قالَ « :د َخ َل َ
َ ُ
َو َأبِ ِيه إِ ْن َصدَ َق»)(((.
ففي هذا الحديث يقس�م رسول الله Aبأبي ذلك اإلعرابي حيث يقولَ « :أ ْف َل َح
َو َأبِ ِيه إِ ْن َصدَ َق» ،أي أقسم بأبيه.

�أ�صحاب الأخدود

وبالعودة إلى مأساة أصحاب األخدود الذي أوردت اآليات مأساتهم ،وجعلت
ربنا سبحانه وتعالى يسبق الحديث عنهم بالقسم بآياته ،بما يوحي بعظم هذه الحادثة
المهمة ،فاألخدود هو الحفرة أو الش�ق الواس�ع في األرض ،وأصحاب األخدود،
هم الذين شقوا هذا األخدود في األرض وأوقدوا فيه النار .وتشير النصوص واآلثار
نارا
التاريخي�ة إل�ى أن هؤالء الق�وم حفروا حفرة عميق�ة في األرض وأوق�دوا فيها ً
عظيمة ،ثم جاؤوا بالمؤمنين الذين آمنوا بالله س�بحانه وتعالى ،وعرضوا عليهم أن
((( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .صحيح مسلم ،الطبعة األولى 1998م( ،الرياض :دار
المغني) حديث  ،9ص.25
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يتراجع�وا عن إيمانهم ،أو أن يالقوا مصيرهم بأن يلق�وا في النار ،فرفض المؤمنون
التراج�ع عن إيمانه�م ،والتنازل عن دينهمُ ،فألقوا ج�راء مواقفهم اإليمانية في تلك
النار المضطرمة المتقدة ،ليالقوا وجه ربهم.

اس�تنكارا وإدانة له�ا ،وتحصينًا
وق�د خ ّل�د الله س�بحانه وتعال�ى هذه الحادث�ة
ً
للمجتمعات عن تكرار أمثالها ،فلم يتحدث القرآن الكريم عن تفاصيل مكان وقوع
الحادث�ة ،أو م�ن قام به�ا؛ ألن منهج القرآن ف�ي الحديث عن التاري�خ ،ينزع باتجاه
التركيز على جوهر القضايا ،وهذا ما يدعونا لالس�تفادة من هذا المنهج ،من خالل
البعد عن اإلغراق في التفاصيل على حساب جوهر القضية ّ
محل البحث.

فالق�رآن ل�م يتحدث ع�ن تفاصيل كثيرة ح�ول قضية أصح�اب األخدود ،وقد
اختلفت أقوال المفسرين والمؤرخين حولها ،ولكن من أشهر اآلراء في هذا الصدد
أن ه�ذه الحادث�ة وقعت في اليمن ،في عهد ذي نواس ال�ذي كان آخر ملوك حمير،
تهود هذا الملك ،أي أصبح يهودي ًا ،وكان في نجران نصارى منذ عهد نبي الله
فق�د ّ
المس�يح عيس�ى بن مريم ،Eفغزاهم هذا الملك ،وطلب منهم الرجوع عن دينهم
فرفض�وا ،فحفر لهم األخدود ،وحينما أصروا على موقفهم قتلهم وألقاهم في تلك
ُ أْ
قُت َل أَ ْ
ص َ
ح ُ
اب ال ْخ ُدودِ}،
النار المضطرمة المتقدة(((  ،لذلك قال الله سبحانه وتعالىِ { :
ُ َ
واختل�ف المفس�رون ف�ي مغزى الفع�ل {قتِل} وم�ا إذا كان متعلق� ًا بالمقتولين أو
القاتلي�ن ،فقد ذهب مفس�رون إل�ى أن المقصود هنا هم المقتولي�ن ،بمعنى أن اآلية
تري�د اإلخبار بنبأ مقتل أصحاب األخدود ،غي�ر أن القول األرجح هو أن المقصود
ُ َ َ ْ َ ُ أْ ُ
��اب ال ْخ ُدودِ} أي
ف�ي اآلية هم القاتل�ون ،والمعنى وف ًقا له�ذا القول بـ {قتِل أصح
لع�ن القوم الذين ش�قوا هذا األخ�دود ،فوصفتهم اآلية بأصح�اب األخدود ،ومما
يرج�ح هذا الق�ول أن الضمائر األخرى ف�ي اآليات التي تلت هذه اآلي�ة كلها تعود
((( ناصر مكارم الشيرازي .األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،الطبعة األولى 1413ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
البعثة).86/20 ،
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َ

عل�ى أولئك القوم { َو َما َنق ُم��وا مِنْ ُه ْم} يعود على أصحاب األخ�دود ،وهذا يرجح
ُ َ َ ْ َ ُ أْ ُ
��اب ال ْخ ُدودِ} يعني الفاعلي�ن والقائمين بذلك
أن يك�ون المقص�ود من {قتِل أصح
ْ
َ
ْ ُ
ات ال َوقودِ} نار متقدة مضطرمة ،وتأتي في ذات السياق اآليتان{ :إِذ
القمع{ ،انلَّارِ ذ ِ
ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ٌ َ ُ ْ لَىَ َ َ ْ َ ُ َ
��ه ٌ
ون بال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِني ُش ُ
ود } ،أما عن س�بب ارتكابهم
ه��م عليها قع��ود  6وهم ع ما يفعل
ِ
َ
اَّ
َْ
ْ ُْ ُ
ََ ََ ُ ُْ ْ
يز
له�ذا الفعل فتجيب اآلية الكريم�ة بالقول{ :وما نقموا مِنهم إِل أن يؤمِنوا بِاللهَِّ الع ِز ِ
حْ َ
ال ِمي ِد}.
إن م�ن أقب�ح أن�واع الظل�م أن يتع�رض بنو البش�ر لالضطه�اد نظي�ر آرائهم أو
اتجاهاته�م الفكري�ة ،فيتحول�ون بذل�ك إل�ى ضحاي�ا رأي ،وفق التعبي�ر الحديث.
فم�ن المفهوم قي�ام الصراعات نتيجة تض�ارب المصالح الخاص�ة ،والتنافس على
المكاس�ب الذاتية ،أما ارتكاب الظلم بح�ق اآلخرين نتيجة اعتناقهم آلراء مختلفة،
فهذا من أقبح أنواع الظلم .إذ كيف يجيز إنس�ان لنفس�ه أن يعاقب آخرين؛ ألن لهم
رأي� ًا يختلف عن رأيه ،فكما أن لك رأيك فلآلخرين آراؤهم ،ومن حق اإلنس�ان أن
يك�ون ل�ه رأي ،وأن يعبر عن رأي�ه ،وال يصح وال يجوز أبد ًا أن يك�ون هناك اعتداء
على إنسان؛ ألن له رأي ًا مختلف ًا أو ألنه ع ّبر عن رأيه.

من �ضحايا الر�أي في العهد الأموي

ومن أسف نقول بأن تاريخ البشرية شهد الكثير من المظالم التي طالت ضحايا لم
يكن لهم من ذنب سوى أن لهم آراء مغايرة .وقد شهد تاريخنا اإلسالمي وقائع كثيرة
مؤس�فة من هذا القبيل ،فما هو ذنب الصحاب�ي الجليل المعروف بالعبادة والفضل
صبرا؟ وما الجريمة التي
وال�ورع حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه حتى يقتل ً
قتل بسببها؟ هل كان له نزاع على ملك أو على سلطة أو على مكسب؟ فقد أوتي به
ه�و وأصحابه إلى منطقة مرج عذراء ،و ُعرض عليهم البراءة من أمير المؤمنين علي
ابن أبي طالب ،Eفمن قبل البراءة أطلق س�راحه ،وقد أطلق س�راح نصفهم بعدما
تظاه�روا بالبراءة من علي ،Eأما من رفض البراءة كحجر وأصحابه فكان نصيبهم
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القتل والش�هادة ،وذلك نزولاً عند أوامر معاوية بن أبي س�فيان القاضية بأن يعرض
عليه�م الب�راءة من صاحبهم ،أي األم�ام علي بن أبي طالب ،فإن ل�م يقبلوا تضرب
أعناقه�م ،وبالفعل ضربت أعناقه�م ظلم ًا وقتلوا صبر ًا ،فأثار ذل�ك احتجاج الكثير
حجرا،
من المس�لمين ،حتى إن أم المؤمنين عائش�ة احتجت على معاوية جراء قتله
ً
وبأي ذنب قتل هو أصحابه؟ .ويروي
قائما :لماذا قتل حجر؟ ّ
ولذلك يبقى السؤال ً
ابن كثير في هذا الس�ياق أن معاوية جع�ل يغرغر بالموت وهو يقول( :إن يومي بك
يا حجر بن عدي لطويل)((( ،مما يعني أن هذه الحادثة الش�نيعة كانت ش�اخصة أمام
بصره وقد ندم على فعلها حتى آخر لحظات احتضاره وموته.

وعلى غرار ما س�بق ،وقعت أحداث مؤس�فة كثيرة ،ومنها ما جرى على خبيب
ب�ن عبي�د الله بن الزبير عن�د مخالفته الوليد ب�ن عبد الملك لم�ا أراد األخير إضافة
الح َج�ر ـ أي بي�ت رس�ول الله Aـ إلى المس�جد النبوي الش�ريف .فق�د كان رأي
ُ
الح َجر إلى المس�جد س�تعني تلقائ ًيا إلغاء آي�ة من كتاب الله تعالى
خبيب أن إضافة ُ
حْ
َّ
َ َُ ُ َ َ
��ك م ِْن َو َراءِ ُ ُ
ات} فأثار ذلك غضب الوليد ،فأمر عامله
وه�ي {إِن الذَِّين ينادون
الج َر ِ
بأن يجلد خبيب مئة سوط ،وأن يلقي عليه قربة ماء بارد في يوم قارس البرودة ،ونفذ
ذلك األمر بالفعل فمات خبيب في وقته وساعته((( .
جمة ،راح ضحيتها أصحاب رأي ،كان كل ذنبهم
وقد روى لنا التاريخ حوادث ّ
أن تمس�كوا بآرائهم الخاصة .ولعل القرآن الكريم عندما أورد حادثة األخدود أراد
أن يش�ير إل�ى أن الس�بب وراء ذلك لم يكن س�وى القمع والع�دوان على أصحاب
ال�رأي ،وليس�لط الضوء على بش�اعة االعتداء عل�ى أي صاح�ب رأي لمجرد تبنيه
رأ ًي�ا مخال ًفا .وقد جاءت المواثيق الحقوقية الدولية وش�رعة حقوق اإلنس�ان لتقرر

((( الحافظ بن كثير الدمشقي .البداية والنهاية ج ، 8الطبعة األولى 1421ﻫ ( ،بيروت :دار الكتب العلمية)،
ص.58
((( أحمد بن أبي يعقوب بن وهب الكاتب .تاريخ اليعقوبي .ج ، 3الطبعة األولى 1384ﻫ ( ،النجف:
المكتبة الحيدرية) ،ص.29
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هذه الحقيقة التي قررها القرآن الكريم في إدانة العدوان على أي ٍ
أحد على أس�اس
رأيه ،فضلاً عن رفض معاقبة أو انتهاك حقوق أي جماعة وممارسة التمييز ضدهم،
ٍ
لش�يء إال ألنه�م يرون رأي ًا مختل ًف�ا ،أو يعتنقون مذهب ًا
واالعت�داء على حقوقهم ال
معين� ًا ،ويؤمنون بفكرة مغايرة ،هذا من أبش�ع أنواع الظلم ،وهؤالء المعتدى عليهم
حتما في عداد ضحايا الرأي.
يدخلون ً

QQفاجعة كربالء في التاريخ الإ�سالمي

تعتب�ر فاجعة كربلاء منعطف ًا كبير ًا في التاريخ اإلسلامي ،م�ع أن أحدا ًثا كثيرة
ق�د حصل�ت في تاري�خ األم�ة ،إال أن تلك األحداث كانت مش�وبة بش�بهة الصراع
السياسي ،واالختالف على المصالح ،والنزاع على المكاسب ،وهذا ال يلغي حقيقة
أن هن�اك مح ًّقا ومبط ً
ال في جميع ه�ذه األحداث ،فهذا أمر واضح ال يمكن تجاهله
أو التنك�ر ل�ه .لكن ما يمي�ز واقعة كربالء هو تجلي أعلى قمم البش�اعة والوحش�ية
الت�ي ارتكب�ت من قب�ل جنود بن�ي أمية ،ض�د عترة رس�ول الله ،Aوعلى رأس�هم
اإلم�ام الحس�ين .Eفال أح�د من المس�لمين يجهل مكانة اإلمام الحس�ين ،Eال
من الماضين وال من المعاصرين ،وأحاديث رس�ول الله Aفي فضل الحسين ثابتة
عند جميع المس�لمين ،فطالما رأى األصحاب رس�ول الله Aوهو يحمل الحس�ن
والحس�ين على صدره ويقول عنهما :هذان (س� ّيدا شباب أهل الجنة)((( ،وقد روي
عن النبي Aأنه يطيل السجود عندما يمتطي الحسين ظهره Aفيسأل فيقول( :ابني
هذا امتطى ظهري فما أحببت أن أزعجه حتى ينزل من تلقاء نفس�ه)((( ،فالمسلمون
جمي ًع�ا يعرفون فضل الحس�ين ،ومقام الحس�ين ،فماذا فعل الحس�ين حتى يواجه
((( عالء الدين علي المتقي الهندي.كنز العمال .ج  ،7الطبعة الخامسة 1405ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة) ،ص .26
((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار .ج ،38الطبعة الثالثة 1403ﻫ( ،بيروت :دار إحياء التراث
اإلسالمي) ،ص.81
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بالقتل على هذا النحو البش�ع ،س�وى إعالن رأيه الديني والسياسي في رفض البيعة
ليزيد بن معاوية ،وقد قالها صراحة في خطابه للجيش األموي( :وإن كنتم لمقدمي
كارهي�ن انصرفت عنكم إل�ى المكان الذي جئت منه إليك�م)((( ،ولكنهم حاصروه
وأص�روا عل�ى قتل�ه ،بتلك الطريقة الش�نيعة ه�و وكوكبة م�ن أهل البي�ت .فقد قال
الحس�ن البصري( :قتل مع الحسين بن علي ستة عشر من أهل بيته ما كان لهم على
أش�خاصا عاديين ،كما لم تكن المس�ألة داخلة
وجه األرض ش�بيه)((( ،فلم يكونوا
ً
ضم�ن دائرة الح�روب المألوفة ،حيث القت�ال والقتل المتبادل ،لينته�ي بغلبة جهة
معينة وينقضي األمر ،وإنما مارس الجيش األموي أبش�ع أنواع التمثيل والوحش�ية
بجس�د اإلمام الحس�ين ،Eحيث أوطؤوا الخيول جس�ده الش�ريف ،حتى كسرت
أضالع�ه ،ومزقت أشلاءه إنفاذ ًا ألمر ابن زياد لعمر بن س�عد حي�ث كتب له( :فإن
قتلت حسين ًا فأوطئ الخيل صدره وظهره)((( ،وهجموا على خيام النساء واألطفال
وفعلوا ما فعلوا ،وكانت فيها زينب بنت أمير المؤمنين وبنت فاطمة الزهراء ،ومعها
أطف�ال وأيت�ام إلى جانب النس�اء المثكوالت في أزواجهن وأبنائه�ن ،بل لم يكتف
القتلة بذلك حتى حملوا رأسه الشريف Eورؤوس الهداة من أهل بيته وطافوا بها
في البلدان.
هذه البش�اعة الش�ديدة هي الت�ي توجب تخليد ه�ذه الظالم�ة ،وأن يحتفى بها
كل عام ،بل كل يوم ،حتى تبقى في ذاكرة األمة ش�اهد ًا على ما أصاب ذرية رس�ول
الله Aمن بالء ،وش�اهد ًا على قبح الظلم والعدوان ،وحتى يس�تفاد منها الدروس
والعبر.

((( باقر شريف القرشي .حياة االمام الحسين بن علي ،ج ،3الطبعة األولى 1413ﻫ( ،بيروت :دار
البالغة) ،ص75
((( المصدر نفسه 45 .ص.64
((( حياة اإلمام الحسين بن علي ،ج ،3ص.131
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إن إحياء هذه الفاجعة لم يكن أمر ًا من وحي ردود الفعل السياسية واالجتماعية
من الش�يعة ،وإنما كان بتعاليم وتوجيهات من أهل البيت ،Bفهم وجهوا ش�يعتهم
إلحي�اء ذكرى ه�ذه الفاجعة ،فقد كان اإلمام الرضا Eيحث ش�يعته على االحتفاء
بهذه المناس�بة ،وكان يش�جع الش�عراء على إنش�اء القصائد في هذه المأس�اة ،حتى
إن�ه Eلم يكن يخفي ألمه وحزنه وبكاءه عندما يس�تمع لتلك القصائد ،كما حدث
عندما دخل عليه دعبل الخزاعي وأنشد أمامه قصيدته الرقيقة ،وتناول فيها المآسي
والفجائع التي ح ّلت بأهل البيت ،وكان مما قاله دعبل:
أفاطم لو خلت الحس�ين مجدل
إذن للطم�ت الخ�د فاط�م عنده
أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي

وقد مات عطش�انًا بش�ط فرات
وأجريت دمع العني يف الوجنات
نج�وم سماوات ب�أرض فلاة

علي نف�س الر�سول
 QQقيمة القرب من ر�سول اهلل
QQخ�صائ�ص الإمام علي
QQعلي حاجة الع�صر

ْ ْ َُْ
َ َ ْ َ َّ َ
ك فِيهِ م ِْن َب ْع ِد َما َج َ
اء َك م َِن العِل ِم فقل
{فمن حاج
َ
َ
َ َ َْ َ ْ ُ َْ ََ َ َْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ
اءك ْم
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ون ِساءنا ون ِس
لَىَ
َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ْ
َ
َ
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعنت اللهَِّ ع
ْ اَ َ
الكذِبِني} [سورة آل عمران :اآلية ]61

QQقيمة القرب من ر�سول اهلل

ال ش�ك أن االقتراب من أي عظيم من العظماء يكس�ب اإلنس�ان قيمتين :قيمة
ذاتية ،وأخرى اعتبارية .فعلى المس�توى الذاتي يس�تفيد اإلنس�ان من علم وتجارب
وأخلاق العظي�م ال�ذي يقت�رب من�ه ،ولهذا كان�ت صحبة األخي�ار والعلم�اء أمر ًا
محب�ذ ًا ومرغوب� ًا فيه؛ ألن صحبة هؤالء الصالحين تكس�ب اإلنس�ان من صالحهم
وفضلهم.

أم�ا م�ن الناحية االعتبارية فيكتس�ب القريب�ون من العظماء احت�رام وتقدير من
حولهم ،وذلك انبثا ًقا من احترام الناس لذلك العظيم أو الزعيم.

ضم�ن هذا الس�ياق نفهم جان ًب�ا من علة توجيه الش�ريعة للتواص�ل مع أصدقاء
األبوي�ن ،فق�د ورد عن رس�ول الل�ه Eقوله( :من الب�ر أن تصل صدي�ق أبيك)(((،
ذلك ألن المحبة التي تكنها ألبيك يفترض أن تدفع بك الحترام وحب من كان إلى
جان�ب أبيك .م�ن هنا درج الناس على النظر باحترام إلى من يكون بقرب أي عظيم
من العظماء.
((( كنز العمال ج ،16ص ،465حديث.45463
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ال ريب بأن رسول الله Aهو أعظم عظماء البشرية ،وأفضل خلق الله ،وبذلك
يك�ون القرب من�ه Aبحد ذاته قيمة وس�ب ًبا من أس�باب الفضل .ذل�ك أن القريبين
منه Aيفترض فيهم اإلفادة واالكتس�اب من هدي الرس�ول وفضله ،كما أن قربهم
كفي�ل بخل�ق الحظوة والمكان�ة لهم بين الناس .لك�ن هذه الفضيلة لن تكتس�ب ما
لم تكن لدى اإلنس�ان األهلية واالستعداد حتى يكتس�ب من فضيلة القرب من هذا
العظيم.

ألي عالم من العلماء ،فضال عن أحد العظماء،
إذ إن مجرد مالزمة بعض الناس ّ
دون أن يكون لدىهم االس�تعداد واالهتمام في التلقي واالكتساب ،فإنه لن يجديهم
هذا القرب نفع ًا .كذلك األمر بالنسبة لمن عاصر النبي األكرم ،Aفليس من الحتمي
اكتس�اب جميع معاصريه Aمن هديه وفضله ،إال بمقدار ما توفرت لديهم األهلية
والرغب�ة ف�ي اكتس�اب المعرفة والفضائ�ل .وقد أش�ارت اآليات الكريم�ة إلى هذا
المعن�ى ،من خالل تناول صنف من الناس ممن لم يس�تفيدوا مطلقا من وجود هذا
َ ُ
النبي العظيم بينهم ،النعدام الصدق واإلخالص فيهم ،قال تعالىَ { :وم َِّم ْن َح ْولك ْم
َ
ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ لَىَ ّ َ
َ ْ َ ُ ُ ْ حَ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
م َِن أْال ْع َ
ِف
انل
ع
وا
د
ر
م
ة
ِين
د
م
ال
ل
ه
أ
ِن
م
و
ون
ِق
ف
ا
ن
م
اب
ر
اق ال تعلمهم نن نعلمهم}[س�ورة
ِ
ِ
ِ
ِ
التوبة :اآلية.]101

وقد عاش رأس المنافقين عبد الله بن ُأبي مع رسول الله وكان يحضر المسجد
ويس�مع خطب رس�ول الله ،Aويؤدي الصالة معه ،ويش�ارك في بعض الغزوات،
لكن هذا القرب من النبي لم يس�تفد منه بن أبي ش�يئا ،حيث اش�تهر بالنفاق وانعدام
الصدق واإلخالص .ويذكر في هذا السياق أن بن ُأبي عندما داهمه مرض الموت،
حض�ر ابن�ه عبدالله عند النبي األك�رم وكان مؤمن ًا ،فقال( :يا رس�ول الله ،بأبي أنت
وأمي ،إنك إن لم ِ
تأت أبي كان ذلك عار ًا علينا)((( ،فاستجاب رسول الله Aوجاء
لعيادته في مرضه الذي مات فيه ،حتى إن عبد الله بن ُأبي طلب من رس�ول اللهA
((( بحار األنوار ج ،22ص.96

لوسرلا

سفن يلع
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أن يعطي�ه قميص�ه ليكفن ب�ه ،وخاطب النبي Aقائلاً ( :يا رس�ول الل�ه ،ليس بحين
عت�اب! هو الموت ،ف�إن مت فاحضر غس�لي وأعطني قميصك أكف�ن فيه .فأعطاه
األعل�ى ،وكان عليه قميصان فق�ال :الذي يلي جلدك .فنزع قميصه الذي يلي جلده
فأعط�اه)((( ،غي�ر أن قرب عبد الله بن ُأب�ي من النبي لم يعد علي�ه بفائدة تذكر؛ ألنه
كان عدي�م الصدق واإلخلاص ،إذ ال توجد نتيجة حتمية واح�دة لمجرد معاصرة
النب�ي ،فق�د أحصى المؤرخ�ون أن من كانوا حول رس�ول الله Aورأوه وس�معوا
حديث�ه ،يزي�د عدده�م على مئة ألف م�ن الرجال والنس�اء  ،جميعه�م يطلق عليهم
بالعنوان العام اسم األصحاب أو الصحابة ،فهل كانت استفادة هؤالء من وجودهم
قرب رس�ول الله Aبمس�توى واحد؟ وهل كانوا جمي ًعا بدرجة واحدة من الصدق
واإلخالص؟

إن هناك إجماع ًا لدى األمة على أن أصل القرب من الرس�ول Aيش�كّل قيمة
وفضيل�ة ،حتى مع إقرار القرآن الكريم بوجود بعض المنافقين حول النبي .Aوقد
اتفق المس�لمون على فضل ومكانة أهل بيت رسول الله ،Aليس ألنهم ذرية النبي
فحس�ب ،ولكن ألنهم كانوا األقرب منه ،Aفنهلوا واكتسبوا من علمه ،Aوألنهم
اخلصوا وصدقوا واس�تقاموا ،لهذا وردت النصوص بفضلهم ،وأمر رسول اللهA
ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً اَّ
جرا إِل
بمحبته�م ،كما فرض القرآن مو ّدتهم ،يقول تعالى{ :قل ال أس��ألكم عليهِ أ
ْ
ُْ
ال َم َو َّدةَ يِف الق ْرب} [سورة الشورى :اآلية.]23

ف�ضل ال�صحابة

كذلك األمر بالنس�بة لصحابة رس�ول الل�ه وزوجاته ،Aفقد اتفق المس�لمون
على أن األصل أن لهم فضل الصحبة ،وأن لزوجات النبي حرمة باعتبارهن أمهات
ْ َََْ ُ ُ
َُْ
ب أَ ْو ىَل بال ْ ُم ْؤ ِمن َ
المؤمني�ن بنص القرآن الكريم {انلَّ ُّ
اج ُه أ َّم َه ُات ُه ْم}
ِني م ِْن أنفسِ�� ِهم وأزو
ِ
يِ
((( محمد بن عمر بن واقد .كتاب المغازي ج ،3الطبعة الثالثة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات) ،ص.1057

40 I
Q

عاشوراء ثقافة النهضة والبناء

[سورة األحزاب :اآلية .،]6فصحبة رسول الله Aفيها فضل على اختالف بين المسلمين
م�داره الجدلية حول مطل�ق عدالة الصحابة ،وهل أن كل واحد منهم عدل ،وكالمه
حجة يؤخذ به؟

الش�يعة أتب�اع نهج أه�ل البيت ال ي�رون مطلق العدال�ة لجميع الصحاب�ة ،إنما
يعتق�دون ب�أن صحبة النبي األكرم مش�روطة بالصدق واإلخالص االس�تقامة ،وأن
ذل�ك م�ا يفترض أن يكون األصل ف�ي الصحابة إال إذا ثبت العك�س ،عندها ينتفي
ذلك الفضل ،وتب ًعا لذلك ال يكون كل صحابي عدالً ،وال يعد كالم كل واحد منهم
حجة.

على الطرف اآلخر ،يرى جمهور أهل السنة مطلق عدالة الصحابة بشكل عام.

الش�يعة يعتق�دون ب�أن أصل صحب�ة النب�ي األكرم في�ه فضل ،وعلي�ه ال صحة
لالتهامات التي تطال ش�يعة أهل البيت م�ن أنهم يقفون بالضد من الصحابة ،وأنهم
يبغضونهم ويسبونهم .ذلك ألن شيعة أهل البيت يقرؤون القرآن الكريم ،ويقرؤون
ُ
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ لَىَ ْ ُ َّ ُ مَ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ ً
حُ َ
قوله تعالى{ :م َّم ٌد َر ُس��ول اللهَِّ والذَِّين معه أشِ��داء ع الكفارِ رحاء بينهم تراهم ركعا
ُ َّ ً ُ َ َ ْ ً
ْ ً
َ ُ
اه ْم ف ُو ُجوهِه ْم م ِْن َأثَ ُّ ُ
��جدا يَبْ َتغون فضال م َِن اللهَِّ َورِض َوانا سِ��يم
س
ر السجودِ}[سورة الفتح:
يِ
ِ
ِ
اآلية ، ]29كما يقرأ الشيعة كالم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eفي نهج البالغة
وهو يمتدح جهاد وإخالص من كانوا حول رسول الله ،Aفيقول في إحدى خطبه:
�اب ُم َح َّم ٍدَ Aف َما َأ َرى َأ َحد ًا ُي ْش�بِ ُه ُه ْم ِمنْك ُْم َل َق�دْ كَانُوا ُي ْصبِ ُح َ
ون
( َل َق�دْ َر َأ ْي ُت َأ ْص َح َ
وخدُ ِ
ُش�عث ًا ُغبر ًا و َقدْ باتُوا س�جد ًا ِ
ِ ِ
ود ِه ْم و َي ِق ُف َ
وق َيام ًا ُي َر ِاو ُح َ
�م ُ
ون َع َلى
ُ َّ
َ
ْ ْ
ون َب ْي َن ج َباه ِه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ِم ْث ِل ا ْل َج ْم ِر م ْن ذك ِْر َم َعاده ْم) .
وفي الس�ياق نفس�ه ،ورد ف�ي الصحيفة الس�جادية في الدعاء الراب�ع من أدعية
اإلم�ام زين العابدي�ن Eالذي خصصه للصلاة على أصحاب الرس�ل وأتباعهم،
�اب ُم َح َّم ٍد
وخ�ص بإح�دى فقراته أصحاب رس�ول الله Aبقول�ه( :ال َّل ُه َّم و َأ ْص َح ُ
ّ

((( نهج البالغة .خطبة  ،97تحقيق الدكتور صبحي الصالح ،ص.143
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ِ
الص َحا َب َة وا َّل ِذي� َن َأ ْب َل ُوا ا ْل َبلاَ َء ا ْل َح َس� َن فِي ن َْص ِ
�ر ِه ،وكَا َن ُفو ُه،
اص� ًة ا َّلذي� َن َأ ْح َس�نُوا َّ
َخ َّ
ِِ
ِِ
�م َع ُه ْم ُح َّج َة
واس�ت ََجا ُبوا َل� ُه َح ْي ُث َأ ْس َ
وس�ا َب ُقوا إِ َلى َد ْع َوتهْ ،
و َأ ْس َ�ر ُعوا إِ َل�ى ِو َفا َدتهَ ،
ِِ
اج والأْ َ ْولاَ َد فِ�ي إِ ْظ َه ِ
�ار ك َِل َمتِ ِه ،و َقا َت ُلوا الآْ َب�ا َء والأْ َ ْبنَا َء فِي
ِر َس�الاَ ته .و َف َار ُق�وا الأْ َ ْز َو َ
يت ُنبوتِ ِه ،وا ْنتَصروا بِ ِه .ومن كَانُوا منْ َط ِوين َع َلى محبتِ ِه يرج َ ِ
َت ْثبِ ِ
ور فِي
َ َ َّ َ ْ ُ
َ
َ ْ
ُ َّ
ون ت َج َار ًة َل ْن َت ُب َ
ُ
َ ُ
ات إِ ْذ َس َكنُوا
َم َو َّدتِ ِه .وا َّل ِذي َن َه َج َرت ُْه ْم ا ْل َع َش ِائ ُر إِ ْذ َت َع َّل ُقوا بِ ُع ْر َوتِ ِه ،وا ْن َت َف ْت ِمن ُْه ُم ا ْل َق َرا َب ُ
فِ�ي ظِ ِّ�ل َقرابتِ ِ
�ه)((( .لذلك ال صح�ة للمزاعم الت�ي يروجها البعض من أن الش�يعة
َ َ
يحترمون أربعة من الصحابة فقط.

حاكمية القيم

إن مجم�ل الرؤية الش�يعية تجاه موض�وع الصحابة تتلخص ف�ي حاكمية القيم
عل�ى الجميع ،وعليها يقوم معيار الصواب والخطأ في أقوال وأفعال جميع الناس،
س�واء كان�وا صحابة أو غيره�م ،فهم ال ي�رون أن جميع الصحابة ع�دول ،وأن كل
ف�رد منه�م كالمه حجة ،بل يقيس�ون أعم�ال كل واحد منهم بمعيار القيم .فالش�يعة
ليس�وا ض�د الصحابة ،ب�ل يحبونهم ويوقرونه�م ،ويكفي أن نق�ول أن من الصحابة
من قاتل إلى جانب علي Eفي حرب صفين ،ومنهم أكثر من سبعين بدر ًّيا ،وثمان
مئ�ة من أصحاب بيع�ة الرضوان ،وأربعمائة من س�ائر صحابة النب�ي .Aوجاء في
م�روج الذه�ب أن ع�دد الصحابة الذين كان�وا في صف اإلمام عل�ي Eفي صفين
ألف�ان وثمان مئة صحاب�ي((( ،فيما لم يتجاوز عدد الصحابة ال�ذي كانوا مع معاوية
بن أبي س�فيان أصابع اليد ،فكيف يصح القول بأن الش�يعة ال يقبلون الصحابة ،وال
يحبونهم ،وال يحترمونهم؟ هذا كالم ليس صحيح ًا.
إن من إحدى المش�اكل التي ابتليت بها األمة هي النظر إلى الش�خصيات وإلى

وم َصدِّ ِقي ِه ْم) ،ص .46
الصلاَ ِة َع َلى َأ ْت َب ِ
الر ُسلِ ُ
((( صحيفة زين العابدين .دعاء رقم ( 4دعاؤه ِفي َّ
اع ُّ
((( علي بن الحسين بن علي المسعودي .مروج الذهب ،ج ،2الطبعة الثانية 1404ﻫ( ،قم المقدسة :دار
الهجرة) ،ص.252
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العظم�اء من زاوية طائفية ضيقة .فهناك م�ن ال زال يحجم عن الحديث عن فضائل
متوهما بأن مثل هذا الحديث هو انتصار للش�يعة ،وفي المقابل هناك
أهل البيتB
ً
م�ن يحجم ع�ن الحديث عن الصحابة ألن في ذلك انتصار ًا ألهل الس�نة من وجهة
نظره .وينطبق األمر ذاته على الدائرة األوس�ع ،فمع إيمان المسلمين بجميع األنبياء
وع�دم التفريق بين أحد منه�م ،إال أننا نواجه النظرة الضيقة ذاتها ،فال تجد االحتفاء
بنبي الله عيسى Eأو نبي الله موسى Eبالقدر المطلوب ،وكأن في االحتفاء بهما
محاباة لليهود والمسيحيين.

أخبرني أحد الباحثين في الرياض أنه ُطلب منه إعداد برنامج إذاعي حول شباب
الصحاب�ة ممن كان�وا حول النبي ،Aفأب�دى موافقته واختار البدء ف�ي أول حلقاته
بالحديث عن شخصية اإلمام الحسين ،Eإال أنه جوبه باعتراض مسؤول البرنامج،
وعندما اس�تنكر الباحث رفض ذلك المس�ؤول تناول ش�خصية اإلمام الحسين في
يفس�ر بأنه استجابة لتأثير
البرنامج ،أوضح المس�ؤول بأن الحديث عن الحس�ين قد ّ
ش�يعي!! ،إن التفكير على هذا النحو مس�لك خطأ ،وهو يعادل التصور الخطأ لدى
بعض الشيعة من أن الحديث عن فضل الصحابة هو استجابة لتأثير سني.

QQخ�صائ�ص الإمام علي

إذا كان القرب من رس�ول اللهُ Aيم ّثل قيم ًة وش�رف ًا عظيم ًا ،فعلينا أن نتساءل:
من كان األقرب إلى رسول اللهA؟ ألنه من الطبيعي أن يكون األوفر ح ّظ ًا ،واألكثر
نصيب ًا ،من هذه القيمة والش�رف .وحين نتأمل ،ونتص ّفح تاريخ رس�ول الله Aفلن
نج�د أحد ًا أقرب إلى رس�ول الله Aمن علي بن أبي طال�ب ، Eفقد نال من ذلك
م�ا ال يوازيه فيه أحد من الصحابة .ونذكر هنا جمل ًة من الخصائص التي اختص بها
اإلمام علي Eدون سواه في مجال صحبة رسول الله Aوالقرب منه:
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علي نف�س الر�سول
�أو ًالٌّ :

ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َ َْ َ ْ ُ ََْ ََ
َ َ ْ َ َّ َ
اءنا
اجك فِيهِ مِن بع ِد ما جاءك مِن العِل ِم فقل تعالوا ندع أبن
يقول تعالى{ :فمن ح
َ
َ
لَىَ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َََْ َ ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
اءك ْم َوأنف َس��نا َوأنف َس��ك ْم ث َّم نبتهل فنج َعل لعن َ
��اءنَا َون َِس َ
ك ْم َون َِس َ
ت اللهَِّ ع
وأبناء
ِ
الْ اَكذِب َ
ني}.
ِ

وق�د ورد عن اإلمام علي بن موس�ى الرضا Eأنه قال« :أكب�ر فضيلة لعلي في
القرآن الكريم آية المباهلة»((( ،ألن اآلية الكريمة تُنزل اإلمام عليEبمنزلة النفس
من رسول الله ،Aوقد ترجم ذلك رسول الله Aعمل ّي ًا حين خرج لمباهلة نصارى
نجران ،ففي الس�يرة النبوية :أن رس�ول الله Aأقبل إلى نص�ارى نجران ليباهلهم،
علي ،وفاطمة ،والحس�ن ،والحسين ،Bوذكر اآللوسي ،وهو من علماء
وكان معه ٌّ
أهل السنة ،في تفسيره (روح المعاني)« :أن أسقف نجران لما رأى رسول Aمقب ً
ال
علي وفاطمة والحس�نان Bقال  :يا معش�ر النصارى ،إن�ي ألرى وجوه ًا لو
ومع�ه ٌّ
س�ألوا الل�ه تعالى أن يزيل جب ً
ال م�ن مكانه ألزاله فلا تباهلوا وتهلك�وا»((( ،وقال:
«وفي القصة أوضح دليل على نبوته Aوإال لما امتنعوا عن مباهلته ،وداللتها على
فضل آل رسول الله Aمما ال يمتري فيها مؤمن»(((.
َ

َ

َْ ََ َ َْ َ ُ
المفس�رون أن {أبناءنا وأبناء
ك ْم} تعني :الحس�ن والحس�ين ،C
وقد اتفق
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ ُ َ َ َ ُ َ ُ
َ َ ََ َ َ َ ُ
اءك ْم} تعني :فاطمة الزهراء{ ،Fوأنفسنا وأنفس
{ون ِساءنا ون ِس
ك ْم} تعني :علي
بن أبي طالب ،Eفهو نفس رسول الله.

ف�إذا كان الق�رآن الكريم يصف عل ًّيا بأنه نفس رس�ول الله ،Aفمن الطبيعي أن
تكون نفس الرجل أفضل من أصحابه ،وجميع من حوله.
((( بحار األنوار .ج ،109ص.4
((( شهاب الدين السيد محمود اآللوسي .روح المعاني ،ج ،3الطبعة الرابعة 1985م( ،بيروت :دار إحياء
التراث العربي) ،ص.188
((( المصدر نفسه .ص.189
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علي ن�ش�أ في حجر الر�سول
ثاني ًاٌّ :

ٍ
ناحية أخرى ،فإننا إذا قرأنا التاريخ نرى عمق العالقة التي تجمع بين رسول
من
الله Aواإلمام علي .Eفالرس�ول Aنش�أ في بيت عمه أبي طالب ،Eوبرعايته
ورعاي�ة فاطم�ة بنت أس�د ،Fوهم�ا والدا اإلم�ام علي .Eوش�اءت حكم�ة الله
تعال�ى ،أنه بعد والدة اإلمام علي ،Eيصبح الوضع االقتصادي ألبي طالب وضع ًا
عمه العباس وقال له :يا عم ،إن أبا طالب وضعه
صعب ًا ،فتحدّ ث رس�ول الله Aمع ّ
االقتص�ادي ضعيف ،فل�و ذهبنا إليه لتأخذ أنت واحد ًا م�ن أوالده ،وآخذ أنا واحد ًا
منهم ،نكفيه مؤونتهما ،فقال العباس :نعمت المشورة ،فذهبا إلى أبي طالب وعرضا
عليه األمر ،فقال أبو طالب« :دعو لي عقي ً
ال وخذوا من شئتما»((( ،ألن أبا طالب كان
«أحب عقيلاً ح ّبين:
مميزا ،ولذا روي عن رس�ول الله Aأنه قال:
حب عقيلاً ح ًّبا ً
ّ
ُي ّ
لحب عمي أبي طالب إ ّي�اه»((( .فأخذ العباس جعف�ر بن أبي طالب،
ح ًّب�ا له ،وح ًّب�ا
ّ
وأخذ رس�ول الله Aعلي ًا ،Eوكان صغير الس�ن ،فتربى علي Eفي حجر رسول
ِ
ُ�م َم ْو ِض ِعي
الله ،Aوقد أش�ار له�ذا األمر في إحدى خطب�ه ،يقول« :Eو َقدْ َعل ْمت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن رس ِ
يص ِة َو َض َعنِي فِي ِح ْج ِر ِه و َأنَا َو َلدٌ
�ول ال َّله Aبِا ْل َق َرا َبة ا ْل َق ِري َبة وا ْل َمن ِْز َل�ة ا ْل َخص َ
َ ُ
اش ِ
ي ُضمنِي إِ َلى صدْ ِر ِه وي ْكنُ ُفنِي فِي فِر ِ
�ه و ُي ِم ُّسنِي َج َسدَ ُه و ُي ِش ُّمنِي َع ْر َف ُه وك َ
َان َي ْم َض ُغ
َ
َ
َ
َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ (((
ٍ
َّ
�ي َء ُث َّم ُي ْلق ُمنيه و َما َو َجدَ لي ك َْذ َب ًة ف�ي َق ْول وال َخ ْط َل ًة في ف ْعل»  ،وورد عنهE
الش ْ
أنه قال« :استوهبني رسول الله Aعن أبي في صبائي وكنت أكيله وشريبه ومؤنسه
ٍ
كجزء من رسول الله»(((.
ومحدثه»((( ،وقال« :Eكنت في أيام رسول الله
((( أبو الفرج األصفهاني .مقاتل الطالبين( ،بيروت :دار المعرفة) ،شرح وتحقيق السيد أحمد صقر،
ص.26
((( علي بن برهان الدين الحلبي .السيرة الحلبية ،ج( ،1بيروت :دار المعرفة) ،ص.432
((( نهج البالغة .خطبة  ،192ص.300
((( الشيخ الصدوق .الخصال ،الطبعة األولى 1429ﻫ( ،بيروت :دار المرتضى) ،ص.571
((( ابن أبي الحديد .شرح نهج البالغةج ،20الطبعة األولى 1407ﻫ( ،بيروت :دار الجيل) ،ص.226
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علي زوج البتول
ثالث ًاٌّ :

وحينم�ا بلغت فاطم�ة الزهراء Fمبالغ النس�اء ،جاء كب�ار الصحابة لخطبتها،
وينق�ل لن�ا التاريخ أن أب�ا بكر ،وعمر بن الخط�اب ،وعدد ًا م�ن الصحابة قد خطبوا
الزهراء ،Fولكن رس�ول الله Aاعتذر إليهم .وحينما أقبل اإلمام علي Eلرسول
الله Aخاطب ًا الزهراء Fجاء األمر اإللهي لرس�ول الله« :Aزوج النور من النور،
(((
لعلي.E
قال :من ممن؟ فقال :فاطمة من علي ، »،وهذه من الخصائص الفريدة ٍّ

علي �أخو الر�سول
رابع ًاٌّ :

مفص ً
لا عم�ق العالق�ة الت�ي جمعت بي�ن رس�ول اللهA
وينق�ل لن�ا التاري�خ ّ
وعلي ،Eفحين جاء Aإلى المدينة آخى بين أصحابه ،من المهاجرين واألنصار،
علي :Eيا رس�ول الله إنك قد آخيت بين أصحابك فم�ن يكون أخي؟ فقال
فق�ال ٌّ
رس�ول الل�ه :Aأما ترضى ي�ا علي أن أكون أخ�اك؟ فقال علي :بلى ،فقال رس�ول
الل�ه« :Aأنت أخي ف�ي الدنيا واآلخرة »((( ،وهذه ميز ٌة أخرى تُضاف لمناقب علي
بن أبي طالب.E

وقد اس�تمرت العالقة الوثيقة بين رس�ول الله Aوعلي Eإلى آخر لحظة من
حياة الرس�ول الكريم ،يقول اإلمام علي Eيقول« :و َل َقدْ ُقبِ َض َر ُس ُ
�ول ال َّل ِه Aوإِ َّن
يت
َر ْأ َس� ُه َل َع َلى َصدْ ِري و َل َقدْ َس�ا َل ْت َن ْف ُس� ُه فِي َك ِّفي َف َأ ْم َر ْرت َُها َع َل�ى َو ْج ِهي و َل َقدْ ُو ِّل ُ
ُغس َله Aوا ْلم ِ
الئ َك ُة َأ ْع َوانِيَ ،...ف َم ْن َذا َأ َح ُّق بِ ِه ِمنِّي َح ّي ًا و َم ِّيت ًا»(((.
ْ ُ
َ

خ�صائ�ص الإمام

فه�ل هناك أحدٌ أولى برس�ول الله وأقرب إليه من اإلم�ام علي؟! الذي تم ّيزت

((( بحار األنوار .ج ،43ص.111
((( محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين ج ،3الطبعة األولى 1411ﻫ،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ، 16حديث.4289
((( نهج البالغة ،خطبة  ،197ص.311
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َ
خص
عالقت�ه بحيث لم
يح�ظ بمثلها أحدٌ م�ن ذوي القربى وال م�ن الصحابة ،فقد ّ
رس�ول الله Aاإلم�ام علياٍ E
بلقاء خ�اص يومي ًا ،وقد ذكر النس�ائي هذا األمر في
ًّ
كتابه عن خصائص اإلمام علي ،Eفنقل ما قاله اإلمام علي Eفي ذلك« :كان لي
لرس�ول الله Aمدخالن :مدخل باللي�ل ومدخل بالنهار»((( ،وق�الُ « :Eكن ُْت إِ َذا
َس َأ ْل ُت َر ُس َ
َت ا ْبتَدَ َأنِي»(((.
ول ال َّل ِهَ Aأ ْع َطانِي َوإِ َذا َسك ُّ
ولذا فإن عدد ًا من علماء المس�لمين ،من الس�نة والشيعة ،كتبوا حول خصائص
اإلمام علي ،Eومنهم :المحدث النس�ائي ،صاحب سنن النسائي ،الذي أ ّلف كتاب ًا
كتاب
ح�ول خصائص أمي�ر المؤمنين علي بن أب�ي طالب ،Eوكذلك الطب�ري له ٌ
حول خصائصه ،وغيرهما.

وقد س�ئلت عائش�ة عن أحب الناس إلى رس�ول الله ،فقالت :فاطمة ،قيل من
(((
الرجال ،قالت :زوجها.

وبالع�ودة لحدي�ث المباهلة ،وه�و الحديث الثاب�ت والمتفق علي�ه ،والذي ال
يم�اري في صحته أحد ،ورد في صحيح مس�لم في ب�اب فضائل علي بن أبي طالب
عن س�عد بن أبي وقاص أن معاوية بن أبي س�فيان عاتبه بالقول  :يا س�عد ،ما منعك
أن تس�ب أبا التراب؟ فقال س�عد :ما ذكرت ثالث ًا قالهن له رسول الله ،Aفلن أسبه
أبدً ا ،لو أن لي واحدة منهن كان خير ًا لي من حمر النعم .األولى حين خلفه رس�ول
الل�ه Aف�ي المدينة في بع�ض مغازيه ـ غ�زوة تب�وك ـ فقال عل�ي :Eتخلفني مع
النس�اء والصبيان؟ فقال له« :Aأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موس�ى
إال إن�ه ال نب�وة بعدي» ،والثانية في خيبر حينما قال« :Aألعطين الراية رج ً
ال يحب
الله ورس�وله ،ويحبه الله ورس�وله» ،فتطاولت أعناقنا ،فدع�ا عل ًّيا فجاء وهو أرمد،
((( أحمد بن شعيب النسائي .خصائص النسائي ،الطبعة األولى 1403ﻫ ،ص ، 220حديث .117
((( محمد بن عيسى بن سورة الترمذي .سنن الترمذي ج ،4الطبعة األولى 14021ﻫ( ،بيروت :دار الكتب
العلمية) ،ص ، 476حديث .3722
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص.158
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َُْ
فبص�ق من فيه ،فأصابت عينه ،وأعطاه الراية ،والثالث�ة لما نزلت قوله تعالى{ :فقل
َ َ َْ َ ْ ُ ََْ ََ َََْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ ْ ََُْ َ َ ََُْ َ ُ
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ون ِس��اءنا ون ِس��اءكم وأنفسنا وأنفس
ك ْم} خرج رسول

الله Aومعه علي وفاطمة والحس�نان((( ،وقد صحح الحديث ابن تيمية في منهاج
الس�نة بقوله( :أما أخذه عل ًّيا والحس�ن والحسين في المباهلة فحديث صحيح رواه
مسلم)(((.

فه�ذا الحدي�ث الصحيح يثب�ت دون ش�ك أن عل ًّيا Eهو األقرب إلى رس�ول
الل�ه Aوهو أكثر من اس�تفاد من علم�ه وهديه وأخالقه ،ولذلك عدّ ه الرس�ولA
كنفس�ه ،ناهيك عن األحاديث الكثيرة األخرى ،ومنها قوله( :Aعلي مني وأنا من
عل�ي)((( ،وف�ي صحيح البخاري عن رس�ول الله Aأنه قال له ( :ي�ا علي ،أنا منك
وأن�ت مني)((( ،فعالق�ة النبي بعلي كانت وثيقة وعلى مس�توى من العمق بحيث ال
تجاريها عالقة أخرى بين النبي وأي ٍ
أحد آخر.

علي حاجة الع�صر
ٌّ QQ

حينما نتحدث عن علي بن أبي طالب ،Eونتمسك بواليته ،ونكرر في دعائنا:
الله�م ثبتنا على محبته وواليته؛ فهذا إنما ُيع ّبر عن التزامنا بمنهجه الذي نحتاج إليه
ٍ
ف�ي ّ
ش�خص في
وخاص ًة في ه�ذا العصر .فاإلم�ام علي Eليس مجرد
كل عص�ر،
ّ
ٍ
إعجاب بش�خصيته؛ وإنما لحاجة البش�رية اليوم
التاريخ ،وليس�ت المس�ألة مجرد
لفكره وهديه وس�يرته ،فذلك يمثل المطلب األساس لتتجاوز البشرية ما تعيشه من
((( صحيح مسلم ،حديث رقم.32
((( أحمد بن تيمية الحراني .منهاج السنة النبويةج ،4الطبعة األولى 1322ﻫ (مصر :المطبعة الكبرى
األميرية) ،ص.34
((( كنز العمال ج ،11ص.603
((( محمد بن إسماعيل البخاري .صحيح البخاري ج ،3الطبعة األولى 1999م( ،بيروت :دار الكتب
العلمية) ،ص ، 83حديث.4251
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ظالم الجهل واالستبداد والتخلف.

فأه�م ما تحتاجه البش�رية اليوم ،هو العدل الغائب عن ه�ذا العالم ،وأهم ٍ
خطر
ّ
تعاني منه البشرية هو الظلم والجور ،وعلي بن أبي طالب Eس ّطر في سيرته وحياته
أروع نم�وذج للع�دل .وحين تحدث عنه األديب المس�يحي ج�ورج جرداق وألف
كتاب�ه عن س�يرته في خمس�ة مجل�دات أطلق عليه عن�وان :اإلم�ام علي Eصوت
العدالة اإلنسانية.

وحي�ن نتأمل ف�ي فكر اإلمام عل�ي Eنجده يرك�ز على العدل ،كما أن س�يرته
قام�ت على تش�ييد الع�دل ،ومقاومة الظلم ،يق�ول اإلمام علي« :Eالعدل أس�اس
ب�ه قوام العال�م»((( ،ويق�ول« :Eالعدل حي�اة»((( ،ويقول« :Eبالع�دل تتضاعف
الب�ركات»((( ،ويق�ول« : Eم�ا عمرت البالد بمث�ل العدل»((( .فما أحوج البش�رية
لهذا الفكر ،وما أحوجها لهذه السيرة.

ومع األسف ،فإن سيرة اإلمام علي Eغائبة عن البشرية اليوم ،وال ّ
شك أن أتباع
مقصرون في ذلك؛ ألنهم لم يكتشفوا حقيقة شخصيته ،Eولم يعرضوها
عليّ E
للعالم في صورتها المش�رقة ،فهو ال نظير له في تاريخ البش�رية بعد رسول الله،A
ِ
ِ
ان مس َّهد ًا َأ ْو ُأ َجر فِي األ ْغ ِ
الل ُم َص َّفد ًا
«و ال َّل ِه لأَ َ ْن َأبِ َ
يقولَ :E
َّ
الس ْعدَ ُ َ
يت َع َلى َح َسك َّ
اصب ًا لِ َش�يءٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ا ْلعباد و َغ ِ
ور ُس�و َل ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َظالم ًا ل َب ْع ِ َ
َأ َح ُّ
ْ
ب إِ َل َّي م ْن َأ ْن َأ ْل َقى ال َّل َه َ
ِ
َح َت
ِم� َن ا ْل ُح َطا ِم»((( ويقول في م�ورد آخر« :وال َّل ِه َل ْو ُأ ْعطِ ُ
الس� ْب َع َة بِ َما ت ْ
يم َّ
يت األ َقال َ
((( بحار األنوار .ج ، 75ص83
((( عبدالواحد اآلمدي التميمي .غرر الحكم ودرر الكلم ،ج ،1الطبعة األولى 1407ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) ،ص ،20حكمة .307
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ص ، 291حكمة .33
((( حسين النوري الطبرسي .مستدرك الوسائل ج ،11الطبعة الثالثة 1411ﻫ( ،بيروت :مؤسسة آل البيت
إلحياء التراث) ،ص.320
((( نهج البالغة .خطبة  ، 224ص.346
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ٍ
ِ
ِ
ِ
ب َش ِع َير ٍة َما َف َع ْل ُت ُه»(((.
َأ ْفالك َها َع َلى َأ ْن َأ ْعص َي ال َّل َه في ن َْم َلة َأ ْس ُل ُب َها ُج ْل َ

�صوت العدالة

فه�ذا الرج�ل عاش للع�دل ،وخالف كل م�ا يخالف العدل ،ول�و كان في ذلك
أهم المكاس�ب الدنيوية ،والمناصب الس�لطوية .فحينما آل�ت إليه الخالفة
ذه�اب ّ
والحكم ساوى بين الناس في العطاءّ ،
فحذره البعض من أن هذه المساواة قد تفقده
الكثي�ر م�ن األتباع واألع�وان ،فالش�خصيات المرموقة إن لم ُيم ّي�زوا ال يقفون إلى
ب
جانب�ه ،ولك�ن عل ًّيا Eرفض ذلك ،وقال ف�ي جوابه لهؤالءَ « :أ ت َْأ ُم ُرونِّ�ي َأ ْن َأ ْط ُل َ
ي�ت َع َلي ِه وال َّل ِه ال َأ ُطور بِ ِه ما س�مر س ِ
النَّص�ر بِا ْلج ِ
�م ٌير و َم�ا َأ َّم ن َْج ٌم فِي
يم� ْن ُو ِّل ُ ْ
ْ َ َ ْ
ُ َ َ ََ َ
�و ِر ف َ
السم ِ
اء ن َْجم ًا َل ْو ك َ
ف وإِن ََّما ا ْل َم ُال َم ُال الله».
َان ا ْل َم ُال لِي َل َس َّو ْي ُت َب ْين َُه ْم َف َك ْي َ
َّ َ

وله�ذا ع�اش الن�اس ف�ي ظل علي ب�ن أب�ي طالب Eوه�م ينعم�ون بالعدل،
والرفاهي�ة ،وق�د خاطب اإلمام علي Eأهل الكوفة أواخ�ر حياته بقوله« :ما أصبح
أح�د ف�ي الكوفة إال ناعم ًا ،وإن أدناهم منزلة لمن يأكل من البر ،ويس�كن في الظل،
ويشرب من ماء الفرات»(((؛ يأكل من البر :أي لديه ما يكفيه من الطعام ،ويسكن في
الظل :بمعنى أن عنده سكن ًا يأوي له.

وق�د كان اإلمام علي Eيت�أوه ويتألم الحتمال أن هناك جائع ًا في مناطق بعيدة
ِ
�ت ال َّط ِر َيق إِ َل�ى ُم َص َّفى َه َذا ا ْل َع َس ِ
�ل
الهتَدَ ْي ُ
ع�ن العاصم�ة ،يقول« :Eو َل ْو ش� ْئ ُت ْ
ِ ِ
و ُل َب ِ
اي و َي ُقو َدنِي َج َش ِعي
اب َه َذا ا ْل َق ْم ِح ون ََس ِائ ِج َه َذا ا ْل َق ِّز و َل ِك ْن َه ْي َه َ
ات َأ ْن َي ْغل َبني َه َو َ
�ر األ ْط ِع َم ِة و َل َع َّل بِا ْل ِح َج ِ
َخ ُّي ِ
از َأ ْو ا ْل َي َما َم ِة َم ْن ال َط َم َع َل ُه فِي ا ْل ُق ْر ِ
إِ َل�ى ت َ
ص وال َع ْهدَ َل ُه
الشب ِع َأو َأبِ َ ِ
وح ْولِي ُب ُط ٌ
ون َغ ْر َثى و َأ ْك َبا ٌد َح َّرى»(((.
يت م ْب َطان ًا َ
بِ ِّ َ ْ

فما أحوج البش�رية إلى هذا النهج ،وما أحوج المس�لمين في بلدانهم إلى سيرة

((( المصدر نفسه.
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،2ص.445
((( نهج البالغة .كتاب  ،45ص.417
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اإلم�ام علي ،Eفالمس�لمون بم�ا لديهم من ثروات وخي�رات إال أنهم يعانون من
حاالت الفقر والحرمان ،فأين تذهب أموال المسلمين؟

روح العزة والكرامة

م�ن ناحية أخرى ،فإن األمة بحاجة إلى روح الع�زة والكرامة ،وخاصة في هذا
العصر ،حيث تكالبت وتضافرت قوى الشر واالستكبار على المسلمين ،فما أحوج
المس�لمين إل�ى أن يمتلك�وا روح الع�زة والكرام�ة ،روح الش�جاعة والبطول�ة التي
تجسدت في شخصية علي بن أبي طالب Eفي كل المعارك التي خاضها ،فحينما
ب�رز ل�ه عمرو بن عب�د و ّد ،قيل له :يا عل�ي ،إنه عمرو ،فقال« :Eوأن�ا علي بن أبي
طالب» .فما كان يخاف وال يخش�ى وال يهاب ،وكان يقول« :وال َّل ِه ال ْب ُن َأبِي َطالِ ٍ
ب
ِ
ِ ِ
يتأوه حينما يرى حاالت الخنوع والذل
آن َُس بِا ْل َم ْوت م َن ال ِّط ْف ِل بِ َثدْ ِي ُأ ِّمه»((( .وكان ّ
ف�ي المجتم�ع من حوله .فق�د تحدث في أعقاب غارة ش�نها جي�ش معاوية بن أبي
ٍِ
[و] َق�دْ َو َر َد ْت َخ ْي ُل ُه األ ْن َب َار
س�فيان على منطقة األنبار ،وقالَ :E
«وه َذا َأ ُخو َغامد َ
ِ
واألخرى ا ْلمع ِ
الر ُج َل ِمن ُْه ْم ك َ
اهدَ ِة
َان َيدْ ُخ ُل َع َلى ا ْل َم ْر َأ ِة ا ْل ُم ْس ِل َم ِة
ُ َ
ْ َ
 ،...و َل َقدْ َب َل َغني َأ َّن َّ
ِ ِ
ِ
ِ
االستِ ْر َجا ِع
واالستِ ْر َحا ِم ُث َّم
ْ
ور ُع َث َها َما ت َْمتَن ُع منْ ُه إِال بِ ْ
َف َينْت َِز ُع ح ْج َل َها و ُق ُل َب َها َو َقالئدَ َها ُ
ان َْص َر ُفوا َوافِ ِري َن َما ن ََال َر ُج ً
ات ِم ْن
ال ِمن ُْه ْم َك ْل ٌم وال ُأ ِر َيق َل ُه ْم َد ٌم َف َل ْو َأ َّن ا ْم َر ًأ ُم ْس ِلم ًا َم َ
َان بِ ِه َم ُلوم ًا َب ْل ك َ
َب ْع ِد َه َذا َأ َسف ًا َما ك َ
َان بِ ِه ِعن ِْدي َج ِدير ًا»((( .

الحرب على غزة

فكي�ف باإلم�ام ل�و يرى م�ا يحصل الي�وم في غزة بفلس�طين ،وم�ا يحصل من
انته�اكات واعت�داءات وحش�ية صارخة ،من قبل ش�راذمة من الصهاين�ة المعتدين،
وعدده�م في العالم كله ال يزيد على اثنين وعش�رين مليون ًا ،بينما األمة اإلسلامية

((( نهج البالغة .خطبة  ،5ص.52
((( نهج البالغة .خطبة  ،27ص.69
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تبلغ أكثر من مليار وربع المليار في هذا العالم ،ولكنهم يقفون موقف الذل والخنوع
أمام هذا الكيان الغاصب ،الذي يضم ستة ماليين يهودي ًا في محيط عربي يضم أكثر
من مئتين وخمسين مليون ًا.

إس�رائيل تمعن في اضطهاد أهل غزة بقصف المنازل ،ومنع اإلمدادات الطبية،
والحص�ار الش�امل ،وكل ذلك على مرأى ومس�مع من العالم ،فل�و أن علي بن أبي
طالب Eيش�هد هذا المش�هد ،وهو القائلَ « :ف َلو َأ َّن امر ًأ مس ِ
ات ِم ْن َب ْع ِد َه َذا
�لم ًا َم َ
ْ
َْ ُ ْ
َان بِ ِ
َان بِ ِ
�ه َم ُلوم� ًا َب ْل ك َ
َأ َس�ف ًا َم�ا ك َ
�ه ِعن ِْدي َج ِدير ًا» ،فماذا س�يقول ع�ن واقع العرب
والمسلمين هذا اليوم؟!

إن المس�لمين الي�وم بحاجة إل�ى روح عل�ي ،Eوإلى ش�جاعته وبطولته؛ كي
تس�تعيد األمة كرامته�ا واعتبارها ،وه�ذا ال يتحقق عبر المفاوض�ات ،حيث جرب
الع�رب ه�ذا الطري�ق الفاش�ل؛ ألن الصهاين�ة مردوا عل�ى العدوان ،وعل�ى العنف
عزتها إال بروح المقاومة ،وبمواقف الثبات
واإلرهاب ،فال يمكن لألمة أن تس�تعيد ّ
والصمود.
نس�أل الل�ه س�بحانه وتعال�ى أن يفي�ض عل�ى إخوتن�ا ف�ي غ�زة روح الصمود
والثبات.

وحينم�ا نحتف�ي بش�هادة أبي عب�د الله الحس�ين ،Eإنم�ا من أجل أن نس�تمد
م�ن موقف أب�ي عبد الل�ه Eروح الكرامة والع�زة ،حيث كان ش�عاره الذي أطلقه
ي�وم عاش�وراء« :هيهات منا الذلة يأب�ى الله ذلك لنا ورس�وله والمؤمنون وحجور
طاب�ت وطهرت وأن�وف حمية ونف�وس أبية من أن نؤث�ر طاعة اللئ�ام على مصارع
الكرام»(((.

((( بحار األنوار .ج ،74ص.162

�صناعة الإح�سان
Qالإح�سان �شريعة �أخالقية
Q
Qمجاالت الإح�سان و�آلياته
Q
Qثقافة الإح�سان وتنميته
Q

َ َ ْ ُ َّ هَّ َ ُّ ْ
ْ
َ
ُ
سنِني}[سورة البقرة ،اآلية:
{وأحسِنوا إِن الل يحُِب المح ِ

.]195

QQالإح�سان �شريعة �أخالقية

الح ْس�ن ،وهو ضد القبح ،واإلساءة .واصطالح ًا :يقصد به
اإلحس�ان لغة :من ُ
أحد معنيين:

األول :بمعنى اإلتقان ،أي إتقان الش�يء ،وأحس�نت الشيء يعني أتقنته ،وأديته
َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ
متقن� ًا على خير وج�ه ،ومنه قول�ه تعالى{:وصوركم فأحس��ن ص َوركم} [س�ورة التغابن،
اآلي�ة ،]3:يعن�ي جعل صوركم متقنة ،ومنه قول رس�ول الله« :Aإذا صليت فأحس�ن
ركوعك وسجودك»((( أي أتقن ركوعك وسجودك.

الثان�ي :بمعن�ى فعل الخي�ر للغير ،أو فعل م�ا ينفع الغير ،بأن تعم�ل عم ً
ال ينفع
اآلخرين ،وهذا يطلق عليه إحسان.

وباعتبار أن اإلنس�ان ُيحب ذاته ،فمن الطبيعي أن يفعل ما ينفع نفس�ه وما يخدم
ذاته .أما أن يعمل اإلنسان عم ً
ال ينفع اآلخرين ،فهذا يعتبر درجة متقدمة ،واستجابة
للفطرة النقية؛ ألن الفطرة اإلنسانية تدفع اإلنسان لكي يخدم وينفع اآلخرين.

دوافع الإح�سان

1 .1الدافع الديني :قد يندفع اإلنسان نحو خدمة اآلخرين بدافع ديني ،فهو يؤمن
بالله تعالى واليوم اآلخر ،ويؤمن بالقيم اإلنسانية السامية ،ويخدم اآلخرين

((( بحار األنوار .ج ،68ص.247
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استجابة إليمانه ،ألن الله تعالى يرضيه خدمة عباده ،ويقابلها بأعظم األجر
والث�واب  ،حيث ورد في الحديث عن رس�ول الل�ه Aأنه قال« :خصلتان
ليس فوقهما من البر شيء :اإليمان بالله والنفع لعباد الله»(((.

2 .2الفطرة والمش�اعر اإلنس�انية :وقد يندفع اإلنس�ان لخدمة اآلخرين بس�بب
حسه اإلنساني ،وفطرته السليمة.
ّ

3 .3الوعي االجتماعي :وقد يندفع اإلنسان لإلحسان استجابة لوعيه االجتماعي؛
ألنه ي�درك أن خدمته لآلخرين تعود عليه بالخير ،وبالمكس�ب ،من خالل
ق�وة مجتمع�ه الذي ه�و جزء من�ه ،ومن خالل م�ا يعود عليه من مكاس�ب
شخصية عبر خدمته لآلخرين.

ف�ضل الإح�سان

تح�دث الق�رآن الكريم في آيات كثيرة عن اإلحس�ان ومش�تقات ه�ذه الكلمة،
إضاف ًة إلى األمر باإلحس�ان واإلش�ادة بالمحسنين بمختلف االشتقاقات ،فيما يزيد
عل�ى مئتي آي�ة قرآنية ،وبالتالي فإن هذا المفهوم (اإلحس�ان) هو من أكثر المفاهيم
األخالقية ورود ًا في القرآن الكريم.

َّ هَّ َ َ ْ ُ ُ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
أمر
يق�ول تعالى{ :إِن الل يأمر بِالعد ِل والأِْحس ِ
��ان} [س�ورة النحل ،اآلي�ة ،]90:وهذا ٌ

صري�ح من الله س�بحانه لك أيها اإلنس�ان بأن تكون محس�ن ًا لآلخري�ن ونافع ًا لهم.
وفي ٍ
آيات كثيرة جاء الحديث حول فضل اإلحسان ،ومكانة المحسنين ،ويكفي من
ذلك أن الله تعالى خصهم واعتبرهم من أهل محبته ،كما هو صريح اآلية الكريمة:
{ َ َ ْ ُ َّ هَّ َ ي ُّ ْ ْ
سن َ
ني} ،وآيات أخرى تتحدث عن أن الله تعالى يرافق
وأحسِ��نوا إِن الل
حُِب ال ُمح ِ ِ
ْ
َ
َّ
هَّ
ْ
سن َ
بعنايته من يحس�ن إلى الناسِ{ :إَون َ
ني} ،وذلك يعني أن عناية الله
الل ل َم َع ال ُمح ِ ِ
ترافقك إذا كنت تحسن إلى الناس ،وفي آية أخرى يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن
((( بحار األنوار .ج ،74ص.137
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ْ

ْ
رحمته ولطفه قريب من المحسنين{ :إن َر َ
سن َ
ح َ
ت اللهَِّ قر ٌ
ني} ،ومما ال
يب م َِن ال ُمح ِ ِ
ِ
ِ
ش�ك فيه أن اإلنس�ان في حاجة إلى رحمة الله في الدنيا واآلخرة ،وهذه اآلية تؤكد
أن الطريق األقرب إلى رحمة الله تعالى يكمن في اإلحس�ان .وفي آية أخرى ُيقدّ م
جل شأنهَ { :وب َ ّ ْ ْ
سن َ
الله تعالى البشارة للمحسنين ،فيقول ّ
ني}.
ش ال ُمح ِ ِ
رِِ

وال يقتص�ر الفض�ل على اإلحس�ان للبش�ر فق�ط ،بل يتعداه لإلحس�ان لس�ائر
المخلوقات ،ففي الحديث الوارد عن رس�ول الله« :Eأن امرأة بغي ًا رأت كلب ًا في
يوم حار يطيف ببئر .قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها»(((؛ ألنها
أحس�نت ،ورحمت كلب ًا يلهث من العطش والظمأ ،فكيف لو أحس�ن اإلنس�ان إلى
أخيه اإلنسان.

وجاء في الحديث عن رسول الله« :Aأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف
في اآلخرة»((( ويشرح هذا الحديث اإلمام جعفر الصادق Eبقوله« :أهل المعروف
ف�ي الدني�ا أه�ل المعروف في اآلخ�رة يقال له�م :إن ذنوبكم قد غف�رت لكم فهبوا
حسناتكم لمن شئتم»(((.
ومعن�ى ذل�ك أن م�ا لديكم م�ن رصيد من الحس�نات الت�ي ال تحتاج�ون إليها
وزعوها على اآلخرين المحتاجين ،فالمحس�نون إلى الن�اس في الدنيا يعطيهم الله
تعال�ى كذل�ك فرصة تقديم اإلحس�ان لآلخرين يوم القيامة؛ ألن هؤالء المحس�نين
لديه�م ما يكفيهم من الحس�نات ليدخلوا الجنة بسلام آمني�ن .أضف إلى ذلك ،أن
اإلحسان ونفع اآلخرين يحفظ اإلنسان من المكاره ،وكم من الروايات والنصوص
الكثي�رة ال�واردة بش�أن حف�ظ وسلامة اإلنس�ان العام�ل بالمع�روف ،والمحس�ن
لآلخري�ن ،فصنائ�ع المع�روف تقي ميتة الس�وء كم�ا ورد في الرواي�ة عن علي:E

((( صحيح مسلم ،ص 1233حديث.2244
((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة ج ،16الطبعة األولى 1993م( ،بيروت :مؤسسة آل
البيت إلحياء التراث) ،ص.288
((( محمد بن يعقوب الكليني .الكافي ج ،4الطبعة األولى 1405ﻫ( ،بيروت :دار األضواء) ،ص.29
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(وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء)(((.

إن صن�ع المع�روف للن�اس واإلحس�ان لآلخري�ن ،يجل�ب المحب�ة ويجذب
قلوب الناس لصاحب اإلحس�ان ،فمن أحس�ن إلى الناس فإنه يس�تقطب عواطفهم
ومشاعرهم ويجذب قلوبهم.
وكما قال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم

فطاملا اس�تعبد اإلنس�ان إحسان

إن اإلحس�ان ش�ريعة أخالقية ،وكل إنس�ان مهما كان دينه ،ومهما كان توجهه،
فإن فطرته الس�ليمة تدفعه إلى اإلحس�ان وعمل الخير ونفع اآلخرين .وقد تناولت
آيات القرآن الكريم والنصوص الشريفة جملة من آثار اإلحسان ونتائجه ،ومنها:
أولاً  :العطاء اإللهي الكبير ،ومن ذلك:









محبة الله َّ { :هَّ َ ي ُّ ْ ْ
سن َ
الل ي ُّ
ني} ،تكرر في خمس آيات { َو هَّ ُ
حُِب
إِن الل
حُِب ال ُمح ِ ِ
ْ ْ
سن َ
ني}.
ال ُمح ِ ِ
عناية الله َّ { :هَّ َ َ ْ ْ
سن َ
ني}.
ِإَون
الل ل َم َع ال ُمح ِ ِ
ْ ْ
القرب من رحمة الله{ :إ َّن َر مْ َ
سن َ
ح َ
ت اللهَِّ قَر ٌ
ني}.
يب م َِن ال ُمح ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ََّ
ْ
ْ
سن َ
سن َ
ني}َ { ،وب ُ رْ َ

ني}.
شى ل ِل ُمح ِ ِ
ش ال ُمح ِ ِ
البشارة من الله{ :وب رِِ
الضمان من الله َّ َ { :هَّ َ ال يُض ُ َ ْ ْ ْ
سن َ
ني} تكررت في أكثر من
فإِن الل
يع أج َر ال ُمح ِ ِ
ِ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ هَّ ُ يَ ْ َ
مورد َ { ،زَ َ ُ ْ ْ
سن َ
ني}{ ،وأحسِن كما أحسن الل إِلك}.
س
نيِد ال ُمح ِ ِ

الثواب في اآلخرة :عن علي Eقال« :زاد المعاد اإلحسان إلى العباد».

ثان ًيا :جذب القلوب :وقد ورد عن رسول الله Aأنه قال« :جبلت القلوب على
حب من أحس�ن إليها وبغض من أس�اء إليها » ،وباإلحس�ان تمل�ك القلوب ،يقول
ّ
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.289
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علي« :Eمن كثر إحسانه أحبه إخوانه»« ،من كثر إحسانه زاد خدمه وأعوانه»(((.

ثال ًثا :األثر االجتماعي ،فاإلحس�ان للناس ي�ودي بطبيعة الحال إلى المزيد من
التماسك المجتمعي ،وصناعة القوة االجتماعية ،وقد عبرت اآلية الكريمة عن هذا
ْ َ ْ ََ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ أَ َ ْ ُ
ُ
ِك ْم ِإَون أ َسأ ُت ْم فل َها} ،وكذلك
ح َسن ُت ْم لنفس
المفهوم في قوله تعالى{ :إِن أحسنتم أ
َ
َ
ََ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ً َ َْ
في اآلية الكريمة{ :من ع ِمل ص حِ
اء ف َعليْ َها}.
سهِ ومن أس
الا فل ِنف ِ

فدواف�ع اإلحس�ان لدى الناس تنطل�ق غال ًبا م�ن ثالثة منطلقات ،ه�ي :الفطرة
الس�ليمة إلى جانب اإليمان بالله تعالى ،واإلدراك والوعي االجتماعي .كما خص
الله تعالى المحس�نين بجملة خواص ،منها :راحة النفس ،وس�عادة القلب ،والوعد
بالعطاء اإللهي في اآلخرة ،ومحبة الناس وانجذاب القلوب نحوهم ،إلى جانب ما
يتحقق للمجتمعات التي يكثر فيها اإلحسان من القوة والمنعة والتماسك.

QQمجاالت الإح�سان و�آلياته
الكلمة الطيبة والر�أي النافع

إن أول مجال من مجاالت اإلحس�ان وآلياته ه�ي الكلمة الطيبة والرأي النافع،
وذل�ك بخلاف ما ق�د يتبادر إل�ى األذهان غالب� ًا حول ارتب�اط اإلحس�ان باإلنفاق
المالي ،ومس�اعدة المحتاجي�ن والمعوزين تحديدً ا ،مع أن اإلنفاق يش�كل بالفعل
أحد مجاالت اإلحسان ،لكنه ليس الوحيد.

إن ب�ذل الكلمة الطيبة للناس ،المتمثلة في إبداء التقدير واالحترام ،وفي تقديم
التجربة الش�خصية ،والخبرة العامة ،والرأي النافع ،يشكل أحد مجاالت اإلحسان
الضرورية التي تحتاجها مجتمعاتنا .فكثير من الناس في مجتمعاتنا يعانون من ضعف
الخب�رة والتجربة في إدارة الحياة ،فهم يواجهون مصاعب في ترتيب أمور حياتهم،

((( غرر الحكم ودرر الكلم ،حكمة .960
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وحل مش�اكلهم على اختالفها ،وهذا ضعف ملحوظ ،خاصة مع التطورات الكبيرة
التي طرأت على المجتمع ،إن متطلبات الحياة أخذت في التشعب والتعقيد ،وسط
انعدام الخبرة والتجربة لدى أكثر الناس ،في مقابل تنامي حاجاتهم الحياتية .من هنا
كان تمرير التجارب الش�خصية الناجحة في أوس�اط الناس ،وتقديم الخبرة والرأي
أحد مجاالت اإلحس�ان ،وهذا ما عبرت عنه الش�ريعة َبالكلمة الطيبة ،يقول
الناف�ع
َ
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
ُ
��ج َرة َط ّي َبة أ ْ
لَِمة َط ّي َبة كش َ
ض َب هَّ ُ
صل َها ثاب ٌ
الل َم َثال ك َ
أل ْم تَ َر كيْف رَ َ
ت َوف ْرع َها يِف
ٍ ِ ٍ
تعالى{ :
ِ
ِ
َّ
الس َماءِ}[س�ورة إبراهيم ،اآلية ، ]24:وورد في الحديث عن رس�ول اللهAأنه قال« :الدال
على الخير كفاعله»((( ،وجاء في حديث آخر عنه( :Aالكلمة الطيبة صدقة)(((.
وتت�راوح مج�االت تقدي�م الخبرة من إرش�اد الطلب�ة المتخرجين ف�ي الثانوية
الختي�ار الكلي�ات المناس�بة لهم ،إلى المس�اعدة ف�ي توفير فرص العم�ل ،وتقديم
االستش�ارة للش�باب في مجال تأس�يس المش�اريع واألعم�ال الحرة ،وص�ولاً إلى
مساعدة أبناء المجتمع في مجال إنشاء الشركات والمشاريع الكبرى.

فهناك آالف الطالب من خريجي الثانوية كل عام يواجهون خيارات مح ّيرة في
اختيار تخصصاتهم الجامعية المناس�بة لس�وق العمل .إن تقديم النصح واإلرش�اد
لهؤالء هو شكل من أشكال اإلحسان وآلية من آلياته.
وكثير من الش�بان ليس�ت لديهم معرفة بالفرص الوظيفية المتاحة أمامهم ،وهم
بذلك أحوج ما يكونون إلى من ينصحهم و يرشدهم ويقدم لهم الخبرة ،ولهذا كان
إنش�اء لجان التأهي�ل الوظيفي في الجمعيات الخيرية اس�تجابة له�ذه الحاجة ،فهو
مجال من مجاالت اإلحس�ان ،غير أننا بحاجة في الس�ياق ذاته إلى أن نعطي ألبنائنا
وش�بابنا خبرة وتجربة في اقتحام مجال األعمال الحرة ،وأن نرش�دهم باتجاه إدارة
المشاريع الناجحة ،وتأسيس المؤسسات والشركات االنتاجية .ال بدّ من القول هنا

((( كنز العمال .ج 6ص 359حديث .16052
((( وسائل الشيعة .ج ،5ص.233

اسحإلا ةعانص

61

I
Q

ب�أن الوظيفة ليس�ت هي الخيار الوحيد ،بل ليس�ت هي الخي�ار األفضل ،فاألعمال
الح�رة أفضل بكثير من الحصول على وظيفة .إن كثير ًا من أبنائنا وبناتنا ال يمتلكون
الخب�رة الالزم�ة ف�ي هذا المج�ال ،ولذلك هم بحاجة ماس�ة إلى دعم وإلى إرش�اد
ومساعدة.

وضمن مجال تقديم الخبرة الطوعية نشير هنا إلى إنشاء فرع ما يعرف بصندوق
المئوية في محافظة القطيف ،والمنوط به منح القروض المالية للشباب الراغب في
واألهم من ذلك هو تولي هذا الصن�دوق تقديم الخبرة
إنش�اء المش�اريع التجارية،
ّ
واالستش�ارات التطوعية للش�باب .إن صندوق المئوية ف�ي كل أنحاء البالد يحتاج
إلى متطوعين من رج�ال األعمال الناجحين ،لتقديم خبراتهم في مجاالت التجارة
والصناع�ة وإطالق المش�اريع من خالل اللقاء المباش�ر بالش�باب ،هذا عمل مهم،
وهو شكل من أشكال اإلحسان.

الأعمال الحرة خيار �أف�ضل
وتحضرن�ي ف�ي هذا الس�ياق تجرب�ة طيبة لمجموعة م�ن الش�يعة المقيمين في
أوروب�ا وبعض بلاد أفريقيا ،والمعروفين بالخوجة ،ه�ذه المجموعة تعود أصولها
لش�به الق�ارة الهندية قبل أن تتنتش�ر حول العالم ،من المع�روف بأن هؤالء الخوجة
س�ر تجربته�م الناجحة التي تتمحور
أغلبه�م من التجار ورجال األعمال ،ويروون ّ
عوضا عن
ف�ي تربيته�م ألوالدهم من�ذ الصغر على نبذ العم�ل الوظيفي ،والتوج�ه ً
ذلك صوب التجارة واألعمال الحرة ،وهم يعمدون في هذا المجال نحو مس�اعدة
بعضهم البعض في تأسيس األعمال التجارية الكبيرة في مختلف المناطق ،ولذلك
تجدهم باس�تمرار من أبرز التجار واألثرياء أينما تواجدوا ،وقلما تجد بينهم من هو
فقي�ر محتاج؛ ذلك ألنه�م يتوارثون الخبرة والتجربة ،ومس�اعدة بعضهم على نحو
دائم.
وعل�ى ذات المن�وال يمكن النظ�ر إلى تجربة اليه�ود كمثال آخ�ر ،فاليهود في
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مختل�ف أنحاء العال�م تحولوا من مجتم�ع منبوذ ضعيف إلى مجتم�ع قوي ،نتيجة
اهتمامه�م بالتجارة واالقتصاد والعمل الح�ر .فقد درج اليهود على تبادل الخبرات
فيما بينهم ،فكل رجل أعمال منهم يش�عر أن من مس�ؤوليته أن يس�اعد أبناء جماعته
تجارا ،وأصحاب مؤسس�ات ،ورج�ال أعمال ناجحين .إن تقديم
على أن يصبحوا ً
أمس الحاجة إليه.
الخبرات مجال مهم من مجاالت اإلحسان نحن في ّ

اال�ست�شارات العائلية

وينس�حب اإلحس�ان بالكلمة الطيبة كذل�ك على المج�ال االجتماعي ،فهناك
الكثير من المشاكل العائلية القائمة في المجتمع ،التي ال تحتاج في كثير من األحيان
ألكثر من كلمة طيبة يتقدم بها بعض المصلحين لذات البين .فالكلمة الطيبة مفتاح
لمعالجة الكثير من المشاكل ،من هنا نحتاج إلى أناس يتفرغون إلى تأسيس وإنتاج
ثقافة التماسك واالنس�جام العائلي واحتواء المشاكل األسرية .وهنا نشيد بانطالق
تجرب�ة الهات�ف االستش�اري القائم�ة في بع�ض الجمعي�ات الخيرية ،الت�ي تحتاج
إليه�ا كل منطقة من مناطقن�ا ،فمهمة هؤالء االستش�اريين المتطوعين تقديم العون
واالستش�ارة لألس�ر التي تعصف بها الخالفات العائلية ،سواء بين الزوج وزوجته،
أو بين األوالد وأبويهم ،فال يتطلب األمر سوى مكالمة هاتفية لطلب المساعدة في
حل المش�كلة ،ال ش�ك بأن هذا ش�كل من أشكال اإلحسان عبر المش�اركة بالرأي
والكلمة الطيبة.

تر�شيد الممار�سات ال�شبابية
دورا محور ًي�ا في احت�واء ومواجهة
إن الكلم�ة الطيب�ة وال�رأي الناف�ع يلعب�ان ً
التصرف�ات الخاطئ�ة م�ن قب�ل بعض أبن�اء المجتم�ع .وقد ق�رأت في ه�ذا الصدد
ع�ن تجرب�ة أوردتها مجلة (ديستسناس�يون س�انتيه) الفرنس�ية ،أجري�ت في جامعة
كاليفورنيا وغرضها مساعدة المدخنين على التوقف عن هذه الممارسة ،من خالل
تقديم المس�اعدة المباش�رة من متخصصين عبر الهاتف .وقاد هذه التجربة الدكتور
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(ش�و ان�غ زو) من جامع�ة كاليفورني�ا ،الذي نجح م�ع فريقه المؤلف من عش�رات
التالمي�ذ ف�ي معالجة  3300مدخ�ن ،فقد كان ه�ؤالء الطلبة يتصل�ون بالمدخنين
يوم ًّي�ا ،ويحادثونهم عن مخاطر وأضرار التدخين ،وتأثيره الس�لبي والمباش�ر على
سلامة أعضاء بدنهم .وتورد المجلة أنه بعد مرور ش�هر واح�د على التجربة ،أقلع
نحو ثلث هؤالء المدخنين عن عادتهم ،وامتنع عن التدخين بعد أش�هر قليلة % 96
من المشاركين في هذه التجربة ،وقال بعضهم عن الدعم الذي قدمه لهم تالمذة شو
بأنه كان مهم ًا كثير ًا وكمعالجة نفس�ية((( ،فهؤالء الطلبة اس�تطاعوا عبر االتصاالت
والحديث الهاتفي مع المدخنين أن يسهموا في حل مشكلة لدى هؤالء الناس.

كما نذكر في هذا الس�ياق تجربة تأس�يس اللجان المحلية لمس�اعدة المدمنين
عل�ى المخدرات ف�ي التعافي واإلقالع عن هذه العادة المدم�رة .وتتركز مهمة هذه
اللجان على معالجة وتوجيه المتورطين في بالء المخدرات .إن من األصح أن نطلق
عل�ى المدمنين عن�وان المرضى؛ ذلك ألن النظرة للمدمن باعتباره مجر ًما يس�تحق
العقوب�ة والردع باتت من الماضي ،فقد تغ ّيرت النظرة للمدمنين اليوم حيث صنفوا
باعتبارهم مرضى يستحقون العالج والمساعدة في تجاوز هذه الحالة المأسوية .إن
«مجموعة زمالة المدمنين المتعافين» في المنطقة تعتمد في برامجها على االتصال
واللقاء المباش�ر بين األعضاء المتعافين من مشكلة اإلدمان بالمتورطين في تعاطي
المخ�درات ،لنق�ل تجربتهم في تخطي معضلة اإلدم�ان ،وإقناعهم من ثم بالتخلي
ع�ن تعاطي المخدرات ،وقد تمكن أعضاء اللجنة ف�ي منطقتنا من التأثير على عدد
من المتورطين في مشكلة اإلدمان وإنقاذهم من هذا المرض.
من هنا ،فاإلحس�ان قد يكون بالكلمة الطيب�ة ،وبالرأي النافع .فهناك الكثير من
المرضى الذين ربما ال يعرفون كيفية الوصول لسبل العالج ،وآخرون لديهم مشاكل

((( جريدة الحياة .صحيفة يومية تصدر من لندن ،العدد  14464بتاريخ  20شعبان 1423ﻫ الموافق 26
أكتوبر 2002م.
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مختلفة ،قد تكون قابلة للحل بقليل من الجهد ،من قبيل التورط في الديون المالية،
أو التوقي�ف ألي س�بب آخ�ر ،وال يعرفون س�بل الخروج من هذا الم�أزق ،فهؤالء
بأم�س الحاج�ة إلى من يرش�دهم ويعينهم ،ول�ذا تبرز الحاجة إلى قيام مؤسس�ات
ّ
استش�ارية ،مهمته�ا تقديم الحل�ول واالستش�ارات المجانية للن�اس ،فللرأي قيمة
كبيرة ،وهو مجال مهم من مجاالت اإلحسان.

ثاني ًا :بذل المال

ب�ذل المال والعطاء من أهم تجليات اإلحس�ان ،وفي مجتمعنا نش�عر بالحاجة
إل�ى تنمية حالة البذل والعطاء ،إذ إن واقع مجتمعات أخرى في هذا الجانب أفضل
مم�ا ه�و عليه واقع مجتمعنا .وقد يق�ول قائل :إن مجتمعنا تنقص�ه رؤوس األموال
خير كثير ،إضاف ًة إلى أن البذل
الكبي�رة ،إال أن هذا الكالم ليس دقيق ًا ،فمجتمعنا فيه ٌ
مطلوب من الجميع وليس من األثرياء فقط ،فالله تعالى في كتابه الحكيم
والعط�اء
ٌ
ش�جع اإلنس�ان على اإلنف�اق والبذل مما آتاه الل�ه تعالى من فضل�ه ،يقول تعالى:
ُي ّ
َ ُ
َ ُ ُ
وه ْ
اك ْم} [س�ورة النور ،اآلي�ة ،]33:كما أن الله تعالى وعد بأن
��م م ِْن َما ِل اللهَِّ الذَِّي آت
{وآت
َ
يعوض على اإلنسان ما أنفقه ،يقول تعالىَ { :و َما أنْ َف ْق ُت ْم م ِْن يَ ْ َ ُ خُ ْ ُ ُ
ش ٍء فه َو يل ِفه}[سورة
ُ ّ
سـبأ ،اآلية ،]39 :وورد عن رسول الله Aأنه قال« :ما نقص مال من صدقة قط فأعطوا
وال تجبنوا»((( ،وورد عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه ينزل ملك كل ليلة في الثلث
األخير ينادي« :اللهم أعط كل ٍ
منفق خلف ًا وأعط كل ممسك تلف ًا»(((.

لق�د آن األوان ألن يلتف�ت األثري�اء لحاج�ات مجتمعه�م م�ن خلال إطلاق
عوضا ع�ن االكتفاء بإعط�اء الصدقات
المش�اريع االقتصادي�ة الت�ي تخدم الن�اسً ،
الصغي�رة هن�ا وهن�اك .المجتم�ع في حاجة ماس�ة إلى م�ن ينفق في مجال إس�كان

((( محمد بن علي بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) .من ال يحضره الفقيه ج ،4الطبعة األولى1427ﻫ،
(بيروت :دار المرتضى) ،ص.381
((( بحار األنوار .ج ،74ص164
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الفق�راء والمحتاجي�ن ،ودع�م البعث�ات الدراس�ية للطلب�ة المحتاجي�ن ،وتزوي�ج
العزاب ،وتأس�يس المستوصفات والمستش�فيات لخدمة المجتمع ،إن جميع ذلك
من مجاالت الخير واإلحسان.

ثالث ًا :ال�سعي العملي

وم�ن تجليات اإلحس�ان الس�عي عل�ى نح�و عملي في مس�اعدة الن�اس لحل
مش�اكلهم ،وتذليل العقبات أمامهم .فهناك الكثير من الناس ممن يواجهون مشاكل
الم�رض أو الس�جن وما أش�به ذلك ،لك�ن تعوزه�م الحيلة ويحتاج�ون لمن يقف
بجانبهم ،ويد ّلهم ويأخذ بأيديهم ،ويتحرك لمس�اعدتهم ،هذا سعي عملي مطلوب
أجر كبير،
ف�ي خدمة الناس ،وهو مجال من مجاالت اإلحس�ان وآليات�ه ،وفي ذلك ٌ
وفضل عظيم عند الله تعالى ،فعن أبي عبدالله Eأنه قال« :من سعى في حاجة أخيه
عز ّ
وجل له حجة
المس�لم ،فاجته�د فيها ،فأج�رى الله على يديه قضاءها كتب الل�ه ّ
وعمرة ،واعتكاف ش�هرين في المس�جد الح�رام وصيامهم�ا ،وإن اجتهد ولم يجر
عز ّ
وجل له حجة وعمرة»((( .فالس�عي العملي في
الله قضاءها على يديه ،كتب الله ّ
حوائج المؤمنين بحد ذاته من اإلحسان ويستحق عليه اإلنسان األجر والثواب.
ُعزز في أنفسنا هذه التج ّليات ،لنكون من المحسنين الذين
فحري بنا جميع ًا أن ن ّ
ٌّ
ُيح ّبهم الله تعالى ،ويكتب لهم من فضله عظيم األجر والثواب.

QQثقافة الإح�سان وتنميته

إن واح�دة من أبرز نق�اط الضعف في أي مجتمع هي قلة عدد المحس�نين فيه،
وه�ذا م�ا يتطلب معالجة خاصة نأتي عليها .فال يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات
من المحس�نين ،لكن تكمن المشكلة الحقيقية في قلة عدد هؤالء المحسنين ،وبقاء
هذه الممارسة ضمن إطارها الفردي ودائرتها المحدودة .إن الوضع األمثل في أي
((( وسائل الشيعة ،ج ،16ص ،369حديث .21787
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مجتمع هو أن يصبح اإلحسان وأعداد المحسنين حالة ظاهرة سائدة في المجتمع،
ال مج�رد ح�االت فردية تعدّ عل�ى األصابع ،ينبغي أن تكون هناك حالة إحس�ان في
المجتم�ع بأنواعه ومجاالت�ه المختلفة .فكي�ف نصنع مثل هذه الحال�ة وننميها في
مجتمعنا؟ هناك عدة أمور ينبغي االلتفات لها لتحقيق هذا التطلع النبيل:

�أو ًال :التربية على الإح�سان

إن أولى لبنات صناعة اإلحسان في أي مجتمع هي تربية األبناء على اإلحسان.
ف�األب ينبغ�ي أن يربي أبناءه على اإلحس�ان من�ذ نعومة أظفارهم ،وق�د رأينا كيف
يم�ارس بع�ض اآلباء هذا النوع من التربية ،فهم حينم�ا يعطون أبناءهم نفقتهم أو ما
يع�رف بالمص�روف اليومي ،يضعون علي�ه مبل ًغا رمز ًيا يحث�ون االبن على التصدق
حق
ب�ه للفق�راء والمس�اكين ،وبهذا ينش�أ االبن وقد ترب�ى على فعل اإلحس�ان في ّ
الغي�ر ،فك�م ه�و رائ�ع أن تربي العائل�ة أبناءه�ا على مس�اعدة المحتاجي�ن والتبرع
للصنادي�ق الخيرية المخصصة لمس�اعدة الفقراء ،ذلك حت�ى يتربى الولد على هذه
الحالة ،فيكون مس�لكًا أساس� ًّيا يس�ير فيه طوال حياته ،في دراس�ته وعمله وعالقاته
االجتماعية ،فالتربية عامل أس�اس ومهم في تش�جيع األبناء على العطاء واإلحسان
وخدمة اآلخرين .

ثاني ًا :ن�شر ثقافة الإح�سان

وثاني لبنات صناعة اإلحس�ان في مجتمعاتنا :نشر ثقافة اإلحسان في األوساط
العام�ة .جن ًب�ا إلى جنب م�ع ثقافة حث الناس عل�ى العبادات من الصلاة والصيام
والحج .فالمطلوب أال يقتصر خطابنا الديني على حث الناس على جانب العبادات
أيضا حثه�م على عم�ل الخير ،وقض�اء الحوائ�ج ،وتفريج
فحس�ب ،ب�ل الواج�ب ً
الك�رب ،والوق�وف إلى جان�ب المضطرين والمحتاجين .إن نش�ر ثقافة اإلحس�ان
يجب أال تغيب عن مجالس�نا ومحاضراتنا وكتاباتنا ووس�ائل إعالمنا ،فهذا أمر في
غاية األهمية.
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ثالث ًا :م�أ�س�سة الإح�سان

ينبغ�ي أن يتح�ول عملن�ا الخي�ري واالجتماعي إل�ى عمل مؤسس�ي منظم في
كل مجال من المجاالت .المطلوب منا مأسس�ة اإلحس�ان ،عبر تحويله من العمل
الف�ردي المحدود ،إلى حال المؤسس�ة القائمة في كل مج�ال من المجاالت .فكل
حاج�ة من حاج�ات المجتمع ،ينبغ�ي أن ترعاها مؤسس�ة قائمة بذاتها ،تتولى س�دّ
الفراغ في ذلك الجانب.

وق�د أصبح هذا األمر بحك�م البديهيات في المجتمع�ات األخرى ،فمنظمات
المجتم�ع المدن�ي بات�ت تغط�ي كل مجاالت الحي�اة ف�ي الكثير م�ن المجتمعات
المتقدم�ة ،بدء ًا من حماية البيئة ،ولجان أصدقاء المرضى ،وال تنتهي عند منظمات
رعاية الحيوانات .بل ينسحب األمر في مجاالت العمل التطوعي إلى رعاية الطلبة
األجانب ف�ي تعلم اللغات المحلية ،فهناك في بع�ض الجامعات الغربية متطوعون
لمس�اعدة الطلب�ة األجانب في تعلم اللغ�ة اإلنجليزية على نح�و منظم ،ففي بعض
الجامعات قوائم بأس�ماء المتطوعين من أبناء البلد المس�تعدين لصرف الوقت في
مس�اعدة الطلبة المس�تجدين على تعلم اللغة اإلنجليزية ،عبر المحادثة المباش�رة.
وقد أخبرني أحد طالبنا في أستراليا أن متطو ًعا من األستراليين خصص له ساعات
محددة يصرفها معه في سبيل أن يتعلم منه اللغة اإلنجليزية ،فقد ّفرغ ذلك المواطن
األسترالي نفسه لعدة أسابيع لمساعدة هذا الطالب الغريب على تعلم اللغة ،هذا نوع
من اإلحس�ان .من هنا كان من الالزم أن تنش�أ لدينا مؤسس�ات تطوعية في مختلف
المجاالت.
ان مم�ا يؤس�ف عليه تكرر ش�كوى مختلف المؤسس�ات من ضع�ف التفاعل
االجتماع�ي معه�ا ،فالجمعي�ات الخيرية تش�كو من ضع�ف التفاعل مع أنش�طتها،
واألندية الرياضية تشكو من ضعف اإلقبال عليها ،وصناديق الزواج ومراكز األسرة
تش�كو األمر ذاته .هن�ا ال يمكن إنكار تفاع�ل بعض الخيرين مع مختلف األنش�طة
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االجتماعي�ة ،إال أنه ال يزال محدود ًا ودون مس�توى الحاج�ة والتطلع .ولذلك تبرز
الحاجة لنشر ثقافة اإلحسان ومأسسة عمل اإلحسان والبذل في خدمة اآلخرين.

رابع ًا :ت�شجيع الإح�سان

إن أح�د أه�م جوان�ب تعزيز ظاهرة اإلحس�ان ف�ي المجتمع ،يكمن في ش�كر
المحس�نين ،وتقدير دورهم من قبل المجتمع ،إن تقدم ظاهرة اإلحسان مرهون في
جانب منه بتقدير حالة اإلحس�ان وشكر المحس�نين ،بينما المجتمع الذي يتجاهل
محس�نيه ،وال يق�در العاملي�ن والس�اعين بالمع�روف تنخفض وتتض�اءل فيه حالة
اإلحسان.

من هنا نجد النصوص الدينية تشجعنا على شكر المحسن ،فقد ورد عن رسول
الله« :Aال يش�كر الله من ال يش�كر الناس»((( ،وأبعد من ذلك ،يحثنا ربنا سبحانه
َ ُ ُ
يت ْم ب َتح َّية فَ َ
ح ُّيوا
وتعالى حتى عند ر ّد التحية البس�يطة بأن نرد بأحس�ن منها {ِإَوذا ح ّي ِ ِ ِ ٍ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ
وها}[سورة النساء ،اآلية .]86:فالواجب علينا أن نشكر المحسنين وأن
بِأحس��ن مِنها أو رد
نق�دّ ر دورهم ،فهذا أمر مطلوب ومهم للغاية ،وقد ورد عن اإلمام زين العابدينE
«وأ ّما َح ُّق ِذي
فص�ل في رس�الة الحقوق بعنوان حق ذي المعروف عليك ،ج�اء فيه َ
المعر ِ
ِ
وف َع َل َ
ص َل ُه
يك َف َأ ْن ت َْش�ك َُر ُه وت َْذك َُر َم ْع ُرو َف ُه و َتن ُْش َ�ر َل ُه ا ْل َم َقا َل َة ا ْل َح َسنَ َةَ ،وتُخل َ
َ ُْ
ِ
يما َبين ََك و َب ْي َن ال َّل ِه ُس� ْب َحا َن ُه»((( ،فحق اإلنس�ان المحس�ن على المجتمع أن
الدُّ َعا َء ف َ
يشكره ويذكر إحسانه ،وهذه روحية يفتقدها بعض الناس على المستوى الشخصي
مع شديد األسف ،فهؤالء لم يتربوا على شكر المعروف.
ق�رأت قب�ل أيام في إح�دى الصحف مقالة ألح�د الكتاب ذكر فيه�ا كيف تغير
س�لوك ابنه الصغير بمج�رد عودته للبالد من بعثته الدراس�ية ،يق�ول الكاتب عندما

((( أبو داؤود سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داؤود ج ،2الطبعة الثانية 1425ﻫ( ،جدة :دار
القبلة للثقافة اإلسالمية ،بيروت :مؤسسة الريان) ،ص ،671حديث .4811
((( بحار األنوار ،ج ،71ص.7
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كن�ت في الخارج م�ع عائلتي ،تربى ابني الصغير على ش�كرنا أن�ا ووالدته على أي
أيضا ،فنحن نش�كره
عم�ل نقدم�ه له مهما كان
صغيرا ،ونحن نقابله بذات التصرف ً
ً
عل�ى أي عم�ل يقوم ب�ه تجاهنا مهما صغر ،ويضي�ف الكاتب أنه تفاج�أ بعد عودته
كف ع�ن مقابلة والديه بالش�كر كما درج على ذلك س�اب ًقا،
للبلاد بش�هر ،ب�أن ابنه ّ
ش�كرا ،فلما س�أله عن س�بب إحجامه عن
وذلك حين أعطاه هدية فلم ينطق بكلمة
ً
تقديم الشكر مقابل الهدية التي تلقاها ،قال الولد :الناس هنا ال يقولون شكرا ،فهذا
الول�د لم يعتد على س�ماع كلمة الش�كر في بالده بخالف م�ا كان عليه أيام بقائه في
الخارج.

إن تقديم الش�كر للمحسنين على المس�توى الفردي أو المجتمعي أمر واجب،
إذ ينبغي لنا ر ّد اإلحسان لمن أحسن إلينا .المؤسف في األمر أن بعض المجتمعات
لديها حالة من الجفاء والجفاف ،فمن الس�هل أن تجد أحدهم يأتيك لحاجة ف ُيظهر
ل�ك االحترام والتقدير حينها ،ومتى ما انتهت حاجت�ه ،فكأنه لم يعرفك ،ولم يرك،
وق�د ال يس�لم عليك .نحن في الوقت ال�ذي نؤمن فيه بضرورة أن يكون اإلحس�ان
خالص�ا لوجه الل�ه تعالى ،كما قال الله تعالى عن أولئ�ك المخلصين الصادقين من
ً
ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ً َ ُ ُ ً
َّ َ ُ ْ ُ ُ
ْ
ْ
َ
ريد مِنكم جزاء وال ش��كورا} [س�ورة
أه�ل البي�ت{ :Bإِنما نطعِمكم ل ِوجهِ اللهَِّ ال ن ِ
بش�را يتأثر بالتشجيع ،ويطرب للثناء،
اإلنس�ان ،اآلية ،]9 :لكن اإلنس�ان ،أي إنسان يبقى ً
فلماذا ال نش�جع المحس�نين عبر ش�كرهم والدع�اء لهم بالخير واألج�ر والثواب.
وذل�ك بخالف تصرف بعض الناس الذين يجتهد اآلخرون في معالجة مش�اكلهم،
فيصرفون أوقاتهم ،ويبذلون ماء وجوههم لغرض المساعدة ،فإذا ما انتهت مشكلتهم
يبخلون حتى بنس�بة المعروف ألهله ،ويس�تنكفون عن ش�كر من ساعدهم ،إن هذا
نكران للمعروف.
بعضا على عمل المعروف وشكر اإلحسان،
المطلوب أن يشجع الناس بعضهم ً
والدع�اء لمن يحس�ن إلينا فيما بيننا وبي�ن الله .ولو ضربنا مثًل�اً ببعض المتطوعين
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خيرا ،فالكثي�ر منهم موظفون
الذي�ن يعملون ف�ي الجمعي�ات الخيرية جزاهم الل�ه ً
ولديهم عوائل ومسؤوليات وأعمال ،لكنهم مع ذلك يصرفون أوقاتهم الخاصة في
كثيرا ما يقابلون بالنكران ،وفوق ذلك
العمل كمتطوعين في هذه الجمعيات ،لكنهم ً
تطالهم االتهامات بدلاً من أن يشكرهم المجتمع.

النقد البنّاء
نشير هنا إلى أن بعض االنتقادات العنيفة التي تطال هؤالء قد تكون نتيجة أخطاء
معين�ة ،وال يوجد أحد معصوم من الخطأ ،لكن مقابلة هذه األخطاء ينبغي أن تكون
على نحو بنّاء ،وليس بالتشهير واإلسقاط ،فالمجتمع الذي يشهر برجاالته ،ويسقط
العاملين للخير فيه ،ال يمكن أن يتقدم ،وقد تنحسر في هذا المجتمع حالة االهتمام
بالعمل التطوعي ،واالنخراط في الشأن العام ،ورد في الحديث عن رسول الله:A
«من صنع إليكم معروف ًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم
ق�د كافأتم�وه»(((ّ ،
أقل الواجب أن نس�تمر في الدعاء لصاح�ب المعروف المرة تلو
األخرى حتى نتأكد من أننا أدينا الواجب الالزم علينا اتجاهه.

ف�ي ه�ذا اإلطار ال ب�دّ وأن نق�در عال ًيا بروز مؤسس�ات اجتماعي�ة تعنى بتقدير
العاملي�ن والناش�طين ف�ي الحقل الع�ام ومنها لجن�ة التكريم األهلية ف�ي القطيف،
وق�د كان له�ا مبادرات طيب�ة لتكريم ش�خصيات المجتم�ع ،والعاملي�ن للخير من
أجل المجتمع ،كما نش�يد بتأس�يس لجنة جائ�زة القطيف لإلنج�از المهتمة بتكريم
المبدعي�ن م�ن الش�باب في مختل�ف مج�االت العل�وم واألدب والفن�ون والعلوم
اإلدارية واالقتصادية ،هذا عمل حضاري ينبغي أن يشكر القائمون عليه.
نحن نحتاج إلى ثقافة تش�جيع اإلحس�ان وتنمية اإلحس�ان ،فالمحس�ن نفس�ه
ْ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ ْ
ح َس��ن ُت ْم
يكس�ب قب�ل أن يكس�ب اآلخ�رون ،ولذلك يق�ول تعالى {:إِن أحس��نتم أ
أَ َ ْ ُ

ُ
لنفس
ِك ْم}[س�ورة اإلس�راء ،اآلية ]7:فاإلحسان ينعكس عليك أنت ،فأحسن كما أحسن
((( سنن أبي داؤود ج ،2ص ،377حديث .1669
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الل�ه إلي�ك ،واعل�م أن ما عندك من خير م�ن الله ،فابذل للناس يعطي�ك الله المزيد
ُ ْ ْ
سن َ
ني}[س�ورة البقرة ،اآلية ،]58:إن من يحسن إلى
من الخير  ،قال تعالىَ {:و َس�َن�زَِيد ال ُمح ِ ِ
الناس هو أول من يشعر بالراحة النفسية  ،ففي اإلحسان لذة ال يشعر بها إال من وفق
إليها ،فإذا وفق إنس�ان لتفريج كربة إنس�ان آخر ،تغمره راحة نفس�ية ،ولذة روحية ال
تعادلها أية لذة ،عالوة على اكتساب حب الناس.

ولنا في سيرة اإلمام الحسين Eمثل أعلى ،فقد كانت داره في المدينة المنورة
المكرمة كان
مقص�د ًا للفق�راء والمحتاجين ،ولذا فإن خروج الحس�ين Eإلى مكة
ّ
كالصاعق�ة عل�ى الن�اس ف�ي المدين�ة ،إذ ليس هن�اك من يس�دّ الفراغ ال�ذي ُيحدثه
الحسين Eبخروجه.

المكرمة كانت دار الحسين ،أيض ًا ،مقصد ًا للمحتاجين ،وكان الحجاج
وفي مكة
ّ
مسرورين بوجود الحسين Eإذ إنهم سيحجون بحجه وفي ّ
ظل بركة وجوده معهم،
إال أنهم يتفاجؤون بخطاب الحس�ين Eفي اليوم الس�ابع من ذي الحجة ،إذ أعلن
عزمه على الخروج من مكة تارك ًا صدم ًة لم تكن في حساب أي ٍ
أحد من الحجيج،
ّ
فكان مما قال« :Eالحمد لله ما ش�اء الل�ه وال حول وال قوة إال بالله ،خط الموت
على ولد آدم مخط القالدة على جيد الفتاة ،وما أولهني إلى أسالفي اشتياق يعقوب
إلى يوسف ،وخ ّير لي مصرع أنا القيه ،كأني بأوصالي تقطعها عسالن الفلوات بين
النواوي�س وكربالء ،فيمألن مني أجربة س�غب ًا ،وأكراش� ًا جوف� ًا ،ال محيص عن يوم
خ�ط بالقلم ،رضا الله رضانا أهل البيت ،نصبر عل�ى بالئه فيوفينا أجور الصابرين،
أال م�ن كان باذالً فين�ا مهجته ،موطن ًا على لقاء الله نفس�ه ،فليرحل معنا فإني راحل
مصبح ًا إن شاء الله»(((.

((( بحار األنوار ج 44ص.366

جتربة يف البناء والتغيري :الإمام ال�صدر منوذجا ً
Qالقراءة الواعية لتجارب الآخرين
Q
Qالحالة ال�شيعية في لبنان
Q
Qدور الإمام مو�سى ال�صدر
Q

أْ َ
َََ
َ َ ُ َ َُ ْ ُ ُ ٌ َ ْ ُ َ
َ
ْ
ْ
ُ
{أفلم يسِريوا يِف الر ِض فتكون لهم قلوب يعقِلون
َ َْ َ ٌ َْ َ ُ َ
ون ب َها فَإ َّن َها ال َت ْع ىَم أْالَب ْ َصارُ
بِها أو آذان يسمع
ِ
ِ
َّ
ُّ ُ
َولَ ِ ْ َ ْ ىَ ْ ُ ُ ُ
كن تعم القلوب ال يِت يِف الصدورِ} [سورة احلج:
اآلية]46

QQالقراءة الواعية لتجارب الآخرين

إن أب�رز مي�زة م ّيز الله بها اإلنس�ان على س�ائر الكائنات أن أعط�اه القدرة على
اخت�زان ومراكمة التجارب واالس�تفادة منها ،األمر الذي س�اهم في تطور البش�رية
عل�ى نحو كبير وعلى مختلف المجاالت .فاإلنس�ان يبني على تجارب من س�بقه،
ويستفيد من خبرات اآلخرين.
ول�و أن كل إنس�ان ج�اء إلى هذه الحي�اة وبدأ ممارس�ة الحياة م�ن الصفر ،لما
اتس�عت حياته لفعل أش�ياء تذكر؛ ألن مجاالت الحياة واس�عة متعددة وأكثر من أن
تحصى ،وأصعب من أن تستوعب خالل فترة زمنية قصيرة من حياة اإلنسان.
فاإلنسان يستفيد من تجارب من سبقه ،ويتلقى هذه التجارب عن طريق التربية،
وعن طريق البيئة والتعليم ،ثم يبني عليها جيلاً بعد جيل.

فما وصلت إليه البشرية في مجال علم الطب على سبيل المثال ،إنما هو حصيلة
لتجارب قرون وأجيال من أبناء البشر ،وهكذا في مختلف مجاالت الحياة ،فتراكم
التج�ارب وح�ده هو ما أوصل اإلنس�ان إلى هذا المس�توى المتق�دم ،وإال فإن كل
َ هَّ ُ َ ْ َ َ ُ
كمْ
إنس�ان يأتي إلى هذه الحياة فهو بمفرده ال يعلم ش�يئ ًا ،قال تعالى{ :والل أخرج
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ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ أْ َ ْ َ َ أْ َ ْ َ َّ ُ
ْ ُُ
��ار َوالفئ ِ َدةَ ل َعلك ْم
ون أمهات ِكم ال تعلمون ش��يئا وجعل لكم الس��مع والبص
مِن بط ِ
َْ ُُ َ
تشكر
ون} [سورة النحل :اآلية .]78

لقد أعطى الله أبناء البشر وسائل التعلم ،وجعل قيمة كل إنسان ومستواه مرهون ًا
بقدرته على االس�تفادة من علوم وتجارب س�ابقيه ،س�واء كان ذلك على المستوى
الفردي أو المجتمعي .فالمجتمع الذي يس�تفيد من تج�ارب المجتمعات األخرى
س�يتقدم ،بينما الذين ال يس�تفيدون من خبرات وتجارب اآلخرين مصيرهم التأخر
والتخلف.

َََ
من هنا جاء األمر في القرآن الكريم للناس بأن ينظروا في تجارب األمم {أفل ْم
أْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ٌ َ ْ ُ َ
يَ
ُ
ون ب ِ َها}[س�ورة الحج :اآلي�ة ،]46إن هذه دعوة
سِ�يروا يِف الر ِض فتك��ون لهم قل��وب يعقِل

لإلنس�ان ألن يتجاوز المحيط المحدود الذي يعيش فيه؛ ألن العالم ال يتلخص في
هذا المحيط الضيق.

وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو اإلنس�ان إلى السير في األرض حتى
يرى حياة األمم والشعوب األخرى ،فينظر كيف كانت حياتهم وأوضاعهم فيستفيد
م�ن تجاربهم .وينط�وي التأكيد القرآني عل�ى حقيقة مفادها أن لحي�اة المجتمعات
أنظمته�ا وقوانينه�ا ،تما ًما كما للقضاي�ا المادية معادالتها ،فليس م�ن قبيل الصدفة
ٍ
مجتمعات تحقق أقصى درجات التقدم ،فيما تنغمس مجتمعات
المحض�ة أن تجد
أخ�رى في حضيض التخلف ،فالتق�دم له قوانينه والتخلف له أس�بابه .من هنا تأتي
أهمية دراس�ة المعادالت واألس�باب التي تنتج مجتم ًعا متقد ًما وآخر متخل ًفا ،يقول
ً
ُ َّ َ
َ َ َْ ْ َُْ ََ ْ
ت َد ل ُِس َّنةِ اللهَِّ َتبْدِيال}[سورة األحزاب:اآلية،]62
تعالى{ :سنة اللهَِّ يِف الذَِّين خلوا مِن قبل ولن جَِ
حَ
ً
وفي آية أخرىَ { :ولَ ْن َ َّ
ت اللهَِّ تْوِيال}[سورة فاطر :اآلية.]43
تد ل ُِسن ِ
جَِ
إن على اإلنسان أن يقرأ تجارب اآلخرين ،دون اشتراط التوافق الفكري المسبق
بينه وبين من يقرأ تجاربهم .فالمنطق العقلي يحثنا على االستفادة من تجارب جميع
األمم بما فيها تلك التي تختلف معنا في الدين أو الفكر ،وقد ورد عن رسول اللهA
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أنه قال« :اطلبوا العلم ولو بالصين»((( ،وورد عنه« Aالحكمة ضالة المؤمن فحيثما
وجدها فهو أحق بها»((( ،فاالس�تفادة من تجارب األمم والمجتمعات األخرى أمر
مطلوب.

ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب« : Eالعاقل من وعظته التجارب»(((،
أيض�ا« :في التجارب علم مس�تأنف»((( ،و« :حف�ظ التجارب رأس
وروي عن�هً E
العق�ل»((( ،و« :كفى بالتجارب مؤدب ًا»((( ،كما أش�ار اإلمام علي Eإلى تجربته في
االس�تفادة من تج�ارب الغير في كلمت�ه التي يقول فيه�ا« :إِنِّي وإِ ْن َل ْم َأكُ� ْن ُع ِّم ْر ُت
ار ِهم ِ
ِ
ِ
ِ
ُعمر من ك َ ِ
وس ْر ُت فِي آ َث ِ
ار ِه ْم
َُ َ ْ
َان َق ْبلي َف َقدْ َن َظ ْر ُت في َأ ْع َمال ِه ْم و َفك َّْر ُت في َأ ْخ َب ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت ك ََأ َحده ْم َب ْل ك ََأنِّي بِ َما ا ْنت ََهى إِ َل َّي م ْن ُأ ُم ِ
وره ْم َقدْ ُع ِّم ْر ُت َم َع َأ َّول ِه ْم إِ َلى
َحتَّ�ى عُ�دْ ُ
ِ
آخ ِر ِه ْم َف َع َر ْف ُت َص ْف َو َذلِ َك ِم ْن َكدَ ِر ِه و َن ْف َع ُه ِم ْن َض َر ِر ِه»(((.

اال�ستفادة الواعية

وبالرغ�م م�ن كثرة النصوص الدينية التي تدعو اإلنس�ان لالس�تفادة والنظر في
تجارب اآلخرين ،إال أن ذلك ال يعني التقليد األعمى أو االستنساخ الكامل .حيث
إن ل�كل مجتم�ع آلياته الخاص�ة ،ولكل بيئة ظروفه�ا ،وعليه قد ال يك�ون ممكن ًا أو
صالح ًا استنس�اخ تجربة حدثت في بيئة معينة عبر نقل كل تفاصيلها إلى بيئة أخرى
تختلف عنها ،فاألوضاع في العراق مثلاً تختلف عنها في إيران ،كما يختلف الوضع
في هذه األخيرة عنها في لبنان ،وذلك تب ًعا لظروف وبيئة كل بلد .وكما أن من الخطأ
((( كنز العمال .ج ،10ص ،138حديث .28697
((( بحار األنوار .ج ،2ص.99
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ج ،1ص ،57حكمة .1233
((( بحار األنوار .ج ،98ص.342
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ج ،1ص ،344حكمة .49
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ج ،2ص ،95حكمة .70
((( نهج البالغة .كتاب .31
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االستنساخ الساذج للتجارب ،فكذلك من الخطأ جعل بعض الفروق البسيطة مبرر ًا
لع�دم التفاعل مع تجارب اآلخرين .ذلك ألن هناك من يتذرع بالفروق الجزئية بين
مجتمع وآخر ،ويجعل ذلك مبرر ًا لعدم االستفادة من التجارب الناجحة .المطلوب
هو االستفادة من جوهر ومضمون تجارب اآلخرين ،وليس محاكاتها في الجزئيات
والهوامش الجانبية.
فم�ا أحوج مجتمعاتنا اإلسلامية إلى االس�تفادة من تجارب األم�م الرائدة في
تقدمها العلمي والتكنولوجي ،واستقرارها االجتماعي والسياسي .كما ينطبق األمر
ذاته على ضرورة اس�تفادة المجتمعات اإلسلامية نفس�ها من بعضها البعض ،على
غرار التجربة التنموية المتقدمة للشعب الماليزي؛ فلماذا ال نقرأ تجربة هذا الشعب
ونستفيد منها؟.

QQالحالة ال�شيعية في لبنان

ش�كل االنبعاث الكبير للطائفة الشيعية في لبنان تجربة متقدمة ومتطورة ،لفتت
األنظ�ار إقليمي� ًا ودولي ًا ،ونالت اإلعجاب والتقدير ،وهي بذلك تس�تحق الدراس�ة
واالس�تفادة منه�ا .فالش�يعة في لبنان له�م تاريخ عري�ق وضارب الج�ذور ،يرجعه
بع�ض المؤرخين إل�ى منتصف القرن األول للهجرة .وعادة ما يطرح تس�اؤل دارج
عن�د الحديث عن الش�يعة في لبنان ،يتمحور حول ظروف دخول التش�يع إلى لبنان
ومنطق�ة بالد الش�ام ،بالنظر إلى خض�وع تلك المنطقة إلى ظروف ال تخدم انتش�ار
التشيع .فالشام منذ أن فتحها المسلمون وانتقلت واليتها إلى معاوية بن أبي سفيان
ف�ي عهد الخليفة عمر ب�ن الخطاب ،تحولت إلى بيئة أموية خالصة ال تس�اعد على
انتشار التشيع ،فكيف انتقل التشيع إلى الشام ومنه إلى لبنان؟.

هناك قول مش�هور يرى أن التش�يع انتقل إلى لبنان وبالد الش�ام عبر الصحابي
الجلي�ل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه ،هذا الصحابي الجليل الذي كان رابع أو
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خامس من أس�لم من الصحابة ،والذي قال في حقه رس�ول الله Aتلك الشهادات
العظيم�ة ،فق�ال« :Aما أقل�ت الخضراء وال أظلت الغبراء م�ن رجل أصدق لهجة
م�ن أبي ذر»((( ،وقال عنه Aحينما رآه يمش�ي وحده في تب�وك« :يا أبا ذر ،رحمك
الل�ه ،تعيش وحدك وتموت وحدك وتحش�ر يوم القيامة أمة وح�دك وتدخل الجنة
وحدك»((( ،هذا الرجل الصادق الش�جاع كان ف�ي المدينة المنورة في عهد الخليفة
الثال�ث عثم�ان ب�ن عف�ان ،فالحظ أن هن�اك ممارس�ات غير منس�جمة م�ع تعاليم
اإلسلام ،فيم�ا يرتبط بالتصرف في أموال المس�لمين ،وفي تولي�ة بعض المتنفذين
القريبي�ن عائل ًّي�ا م�ن الخليفة ،فصار يجه�ر باعتراضه على تلك الممارس�ات ،فأمر
الخليف�ة عثم�ان بإخراجه م�ن المدينة ،ونف�اه إلى الش�ام على عهد معاوي�ة بن أبي
سفيان .وتروي كتب السير أن معاوية حاول استمالة أبي ذر عبر إغداق المال عليه،
بصرة من
ظنًّ�ا من�ه أن أبا ذر يمك�ن أن يتأثر بهذا األمر ،فأرس�ل معاوية إلى أب�ي ذر ِّ
حر لوجه
الدناني�ر م�ع غالم له ،وقال :اذه�ب بها إلى أبي ذر ،فإن قبله�ا منك فأنت ٌّ
الله ،فرفضها أبو ذر ،فحاول الغالم أن يستعطفه« ،يا أبا ذر خذها ففي ذلك عتقي»،
فأجابه أبو ذر« :ولكن فيها رقي»(((.
أيضا أب�دى أب�و ذر اعتراضه عل�ى جملة ممارس�ات منحرفة
هن�اك ف�ي الش�ام ً
َ َ ْ ُ َ
خصوصا على الصعيد المالي ،فكان يقرأ اآلية الكريمة{ :والذَِّين يك زِنون
لمعاوية
ً
ََ ّ ُْ ْ َ َ َ
ْ
َ
َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ
اب أ يِل ٍم} فلفت أنظار الناس
يل اللهَِّ فب رِشه��م بِعذ ٍ
اذلهب والفِضة وال ينفِقونها يِف س��ب ِ ِ
هناك ،فانزعج معاوية فكتب إلى الخليفة عثمان «إن كان لك بالشام حاجة أو بأهله
فابع�ث إلى أبي ذر فإنه ق�د أوغر قلوب الناس»((( فنفي رضوان الله عليه إلى الربذة

((( المستدرك على الصحيحين .ج 3ص 387حديث.5467
((( بحار األنوار .ج 22ص.429
((( الشيخ البهائي .الكشكول ،ج ،1الطبعة األولى1427ﻫ( ،قم المقدسة :المطبعة الحيدرية) ،ص.208
((( اإلمام شمس الدين ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .سير أعالم النبالء ،الطبعة الحادية عشرة
1417ﻫ  1996 -م( ،بيروت :مؤسسة الرسالة) .ج 2ص.69
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حتى توفي غريب ًا فيها سنة 32ﻫ.

بداية الت�شيع في ال�شام
وبنا ًء عليه ابتنت مقولة أن بذرة التش�يع في الش�ام زرعها أبو ذر حين تواجد في
ق�رى وبلدات غرب الش�ام ،المعروفة بجبل عامل في لبن�ان .وجاء في أمل اآلمل:
«لم�ا خ�رج أب�و ذر إلى الش�ام بق�ي أيام ًا فتش�يع جماعة كثي�رة ،ثم أخرج�ه معاوية
إل�ى الق�رى فوقع ف�ي جبل عامل فتش�يعوا من ذلك الي�وم»((( ،لكن أح�د الباحثين
المعاصرين أثبت أن هذا المبرر وهذا التفسير ليس دقي ًقا ،وهو العالمة الشيخ جعفر
المهاجر في دراسة تضمنت بحث ًا علمي ًا موثق ًا تحت عنوان (التأسيس لتاريخ الشيعة
في لبنان وس�وريا) أثبت فيه أن انتش�ار التش�يع في لبنان وفي بالد الشام لم يكن عن
طريق أبي ذر الغفاري ،واس�تند في هذا الرأي إلى قصر المدة التي مكثها أبو ذر في
لبنان ،مستبعد ًا أن تكون تلك المدة كافية النتشار التشيع .واجتهد العالمة المهاجر
ف�ي مقاب�ل ذلك في جمع األدلة والش�واهد على أن علة انتش�ار التش�يع وبدايته في
لبنان وسوريا ،كان بسبب زحف قبيلة همدان اليمنية إلى بالد الشام ،وقد كانت هذه
القبيلة من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eكما هو معروف ،فقد أسلمت
هذه القبيلة على يد علي Eوأقام بينهم سنتين ،فحفظت القبيلة وغيرها من القبائل
اليمنية والءها ألهل البيت ،من هنا نسب لإلمام علي قوله فيهم:
ول�و كن�ت بواب� ًا على ب�اب جنة

لقل�ت هلم�دان ادخل�وا بسلام

وق�د كان من الهمدانيي�ن في الكوفة إبان عهد علي Eحش�د غفير ،حيث كان
ف�ي الكوفة تجمع عس�اكر المس�لمين ،وقدر باحث�ون عدد الهمدانيي�ن الذين كانوا
متواجدي�ن ف�ي الكوفة ،آن�ذاك بين أربعين إلى خمس�ين ألف ش�خص ،وبعد مقتل
اإلمام علي Eضاقت بهم األمور في الكوفة فانزاحوا إلى مختلف المناطق فرادى
((( محمد الحسن الحر العاملي .أمل اآلمل .ج( ،1النجف األشرف :مكتبة األندلس ،تحقيق السيد أحمد
الحسيني) ،ص.13
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وجماع�ات ،فانتق�ل عدد كبي�ر منهم إلى بالد الش�ام ،في حم�ص وطرابلس ،وإلى
مناط�ق مختلفة ،فأقام�وا هناك ،وأثروا ف�ي محيطهم االجتماع�ي الجديد مع مرور
الزمن ،فكانت بداية التشيع في لبنان.

كانت أغلب مناطق لبنان حواضر ش�يعية .فطرابلس مث ً
ال كانت حاضرة ش�يعية
كبرى ،حتى أسقطها الصليبيون سنة 502ﻫ ـ 1109م ،وجبال كسروان أيض ًا كانت
كذلك حتى القرن الثامن الهجري ،وقد كانت أكثرية س�كان لبنان من الش�يعة ،لوال
الضغ�وط الهائلة التي تعرضوا لها أيام العثمانيين ،وأيام االس�تعمار الفرنس�ي على
حد س�واء .فقد أفتى بعض رجال الدين المتش�ددين أيام العثمانيين ،ومنهم الش�يخ
كبيرا من الشيعة تواروا عن األنظار
قسما ً
نوح الحنفي  ،بإباحة دماء الشيعة ،حتى إن ً
واختفوا ،وغ ّير الكثير منهم مذهبهم .ولذلك يذكر في هذا السياق أن عوائل مسيحية
في لبنان تعود في أصولها إلى الشيعة ،مثل عائلة جوزيف الهاشم ،األديب اللبناني
المعروف ،فهو مس�يحي من أصول ش�يعية ،وقد تحولت عائلته إلى المسيحية على
غ�رار الكثير من العوائل نتيجة الضغوط الدينية والسياس�ية التي فرضتها الس�لطات
آنذاك.

االنبعاث ال�شيعي
ومع ذلك ،ال يزال الش�يعة في لبنان يش�كلون غالبية الس�كان بالقياس إلى بقية
الطوائف .فمع نس�بتها التي تبلغ نحو  %40من الشعب اللبناني تعد الطائفة الشيعية
ف�ي لبنان اليوم أكب�ر الطوائف تعدا ًدا .وللش�يعة في هذا البلد تاري�خ علمي وثقافي
عري�ق ،فقد كان كبار علماء الش�يعة م�ن لبنان ،من أمثال صاحب اللمعة الدمش�قية
الشهيد األول محمد بن مكي العاملي  ،الذي استشهد سنة 786ﻫ ،وكذلك الشهيد
الثاني صاحب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،وهو كتاب ال يزال يدرس
في الحوزات العلمية ،وقد استش�هد س�نة 966ﻫ ،ومن أبرز علماء الشيعة في لبنان
أيضا الحر العاملي صاحب وس�ائل الش�يعة المتوفى س�نة1104ﻫ والشيخ البهائي
ً
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المتوفي سنة1030ﻫ.

لق�د حفل تاريخ الش�يعة في لبنان بنش�اط علم�ي وفكري وثقافي عل�ى امتداد
الزمن ،حتى قال الحر العاملي في كتابه المش�هور أمل اآلمل في تراجم علماء جبل
عام�ل« :إن علماء الش�يعة ف�ي جبل عامل يبلغ�ون نحو الخمس من علماء الش�يعة
ف�ي جمي�ع األقطار مع أن بالدهم أقل من عش�ر العش�ر ـ أي جزء م�ن مائة جزء من
البل�دان ـ»((( .وينقل في هذا الس�ياق حول حياة الش�هيد الثاني أن�ه في إحدى قرى
جبل عامل ،ش�ارك في تشييع جنازة واحدة سبعون مجتهد ًا ،فض ً
ال عن بقية العلماء
والطلبة واألدباء((( .فتاريخ الشيعة هناك حافل بالعلم والفكر والنشاط.
ويعدّ االنبعاث الشيعي في لبنان في العصر الراهن أبرز ظهور للشيعة في العالم
العرب�ي .وقد ع�زز من ذلك ظهور المقاومة اإلسلامية ،والنص�ر الذي تحقق على
يديها على العدوان واالحتالل اإلسرائيلي ،األمر الذي جعل الشيعة في لبنان وجه ًا
بارز ًا للتشيع في العالم ،ولهذا ينبغي دراسة حالتهم وقراءة تجربتهم.

ال ش�ك أن تجرب�ة الش�يعة في لبن�ان تجربة متقدم�ة متطورة ،نال�ت اإلعجاب
والتقدير ،فتوجهت نحو دراس�تها مراكز األبحاث والدراسات في الغرب والشرق.
ولكن يبقى الس�ؤال المحوري القائم هنا؛ كيف أصبح وضع الش�يعة في لبنان بهذا
المس�توى ال�ذي هم عليه اآلن؟ ّ
ولعل مبرر التس�اؤل هو أن أكث�ر الناس ال يلتفتون
إلى الش�جرة إال في مرحلة إثمارها ،لكنهم غال ًبا ما يتناس�ون ظروف غرس ورعاية
األهم في دراسة التجارب.
هذه الشجرة على مدى فترة طويلة ،وهو الجانب
ّ

إن قراءة التجارب تتطلب عودة إلى الجذور وتاريخ التأسيس ،ودراسة العقبات
التي صاحبت النشأة ،ال مجرد االكتفاء بالنظر إلى التجربة في لحظتها الراهنة ،وقد
وصلت إلى مرحلة اإلثمار واإلنتاج ،فالوقائع القائمة اليوم تفرض نفسها ،وتتناولها

((( أمل اآلمل .ج ،1ص.15
((( أمل اآلمل .ج ،1ص.13
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وسائل اإلعالم يوم ًّيا ،بينما يغيب الحديث عن خلفيات التأسيس.

QQدور الإمام مو�سى ال�صدر

عند الحديث عن االنبعاث الشيعي الجديد في لبنان ،ال أحد يماري في أن هذا
االنبعاث إنما تبلور على يد اإلمام الس�يد موس�ى الصدر ،المغيب في ليبيا منذ سنة
 ،1978فهو باعث هذه الحالة الجديدة في لبنان.

ينحدر اإلمام الصدر من أس�رة علمية عريقة ،أسرة آل الصدر في العراق ،فكان
أبوه الس�يد صدر الدين الصدر يدرس في النجف األشرف ،ومنها هاجر إلى إيران،
وبقي في مدينة قم ،فكان من مؤسس�ي الحوزة العلمية إلى جانب مؤسس�ها األول
الش�يخ عبد الكري�م الحائري ،عاش الص�در األب في قم ،وتزوج س�يدة من مدينة
مشهد ،وقد ولد السيد موسى الصدر في قم سنة 1928م وهو ابن عم الشهيد السيد
محمد باقر الصدر المتزوج من أخت السيد موسى الصدر.

ولد الس�يد موس�ى في قم ،وعاش فيها ،ودرس هناك الدراس�ة األكاديمية ،ثم
التحق بالحوزة العلمية س�نة 1941م لعشر س�نوات ،قبل أن يلتحق بجامعة طهران
س�نة 1950م ،ف�كان أول عمام�ة تدخ�ل جامعة طه�ران ،درس في قس�م الحقوق
االقتصادي�ة ،وتحص�ل على البكالوريوس س�نة  ،1953وتعلم اللغتي�ن اإلنكليزية
والفرنس�ية ،إلى جانب إتقانه الفارس�ية والعربية ،ويعتبر أول ش�خصية دينية ش�يعية
في العالم العربي يكون لها نش�اط سياس�ي ،فبرز سياس ًيا وثقاف ًيا واجتماع ًيا ،من هنا
يستحق أن تقرأ تجربته وأن تدرس سيرته.

درس اإلمام الصدر في الحوزة العلمية ما تعرف بدروس السطوح والمقدمات
والس�طوح العالية ،ومن تالمذته الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص
مصلح�ة النظام ،والمرجع الديني الش�يخ يوس�ف الصانع�ي ،وحضر الصدر بعض
أبح�اث الخ�ارج في ح�وزة قم ،ث�م انتقل إل�ى النجف األش�رف ،وبق�ي فيها أربع
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سنوات ،حضر على مراجعها كالسيد محسن الحكيم ،والسيد أبو القاسم الخوئي،
والش�يخ حس�ين الحل�ي ،والس�يد محمود الش�اهرودي ،وكان�ت ل�ه مباحثات مع
الس�يد محمد باقر الصدر في الفقه واألصول والفلس�فة ،ثم عاد بعدها إلى قم س�نة
1958م ،وكان ل�ه دور في تأس�يس بواكير النش�اط اإلسلامي الحدي�ث في إيران،
فق�د فك�ر هو وبعض العلماء ف�ي إصدار مجلة فكرية ،وكان إنش�اء مجلة فكرية في
الحوزة في تلك المرحلة مهمة ش�اقة ،وغير مرحب بها ،لكن الس�يد موسى الصدر
غامر وتحمل الصعوبات واالتهامات ،وأصدر أول مجلة في حوزة قم تحت اس�م
(مكتب إسالم) باللغة الفارسية ،كما أنشأ مدرسة أهلية ابتدائية ،فكانت أول مدرسة
أهلية تنشأ في قم بالتعاون مع الشهيد الدكتور بهشتي الذي أصبح الح ًقا أول رئيس
لمجلس الشورى اإلسالمي بعد قيام الثورة.

وقد ّ
حط السيد موسى الصدر رحاله في لبنان ألول مرة سنة 1959م بعد رحيل
الس�يد عبدالحس�ين ش�رف الدين المرجع الديني في لبنان ،وهو من نفس أس�رة آل
الص�در .فقد ُطلب من الس�يد موس�ى الصدر ال�ذي كان في عق�ده الثالث آنذاك أن
يأتي إلى لبنان ليحل محل السيد عبد الحسين شرف الدين ،وقد قال في حقه السيد
جعفر ش�رف الدين «لقد رحل عنكم الس�يد عبد الحسين ش�رف الدين وهو يحمل
عل�ى أكتاف�ه س�بعة وثمانين عام ًا وع�اد إليكم اآلن وه�و في الحادي�ة والثالثين من
العمر».
أدوارا سياس�ية وثقافية
م�ارس اإلم�ام الص�در من�ذ بواكير تواج�ده ف�ي لبن�ان
ً
واجتماعي�ة غير مس�بوقة على مس�توى علماء الدي�ن في تلك المرحل�ة .ومن تلك
األدوار:

�أو ًال :الت�صدي لل�ش�أن العام

إن أول ما لفت نظر اإلمام الصدر إبان قدومه إلى لبنان هو المس�توى المعيشي
المتدن�ي للش�يعة هناك ،لدرجة ل�م يكونوا يحملون معها بطاق�ات هوية تحفظ لهم
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أبس�ط حق�وق المواطن�ة .لقد كان الس�كان الش�يعة مهضوم�ي الحق�وق على كافة
المس�تويات ،ب�د ًءا م�ن التهميش السياس�ي الت�ام ـ وم�ن كان من الش�يعة ذا حظوة
سياس�ية فل�م يكن يتجاوز في ذل�ك مصالحه الخاصة والضيق�ة ـ وصولاً إلى الفقر
والمرض الذي يعش�ش ف�ي مناطقهم ،وأب�رز مناطقهم ما عرف بـ (ح�زام البؤس)
ضم السكان النازحين نتيجة العدوان اإلسرائيلي المتكرر على
حول بيروت ،الذي ّ
قراهم في الجنوب اللبنانيّ .
ولعل آثار اإلهمال التنموي للمناطق الش�يعية في تلك
المرحلة ال تزال ماثلة حتى اليوم في مناطق البقاع وجنوب لبنان.
إزاء هذا الوضع الس�يئ الذي يعيشه الشيعة في لبنان ،مارس اإلمام الصدر منذ
أدوارا غير مس�بوقة على مستوى علماء الدين في تلك المرحلة ،فقد
بواكير تواجده
ً
منحص�را في الجانب الديني فقط ،بعي�دً ا عن أي اهتمام
كان اهتم�ام العلم�اء آنذاك
ً
بالوضع السياس�ي واالقتصادي والتعليمي ،فتصدى السيد الصدر لهذا األمر ،وبدأ
في تجاوز التفكير المنحصر في المس�ائل الدينية إل�ى النهوض الحضاري بالطائفة
الشيعية في لبنان.

لق�د ش�كلت خطابات ومحاضرات الس�يد الص�در انعطافة ثقافي�ة كبرى على
المس�توى الحياتي للناس .وكان يرى أنه بدوره هذا يس�دّ الفراغ الذي تركه انشغال
علما بأنه لم تكن تنقصه الكفاءة الدينية،
العلماء باألمور الدينية والعقائدية الخاصةً .
فقيها مجتهدً ا ،ويقول بعض أقرانه أنه لو بقي في النجف لبضع سنوات
عالما ً
فقد كان ً
أخرى ألصبح من كبار المراجع ،كما ينقل عن المرجع الراحل السيد الخوئي  ،أنه
أسف كثير ًا لخروج السيد موسى الصدر من النجف ،وكان يرى ضرورة بقاء الصدر
ف�ي النجف ليصبح أحد المراجع في المس�تقبل .غير أن اإلمام الصدر آثر أن يرعى
مش�روعه النهضوي الجديد التي كانت أولى لبناته بث الوعي الثقافي والحياتي في
أوساط الناس.
رأى الص�در أن م�ن أهم أس�باب ضعف الش�يعة في لبنان فقره�م االقتصادي،
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فش�دد على ضرورة تقوية أنفس�هم اقتصاد ًيا .فأحدث على هذا الصعيد نقلة أخرى
ال تق�ل أهمي�ة عن س�ابقتها ،عب�ر تأس�يس الكلي�ة المهنية بجب�ل عامل ،مس�تهد ًفا
تخري�ج الكف�اءات المهنية في مختل�ف مجاالت العمل .وكان يش�جع الناس على
العمل والتجارة ،كما أس�س معهدً ا للتمريض لتخريج الممرضات ،وأنش�أ مؤسسة
لتعلي�م حياك�ة الس�جاد ،وهكذا كان ل�ه دور كبير في دف�ع الناس للتج�ارة والعمل
والتصنيع والفاعلية.

كبيرا بالوضع االجتماعي للشيعة ،فقام بتأسيس
كما أولى السيد الصدر اهتما ًما ً
ٍ
ناد للشباب ،ومركز طبي ،ودار للمعوقين والعجزة .كما أسس (هيئة نصرة الجنوب)
على أثر العدوان اإلسرائيلي ،وهي هيئة مشكلة من مختلف الطوائف الموجودة في
لبنان ،ناهيك عن دوره الفاعل في تشكيل ما يعرف بمجلس الجنوب.

ثاني ًا :ا�ستثمار و�سائل الإعالم

بخالف ما كان سائدً ا وسط الطبقة الدينية آنذاك ،اتجه اإلمام الصدر إلى استثمار
اإلعالم المفتوح الذي يمأل الس�احة اللبنانية م�ن الصحف والمجالت واإلذاعات
والتلفزيونات ووكاالت األنباء .فقد كان العلماء يتجاهلون وسائل اإلعالم ،وكانوا
يرون أن التعاطي معها نوع من البروز غير الالئق برجال الدين ،غير أن السيد الصدر
كان يحاججهم بضرورة االس�تفادة من فرص الوصول لوسائل اإلعالم ،وكان يرى
ب�أن هذا الظهور هو إثبات لوجودنا أوالً ،وإيصال صوتنا لآلخرين ثاني ًا ،مستش�هد ًا
بق�ول اإلمام جعفر الصادق Eلتلميذه أبان بن تغلب« :اجلس في مس�جد المدينة
ِ
وأفت الناس فإني أحب أن ُيرى في شيعتي مثلك»((( ،فكان أول عالم دين في لبنان
يس�تقبل الصحفيين ووس�ائل اإلعالم ،ويصنع عالقة طيبة معهم ،ويتواصل معهم،
وكان يطلق على الصحافيين مصطلح (الناطقون بالحق) وكان ير ّدد مقولة (اإلعالم
نار ونور) ،فاستفاد من الفرص المتاحة في هذا المجال إلى حدٍّ كبير.
((( وسائل الشيعة .ج 30ص.291
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ثالث ًا :االنفتاح الديني

لقد أدرك اإلمام الصدر أن الش�يعة في لبنان ال يعيش�ون في جزيرة نائية ،وإنما
هم جزء من تش�كيلة واسعة من الطوائف في بلدهم ،فأسس لعالقات وطيدة عابرة
للطوائ�ف .واهتم بإقامة العالقات واالنفتاح عل�ى التجمعات والطوائف األخرى،
من المس�يحيين والدروز والس�نة .لق�د أقدم الصدر على ه�ذه الخطوة في وقت لم
بأي شأن خارج مجتمعهم وطائفتهم.
يكن معظم علماء الدين يرون أنفسهم معنيين ّ
بدأ اإلمام موس�ى الصدر بالتواصل مع رؤس�اء الطوائف المختلفة ،فكان أول عالم
دين مس�لم في لبنان وربما في العالم العربي يدخل الكنيس�ة ،عندما ألقى محاضرة
في كنيس�ة (مار مارون) في طرابلس ،وقد كان يدعى في بعض األحيان إللقاء عظة
األحد .وقد أوجد هذا التحرك ضجة كبرى ضد السيد الصدر في لبنان وخارجها.

راب ًعا :االنفتاح ال�سيا�سي:

لقد كان اإلمام الصدر أول عالم دين شيعي استطاع أن يقتحم المجال السياسي
العرب�ي من أوس�ع أبواب�ه ،عبر منهجية أث�ارت اإلعجاب .فقد اتس�م تحرك الصدر
ٍ
سياس�ي على حكومات المنطقة ،تحاش ًيا ألي سوء فهم لتحركاته السياسية
بانفتاح
ٍّ
واالجتماعي�ة ف�ي لبن�ان .وقد س�افر إل�ى مص�ر ،وربطته عالق�ة جيدة م�ع الرئيس
المصري آنذاك جمال عبد الناصر ،وعقد معه عدة لقاءات ،كما حضر إلى المملكة
والكويت بدعوات رس�مية من قادتها السياس�يين ،وكان له اتصال وثيق مع الرئيس
الس�وري الراحل حافظ األس�د ،وأقام عالقات جيدة مع الحكومات العربية ،وكان
بذلك أول عالم دين شيعي يخترق هذا الميدان.
إن م�ن المه�م التوضيح هنا بأن العمل السياس�ي واللقاء مع األنظمة ورؤس�اء
الحكومات كان ينظر إليه آنذاك في بعض األوس�اط باعتباره عم ً
ال مش�بوه ًا .إال أن
السيد الصدر كانت له نظرة ثاقبة ،وقد و ّطن نفسه على تحمل المضاعفات والنتائج،
خصوص�ا مع مخالفة بعض كبار العلماء ف�ي لبنان لمنهجيته .وتذكر بعض التراجم
ً
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في هذا الس�ياق أن العالم المعروف الش�يخ محمد جواد مغني�ة كان مخالف ًا لحركة
السيد موسى الصدر ،وقد ألقى عدة خطابات وكتابات ضده ،فقد كانت عنده وجهة
نظر أخرى ،على غرار علماء آخرين مضوا في ذات السبيل.

وق�د طل�ب الصدر من كثي�ر من العلم�اء أن يتعاون�وا معه في إنش�اء المجلس
مش�بوها ،فلم
اإلسلامي الش�يعي األعلى ،لكنهم رفضوا ،واعتبروا هذا المش�روع
ً
يك�ن هناك إجماع عليه ،ولم يكن هناك فهم لطبيعة حركته ،ومع ذلك مضى الس�يد
الصدر في تأس�يس المجلس اإلسالمي الش�يعي األعلى الذي أصبح فيما بعد كيان ًا
للطائفة منذ عام 1969م ،وأس�س بعد ذلك (أفواج المقاومة اإلسلامية) المعروفة
اليوم بحركة أمل وذلك سنة .1975

وقد س�بق ذلك وقوف الصدر إلى جانب القضية الفلس�طينية منذ س�نة 1970
بعي�د واقعة أيلول األس�ود في األردن .فقد حث اإلمام الصدر الش�يعة في الجنوب
اللبنان�ي على احتض�ان إخوانهم الفلس�طينيين المهجرين م�ن األردن ،وأن يكونوا
معه�م كم�ا كان األنص�ار للمهاجرين ،وهذا م�ا حصل بالفعل ،فقد آزر الش�يعة في
لبنان إخوانهم الفلس�طينيين ،وقد انعكس ذلك على علماء ومراجع الش�يعة خارج
لبنان ،ومنهم المرجع األعلى آنذاك الس�يد محس�ن الحكيم في النجف األش�رف،
الذي أصدر فتوى بإعطاء الحقوق الشرعية لالجئين الفلسطينيين .وقد قاد الموقف
الش�يعي المناصر للقضية الفلس�طينية ،إلى اندالع ما ع�رف بحركة خرداد في إيران
عل�ى خلفي�ة االحتجاج الش�عبي على إقامة ش�اه إي�ران العالقة مع إس�رائيل .ذلك
ألن الش�يعة يعيش�ون حالة الظالمة والحرمان ،فهم يستش�عرون على نحو بالغ آالم
المحرومين اآلخرين ،فضلاً عن تربيتهم على سيرة أئمتهم منذ نعومة أظفارهم ،في
التزام الوقوف إلى جانب المظلومين ،وقد كان آخر وصية ألمير المؤمنين Eالبنيه
الحسن والحسين« :كونا للظالم خصم ًا وللمظلوم عون ًا»(((.
((( نهج البالغة .كتاب  47وصيته للحسن والحسين.C
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التجاوب االجتماعي
بقي أن نشير إلى أن أحد أهم أسرار نجاح حركة اإلمام موسى الصدر هو وجود
مجتم�ع متفاعل ومتجاوب م�ع طروحاته التجديدية المختلفة .ولو لم يجد الس�يد
الص�در مجتمع� ًا يتفاع�ل ويتجاوب معه لما اس�تطاع أن يحقق ما حق�ق ،وأن ينجز
م�ا أنجز ،بالرغم من وج�ود المخالفين ،وهم ف�ي الغالب من الزعامات السياس�ية
والديني�ة .لق�د كان الجمهور متعاطف� ًا ومتفاع ً
ال مع طروحات الس�يد الصدر ،وقد
ترج�م ذلك بحض�ور أكثر من  100.000مواط�ن في المهرجاني�ن الذين أقامهما
ف�ي بعلبك وفي ص�ور ،أن في ذلك داللة واضحة على أن الرجل كانت له ش�عبيته
من جهة ،وعلى وعي الش�عب اللبناني من جهة أخرى ،حيث اس�تطاعوا أن يميزوا
القيادة التي تخدمهم ويلتفوا من حولها ،ويتفاعلوا معها.
إن كف�اءة القي�ادة ال تحقق أهداف األم�ة وتطلعات المجتمع م�ا لم يكن هناك
استجابة من الجمهور لنداءات القيادة ،ووعي والتزام بمشروعها.

فقد كان اإلمام الحسين بن علي أفضل قيادة لألمة في عصره ،وكان يمكنه إنقاذ
األمة وتخليصها من الجور والفس�اد األموي ،وقد أعلن موقفه الرافض لحكم يزيد
ب�ن معاوية ،وتوجه للعراق تلبية لرس�ائل زعماء الكوفة الذي�ن تمنوا عليه التصدي
لقيادة األمة.

وبعث إليهم س�فيره مس�لم بن عقيل ،الذي بايعه جمع غفير من أهل الكوفة في
البداي�ة ،لكن الجمه�ور الكوفي خضع فيما بعد لتضليل وترهيب الس�لطة األموية،
وخ�ذل اإلمام الحس�ين ،وانتهى األمر بمقتل مس�لم بن عقيل ف�ي الكوفة ،ثم مقتل
اإلمام الحسين وأهل بيته وأنصاره في كربالء.

ول�م تتحق�ق لألم�ة أهدافها ف�ي إقامة الح�ق والعدل آن�ذاك ،وبقي�ت خاضعة
للطغي�ان األم�وي عق�ود ًا م�ن الزمن ،ال لنق�ص في كف�اءة القيادة الحس�ينية ،وإنما
لضعف في إرادة األمة ووعي الجمهور.

مواجهة �أهل البيت ل�سيا�سة العزل والتهمي�ش
Qالعزل والتهمي�ش �سيا�سة الظلم
Q
Qبرنامج �أهل البيت لمواجهة هذه ال�سيا�سة
Q

َ َ اَ َ َ َ َ َ ْ اَّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
وط
{فما كن جواب قو ِمهِ إِل أن قالوا أخ ِرجوا آل ل ٍ
ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ َ َّ ُ َ
مِن قريتِكم إِنهم أناس يتطهرون}[سورة النمل :اآلية
.]56

 QQالعزل والتهمي�ش �سيا�سة الظلم

عادة ما ُيواجه حملة القيم والمبادئ بحرب من المتسلطين الذين يتضررون من
انتشار القيم الفاضلة ،والمبادئ السامية.

المتس�لطون الفاس�دون في المجتمعات يري�دون أن تبقى الس�احة خالية أمام
هيمنته�م وتس�لطهم ،فإذا كان هناك من يبث قيم الع�دل والحرية والكرامة ومكارم
األخلاق ،ف�إن ه�ؤالء المتس�لطين الفاس�دين المس�تفيدين م�ن انتش�ار الرذائ�ل
والمفاس�د ،يعلنون حرب ًا على حملة القيم والمبادئ؛ ألن انتش�ارها يضر تس�لطهم
وهيمنتهم ،وهذه الحرب تش�مل وس�ائل وأس�اليب قذرة ،من أهمها سياسة العزل
والتهميش ،فيخططون ويعملون من أجل أن يعزلوا أصحاب القيم والمبادئ ،وأن
يهمشوا دورهم ،ويبعدونهم حتى ال يؤثروا في المجتمع ،وال تنتشر في الناس القيم
ّ
التي يبشرون بها.

وف�ي قصة نبي الله ل�وط Eيتحدث الق�رآن الكريم عن السياس�ة التي أعلنها
قومه تجاه دعوته ،وهي طرده وذويه من البالد ،حتى ال يتأثر المجتمع بقيم األخالق
اَّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
َ اَ َ َ َ َ
الطاهرة التي ّ
وط
يبشر بها ،يقول تعالى{ :ف َما كن ج َواب ق ْو ِمهِ إِل أن قالوا أخ ِرجوا آل ل ٍ
ُ
ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َّ ُ َ
ون}[سورة النمل ،اآلية.]56 :
مِن قريتِكم إِنهم أناس يتطهر
لق�د جاء نب�ي الله لوط Eيدعو الن�اس إلى عبادة الله ،وينهاهم عن المفاس�د
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والرذائل ،وكان من أس�وئها ما انتش�ر في أوساطهم من شذوذ أخالقي ،هو ممارسة
الجن�س بين الذكور ،هذا الش�ذوذ الجنس�ي انتش�ر في ق�وم لوط ،ويب�دو أنهم أول
َّ ُ تَ ْ ُ َ ْ َ َ َ
مجتمع ظهر فيه هذا الفس�اد ،كم�ا تقول اآلية الكريمة{:إِنك ْم لَأتون الفاحِش��ة َما
َ َّ ُ
َ ََ ُ
ك ْم ب َها م ِْن أَ َحد م َِن الْ َعالَم َ
ني}[سورة العنكبوت :اآلية ،]28وفي سورة النمل{ :أإِنك ْم
سبق
ِ
ٍ
ِ
تَ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ
ّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ جَ ْ َ ُ َ
ُ
ً
ْ
ْ
َ
ون النِساءِ بل أنتم قوم تهلون}[سورة النمل :اآلية.]55
الرجال شهوة مِن د ِ
لأتون ِ

وهي ممارسة شاذة مخالفة لمسار الطبيعة ،ومحرمة شرع ًا ،تو ّعد الشرع فاعلها
ومرتكبها بأش�د أنواع العذاب ،فقد ورد ع�ن النبي محمد Aأنه قال« :لعن الله من
عم�ل عمل قوم لوط»((( ،وفي حديث آخر عنه« :Aمن وجدتموه يعمل عمل قوم
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»((( ،والفقهاء تكلموا حول أحكام الحد الذي يقام
على من يمارس هذه الفاحش�ة النكراء ،التي تعتبر مصدر ًا ألس�وأ وأخطر األمراض
ف�ي تاريخ البش�ر ،وهو مرض نقص المناعة المكتس�بة (اإليدز) ،ال�ذي يطلق عليه
(طاعون العصر) ،هذا المرض بداية اكتش�افه كان في أوساط مجموعة من الشباب
الش�اذين في والية سان فرانسيس�كو في أمريكا ،وبدأ البحث العلمي والطبي حول
ه�ذا الموضوع ،فوجد العلماء واألطباء أن الش�ذوذ الجنس�ي من أهم أس�باب هذا
المرض ،و ال ينحصر الس�بب في اإلصابة به في الش�ذوذ الجنسي؛ ألنه ينتقل أيض ًا
عبر نقل الدم وانتقال سائر السوائل من أجسام المصابين.
نبي الله لوط Eكان ّ
يحذر قومه من هذا السلوك الفاسد ،ويدعوهم إلى عبادة
الل�ه بالمنطق والدليل والبرهان ،وتش�ير الروايات أنه كان يدع�و قومه ما يقرب من
ثالثين عام ًا ،وينصحهم ،لكن زعماء قومه المتضررين من مكافحة الفس�اد وانتشار
َ ْ
م�كارم األخالق كان جوابهم وموقفه�م العمل على إبعاده عن المجتمع{ :أخ ِر ُجوا
َ ُ
ْ ََْ ُ
ك ْ
��م} ،اطردوا هؤالء الذين يبش�رون بالقي�م األخالقية الفاضلة،
��وط مِن قريت ِ
آل ل ٍ

((( المستدرك على الصحيحين .ج ،4ص.356
((( مستدرك الوسائل ،ج ،18ص ،81حديث .22107
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أخرجوه�م من القرية وأبعدوهم عن المجتمع! لماذا؟ وما هو ذنبهم حتى يخرجوا
َّ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ َ َّ ُ َ
ون} ،االلتزام بالطهارة األخالقية ،جريمة استحقوا
ويحاصروا؟ {إِنهم أناس يتطهر
به�ا أن ُيعزل�وا و ُيخرجوا من القرية ،وهذا هو أس�لوب المتس�لطين المفس�دين في
كل مجتم�ع ،تج�اه أي جماع�ة يحمل�ون القيم والمب�ادئ الفاضلة ،حيث يس�عون
لمحاصرتهم ،وهي سياس�ة ظالمة؛ ألن الرأي ُيواجه بالرأي ،والفكر ُيقابل بالفكر،
وال يصح أن يحرم إنسان من التمتع بحقوقه اإلنسانية؛ ألن له رأ ًيا آخر يبشر به ،هذا
ظلم وعدوان.

�آثار �سيا�سة العزل

بالطبع فإن سياسة العزل والتهميش تترك آثار ًا وأضرار ًا بالغة الخطورة على
يتحمل مسؤولية الدعوة إلى القيم والمبادئ ،ومن بين تلك اآلثار واألضرار:
من
ّ
ٍ
كحرب نفسية في مواجهة
أوالً:الضغوط النفسية :تمارس سياسة العزل والتهميش
ّ
المبشرين بالقيم ،وذلك بهدف إيقاع الضغط النفسي عليهم.

ثاني ًا:الصعوبات الحياتية :كما أن هذه السياس�ة من ش�أنها أن تُس�بب ُصعوبات في
حياة الذين تُمارس ضدّ هم ،وبذلك ينشغلون بمشاكلهم الحياتية على حساب
تفرغهم لدعوتهم.

ثالث ًا:منع التأثير والتمدد :وهذه السياسة الظالمة تستهدف تقليص دور دعاة الفضيلة
والقيم ،وتقليل مس�احة حضورهم في المجتمع .ومنع تمددهم وتأثيرهم في
اآلخرين.

�أ�ساليب التهمي�ش

إن له�ذه السياس�ة أس�اليب متع�ددة يمتهنه�ا المتس� ّلطون ،وم�ن تل�ك
األساليب:
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1 .1حجب فرص التقدم :التكافؤ في الفرص من سمات المجتمع المتقدّ م ،أما
المجتمع�ات المتخ ّلفة فتكون مس�تنقع ًا لذوي األطم�اع ،الذين ال يتركون
لس�واهم مج�االً للتقدّ م ،فيس�عون جاهدين لالس�تئثار بمختل�ف الفرص،
وخصوص ًا عن أولئك الذين يتطلعون لتحقيق القيم العادلة في المجتمع.

2 .2تش�ويه الس�معة :ومن األس�اليب المش�ينة التي ُيمارسها المتس� ّلطون ضدّ
دعاة الفضيلة ترويج الش�ائعات التي من ش�أنها تشويه سمعتهم ،والنيل من
ٌ
يتحمل مس�ؤولية نش�ر
امتح�ان صعب يواجهه كل من
أش�خاصهم ،وهذا
ّ
القيم والفضيلة في المجتمع.

3 .3تخوي�ف الناس من المصلحين :ومن األس�اليب ،بث مش�اعر الخوف في
الناس من االقتراب من المصلحين ،ليتحقق عزلهم عن الناس.

تع�رض أهل البيت Bلمختلف أس�اليب سياس�ة الع�زل التهميش ،فقد
ولق�د ّ
حاصر المش�ركون في مكة رس�ول الله Aوأس�رته من بني هاش�م في ش�عب أبي
طال�ب Eلثالث س�نوات ،حت�ى إن الواحد منهم كان يخرج ببضاعته فال يش�تري
منه أحد ،أو يخرج بماله فال يبيعه أحد ،وقد ورد أن بني هاشم اضطروا ألكل أوراق
األشجار من الجوع.

معاناة �أهل البيت

وتعرض أهل البيت Bإلش�اعات تش�ويه الس�معة ،فاختُلق�ت األحاديث
ضدّ هم ،ونُس�ب إليه�م كال ٌم لم يتك ّلموا به ،وقد ورد عن اإلم�ام الصادق Eقوله:
«ال تقبلوا علينا حديث ًا إال ما وافق القرآن والس�نة أو تجدون معه ش�اهد ًا من أحاديثنا
دس في كتب أصح�اب أبي أحاديث لم
المتقدّ م�ة ،ف�إن المغيرة بن س�عيد لعنه الله َّ
يح�دث به�ا أبي ،فاتق�وا الله وال تقبل�وا علينا ما خال�ف قول ربنا تعالى وس�نة نبينا
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محمد.(((»A

ومثل ذلك ورد عن اإلمام الرضا Eأيض ًا إذ يقول« :إن مخالفينا وضعوا أخبار ًا
ف�ي فضائلنا وجعلوها على أقس�ام ثالثة :أحده�ا الغلو ،وثانيه�ا التقصير في أمرنا،
وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا ،فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم
إلى القول بربوبيتنا ،وإذا س�معوا التقصير اعتقدوه فينا ،وإذا س�معوا مثالب أعدائنا
َ َْ ُ َ ْ ُ
َ َ ُ ُّ
ون اللهَِّ
بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا ،وقد قال الله تعالى{ :وال تسبوا الذَِّين يدعون مِن د ِ
ْ
ً
فَ َي ُس ُّبوا هَّ َ
الل َع ْدوا ب ِ َغيرِْ عِل ٍم}[سورة األنعام :اآلية.(((»]108
وتجدر اإلش�ارة هنا إل�ى ضرورة تنقية التراث اإلسلامي م�ن األحاديث التي
فيه�ا غلو وإثارة طائفي�ة ،كما ينبغي التص�دي لألحاديث الموضوع�ة ،ولذا يحتاج
المجتم�ع إلى خبراء ليكش�فوا المدس�وس من غير المدس�وس ،لتبق�ى األحاديث
سليمة من أغراض العابثين.

وتع�رض أهل البيت Bألس�اليب التخويف من االقتراب منهم ومن ش�يعتهم
أيض� ًا ،وفي ذلك يقول الفتح بن ش�خرف« :حملتني عين�ي فنمت ،فبينما أنا نائم إذا
بشخصين ،فقلت للذي يقرب مني :من أنت يا هذا؟ فقال :من ولد آدم .قال :قلت:
كلن�ا من ول�د آدم ،فمن الذي وراءك؟ ق�ال :علي بن أبي طال�ب .قلت :أنت قريب
منه وال تسأله؟ قال :أخشى أن يقول الناس إني رافضي»((( ،هكذا انعكست سياسة
التخويف على هؤالء الناس حتى في أطياف نومهم.

وينق�ل الخطي�ب البغدادي ف�ي كتابه (تاري�خ بغداد) كيف أن اإلم�ام أحمد بن
تعرض للوم والعتاب؛ألنه كان يس�تقبل إحدى الش�خصيات الشيعية الموالية
حنبل ّ

((( بحار األنوار ج 2ص250
((( المصدر نفسه ج 26ص.229
((( أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن عساكر .تاريخ مدينة دمشق ،الطبعة األولى
1415ﻫ( ،بيروت :دار الفكر ،تحقيق علي شيري) .233/48
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ألهل البيت Bوهو عبدالرحمن بن صالح األزدي الكوفي (توفي 235ﻫ).

حيث أورد البغدادي عن يعقوب بن يوس�ف المطوعي قال« :كان عبدالرحمن
بن صالح األزدي رافضي ًا وكان يغشى اإلمام أحمد بن حنبل ،فيحترمه اإلمام أحمد
بن حنبل فيقربه ويدنيه ،فقيل له :يا أبا عبدالله ،عبدالرحمن رافضي! فقال :سبحان
أحب قوم ًا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ،نقول له ال تحبهم؟
الله ،رجل ّ
هو ثقة»(((.

ونق�ل البغ�دادي عن يحي�ى بن معين (توف�ي233ﻫ) وهو م�ن األئمة األعالم،
ومن ش�يوخ المحدثين ،ومؤرخي رج�ال الحديث عند أهل الس�نة ،وصفه الذهبي
أنه س�يد الحفاظ ،يقول ابن معين عن عبدالرحمن بن صالح األزدي( :يقدم عليكم
يخر
رجل من أهل الكوفة يقال له :عبدالرحمن بن صالح ،ثقة صدوق ش�يعي؛ ألن ّ
أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف)(((.
من السماء ّ

هك�ذا تم�ارس الضغ�وط لع�زل الش�خصيات المنتمي�ة أله�ل البي�ت ،مث�ل
عبدالرحمن األزدي ،مع ظهور وثاقته ،وجاللة قدره.

وفي هذا الع�صر

توجها عني ًفا عند بعض الجهات
هذه السياس�ة مستمرة إلى هذا العصر ،إذ نجد
ً
من أجل توس�يع الش�قة والفاصلة بين جناحي األمة :الس�نة والشيعة .بحيث يمكن
القول بكل ثقة وعن طريق الكثير من الشواهد الواضحة والظاهرة :إن هناك جهات
تعمل ليل نهار كي ال يتقارب المسلمون من بعضهم بعض ًا ،وهذا إما بسبب التعصب
األعم�ى ،وإم�ا لمصالح وأغراض سياس�ية ،أو بتوجيه من أع�داء األمة في الداخل
والخارج ،وقد يكون لغفلة بعض من يسلكون هذا المنهج الخطأ.
((( الخطيب البغدادي .تاريخ بغداد ،ج( ،10بيروت :دار الكتب العربية) ،ص.262
((( المصدر نفسه.
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وق�د رأينا الكثير من النماذج ،ففي لبنان حين عقد جماعة من الس�نة الس�لفيين
تضمن إقرار ًا لالحترام المتبادل،
اتفاق ًا مع حزب الله بتاريخ  18اغسطس2008مّ ،
وللتناصر والسلم االجتماعي ،وتأكيد الوحدة اإلسالمية ،قامت قائمة جهات كثيرة،
جمد هذا االتفاق.
وما قرت لهم عين حتى ّ
ويتح�دث الدكتور الش�يخ محم�د العوضي ،وهو م�ن الدعاة اإلسلاميين في
الكويت ،في مقابلة له في إحدى المجالت ،حين س�ئل :كثير ًا ما تغازل الش�يعة في
برامجك التلفزيونية الرمضانية ،فهل هذا بهدف توسيع قاعدتك الجماهيرية؟

أجابه�م :ه�ل الصلاة عل�ى آل بيت النب�وة وذكر مناق�ب اإلمام عل�ي وفاطمة
والحسن والحسين وجعفر الصادق دليل على أنني «أجامل الشيعة»؟ إن كانت هذه
قناعة بعض الناس فإنني أر ّدد مع اإلمام الشافعي:
ٍ
محم�د
ح�ب آل
إن كان رفض� ًا
فليش�هد الثقلان أين رافضي
ّ
وحين س�ئل :ولكنك أكث�رت وبالغت بذكر آل البيت ،ق�ال :إنها نعم المبالغة،
حيث حب آل البيت من اإليمان وبغضهم من الخسران ،واألحاديث في كتب السنة
كالبخ�اري ومس�لم وغيره�ا كثيرة في مناق�ب آل البيت ،بل إن اإلمام مس�لم يروي
حديث ًا عن النبي Aيقول« :يا علي ،ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق»(((.

وف�ي بالدن�ا التي تحتض�ن الحرمين الش�ريفين ،والت�ي ُيفترض فيه�ا أن تكون
حامية الوحدة اإلسلامية ،نجد ـ مع األسف ـ بعض الجهات تعمل على تعزيز هذا
االتجاه ،ورأينا ذلك بكل وضوح وجالء ،فحين يكتب أحد علماء الشيعة في جريدة
محلية ،أو يظهر في إحدى الوسائل اإلعالمية ،تجد نشاط ًا محموم ًا لمنعه بمختلف
األساليب :رسائل الجوال ،البريد اإللكتروني ،رسائل الفاكس ،االتصاالت ،المهم
في األمر أن يتحقق المنع.
((( مجلة الحدث .العدد  47بتاريخ يونيو 2000م.
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وليس فقط في المجال اإلعالمي وإنما حتى في مجال التواصل ،فإذا جاء عالم
من علماء السنة لزيارة الشيعة ،تبدأ حملة شعواء ضده ،بمختلف الطرق والوسائل،
وحينما يدعى عالم من علماء الشيعة إلى مجلس من مجالس أهل السنة في الرياض
أو في جدة ،تبدأ حرب شعواء ،وقد تصل إلى التهديد والوعيد.

وك ّلك�م رأيتم كيف أن عالم ًا كبير ًا ورمز ًا من الرموز ،وهو الش�يخ القرضاوي،
حينما بدأ يتواصل مع الش�يعة وكتب بحث ًا جمي ً
ال حول التقريب بين السنة والشيعة،
يدعو فيه إلى التقريب ،ويرد على بعض االتهامات حول الشيعة ،ثارت ثائرة البعض
إذ لم يعجبهم هذا األمر فقاموا بالضغط على الشيخ القرضاوي حتى يغ ّير رأيه.
والسؤال الذي يطرح نفسه :ما هو الموقف تجاه هذه الحالة؟

QQبرنامج �أهل البيت لمواجهة هذه ال�سيا�سة

البعض من الناس حينما تمارس ضدهم سياس�ة العزل والتهميش ،يس�تجيبون
لتلك السياسة الظالمة ،ويعينون على أنفسهم ،إما بسبب الجهل وضعف الوعي ،أو
بس�بب غلبة العاطفة واالنفعال ،فيقعون في فخ العزلة ،ويس�تمرؤون حالة االنكفاء
واالنطواء ،أو يتصرفون بطريقة ردود األفعال المتشنجة.

إن أي جه�ة تواج�ه هذه الحال�ة ينبغي أن تتحلى بالوعي ،ذلك ألن االس�تجابة
لسياسة المتس ّلطين والمغرضين إنما تخدم مصلحة أعداء األمة .ولنا في سيرة أهل
البيت Bالمثل األعلى ،و ُيمكننا أن نس�تلهم من موقف أهل البيت Bتجاه سياسة
العزل والتهميش التي مورست ضدّ هم البرامج التالية:

�أو ًال :ثقافة الت�سامح واالنفتاح

لقد دأب األئمة Bعلى نشر ثقافة التسامح ،ورحابة الصدر ،واستيعاب اآلخر،
بين أتباعهم؛ إذ لم يش�جعوا ش�يعتهم على االنفعال والغض�ب ،وكان ذلك واضح ًا
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في س�يرتهم ،فهذا اإلمام الحس�ن Eحينما يأتيه ذلك الشامي ويسبه ويشتمه ،نجد
بوضوح كيف تعامل اإلمام الحسن Eمعه ،قال له:

«أيها الش�يخ أظنك غريب ًا  ،ولعلك ش�بهت  ،فلو استعتبتنا أعتبناك  ،ولو سألتنا
أعطين�اك ،ولو استرش�دتنا أرش�دناك  ،ولو اس�تحملتنا أحملن�اك  ،وإن كنت جائ ًعا
محتاجا أغنيناك  ،وإن كنت طريد ًا
أش�بعناك  ،وإن كنت عريانًا كس�وناك  ،وإن كنت
ً
آوين�اك  ،وإن كان لك حاجة قضيناها ل�ك  ،فلو حركت رحلك إلينا  ،وكنت ضيفنا
إل�ى وق�ت ارتحال�ك كان أعود عليك  ،ألن لن�ا موضع ًا رحب ًا وجاه� ًا عريض ًا وماالً
كثير ًا ،فلما س�مع الرجل كالمه ،بكى ثم قال :أش�هد أنك خليفة الله في أرضه ،الله
إلي واآلن أنت أحب
أعلم حيث يجعل رس�الته وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله ّ
إلي»(((.
خلق الله ّ
وه�ذا اإلمام الباقر Eيقول ألحد أصحابه وكان ش�ديد الحماس�ة« :إني أراك
لو س�معت إنسانًا يش�تم عل ًّيا فاس�تطعت أن تقطع أنفه فعلت؟ قلت :نعم ،قال :فال
تفعل ،ثم قال :إني ألس�مع الرجل يس�ب عل ًّيا واس�تتر منه بالس�ارية ،وإذا فرغ أتيته
وصافحته»(((.

ه�ذه س�يرة أئمة أهل البي�ت ،Bالتي تُع ّبر عن الموقف الحكي�م الذي يدعو له
َ
ْ َ ْ َّ
َ َ ْ َ ُ َ َ
ََْ َ
ك َو َبيْ َن ُه َع َد َاوةٌ َكأنَّ ُه َو ٌّل ح ٌ
مَِيم}
ن
ي
ب
ذَِّي
ال
ا
ذ
القرآن الكريم{ :ادفع بِال يِت يِه أحس��ن ف��إ ِ
يِ
[سورة فصلت :اآلية.]34

بع�ض الناس يرى أنه ال تجدي األخالق الطيبة مع المتش�دديين والمتعصبين،
ولك�ن المس�ألة أن كل إناء بال�ذي فيه ينضح ،فالمؤمن الواعي ال يرضى لنفس�ه أن
يمارس أس�لوب التش�نج واالنفع�ال؛ ألن اآلخرين يمارس�ونه .وال تقف المس�ألة
عن�د هذا الحد وإنما تتس�ع إلى أفق األمة كلها ،فوج�ود جماعة متعصبة ضد أخرى

((( بحار األنوار ج  43ص.344
((( المصدر نفسه ج 72ص.400
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منفتحة ،يجعل األمة تقف إلى جانب الجماعة المنفتحة وينتصرون ألخالقها.

ثاني ًا :ت�شجيع الح�ضور والتوا�صل

ينبغي لمجتمع المؤمنين أن يحبط سياسة العزل والتهميش بتواجده وحضوره
 ،وإثب�ات كفاءت�ه وقدرات�ه ،ولذلك نج�د أن األئمة Bربوا ف�ي تالمذتهم كفاءات
وق�درات كان�ت تفرض نفس�ها ،وكان�وا يدفعونهم للحض�ور والتواجد في س�احة
األم�ة ،وفيما يلي نس�تعرض بعض الجوان�ب من حضور أهل البي�ت Bوأتباعهم
البارز في الساحة اإلسالمية:
الحضور السياسي

حي�ن نتص ّف�ح التاري�خ نج�د أن هناك ع�د ًدا كبير ًا م�ن أصحاب وتالم�ذة أهل
البي�ت Bكان لهم حضور واضح على الصعيد السياس�ي ،فهذا س�لمان الفارس�ي
الذي قال فيه رس�ول الله« : Aس�لمان من�ا أهل البيت»((( المع�روف بوالئه ألمير
المؤمنين ،Eكان والي ًا من قبل الخليفة عمر بن الخطاب على المدائن(((.

وهذا عمار بن ياسر ،الذي ورد فيه عن رسول الله Aأنه( :ملئ إيمان ًا من قرنه
إل�ى قدمه)((( وهو وثي�ق الصلة بأمير المؤمنين علي بن أب�ي طالب  ،كان والي ًا على
الكوف�ة من قب�ل الخليفة عمر ب�ن الخطاب ،ومم�ا جاء في خط�اب الخليفة ألهل
الكوف�ة« :أم�ا بعد ،فان�ي قد بعثت لك�م عم�ار ًا أمي�ر ًا ،وعبدالله بن مس�عود وزير ًا
ومعلم ًا ،وهما من نجباء أصحاب محمد Aفاقتدوا بهما»(((.
وكذل�ك داوود ب�ن زرب�ي الكوف�ي ،وكان من أصح�اب اإلمام زي�ن العابدين

((( المستدرك على الصحيحين .ج 3ص 691حديث .6539
((( بحار األنوار ج 22ص.374
((( بحار األنوار ج 19ص.35
((( عز الدين بن األثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج( ،4بيروت:
دار الكتب العلمية) ،ص.126
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أخ�ص الناس بهارون
واإلم�ام الباق�ر واإلمام الصادق ،Bوكان من س�يرته أنه من
ّ
الرش�يد ،وقبل ذلك كان قريب ًا من المنصور ،ويقيم إلى جوار بس�تانه وقد وشوه إليه
أنه رافضي(((.
وم�ن النم�اذج أيض ًا :علي بن يقطين الذي كان كرئيس الوزراء في عهد هارون
الرش�يد ،في الوقت الذي كان فيه اإلمام موس�ى بن جعفر Eفي الس�جن ،وحاول
م�رار ًا أن يخ�رج من الوزارة إال أن اإلمام الكاظم Eينهاه ،ويقول له« :ال تفعل فإن
لنا بك أنس ًا وإلخوانك بك عز ًا»(((.

وأيض� ًا عبدالله النجاش�ي كان والي ًا عل�ى األهواز ،وهو من أفذاذ ش�يعة اإلمام
الصادق.E

وكذلك نوح بن دراج الذي كان من أصحاب األئمة ، Bوقد تولى القضاء في
الدولة العباس�ية ،وكان بالرغم من ه�ذا المنصب يفتي ويقضي طبق ًا لرأي أئمة أهل
البيت.B
كل ذلك يؤكد لنا بجالء كيف أن أتباع أهل البيت Bكان لهم حضورهم البارز
شجعونهم على ذلك.
في الجانب السياسي ،وكان أئمة أهل البيتُ Bي ّ
الحضور العلمي

ملتقى لمختلف التوجهات في الس�احة
مدرس�ة أهل البيت Bالعلمية كان�ت
ً
اإلسالمية ،فإمام المذهب الحنفي أبو حنيفة كان يحضر مجلس اإلمام الصادقE
لمدة س�نتين ،وقد نقل عنه قوله« :لوال الس�نتان لهلك النعمان»((( ،وكذلك أنس بن
((( السيد أبو القاسم الخوئي .معجم رجال الحديث ،ج ،7الطبعة الرابعة 1410ﻫ( ،قم المقدسة :مركز
نشر آثار الشيعة) ،ص102
((( بحار األنوار ج 48ص.136
((( عبدالحليم الجندي .اإلمام جعفر الصادق ،الطبعة األولى 1977م( ،القاهرة :المجلس األعلى
للشؤون اإلسالمية) ،ص..252
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مالك ،إمام المذهب المالكي ،أيض ًا كان يغش�ى مجل�س اإلمام الصادق ،Eفكان
يقول« :ما رأت عين ،وال سمعت أذن ،وال خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن
علما وعباد ًة وور ًعا(((» ،وقال« :كان كثير الدعابة والتبسم ،فإذا ذكر
محمد الصادق ً
عنده رس�ول ال ّله Aأص ّفر ،وما رأيته يحدث عن رس�ول ال ّله Aإال على طهارة،
صائما
ولقد اختلفت إليه زمانًا ،فما كنت أراه إلاّ على ثالث خصال :إما مصل ًيا وإما
ً
وإما يقرأ القرآن»(((.
وم�ن تالمذة اإلم�ام الباقر Eإبان بن تغل�ب الذي قال له اإلم�ام« :اجلس في
ِ
وأفت الن�اس فإني أحب أن ُيرى في ش�يعتي مثلك»((( ،وقد س�أل
مس�جد المدين�ة
اإلمام ذات مرة :إني أقعد في المس�جد فيجيئون الناس فيس�ألوني فإن لم أجبهم لم
يقبل�وا من�ي ،وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء منكم ،فق�ال :انظر ما علمت أنه من
قولهم فأخبرهم بذلك»(((.

وعل�ى ه�ذا المنهج االنفتاحي س�ار العلماء م�ن أتباع أهل البيت ،Bفالش�يخ
المفيد ،رحمة الله عليه ،وهو من كبار علماء الش�يعة ،درس على يد علي بن عيسى
فسماه المفيد .وكان درس شيخ الطائفة
الرماني ،وهو أس�تاذ سني ،فأعجب بذكائه ّ
الطوسي في بغداد منفتح ًا على مختلف المذاهب اإلسالمية.

وف�ي وقتنا المعاصر نجد ه�ذا االنفتاح حاضر ًا في الس�احة العلمية ،ومن أبرز
النم�اذج المعاص�رة الخط�اب ال�ذي ألقاه المرج�ع األعلى الس�يد السيس�تاني في
النجف األش�رف ،حينما التقى وفدً ا من علماء الس�نة والشيعة ،ونشر هذا الخطاب

((( أسد حيدر.اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ،المجلد ،4ج ،8الطبعة الخامسة 1422ﻫ( ،بيروت :دار
التعارف) ،صً .371
وأيضا :التوسل والوسيلة البن تيمية ،ص.52
((( اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ،المجلد  ،4ج 8ص ً .372-371
وأيضا :مناقب الزواوي ،ص33ـ
.34
((( وسائل الشيعة .ج 30ص.291
((( المصدر نفسه ج 16ص 233حديث.21443

شيمهتلاو لزعلا ةسايسل تيبلا لهأ ةهجاوم

I 105
Q

في بعض وسائل اإلعالم ،ومما جاء فيه قول السيد السيستاني « :درست عن الشيخ
أحمد الراوي ،وهو من علماء الس�نة في سامراء ،ولم يكن يخطر ببالي أنه على غير
مذهبي»(((.

م�ن هن�ا فإن الحض�ور العلمي أله�ل البي�ت Bوتالمذته�م وأتباعهم واضح
المعالم ،بل إنه ُيم ّثل منهج ًا أساس ًا في مدرسة أهل البيت.B
الحضور االجتماعي

إذا كان الحض�ور السياس�ي والعلمي خاص ًا بالنخبة ،فإنن�ا نجد في تراث أهل
البي�ت Bتوجيه ًا لعامة أتباعه�م ،بأن يتواجدوا مع بقية المس�لمين ،يقول عبد الله
بن زياد« :دخلت على اإلمام جعفر الصادق Eبمنى قلت له :يا بن رسول الله ،إن
مكانن�ا بعيد ،وال نس�تطيع أن نجلس معك مثل هذا المجلس كلم�ا أردنا ،فأوصنا،
ق�ال« :Eأوصيكم بتقوى الل�ه ،وصدق الحديث ،وأداء األمانة ،وحس�ن الصحبة
لم�ن صحبكم ،صلوا في مجالس�هم ،عودوا مرضاهم ،اش�هدوا جنائزهم ،فإن أبي
كان يق�ول :إن ش�يعتنا ه�م خيار قومه�م ،كذلك حببون�ا إلى الن�اس ،وال تبغضونا
إليه�م»((( ،وفي رواية أخ�رى يقول اإلمام الصادق« :Eرحم الل�ه عبد ًا اجتر مودة
الناس إلى نفس�ه والينا»((( ،وعنه« :Eرحم الله عب�د ًا ح ّببنا إلى الناس ولم يبغضنا
إليهم»(((.

ش�جعون أتباعه�م لحضور الصلاة مع بقية
فم�ن توجيه�ات األئم�ة Bأنهم ُي ّ
مهمة ،فالصالة جماعة فيها من الفضل ما ال ُيحصى .وفي
المس�لمين ،وهي مس�ألة ّ
ٌ
شرط في إمام الجماعة بأن يكون مؤمن ًا ،أي اثني عشري ًا .إال أن
الفقه اإلمامي هناك

((( موقع رابطة الحوار الديني.www.alhiwaraldini.com .
((( وسائل الشيعة ج 12ص.8
((( مستدرك الوسائل  12ص.275
((( آقا حسين البروجردي .جامع أحاديث الشيعة ،ج ،1الطبعة األولى 1416ﻫ( ،قم المقدسة)،
ص.289
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هذا الش�رط له اس�تثناء ،فإذا كان اإلنسان الشيعي في مكان وأقيمت صالة الجماعة
ألهل السنة ،فينبغي له أن ُيص ّلي معهم ،بل إذا كان امتناعه ُيسبب تشويه ًا للمذهب،
فلا يج�وز ل�ه االمتناع؛ وه�ذا ينطبق على م�ن يكون ف�ي الحرمين الش�ريفين ،فإذا
أقيمت الصالة هناك وكان الش�يعي حاضر ًا في الحرم الشريف ،فينبغي له أن ُيصلي
م�ع المس�لمين ،وال ينبغي له أن يتأخر أو يتخل�ف أو أن ُيصلي وحده .ففي حديث
بس�ند صحيح ع�ن حماد بن عثمان عن اإلمام جعفر الص�ادق Eيقول« :من صلى
معهم في الصف األول كان كمن صلى خلف رسول الله Aفي الصف األول»(((،
وف�ي حدي�ث آخر ع�ن اإلم�ام الص�ادق« :Eإذا صليت معه�م غفر ل�ك بعدد من
خالفك»((( ،وسأل أحدهم اإلمام الصادق « :Eإن لنا إمام ًا مخالف ًا يبغض أصحابنا
كله�م ،فق�ال« :Eما عليك م�ن قوله ،والله لئن كنت صادق ًا ألنت أحق بالمس�جد
منه ،فكن أول داخل وآخر خارج ،وأحس�ن خلقك مع الناس وقل خير ًا»((( ،وسأل
اإلمام الصادق إس�حاق بن عمار« :يا إس�حاق ،أتصلي معهم في المس�جد؟ قلت:
نعم ،قالِّ :
صل معهم فإن المصلي معهم في الصف األول كالش�اهر سيفه في سبيل
الله»(((.

وق�د أفت�ى فقه�اء اإلمامية ب�أن الصلاة مع بقي�ة المس�لمين ال تخت�ص بحالة
االضط�رار ،وإنما تتس�ع لتش�مل تعزي�ز التواصل وبناء جس�ور الثق�ة واأللفة ،وقد
ناقش الفقهاء مسألة القراءة حين الصالة مع جماعة أهل السنة ،وهي مسألة يختلف
فيها علماء الس�نة أيض ًا ،فالسيد الخوئي والس�يد الشيرازي والسيد السيستاني يرون
وج�وب قراءة الحمد والس�ورة مع إم�ام الجماعة المخالف لك ف�ي المذهب ،أما
اإلمام الخميني والس�يد الخامنئي والش�يخ مكارم الش�يرازي والش�يخ الصانعي ال

((( وسائل الشيعة .ج ،8ص ،299حديث.10717
((( المصدر نفسه .ج ،8ص ،299حديث.10718
((( المصدر نفسه .ج ،8ص ،300حديث .10722
((( المصدر نفسه .ج ،8ص ،301حديث .10723
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يرون لزوم القراءة بل يكتفي بقراءة اإلمام وإن كان مخالف ًا في المذهب.

وفي ملحق مناس�ك الحج للمرجع الس�يد السيس�تاني تأكيد كبير على حضور
الش�يعة الصلاة ف�ي الحرمي�ن الش�ريفين ،وأنه�ا األفض�ل م�ن إقامته�ا ف�ي منازل
سكناهم.

لذل�ك يجب أن ننطلق من الفق�ه ،ومن تعاليم األئمة ،Bفاألئمة كانوا يدفعون
ويهمش�وا ،وال يبع�دوا عن بقية
أتباعه�م لك�ي يكونوا ضم�ن األمة ،حتى ال يعزلوا ّ
جماهير األمة ،وهذا ما يجب أن يسود في المجتمع الشيعي ،وخاصة في هذا العصر
مع تكالب مؤامرات األعداء ،ووجود متش�ددين ومتعصبين ،علينا أن نكش�ف هذه
المحاوالت ونفشلها.

إذ ًا ينبغي أن يكون هناك حضور ألتباع أهل البيت في ساحة األمة ،وال يصح أن
ننجح سياسة الحصار والعزل والتهميش .وقد يتخذ بعض أتباع األئمة طريق الثورة
حين تش�تد عليه�م ضغوط التهميش والع�زل ،ولذلك حصلت ث�ورات في عصور
األئمة ،Bفقد ثار زيد بن علي بن الحس�ين ،وثار بقية الثائرين من الحسنيين ،ومن
أتباع أهل البيت ،وما ذاك إال بسبب الضغوط ،وقد كان األئمة Bيتفهمون الدوافع
التي تدفع البعض من شيعتهم للثورة ،فهي حالة طبيعية نتيجة الشتداد الضغوط.
أما سيرة أئمتنا Bفي األصل فقد كانت قائمة على أساس وحدة األمة ،وحفظ
االستقرار السياسي واالجتماعي ،والسلم العام في األمة.

وحي�ن تحرك اإلمام الحس�ين Eضد س�لطة يزيد بن معاوية ،ل�م تكن حركته
كإم�ام لطائف�ة ،وال دفاع� ًا عن حقوق طائفة ،إنم�ا تحرك من موقعه الرس�الي دفاع ًا
عن مصالح اإلسالم واألمة ،قال« :Eإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي،
أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».

عامل الدين و�شجاعة الر�أي ـ الإمام كا�شف الغطاء منوذجا ً
Qالتعبير عن الر�أي بين الحق والواجب
Q
Qالعوائق والتحديات
Q
Qالإمام كا�شف الغطاء نموذج ًا
Q

ْ َ َ
َ ُّ َ
خَ ْ َ َ
{ال
االت اللهَِّ َو َيخش ْون ُه َوال يش ْون
ذَِّين ُي َبل ِغون رِ َس ِ
َ
اَّ
َ
ً
ً
هَّ َ َ ىَ
َ
َ
هَِّ حسِيبا} [سورة األحزاب :اآلية
أحدا إِل الل وكف بِالل
.]39

QQالتعبير عن الر�أي بين الحق والواجب

ناتج الس�تعماله لقدرته العقلية ،وحي�ث ّ
إن النّاس
تك�ون ال�رأي عند اإلنس�ان ٌ
ّ
مختلف
يتفاوتون في مدى استفادتهم من قدراتهم العقلية ،فإن رصيدهم من اآلراء
ٌ
أيض ًا ،ويعود ذلك إلى مستوى الثقة بالنفس ،وتوجه التفكير ،وواقع البيئة والتربية.

إن الل�ه س�بحانه وتعالى أعطى اإلنس�ان قدر ًة عقلي� ًة يفكر بها ،وباس�تخدامها
رأي،
اهت�م بموضو ٍع ما،
وجه الم�رء فكره أو
يتك�ون له ٌ
ّ
يتك�ون ل�ه ال�رأي ،وحيثما ّ
َّ
ّ
وق�د يختلف ع�ن اآلخرين من حوله ،فمن يس�تخدم عقله أكثر ،تنتج ل�ه آراء أكثر،
أم�ا من ال يس�تخدم عقله؛ فمن الطبيعي أن ال تتكون ل�ه آراء ،وإنما يأخذ اآلراء من
اآلخرين.

وج�ه فكره ٍ
كون رأي ًا حول�ه ،و ُيع ّبر بع�د عن رأيه،
ألمر م�ا ،و ُي ّ
واإلنس�ان إنم�ا ُي ّ
ألسباب عدّ ة ،منها:
4 .4الثقة بالنفس :اإلنسان الذي يثق بنفسه يستخدم عقله ويفكر يف األمور ،وكثري
ال للتفكري يف هذا املوضوع
من الناس ال يثقون بأنفسهم ،وال يرون أنفسهم أه ً
أو ذاك.
درب اإلنسان نفسه عىل التفكري ،ومارسه باحث ًا فيام
 5 .5التدرب واملامرسة :إذا َّ
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يفكر فيه تتكون لديه آراء.

 6 .6البيئة والرتبية :إذا عاش اإلنسان يف بيئة ُتشجع إنتاج الرأي والتعبري عنه ،فإنه
ينشأ عىل هذا النهج ،أما إذا تربى يف عائلة وبيئة قمعية ،تضعف ثقته بنفسه،
وال تسمح له أن يعرب عن مشاعره وآرائه ،فإن قدرته العقلية ال تنمو.
وحق عليه من قبل المجتمع اإلنساني،
حق لإلنسانٌّ ،
من هنا ،فالتعبير عن الرأي ٌّ
ولو لم يعبر العلماء عن آرائهم في مختلف المجاالت لما تقدمت اإلنسانية ،ولهذا
يتضمن في ما ّدته  19العبارة التالية( :لكل
نجد أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ّ
الحق حريته في اعتناق اآلراء
حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا ّ
شخص ّ
دون مضايقة ،وفي التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأية وسيلة
ودونما اعتبار للحدود).

وقد ُيصبح تعبير اإلنس�ان عن رأيه واجب� ًا إذا كان في إبداء ذلك الرأي مصلحة
وإنقا ًذا لآلخرين ،وكمثال بس�يط ،إذا رأيت أمامك إنس�ان ًا يوش�ك أن يقع في حفرة
وأنت ترى وتبصر ،وبإمكانك أن تنبهه ،فليس من اإلنسانية أن تسكت وتتفرج على
وقوعه.

ٍ
يهتم
و ُيفت�رض ف�ي أي
تخص�ص م�ن التخصص�ات ،أو عل ٍم م�ن العل�وم ،أن ّ
ويتط�ور ،إذ
المنتم�ون إلي�ه بتنمي�ة قدراتهم عل�ى تكوي�ن اآلراء فيه ،ليتق�دّ م العلم
ّ
مطلوب من اإلنس�ان أن يسعى لإلبداع وابتكار الجديد في المجال الذي يتخصص
ٌ
فيه ،وليس فقط أن يبقى ضمن اآلراء والنظريات الس�ابقة ،ولذا نجد في الجامعات
ُيطلب من اإلنس�ان أن يكتب رس�الة حتى ين�ال بها البكالوريوس أو الماجس�تير أو
تراكم علمي
ليتكون
الدكتوراه ،ومن الش�روط أن يضيف من خاللها ش�يئ ًا جديد ًا،
ّ
ٌ
في مجال البحث والعلم.
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وه�ذا ينطب�ق أيض ًا على مج�االت العل�وم الش�رعية ،فلكي يصل عال�م الدين
لمس�توى االجتهاد والفقاه�ة ،فإن المطلوب منه أن يب�دع ويضيف ويمارس قدرته
االجتهادية ،ال أن يردد اآلراء الموجودة التي درسها ،يقول الشيخ المطهري( :ليس
صحيح� ًا أن جميع المش�اكل قد حلها العلم�اء ،ولم تعد لدينا مش�كلة ما ،إننا نجد
آالف األلغ�از والمش�اكل ف�ي الكالم والتفس�ير والفقه وس�ائر العلوم اإلسلامية،
مم�ا ق�ام العلماء الس�ابقون بحل الكثير منه�ا ،ولكن بقي منها الكثي�ر الذي يتطلب
الحل)(((.
واالجته�اد إنم�ا يعني القدرة على االس�تنباط م�ن المص�ادر المعتمدة ،وليس
شرط ًا أن يتّفق العلماء على ٍ
رأي واحد ،وإن اتّفقوا على آلية االستنباط.

مخالف لما هو س�ائد في
رأي
ٌ
يتكون ل�دى عالم الدين ٌ
والس�ؤال المه�م :حين ّ
المجال الفكري أو الفقهي ،فهل من ح ّقه أن ُيع ّبر عن رأيه؟

في الحقيقة ،إن الفكر والفقه اإلسلامي مدي ٌن ألولئك العلماء األبطال ،الذين
عبروا عن آرائهم ونظرياتهم الجديدة ،فأضافوا إلى الفكر وإلى الفقه إضافات مهمة،
ومنهم :شيخ الطائفة الطوسي الذي رفد المكتبة العلمية بكتابه (المبسوط) ،فأدخل
الفق�ه ف�ي مرحلة جديدة متّس�عة بعد أن كان�ت الكتب الفقهية مح�دودة مختصرة،
وحين جاء الش�يخ محمد حس�ن النجفي وكتب موس�وعته (الجواهر) فإنه ضاعف
مساحة البحث الفقهي.
والعجيب أن يحتاج عالم الدين لجرأة وشجاعة من أجل إبداء ٍ
رأي قد استنبطه
م�ن المص�ادر المق�ررة ،إال أن الوقع يحكي لنا ه�ذا األمر ،فبع�ض العلماء تتكون
عنده�م آراء إال أنه�م ال يعبرون عنها وال يطرحونها ،تجنب� ًا لمحاذير صنعها الواقع

((( مرتضى مطهري .االجتهاد في اإلسالم ،ترجمة جعفر صادق الخليلي( ،طهران :مؤسسة البعثة)،
ص.25
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االجتماعي المحيط بهم.

بالطب�ع إذا كان رأي العال�م موض�ع حاج�ة وابتلاء لألمة فواجبه الش�رعي أن
خَ ْ َ َ َ ً اَّ
ََ ْ َ َْ
َ ُّ َ
��االت اللهَِّ ويخش
ذَِّين ُي َبل ِغون رِ َس
يطرح رأيه ،يقول تعالى{ :ال
��ون ُه َوال يش ْون أ َحدا إِل
ِ
َّ
هَّ َ
الل َو َك ىَف باللهَِّ َحسِيبا ً}[سورة األحزاب ،اآلية ،]39 :وفي آية أخرى يقول تعالى{ :إِن ال َ
ذَِّين
ِ

ْ ُ َ َ َ ْ لنْ
ْ
ْ َ ُ َ َ ْ
بْ ّ َ
ات َوال ُه َدى م ِْن َب ْع ِد َما بَ َّي َّناهُ ل َِّلن ِ
اب أولئِك يَل َع ُن ُه ُم
يَكت ُمون ما أن َز َا م َِن الَيِن ِ
اس يِف الكِت ِ
هَّ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ُ اَّ ُ َ
الل ويلعنهم اللعِن
ون} [سورة البقرة ،اآلية. ]159:

والنصوص التي تحذر العالم من أن يكتم العلم الذي يحتاج إليه الناس كثيرة،
فق�د ورد ف�ي الحديث عن نبينا محمد( :Aمن كتم علم ًا نافع ًا عنده ألجمه الله يوم
القيام�ة بلج�ام من ن�ار)((( ،وف�ي حديث آخر عن�ه( :Aإذا ظهرت الب�دع في أمتي
فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله)(((.

QQالعوائق والتحديات

مس�ؤولية عالم الدين وواجبه الش�رعي أن يجهر برأيه حين يكون األمر موضع
حاج�ة وابتالء ،ليس�اعد األمة ويخدم مصلحتها ومصلحة الدي�ن ،إال أن الكثير من
العوائ�ق والتحديات تقف أم�ام عالم الدين فتجعله متردد ًا أو ممتنع ًا عن تبيين رأيه،
فما هي تلك العوائق؟

الأول :العامل ال�سيا�سي

تقف الس�لطات السياسية في ٍ
كثير من األحيان أمام العلماء ،فال تفسح المجال
للعالم أن يبين رأيه بوضوح في بعض المسائل الشرعية الفكرية والفقهية ،وكم عانى
العلم�اء أيام الدولتين األموية والعباس�ية حين تج�رؤوا وطرحوا آراءهم التي كانت

((( كنز العمال .ج ،10ص.216
((( الكافي .ج ،4ص .54
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تتص�ادم ورأي الحاك�م ومصلحته ،وم�ا محنة خلق الق�رآن إال نموذج ًا من النماذج
التي اختلقها الحكام العباسيون.

وف�ي عصرنا الحديث هذه المعاناة موجودة ،وم�ن النماذج ما نُقل عن الرئيس
األس�بق لتونس ،الحبي�ب بورقيبة ،أنه مر ًة تحدث عن آية من آي�ات القرآن الكريم،
وفس�رها تفس�ير ًا خطأ ،وحي�ن صحح أحد علم�اء الدين هذا التفس�ير في محاضرة
ألقاها ،أمر الرئيس بسجنه وبقي مدة في السجن(((.
م�ن هنا ،ف�إن عال�م الدين قد يخف�ي رأي�ه الديني الش�رعي حذر ًا من الس�لطة
السياسية القائمة ،التي يعيش في ظ ّلها.

الثاني :ال�صراع والتناف�س الداخلي

علماء الدين هم ش�ريحة من الناس وفقهم الله تعالى لدراس�ة العلوم الشرعية،
ويفترض أن تتهذب وتتشذب نفوسهم بأخالق الدين بتأثير دراستهم لتعاليمه ،كما
يق�ول تعالى{ :إ َّن َم��ا خَيْ ىَش هَّ َ
الل م ِْن ع َِبادِه ِ الْ ُعلَ َم ُ
اء} [س�ورة فاطر :اآلية ،]28إال أنهم بش�ر
ِ
غير معصومين ،ولذا قد يحصل داخل هذه الشريحة سوء إدارة للخالف في الرأي،
بحي�ث إن عال�م الدين ال يج�رؤ أن يق�ول رأي ًا يخالف الس�ائد في الوس�ط العلمي
المحيط به ،بينما يفترض أن يكون هناك ترحيب بالرأي لمناقشته ،فيطرح كل عالم
رأيه وأدلته.
إال أن الواق�ع يحك�ي أم�ر ًا آخر ،إذ إن الغال�ب لدى الفقه�اء أن يكون طرحهم
في حدود المش�هور والمألوف ،وإذا جاء عالم وكان له رأي يخالف الرأي الس�ائد
والمش�هور ،فإن عليه االس�تعداد لمواجهة مش�كلة بس�بب طرحه لرأيه .لذلك فإن
بعضا ،وهذا
بع�ض العلماء يراعون هذه الحالة فيكتمون آراءه�م خوف ًا من بعضهم ً
الخوف يتمثل في أمرين:

((( مجلة (المجلة) عدد  ،771مقال فهمي هويدي بعنوان (سجل غير مشرف للعلمانيين العرب).
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األمر األول :حتى ال تتأثر مكانته بينهم :فالعالم الذي يخرج عن مألوف العلماء
ٍ
وإكبار  ،ول�ذا يضطر لمس�ايرة الحالة القائم�ة حتى يحتفظ
ق�د ال ُينظ�ر له باحت�را ٍم
باحترامه في وسط الشريحة التي ينتمي إليها.
ولهذه الحالة شواهد كثيرة في وسط علماء السنة والشيعة.

ومن تلك الش�واهد :المرجع الراحل الس�يد الخوئي حين بدأ درس ًا في الحوزة
العلمي�ة ف�ي النجف في تفس�ير الق�رآن الكري�م ،توال�ت عليه الضغ�وط من بعض
األطراف إلثنائه عن توجهه لتفس�ير القرآن؛ ألن انش�غاله بغير الفقه واألصول يق ّلل
من مقامه العلمي ،وأثرت هذه الضغوط فتوقف عن التفس�ير الذي صدر منه مجلد
(تشرف أحد
واحد تحت عنوان (البيان في تفس�ير القرآن) ،يقول الشيخ المطهريّ :
رجالن�ا الفضلاء بزيارة العتبات المقدس�ة ،وعند رجوعه قال إنه تش�رف بزيارة آية
الل�ه الخوئ�ي حفظه الله ،وس�أله :لماذا تركت تدريس التفس�ير الذي كنت تدرس�ه
في الس�ابق؟ (كان آلية الله الخوئي قبل عدة س�نوات درس في التفس�ير في النجف
األش�رف ،وق�د طبع قس�م من�ه) ،فأج�اب أن هناك موانع ومش�كالت ف�ي تدريس
التفس�ير ،يقول  :فقلت له  :إن العالمة الطباطبائي مس�تمر في دروس�ه التفسيرية في
ضحى بش�خصيته
ق�م .فق�ال  :إن الطباطبائي يضحي بنفس�ه ،أي إن الطباطبائي قد ّ
أهم جانب
االجتماعي�ة ،وق�د
َّ
ص�ح ذلك  ..إن�ه لعجيب أن يقض�ي امرؤ عمره ف�ي ّ
ديني ،كتفس�ير القرآن ،ثم يكون عرضة للكثير من المصاعب والمشاكل ،في رزقه،
في حياته ،في شخصيته ،في احترامه ،وفي كل شيء آخر)(((.
والشهيد السيد محمد باقر الصدر حينما أراد أن يبدأ البحث الخارج كان مصمم ًا
أن يب�دأ في فقه العقود ،وأن يبحث الموضوع بمنهج المقارنة مع القوانين الوضعية
الغربية ،وهذا خدمة كبيرة لفقه االجتماع في اإلسالم؛ إال أن الضغوط توالت عليه،

((( مرتضى مطهري .محاضرات في الدين واالجتماع ،الطبعة األولى 1420ﻫ( ،بيروت :الدار اإلسالمية)،
ص.375
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ب�أن بحث�ه يجب ان يبدأ بكتاب الطه�ارة كما هو المتعارف في الحوزة ،فاس�تجاب
لتلك الضغوط فصرف س�ت عش�رة س�نة في بحث كتاب الطهارة ،بدالً من كتاب
العقود ،فخس�رت الساحة العلمية والفكر اإلسالمي ما كان يمكن أن يشكّل إضافة
علمية كبيرة ،وقفزة نوعية في البحث الفقهي المقارن .تشبه إنجازه ألبحاثه المميزة
(فلسفتنا) و(اقتصادنا) و(األسس المنطقية لالستقراء) التي لم تستهلك منه أكثر من
ثمان سنوات ،يقول الشيخ حيدر حب الله( :التقيت بأحد أبرز تالمذة الشهيد السعيد
ٌ
حديث
محمد باقر الصدر «1400ﻫ» ،وهو من الفقهاء المعاصرين البارزين ،وكان
عن الفقه و ..فس�ألته عن الس�بب الذي دفع مفكّر ًا كبير ًا كالسيد الصدر ،وهو رجل
يدرس في ح�وزة النجف آنذاك فقه االقتصاد ،أو
المرحل�ة ،والع�ارف بزمانه ،أن ال ّ
فقه األسرة ،أو فقه العقود وأنظمة المال ،أو فقه القضاء ،وهي مل ّفات شائكة وبالغة
مهمة
األهمي�ة ،وجميعن�ا يعرف لو ولجها الص�در بعقليته الفقهية و ..لق�دّ م نماذج ّ
تحتاجها األمة وتنمو بها المعرفة ،بل يستبدل ذلك ك ّله بتدريس كتاب الطهارة ،إلى
مباحث الحيض ،في مدّ ٍة ال تقل عن ستة عشر عام ًا ،وما ُطبع له في مباحث الطهارة
على العروة الوثقى لم يكن سوى بعض تلك الدروس ال جميعها.
كان ج�واب هذا الفقيه البارز ّ
أن بعض تالمذة الش�هيد الصدر هو من أقنعه بأن
يدرس كتاب الطهارة ،مع رغبة الصدر في تدريس فقه العقود مقارن ًا بآخر النظريات
ّ
الوضعية في الفقه الغربي ،والسبب في ذلك ّ
أن الحوزة لن تعترف بك ـ أ ّيها الصدر
درس�ت مباح�ث جديدة ،ب�ل علينا الش�روع بمباحث تقليدية حت�ى ُيصار إلى
ـ إذا ّ
كسب االعتراف ،ثم االنطالق بعد ذلك في المشروع الخاص ،وهكذا شرع الصدر
ليدرسها أكثر من ستة عشر عام ًا.
في مباحث الطهارةّ ،

تصور حجم الخس�ارة الت�ي ُمنيت به�ا الح�وزة العلمية بهذه
كي�ف يمك�ن لن�ا ّ
الخط�وة؟ لق�د ص�رف الص�در ّ
أق�ل م�ن نصف ه�ذا الوق�ت ليكت�ب «فلس�فتنا»،
و«اقتصادنا» ،و«األسس المنطقية لالستقراء» ،تلك المشاريع الثالثة التي ال يحتاج
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األمر للحديث عنها ،فلو صرف س�تة عش�ر عام ًا للتنظير للفقه االجتماعي بأبعاده،
م�اذا كنّ�ا وجدنا اليوم؟ كيف يمك�ن غفران هذا الحدث؟! ومن هوالمس�ؤول عنه،
وعن ٍ
كثير من أمثاله؟!)(((.

فعال�م الدين قد ال يعبر عن آرائه وال يعمل بتوجهاته ،مراعاة للمقام واالحترام
في الوسط العلمي.
األمر الثاني :المحاربة واإلسقاط :في بعض األحيان قد يخشى العالِم من إسقاط

مكانته وإيذائه؛ ألن الصراع في الوسط الديني حا ّد ،ونحن نلحظ في التاريخ الماضي
والحاضر كيف تحصل صراعات قاسية في سوء إدارة الخالف في الرأي.

إن الص�راع في الوس�ط العلمائي ق�د يتجاوز حدود النقاش وال�رد العلمي إلى
إس�قاط الش�خصية والمكانة والتش�كيك في الديانة والكفاءة .فحي�ن يكون للعالم
رأي ُيخالف المألوف قد ُيخفيه خشية هذه التداعيات والمضاعفات.
ٌ
وهناك نصوص دينية تشير إلى أن الوسط العلمائي كباقي شرائح المجتمع يبتلى
باألمراض ،كالحديث المروي عن رسول الله( :Aستة يدخلون النار قبل الحساب
بستة :قيل :من هم يا رسول الله؟ قال :األمراء بالجور ،والعرب بالعصبية ،والدهاقين
بالكب�ر ،والتج�ار بالخيانة ،وأهل الرس�اتيق بالجهالة ،والعلماء بالحس�د)((( ،ويقول
الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة :وردت جملة من األخبار على حصول
التحاسد بين العلماء خصوص ًا زيادة على ما بين الناس ،وينقل مضمون خبر عن اإلمام
الص�ادق Eق�ال( :خذوا بما يفتون وال تنظروا إلى ما يقول بعضهم في بعض ،فإنهم
يتغايرون كما يتغاير النساء)(((.

((( مجلة االجتهاد والتجديد .العدد األول ،حيدر حب الله  ،االجتهاد والتجديد قراءة في هموم الفقه
اإلسالمي المعاصر( ،بيروت :مركز الدراسات الفقهية المعاصرة) ،ص.12-11
((( بحار األنوار .ج ،73ص.156
((( يوسف البحراني .الحدائق الناضرة في العترة الطاهرة ،ج ،18الطبعة الثالثة1413ﻫ (بيروت :دار
األضواء) ،ص.145
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وكان المرج�ع الراحل الس�يد البروجردي يقول( :ليس ثم�ة ما يدعو للعجب،
أهم وأعلى .أنا عن نفس�ي في أوائل بلوغ�ي مرحلة المرجعية
فالتقي�ة م�ن أصحابنا ّ
علي أن اس�تنبط األحكام وعلى الن�اس العمل بها ،فما أفتي به
العام�ة كنت أظن أن َّ
يعمل به الناس ،رأيت أن األمر ليس كذلك)((( ،وحينما أفتى المرجع السيد محسن
الحكيم بطهارة أهل الكتاب وجد معارضة كبيرة ،واإلمام الخميني حين أفتى بجواز
الشطرنج من دون قمار وجد معارضة أيض ًا ،وكتب له بعض العلماء لماذا تعلن هذا
الرأي ومعظم العلماء ال يقبلونه وال يرضونه مما يثير اإلشكاالت ضدك؟
والسيد محسن األمين العاملي حين طرح كتابه (التنزيه) حول الشعائر الحسينية
حورب وأسقطت شخصيته في أوساط كثيرة.

فبعض األجواء التي تس�ود الوس�ط العلم�ي تجعل العالم يت�ردد في طرح رأيه
المخالف ،أو رأيه الناقد.

والبع�ض يق�ول :عل�ى العال�م أن ال يم�س عقائ�د الن�اس ،فذل�ك هو م�ا يثير
االعت�راض علي�ه ،وهذا الكالم مردود ،فطهارة أهل الكتاب ليس�ت مس�ألة عقدية،
وقضية الشطرنج ليست عقدية ،ثم إن القضايا العقدية أولى باالهتمام وطرح الرأي
من قبل العلماء ،وأن تكون محل بحث ونقاش.
إن جوه�ر القضي�ة تكمن في وجود من يريد الحفاظ على الرأي الس�ائد عقدي ًا
كان أو فقه ًيا ،وال يكون هناك تغيير لهذه اآلراء المألوفة.

الثالث :ر�أي وعواطف الجمهور

تح�دث كثير م�ن العلم�اء والمفكرين حول س�يطرة الع�وام ،أي عامة الناس،
عل�ى آراء ومواق�ف العلم�اء ،يقول الش�هيد مرتضى مطهري( :ليس أم�ام مجتمعنا
الديني سوى السكوت في موضع الكالم ،والسكون في موضع الحركة ،والنفي في
((( االجتهاد في اإلسالم .ص.56

120 I
Q

عاشوراء ثقافة النهضة والبناء

موض�ع اإلثبات ،ألن ذلك ينس�جم مع طبيعة العامة)((( ،وكما ينقل عن جوس�تاف
(واهم من يناقش الجمهور بلغة العقل ،إن الجمهور ال تعرف إال لغة
لوب�ون يقول:
ٌ
العواطف).

فالعاطف�ة هي التي تس�ير أكثر الناس ،ول�ذا يتّجه الكثير من العلماء للس�كوت
تحرك
ع�ن آرائهم الت�ي تُخالف ما هو س�ائد ومألوف ل�دى الجمهور ،تفادي� ًا ألي ّ
حركون الجمهور ضدّ أي جديد.
ضدّ هم ،خصوص ًا إذا كان في الس�احة منافس�ون ُي ّ
يقول الشهيد مطهري( :لكل مجتمع آفته الخاصة به ،إن اآلفة التي أصابت مجتمعنا
الدين�ي بالش�لل وأقعدت�ه ع�ن العمل ه�ي (اإلصاب�ة بالعوام) وهي أش�د بلا ًء من
اإلصابة بالس�يول أو الزالزل أو لسع العقارب والحيات ..إن منظومتنا الدينية على
أث�ر إصابتها بهذه اآلفة ال تس�تطيع أن تكون طليعة فتتح�رك أمام القافلة ،وأن تهدي
القافل�ة بالمعن�ى الصحيح ،إنه�ا مضطرة إلى التح�رك وراء القافلة .إن من س�مات
العامة أنهم ال يفارقون القديم الذي اعتادوا عليه ...ليس ثمة ما يلزم علماء الش�يعة
ويجبره�م على طاع�ة الحكوم�ات ،ولكنهم مضط�رون إلى مج�اراة أذواق العامة
وعقائدها ،لإلبقاء على حس�ن الظن بهم ،وهذا منش�أ أغلب المفاسد الموجودة في
السلك الديني الشيعي)(((.
وأش�ار الش�يخ الدكتور يوس�ف القرضاوي إلى أن كثير ًا م�ن العلماء يحملون
رأيهم في صدورهم وال يبوحون به خشية الوقوع في الخالف واالختالف .وضرب
مث ً
ال على ذلك بقول الشيخ محمد أبو زهرة في أحد المؤتمرات أنه عنده رأي كتمه
عشرين عام ًا ويريد أن يبوح به اآلن .وقال :إنني كتمت بعض الفتاوى لسنين طويلة
خشية أن يهاجمني المهاجمون ،ثم بدأت أفصح عن هذه الفتاوى وأنشرها(((.

((( االجتهاد في اإلسالم ص.55
((( المصدر نفسه ،ص.25
((( الشرق األوسط العدد  8099بتاريخ  5ذو القعدة  1421ﻫ الموافق  30يناير 2001م.
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وف�ي كثي�ر من األحيان يكون التناف�س الداخلي بين طلبة العل�وم الدينية ورأي
الع�وام مانع� ًا لعالِ�م الدي�ن ،فال يب�وح بالرأي ال�ذي يقتنع ب�ه ،وهذا خط�أ كبير ،إذ
يفترض في عالم الدين أن يمتلك الشجاعة مع الحكمة وتقدير الموقف ،لكي ُيعلن
عن الرأي الذي يرى صحته.
واآلراء لها بعدان:

األول :شرعي ،بمعنى موافقة الرأي للشرع أو مخالفته له.

الثاني:تش�خيص الموضوع الخارجي ،فإذا َّ
ش�خص هذا العال�م أن المصداق
الخارج�ي ينطب�ق عليه هذا الحكم ،وتنطبق عليه ه�ذه الفكرة ،فعليه أن
يمتلك الشجاعة ويعلن عن رأيه.

الرابع :الت�صنيف المذهبي

ق�د يكون التصني�ف المذهبي عائق� ًا دون مجاهرة العالم برأي�ه ،وينقل التاريخ
الكثير من الحوادث لعلماء من الس�نة والش�يعة .دفعوا ثم�ن جهرهم ببعض آرائهم
بس�بب صراع�ات االنتم�اء المذهب�ي .فمث ً
لا الحاف�ظ النس�ائي صاح�ب الجام�ع
المعروف بسنن النسائي ،اتهم بأنه رافضي ومتشيع؛ ألنه أ ّلف كتاب ًا حول خصائص
أمي�ر المؤمنين عل�ي بن أبي طالب ،بل أوذي وأصيب في جس�مه أيض� ًا((( .فبعض
يصرح برأيه حتى ال يتهم بالميل إلى الشيعة ،وكذلك العالم
علماء السنة يخشى أن ّ
الشيعي إذا كان لديه رأي فقد يكتمه؛ ألنه يخشى أن يتهم بالميل إلى السنة.

الرهان على تطور الوعي
لدين�ا مش�كلة ف�ي الوس�ط الدين�ي ،وه�ي أن عال�م الدي�ن ي�رى أمام�ه عوائق
ٍ
عص�ر يجب أن ّ
تقل
وتحدي�ات ،تمنع�ه من أن يعبر عن رأي�ه ،وفي اعتقادي أننا في
في�ه مثل ه�ذه التحفظات؛ ألن الجمهور المس�لم أصبح أكثر وعي� ًا ،والناس تثقفوا
((( سير أعالم النبالء ،ج ،14ص.133-132

122 I
Q

عاشوراء ثقافة النهضة والبناء

ّ
يش�خصون مصالحهم ،كما أن الذين يحملون اآلراء التنويرية
وانفتحوا ،وأصبحوا
في الوسط الديني اتّسعت رقعتهم ،ولذلك على عالم الدين أن يكون شجاع ًا جريئ ًا.
نعم ،قد يحتاج إلى دفع الثمن حينما يتحدث برأي مخالف لما هو سائد عند الناس،
وعليه أن يتحمل دفع هذا الثمن ،فهذه مسؤولية شرعية.

وهن�اك اعتقاد بأن طرح ال�رأي المخالف ُيحدث زوبعة واختال ًفا ،لذلك يجب
اجتنابه ،لكن التس�ليم بذلك يعني البقاء ضمن حالة الركود والس�كون ،وهذا ليس
في صالح الفكر اإلسالمي ،وال في صالح المجتمعات اإلسالمية ،وال يتناسب مع
المسؤولية الشرعية الملقاة على عواتق العلماء والدعاة والمبلغين.
إن علينا أن ّ
نرش�د اختالف الرأي بين الن�اس ،وأن نتحمل الرأي اآلخر ،فليس
كل رأي يخالف الرأي الس�ائد هو صحيح ،إنه اجتهاد قد يكون صحيح ًا وقد يكون
خط�أ ،وم�ن حق صاحب الرأي أن يطرح رأيه ،وعلى الناس أن يكونوا في مس�توى
الوعي والتحدي ،وأن ال يس�تجيبوا إلثارة العواطف والتهييج والتحش�يد ،ضد من
يرى رأيا مخالف ًا .بل يجب أن يكونوا في المستوى المأمول منهم ،فيتأملون ويبحثون
ويقبلون اختالف الرأي ،وما المانع أن يكون هناك رأي آخر واجتهاد آخر؟

فلي�س ألحد الح�ق في أن يمارس الوصاي�ة على الناس ،إنم�ا الوصاية للدليل
ُْ َْ
ُْ َ ُ
َ َ ُ
والبرهان ،كما هو منطق القرآن{ :قل هاتوا بُ ْرهانك ْم}[سورة البقرة ،اآلية{ ،]111 :قل هل
لنَ
ْ َ ْ
َْ ُ
ك ْ
عِند
��م م ِْن عِل ٍم ف ُتخرِ ُجوهُ َا} [س�ورة األنعام ،اآلية .]148 :فال يجوز ممارس�ة الوصاية
وحكم على الفكر والثقافة بالركود والجمود ،وهو
على أفكار الناس ،بل هو ظلم،
ٌ
يخال�ف مب�دأ االجتهاد ال�ذي هو من أجل تجدي�د الفقه ،وتجديد الفك�ر ،ومواكبة
تطور الزمن .

QQالإمام كا�شف الغطاء نموذج ًا

نتحدث عن عالم هو في طليعة النماذج لعالم الدين الش�جاع ،فقد كان يطرح
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رأي�ه دون أي خ�وف أو تردد ،هذا العالم هو اإلمام الش�يخ محمد حس�ين كاش�ف
الغطاء بن الش�يخ علي بن الش�يخ محمد رضا بن الش�يخ موس�ى بن الش�يخ جعفر
المالك�ي النجفي ،وهو من مراجع الش�يعة في النجف األش�رف ،وفقيه من الفقهاء
الكب�ار ،وإل�ى جانب تبحره ف�ي الفقه ،كان من كبار األدباء في الش�عر والنثر ،وكان
فيلس�وف ًا ،ومن العلماء الذين جددوا علم الكالم ،وتناولوا العقائد بأس�لوب وطرح
عصري جديد ،كما في كتابه (الدعوة اإلسالمية).
ولد سنة 1294ﻫ وتوفي سنة 1373ﻫ عن عمر يناهز  79عام ًا ،من أسرة عريقة
معروفة بالعلم؛ فأبوه الش�يخ علي كان معروف ًا بشيخ العراقين ،وجده الشيخ موسى
كاش�ف الغط�اء ُيل ّقب بمصلح الدولتين ،حيث أصلح بين إي�ران والعراق ،في أزمة
سياسية وقعت بينهما ،وجده األعلى الشيخ جعفر الكبير المعروف بكاشف الغطاء،
ألنه ألف كتابا فقهي ًا مهم ًا تحت عنوان (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء)،
فعرفت األسرة باسم الكتاب .فهي أسرة عربية عريقة من بني مالك تنحدر من مالك
بن األشتر النخعي صاحب اإلمام علي.E

يمتاز هذا العالم الفقيه بالجرأة والشجاعة في طرح الرأي واتخاذ الموقف ،فقد
كان تلميذ ًا للس�يد اليزدي صاحب (العروة الوثقى) ،وساهم مع أخيه األكبر الشيخ
أحمد كاش�ف الغط�اء في إعداد مت�ن (العروة الوثق�ى) وكانا معتمدين عند الس�يد
اليزدي ،حتى إنه عند وفاته جعلهما وصييه ،وآلت المرجعية بعد السيد اليزدي إلى
الش�يخ أحمد كاش�ف الغطاء ،وبعد وفاته أصبحت المرجعية للشيخ محمد حسين
كاش�ف الغطاء ،فكان عالم ًا بط ً
ال شجاع ًا .ولديه إنجازات في مختلف المجاالت،
وكان له دور سياسي بمشاركته في مقاومة االحتالل البريطاني للعراق ،وشارك في
جبهة القتال ،وبعد ذلك كانت مواقفه في الدفاع عن مطالب الناس أمام الحكومات
المتعاقب�ة في العراق ،والبعض حذره من أن يتدخل في السياس�ة ،فقال« :إذا كانت
السياس�ة تعن�ي الخديعة والمكر واالنتهازي�ة وطلب المواقع والمناص�ب ،فأنا أبرأ
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إل�ى الل�ه منه�ا ،وإذا كانت السياس�ة تعن�ي الدفاع ع�ن مصالح الن�اس والدفاع عن
حقوق الناس وعن مصالح األمة وعن مصلحة الوطن فإني غارق فيها من قرني إلى
هامتي» ،فكانت له مواقف سياسية كثيرة في الدفاع عن مطالب الشعب.

س�افر إل�ى لبنان وأقام في س�وريا ولبن�ان حوالي ثالث س�نوات ،والتقى عد ًدا
م�ن الش�خصيات والزعامات ،وزار مص�ر وألقى محاضرات في األزهر ،واش�ترك
ف�ي حرك�ة النهضة العربي�ة مع الش�يخ أحمد طبارة ،والش�يخ أحمد ع�ارف الزين،
وعبدالكريم خليل ،وعبدالغني العربي ،ممن أعدمهم فيما بعد الوالي التركي جمال
باش�ا المعروف بالس�فاح .وكانت له صداقة مع األديب المس�يحي المعروف أمين
الريحاني ،وحصلت بينهما مراسلات ومطارحات في الفلسفة واألدب طبعت في
كتاب (المراجعات الريحانية) .وكان له تعليق على المجلة العدلية التي صدرت من
قبل الدولة العثمانية لتقنين الش�ريعة ،وهي أول محاولة لتقنين الش�ريعة اإلسالمية،
وتقديمه�ا على ش�كل تقنينات وأنظمة ضمن الفقه الحنف�ي ،وهو المذهب المتبنى
من الدولة العثمانية ،فأخذ اإلمام كاشف الغطاء المجلة وع ّلق عليها بآراء المذهب
الجعفري ،بحيث يكون تقنين الش�ريعة موافق� ًا لمذهب أهل البيت Bوطبعت في
مجلدين تحت عنوان (تحرير المجلة).

من �آراء كا�شف الغطاء

ومن آرائه التي كانت مخالفة للسائد أنه كان من أوائل الداعين إلى تعليم المرأة،
وإل�ى االنتص�اف لحقوقها ،والكثي�رون خالفوا هذا الرأي ،لكنه دافع عنه ،وش�جع
على تعليم المرأة .ومن آرائه التي خالف بها السائد تصدّ يه لبعض الممارسات التي
كانت تُمارس في النجف ،وفي بعض مناطق العراق ،في بعض أوس�اط الش�يعة في
الي�وم التاس�ع من ربي�ع األول ،فخطب اإلمام كاش�ف الغطاء في الن�اس لمنع مثل
ه�ذه الممارس�ات وحاربه�ا بقوة ،فتالش�ت تلك الممارس�ات المثي�رة ،وكانت له
كلمة مش�هورة ومتداولة يقول فيها( :بني اإلسالم على دعامتين على كلمة التوحيد
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وتوحيد الكلمة) ،وشارك في المؤتمر اإلسالمي الذي عقد في القدس سنة 1350ﻫ
الذي ضم أكثر من  150من القيادات اإلسلامية ،وطلب منه مفتي فلسطين الحاج
أمين الحس�يني أن يخطب في المؤتمر ،وفي جمهور الناس الذين أتوا إلى المسجد
األقصى آنذاك ،في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ،وهي ليلة مباركة مقدسة،
وأن يصلي بالمسلمين صالة العشاء ،فتقدم وأ َّم جموع المسلمين في صالة العشاء،
ث�م ألق�ى خطبة رائعة ح�ول إنقاذ فلس�طين ،ومواجه�ة مخطط�ات الصهاينة الذين
يري�دون احتالل فلس�طين ،وحول دعم أمري�كا وبريطانيا للصهاين�ة ،وكانت خطبة
مؤثرة تركت صدى كبير ًا ،طبعت تحت عنوان (الخطبة التاريخية).

فاإلمام كاش�ف الغطاء لديه الكثير من اآلراء الجريئة التي كانت محل خالف،
وكان م�ن آرائ�ه جواز ال�زواج الدائ�م بالكتابية ،وهو خلاف المش�هور عند فقهاء
الشيعة ،الذي يرى جواز الزواج المنقطع ال الدائم.

وحينم�ا ص�در كتاب الس�يد كاظم الكفائ�ي حول الس�يدة فاطم�ة الزهراء،F
وس ّبب إثارة للسنة في العراق ،واعتقل السيد الكفائي ،فأصدر اإلمام كاشف الغطاء
حكمه المش�هور« :الكفائي يطلق ،والكتاب يحرق» ،فعاتبه بعض العلماء في حرق
الكت�اب ،لكن�ه أجابهم :يحرق ه�ذا الكتاب أفضل من أن تحت�رق مصلحة الوطن،
وتحترق مصلحة األمة ،هكذا كان واعي ًا وثاقب النظر.
وقد ألف أكثر من ثمانين كتاب ًا ،وأكثرها لم تطبع؛ وطبع منها:
1 .1الدين واإلسالم أو الدعوة اإلسالمية.

2 .2أصل الشيعة وأصوهلا.
3 .3املراجعات الرحيانية.

4 .4التوضيح يف بيان ما هو اإلنجيل ومن هو املسيح.
5 .5امليثاق العريب الوطني.
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6 .6املثل العليا يف اإلسالم.

7 .7حماوراته مع السفريين الربيطاين واألمريكي.
8 .8حترير املجلة.

9 .9جنة املأوى.

1010رسالته العملية الفقهية.

ولدينا العديد من النماذج المشرقة والواعية من العلماء ،الذين ما كانوا يترددون
في أن يعلنوا رأيهم بش�جاعة وبطولة ،ويدفعون الثمن ،وحين يتكلم عليهم الناس،
وتق�ل مكانته�م عنده�م ،ال يهمهم ذل�ك ،فالمهم عنده�م رضا الله س�بحانه وأداء
الدور والمس�ؤولية؛ ألن العالم مس�ؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن تبليغه لما هو
ْ َ َ
َ ُّ َ
االت اللهَِّ َو َيخش ْون ُه
مقتنع بأنه تعبير عن رأي الش�رع ،يقول تعالى{ :ال
ذَِّين ُي َبل ِغون رِ َس ِ
َ خَ ْ َ ْ َ َ َ ً اَّ هَّ َ َ
ً
الل َوك ىَف بِاللهَِّ َحسِيبا}.
وال يشون أحدا إِل

والخوف هو الذي منع الكثير من العلماء والفقهاء من أهل الكوفة أن يتعاطفوا
وأن ينصروا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين ،Eمع أن الكوفة فيها فقهاء وعلماء
حضروا تحت منبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،Eولكن حينما كان الموقف
يحت�اج إلى ش�جاعة وتضحية ،فإن الكثير منهم قد نكصوا ،وس�ادت تلك المقولة:
(إن الحسين سلطان ويزيد سلطان وما لنا والدخول بين السالطين) ،لكن أصحاب
البصائر مثل زهير بن القين ومس�لم بن عوس�جة وحبيب بن مظهر األسدي رضوان
الله تعالى عليهم ،هؤالء استعدوا للتضحية واتخذوا الموقف المناسب.

وحبيب بن مظهر األس�دي م�ن تالمذة أمير المؤمنين عل�ي بن أبي طالب،E
أح�ر من الجمر أن تتاح
وم�ن قراء القرآن والمتهجدين باألس�حار ،كان ينتظر على ّ
ل�ه الفرص�ة لنصرة أبي عبد الله الحس�ين ،لذا حينما جاءه الخب�ر عن وصول اإلمام
الحس�ين قرب الكوفة ع�زم على الخروجّ ،
وحذره بع�ض القريبين منه ،حيث جاءه
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عمه وقال له :سمعت أنك تريد الخروج إلى كربالء؟ فطمأنه حبيب بأنه لن يخرج!
ولما س�معت زوجته قالت له  :أال تذهب؟؟ يأتيك الرس�ول برس�الة من الحس�ين
يطل�ب نصرت�ك فال تذهب إل�ى نصرته؟ كي�ف ال تذهب لنصرة الحس�ين ابن بنت
رس�ول الل�ه ،فأراد أن يمتحنها قائالً :أخش�ى أن تترملين بع�دي؟ قالت :دعني آكل
التراب واذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين.

�شخ�صية الفرد
Qبين الفردية والجمعية
Q
Qا�ستقاللية الفرد ومحورية القيم
Q
Qالفرد الأمة
Q

َّ ْ َ َ اَ َ ُ َّ ً َ ً
َ ً ََْ َ ُ
ك مِنَ
{إِن إِبراهِيم كن أمة قان ِتا للِهَِّ حن ِيفا ولم ي
ال ْ ُ
شكِنيَ} [سورة النحل :اآلية.]120
م
رِْ

QQبين الفردية والجمعية

في المجتمعات القديمة ألوروبا كان اإلنس�ان يعيش الذوبان في المجتمع ،ال
ش�خصية له ،وال اس�تقالل ،وال رأي ،لي�س من ح ّقه أن يكون له فك�ر خارج الفكر
الس�ائد في المجتمع ،وال أن يكون له رأي مخالف للرأي الس�ائد ،فهو في األساس
ليس بحاجة لكي يس�تخدم عقله وفكره ،فالجماع�ة قد فكرت عنه ،وما عليه إال أن
ٌ
إنس�ان على الخ�روج عن ذلك ،وكان له رأي في
يأخ�ذ رأي الجماعة ،وإذا ما تجرأ
أي ش�أن م�ن الش�ؤون خارج ًا عن الرأي الس�ائد ،ف�إن مصيره التنكي�ل ،وقد يكون
اإلع�دام ،فق�د أع�دم آري�وس( 256 - 336م) حينم�ا كان ل�ه رأي مخالف للقول
بألوهية المسيح.

وأيض� ًا الطبي�ب األس�باني ميخائي�ل س�يرفيتوس1511ـ 1553م الذي رفض
ألوهية المسيح بشدة اتهمته الكنيسة بالهرطقة واعتقلته ثم أعدمته حرق ًا.

ونج�د أن الكنيس�ة عق�دت محاكم التفتيش لي�س فقط ح�ول اآلراء الدينية بل
حتى حول اآلراء الطبيعية ،فغاليليو (1642 – 1564م) حينما قال بحركة األرض
حكم�وا عليه باإلعدام .وقد بلغ عدد الذين حكمت عليهم الكنيس�ة بس�بب آرائهم
العلمي�ة والطبيعي�ة المختلف�ة أكثر من  300000ش�خص منهم  32000ش�خص
أعدموا باإلحراق؛ ألنهم كانوا يتجرؤون ويبدون رأي ًا مخالفا للرأي السائد.
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وم�ن الناحية الس�لوكية أيض ًا لم تك�ن أمام الفرد خي�ارات ،فالجماعة هي التي
تحدد س�لوكه ،فليس هو ال�ذي يقرر الزواج ،أو بم�ن يتزوج ،وليس هو الذي يقرر
ماذا يعمل ،سلوكه محكوم بالعادات واألعراف التي تسير عليها الجماعة ،وال يحق
ل�ه أن تكون ل�ه غاية أو تطلع غير التطل�ع العام للجماعة ،ف�ي مختلف المجاالت،
ويطل�ق عل�ى ه�ذه الحالة م�ن التبعي�ة والذوبان للف�رد حال�ة القطيع ،الت�ي يمكن
تلخيصها في اآلتي:
1 .1فكري ًا ال يتمتع باستقالل وال خيرج عن اإلطار.

2 .2غائي ًا ال يمكن أن يكون له تطلع أو هدف شخيص يصبو إليه.

3 .3سلوكي ًا مؤطر بالعادات املفروضة.

4 .4شخصي ًا ليست أمامه خيارات متعددة ألسلوب حياته.

ه�ذه الحال�ة المفرطة في ال�روح الجمعي�ة أوجدت ردة فعل ش�هدتها عصور
التنوي�ر في أوروب�ا ،ومن أوائل األمور الت�ي بدأت فيها انطالقة اإلنس�ان األوروبي
هو رفض هذه الحالة ،حتى قال أحد مفكري التنوير« :إن الروح الجمعية هي الش�ر
المطلق ،وهي مصدر آالم اإلنس�انية واإلنسان ،وعمل التنويريون على مقاومة هذه
الروح الجمعية وإثارة النزعة الفردية في نفس اإلنسان».

وهن�ا بدأ يب�رز مفه�وم الفردية ،ويطلق�ون عليه أيض� ًا الفرداني�ة ،ويقصدون به
أولوي�ة الف�رد ،وتعني أن اإلنس�ان ه�و أولى من الجماع�ة ،يفكر في نفس�ه قبل كل
ش�يء ،وفوق كل ش�يء ،تكون له حريته في الرأي والتفكير واالعتقاد ،وفي التعبير
عن رأيه وقراراته ،وفي توجهاته وسلوكياته ،فله حرية مطلقة كاملة.
والق�ول بالحري�ة الش�خصية الفردية المطلقة ف�ي مختلف األبع�اد بال حدود ،
تتمثل في:
1 .1اإلقرار بحرية الفرد وحقوقه يف التفكري والرأي واالعتقاد بشكل
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مطلق.

2 .2حقه فيام خيتار من نمط احلياة وأن يصوغ وجوده بإرادته ورغبته.

3 .3استقاللية كيانه ومتتعه بميزاته.

4 .4تقديم مصلحة الفرد عىل املجتمع.

التطرف في الفردانية

وانتش�ار ه�ذا المفه�وم ه�و الذي أطل�ق اإلنس�ان في أوروب�ا من حالة األس�ر
والجمود التي كان يعيش�ها في المجتمعات اإلقطاعية ،وفي ظل س�يطرة الكنيس�ة،
وق�د راف�ق هذه الحالة تمرد على الدين؛ ألن الدين الذي تمثله الكنيس�ة كان مبارك ًا
ومؤيد ًا للحالة االس�تبدادية السائدة ،وهذه الحالة الجديدة التي تعني مقاومة الروح
الجمعي�ة وس�يادة الفردي�ة أو الفرداني�ة ،أصبح فيه�ا مبالغة وغلو وتط�رف ،فبدأت
تفرز س�لبيات كثيرة في المجتمع األوروبي ،ومع مرور الوقت اتس�عت رقعة آثارها
السلبية ،ومنها:

1 .1ارتف�اع مس�توى األناني�ة :فقد أصبح اإلنس�ان ف�ي أوروبا يعي�ش كثير ًا من
المش�اكل النفس�ية والحياتي�ة واالجتماعي�ة بس�بب غلب�ة الحال�ة الفردية،
وتع�ززت حال�ة األنانية عند الفرد ،فلم يعد يفكر ف�ي غيره ،حتى في أقرب
المقربين إليه.
2 .2غلب�ة الروح المصلحية :فالتفكير المصلحي أصبح حاكم ًا على اإلنس�ان،
والمهم هو الربح بأي طريقة وبأي وسيلة.
3 .3غياب القيم وتالشي الروح الدينية :فليس هناك حساب للقيم ،وال حساب
للعواطف ،فقد غابت المعايير األخالقية ،والمش�اعر اإلنس�انية التي كانت
في المجتمعات التقليدية السابقة.
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وم�ن نتائج هذه اآلثار الس�لبية :حاالت القل�ق ،واالنتح�ار ،والكآبة ،ومظاهر
العن�ف واإلج�رام ،والتف�كك العائل�ي ،واالنحلال األخالقي .هذه المآس�ي التي
يعاني منها الغرب بسبب التطرف في ممارسة الحالة الفردية ،التي جاءت كردة فعل
لحالة القطيع الجمعية السائدة في المجتمعات التقليدية السابقة.

وفي الحقيقة هناك عالقة جدلية بين الفردية وبين الجمعية ،فهل يذوب اإلنسان
الفرد في المجتمع وينس�حق كما كان في المجتمعات التقليدية الس�ابقة؟ أو يعيش
حالة الفردية واألنانية كما هي الحالة اآلن في المجتمعات المادية في الغرب لتغيب
العواط�ف ،وتتفكك األواصر العائلية واالجتماعية ،فال اآلباء ُيفكّرون في األوالد،
وال األوالد يفكّرون في آبائهم ،وال الجار يفكر في جاره؟

بالطب�ع كال الحالتي�ن خطأ ،فلا حالة االنس�حاق والذوبان التي كانت س�ائدة
في المجتمعات اإلقطاعية س�ليمة؛ ألنها كانت تقتل روح اإلبداع ،وطاقة اإلنس�ان
وقدرته ،وتصادر ش�خصيته وقيمته .وال حال�ة األنانية الموغلة في االتجاه الفردي؛
ألنها تسلب اإلنسان إنسانيته ،فيعيش في مجتمع مادي استهالكي ،ليصبح شيئ ًا من
األش�ياء حتى في المجاالت التي يفترض أن تتجلى فيها الحالة اإلنس�انية ،كمجال
الطب ،والعالقات األسرية.
وه�ذه الحالة المصلحية الربحية التي تتعامل مع اإلنس�ان كش�يء من األش�ياء
خ�ارج القيم األخالقي�ة والعواطف والمش�اعر اإلنس�انية ،هي البلاء األكبر الذي
يعيشه إنسان هذا العصر؛ فما هي رؤية اإلسالم؟

ا�ستقاللية الفرد ومحورية القيم

كان اإلنس�ان العربي قبل اإلسلام يعيش حالة تش�به حالة اإلقطاع في التاريخ
األوربي ،حيث كان جزء ًا من القبيلة ،فش�يخ القبيلة هو الذي يفكر ويقرر ويحكم،
ولم تكن للفرد العربي استقاللية داخل قبيلته ،فاألمور كلها بيد شيخ القبيلة ،فمث ً
ال
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هو الذي يقرر الحرب ويأمر بالس�ير للقتال ،وال يحق للفرد المناقشة وإبداء الرأي.
وأن يتس�اءل لماذا نقاتل؟ أو من نقاتل؟ وبالرغ�م من وجود بعض األخالقيات في
ٍ
ح�دود معينة ،وخاضعة لل�روح الجمعية ،التي تلغي
القبائ�ل العربي�ة إال أنها ضمن
الفرد كفرد.

ولما جاء اإلسالم رفع رسول الله Aلواء تحرير اإلنسان من هذا الواقع الذي
كان يعيشه ،حيث قرر اإلسالم استقاللية الفرد ،وأنه يخضع للقيم التي يؤمن بها من
وحي فطرته وقناعته ،وهي قيم الخير والحق والعدل ،المنبثقة من القيمة األساسية،
وهي العبودية لله سبحانه وتعالى.
حرر اإلنسان من العبودية للحالة القبلية ،والحالة المجتمعية السلبية،
فاإلسالم ّ
ومن الخضوع لهيمنة الزعامات ،ونلحظ ذلك في عدة مظاهر:

أوالً:تأكيد اإلسلام على مسؤولية الفرد عن نفس�ه وعن قراراته وأعماله أمام
الله يوم القيامة ،فال ُيحاسب زعيم القبيلة نيابة عن قبيلته ،وال ُيسأل رب
العائلة بدالً عن أفراد عائلته ،وإنما كل ش�خص هو مس�ؤول مباشرة أمام
ُ ىَّ لُ ُّ
جُ ُ َ َ ْ
َ ْ لُ ُّ َ ْ
الله س�بحانه ،يقول تعالى{ :يَ ْو َم تأ يِت ك نف ٍس تَادِل ع ْن نفس َِها َوت َوف ك
َْ
َ َ َ ْ ُ اَ ْ َ َ
نف ٍس ما ع ِمل
ت َوه ْم ل ُيظل ُمون} [سورة النحل :اآلية ،]111ويقول تعالى{ :يَ ْو َم

ْ
��ر ُء م ِْن أَخِيه َ 34وأُ ّمِ��ه َوأَبيه َ 35و َصاح َِبته َو َبنيه  36لُ ّ ْ
فِ��ر ال ْ َم ْ
يَ ُّ
ئ مِن ُه ْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِ�ُك� ام ِر ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
لُ ُّ
َ ٌ ْ
يَ ْو َمئ ِ ٍذ ش��أن ُيغن ِيهِ} [س�ورة عبس :اآليات  ،]37-34ويقول تعال�ىَ { :وك ُه ْم آتِيهِ
ََْ ْ َ َ َْ ً
َََ ْ ْ َ ُ َ
جئ ُت ُمونا ف َرادى
يوم القِيامةِ فردا} [س�ورة مريم:اآلية ،]95ويقول تعالى{ :ولقد ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ
َ
َّ
كما خلقناكم أول مر ٍة} [س�ورة األنعام :اآلي�ة ،]94هذه اآليات تريد أن تقول

لإلنسان :أنت لك شخصية ،وأنت صاحب قرار ،ومسؤول عن قراراتك،
وعن مستقبلك ،ومحاسب على أعمالك أمام الله سبحانه وتعالى.
هذا ما توحيه اآليات الكريمة ،بإلفات االنسان إلى استقالليته وكيانيته.

اَّ
َ َ اَّ َ
ثانياً:التأكي�د على محورية القي�م ،فأنت تخضع للقي�م فقط{أ َم َر أل ت ْع ُب ُدوا إِل
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إِيَّ��اهُ} [س�ورة يوس�ف :اآلي�ة ،]40أي ال تخض�ع ألي ش�يء آخ�ر ،وال أحد في
الدني�ا ل�ه حق الهيمنة عليك ،وال يصح ل�ك أن تخضع له ،ولذلك عنوان
اإلسلام ش�هادة التوحيد (أش�هد أن ال إله إال الله) ،وهذه الش�هادة التي
يكررها اإلنس�ان المس�لم دائم ًا وأبد ًا ،معناها أال يقبل أي س�لطة عليه إال
الله ،أو السلطة المنبثقة من أمر الله التي يقبلها اإلنسان ،انطالق ًا من إيمانه
بضرورة النظام في المجتمع ،وحينما تكون السلطة مستحقة لكي يخضع
لها ،هكذا يكون اإلنس�ان المسلم ،ال يخضع إال للقيم ،وما عدا ذلك فال
طاع�ة لمخلوق في معصية الخالق ،أي لي�س هناك أحد يطاع ويخضع له
إال ضمن القيم والمعايير.

ثالثاً:تشريع استقاللية اإلنسان ،فمن الناحية التشريعية شرع اإلسالم استقاللية
اإلنسان ،حيث تؤكد القوانين اإلسالمية على استقاللية اإلنسان من حيث
��راهَ ف ّ
ال�رأي والتفكير ،يقول تعالى{ :ال إ ِ ْك َ
ِين} ،فال يصح أن يفرض
ادل
يِ
ِ
على اإلنسان رأي أو فكر ،حتى النبي المرسل من قبل الله تعالى ال يحق له
ََ ّ
أن يس�لب اإلنسان حرية تفكيره ،واختياره الفكري ،يقول تعالى{ :فذك ِْر
َّ َ َ ْ َ ُ َ ّ ٌ َ ْ َ َ
إِنما أنت مذكِر 21لس
��ت َعليْ ِه ْم ب ِ ُم َصيْ ِط ٍر} [س�ورة الغاش�ية:اآليتان  .]22- 21أنت
تؤمن بالرأس الذي تقتنع به ،وتتحمل مسؤولية إيمانك ورأيك ،وال يحق
ألحد أن يفرض عليك رأي ًا.

وحقوقك مضمونة ضمن التش�ريعات اإلسلامية؛ ألنك مس� َّلط على نفسك،
ٍ
ألحد
الناس مس� َّلطون على أموالهم وأنفسهم ،كما تقول القاعدة الفقهية ،وال يحق
أن يكره إنسان ًا أو يجبره على شيء ،فهذا حرام وممنوع وهو ظلم وعدوان.

المفاهيم والتقاليد الجاهلية

فاإلنس�ان هو من يتخذ القرارات لنفس�ه ،هو صاحب القرار ،ال أحد يقرر نيابة
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عنه .إال أنه مع األس�ف الش�ديد فإن المجتمع اإلسلامي بعد فترة من الزمن بدأت
تعود إليه بعض العادات التي كانت في الجاهلية ،وذلك حينما حكمت المس�لمين
حكومات مس�تبدة ،فعادت للناس الحالة الجاهلية ،وأصبحوا يمارسون األساليب
الجاهلية ش�يئ ًا فش�يئ ًا ،مما أفقد الناس في المجتمعات اإلسالمية حريتهم ،وعاشوا
في ظل اس�تبداد سياس�ي وفك�ري وديني واجتماع�ي ،وأصبح اإلنس�ان في غالب
فت�رات تاريخنا اإلسلامي ،وإلى اليوم يعاني من االنس�حاق في ش�خصيته .أضف
إلى ذلك سطوة األعراف والعادات والتقاليد ،فتجد نفسك محكوم ًا بسلطة سياسية
ودينية وبعادات وتقاليد اجتماعية ،ويرى اإلنس�ان نفس�ه مقيد ًا أسير ًا ،ال يستطيع أن
يشعر باستقالليته أو بذاته ،وهذا بسبب االنحراف عن منهج الله.
إن تعاليم اإلسلام ليس�ت كذلك ،إذ إنها تؤكد على حرية اإلنس�ان ،وحقه في
اتخاذ القرار الذي يراه مناس�ب ًا ،وكش�اهد عل�ى ذلك العالقة بين الول�د والوالدين،
فعندما يكون اإلنسان صغير ًا ،هناك والية لألب عليه ،أو للجد من قبل األب ،وهذا
موج�و ٌد ف�ي كل األنظمة والقواني�ن الدينية والوضعي�ة ،أما إذا بلغ اإلنس�ان وصار
يتحمل مس�ؤوليته ،فقد أصبح مكلف ًا راش�د ًا ،وحينها يتخذ قراراته بنفسه ،وال يحق
حتى للوالدين أن يفرضا على الولد قرار ًا هو ال يريده وال يرغبه.

وهنا يش�تبه البعض في هذا األم�ر ويخلطه بالبر بالوالدي�ن ،والنهي عن عقوق
الوالدين ،وهذا ليس بالمطلق ،فالفقهاء يقولون« :لم ينهض دليل على وجوب إطاعة
الوالدي�ن على س�بيل االطلاق على حد إطاعة العبد لس�يده .نعم تجب المعاش�رة
الحس�نة والمصاحبة بالمع�روف على ما نطقت به اآلية المبارك�ة ،فال يجوز العداء
واإلي�ذاء ،وأما الوجوب والتحريم بمجرد األمر والنهي فضلاً عن لزوم االس�تئذان
خصوصا لو صدر من غير اطالع
في كافة األفعال ،وإن لم يترتب على تركه االيذاء
ً
منهما أصلاً  ،فهو عار عن الدليل .أجل قد ورد في بعض النصوص أنه إن أمراك أن
تخرج من أهلك ومالك فافعل ،ولكن أحدا ال يس�تريب في أن هذا حكم أخالقي،

138 I
Q

عاشوراء ثقافة النهضة والبناء

وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدًّ ا»(((.

فمث ً
ال في موضوع الزواج ،يحق للولد الذكر إذا كان بالغ ًا راش�د ًا أن يتخذ قرار
زواجه وبمن يتزوج؟ وكيف يتزوج؟ فهذا قراره هو ،جاء ابن أبي يعفور وسأل اإلمام
جعفر الصادق« :Eإني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا غيرها ،قال :تزوج التي
هويت ودع التي يهوي أبواك »(((.

فال توجد سلطة من الناحية الشرعية للوالدين على الولد .وهنا قد تحصل بعض
المش�اكل ف�ي المجتم�ع ،كأن يغضب أب على ابن�ه ويعتبره متم�رد ًا ألنه تزوج من
عائل�ة أو من امرأة هو ال يريدها ،وه�ذا يدخل ضمن باب إعانة الولد على العقوق،
ورد ع�ن النبي Aأنه قال« :لعن الله والدين حمال ولدهما على عقوقهما»((( ،وفي
كلم�ة تنقل ع�ن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eأنه قال« :ال تقس�روا أوالدكم
على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم»(((.

ظلم المر�أة با�سم الدين

أما بالنس�بة للفت�اة وقرار الزواج ،هناك آراء عند الفقه�اء ،بعض فقهائنا يرى أن
أيضا تستقل بقرار الزواج ،وهي تقرر من تتزوج ،وإذا وافقت
البنت البالغة الرشيدة ً
ه�ي فلا والية ألبيه�ا أو جدها عليه�ا ،وهناك رأي آخ�ر وهو الرأي المش�هور عند
الفقه�اء المعاصري�ن يقضي بض�رورة موافقة ولي الفت�اة س�واء كان األب أو الجد
لألب ،أما غيرهما فال والية لهم عليها ،مثل اإلخوان واألعمام ـ هذا في فقه مذهب
أه�ل البيت ـ أما جمهور أهل الس�نة فيرون أن عصبتها أيض� ًا لهم والية عليها .عدا
((( السيد أبو القاسم الخوئي .مستند العروة الوثقى ،كتاب الصالة ،ج ،8الطبعة األولى 1413ﻫ (قم:
المطبعة العلمية) ،ص.106
((( الكافي .ج ،5ص.401
((( من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص.372
((( ابن أبي الحديد .شرح نهج البالغة ج  20ص .267
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األحناف فهم يرون اس�تقالل المرأة البالغة العاقلة الرش�يد بالوالية على نفس�ها في
النكاح.

من جانب آخر ،فإن هذه الوالية ال يصح أن تكون سبب ًا للعضل ،وتفويت فرصة
ال�زواج على البنت بمن ترغب من األكف�اء ،ففي كثير من األحيان ،نالحظ حاالت
من اس�تغالل البعض لهذه الصالحية الش�رعية ،فيعضل األب ابنته لسبب أو آلخر،
وخاص�ة إذا كان�ت هناك مش�اكل عائلي�ة بي�ن األب واألم فيكون االنتق�ام بإعضال
البن�ت ،وفي بعض األحيان ال تقتصر المش�كلة على موقف األب بل قد يتدخل أخ
من إخوانها ،أو عمها ،أو خالها ،أو زوج أختها ،ليقف حجر عثرة أمام إنجاز زواج
الفتاة وتحقيق رغبتها ،والحوادث في هذا الصدد كثيرة ،وهذا ال يجوز شرع ًا.
وفي هذا السياق نقلت جريدة اليوم السعودية القصة التالية:

(لم تكتمل فرحة عروس سجن الدمام مساء أمس بعدما كانت الفرحه تمأل أركان
إدارة الس�جن وه�م يلعبون دور العائلة وبعد أن اتجهت إل�ى المحكمة لعقد قرانها
يصحبه�ا آمر الس�جن لتحقيق حلمها لتجمع فرحتين ف�ي آن واحد :فرحة خروجها
من الس�جن وفرحة زواجها من ش�اب خارج أسوار الس�جن قبل بها وأرادها زوجة
جهزت إدارة السجن العام بالدمام كل
له في غياب تام ألهلها ،وعلى ذات الصعيد ّ
الوسائل إلتمام زواجها من تجهيز سيارة العرس وأوراق الخروج التي وضعها مدير
الس�جن أمامه لتنتهي باتصال من وفد الس�جن إلى المحكمة باعتراض أحد إخوتها
على الزواج مما ساهم في هدم عش الزوجية المنتظر وعدم خروجها إال بولي األمر.
وأك�د العقي�د عبدالرحمن العقيل آمر الس�جن بأن العروس انته�ت من محكوميتها
مؤخرا وننتظر
وننتظر الزوج كولي أمر كي يعقد عليها ويأخذها معه حيث عقد عليها
ً
الي�وم بعض اإلجراءات المتعلقة في المحكم�ة والتي تخص الطرفين ونزفهما((().
((( جريدة اليوم السعودية .الصادرة بتاريخ الخميس  29ذو القعدة 1429ﻫ الموافق  27نوفمبر 2008م،
العدد .12949
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هك�ذا تمنع امرأة من تحقيق رغبتها في بناء حياة زوجية مس�تقرة لتبقى في الس�جن
بسبب اعتراض أخيها ،وهو اعتراض ما كان ينبغي أن ُيقبل أو ُيؤخذ به.

وهن�اك بع�ض اآلراء الفقهي�ة عن�د بع�ض المذاهب اإلسلامية ح�ول مراعاة
التكافؤ بين الزوجين نس�ب ًا ،مما يعطي مبرر ًا لتدخ�ل األقرباء ،حيث يعترض بعض
أقربائها بأن هذا الخاطب الذي تريده البنت ال يكافئنا نس�ب ًا ،وقد س�بب ذلك الكثير
من المش�اكل ،وهو تدخل في قرار اإلنس�ان واستقالليته ،كما هو تكريس للتفاضل
القبلي والطبقية في المجتمع.
إن اإلسلام يصون استقالل اإلنسان ،وعلى اآلباء أن يراعوا هذا الجانب ،وأن
ال يتع�دوا حدوده�م ،وعليهم أن ينصحوا أبناءهم حي�ن يختلفون معهم في الرأي،
دون أن يفرضوا عليهم القرار فيما يرتبط بشؤونهم الخاصة.

وكذل�ك بين ال�زوج وزوجته ،ففي بع�ض األحيان يمارس ال�زوج هيمن ًة على
زوجت�ه ،فيس�حق ش�خصيتها ،وه�ذا ال يص�ح ،فالزوج�ة إنس�ان لها كام�ل الحرية
والش�خصية واألهلي�ة ،ولل�زوج عليها حقان( :حق االس�تمتاع) وهو حق مش�ترك
بينهما ،وحق آخر وهو (عدم الخروج من بيته بغير إذنه) ،على تفصيل عند الفقهاء،
فبعض الفقهاء يقول :إن هذا الحق ،ليس مطلق ًا فإذا كان خروجها يزاحم حق الزوج
ال يص�ح له�ا أن تخرج إال بإذنه ،أما إذا لم يكن يزاح�م حق الزوج فليس معلوم ًا أن
عليه�ا أن ال تخ�رج إال بإذن�ه ،وما ع�دا ذلك فالم�رأة حرة ،ال يصح ل�ك أن تلزمها
برأيك وموقفك وفكرتك.

قب�ل فت�رة نش�رت إحدى الصحف أن ش�خص ًا في مك�ة طلق زوجت�ه ألنها في
إح�دى المباري�ات تؤي�د ن�ادي األهل�ي ،وه�و يؤيد ن�ادي الوح�دة فطلقه�ا ،وفي
بنغالديش نشروا أن ست نساء كن ضحايا الطالق ألنهن رشحن مرشحين للبرلمان
غير مرش�حي األزواج ،وهناك بعض الحاالت لدينا حول التقليد ،مث ً
ال يفرض على
زوجته أن تقلد المرجع الذي يقلده ،وهذه مس�ألة ش�رعية ليس للرجل حق الفرض
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على الزوجة ،فهي لها قناعتها ورأيها وفكرتها.

ال تفقد ا�ستقالليتك

رابعاً:التحصي�ن م�ن الوقوع في أس�ر اآلخرين ،من ناحية أخرى فإن اإلسلام
يحص�ن اإلنس�ان من الوق�وع في أس�ر المجتمع خ�ارج القي�م ،إذ على
اإلنسان أال يقع في األسر ،وأال يصبح كأنه فرد في قطيع ،ورد عن اإلمام
خيرا وال تكن إمعة ،قلت :وما اإلمعة؟ قال:
خيرا وقل ً
الكاظم« :Eأبلغ ً
ٍ
كواحد من الناس»(((.
ال تقل أنا مع الناس وأنا

مر على جماعة وهم يضربون رج ً
ال يقول :رأيت أحدهم
ُيحك�ى أن األصمعي ّ
وهو أشدهم ضرب ًا عليه ،فأمسكت به ،وسألته :ما جريمة هذا الرجل حتى تضربونه؟
قال :والله ال أعلم ،رأيت الناس يضربونه فاشتركت معهم.

وق�د تجد إنس�ان ًا لديه موقف ضد إنس�ان؛ ألن الناس يتكلم�ون عليه ،من دون
التأكد من الكالم ،فتكون معاداته وموقفه تجاهه من غير مبرر ،أنت كإنسان مطالب
يوم القيامة أمام الله ،ومسؤول عن موقفك ورأيك .فعليك أال تقبل فكرة ،وال تقوم
بعم�ل ،وال تأخ�ذ موقف� ًا إال إذا تأكدت أن ذلك منس�جم مع القي�م والمبادئ ،ففي
كلم�ة رائع�ة ينقلها اإلمام الصادق Eعن النبي عيس�ى ابن مري�م Eيقول« :كونوا
نق�اد كالم ،خ�ذوا الح�ق من أه�ل الباطل ،وال تأخ�ذوا الباطل من أه�ل الحق»(((،
فمجرد أن هذه الفكرة س�ائدة ال يعني ذلك أن تعفي نفس�ك من التفكير فيها ،فلماذا
تت�رك اآلخرون يفكرون عنك؟ فقد أعطاك الل�ه عقالً ،ويجب عليك أن تفكر .وقد
تكون فكرة صحيحة يقولها أهل الباطل فعلينا أن نقبلها؛ ألن الحكمة ضالة المؤمن
يأخذه�ا أنى وجده�ا ،فهو أحق بها .أما إذا صدرت فك�رة خطأ من جماعة من أهل
((( الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني .تحف العقول عن آل الرسول ،الطبعة الخامسة1394ﻫ،
(بيروت :مؤسسة األعلمي) ،ص.304
((( بحار األنوار ج 2ص.96
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الح�ق ،فال يص�ح قبولها م�ع خطئها لمب�رر صدروها م�ن قوم صالحي�ن ،ورد عن
علي« :Eال يعرف الحق بالرجال»(((.

فعلى اإلنسان أن يتحصن تجاه التأثيرات السلبية ،حتى من الوالدين ،يقول الله
اك َع َلى َأ ْن ت ُْش ِر َك بِي ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعهما وص ِ
اهدَ َ
اح ْب ُه َما
{وإِ ْن َج َ
ُْ َ َ َ
َ ْ َ
تعالىَ :
ٌ
فِ�ي الدُّ ْن َي�ا َم ْع ُروف ًا} «س�ورة لقمان :اآلي�ة ،»15وكذلك إذا ص�در كالم عن زعامة
ينقل عن
م�ن الزعامات ،عليك أال تقب�ل الكالم على عالته ،فالله س�بحانه وتعالى
َ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ رَ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
مثل هؤالء الناس حديثهم يوم القيامة{ :وقالوا ربنا إِنا أطعنا س��ادتنا وكباءنا فأضلونا
ْ َ رَ َّ َ
َ َّ
َ ُّ
َّ
ذَِّين ات َب ُعوا
ذَِّين اتب ِ ُعوا م َِن ال
بأ ال
الس��بِيال} [س�ورة األحزاب:اآلية 67ا] .ويقول تعالى{ :إِذ ت
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ
ت به ُم أْالَ ْس َب ُ
اب} [سورة البقرة:اآلية .]166
ورأوا العذاب وتقطع ِ ِ
فعل�ى اإلنس�ان أن يحص�ن نفس�ه كي ال يفق�د اس�تقالليته ،وال يصبح فريس�ة
لآلخرين ،فمن المش�اكل التي نعانيها أن اإلنس�ان يجد نفسه مس ّير ًا لبعض العادات
يحمل نفسه ديون ًا
واألعراف والتقاليد على حساب مصلحته ،ففي بعض األحيان قد ّ
باهظة استجابة لبعض األعراف السائدة وخوف ًا من حديث الناس عنه ،وهذه الحالة
حاضرة أكثر في الوس�ط النس�ائي رغم أن أغلبهن غير مقتنعات ببعض ما يلتزمن به
من أعراف وعادات.
لماذا نحن بهذه الطريقة؟ هذه العادة الس�يئة في حفالت زواج النس�اء مثالً ،إذ
يمتد الحفل إلى الساعة الثالثة أو الرابعة بعد منتصف الليل ،بينما تجد الرجال ينتهي
حفلهم الساعة الحادية عشرة مثالً ،من الذي قال أن نخضع لهذا العرف على حساب
وضع العوائل ،وحس�اب األمن األخالقي االجتماعي ،خاصة وأن الحفالت تكون
في مزارع وصاالت بعيدة ،وفي الغالب يكون هناك سائق أجنبي للنساء.
بع�ض الن�اس يبدي عدم ارتياح�ه لهذه الحال�ة ،إال أنه يخضع له�ا و ُيبرر ذلك
بقوله :ماذا أعمل؟ ال يرضى الناس إال بذلك ،فهذا الشيء هو المتداول.

((( بحار األنوار ج 40ص.126
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لماذا ال يتحدى الواعون هذه العادات السلبية؟ ولماذا ال يتمرد اإلنسان ضدها؟
لتنشأ عادات جديدة أفضل منها ،وليتجاوز مجتمعنا هذه القيود واألغالل التي تضر
بالفرد والمجتمع على حدٍّ سواء.

QQالفرد الأمة

َّ

اَ

ُ ً

النبي إبراهيم الخليل Eأبو األنبياء ،يحكي القرآن عنه{ :إن إب ْ َراه َ
ِيم ك َن أ َّمة}،
ِ ِ
بمعن�ى أن هناك فرد ًا يكون منس�حق ًا في المجتمع ،وهن�اك فرد يكون هو المجتمع،
فش�خصيته كش�خصية أم�ة .عندن�ا الكثير م�ن النصوص الت�ي تقدم بع�ض األفراد
باعتباره�م يمثل�ون األم�ة ،أو باعتبارهم يوازون حجم المجتمع كل�ه ،ونجد هنا ما
قال�ه نبين�ا محم�د Aفي أمي�ر المؤمنين علي بن أب�ي طالب Eفي واقع�ة الخندق
حي�ن خ�رج عمرو بن عب�د ود وهو مقنع بالحدي�د فنادى :من يب�ارز؟ فقام علي بن
أب�ي طالب فق�ال :أن�ا لها يا نب�ي الله .فقال إنه عم�رو ،اجلس .ثم ن�ادى عمرو :أال
رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم ويقول :أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها
إلي رجالً؟ فقام علي فقال :أنا يا رس�ول الله؟ فقال :اجلس .ثم نادى
أفلا تب�رزون َّ
الثالثة ،فقام علي فقال :يا رس�ول الله أنا .فقال :إنه عمرو ،فقال :وإن كان عمر ًا(((،
فقال رس�ول الله Aكلمته العظيمة الخالدة« :برز اإليمان ك ُّله إلى الش�رك ك ِّله»(((،
فعل�يُ Eيم ّث�ل اإليمان كله ،وأكثر من ذل�ك ،فحينما انتصر اإلم�ام علي Eوقتل
عم�رو ًا ،قال النبي« :Aلمب�ارزة على بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق
أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة»((( ،وقال Aلعمار بن ياسر« :إن رأيت عل ًّيا
قد سلك وادي ًا وسلك الناس وادي ًا غيره فاسلك مع علي ودع الناس»(((.
((( البداية والنهاية .ج ،4ص.121
((( بحار األنوار .ج 20ص215
((( المستدرك على الصحيحين  ،ج ،3ص ،34حديث.4327
((( كنز العمال .ج ،11ص ،613وأيض ًا ينابيع المودة للقندوزي ج 1ص .384
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وعندن�ا في الش�عر العربي ،حديث عن بعض األش�خاص الذين كأنهم يمثلون
المجتمع كله بما يمتلكون من صفات متميزة ،يقول أحد الشعراء:
لي�س عل�ى الل�ه بمس�تنكر

ويمتدح شاعر أحد العظماء فيقول:
لو زرت�ه لرأيت الن�اس في رجل

أن جيم�ع الع�امل يف واح�د
والدهر يف ساعة واألرض يف دار

فبع�ض األش�خاص يمثلون أمة ومجتمع ًا بكامله ،والس�ؤال :مت�ى يكون الفرد
أمة؟
يتجسد فيها هذا المصداق ،منها:
هناك حاالت
ّ

يفجر طاقته وكفاءته
من ِّ

فجر كفاءته وطاقته يس�تطيع أن يحدث
كل إنس�ان عنده كفاءات وطاقات ،فإذا َّ
تأثير ًا كبير ًا ،يرجح على تأثير الماليين من الناس ،فيكون أمة بتأثيره وتفجيره لطاقته
وكفاءته.

فه�ذا أديس�ون (1847ـ 1931م) مخترع المصباح الكهربائ�ي تغير العالم من
بعده ،يعني أن العالم بعد أديس�ون غير العال�م قبله ،مئات االختراعات قدمها ،وقد
كان إنس�ان ًا فاش ً
لا في دراس�ته ،دخل المدرس�ة لثالثة أش�هر فقط ،ولم يس�تمر في
وطور العالم عبر مخترعاته.
الدراسة ،وكان يعاني من إعاقة في السمع ،لكنه غ ّير ّ
بإم�كان الف�رد أن يك�ون كذل�ك حينم�ا يفج�ر كفاءات�ه ف�ي أي مج�ال م�ن
المجاالت.

من يتحلى بروح المبادرة

حين يبادر اإلنسان ويعمل عم ً
ال مميز ًا ،فيكون أمة بمبادرته ،وكم من األشخاص
بمبادراتهم غيروا وجه التاريخ.
فهذه المرأة التي يحكى عنها في أمريكا (روزا باركيس 2005 – 1913م) التي
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كانت تعيش ضمن واقع التمييز العنصري الذي يفصل البيض عن الس�ود ،حتى في
وس�ائل المواصلات ،وكان على األس�ود أن يجلس في مقاع�د خاصة في الخلف
فإذا جاء أحد البيض فعليه أن يترك مقعده له ،فاألولوية لألبيض ،كحالة من التمييز
العنص�ري .ه�ذه المرأة وهي خياطة بس�يطة كانت في أحد األي�ام عائدة من المحل
إلى منزلها  ،وهي جالسة على مقعدها في الباص صعد رجل أبيض ،انتظروا منها أن
تقوم فلم تقم ،خاطبوها أن تقوم ،فقالت :لماذا أقوم؟ هذا كرس�يي وأنا س�بقت إلى
الجلوس عليه! قالوا لها :أنت سوداء وقد جاء أبيض واألولوية له ،قالت :ومن قال
ذل�ك ،هذا ظلم وعدوان؟ لم تقبل أن تقوم فاتجه قائد الس�يارة إلى مركز الش�رطة،
وألق�وا القب�ض عليها وس�جنوها ألنها خالف�ت القانون ،واس�تمرت محاكمتها في
أمري�كا  381يوم� ًا ،لكن هذا الموقف والمبادرة كانت الش�رارة الت�ي أنهت التمييز
العنص�ري في أمريكا ،وكانت الحادثة في س�نة 1955م ،وتوالت بعدها األحداث،
إلى أن اس�تطاعت أمريكا رس�مي ًا أن تتجاوز التمييز العنصري ،وأخير ًا في هذا العام
ال من ٍ
2009م رأينا كيف أن رج ً
أصل أفريقي ،هو باراك حس�ين أوباما يفوز برئاس�ة
الواليات المتح�دة األمريكية ،وكتب كثير من الصحفيين والمحللين أن فوز أوباما
مدين لتلك المبادرة التي عملتها (روزا باركيس).
فبإم�كان المبادرة أن تجعل من الفرد أمة ،حين يقوم بعمل إيجابي ،يؤثر ويغير
مسار التاريخ.

من يقود مجتمعه �إلى �أهدافه ال�سامية
المجتمع�ات في كثير من األحيان يقودها ف�رد ،ويبدأ الحراك فيها ،فيغير واقع
أمت�ه ومجتمعه ،فغاندي ( 1948 – 1869م) محرر الهند كان رج ً
ال فقير ًا بس�يط ًا،
وكان محامي ًا غير ناجح في مكتب المحاماة الذي يعمل فيه ،لكن هذا الرجل الفقير
ه�و الذي قاد األمة المتنوع�ة األعراق واللغات والقوميات واألديان ،واس�تطاع أن
يحرر الهند كلها.
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فاألش�خاص الذي�ن يق�ودون مجتمعاتهم نح�و التغيي�ر ،يصدق عليه�م الفرد
األمة.

وهناك أشخاص كان لهم هذا الدور البالغ التأثير في تاريخنا اإلسالمي ،ويأتي
ف�ي طليعتهم اإلمام الحس�ين Eالذي غير مس�ار التاريخ بنهضت�ه المباركة ،فكان
وضع األمة اإلسالمية بعد ثورته المجيدة ،يختلف عن وضعها قبل شهادته.
وإنما نحتفي كل عام بس�يد الش�هداء أبي عبد الله الحسين Eألن نهضته تعتبر
منعطف ًا في حياة األمة ،إذ كيف سيكون وضع اإلسالم لو لم يتحرك اإلمام الحسين؟
وماذا س�يكون وضع األمة اإلسالمية لو لم يتحرك اإلمام الحسين؟ إن حركة اإلمام
الحسين Eهي التي أنقذت اإلسالم ،وأنقذت األمة اإلسالمية ،ولذلك استحق هذا
الخلود ،واس�تحق هذا التمجيد ،ومن كانوا معه في كربالء من بني هاشم وأصحابه
تج�د فيهم من كان في ش�خصيته يمثل أمة بالقيم الت�ي كان يلتزم بها ،وبالتكامل في
ش�خصيته ،وبمبادراته ،صحيح أن كل أنصار اإلمام الحس�ين Eكانوا في مس�توى
رفي�ع من المعرف�ة والتقوى ،إال أن ذلك ال يمنع من تم ّي�ز أحدهم على اآلخر ،كما
كان ذلك جل ّي ًا في تم ّيز أبي الفضل العباس Eعلى الجميع.

فقد ورد عن اإلمام علي بن الحسين زين العابدين Eأنه قال« :إن للعباس عند
الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة»(((.

((( الشيخ الصدوق .الخصال ،ص.68

نقد احلالة الدينية
Qبين الدين والحالة الدينية
Q
Qالنقد الذاتي في الحالة الدينية
Q
Qكيف نتعامل مع النقد؟
Q

َْ
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ جُ َ ُ َ
َْ
ج َها َوتش َت يِك
{قد س ِمع اهلل قول ال يِت تادِلك يِف زو ِ
او َر ُك َما إ َّن َ
إ ىَل اهللِ َو ُ
يع بَص ٌ
اهلل َس ِم ٌ
اهلل ي َ ْس َم ُع حَتَ ُ
ِري }
ِ
ِ
[سورة املجادلة:اآلية ]1

QQبين الدين والحالة الدينية

ٍ
ش�يء من الدي�ن الموحى به من قبل
ال يص�ح لمس�لم أن ينتقد أو يعترض على
الل�ه س�بحانه وتعال�ى ،وهو الن�ص الش�رعي القطعي الص�دور والقطع�ي الداللة،
وكذل�ك أص�ول الدي�ن الثابت�ة بالفط�رة والعق�ل المتمثلة ف�ي توحيد الله س�بحانه
وتعالى ،واإلق�رار بنبوة النبي محمد ،Aواالعتقاد بالمعاد في يوم القيامة ،وغيرها
من الضرورات المتفق عليها بين المس�لمين التي تمثل الدين ،ال يمكن لمس�لم أن
يعت�رض عليه�ا أو ينتقدها ،يق�ول تعالىَ { :و َم��ا اَك َن ل ُِم ْؤمِن َوال ُم ْؤم َِن��ة إ َذا قَ ىَض هَّ ُ
الل
ٍ ِ
ٍ
َ
َ َ

هَّ َ َ َ ُ هَ ُ َ َ َ َّ َ ً
َ َ ُ هُ ُ ْ ً ْ َ ُ َ
ون ل َ ُه ُ
��ول فق ْد ضل ضالال
��م الخِْيرَ َةُ م ِْن أ ْم ِره ِْم َو َم ْن َي ْع ِص الل ورس
ورس��ول أمرا أن يك
َ
ً
ً
ُْ
ُ
ُ َّ
ي ُدوا يِف أنفسِ�� ِه ْم َح َرجا م َِّما
مبِين��ا} [س�ورة األحزاب :اآلي�ة .]36وفي آية أخ�رى{ :ثم ال جَِ
ً
ّ َ
َ
ق َضيْ َت َوي ُ َسل ُِموا ت ْسل ِيما} [سورة النساء :اآلية.]65

والمس�لمون يؤمن�ون بأن هذا الق�رآن هو من عند الل�ه ،دون زيادة وال نقصان،
نص قطعي الصدور من قبل الله تعالى ،بينما األحاديث النبوية الشريفة ال يطلق
فهو ٌّ
عليه�ا أنه�ا قطعية الص�دور ،بل ظنية الص�دور ،وهنا مجال للنق�اش؛ فهل ورد هذا
الحديث أم لم يرد؟ وهل ثبت عن رسول الله Aأو هو غير ثابت؟ وبالنسبة للداللة
في النص القرآني أو الحديث الثابت الصدور فإن كانت داللته على المعنى واضحة
صريحة ال تقبل احتماالً آخر ،وجب األخذ بذلك المعنى على كل مسلم ،وإن كان
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يقب�ل اختالف التفس�ير يكون مجاالً لالجته�اد واختالف ال�رأيٌّ ،
وكل ملزم بنتائج
اجتهاده ضمن الضوابط المقررة.

ما هي الحالة الدينية؟

الحالة الدينية تتجلى في ثالثة مظاهر:

األول:الخطاب الديني الس�ائد في المجتمع بما يش�تمل عليه من أفكار وآراء
عقدي�ة وفقهي�ة .هذا الخط�اب الديني ،لي�س بالض�رورة أن تكون كل
تفاصيل�ه قطعي�ة ،ب�ل هي اجته�اد ،ولذلك يق�ول العلماء إن المس�ائل
الش�رعية الضروري�ة القطعي�ة الت�ي ال اختلاف فيها بالنس�بة لألحكام
الشرعية تمثل  %6-5فقط من األحكام و  %94من األحكام فيها مجال
للنظر واالجتهاد بين العلماء.

الثاني:الجه�ات الديني�ة م�ن مؤسس�ات وش�خصيات ،وال يمك�ن أن نعتب�ر
هذه المؤسس�ة ،أو هذا الش�خص ،أو ه�ذا الرمز الديني ه�و الدين ،إال
المعصوم ،و من عداه فهو بشر قد يصيب وقد يخطئ.

الثالث :المواقف والممارسات السياسية واالجتماعية.

فالدي�ن الموح�ى به من قب�ل الله تعالى ال مج�ال لنقده واالعت�راض عليه ،أما
الحال�ة الدينية وهي :الخط�اب الديني ،والجهة الدينية ،والمواقف والممارس�ات،
يمكن أن يكون هناك نقد واعتراض عليها ،وذلك لعدة أسباب:

السبب األول:لخلل يس�توجب النق�د ،إذ ما دامت الحالة الدينية جهد ًا بش�ري ًا
فإنه�ا تحتم�ل الصواب والخطأ ،س�واء كان ذلك ف�ي الرأي أو
الممارسة أو الموقف.

السبب الثاني:لضع�ف اس�تيعاب المتلق�ي ،فقد يس�مع اإلنس�ان خطاب� ًا ديني ًا
فلا يس�توعبه ،أو تش�كل علي�ه بع�ض أبع�اده وجوانب�ه ،فينتقد
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ويعت�رض؛ ال لوج�ود خلل ف�ي الخطاب بل ألنه لم يس�توعب
الفكرة والموقف؛ فهنا يكون االعتراض واالنتقاد وارد ًا ،وقد ال
يتفهم اإلنسان موقف ًا أو ممارسة لجهة دينية فيعارضها.

السبب الثالث:وج�ود خل�ل في نف�س المتلقي ،فالناس بش�ر بطبيع�ة الحال،
وق�د تحصل ح�االت م�ن التعص�ب ،والنزاع�ات والمصالح
الشخصية ،فينتقد شيئ ًا من الحالة الدينية انطالق ًا من ذلك.

QQالنقد الذاتي في الحالة الدينية

تواج�ه الحال�ة الديني�ة في ه�ذا العصر كثي�ر ًا من النق�د ،أكثر م�ن كل العصور
واألزمنة السالفة ،وهذا أمر طبيعي ومتوقع؛ وذلك ألسباب متعدة:
أوالً:نمو وتقدم الحالة الدينية ،وما دامت في تقدم فهناك مخالفون ومتضررون
م�ن تقدمه�ا ،وهم لن يقف�وا مكتوفي األيدي ،بل س�ينتقدون ويعترضون
ويناوئون ،للنيل من الحالة الدينية وتحجيمها وعرقلة مسيرتها.

ثانياً:اتساع حرية التعبير عن الرأي ،وارتفاع مستوى وعي الناس ،وازدياد ثقتهم
بأنفس�هم ،مما أوجد ش�عور ًا لدى اإلنسان بالثقة بنفس�ه ،وبحقه في التعبير
ع�ن رأي�ه ،لذلك نج�د اآلن نقد ًا لكل ش�يء ،بعك�س ما كان علي�ه الوضع
ف�ي الماض�ي ،فق�د كانت هن�اك صعوبة ف�ي االعتراض عل�ى الحكومات
ونقد سياس�اتها ،بس�بب القمع الذي كانت تُمارسه تلك الحكومات ،لكن
األمر اآلن أصبح طبيعي ًا ،بل ال تس�تطيع أي حكومة أن تمنع النقد تجاهها،
واالعتراض عليها ،ولو أرادت ذلك ،فوسائل التعبير عن الرأي متوفرة ،من
قنوات فضائية ،وإذاعات ،ومواقع إلكترونية ،وتقنيات حديثة ،وصحافة.

وكذل�ك بالنس�بة للحال�ة الدينية ،فق�د ارتفع مس�توى تفكير الن�اس وثقافتهم،
وأصب�ح لديهم ش�عور بالثقة بذواته�م ،وأصبحوا يتمكنون من التعبي�ر عن آرائهم،
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وقديم� ًا ل�م تكن لديهم هذه الثقة ،بل كانت تس�ود عند الناس ثقاف�ة تمنعهم من أن
ينتقدوا الحالة الدينية ،بينما لم يعد األمر كذلك.

وباعتبار أن الحالة الدينية تمثل واجهة المجتمع ،فطبيعي أن يكون لها احتكاك
بمصال�ح الناس وقضاياهم ،وهي جهد بش�ري يق�ع منها الخطأ ،وبالتالي اتس�عت
رقعة النقد .وال يمكن منع الناس أن ينتقدوا.

م�ن هنا ،فإن عل�ى أي جهة من الجه�ات الدينية أن تبادر هي لنق�د ذاتها ،حتى
تقلل من نقد اآلخرين لها ،وهذا ما يأمر به الدين ،يقول الله تعالى{ :ال أُقْس ُ
ِ��م ب ِ َي ْو ِم
َّ
ْ
الْق َي َ
امةِ َ 1وال أُقْس ُ
ِ��م بِانلَّف ِس الل َّو َامةِ} [س�ورة القيامة ،اآليتان ،]2-1:فلوم اإلنس�ان لنفس�ه
ِ
نق�د ،وورد ف�ي الحدي�ث المروي عن رس�ول الله« :Aحاس�بوا أنفس�كم قبل أن
تحاس�بوا»((( و محاس�بة النف�س حالة من النق�د الذاتي الداخلي ،وه�ي مطلوبة في
داخل الحالة الدينية.

نقد الذات

ينقس�م العلم�اء والمهتمون بالحالة الديني�ة إلى فريقين ،فري�ق يقول :ال ينبغي
أن ننتق�د ،حت�ى إن وجدن�ا موضع ًا للنقد ،ال ينبغي أن ننش�ر غس�يلنا أمام اآلخرين،
وال ينبغ�ي أن ن�دل اآلخرين على نقاط ضعفنا ،وال نتحدث عن مش�اكلنا الداخلية،
وال نتكل�م وال ننتق�د وضعنا الداخلي ،حتى ال تنعدم وتقل هيب�ة المتدينين ،وحتى
ال يتج�رأ الن�اس على نق�د المتدينين ،فإذا وج�دت ً
خطأ في الحال�ة الدينية ال تخبر
اآلخرين بأن هناك ً
خطأ إنما تسكت وتستر على ما واجهت.

أما الفريق اآلخر فيقول :إن التس�تر على السلبيات خطأ ،بل ينبغي أن نبادر إلى
نقد أنفسنا ،لألسباب التالية:
أوالً :حتى ال يتعمق الخطأ ويترسخ.

((( كنز العمال ج ،16ص 159حديث.44203
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ثانياً:حتى ندفع الشبهة عن الدين وعن الحالة الدينية ،وحتى يعلم اآلخرون أن
يحملون الدين مسؤولية الخطأ.
ما حصل خطأ ،وال ّ

واه�م م�ن يتصور أنن�ا إذا تس�ترنا ولم ننتقد ،س�يظل الخطأ غير مكش�وف
ثالثاً:
ٌ
لآلخري�ن ،فكل ش�يء ف�ي ه�ذا العصر أصب�ح مكش�وف ًا للغي�ر ،فأوضاع
المجتمعات واألفكار اختلفت ،وكل ش�يء أصبح متاح� ًا وفي أيدي عامة
الن�اس ،كت�ب الطوائ�ف والمذاه�ب وأخبارها موج�ودة عل�ى اإلنترنت،
وبضغط�ة زر يمك�ن لآلخري�ن االطالع عل�ى تفاصيل أوضاع�ك الفكرية
والعملية.

وبالتال�ي ينبغ�ي أن يك�ون هن�اك نقد ذاتي م�ن داخ�ل الحالة الديني�ة .نعم ،قد
تختل�ف اآلراء ،وه�و ليس أمر ًا س�يئ ًا ،فقد ي�رى هذا العالم أن ه�ذا الرأي صحيح،
وآخر يراه خطأ ،أو أن هذه الممارسة خطأ ،وهناك من يدافع عنها ويقبلها ،فال مانع
م�ن ذلك ،فلتختل�ف اآلراء ،وليعلم اآلخرون والعال�م ،وأي جهة من الجهات ،أن
في هذا المذهب وهذا الدين أكثر من رأي ،فال يحاسبون الجميع برأي واحد.
وه�ذا ما قام ب�ه العلماء المتنورون الواعون في األم�ة من كل المذاهب ،فهناك
علماء من الس�نة كان�ت لهم جهود نقدية داخ�ل مذاهبهم ،وعلماء من الش�يعة لهم
جه�ود نقدي�ة داخل مذهبه�م ،وهذا أفضل من النق�د المذهبي المتقابل ،واش�تغال
المذاهب ببعضها بعض ًا.

المش�كلة أن بع�ض علماء الس�نة ي�رون ما هي األخط�اء التي عند الش�يعة ،في
تراثه�م وكتبه�م وأوضاعه�م ،فينش�غلون بها ،وبعض الش�يعة كذلك قد ينش�غلون
بعضا ،وننس�ى عيوبنا الداخلية،
باألخطاء التي يرونها عند الس�نة ،فننش�غل ببعضنا ً
بينما الش�رع يوجه كل إنسان للنظر في عيوبه ،ورد عن أمير المؤمنين علي( :Eمن
نظر في عيب نفسه ،اشتغل عن عيب غيره)(((.
((( بحار األنوار ج ،72ص.48
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ونجد في علماء السنة في هذا العصر علماء أفاضل ،قدموا جهود ًا نقدية للحالة
الديني�ة لديه�م ،وفي طليعتهم الش�يخ محمد الغزال�ي ،ومن يقرأ كتابات�ه يرى نقده
لمناهج التعليم في األزهر ،ونقده للكثير من الفتاوى واآلراء والمواقف ،ومدرسته
مدرس�ة واعية نقدية ،وكذلك الدكتور الش�يخ يوسف القرضاوي لديه مجموعة من
الكتب في نقد الحالة داخل المذاهب الس�نية ،وأيض ًا الشيخ حسن فرحان المالكي
له كتابات نقدية رائعة ومن أبرزها كتابه (قراءة في كتب العقائد ..المذهب الحنبلي
نموذج ًا) ،وهو دراسة جميلة وجيدة ،يتحدث فيها كيف أن الحنابلة ـ وهي المدرسة
التي نش�أ فيها ـ يتحدثون عما في كتب اآلخرين من خرافات ،وأس�اطير وغلو ،فقام
بعمل قراءة لبعض كتب العقائد التي يأخذ بها علماء المدرس�ة الس�لفية والمذهب
الحنبلي ،واس�تخرج أش�ياء كثيرة تتطلب التوقف والمناقش�ة من التطرف والتكفير
والغلو والخرافات ،وهذا جهد بطولي.

وهن�اك علماء من الش�يعة لهم جهود نقدية رائع�ة لبعض ما في داخل منهجهم
وطائفتهم ،ومن أبرزهم الس�يد محس�ن األمين العاملي ،له كتاب في نقد الش�عائر
الحس�ينية (رس�الةالتنزيه) ،وله كتاب في نقد المنبر الحس�يني وترشيده (المجالس
الحس�ينية) ،والشيخ حس�ين النوري عنده كتاب (اللؤلؤ والمرجان) مخصص لنقد
المنبر ،وأس�اليب الخطب�اء ،وما يطرحه الخطب�اء على المنبر الحس�يني ،ومن أبرز
العلماء الش�يعة الناقدين الش�هيد الش�يخ مرتضى مطهري من يقرأ كتبه مثل (كتاب
االجتهاد في اإلسلام) وكتابه (إحياء الفكر الديني) ،وكتاب (الملحمة الحس�ينية)
وكت�ب كثي�رة عنده في هذا المج�ال ،يرى فيها نقد ًا لكثير م�ن الجهات واألبعاد في
الحالة الدينية .ومن العلماء الذين يجب ألاّ ننساهم الشيخ محمد جواد مغنية «رحمه
الل�ه» ،ه�ذا الرج�ل العالم الواعي المنفتح ،حينما يقرأ اإلنس�ان تفس�يره ـ التفس�ير
الكاش�ف ـ أو يق�رأ فقه�ه ـ فقه اإلم�ام جعفر الص�ادق Eـ أو يقرأ س�ائر كتبه يجد
فيها الكثير من النقد لكثير من المظاهر والممارس�ات واآلراء الس�ائدة في أوس�اط
الش�يعة ،هذه نم�اذج وأمثلة للنقد الذاتي داخل الحالة الديني�ة وهو أمر جيد ،ينبغي
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أن يتط�ور ،ويواكب المتغيرات والمس�تجدات ،وهو مفاد حرك�ة االجتهاد ،فلماذا
االجتهاد إذا كنا سنتمسك بما هو قائم ومتوارث؟

QQكيف نتعامل مع النقد؟

كي�ف نتعام�ل مع النقد إذا كان من خارج الحالة الدينية؟ س�واء كان من خارج
المس�لمين ،أو م�ن داخ�ل المس�لمين؛ ألن هناك ش�باب ًا ومثقفي�ن وأصحاب رأي،
لديه�م نقد للحالة الدينية ،وفي داخل كل مذهب م�ن المذاهب هناك حاالت نقد،
هذا ما نراه ونسمعه ،بيانات تصدر من هنا وهناك ،كتابات في الصحف ،كتابات في
االنترنت وعلى مواقع التواصل االجتماعي.

أعتق�د أن عل�ى قي�ادات الحال�ة الديني�ة والمهتمي�ن أن يضعوا نص�ب أعينهم
الحقائق التالية:
أوالً :توقع النقد وتقبله

بع�ض الن�اس ال يتوقعون النق�د وال يتقبلونه ،وبالتالي يرفض�ون أي حالة نقد،
ويعتبرونه�ا خروج� ًا ع�ن الدي�ن ،وأنه�ا ض�د الدي�ن ،وهذا خط�أ كبير .فلا بدّ من
توق�ع النق�د ،بل وتقبله؛ ألن النق�د ال يكون إال لخلل يس�تلزم النقد ،أو لضعف في
االس�تيعاب ،أو لخطأ في الممارس�ة ،أو لس�وء فهم عند الطرف اآلخر ،كما ذكرنا،
وكل ذلك أمر وارد يحصل في كل الديانات والجماعات.

لذل�ك يجب أن نتوق�ع النقد؛ ألن القمع له أضراره ،ف�كل رأي ُيقمع ال يموت
بل ينتش�ر ،من غير أن نعرف ،ويلقي بتأثيره على الناس ،بينما إتاحة الفرصة لظهور
النقد تمكّن من معالجته والرد عليه ،بكشف نقاط ضعفه.

لدين�ا بع�ض الجه�ات الدينية ترف�ض النقد ،فمث ً
لا أحد العلماء ف�ي المملكة،
طالب باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يكتب في الصحافة أو يتحدث ضد المشايخ
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والعلماء ،إما بسجنهم ،أو بفصلهم من أعمالهم ،أو بجلدهم وتأديبهم(((.

البع�ض ليس لديهم تقبل ،تجاه نقد العلماء ،وقد طالب البعض أن تكون هناك
هيئ�ة للدف�اع عن العلماء ،حتى ال يتجرأ أحد لنقد العلم�اء ،وهذا نوع من التكريس
لالس�تبداد الديني ،ويوجد ردة فعل تجاه الدين .وما يجري في الساحات األخرى،
يجب أن نتوقعه في ساحاتنا.
ثاني ًا :الرد العلمي والمنطقي للنقد

ألن الرأي يواجه بالرأي ،وال يصح أن نترك اآلراء التي نعتقد أنها خطأ تنتشر بين
الناس ،وال نوعي الناس حولها ،فواجبنا الش�رعي ومس�ؤولية كل إنسان عنده قدرة
أن ي�رد ويواج�ه ويبين ،وذلك بالمنطق والعلم ،وليس بالتجريح والس�ب والش�تم،
لنَ
ْ َ ْ
ُْ َْ َْ ُ
ك ْم م ِْن عِل ٍم ف ُتخ ِر ُجوهُ َا}[س�ورة األنعام :اآلية ،]148وفي آية
يقول تعالى{ :قل هل عِند
ُْ َ ُ َُْ َ ُ
أخرى{ :قل هاتوا برهان
ك ْم}[سورة البقرة :اآلية.]111
وعل�ى العلماء والمفكرين والمثقفين حينما تثار ش�بهة ض�د موضوع ديني ،أو
مذهبي ،أن يتصدوا لر ّد تلك الشبهة ومراجعتها وتبيين نقاط الخلل والخطأ فيها.
ثالثاً :االعتراف بالخطأ وعدم المكابرة

بعض الناس يعترض على حالة النقد وكأنه يعتقد بعصمة نفسه ،وعصمة جهته،
وهذا خطأ كبير ،إذ يجب أال نكابر ،فحينما يكون هناك خطأ ينبغي االعتراف به ،فال
تك�ون هن�اك حالة مكابرة لدرج�ة الدفاع عن الخطأ وتبريره ،وكم�ا قيل (االعتراف
بالخطأ فضيلة).
رابع ًا :التعامل باتزان تجاه حاالت النقد

بع�ض الن�اس تتملكه�م ح�االت ذعر وهل�ع ،إذا كان هن�اك نقد لش�يء يرتبط
بالدين ،أو المذهب ،كأن الدين قد انهار ،وكأنه جاءت نهاية المذهب ،كلاّ  .فالدين
((( جريدة االتحاد اإلماراتية .أبو ظبي  19سبتمبر 2008م.
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قوي بمضمونه ،والمذهب قوي ببراهينه ،واإلنس�ان المؤمن الواثق من دينه ،ينبغي
أن يتس�امى على هذه الحالة الس�لبية ،إن القرآن الكريم يتحدث عن حالة الهلع عند
َ
حَ ْ َ ُ َ لُ َّ
المنافقين فيقول{ :يسب
ون ك َصيْ َح ٍة َعليْ ِه ْم} [سورة المنافقون :اآلية.]4
فالهل�ع واالضطراب إنما هو تعبير عن عدم الثقة ،وهنا نس�تحضر كلمة جميلة
للش�هيد مطه�ري «رحمه الله» ف�ي كتابه نظام حقوق المرأة في اإلسلام يقول( :أنا
بعك�س الكثيري�ن ال يغضبني إثارة الش�كوك والش�بهات على اإلسلام ،ومع حبي
لديني إال أنني ومن خالل التجربة واثق بقوة هذا الدين وأنه ال يزداد على الش�كوك
والشبهات إال جال ًء وظهور ًا وقوة)(((.

ف�أي ش�بهة تأتي يتص�دى لها العلم�اء ،من هنا يتجل�ى الفكر والدي�ن ،ولذلك
فإن اإلنس�ان الواع�ي العارف ال يتش�نج ،وال يصيبه القلق والهل�ع ،ويتعامل باتزان
وأخالق؛ ألن التعامل االنفعالي ين ّفر اآلخرين ويحقق غرض أعداء الدين.
ولنفترض أن إنس�ان ًا مبتعد ًا عن الدين بمقدار بس�يط ،إذا أسأنا التعامل معه فإنه
سيبتعد بمقدار أكبر ،وسنخسره في النهاية ،بينما لو تعاملنا معه التعامل الموضوعي
الهادئ ،سنس�تقطبه من جديد ،وسيدرك خطأه ،ويكتشف نقطة الضعف عنده ،ولنا
في رسول الله أسوة حسنة ،فرسول الله Aواألئمة Bوكذلك كبار العلماء ،كانوا
يتعامل�ون مع النقد ب�دون انزعاج وانفعال ونفور من الط�رف اآلخر ،فلماذا نرفض
النقد مع أن المعصوم يستقبل النقد.

�إمر�أة تجادل الر�سول

إن الق�رآن الكري�م يخ ّلد موق�ف نقد واعتراض المرأة على رس�ول الله Aفي
َ ْ َ َ هَّ ُ َ َ
الل ق ْول
سورة كاملة يعنونها بـ (المجادلة) يقول تعالى في مطلع السورة{ :قد س ِمع

((( مرتضى مطهري .نظام المرأة في اإلسالم ،الطبعة الثالثة 1407ﻫ ( ،طهران :معاونية العالقات العامة
في منظمة المؤتمر اإلسالمي).
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َْ َ ََْ َ

ىَ

َ هَّ ُ َ ْ َ ُ حَ َ ُ َ ُ َ

َّ هَّ َ َ

ٌ َ

ٌ

ك إِل اللهَِّ والل يس��مع تاوركما إِن الل س ِميع بصِري} [سورة
ال يِت تادِلك يِف زو ِ
جها وتش��ت يِ

المجادلة ،االية ]1:وهذه الس�ورة نزلت في خولة العوفية ،حول قضية الظهار التي كانت
علي حرام كظهر أمي .فتحرم
متداولة في الجاهلية ،حين يقول الرجل للمرأة :أنت َّ
عليه ،وتبين منه ،فتخرج إلى منزل أهلها ،زوج خولة هو أوس بن الصامت ،قال لها
هذه الكلمة في المدينة المنورة.

« روي أن خول�ة بن�ت ثعلبة امرأة أوس بن الصام�ت رآها زوجها وهي تصلي،
وكانت حس�نة الجس�م ،وكان بالرجل لمم ،فلما س�لمت راوده�ا ،فأبت ،فغضب،
أوسا تزوجني وأنا شابة
وكان به خفة فظاهر منها ،فأتت رس�ول الله Aوقالت :إن ً
ف�ي ،فلما خال س�ني وكثر ول�دي جعلني كأم�ه ،وإن لي صبي�ة صغار ًا إن
مرغ�وب ّ
إلي جاعوا ،قال له�ا :Aما عندي في أمرك
ضممته�م إليه ضاع�وا ،وإن ضممتهم َّ
ش�يء ،وروي أنه Aقال لها« :حرمت عليه» ،فقالت :يا رس�ول الله ،ما ذكر طالق ًا،
إلي ،فقال« :Aحرمت عليه» ،فقالت :أشكو إلى
وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس َّ
الله فاقتي ووجدي ،وكلما قال رس�ول الله« : Aحرمت عليه» هتفت وشكت إلى
الل�ه ،فبينما ه�ي كذلك إذ تر ّبد وجه رس�ول الله ،Aفنزلت هذه اآلي�ة ،وهي قوله
ُ ُ
ْ ُ ُ اَّ اَّ
لدَ َ
َ َ
َ ْ ُ
ذَِّين ُيظاه ُِرون مِنك ْم م ِْن ن َِسائ ِ ِه ْم َما ه َّن أ َّم َهات ِ ِه ْم إِن أ َّم َهات ُه ْم إِل اللئِي َو ْ ن ُه ْم
تعالى{ :ال
ْ
َ
ً
ً
َ
َّ
َ
َّ يَ ُ ُ َ ْ
ِإَون هَّ َ
الل ل َع ُف ٌّو َغ ُف ٌ
ور}[سورة المجادلة ،االية.(((»]2:
ِإَون ُه ْم لَقولون ُمنكرا م َِن الق ْو ِل َو ُزورا

تعامل الر�سول Aمع المعتر�ضين

وأكث�ر م�ن ذلك لو قرأنا في الس�يرة النبوية لرأينا كيف كان�ت هناك اعتراضات
عنيفة من بعض الصحابة على رسول الله ،Aفكان يستقبلها بصدر رحب ،والمجال
ال يتسع لشواهد عديدة ،ونشير هنا إلى شاهد واحد وهو ما حصل في توزيع الغنائم
ف�ي معركة حني�ن بعد فتح مكة س�نة  8ﻫ ،حيث جمعت قبيلة هوازن عش�رين ألف
((( اإلمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي .تفسير الرازي ،ج ،29الطبعة الثالثة( ،بيروت :دار إحياء
التراث العربي) ،ص.249
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مقات�ل ،وكان�ت من أكب�ر وأخطر القبائل بع�د قريش ،من أج�ل أن تزحف إلى مكة
وتقاتل اإلسالم والمسلمين ،فزحف رسول الله Aإليهم بجيشه لمواجهتهم وكان
معه اثنا عش�ر ألف مقاتل ،وكان فيهم من دخلوا اإلسلام م�ن أهل مكة بعد الفتح،
وطل�ب زعيم قبيلة هوازن من كل مقات�ل فيهم أن يخرج بعياله وأمواله ،حتى يكون
أشدّ حماس ًا للقتال ،فخرجوا وعندهم ثروات كثيرة.
ف�ي البداي�ة صارت نكس�ة على المس�لمين بس�بب الكمائن الت�ي وضعها لهم
األعداء ،بعد ذلك تحقق النصر للمس�لمين ،وص�ارت كل الغنائم بأيديهم ،وكانت
غنائم كبيرة جد ًا ،من اإلبل  24000بعير ًا ،من الشياه ٍ 40000
شاة ،وكمية كبيرة من
الذهب والفضة ،وقس�م رس�ول Aالغنائم على المقاتلين ،للرجل سهم وللفارس
ثالثة سهام ،وللرسول Aخمس الغنيمة ،وخمس الغنيمة لم يكن شي ًئا بسيط ًا ،بقية
وزع الرس�ول Aالغنيمة فيهم فكان ل�كل راجل  4من
المقاتلي�ن وكان�وا ّ 12000
اإلبل ،ولكل فارس  12من اإلبل.

لك�ن زعماء قريش الذين التحقوا مع المس�لمين بعد فتح مكة رأوا الغنائم عند
رس�ول الل�ه Aفجاؤوا يطلبون منه المزيد ،فجاءه أبو س�فيان ب�ن حرب وبين يديه
الفضة ،فقال :يا رس�ول الله ،أصبحت أكثر قريش ًا ماالً ،فتبسم رسول الله ،Aفقال
أبو س�فيان :أعطني من هذا المال يا رس�ول الله ،فقال :Aيا باللِ ،ز ْن ألبي سفيان
أربعين أوقية وأعطوه مئة من اإلبل.
قال أبو س�فيان :ابني يزيد أعطه ،فقال :Aزنوا ليزيد أربعين أوقية وأعطوه مئة
من اإلبل.

قال أبو س�فيان :ابني معاوية يا رس�ول الله ،قال :Aزن له يا بالل أربعين أوقية
وأعطوه مئة من اإلبل.
قال أبو سفيان :إنك لكريم فداك أبي وأمي ،والله لقد حاربتك ،فنعم المحارب
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كنت ،ثم سالمتك فنعم المسالم أنت ،جزاك الله خير ًا(((.

ودخل حكيم بن حزام على رسول الله Aفقال :فداك أبي وأمي يا رسول الله،
ما أكثر ما أعطاك الله من المال! أريد  100من اإلبل يا رسول الله ،قال :Aأعطوه
 100من اإلبل ،قال :يا رس�ول الله ،زدني ،قال :Aأعطوه مئة ثانية ،قال :يا رسول
الله زدني ،قال :Aأعطوه مئة ثالثة.
ه�ؤالء وأمثالهم أخذوا الكثير من الغنائم ،بينما األنصار من أهل المدينة الذين
كانوا مع رس�ول الله Aوكانوا حاضري�ن ،كان أكثر نصيب ألحد منهم من الغنائم
 12من األبل ،فجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله Aوقال :يا رسول الله ،إن قومي
وجدوا في أنفسهم ِجدَ ة ،قال :Aخير ًا ،قال :رأوا تقسيمك للغنائم على قومك من
قريش ،وإنهم يقولون كذا وكذا ،ونقل له ما يدور في أوساطهم.

فالتف�ت النب�ي Aوقال له:ه�ذا قول قومك ،وم�ا قولك أنت؟ قال :يا رس�ول
الله ،وأنا واحد من هذا الحي ،أنا منهم ،فلم يغضب رس�ول الله Aولم ينفعل ،مع
أن�ه مارس صالحيته الش�رعية ،ضمن الخمس الذي له ح�ق التصرف فيه ،بل جمع
األنصار في خيمة ،قال :يا معشر األنصار! ما مقالة بلغتني عنكم ،وجدة وجدتموها
في أنفس�كم  ،ألم آتكم ُضلاّ الً فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله
بين قلوبكم؟ قالوا :بلى.

ق�ال :أال تجيبوني يا معش�ر األنصار ،أما والله ! لو ش�ئتم لقلتم فصدقتم :أتيتنا
مكذب ًا فصدقناك ،ومخذوالً فنصرناك ،وطريد ًا فآويناك ،وعائ ً
ال فواسيناك ،أوجدتم
في أنفسكم يا معشر األنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوم ًا ليسلموا ،ووكلتكم
إل�ى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معش�ر األنص�ار أن يذهب الن�اس بالش�اة والبعير
وترجع�ون برس�ول الل�ه إل�ى رحالكم؟ فو ال�ذي نفس محم�د بيده! ل�وال الهجرة
لكنت امرئ من األنصار ،ولو س�لك الناس ش�عب ًا وس�لكت األنصار شعب ًا لسلكت

((( ابن عساكر .تاريخ دمشق ج 23ص.432
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شعب األنصار»(((.

ثم قال« :أيها األنصار ،أال ترضون أن يرجع الناس بالبعير والشاه وتعودون إلى
رحالكم برسول الله؟
أال يرضيكم أن يعود الناس بالدنيا وتعودون إلى دياركم برس�ول الله ،ورسول
الل�ه معك�م؟ إني م�ا أعطيته�م إال لك�ي أتألفهم إلى اإلسلام»((( .وص�ار يتحدث
ع�ن فضل األنص�ار ثم ختم كالمه بقول�ه« :اللهم اغفر لألنصار ،الله�م اغفر ألبناء
األنص�ار ،اللهم اغفر ألبن�اء أبناء األنصار ،وال زال يدعو له�م حتى دمعت عيونهم
وبكوا وقالوا :رضينا يا رسول الله».

وق�د ج�اء في مص�ادر الحدي�ث والس�يرة أن رج ً
لا من بن�ي تميم يق�ال له ذو
الخويص�رة ،وقف أمام رس�ول الله Aبع�د توزيع بعض الغنائم ،وق�ال :يا محمد،
وخسرت إن لم أكن أعدل،
خبت
ُ
أعدل ،فقال :ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد ُ
فقال عمر بن الخطاب :دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق! فقال« :Aمعاذ الله
أن يتحدث الناس إني أقتل أصحابي»(((.

فإذا كان رسول الله Aالنبي المعصوم يتقبل النقد ،ويتحمله ويتعامل معه بهذه
الطريقة ،فإن للعلماء والواعين في رسول الله أسوة حسنة.

علي في مواجهة االعترا�ض

وكما كان رس�ول الله ،Aفإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eس�ار على
ذات النه�ج ،فق�د كان يس�تثير الناس ويطلب منه�م أن ينتق�دوا وأن يعترضوا ،وفي
أوائ�ل خطبه في الكوفة حينما تولى الحكم وبويع بالخالفة قالَ « :Eفال ُت َك ِّل ُمونِي
((( عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني .ابن األثير :الكامل في التاريخ .ج ،2الطبعة الرابعة
1414ﻫ( ،بيروت :مؤسسة التاريخ العربي) ،ص.271
((( كنز العمال .ج ،12ص.7
((( صحيح مسلم ،ص ،531حديث .1063
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�ل ا ْلب ِ
ِ ِ
ِ
بِم�ا ُت َك َّل ِ
اد َر ِة ـ يعني عند
�م بِه ا ْل َج َبابِ َر ُة وال َتت ََح َّف ُظ�وا منِّي بِ َما ُيت ََح َّف ُظ بِه عنْدَ َأ ْه ِ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس إِ ْع َظا ٍم لنَ ْفسي َفإِ َّن ُه
است ْث َقاالً في َح ٍّق ق َيل لي وال ا ْلت َم َ
أهل الغضب ـ وال َت ُظنُّوا بِي ْ
اس َت ْث َق َل ا ْل َح َّق َأ ْن ُي َق َال َل ُه َأ ِو ا ْل َعدْ َل َأ ْن ُي ْع َر َض َع َل ْي ِه ك َ
َان ا ْل َع َم ُل بِ ِه َما َأ ْث َق َل َع َل ْي ِه َفال
َم ِن ْ
ٍ
ور ٍة بِ َعدْ ٍل».
َت ُك ُّفوا َع ْن َم َقا َلة بِ َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ

والتاري�خ يذك�ر لنا عن أحد ق�ادة الخوارج ـ الخريت بن راش�د ـ أنه جاء ألمير
المؤمني�ن علي ب�ن أبي طالب Eومعه ثالث�ون من أصحابه ق�ال :ال والله ال أطيع
أم�رك وال أصلي خلفك وإني غد ًا لمف�ارق لك  ،فقال« :Eثكلتك أمك إذا تنقض
عه�دك وتعص�ي ربك وال تض�ر إال نفس�ك ،أخبرني لم�ا تفعل ذلك؟ ق�ال :ألنك
حكم�ت ف�ي الكتاب ،وضعف�ت عن الحق إذ ج�د الجد ،وركنت إل�ى القوم الذين
ظلموا أنفس�هم ،فأن�ا عليك راد ،وعليهم ناقم ،ولكم جميع� ًا مباين ،فقال علي:E
«ويحك هلم أدارسك وأناظرك في السنن .فقال الخريت :فأنا ٍ
غاد عليك غد ًا»(((.
ّ

وحينم�ا ص�رخ الخوارج في أنح�اء متفرقة من المس�جد :ال حكم إال لله ،قال
أمي�ر المؤمنين« :Eكلمة حق أريد بها باطل ،أما إن لكم عندنا ثالث ًا ما صحبتمونا:
أن ال نمنعك�م مس�اجد الل�ه أن تذكروا فيها اس�م الل�ه ،وال نمنع عنك�م الفيء ،وال
نقاتلكم ما لم تبدؤوا بفتنة(((.

ويذكر الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد حادثة عجيبة ،يقول :أن رج ً
ال أتى أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب Eفقال :يا أمير المؤمنين ،إني قد ش�ككت في كتاب
الله المنزل ،قال له :Eثكلتك أمك! وكيف شككت في كتاب الله المنزل؟! قال:
ألن�ي وجدت الكتاب يكذب بعضه بعض ًا فكيف ال أش�ك في�ه .فقال :Eإن كتاب
الل�ه ليص�دق بعضه بعض ًا وال يكذب بعضه بعض ًا ،ولكن�ك لم ترزق عقلاً تنتفع به،
((( بحار األنوار ج  33ص.406
((( محمد بن جرير الطبري .تاريخ الطبري ج ،4الطبعة الخامسة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات) ،ص.53
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ِ
وتوهماته،
فهات ما ش�ككت فيه من كتاب الله عز وجل ،فر ّد على جميع إشكاالته
ّ
فقالّ :فرجت عني ّفرج الله عنك يا أمير المؤمنين ونفع الله المسلمين بك(((.

وهذا اإلمام الحسن بن علي Eبعد أن صالح معاوية ،ألم يعترض عليه ُخ َّلص
أصحاب�ه؟ بعضهم يدخ�ل عليه قائالً :السلام عليك يا مذل المؤمني�ن ((( .واإلمام
الحس�ن Eل�م يكن يغضب ول�م ينفعل ،ب�ل كان يجلس معهم ،ويش�رح لهم رأيه
وموقف�ه ،ويبين له�م دوافعه في الصلح ،وه�ذا هو ديدن األنبي�اء واألئمة والعلماء
الواعين.

إذن التعام�ل مع النقد ينبغ�ي أن يكون بالرأي وبالمنط�ق ،وال ينبغي أن نصاب
بالهلع واالنفعال والتش�نج ،وال أن نتعامل بأخالق س�يئة مع الطرف الناقد ،فنبعده
أكثر عن الدين ،وإن كان مخطئ ًا في نقده ،وإنما نتأس�ى برسول الله AوباألئمةB
وبالصالحين.

وحينما يقرأ اإلنس�ان س�يرة المعصومي�ن Bفي تعاملهم مع م�ن حولهم يجد
َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ ْ ََ َ َ َ
��ن اتبعك مِن المؤ ِمن ِني} [س�ورة
التطبي�ق العمل�ي لقوله تعال�ى{ :واخفِض جناحك ل ِم ِ
الشعراء:اآلية .]215

في ليلة العاش�ر من المحرم والجيش األموي يحيط بمخيم اإلمام الحسينA
ويتوع�د بالهجوم في كل لحظة ،يجمع الحس�ين Aأه�ل بيته وأصحابه ،ويتحدث
معه�م بش�فافية ووضوح قائلاً :أما بعد ،فإن�ي ال أعلم أصحاب ًا أوف�ى وال خير ًا من
أبر وال أوصل من أهل بيتي ،فجزاكم الله عني جميع ًا خير ّا،
أصحابي ،وال أهل بيت ّ
أال وإن�ي أظ�ن يومنا من هؤالء األعداء غد ًا ،أال وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميع ًا
ف�ي ّ
حل ،ليس عليكم مني ذمام! هذا الليل غش�يكم فاتخ�ذوه جمالً ،ثم ليأخذ كل
رج�ل منك�م بيد رجل م�ن أهل بيتي ،ثم تفرق�وا في س�وادكم ومدائنكم حتى يفرج
((( الشيخ الصدوق .التوحيد( .بيروت :دار المعرفة) ،ص.255
((( بحار األنوار ج  44ص59
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الله ،فإن القوم إنما يطلبونني ،ولو أصابوني لما طلبوا غيري.

لم نفعل؟ لنبقى بعدك؟ ال أرانا الله ذلك أبد ًا.
فأجابوه جميع ًاَ :

فقال لهم :يا قوم ،إني غد ًا أقتل وتقتلون كلكم معي وال يبق منكم أحد.

وي�روى أن القاس�م ب�ن الحس�ن Eوكان غالم� ًا ف�ي مقتب�ل العمر س�أل عمه
الحسين :Eوأنا فيمن يقتل؟
فأشفق عليه وقال له :يا بني ،كيف الموت عندك؟
قال :يا عم ،أحلى من العسل.

الرحمة ت�صنع ال�سعادة
Qالرحمة �صفة ونعمة �إلهية
Q
Qالح�ضارة المادية تن�شر العنف
Q
Qالعنف �شقاء المجتمع
Q

ُ
اص ْوا ب َّ
الصب َوتَ َو َ
آم ُنوا َوتَ َو َ
ذَِّين َ
{ث َّم اَك َن م َِن ال َ
اص ْوا
ِ
رِْ
ْ َ ْ مَ َ
بِالمرحةِ}[سورة البلد :اآلية]17

الرحمة �صفة ونعمة �إلهية
ّ QQ

لله س�بحانه وتعالى صفات كثيرة ،فهو الخالق ،والرازق ،والمهيمن ،والقادر،
والجبار والمتعال ،إلى آخر صفاته ّ
الرحمة لذاته
جل وعال ،وقد اختار سبحانه صفة ّ
بشكل خاص ،ولذلك فإن بداية كل سورة من القرآن الكريم قوله تعالى{ :ب ِ ْس ِم اللهَِّ
َّ مْ َ
حن َّ
الرحِي ِم}.
الر ِ
فالل�ه ه�و الخال�ق ،إال أنه تعالى لم يش�أ أن يجع�ل هذه الصفة ه�ي التي تلحق
بلفظ الجاللة ،فلم يقل س�بحانه :بس�م الله الخالق ،وليس بس�م الله الرازق ،مع أن
ذلك صحيح ،بل نجده ّ
وكررها في كتابه
جل وعال اختار هذه الصفة من بين صفاته ّ
َّ مْ َ
ْ
حن َّ
الرحِي ِم} ،إضافة إل�ى أكثر من ثالث مئة آية
العزي�ز (ّ )114
مرة{ :بِس�� ِم اللهَِّ الر ِ
ف�ي القرآن الكريم غير البس�ملة ،تصف الله تعالى بالرحي�م ،وأنه أرحم الراحمين،
وتتحدث عن رحمته بالخلق.
مْ

َّ َ
ح��ن َّ
الرحِي ِم} ،فبعضهم ق�ال :الرحمن يعني:
واختل�ف العلم�اء في معنى {الر ِ
الرحم�ة العام�ة لكل الخل�ق ،والرحيم تعن�ي :الرحم�ة الخاصة بالمؤمني�ن ،أو أن
الرحم�ن للدني�ا ،والرحيم لآلخرة ،وإن كان هناك بع�ض النصوص يا رحمن الدنيا
واآلخرة ورحيمهما.

والس�ؤال هن�ا :لماذا التأكيد على ه�ذه الصفة أكثر من س�ائر الصفات اإللهية،
وجعلها الحقة للفظ الجاللة في ّ
كل بسملة؟ لعل ذلك ألمرين:
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األول :التأكيد على هذه الصفة وأهميتها ومحوريتها في الوجود لدفع اإلنسان
للتخ ّلق يها.

األمر الثاني :إلفات نظر اإلنسان إلى هذه الرحمة اإللهية العامة ،التي تغمره في
حياته ليكون أقرب إلى ربه وأوثق برحمته.

فحينما يتأمل اإلنسان يرى كيف أن رحمة الله تعالى تتسع لكل شيء { َو َر مْ َ
ح يِت
َ َ ْ لُ َّ
ك يَ ْ
وسِ��عت
ش ٍء} [س�ورة األع�راف ،اآلي�ة ،]156 :وف�ي دع�اء كميل« :اللهم إني أس�ألك

برحمتك التي وس�عت كل شيء» .وإذا تأ ّمل اإلنسان في نفسه يرأى كيف أن رحمة
الل�ه تحوطه وتغمره في كل لحظ�ة ،وفي كل ٍ
آن وحال ،فمجيئك إلى الحياة برحمة
الله ،وبقاؤك فيها برحمته ،وكل حركة وسكون هي برحمة الله.
من ٍ
جهة أخرى ،كم من المكاره واألخطار ينجو منها اإلنسان ،سوا ًء تلك التي
ل�ع عليها ،فيحفظ اإلنس�ان برحمته؛
يلحظه�ا ،أو الت�ي ال يلحظها والل�ه تعالى م ّط ٌ
ينجيه ،وفي لحظات
معرض لمختلف األخطار والله تعالى ّ
اإلنس�ان في كل لحظة ّ
الشدائد يدرك أن ال ملجأ إليه إال الله.

ولو أن ذرة من ذرات الطعام ،أو قطرة من قطرات الش�راب ،ضلت طريقها في
بلعوم اإلنسان إلى مجرى التنفس والهواء ،فإنها يمكن أن تنهي حياة اإلنسان ،يقول
ِ ِ
األج ِلَ ،م ْكن ُ
ُون ا ْل ِع َل ِل،
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب« Eم ْسكي ٌن ا ْب ُن آ َد َم َم ْكتُو ُم َ
َم ْح ُف ُ
وظ ا ْل َع َم ِل ،ت ُْؤلِ ُم ُه ا ْل َب َّق ُة ،و َت ْق ُت ُل ُه َّ
الش ْر َق ُة ،و ُتنْتِنُ ُه ا ْل َع ْر َق ُة»(((.

فأن�ت ال ت�دري ما هو مكنون ل�ك ،وما هو مخب�وء لك ،تن�ام وال تدري كيف
تصب�ح ،وتصب�ح ال ت�دري كيف تمس�ي .ال ت�دري كيف ه�و وضعك في الس�اعة
القادمة ،وال تعرف ما هو مصيرك في اللحظة القادمة ،وهل يس�تطيع أحد أن يش�ك
في ذلك.
((( نهج البالغة ،قصار الحكم ،حكمة .419
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فمن الذي يرعاك و ُينعم عليك؟ ومن الذي يقيك األخطار والمكاره؟ أليس هو
الله سبحانه وتعالى؟
اإلنس�ان يعي�ش الغفلة ع�ن رحمة ربه ،وع�ن نعمه التي تحيط ب�ه ،ولذلك فإن
الله س�بحانه وتعالى يبعث األنبياء لكي يذكروا اإلنس�ان بنعمه ،وقد أوحى الله إلى
داوود «أحبن�ي وأحب م�ن يحبني وحببني إلى عبادي ،قال :يا رب ! إنك لتعلم أني
أحب�ك وأحب م�ن يحبك فكيف أحببك إل�ى عبادك؟ قال ،ذكره�م بآالئي وبالئي
ونعمائي»(((.

ولهذا ينبغي لإلنسان في كل حركة ،وأمام كل نعمة ،أن يذكر اسم الله ،فإذا أراد
أن يأكل أو يشرب يسمي بسم الله ،وإذا أنهى طعامه شرابه يقول الحمد لله ،لماذا؟
حتى يتذكر نعم الله وآالءه عليه.

نعمة التراحم بين النا�س

وم�ن نعم الله على اإلنس�ان أن قذف الرحمة في نف�وس الناس باتجاه بعضهم
بعض� ًا ،وكذلك كل المخلوقات ،فمن الذي يجع�ل هذا الطير أو هذه الدابة تعطف
عل�ى صغاره�ا ،ولو تأمل�ت منظر حمامة أو عصف�ورة أو أي طير م�ن الطيور كيف
يحتض�ن فراخ�ه ويدافع عنهم ،ويوفر له�م الغذاء! من الذي ق�ذف هذا العطف في
قلوب هذه الطيور وهذه الحيوانات؟ أليس هو الله سبحانه؟

وكذلك اإلنسان ،ففي بداية مراحل عمره ،ال يستطيع أن يجلب لنفسه نفع ًا ،وال
َ ََ ُ
يدف�ع عنها ضر ًا؛ ألن�ه ضعيف { ،هَّ ُ
كم ّمِن َض ْع ٍف}[س�ورة الروم ،اآلية،]54
الل الذَِّي خلق
ً
َ ُ
َ ُ َ
��ان َضعِيفا} [سورة النساء ،اآلية  ،]28فالطفل الصغير حينما يأتي ال يستطيع
اإلنس
{وخل ِق ِ
أن يصنع لنفس�ه شيئ ًا ،وال أن يدفع عن نفسه ش�يئ ًا ،بل إن أوضاعه مزعجة ،فيبكي؛
ألنه يحتاج إلى غذاء ،أو إلى تنظيف ورعاية وعناية .واألم الحنون تتحمل إزعاجه،

((( كنز العمال .ج ،15ص.872
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ب�ل وتحنو على الطفل وترضعه ،وتس�هر الليل من أجله ،وتفديه بنفس�ها وروحها،
فج�زى الله األمهات كل خير ،حقيق ًة ال يس�تطيع اإلنس�ان أن يخ�رج من جزاء أمه،
ذل�ك الرج�ل كان ف�ي الطواف حام ً
لا أمه ،يطوف بها ،فس�أل رس�ول الله :Aهل
أديت حقها؟ فأجابه« :Aال وال بزفرة واحدة»((( ،وشكى رجل إلى رسول اللهA
س�وء خلق أمه ،فقال له« :Aإنها لم تكن س�يئة الخلق حين حملتك تس�عة أش�هر،
وحي�ن أرضعتك حولين ،وحين س�هرت لك ليلها وأظم�أت نهارها ،فقال الرجل:
إن�ي جازيتها وحجج�ت بها على عاتقي ،فقال« :Aما جازيته�ا وال طلقة»((( ،هذه
األم وما تتحمل تجاه الولد ،من الذي جعل الرحمة في قلبها؟ أليس هو الله تعالى؟
�ن ،و َك َّف ْلتَنِى االُْم ِ
ِ
هات
«و َع َط ْف َ
وب ا ْل َحواض ِ َ
�ت َع َل َّى ُق ُل َ
ولذل�ك نقرأ في دعاء عرفةَ :
َّ
ِ
ِ
الر ِ
ِ
ألتَنى ِم ْن َط ِ
واح َمَ ،و َك ْ
وار ِق ا ْل ِّ
الزيا َدة َوالنُّ ْقصانَ ،فتَعا َل ْي َت يا
جآنَ ،و َس� َّل ْمتَني م َن ِّ
َّ
(((
حيم يا َر ْحم ُن» .
َر ُ

في الآخرة رحمة اهلل �أعظم

فالل�ه تعال�ى يرحم اإلنس�ان في حيات�ه ،وهو يق�ذف الرحمة له ف�ي قلوب من
حول�ه ،وعليك أن تعل�م أن كل هذه الرحمة اإللهية التي تحوطك في هذه الحياة ما
هي إال ش�يء قليل ،وهناك ما هو أعظم من هذه الرحمة ،وما هو أوس�ع ،وذلك في
اآلخ�رة ،فرحمة الله باإلنس�ان في اآلخرة أعظم منها ف�ي الدنيا بأضعاف مضاعفة،
روى س�لمان الفارس�ي عن رس�ول الله Aأنه ق�ال( :إن الله تعال�ى خلق يوم خلق
الس�ماوات واألرض مائة رحمة ،كل رحمة طباق ما بين الس�ماء واألرض ،وجعل
منه�ا ف�ي األرض رحمة ،فبها تعطف الوالدة على ولده�ا ،والوحش والطير بعضها
((( إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي .تفسير ابن كثير .ج ،3طبعة 1400ﻫ( ،حلب :مكتب التراث
اإلسالمي) ،ص.38
((( أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري .تفسير الكشاف .ج ،2الطبعة األولى 1415ﻫ( ،بيروت :دار
الكتب العلمية) ،ص.659
((( السيد ابن طاووس .إقبال األعمال ،تحقيق جواد القيومي األصفهاني ،الطبعة األولى1414ﻫ( ،قم
المقدسة :مكتب اإلعالم اإلسالمي) ،ج  ،٢ص.٧٥
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على بعض ّ
وأخر تسع ًا وتسعين ،فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة)(((.

فف�ي يوم القيامة تس�ع وتس�عون رحمة مدّ خ�رة لك أيها اإلنس�ان ،وما تراه في
ه�ذه الدني�ا من نعم الله ومن رحمة الله ،هو جزء من مئة جزء من رحمة الله تعالى.
عن عمر قال :قدم على النبي Aسبي ،فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي ،إذا
وجدت صبي ًا في الس�بي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته ،فقال لنا النبي :Aأترون
ه�ذه طارح�ة ولده�ا في النار؟ قلن�ا :ال ،وهي تقدر عل�ى أن ال تطرح�ه ،فقال :الله
أرحم بعباده من هذه بولدها)(((.
اَ
ُْ
َ َ رْ َ ُ لَىَ َ ُ
سفوا ع أنفسِ�� ِه ْم ل
فعلى اإلنس�ان أن يقدّ ر هذه الرحمة {قل يَا ع َِباد َِي الذَِّين أ
َّ هَّ َ َ ْ
َّ مْ َ
ً
ُّ ُ َ
ََُْ
مَِيعا إنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ُ
ور َّ ُ
الرحِيم}[س�ورة الزمر ،اآلية:
تقنط��وا مِن رح��ةِ اللهَِّ إِن الل يغفِ ُر اذلنوب ج ِ

.]53

فكما أن الله يحبك ،عليك أن تحب الله ،وكما أن الله يرحمك ،عليك أن تطيع
الله ،وترحم عباده ،قال« :Aال يرحم الله من ال يرحم الناس»((( ألن الله عز ّ
وجل

يق�ول كما جاء في حديث قدس�ي« :إن كنت�م ترجون رحمتي فارحم�وا خلقي»(((،
وروى أبو موس�ى األش�عري عن النبي Aأنه قال« :والذي نفس�ي بي�ده ال تدخلوا
الجن�ة حت�ى تراحموا ،قالوا :بلى يا رس�ول الل�ه ،كلنا رحيم ،قال :إن�ه ليس برحمة
أحدكم صاحبه ولكن رحمة العامة»(((.

وجس�د رس�ول الل�ه Aتلك الرحمة عل�ى الناس ،ف�ي قوله« :إن�ي ألقوم إلى
ّ
الصالة أريد أن أطول فيها فأس�مع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي كراهية أن أش�ق

((( كنز العمال .ج،4ص ،273حديث .10464
((( صحيح البخاري .ج ،4ص ،87حديث.5999
((( كنز العمال .ج ،3ص  ،167حديث.5990
((( كنز العمال .ج ،3ص  ،167حديث.5991
((( علي بن أبي بكر الهيثمي .مجمع الزوائد .ج ،8الطبعة األولى 1422ﻫ (بيروت :دار الكتب العلمية)،
ص.30
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على أمه»(((.

ومش�كلة اإلنسان أنّه يغفل وينس�ى ،فيتعامل مع ربه بجفاء وجفاف ،ففي دعاء
�م َا َر َم ْوالً كَريم� ًا َا ْص َب َر َعلى َع ْبد َلئيم ِمن َْك َع َل َّي ي�ا َر ِّب ،اِن ََّك تَدْ ُعوني
االفتت�احَ « :ف َل ْ
ب اِ َل َّي َف َا َت َب َّغ ُض اِ َل ْي َكَ ،و َتت ََو َّد ُد اِ َل َّى َفال َا ْق َب ُل ِمن َْكَ ،ك َا َّن لِ َي ال َّت َط ُّو َل
َف ُا َو ّلي َعن َْكَ ،و َتت ََح َّب ُ
س�ان اِ َل�ى ،وال َّت َف ُّض ِل َع َلي بِج ِ
�كَ ،ف َل�م يمنَع َك ذلِ َك ِمن الرحم ِة لي ،وا ِالْح ِ
َع َل ْي َ
ود َك
َّ ُ
َّ َ
َ ْ
ْ َْ ْ
َ َّ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َريم»(((.
َوك ََرم َكَ ،ف ْار َح ْم َع ْبدَ َك ا ْلجاه َل َو ُجدْ َع َل ْيه بِ َف ْض ِل ا ْحسان َك ان ََّك َجوا ٌد ك ٌ

اَّ
َ
ح َم َر ُّبك
إن الله تعالى خلق الناس من أجل أن يرحمهم ،يقول تعالى{ :إِل َم ْن َر ِ
َ َ َ ََ
و ذِل
لِ��ك َخلق ُه ْم}[س�ورة هود :اآلية ،]119وقد جاء في حديث قدس�ي« :خلقتكم لتربحوا

علي ال ألربح عليكم»(((.
َّ

و ُيفترض في اإلنس�ان أنه إذا تذكر نع�م الله ورحمته ،أن يدفعه ذلك لكي يطيع
َ َ َ ُ هَّ َ َ َّ َ ْ
رب�ه ،إال أن الواقع ليس كذل�ك ،يقول تعالى{ :ما قدروا الل حق قدرِه ِ}[س�ورة الحـج،
اآلي�ة .] 74 :فكي�ف تتعامل أن�ت مع الرب الذي أعطاك كل ش�يء ،وأنعم عليك بكل
ش�يء ،وإليه مصي�رك ومآبك ،وأنت في حاجة إلى رحمته بع�د هذه الحياة أكثر من
حاجتك في هذه الحياة؟
فعل�ى اإلنس�ان أن يتأم�ل ويتبصر ،إن النص�وص والروايات ح�ول عذاب الله
لإلنس�ان يوم القيامة ،هي من أجل تهذيب سلوك اإلنس�ان ،وإرشاده ،وإال فإن الله
س�بحانه وتعالى ال يريد أن يصيب العبد أدنى أذى ،ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى
برحمت�ه يتوب ويعفو عن اإلنس�ان إن أناب لربه ،مهما كان�ت ذنوبه وجرائمه ،ورد
عن اإلمام الصادق« :Eإن آخر عبد يؤمر به إلى النار يلتفت ،فيقول الله عز وجل:
((( صحيح البخاري .ج ،1ص .173
((( الشيخ الطوسي .مصباح المتهجد ،الطبعة األولى1411ه ـ1991م( ،بيروت :مؤسسة فقه الشيعة)،
ص.٥٦٤
((( تفسير الرازي .ج ،1ص.230

ةداعسلا عنصت ةمحرلا

I 173
Q

رب ،ما كان ظني بك
أعجل�وه ،فإذا أتي ب�ه قال له :يا عبدي ،لم التفت؟ فيقول :ي�ا ّ
رب ،كان ظني بك
هذا ،فيقول الله جل جالله :عبدي وما كان ظنك بي؟ فيقول :يا ّ
أن تغف�ر لي خطيئتي وتس�كنني ( وتدخلني) جنتك ،فيق�ول الله :مالئكتي! وعزتي
وآالئي وبالئي وارتفاع مكاني ما ظن بي هذا ساعة من حياته خير ًا قط ،ولو ظن بي
(((
ساعة من حياته خير ًا ما روعته بالنار ،أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة».

ُ ْ
َْ
َ َ رْ َ ُ لَىَ َ ْ ُ
سفوا ع أنفسِ�� ِه ْم ال تق َن ُطوا
والل�ه تعالى يطمئن الناس{ :ق��ل يَا ع َِباد َِي الذَِّين أ
م ِْن َر مْ َ
حةِ اللهَِّ} ،أيها اإلنس�ان ال تقنط ألن الله يحبك ،وقد ورد في حديث قدس�ي:

«يا داود ،اس�مع مني ما أقول ،والحق أق�ول :من أتاني وهو يحبني أدخلته الجنة .يا
داود ،اس�مع منى ما أقول ،والحق أقول :من أتاني وهو مس�تحي من المعاصي التي
عصاني بها ،غفرتها له وأنس�يتها حافظيه .يا داود ،اسمع مني ما أقول والحق أقول:
م�ن أتاني بحس�نة واح�دة أدخلته الجنة  .ق�ال داود :يا رب ،ما هذه الحس�نة؟ قال:
من فرج عن عبد مس�لم .فقال داود :Eإله�ي كذلك ال ينبغي لمن عرفك أن يقطع
رجاءه منك»(((.

�أو�سع من �أفق المتدينين

ولذل�ك على اإلنس�ان أن ُيقب�ل على التوبة إل�ى الله س�بحانه وتعالى ،فأمامك
متس�ع وفرصة ،ورحمة الله تعالى واس�عة ،وهي في يوم القيامة أوسع ،والنصوص
والروايات تكش�ف لنا ذلك ،ففي رواية عن اإلمام الصادقEأنه قال« :إذا كان يوم
القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته»(((.
اإلنس�ان الواعي العارف يعطي الناس األمل في رحمة الله تعالى ،وال يعطيهم

((( بحار األنوار .ج  ،7ص.287
((( أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي .األمالي ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالمية – (قم المقدسة:
مؤسسة البعثة) ،ص .107
((( بحار األنوار .ج  ،7ص.287
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الرج�اء المطل�ق الذي يجعلهم يأمن�ون من عذاب الله تعالى ،ق�ال اإلمام علي:E
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
�ه ْم ِم ْن َر ْو ِح ال َّل ِه َو َل ْم
َّاس م ْن َر ْح َمة ال َّله َو َل ْم ُي ْؤ ِي ْس ُ
«ا ْل َفقي ُه ك ُُّل ا ْل َفقيه َم ْن َل ْم ُي َقنِّط الن َ
ُي ْؤ ِمن ُْه ْم ِم ْن َمك ِْر ال َّل ِه»((( ،فال بدّ من التوازن .ولهذا جاءت آيات تتحدث عن الرحمة
وأخرى عن العذاب.

والل�ه تعال�ى خلق الن�اس ليرحمه�م ،بالتال�ي لن يخلد ف�ي الن�ار إال الجاحد
ذيب ِ
المعاند ،ففي دعاء كميلَ « :فبِا ْل َي ِ
قين َا ْق َط ُع َل ْو ال ما َحك َْم َت بِ ِه ِم ْن َت ْع ِ
جاح َ
ديك،
و َق َضي َت بِ ِه ِمن اِ ْخ ِ
الد ُمعانِ ِد َ
يك َل َج َع ْل َت الن َّار ُك َّلها َب ْرد ًا َو َسالم ًا َوما كانَت ِالَ َحد فيها
ْ
َ ْ
َم َق ّر ًا َوال ُمقام ًا»((( .وأما البقية كلهم ينجون من النار ويدخلون الجنة.

ومش�كلة بعض الناس في وس�ط المتدينين ،أنهم يفكرون أن الجنة وكأنها بوابة
مصمم�ة على ضي�ق أفقهم ،ال يدخلها أح�د إال بالمواصفات الت�ي يرونها هم ،بينما
الجنة بيد الله ،والله رحيم بعباده ،وحينما قالت بعض الطوائف في الماضي أن الجنة
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ جْ َ َ َّ
اَ َ
س�تكون حكر ًا عليهم ،ر ّد الله تعالى عليهم بقوله{ :وقالوا لن يدخل
ال َّنة إِال َمن كن

ُ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
ِني  111بَ ىَل َم ْن أَ ْس��لَ َم َو ْ
ك ْم إن ُك ُ
نت ْم َصادِق َ
ج َه ُه
هودا أو نصارى ت ِلك أمانِيهم قل هاتوا برهان
ِ
َ
َ
حَ
َ ُ َ حُ ْ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ّ َ َ َ ْ ٌ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
للِهِّ وهو مس
ِن فله أج ُره عِند ربِهِ وال خوف علي ِهم وال هم يزنون}[سورة البقرة ،اآليتان-111 :

 ،]112ومعنى قولهَ :أ ْس َل َم َو ْج َه ُه ،أي أسلم قصده خالص ًا لله ،فإذا اشتبه في الطريق ولم
يعرف الحق لشبهة ،أو لبيئة كان يعيش فيها ،أو لوضع كان يحيط به ،وأسلم وجهه لله،
فه�ذا ال يكون في الن�ار ،إنما يدخل الجنة إن كان محس�ن ًا ،وحتى أصحاب الديانات
األخرى الذين لم تتضح أمامهم الحقيقة وكانت قلوبهم ونفوسهم طاهرة ،بحيث لو
اتضح لهم الحق التبعوه ،فإنهم بعفو الله ينجون يوم القيامة.
وينقل الش�يخ المطهري Dعن الفيلسوف الفرنس�ي المعروف ديكارت قوله:
أن المسيحية قطع ًا أفضل دين في األرض ،ولكني أقول ّ
«إني ال أ ّدعي ّ
إن المسيحية

((( نهج البالغة ،قصار الحكم ،حكمة .94
((( مصباح المتهجد ،ص .848
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هي األفضل بالقياس إلى األديان التي أعرفها ،وقد تناولتها بالبحث والتحقيق ،وليس
لي أي عداء مع الحقيقة ،فقد يكون هناك في أماكن أخرى من الدنيا دين يرجح على
المس�يحية ،إنّه ال علم لي فلعل دين ًا ومذهب ًا يوجد في إيران مث ً
ال هو أفضل وأحس�ن
من المس�يحية» ،ويعلق الش�يخ المطهري قائالً« :لو كان ديكارت صادق ًا في حديثه
ومستسلم ًا للحقيقة بالمقدار الذي يدّ عيه لنفسه ،وقد بحث واستقصى بكل جهوده
ٍ
حينئذ مس�لم ًا بالفطرة»((( هو مخلص،
ول�م يصل إلى أكثر مما وص�ل إليه فهو ُي َعدُّ
َ َ ُ َّ ُ َ ّ َ َ ىَّ َ ْ َ َ َ ُ ً
إال أنه لم تصله الحجة{ ،وما كنا معذِبِني حت نبعث رسوال}[س�ورة اإلس�راء ،اآلية،]15 :
ّ
َ
{ يِلَ ْهل َِك َم ْن َهل َك َعن بَ ّي ِ َن ٍة}[سورة األنفال ،اآلية.]42 :
فالل�ه تعال�ى لم يخلق الن�اس حتى يعذبه�م ،خلقهم لكي يرحمه�م ،وإذا كان
ديكارت صادق ًا في ما ينقل عنه فإنه يدخل الجنة بعفو الله ورحمته.
يوض�ح أن ثلثي
وقب�ل م�دة نش�رت بعض الصح�ف اس�تبيانًا ع�ن األمريكيين ّ
األمريكيين ممن ش�ملهم االستبيان يعتقدون بوجود جنة وآخرة ،وأن األكثرية فيهم
أيض ًا يعتقدون بأنهم سيدخلون الجنة.

لهذا نجد أن الش�يخ يوس�ف الصانعي يرى أن ليس كل من هو غير مس�لم فهو
كاف�ر ،فالكاف�ر م�ن الكُفر ،والكُف�ر هو الحجب والس�تر ،كما يقول الق�رآن الكريم
َ ْ َ َ ْ ُ
َ ََ
��ار َن َباتُ ُ
َْ
ك َّف َ
ّ
ال�زراع؛ ألن الزارع يلقي
يعني
هن�ا
ار
ف
الك
}،
ه
��ث أعجب ال
��ل غي ٍ
ّ
{كمث ِ
البذور ثم يسترها في األرض ،فأطلق عليه بأنه كافر بهذا المعنى.

فالش�يخ الصانعي يق�ول( :وأما غير المعاندين وهم عام�ة الك ّفار فاألظهر عدم
نجاس�تهم ،ب�ل أن عامة الك ّفار حتى الحرب�ي منهم إذا لم يحارب المس�لمين عناد ًا
لإلسلام ،وإنم�ا يقاتلهم ألس�باب أخرى ،ال ُيع�دّ معاند ًا وال يحكم بنجاس�ته)(((،
((( مرتضى مطهري .العدل اإللهي .طبعة 1401ﻫ (قم المقدسة :الدار اإلسالمية للنشر) ،ص.325
((( الشيخ يوسف الصانعي .مصباح المقلدين ،الطبعة الثانية1425ﻫ( ،قم المقدسة :منشورات ميثم
التمار) ،ص23
ّ
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وعنده أدلة استعرضها في مجال بحثه ،وهذا رأيه كفقيه.

الطوائف واحتكار الجنة

واألم�ر الخطي�ر أنه في داخل المس�لمين تجد أن كل طائفة ت�رى أنه لن يدخل
الجنة إال من كان معهم ،وبقية الناس كلهم في النار ،وهذا الحديث المتداول الذي
تحدث العلماء كثير ًا حول مدى صحة سنده ،واختالف ألفاظه ،وتحدثوا حول مدى
صحة مدلوله ،وهو الحديث الذي ينسب إلى رسول الله Aأنه قال« :لتفترقن هذه
األمة إلى ثالث وس�بعين فرق�ة كلهم في النار إال فرقة واح�دة»((( ،فبنا ًء عليه تكون
اثنتان وسبعون فرقة في النار ،وفرقة واحدة لجنة عرضها السماوات واألرض!!

وروي أن�ه قام رس�ول الل�ه Aفي صالة م�ع أصحابه« ،فق�ال إعرابي وهو في
الصلاة :الله�م ارحمن�ي ومحمد ًا وال ترح�م معنا أح�د ًا ،فلما س� ّلم النبي Aقال
لإلعرابي :لقد حجرت واسع ًا ـ يريد رحمة الله ـ»(((.

وهن�اك نصوص كثي�رة ّ
تدل على أن كل م�ن نطق الش�هادتين ،يدخلون الجنة،
َ
َ
َ
َ
وورد عن اإلمام جعفر الصادق Eفي تفس�ير قوله تعالىَ { :ول َس ْ
��وف ُي ْع ِطيك َر ُّبك
َ رَ ْ
موحد في ن�ار جهن�م»((( ،ويق�ول زرارة:
ف�َت�ض} ق�ال« :رض�ى ج�دي أال يبق�ى ّ
س�ألت اإلمام الصادق Eقلت له :أصلح�ك الله ،أرأيت من صام وصلى واجتنب
المحارم وحسن ورعه ممن ال يعرف وال ينصب؟ فقال :إن الله يدخل أولئك الجنة
برحمت�ه»((( ،ورواي�ة أخرى عن اإلم�ام جعفر الصادق Eيق�ول« :إن للجنة ثمانية
أبواب :باب يدخل منه النبيون والصديقون ،وباب يدخل منه الشهداء والصالحون،
((( بحار األنوار .ج ،54ص.318
((( صحيح البخاري .ج ،4ص ،89حديث.6010
((( الشيخ عبدعلي بن جمعة العروسي الحويزي .تفسير نور الثقلين .ج ،5الطبعة األولى 1422ﻫ،
(بيروت :مؤسسة التاريخ العربي) ،ص.595
((( بحار األنوار .ج ،27ص.183
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وخمس�ة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا ،وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن
يشهد أن ال إله إال الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت»(((.

فإذا لم ينصب اإلنسان العداء ألهل البيت فإنه مشمول بعفو الله ورحمته ،فقد
تكون الحقيقة غير واضحة أمامه؛ ألنه يعيش في بيئة معينة ،ولو اتضحت له الحقيقة
لقبلها ،فهذا أيض ًا يدخل الجنة.

إذ ًا رحم�ة الل�ه س�بحانه وتعال�ى واس�عة ،وعلى اإلنس�ان أن يكون ل�ه أمل في
رحمة الله س�بحانه وتعالى .وهذا أمير المؤمني�ن Eيخاطب أهل العراق« :يا أهل
َ َ رْ َ ُ لَىَ َ ْ ُ
سفوا ع أنفسِ�� ِه ْم ال
العراق ،تزعمون أن أرجى آية في كتاب الله {يَا ع َِباد َِي الذَِّين أ
َََ َْ
َت ْق َن ُط��وا م ِْن َر مْ َ
��وف
حةِ اللهَِّ} وإنا أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله{ :ولس
َ ترَ
َ
ي��ك َر ُّب َك ف ْض} وهي والله الش�فاعة ليعطيها أهل ال إل�ه إال الله حتى تقول:
ُي ْع ِط
رب رضيت»(((.
ّ

QQالح�ضارة المادية تن�شر العنف

البش�ر في حياتهم يحتاجون إلى التراحم فيما بينهم ،فهم يعيش�ون مع بعضهم
بعضا واضح�ة ،ل�ذا يحتاج�ون إلى أن
بعض�ا ،وح�االت الضع�ف تج�اه بعضه�م ً
ً
اَ
بعضا ،يقول تعال�ىُ { :ث َّم ك َن م َِن ال َ
ذَِّين
يتراحم�وا ،وأن يبذلوا الرحمة إل�ى بعضهم ً
اص ْوا بال ْ َم ْر مَ َ
َ ُ َ َ َ َ ْ َّ
الصب َوتَ َو َ
حةِ}[سورة البلد ،اآلية]17 :؛ ألن الناس إذا لم يتراحموا
ِ
آمنوا وتواصوا ب ِ رِْ
فيما بينهم؛ وس�ادت الش�دة والغلظة والقس�وة في تعاملهم ،فإنه يعيش�ون الش�قاء،
ويفقدون السعادة واألمن.
اإلنس�ان حينم�ا يرح�م اآلخرين يش�عر بالس�عادة ويرض�ى ضمي�ره ،ومن معه
يش�عرون بالس�عادة؛ ألنهم يأمنون عدوانه ،ويجدون إحس�انه .فالن�اس بحاجة إلى

((( بحار األنوار .ج ،8ص.122
((( األمثل في تفسير كتاب الله المنزل .ج ،20ص.254
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التراح�م فيم�ا بينه�م ،إال أن النزعة الذاتية عند اإلنس�ان ،واألهواء والش�هوات ،قد
تنحرف بفطرة اإلنسان ،وتخنق صوت الضمير في أعماقه ،بسبب اإلفراط والمبالغة
في حالة األنانية ،وبالتالي تنش�أ حالة القس�وة والعنف بين الناس ،وإنما جاء األنبياء
والرس�االت من أجل هداية الناس ،ونشر ثقافة الرحمة والتراحم فيما بينهم ،ليقوم
الناس بالقس�ط ،ف�إذا ابتعد الناس عن القيم الدينية س�ادتهم حالة العنف والش�قاء،
وهذا ما تعاني منه البشرية اآلن.

وتحرض حال�ة األنانية عند
الحض�ارة المادية تش�يع روح المصلحة والرب�ح،
ّ
اإلنس�ان ،لذلك انتشرت حالة العنف والقسوة بين أبناء البشر في هذا العصر ،إذ لم
يمر على البشرية عصر من العصور كانت فيه القسوة والعنف والجريمة أكثر انتشار ًا
ّ
م�ن هذا العصر ،واإلحصائيات تقول :في القرن العش�رين قتل  167مليون إنس�ان
بس�بب الح�روب والنزاع�ات ،وهن�اك أكثر من  490ألف ش�خص يموتون س�نوي ًا
بسبب العنف والجريمة.
وتُعدّ اآلن تجارة العنف أو تجارة األسلحة أضخم التجارات في العالم ،فهناك
تس�ابق على إنتاج السلاح ،وهذه المصانع حينما تصنع أس�لحة ،تبحث عن سوق
لتصريف هذه األس�لحة ،وال يكون ذلك إال بخلق الحروب والنزاعات في العالم،
ولذل�ك هم مس�ؤولون ع�ن خلق الح�روب والنزاعات م�ن أجل تحري�ك مصانع
األس�لحة لديه�م .وما عليك س�وى أن تنظر ف�ي ميزاني�ات وزارات الدفاع عند أي
دول�ة م�ن ال�دول ،لترى كم ُيصرف على السلاح ،ول�و أن ما تصرفه البش�رية على
السلاح يصرف عل�ى التعليم والصحة وعلى الش�عوب الفقي�رة المحرومة في كل
مكان ،لكان وضع البشرية غير هذا الوضع ،وهذا الحال.
فبعد االتفاق بين أمريكا وروسيا على خفض نسبة الرؤوس النووية من البلدين،
أصبح اآلن لكل منهما ثالث آالف وخمس�مائة رأس نووي ،وهذا يعني أن كل فرد
على وجه األرض حصته  200كغم من المتفجرات.
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وهناك مشكلة األلغام األرضية التي تنتجها المصانع .حيث ال تزال بعض الدول
المس�تكبرة ،ترف�ض التوقيع على اتفاقية عدم إنتاج األلغ�ام األرضية ،إذ يوجد اآلن
في أرجاء المعمورة  119مليون لغم ،وإنتاج اللغم الواحد يكلف خمس دوالرات،
تفجر ألغام.
وإزالته تكلف  500دوالر ،وفي كل سنة يموت  26ألف إنسان بسبب ّ
ففي حرب تحرير الكويت تم اس�تخدام خمسة ماليين لغم ،كما استخدمت العديد
م�ن األس�لحة الفتاكة التي ال ت�زال آثارها إل�ى اآلن ،ويذكر الباحث�ون والخبراء أن
أحد أس�باب ارتفاع إصابات السرطان في منطقة الخليج هي األسلحة والمواد التي
اس�تخدمت ف�ي تلك الح�رب المجنونة الفتاك�ة ،فالغرب جعل م�ن منطقتنا منطقة
تجارب للسلاح ،والشرق األوسط يستورد  %40من صادرات السالح في العالم،
ولهذا ال تريد الدول المس�تكبرة وخاصة أمريكا أن يس�ود السلام والوئام بين دول
المنطق�ة ،بل تريد كل دولة تعيش القلق من الدول األخرى ،حتى تش�تري كل دولة
أس�لحة في مقابل الدولة األخرى ،فهم يؤجج�ون المخاوف فيما بين دول المنطقة
وشعوبها ،حتى يبيعوا أسلحتهم ،ويهيمنوا على المنطقة.
هذه هي الحضارة المادية ،حضارة عنف ودمار .فيها تقدم علمي وتكنولوجي،
وه�ذا ال ُيمكن إنكاره ،إال أنه مع األس�ف الش�ديد هن�اك أيض ًا ارتفاع في مس�توى
العنف والجريمة في العالم ،بسبب هذه الحضارة المادية ،ويكفي أن تسمع األخبار
يومي ًا لتعرف ما يجري في العالم بصورة دائمة من دمار بسبب هذه الحضارة ،وبالد
المسلمين هي الضحية الكبرى.

QQالعنف �شقاء المجتمع

بدأ العنف ينتشر في داخل مجتمعاتنا بعكس ما كانت عليه في الماضي ،حيث
كان�ت تعيش األمن واالس�تقرار الداخلي .والمجتمع هو حصن اإلنس�ان ،وملجأه
يعي�ش في�ه مثل بيته ،يأمنه ويس�تقر فيه ويطمئن له ،ومع األس�ف الش�ديد فإن حالة
االستقرار واألمن االجتماعي التي كنا نعيشها بدأت تتالشى ،فقد بدأت حاالت من
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الرعب والعنف واإلجرام تتسلل إلى مجتمعاتنا ،وإحصائيات األمن العام السعودي
لعام 2006م تكشف بعض هذا األمر ،تقول اإلحصائية :في كل يوم في بالدنا هناك
 43جريمة قتل أو محاولة قتل ،وفي كل يوم  110جريمة سرقة(((.

وبعي�د ًا ع�ن اإلحصائي�ات كنّا نفخ�ر بمجتمعن�ا المتجانس ال�ذي يعيش حالة
االستقرار واألمن االجتماعي ،وكيف أن كل شاب ،وكل واحد من أبناء المجتمع،
كان يرى نفس�ه أمين ًا على كل أعراض مجتمعه ،وعلى كل أمواله ،وكان يعتبر نفس�ه
جزء ًا من عائلة المجتمع الكبيرة ،ومع األسف الشديد أصبحنا نجد في هذه السنوات
ح�االت من اإلجرام ،ومن أناس لم يأتوا من كوكب آخر وال من مجتمع آخر ،إنهم
من هذا المجتمع ،هناك نس�بة كبيرة من الجرائم م�ن قبل الوافدين من خارج البلد،
لكن نسبة ليست قليلة هي من أبناء المجتمع نفسه .فكيف يرتاح اإلنسان وهو يجد
أن ش�باب ًا م�ن أبناء مجتمعه يمارس�ون العنف فيم�ا بينهم ،ويمارس�ون العنف على
اآلخرين ،ويس�طون لس�رقة بيوت بعضهم بعض ًا ،وخاصة في مثل أيام المناسبات،
هناك عصابات تعرف أن منطقة خالية من أهلها ألنهم في مناس�بة أو مأتم ،فيسطون
عل�ى البيوت ،ويس�رقونها ،وأكثر م�ن ذلك حصل أكثر من مرة أن امرأة تمش�ي في
الطري�ق يس�حبون الحقيب�ة م�ن يدها حتى تس�قط عل�ى األرض ،وينهب�ون الهاتف
الجوال من يد إنسان يتكلم به.
ّ

وعن�د التأم�ل فيما يجري نجد أن لهذه الظاهرة أس�با ًبا ،وعلين�ا جميعا أن نهتم
بمواجه�ة هذه الحال�ة ،ففي كل دول العالم والمجتمعات هن�اك برامج يطلق عليها
برام�ج الوقاي�ة من العن�ف ،ونحن نحتاج إلى مثله�ا ،هذه البرامج تب�دأ من التربية؛
ألن ثقاف�ة العنف قد يرتضعها اإلنس�ان وهو طفل ،فمث ً
لا أفالم الكارتون في غالبها
أفلام عن�ف ،فالطفل وهو صغي�ر يرى العنف ،ووس�ائل اإلعالم دائم� ًا تنقل أمامه
مناظ�ر العن�ف ،فيتربى على ذلك .بعكس الماضي ،كان اإلنس�ان إذا رأى حالة قتل
((( صحيفة الوطن السعودية .الصادرة بتاريخ 2006/8/26م.

ةداعسلا عنصت ةمحرلا

I 181
Q

يرع�ب ويخ�اف ويرتعد ،أم�ا اآلن فقد اصبح�ت مناظر الدم�اء والقت�ل عادية أمام
اإلنس�ان؛ ألن وس�ائل اإلعالم ط ّبعت ه�ذه المناظر ،بنقلها لألح�داث التي تجري
في العالم ،فأصبح اإلنس�ان يس�تخدم السلاح على أقل خالف وأتفه قضية .وقبل
أيام نش�رت جريدة الرياض أن نسا ًء في القطيف تشاجرن في محل لبيع (الشاورما)
بس�بب تقديم طلب زبونة على أخرى ،وبدأ الش�جار بالمالسنة ثم تطور إلى صراع
باأليدي ،ورشق متبادل بالحقائب وما كان متوفر ًا من أشياء(((.

ماذا ّ
حل بنفوسنا؟ هناك حالة تشنج ،أعصابنا مشدودة على بعضنا بعض ًا ،وهناك
تس�اهل أمام تس�لل السالح وتجارته واستخدامه ،ونحن نأمل أن أجهزة األمن تزيد
من نشاطها ودورها ،وال يترك الموضوع هكذا ،والناس يجب أن يكون لهم دور.

علين�ا جميع� ًا أن نتحمل المس�ؤولية ،حماي ًة ألنفس�نا وألعراضن�ا ،وأن نعالج
ٍ
واحد من أهم األسباب التي تقف وراء انتشار حاالت
األس�باب ،وهنا أتحدث عن
العنف في مجتمعنا.

العنف الأ�سري

َْ َ َ
أهم ش�يء داخل األس�رة هي عالقة المحبة ،يقول تعالىَ { :وم ِْن آيَاتِهِ أن خل َق
ُ ْ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ يَ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ً َ َ مْ َ ً
َُْ
َ ُ
حة} [سورة الروم:اآلية،]21
لك ْم م ِْن أنفسِكم أزواجا ل ِتسكنوا إِلها وجعل بينكم مودة ور

فيجب أن تسود الحياة العائلية المودة والرحمة ،وليست هناك عالقة أوثق لإلنسان
م�ن عالقت�ه بعائلته ،وم�ن عالقة الزوج بزوجت�ه ،والقرآن الكريم يعب�ر عنها بقوله:
ُ َّ لبِ َ ٌ َّ ُ
نت ْم لبِ َ ٌ
ك ْم َوأَ ُ
اس ل َّ ُه َّ
{هن اس ل
وساتر
اإلنسان،
بجس�د
ملتصق
اللباس
أن
فكما
}
ن
ٌ
وزين�ة له ،فإن العالقة الزوجية تخلق هذه الحالة بين الرجل والمرأة ،ولذلك ينبغي
أن تكون العالقة داخل العائلة ،بين الزوجين ومع األوالد عالقة مودة ورحمة.
والس�ؤال :ه�ل تُحق�ق العالق�ة الزوجي�ة الي�وم ه�ذا المس�توى م�ن الم�ودة

((( جريدة الرياض .الصادرة بتاريخ االثنين  24ذي الحجة 1429ﻫ ـ  22ديسمبر2008م ـ العدد .14791
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والرحمة؟

ف�ي الحقيقة أصبحنا نس�مع ون�رى حاالت من العنف األس�ري ،تُه�دد الحالة
العائلي�ة بالتف�كك واالنهي�ار ،فم�ا يصنع�ه بع�ض األزواج بزوجاتهم ،وم�ا تصنعه
ٍ
بخطر
بع�ض الزوجات باألوالد واألطفال ،أو بتصرفاتها الس�يئة تجاه الزوجُ ،ينذر
ماس�ة إلى الحديث ح�ول هذا األمر ،وتكوين اللجان
كبي�ر .وهذا يجعلنا في حاجة ّ
والمراكز والمؤسس�ات ،وبث الوع�ي ،وإصدار التش�ريعات والتقنينات التي تردع
مثل هذه الممارسات ،فالزوجة أمانة وال يصح أن ُيمارس تجاهها العنف ،فقد ورد
ع�ن رس�ول الله« :Aف�أي رجل لطم امرأت�ه لطمة ،أمر الله عز وج�ل مالك خازن
حر وجهه س�بعين لطمة في نار جهنم»((( .فال يجوز للرجل أن
النيران فيلطمه على ّ
يتعام�ل بالس�وء م�ع زوجته ،فإن الله يحاس�به على ذلك ،وحتى ل�و صدر خطأ من
الزوج�ة فعلى الزوج أن يس�توعب الخطأ ويحتويه ،ول�ه في ذلك ثواب عظيم ،ورد
عن النبي Aأنه قال« :من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه ،أعطاه الله بكل مرة
يصبر عليها من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بالئه»(((.
وم�ا افتخر رس�ول الله Aبأنه خير الن�اس في ش�يء إال بالرحمة ألهله حيث
قال« :Aخيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي»(((.

يصح لإلنس�ان أن ي�ؤذي زوجته ،ال بالض�رب ،وال بالزج�ر ،وال يجوز له
فلا ّ
أن يس�بها ،ف�كل ذل�ك ح�رام  ،وعلى الزوج�ة ألاّ تغض�ب زوجها ،وال تس�يء إليه
فإنه�ا تكون مأثومة ،وكما ورد عن رس�ول الله Aأنه قال« :م�ن كان له امرأة تؤذيه
ل�م يقبل الله صالتها وال حس�نة من عمله�ا حتى تعينه وترضي�ه وإن صامت الدهر
وقامت وأعتقت الرقاب ،وأنفقت األموال في س�بيل الله وكانت أول من يرد النار،

((( مستدرك الوسائل .ج ،14ص.250
((( وسائل الشيعة .ج ،20ص.164
((( وسائل الشيعة .ج  ،20ص.171
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ث�م قال رس�ول الل�ه :Aوعلى الرج�ل مثل ذلك ال�وزر الع�ذاب إذا كان لها مؤذ ًيا
ظالما»((( .وعن إس�حاق بن عمار قال :قلت ألب�ي عبد الله :Eما حق المرأة على
ً
زوجه�ا ال�ذي إذا فعله كان محس�نًا؟ قال :يش�بعها ويكس�وها وإن جهلت غفر لها،
وقال أبو عبد الله :Eكانت امرأة عند أبي Eتؤذيه فيغفر لها)(((.

نحن بحاجة إلى نشر هذه الثقافة ،في مقابل ثقافة التحدي التي تسود في بعض
األحي�ان بين الزوجين ،خالف ًا ألمر الله ،يقول تعالى{ :فَإ ْم َس ٌ
��اك ب َم ْع ُروف أَ ْو تَس ٌ
يح
ٍ
ِ
ِ
رِْ
ْ َ
ان}[س�ورة البقرة :اآلية ،]229ومع األس�ف الش�ديد بدأت تظهر مثل هذه الظواهر
بِإِحس ٍ
َ ََُْ َ
ْ َ ُ ُ ُ
والحاالت ،وعلى اإلنس�ان أن يعرف الحدود {ت ِلك حدود اللهَِّ فال تعتدوها}[س�ورة
تكررت ف�ي العالقة الزوجي�ة هذه اآلية
البق�رة ،اآلي�ة ،]229:ال تتع�دَّ ح�دود الل�ه ،وقد ّ
أكثر من مرة ،وبعض األزواج يرى نفس�ه وكأنه مس� ّلط على زوجته ،وعلى أموالها،
وتتحمل عمل البي�ت وتربية األبناء ،قد تك�ون موظفة أيض ًا،
وبعض النس�اء تتع�ب
ّ
ومع ذلك تجد الزوج ال يقدِّ ر هذا الدور لزوجته ،وال أريد أن أنحاز للمرأة ،فبعض
النساء تسيء لزوجها ،وال تقوم بالواجب تجاهه.
ْ

اص ْوا بال َم ْر مَ َ
َ َ َ َ ْ َّ
الصب َوتَ َو َ
حةِ} ،واألسرة
ِ
نحن بحاجة إلى المودة والرحمة {وتواصوا ب ِ رِْ
يجب أن تسودها حالة األلفة والمحبة بين األب وأوالده ،بين الزوج وزوجته ،وإذا
ترب�ى الولد ف�ي بيت كله حب وعطف وحنان س�يكون أقرب إلى االس�تقامة ،بينما
من يتربى في بيت تعصف به الخالفات والش�قاق والعنف والقسوة ،فإن الولد ينشأ
وكأنه مشروع إجرام ،يصبح مهيأ لممارسة اإلجرام.

وم�ن األش�ياء الهامة التي يجب أن نتأملها في س�يرة نبينا محمد Aمع أس�رته
وعائلته ،حالة المحبة التي تسود تلك األسرة ،ونتعلم منها ،وكذلك كان أهل البيت
ف�ي عالقاته�م مع أس�رهم وأبنائهم ،كانوا يحب�ون أبناءهم ،ويحترم�ون زوجاتهم،

((( بحار األنوار .ج  ،73ص.363
((( الكافي .ج ،5ص.511
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وخاصة حينما يكون االبن في مستوى ٍ
عال من األخالق وااللتزام.

حب
وتحدثنا الس�يرة الحس�ينية عن أروع صور المحبة التي كان�ت تتجلى في ّ
الحسين لولده علي األكبر ،وفي تفاني علي األكبر في حب أبيه الحسين ،حيث كان
من أشد المواقف ألم ًا وحزن ًا على قلب الحسين استئذان ولده علي األكبر للخروج
إل�ى المعرك�ة ،تقول الروايات :إن�ه أرخى عيني�ه بالدموع ورفع طرف إلى الس�ماء
ً
قائال :اللهم اشهد فقد برز إليهم غالم أشبه الناس َخلق ًا ُ
وخلق ًا ومنطق ًا برسولكA
وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه.

وحي�ن وقف الحس�ين على مص�رع ولده عل�ي األكبر تحدث م�ن أعماق قلبه
قائالً :قتل الله قو ًما قتلوك ،يا بني! ما أجرأهم على الله ،وعلى انتهاك حرمة رسول
الله ،على الدنيا بعدك العفا.

ر�سالة عا�شوراء
Qفل�سفة ال�شهادة
Q
Qلماذا قتل الح�سين؟
Q
Qفي مواجهة خطر الطائفية
Q

ذَِّين قُتلُوا ف َسبيل الل أَ ْم َواتا ً بَ ْل أَ ْ
{وال حَتْ َس نَ َّ
َ
ح َياءٌ
ب ال َ ِ يِ ِ ِ هَِّ
َْ َّ ْ ُْ َُ َ
عِند رب ِ ِهم يرزقون} [سورة آل عمران ،اآلية]169:

QQفل�سفة ال�شهادة

أع�ز ما على اإلنس�ان في هذه الحياة ،روحه التي بي�ن جنبيه ،لذلك فهو يحافظ
ّ
على حياته ،ويبعد أي أذى عن نفسه .واإلنسان المؤمن أشدّ حفظ ًا ،وحماي ًة لحياته
يحمله مس�ؤولية الحفاظ عل�ى حياته
وروح�ه م�ن غي�ر المؤمن؛ ذل�ك ألن إيمان�ه ّ
وروحه ،فهي أمانة عنده ،وال يجوز له ش�رع ًا أن يف�رط في هذه األمانة ،ولهذا ُح ّرم
االنتحار ،وإلقاء النفس في التهلكة .كما أن الحياة لها حرمتها ،وقدسيتها ،ومكانتها
في اإلسلام ،وحاالت االس�تهتار بالحياة ،إنما تحصل عند من ال يعي ،وال يتعقل
روح اإلسلام ،وال يفهم�ه فهم ًا صحيح� ًا .في حين يفترض في المس�لم أن يحافظ
عل�ى حياته ،ويس�لك مختلف الطرق من أجل تحقيق ذل�ك ،فواجب عليه حمايتها
يقصر في وسائل حماية حياته ،وحفظ روحه.
شرع ًا ،وال يصح له أن ّ

أهم وهدف أس�مى وهي خدم�ة القيم ،والحفاظ على
أم�ا إذا كانت هناك غاية ّ
المب�ادئ المقدس�ة الس�امية ،فهنا تكون المعادل�ة مختلفة ،وهذا يطل�ق عليه عنوان
معرضة
(في س�بيل الله) .فحينما تكون المس�ألة (في سبيل الله) ،وتكون قيم الحق ّ
للخطر ،وتحتاج إلى الدفاع ،والفداء والتضحية ،فإن المعادلة تنقلب عند اإلنس�ان
المؤمن ،فبعد أن كان يحافظ على حياته ويحمي نفسه ،تراه مندفع ًا ،ومبادر ًا للدفاع
عن هذه المبادئ والقيم ،وإذا ما أصيب في معركته من أجل المبادئ والقيم ،يطلق
عليه الدين مصطلح ًا عظيم ًا هو مصطلح (شهيد).
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والش�هادة من الش�هود ،ويعني :الحضور ،فهو حاضر وليس غائ ًبا ،وهو شاهد
على ساحته ،وعلى مجتمعه وعصره .وقد ورد في فضل الشهادة عن رسول اللهA
أنه قال« :فوق كل ٍّبر ّبر حتى ُيقتل الرجل في س�بيل الله ،فإذا ُقتل في س�بيل الله عز
وجل فليس فوقه بر»(((.

وربما يتصور الناس أن الذي ُيقتل في س�بيل الله خس�ر الحياة ،وانتهت حياته،
إال أن اآلية الكريمة تطرح مفهوم ًا آخر ،وهو أن الشهيد بشهادته بدأ حياته الحقيقية،
َ ً ْ
فهو قد كس�ب الحياة ولم يخس�رهاَ { ،وال حَتْ َس نَ َّ
ذَِّين قُتِلُوا ف َ
ب ال َ
يل اللهَِّ أ ْم َواتا بَل
ب
��
س
يِ
ِ
ِ
َ َْ ٌ َْ َّ ْ ُْ َُ َ
ون} ،إنهم أحياء عند الله في الحياة البرزخية ،فرحين بما آتاهم
أحياء عِند رب ِ ِهم يرزق
الل�ه من فضله ،وهم أحياء في ضمائر الن�اس ،وفي ذاكرة التاريخ ،ألنهم قد ضحوا
من أجل القيم ،فيصبحون خالدين بخلود تلك القيم ،التي ضحوا من أجلها.

وحيث إن الشهداء يتفاوتون في المكانة والمقام بتفاوت شخصياتهم ،ومواقف
التضحية التي وقفوها ،لذلك فإن أبا عبد الله الحسين Eسبط رسول الله ،Aوسيد
ش�باب أهل الجنة ،هو في الطليعة من الش�هداء ،وكما أطلق عليه األديب المصري
المعروف عباس محمود العقاد :عنوان (أبو الشهداء).

ال�شهادة الخالدة

وقضية اإلمام الحسين Eنموذج بارز لخلود الشهداء في سبيل الله ،فمع مرور
العصور واألجيال واألزمنة ،إال أن قض ّية الحسين Eتتجدد دائم ًا وأبد ًا.
لماذا االهتمام بقضية اإلمام الحسينE؟

وربم�ا يك�ون هن�اك تس�اؤل :لماذا ه�ذا االهتم�ام المم ّي�ز بعاش�وراء وبقضية
اإلم�ام الحس�ينE؟ رغم أن هناك ح�وادث كثيرة حصلت في التاريخ اإلسلامي
واإلنس�اني؟ وكثيرون قد استشهدوا في سبيل الله ،فهذا أبوه أمير المؤمنين علي بن
((( وسائل الشيعة .ج 15ص.17
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أبي طالب Eكان ش�هيد ًا في س�بيل الله وفي محراب صالته فلماذا هذا التم ّيز في
قضية أبي عبد الله الحسينE؟
وسر هذا االهتمام:
سر هذا الخلودّ ،
نريد أن نسلط األضواء على ّ

أوالً :العناية اإللهية

يمكنن�ا أن نق�ول ب�كل ثق�ة إن هن�اك عناية إلهي�ة خاص�ة بقضية أبي عب�د الله
ً
تحليال أو ا ّدعا ًء ،إنما هذا ما نلمسه من سيرة رسول الله،A
الحسين ،Eوهذا ليس
فإنها الحادثة الوحيدة التي اهتم بها رس�ول الله ،Aوأبدى التألم والتفجع لها قبل
وقوعها بنصف قرن ،ولو تأمل كل مس�لم في األحاديث الواردة عن اهتمام رس�ول
الله Aبقضية شهادة سبطه أبي عبد الله الحسين ،Eألدرك هذه الحقيقة.

وه�ذه األحاديث موجودة في مصادر المس�لمين ،فينبغ�ي أن نقف عندها وقفة
ٍ
عاطفة محض�ة ،وبهذه الطريقة
تأمل ،فرس�ول الله Aليس إنس�ان ًا عادي ًا ينطلق من
الت�ي ال يقوم بها األش�خاص العاديون من البش�ر ،فاألش�خاص العادي�ون يتألمون
حينما يصاب وليد لهم وقت إصابته ،أما قبل إصابته بخمس�ين سنة ،هذا لم يحدث
ألي إنسان من البشر ،إال أنه حصل من رسول الله.A

وه�ي أحاديث أكدّ العلماء صحتها س�ند ًا ،ومنها ما أورده الحاكم النيس�ابوري
ف�ي كتابه المس�تدرك على الصحيحين بس�نده« :عن أم الفضل بن�ت الحارث :أنها
منكرا ،قال« :ما
حلما ً
دخلت على رسول الله Aفقالت :يا رسول الله ،رأيت الليلة ً
هو؟» قالت :إنه ش�ديد ،قال« :ما هو؟» قالت :رأيت كأن قطعة من جس�دك قطعت
ووضعت في حجري؟ فقال رسول الله« : Aرأيت خير ًا  ،تلد فاطمة غالم ًا فيكون
ف�ي حج�رك» .فولدت فاطم�ة Fالحس�ين Eوكان ف�ي حجري كما قال رس�ول
الله ،Aفدخلت يوم ًا إلى رسول الله Aفوضعته في حجره ،ثم حانت مني التفاتة
ف�إذا عينا رس�ول الل�ه Aتهريقان من الدموع ،قال�ت :فقلت :يا نب�ي الله بأبي أنت
وأمي ،ما لك؟! قال« :أتاني جبرئيل Eفأخبرني أن أمتي س�تقتل ابني هذا ،فقلت:
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هذا! فقال :نعم ،وأتاني بتربة من تربته حمراء»(((.

ق�ال الحاك�م النس�يابوري :ه�ذا حدي�ث صحي�ح عل�ى ش�رط الش�يخين ولم
يخرجاه.

ونق�ل ه�ذا الحدي�ث وصححه أيض� ًا الش�يخ األلباني ف�ي سلس�لة األحاديث
الصحيحة ،وقال هذا سنده صحيح ،وله شواهد عديدة ،ثم ذكر من الشواهد ،بسنده
ع�ن أم المؤمنين أم س�لمة وعن أم المؤمنين عائش�ة قال دخل رس�ول الله Aعلى
علي فيها فقال لي :إن ابنك
علي البيت ملك لم يدخل َّ
أحدهما وقال لها« :لقد دخل َّ
هذا حس�ين مقتول ،وإن ش�ئت أريتك من تربة األرض التي يقت�ل بها ،قال :فأخرج
أيضا تؤكد صحة هذا الحديث.
تربة حمراء»((( .وذكر األلباني شواهد أخرى ً

وفي مسند اإلمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن نجي وكان صاحب أمير
المؤمني�ن علي بن أبي طالب Eقال« :أنه س�ار مع على Eوكان صاحب مطهرته
فلم�ا حاذى نينوى وهو منطلق إل�ى صفين فنادى علي :Eاصبر أبا عبد الله ،اصبر
أبا عبد الله بش�ط الفرات .قلت :وماذا؟ قال :دخلت علي النبي Aذات يوم وعيناه
تفيضان ،قلت :يا نبي الله ،أغضبك أحد ،ما ش�أن عينيك تفيضان؟ قال :بل قام من
عندي جبريل قبل ،فحدثني أن الحس�ين يقتل بش�ط الفرات ،قال :فقال هل لك إلى
أن أشمك من تربته؟ قال :قلت :نعم ،فمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم
أمل�ك عين�ي أن فاضت�ا»((( ،هذا ما ينقله أمي�ر المؤمنين علي ب�ن أبي طالب Eعن
رسول الله.A
وهناك عدد وفير من الروايات في مختلف كتب الحديث والتاريخ تنقل مثل هذا

((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص ،194حديث .4818
((( محمد ناصر الدين األلباني .سلسلة األحاديث الصحيحة .ج ،2الطبعة الرابعة 1405ﻫ( ،بيروت:
المكتب اإلسالمي) ،ص ،485حديث.822
((( أحمد بن حنبل .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،1الطبعة األولى 1419ﻫ( ،بيروت :عالم الكتب)،
ص ،264حديث .648
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عما سيجري على سبطه الحسين ،ويبدي
المش�هد عن رس�ول الله ،Aأنه يتحدث ّ
حزنه وتألمه لما سيقع عليه بعد أكثر من نصف قرن ،حيث كانت والدة الحسين في
الس�نة الرابعة للهجرة أو الثالثة ،وش�هادته مطلع سنة إحدى وستين ،حتى أصبحت
القضية مش�هورة معروفة في أوس�اط البيت النبوي ،ومن حوله من األصحاب ،كما
أورد الحاكم النيسابوري في المستدرك بسنده عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال:
ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف(((.

إن أكثر أمهات المؤمنين الحظن هذا المشهد من رسول الله ،Aوكذلك عدد
من األصحاب ،يقول الش�وكاني في ( ّدر السحابة في مناقب القرابة والصحابة) بعد
أن نق�ل بعض األحادي�ث في الموضوع( :وأخرج نحو ه�ذه األحاديث (الطبراني)
من حديث أم س�لمة ،وابن س�عد من حديث عائش�ة ،و(الطبراني) في (الكبير) من
حديث زين�ب بنت جحش و(أحمد) و(أبو يعلى) ،و(ابن س�عد) ،و(الطبراني) في
(الكبي�ر) من حديث عل�ي ،و(الطبراني) ف�ي (الكبير) أيض ًا من حدي�ث أبي أمامة،
و(الطبران�ي) ف�ي (الكبي�ر) من حديث أن�س ،و(الطبران�ي) في (الكبي�ر) أيض ًا من
حديث أم س�لمة وأبي س�عد ،و(الطبراني) ف�ي (الكبير) من حديث عائش�ة ،و(ابن
عس�اكر) من حديث زينب أم المؤمنين ،و(ابن عس�اكر) من حديث أم الفضل بنت
الحارث ،زوج العباس .فكانت القضية معروفة وواضحة ،فما هو تفسير بكاء رسول
الل�ه Aوتحدث�ه عن هذا األمر أمام زوجاته وأصحابه ،لحادثة لم تقع بعد ،ثم ينقل
لنا االهتمام اإللهي بها؟ هذا دليل على أن المسألة ليست مسألة عادية ،ودليل على
أن رس�ول الله Aيريد أن يلفت األمة إل�ى أهمية هذه الحادثة ،وأن ال يتعامل معها
كأي حادثة أخرى.
وإذا أضفن�ا إلى ذلك م�ا ورد عن أئمة أهل البيت Bمن االهتمام بهذه الحادثة
يبجلهم كل المس�لمين ،ونحن الش�يعة لنا معتقدنا
بع�د وقوعها ،وهم أئم�ة عظامّ ،
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص ،197حديث .4826
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الخاص فيهم كأئمة ،فماذا نفعل إذا وجدنا هؤالء األئمة كلهم في حياتهم يتذكرون
ما حصل لإلمام الحس�ينE؟ ويأمرون الناس أن يهتموا لهذه الحادثة ،وألاّ يمروا
مرورا س�ري ًعا؟ إن هذا سبب مهم من أس�باب تخليد هذه الحادثة ،واالهتمام
عليها
ً
بها.
ثاني ًا :عظمة شخصية الحسين

ش�خصية اإلمام الحس�ين Eلم تكن ش�خصية عادية ،وال أحد من المسلمين
ينك�ر مكانت�ه ،ومحبة رس�ول الله Aالبالغة ل�ه وألخيه اإلمام الحس�ن ،Eوهناك
أحادي�ث صحيح�ة وثابتة ترويه�ا كتب المس�لمين عامة ،فقد ورد عن�ه Aأنه قال:
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»((( ،واألحاديث الواردة في فضل اإلمام
الحسين Eموجودة في كتب الفضائل من كتب الحديث من الصحاح والمسانيد،
أحب
أحب الل�ه من ّ
ومنه�ا أن رس�ول الل�ه Aقال« :حس�ين مني وأنا من حس�ينّ ،
حسينًا ،حسين سبط من األسباط»(((.

واألحاديث كثيرة ومتكررة وبصيغ مختلفة وفي مختلف المصادر اإلسلامية،
ولذل�ك كان الصحابة يج ّل�ون اإلمام الحس�ين .وورد أن الخليفة عمر بن الخطاب
كان يخطب على المنبر فدخل اإلمام الحس�ين Eالمس�جد وكان صغير ًا في السن
حتى وصل إلى المنبر وصعد وخاطب الخليفة عمر قائالً :انزل عن منبر أبي واصعد
منبر أبيك ،فقال :إن أبي لم يكن له منبر ،قال الحس�ين :Eفأقعدني معه ،فلما نزل
ذهب بي إلى منزله فقال :أي بني ،من علمك هذا؟ قلت :ما علمنيه أحد ،فقال :أي
بني! لو جعلت تأتينا وتغشانا ،قال :فجئت يوما وهو ٍ
خال بمعاوية وابن عمر بالباب
ً
ل�م ي�ؤذن له ،فرجعت ،فلقيني بع�د فقال :يا بني! لم أرك أتيتن�ا؟ قلت :جئت وأنت
ٍ
خال بمعاوية فرأيت ابن عمر رجع فرجعت ،فقال :أنت أحق باإلذن من عبد الله بن
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص ،182حديث.4779
((( المستدرك على الصحيحين ،ج ،3ص ،194حديث.4820
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عمر! إنما أنبت في رؤوسنا ما ترى الله ثم أنتم ووضع يده على رأسه»(((.

وهك�ذا بقي�ة الصحابة ،فعبد الله بن عباس ـ حبر األمة ـ كان إذا خرج الحس�ن
أو الحس�ين يسوي لهما الركاب ويقدم لهما الدابة ،قيل له :أنت أس ّن منهما تمسك
لهما بالركاب؟ فقال :يا ُلك َْع! وما تدري من هذان؟ هذان ابنا رسول اللهَ Aأوليس
علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما»((( .والصحابي أبو هريرة كان
مما أنعم الله َّ
يش�ارك في تش�ييع جنازة امرأة فج�ئ بجنازة رج�ل فجعله بينه وبي�ن المرأة فصلى
عليهم�ا ،وأعيا الحس�ين Eفقعد ف�ي الطريق ،فجعل أبو هري�رة ينفض التراب عن
قدمي�ه بط�رف ثوبه ،فقال الحس�ين :Eأتفعل ه�ذا؟! قال أبو هري�رة :دعني منك،
فوالله لو علم الناس منك ما أعلم لحملوك على رقابهم»(((.
فالحس�ين Eليس شخصية عادية ،وحينما يتخذ موقف ًا ،ال بدّ وأن يكون محل
اهتمام من كل المسلمين ،ومن جميع األجيال.
ثالث ًا :أهداف الحركة الحسينية

ما هو الهدف في حركة اإلمام الحسينE؟ أما كان في وسعه أن يسالم ويهادن
ويبايع يزيد بن معاوية ،حتى ال تحصل هذه الحادثة؟

أجاب العلماء والمحققون عن هذا السؤال :بأنه لم يكن بوسع اإلمام الحسينE
أن يفعل ذلك؛ ألن مس�المة يزيد ومبايعته كانت تعني الموافقة على انحراف خطير
ق�د حصل في واقع األمة ،فكان ال بدّ وأن يس�جل الحس�ين االعت�راض ،وأن يأخذ
موقف� ًا ،حت�ى تعرف األم�ة أن ما حدث يعتب�ر انحراف ًا خطير ًا ،ومم�ن كتب عن هذا
االنحراف الخطير ،الش�يخ أبو األعلى المودودي ،العالم اإلسالمي الكبير مؤسس
الجماع�ة اإلسلامية في باكس�تان ،ل�ه كتب كثيرة منه�ا كتيب صغير طب�ع في مصر
((( كنز العمال ج 13ص ،654حديث .37662
((( بحار األنوار .ج ،43ص.319
((( ابن عساكر .ترجمة اإلمام الحسين بن علي .ص ،149حديث..191
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عنوانه (لماذا استش�هد اإلمام الحس�ين؟) في ه�ذا الكتيب يق�رر أن انحراف ًا خطير ًا
قد حصل في واقع األمة ،فالخالفة الراش�دة الت�ي انتهت بمقتل أمير المؤمنين علي
ب�ن أبي طالب ،Eبدأ بعدها الملك العض�ود ،ومع مجيء يزيد بن معاوية كان هذا
يترسخ في واقع األمة ،بأن يأتي شخص
التحول الخطير قد أخذ مداه ،فقد بدا وكأنه ّ
ويحكم المسلمين دون رض ًا منهم ،ودون موافقة ،وإنما عبر التوريث الذي لم يكن
عند الخلفاء السابقين ،وليس مقبوالً عند األمة ،ثم تفرض سلطته على الناس بالنار
والحديد ،وبعد ذلك فهو يتعامل في األمة تعام ً
ال جائر ًا ،وال يلتزم بتعاليم اإلسلام
ف�ي العدل والتش�اور وحري�ة الرأي واحت�رام قيم األمة ومقدس�اتها ،ه�ذا انحراف
خطي�ر ،ال يصح الس�كوت عنه ،بل ال بدّ من تس�جيل موقف تج�اه هذا االنحراف،
وم�ن أولى بأبي عبد الله الحس�ين Eم�ن اتخاذ هذا الموقف ،كم�ا قال « :Eأيها
الناس ،إن رسول الله Aقال« :من رأى سلطانًا جائر ًا مستح ً
ال لحرم الله ناكث ًا لعهد
الله مخالف ًا لس�نة رس�ول الله Aيعمل في عباد الله باإلثم والعدوان فلم يغير عليه
بفع�ل وال ق�ول كان حق ًا على الله أن يدخله مدخل�ه» أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة
الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيئ،
أحق من غ ّير»(((.
وحرموا حالله وأنا ّ
أح ّلوا حرام الله ّ
وقد و ّطن اإلمام الحس�ين Eنفسه على أن يضحي بها في سبيل الله ،من أجل
يسجل هذا الموقف االعتراضي.
أن ّ

بالطبع فإن اإلمام الحسين Eلم يتحرك من أجل الحرب والقتال ،وقد تحدث
م�ع الجيش األم�وي أكثر من مرة قائلاً« :إني لم آتكم حتى أتتن�ي كتبكم ،وقدمت
عل�ى رس�لكم ،أن أقدم علينا فإنه لي�س لنا إمام ،لعل الله يجمعن�ا بك على الهدى،
فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم ،فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم
أق�دم مصركم ،وإن ل�م تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرف�ت عنكم إلى المكان
((( تحف العقول ،ص.٥٠٥
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أص�روا عليه ،بأن ال مجال ،إم�ا أن تنزل على
ال�ذي أقبلت منه إليك�م»((( .ولكنهم
ّ
حك�م يزي�د بن معاوية ،وتبايعه ،أو نناجزك القتال ،فهنا لم يجد اإلمام الحس�ينE
ب�دًّ ا من أن يعانق الش�هادة ،ويضحي بنفس�ه في س�بيل قيمه ،وفي س�بيل أن يوضح
لألمة ولألجيال القادمة ،إن هذا االنحراف الخطير ليس مقبوالً ،وال يصح السكوت
عنه.
رابع ًا :وحشية الجيش األموي

إن أحد أس�باب خلود هذه الحادثة هي الطريقة المأس�اوية التي ُقتل بها اإلمام
الحس�ين ،Eفهي لم تكن مجرد معركة يقتل فيها رجال من الطرفين ،وإنما مارس
جي�ش يزي�د أفظ�ع األس�اليب للتمثي�ل والتنكي�ل واإليذاء بعت�رة رس�ول الله،A
والخطاب الذي جاء من ابن زياد البن سعد ٌ
دليل على ذلك حيث كتب إليه آمر ًا له:
« فازح�ف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مس�تحقون ،فإن قتل حس�ين
ِ
فأوط الخيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم»(((.

فالمس�ألة لم تكن مجرد قتل عادي .وبعد المعركة ما ُفعل بأس�رة الحس�ينE
وعائلت�ه م�ن فظائع ومصائب ،بحيث ال يمكن لمس�لم أن يقرأ م�ا حصل على أهل
البيت Bفي كربالء ،وأن ي ّطلع على تلك المأس�اة فال يرق قلبه ،وال تنهمر دموعه،
وال يتألم ويتحس�ر ويبكي .ولذلك فإن البكاء على اإلمام الحس�ين Eحينما تذكر
حادثته أمر عفوي ،وطبيعة وجدانية ،ال يملك اإلنس�ان س�بي ً
ال لدفعه ،إضافة إلى أن
البكاء عليه كما ورد في روايات عن أئمة أهل البيت Bيعني اإلسهام في تخليد هذه
الحادثة ،كي ال تُنسى ،وال يعتّم عليها ،وال تُهمل في التاريخ ،كسائر الحوادث.

((( تاريخ الطبري ج 4ص.303
((( المصدر نفسه .ص.314
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QQلماذا ُقتل الح�سين؟

والس�ؤال الذي يطرح نفس�ه :لماذا حصل لإلمام الحس�ين Eما حصل؟ هل
كان قدر اإلمام الحسين Eمجهوالً عند الناس؟

إن الس�بب الوحي�د هو الخ�ذالن ،فجميع من كتبوا لإلمام الحس�ين Eس�وا ًء
م�ن أهل الع�راق أو من الكوف�ة ك ّلهم قد خذل�وه ،ولذلك صار يعاتبه�م« ،أفهؤالء
تعضدون؟ وعنا تتخاذلون؟»(((.

مس�تمرة إلى زماننا ه�ذا ،فهذا الجرح
ويب�دو أن حال�ة الخذالن في األمة باتت
ّ
الن�ازف إلخواننا الفلس�طينيين ش�اهد قائ�م ،إذ كيف اس�تطاع الصهاين�ة أن يقوموا
بعدوانهم السافر على غزة لوال التخاذل واالنقسام الذي حصل في الساحة الفلسطينية
وس�احة األم�ة؟ هذا التخاذل ه�و الذي مكّن الصهاين�ة من أن يفعلوا م�ا فعلوا مما
بشرا
يندى له جبين كل مسلم .هؤالء الذين ُيقتلون من الفلسطينيين في غزة ،أليسوا ً
ومس�لمين وعر ًبا؟ أليس�وا مظلومين؟ هذه وس�ائل اإلعالم تنقل لنا الصور المؤلمة
المفجعة ،أمهات ُثكلن بأبنائهن ،وعوائل كاملة تفنى بسبب القصف على منازلهم،
ش�خصا في منزل واحد هدم على رؤس�هم .فأين المس�لمون؟ أين
عائلة من ثالثين
ً
ٍ
العرب؟ أين الغيرة والش�هامة؟ لماذا يرضى المسلمون أن ّ
بجزء منهم وبإخوة
يحل
ٍ
لهم يدافعون عن وجودهم وأرضهم ما ّ
ومآس؟
حل من فظائع
المش�كلة تكمن في االنقس�ام والتخاذل ،وهذا أهم خط�ر يواجه األمة في هذا
العصر ،ويس�تفيد منه أعداء األمة ،فاالنقسام والخالفات والتمزق الذي يحصل في
األمة ،هو الذي يصنع األرضية لهيمنة العدو.
كما أن حالة االنقس�ام والتخاذل في س�احة األمة هو الذي مكّن األمريكيين أن
يغ�زو العراق ويحتلوه�ا ،وأن يفعلوا ما فعل�وا في العراق ،فالحكم الجائر الس�ابق

((( بحار األنوار ج 45ص.83
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في العراق صنع انقس�ا ًما في وس�ط الش�عب العراق�ي ،بين األك�راد والعرب ،وبين
ّ
استغل األعداء ذلك لتحقيق مآربهم ،وهم يريدون أن يستغ ّلوا
الس�نة والشيعة ،وقد
أي خالف ،وأي تفرقة وانقس�ام في أي بلد من بلدان المس�لمين ،ولذلك فإن على
الواعين في كل بلد ووطن ،أن يحموا ويحفظوا وحدتهم ،وألاّ يس�محوا لالنقس�ام
وللصراعات أن تنتش�ر وتتفش�ى فيما بينهم ،حتى ال يس�تغ ّلها األعداء ،فهم يعزفون
عما
على وتر الطائفية ،وإثارة الخالف بين الس�نة والشيعة ،حتى يشغلوا المسلمين ّ
يفع�ل الصهاين�ة ،وعما تفعل اإلدارة األمريكية الس�يئة ضد اإلسلام والمس�لمين،
يري�دون أن يش�غلونا بخالفات داخلية ،يريدون أن يقنعوا الس�نة ب�أن العدو الرئيس
لهم هم الش�يعة ،وأن يقنعوا الش�يعة بأن الخطر األكبر عليهم هم الس�نة ،وأن يقنعوا
الع�رب ب�أن إيران ه�ي الخط�ر عليهم ،وأن يوح�وا إل�ى اإليرانيين ب�أن العرب هم
وتتوحد ،من هنا
التح�دي أمامهم؛ ألن األع�داء ال يريدون لهذه األمة أن تتماس�ك
ّ
علينا ألاّ نعين األعداء على أنفسنا.

QQفي مواجهة خطر الطائفية

إن الموض�وع الطائف�ي ه�و أكب�ر خط�ر تواجه�ه األم�ة ،ولذلك نج�د في هذه
تهب عاصفة من العواصف الطائفية ،عبر بيان يصدر هنا،
السنوات بين وقت وآخر ّ
وبيان يصدر هناك ،وموقف من هنا ،وموقف من هناك ،وإثارة في هذا البلد ،وإثارة
في تلك البلد ،كل ذلك من أجل أن تُوقد نار الفتنة علينا ،ولذا ينبغي أن نكون يقظين
واعين.

إن خط�ر الطائفية يتجلى في مظهرين ،وينبغي إذا أردنا أن نواجه هذا الخطر أن
نقف أمام هذين المظهرين:
المظهر األول :التمييز الطائفي

ف�ي أي بل�د يتنوع فيه المواطنون بين س�نة وش�يعة ،ال يصح وال يج�وز أبدً ا أن
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يك�ون هناك تمييز بين المواطنين ،بس�بب انتماءاتهم المذهبي�ة ،بل ينبغي أن يعيش
الناس المساواة ضمن حقوق المواطنة ،وضمن تعاليم الشرع الشريف ،أما إذا كان
هن�اك تمييز ،وهناك عدم تكافؤ في الفرص ،ب�أن تكون لجماعة مواقع ومناصب ال
تتاح لجماعة أخرى ،فهذا من التمييز الطائفي.
وكذل�ك إذا كان�ت هن�اك ضغ�وط ومضايق�ات عل�ى الش�عائر والممارس�ات
العبادية ،فهذا من التمييز الطائفي؛ ألن من حق كل مسلم أن يتع ّبد الله حسب قناعته
ومذهبه.

وحينما يكون هناك تمييز فإن العدو ينفذ من خالل هذه الثغرة ،وعلى األمة في
مختلف األوطان ،أن ترصد هذه الحالة وتواجهها.

وكما أننا على المستوى الوطني حينما الحظنا حاالت الفقر بدأنا نتحدث حول
الفقر ،وأن تكون هناك برامج ومش�اريع لمعالجة حاالت الفقر ،وحينما الحظنا أن
هناك انتهاكات لحقوق اإلنسان ،بدأت تتكون هيئات ومؤسسات للدفاع عن حقوق
وغلوا وتطر ًفا ،بدأ العمل والتحرك ضده.
اإلنس�ان .وحينما الحظنا أن هناك تشد ًدا
ً
كذلك ينبغي ألاّ نس�كت على التمييز الطائفي ،وأن نرفض حاالت التمييز الطائفي،
وأن نب�ادر إل�ى معالجتها ،والوقوف أمامه�ا ،أما إذا تنكرنا لها وتجاهلناها وس�كتنا
عنها ،فإنها تمثل أرضية االنقسام والفتنة ،وهي التي تمكّن األعداء من النفوذ.
المظهر الثاني :التعبئة الطائفية

ب�أن يقوم الخطباء والدعاة في كل مذهب بالتعبئة ضد الطرف اآلخر ،وإصدار
بعضا .ومع األسف الشديد ،نلحظ وكأن هناك سو ًقا
البيانات والفتاوى ضدّ بعضهم ً
رائج�ة لمثل هذه الخطابات والفت�اوى التي تؤلب وتؤجج في مختلف المجاالت،
يضر الوحدة اإلسلامية ،والوحدة الوطنية ،وال بدّ من الوقوف أمام مثل هذه
وهذا ّ
اآلراء وهذه الفتاوى ،وال يصح الس�كوت عنها ،س�واء صدرت من طرف سني ،أو
من طرف شيعي.
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نجد أن قيادات الشيعة في مختلف مناطقهم يعلنون موقف ًا واضح ًا ضد اإلثارات
والتعبئة الطائفية ،فهذا أكبر مرجع للش�يعة وهو الس�يد السيستاني ،قد أصدر العديد
م�ن البيان�ات والخطاب�ات الت�ي تُعالج هذه القضي�ة ،وآخر حديث له أك�د فيه على
«حرمة دم كل مس�لم س�ن ًيا كان أو ش�يع ًيا وحرم�ة عرضه وماله والتب�رؤ من كل من
يسفك د ًما حرا ًما أ ًّيا كان صاحبه»(((.

وف�ي إي�ران ،أعلى موقع هو قائد الثورة اإلسلامية الس�يد الخامنئي له تصريح
مهم نشر في جريدة الرياض في الصفحة األولى يقول فيه« :لو خيل للذين يتهمون
إخوانه�م الس�نة ويس�يئون إليه�م بأنه�م يخدم�ون طائفته�م من خالل ذل�ك فإنهم
مخطئ�ون ألن ما يقومون به سيش�عل نار العداوة والبغض�اء وأن ذلك ال يعتبر دفا ًعا
عن الشيعة بل عن الواليات المتحدة وإسرائيل»(((.

وقيادات الش�يعة في لبنان ،كالعالمة المرجع الس�يد فضل الله ،والس�يد حسن
نصر الله ،خطاباتهم وبياناتهم تدين أي إساءة ،وأي تفرقة بين السنة والشيعة.
كم�ا أن علماء من الس�نة له�م كالم إيجابي وحدوي ،وال يرض�ون بهذه الفتنة،
ولك�ن هن�اك من ال ي�زال يؤلب ،ويؤج�ج الفتنة .وعلين�ا جمي ًعا أن نق�ف أمام هذه
الحاالت؛ ألنها تضرنا جمي ًعا.

فالتخ�اذل واالنقس�ام هو الذي يقف وراء مآس�ينا في التاريخ الس�ابق والواقع
المعاص�ر .فحينم�ا يتخاذل المس�لمون ع�ن بعضهم بعض� ًا ،وال يقوم�ون بواجب
النصرة ،وينش�غلون بخالفاتهم الداخلي�ة ،فإن النتائج لن تكون أفضل مما هي عليه
اليوم.
م�ن كان يتص�ور أن يحص�ل في كربلاء ألبي عب�د الله الحس�ين Eما حصل
وجرى رغم عظمة الهدف الذي تحرك من أجله اإلمام الحسينE؟
((( موقع السيد السيستاني . www.sistani.org
((( جريدة الرياض الصادرة بتاريخ  21ذو الحجة 1429ﻫ العدد .14788
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وعلين�ا جميع� ًا أن نضع ه�ذا الهدف نصب أعيننا في كل ع�ا ٍم حينما نحيي هذه
بطرا وال مفسدً ا
أشرا وال ً
الذكرى العظيمة ،يقول اإلمام الحسين« :Eإني لم أخرج ً
ظالم�ا وإنم�ا خرج�ت لطل�ب اإلصالح في أمة ج�دي أريد أن آم�ر بالمعروف
وال ً
وأنهى عن المنكر»(((.

علينا أن نتحمل مسئوليتنا تجاه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وال يصح
لنا أن نسكت عن المنكرات وهي تتفشى في مجتمعاتنا ،وهي تفترس أبناءنا وشبابنا،
نحن اآلن نواجه المنكرات الفادحة مثل المخدرات ،التي بدأت تتسلل وتنتشر من
أجل قتل شبابنا ،وإفس�ادهم ،فعلينا أن نتعاون للوقوف أمامها ،فالمخدرات ليست
مجرد معصية ،وإنما هي شقاء وإنهاء لحياة اإلنسان حينما يتورط فيها ،الذين ابتلوا
وأصبحوا مدمني مخدرات ،يجب التعامل معهم كمرضى ،يتعاون الجميع من أجل
عالجهم وإنقاذهم ،فال ينبغي لنا أن نغفل عن هذه المسألة ،فاألب عليه أن ال يغفل
عن أبنائه ،والمؤسسات االجتماعية ينبغي أن تهتم بهذا الموضوع.
وكذل�ك الحال فيم�ا يرتبط باألمور المنكرة األخرى ،كان�ت هناك مبادرة طيبة
م�ن ثلة من الش�باب المؤمنين في القطيف ،م�ع بعض العلماء والدع�اة ،ذهبوا إلى
بعض األس�واق التي كانت تباع فيها س�يديات وأشياء إباحية ،واستطاعوا أن يضعوا
دائما وأبدً ا ،فال يصح أن نس�مح بأن تتداول هذه
له�ا ح�د ،وهذا ما يجب أن يك�ون ً
نهب ضد المنكر ،وأن ننش�ر المع�روف ،فهذا هدف
الس�موم بي�ن أبنائنا ،علين�ا أن ّ
ٍ
مصلحة ش�خصية ،وال من أجل
أبي عبد الله الحس�ين Eالذي لم يتحرك من أجل
ٍ
سلطة ومنصب ،وخطاباته يوم عاشوراء دليل واضح على ذلك.
الحصول على

وإذ تحض�رون هذه المجالس إلحياء هذه المناس�بة ،عليك�م جميع ًا أن تتم ّثلوا
هذا الهدف العظيم في حياتكم ،نس�أل الله أن يوفقنا وإياكم إلحيائها عا ًما بعد عام،
في أمن وأمان ،وأن يجعلنا من المستفيدين من هذه المناسبة بما ينعكس على إيماننا

((( بحار األنوار ج 44ص.329
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وديننا وسلوكنا ووحدتنا.

وال بدّ لنا في هذه المجالس أن نس�تحضر مواقف الصمود والثبات التي وقفها
أبو عبدالله الحس�ين ،Eغير عابئ بحش�ود الجيش األم�وي ،وال متردد في تقديم
الضحاي�ا والقرابي�ن من أصحابه وأهل بيته ،وقد ع ّبر ع�ن موقفه العظيم بقوله« :أال
وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين :بين السلة والذلة ،وهيهات منا الذلة! يأبى
الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية
م�ن أن تؤثر طاع�ة اللئام على مصارع الكرام ،أال وإني زاحف بهذه األس�رة مع قلة
العدد وخذلة الناصر»(((.

((( السيد ابن طاووس .اللهوف في قتلى الطفوف ،الطبعة األولى 1417ﻫ( ،قم :أنوار الهدى) ،ص.59

اجلماعات ال�شبابية والدور املطلوب
Qدور الأ�صدقاء في حياة الإن�سان
Q
Qاختيار ثلة الأقران
Q
Qاالنفتاح على الجماعات ال�شبابية
Q

َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ىَ جْ َ َّ ُ َ ً َ ىَّ َ َ ُ َ
{وس َ
َ
اءوها
ِيق الذَِّين اتقوا ربهم إِل النةِ زمرا حت إِذا ج
َ ُ َ ْ ََْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َُ َ َ ٌ َ َْ ُ
ك ْم طِبْ ُتمْ
وفتِحت أبوابها وقال لهم خزنتها سالم علي
َ ْ ُ ُ َ َ
َ
فادخلوها خالدِِين}[سورة الزمر:اآلية]73

QQدور الأ�صدقاء في حياة الإن�سان

ٌ
ارتباط عفوي طبيعي كارتباطه
تتعدد أنواع ارتباط اإلنسان مع من حوله ،فهناك
بعائلته وأسرته ،وجيرانه ،وبزمالئه في العمل.
وهناك ارتباط مصلحي؛ فاإلنس�ان له مصالح ف�ي حياته العملية فيرتبط بأناس
في تجارته ،وعمله ،ونشاطه ،وإدارة حياته.

وهن�اك ارتباط عاطف�ي ،وهو ما يعبر عنه باألصدقاء ،وهم الذين ينجذب إليهم
اإلنس�ان ويرتاح للعالقة معهم ،وقد تكون عالقته مع أصدقائه أكثر قر ًبا لنفس�ه من
عالقت�ه مع أس�رته وأقربائه .وق�د ورد عن أمير المؤمنين علي ب�ن أبي طالب Eأنه
قال« :الصديق أقرب األقارب»((( ،فاالرتباط النفسي العاطفي يختلف عن االرتباط
األس�ري والمصلح�ي وقد يحصل تداخ�ل بين هذه الدوائر ،فيك�ون األصدقاء من
األقرباء أو ممن يتداخل معهم مصلحي ًا في مجال عمله ونشاطه المعيشي.

وعلماء النفس واالجتماع يتحدثون أن األصدقاء لهم دور إيجابي كبير في حياة
اإلنس�ان ،وأن من الضروري أن يكون لإلنسان أصدقاء ينشدّ إليهم نفس ًّيا وعاطف ًّيا،

((( غرر الحكم ودرر الكلم ج 1ص 36حكمة .725
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ويذكرون عدة فوائد:

الفائدة األولى :في اإلطار النفسي

فاألصدقاء وقاية من المش�اعر الس�لبية ،ودعم للمش�اعر اإليجابية في النفس،
واإلنسان الذي يعيش الوحدة والعزلة تنمو لديه في الغالب مشاعر سلبية ،وحالة كآبة
وقلق وسأم ،وما أشبه من العقد والتوجهات غير السو ّية ،بينما إذا كان عنده أصدقاء
فهم يدعمون المشاعر اإليجابية في نفسه .ويذكر علماء النفس أن من أسباب ذلك
إفصاح اإلنس�ان عن ذاته ،فاإلنس�ان في داخل نفس�ه هموم ومش�اكل وانطباعات،
وإذا بقي�ت مكتومة في داخله تصبح عب ًئا عليه ،لذل�ك يحتاج إلى أن يتحدث عنها،
ويفصح عن ذاته ،وأن تكون هناك جماعة يعرفون مش�اعره ،ويعرضها عليهم ،وقد
دائما مجالاً مناس ًبا لإلفصاح عن الذات ،بل على العكس،
ال تكون األسرة والعائلة ً
عما في نفوس�هم ألهاليهم ،في حين
فالكثير من األوالد ذكور ًا وإنا ًثا ،ال يفصحون َّ
أن األفض�ل أن تك�ون العالق�ة بين الولد وأس�رته عالق�ة ش�فافة ،ومنفتحة ،بحيث
يتح�دث لوالديه عن كل ش�يء ،إال أن ه�ذه الحالة المطلوبة ال تحص�ل غالب ًا ،وقد
يكون فارق السن بين الوالدين واألوالد سبب ًا لذلك.

ولهذا فإن مؤيدي الزواج المبكر يقولون إن من أهم فوائده أال يكون هناك فارق
حاجزا
س�ن كبير بين اإلنس�ان وبين أبنائه؛ ألن فارق السن في بعض األحيان يصبح
ً
وحاج ًب�ا ع�ن االنفتاح ،وتكون هناك هيبة كبيرة ،أو فروق واس�عة ف�ي نمط التفكير
بس�بب س�عة الفاصل الزمني ،مما يوجد مانع� ًا من أن ينفتح األبن�اء على الوالدين،
وكلما كان الحاجز أكبر أصبح س�ب ًبا لمش�اكل تربوية كثيرة عند األبناء ،فكثير منهم
يواجهون في حياتهم مشاكل ويريدون حلاً ومعالجة لها ،فال يجدون مجاالً لالنفتاح
ٍ
لحياء ،أو خش�ية من ردود الفعل ،يس�تحي االبن من أبيه ،أو يخاف من
مع أهاليهم،
ردود فعله إن أخبره بما حصل له ،وكذلك الفتاة تخشى أن تشرح ألمها أو أهلها ما
قد يحصل لها ،وهذا من القضايا الخطيرة في مجال التربية والعالقة مع األوالد.

بولطملا رودلاو ةيبابشلا تاعامجلا
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وألن اإلنس�ان من الناحية النفس�ية يحتاج إلى أن يفصح ع�ن ذاته ،وقد ال يجد
مث�ل ه�ذه الفرصة م�ع أهله ،فتك�ون متاحة له م�ع أصدقائه ،لذلك فإن أكثر أس�رار
اإلنس�ان تجده�ا عن�د أصدقائه ،يعرف�ون عنه كيف يفك�ر؟ وكيف يعي�ش؟ وكيف
يفصح عن ذاته؟
الفائدة الثانية :تنمية المهارات

اإلنس�ان عبر أصدقائ�ه ينمي مهارات العالق�ة مع اآلخري�ن ،والتعامل معهم،
وبطبيع�ة الح�ال ق�د تحصل ل�ه مش�اكل ،فيتعلم م�ن خالله�ا ،تنمو عن�ده مهاراته
االجتماعي�ة م�ن خالل ذلك ،وق�د تنمو هوايات�ه وميوله الفكري�ة واالجتماعية من
خلال األصدقاء ،فكم من إنس�ان ت�ذوق الش�عر واألدب لمجالس�ته وصداقته مع
أدباء ،وكم من إنس�ان انخرط في نش�اط استثماري اقتصادي بتأثير أجواء صداقاته،
وهكذا سائر مجاالت الخبرة واالهتمام.
الفائدة الثالثة :المساندة االجتماعية

فاألصدق�اء يس�اندون اإلنس�ان اجتماع ًّي�ا ف�ي أزمات�ه ومش�اكله واحتياجاته،
ويدعمونه نفس� ًّيا ويقف�ون إلى جانبه عمل ًّيا ،وهذا من فوائ�د محيط األصدقاء حول
اإلنسان.

إن وج�ود األصدق�اء أم�ر مطل�وب ومرغ�وب ،وخاصة ف�ي مرحلة الش�باب،
فالش�اب والش�ابة في حاجة إلى أن يكون لهم أصدقاء ،إذ إن حالة العزلة والوحدة،
حالة ضارة وغير س�و ّية .ولهذا وردت النصوص الدينية التي تش�جع اإلنس�ان على
أن يكون له أصدقاء ،فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب« Eمن ال صديق له ال
ذخر له»((( ،وورد عنه« :Eأعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان وأعجز منه
من ضيع من ظفر به منهم»((( ،وجاء في وصية لقمان البنه :اتخذ ألف صديق وألف
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ج ،2ص ،212حكمة .1106
((( نهج البالغة  .ص ،470حكمة .12
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قليل ،وال تتخذ عدو ًا واحدً ا والواحد كثير»(((.

بع�ض العوائل واألس�ر قد ينزعجون حينما يرون لولده�م أصدقاء ،أو البنتهم
صديقات ،وهذا خطأ ،فوجود األصدقاء مع األبناء والبنات أمر إيجابي ومح ّبذ.

QQاختيار ثلة الأقران

األصدقاء يؤثرون على اإلنس�ان وقد يتأثر بهم ،أكثر مما يتأثر بعائلته ،وخاصة
ف�ي مرحلة الش�باب ،والبحوث االجتماعية تش�ير إلى أن غالب توجهات الش�باب
تكون من وحي ثلة األقران التي يكونون فيها ،أو حس�ب تعبيرنا الش�عبي (الش�لة)،
ورد عن النبي« :Aالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»(((.

يتأثر اإلنس�ان باألصدقاء من حوله في س�لوكه وأفكاره وتوجهاته ،وفي بعض
األحيان ينس�اق اإلنس�ان ليرى نفس�ه وس�ط ثلة معينة ،لم يفكر جيد ًا في اختيارها،
وس�بب ذلك وجود مجامي�ع تريد أن تجتذب أفرا ًدا وتس�تقطبهم ،فيش�تغلون على
الشاب حتى يستقطبونه إلى ثلتهم.

إن عل�ى اإلنس�ان أن يختار الثلة الت�ي ينتمي إليها ،وإذا كان في وس�ط ثلة رآها
غي�ر صالح�ة فعليه أن يقرر ترك هذه الثلة ،فهذا هو األفضل لمس�تقبله وحياته؛ ألن
اإلنسان إذا كان في ثلة سيئة وفاسدة ،فمسار حياته سيكون فاسدً ا ،وهذا ما حذرت
منه النصوص الدينية ،ورد عن النبي Aأنه قال« :الوحدة خير من قرين الس�وء»(((،
ويتح�دث القرآن الكريم عن ندم بعض الناس في يوم القيامة الذين يكون مصيرهم
لَىَ
ُّ َّ
ُ ُ يَ َ
أس�و َد ،بس�بب قرناء الس�وء ،يقول تعالىَ { :و َي ْو َم َي َعض الظال ُِم ع يَ َديْهِ َيقول يَا لْت يِن

ً َ َ َ َ َّ
ً َ َ ْ َ ىَ يَ ْ َ
َ َ ْ ُ ً َ
َ
خَّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ
�ِن� ل ْم أتخَِّذ فالنا خل ِي�لا  28لق ْد أضل يِن َع ِن
اتذت مع الرس��و ِل س��بِيال  27يا ويلت لت يِ
((( وسائل الشيعة ج 12ص.17
((( مستدرك الوسائل ج 8ص.327
((( بحار األنوار ج 71ص.199
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ّ ْ
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ْ

ُ
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َ َ َ َ
َْ ُ
ََْ
َ
ان َخذوال} [س�ورة الفرقان ،اآليات .]29-27 :وفي
اذلِك ِر بعد إِذ جاء يِن وكن الش��يطان ل إِِْلنس ِ
عمن كان قريب ًا منهم من أصدقاء
آية أخرى يتمنى اإلنسان لو أنه كان بعيدً ا كل البعد َّ
ْ
ْ
َ َ َ يَ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
��ك ُب ْع َد ال َمش َق فَبئْ َس ال َق ُ
رين}[س�ورة
الس�وء ،يقول تعال�ى{ :قال يا لت بي يِن وبين
ِ
ينِْ
رِْ
ِ
الزخرف :اآلية ،]38فإذا تورط اإلنسان في ثلة فاسدة يكون مصيره ومستقبله إلى الشقاء
ف�ي الدنيا واآلخرة ،ونجد كيف أن بعض الش�باب وبع�ض الفتيات يكون مصيرهم
سيئ ًا بواسطة الثلة الفاسدة ،كم من إنسان كان صالح ًا وجيد ًا ،ولكنّه ارتبط بمجموعة
فاس�دة ،وشي ًئا فشي ًئا فقد صالحه ،وس�ار في خط الفساد .وفي بعض األحيان يمنِّي
اإلنس�ان نفس�ه ،بأنه لن يتأثر بهم ،ولكنه ما يلبث أن يكون جز ًءا منهم ومتأثر ًا بهم.
فعلى اإلنسان أن يبتعد عن الشلل الفاسدة.

وهناك ثلة حتى لو لم تكن فاسدة إال أنها تض ّيع أوقات اإلنسان ،كبعض جلساء
الديوانيات ،فهؤالء ليس�وا س�يئين بل يقضون أوقاتهم في المرح واألكل والمزاح،
وه�ذا وإن كان أفض�ل م�ن الثل�ة الفاس�دة ،لكنه مضيع�ة للوقت والجه�د ،ورد في
الحدي�ث ع�ن رس�ول الله Aأنه قال« :من ل�م تنتفع بدينه أو دني�اه فال خير لك في
مجالسته»(((.

وهناك الثلة الصالحة التي يس�تفيد اإلنسان من االنتماء إليها ،وتُكسبه فوائد في
دني�اه أو دين�ه ،وهذا ه�و المطلوب .وال يعني ذل�ك ألاّ يكون هناك مج�ال للترفيه،
فالترفي�ه عن النف�س أمر مطلوب ،وما نقصده التوجه الع�ام للثلة أو للمجموعة ،أن
يك�ون توجه ًا صالح ًا ومفيد ًا .وعلى اإلنس�ان أن يفتش عن مث�ل هذه الثلة ،وينتمي
َ
َ َ َّ ُ
آم ُنوا اتقوا
إليها ،وخاصة بالنس�بة إلى الش�باب والشابات ،يقول تعالى {يَا أ ُّي َها الذَِّين
الل َو ُكونُ��وا َم َع َّ
الصادِق َ
هَّ َ
ِني}[س�ورة التوبة:اآلي�ة .]119فكونك مع الصادقين واألش�خاص
الصالحين ُيتيح لك فرصة االس�تفادة منهم ،ورد في الحديث عن رسول اللهAأنه
((( وسائل الشيعة ج 12ص.49
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ق�ال« :أس�عد الناس من خالط كرام الناس»((( ،وورد ع�ن اإلمام جعفر الصادقE
أن�ه ق�ال« :خي�ر إخوانك من س�ارع إلى الخي�ر وجذبك إلي�ه وأمرك بالب�ر وأعانك
عليه»(((.

وهن�ا نش�ير إلى أنه في بع�ض األحيان تك�ون الثلة الت�ي ينتمي إليها اإلنس�ان،
حتى وإن لم تكن فاس�دة ،لكن طريقة تعامل وبرنامج هذه الثلة يكون على حس�اب
مصلحة اإلنس�ان ،كالسهر إلى وقت متأخر من الليل على حساب الدراسة والعمل
واألس�رة ،فينبغي توخي اإلس�تفادة اإليجابية وتجنب السلبي منها .وهذا ال يتحقق
ٍ
لوعي يؤهلهما لذلك.
إال بامتالك الشاب والشابة

وم�ن الالف�ت لالنتب�اه أن بعض الش�باب ينس�اق وراء برامج الثل�ة التي ينتمي
إليه�ا دون أن يحس�ب حس�اب ًا لدوره األس�ري ،فتعيش زوجت�ه وأوالده فراغ ًا كبير ًا
في غيابه ،ليكونوا فريس�ة للتلفزيون واإلنترنت وللشعور بالفراغ والجوع العاطفي،
وتشكو بعض الزوجات من انشغال زوجها إلى وقت متأخر من الليل بالجلوس مع
أصدقائه دون أن يحس�ب حس�اب ًا لحق زوجته ،واالهتمام بأبنائ�ه ،وهذا ٌ
خطأ كبير،
إن رس�ول الله Aيؤكد أحق ّية األس�رة ،بقوله« :وإن ألهلك عليك ح ًقا»((( وروي
أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مس�جدي
عن�ه« :Aجلوس المرء عن�د عياله ّ
هذا»(((.
وعل�ى الزوج�ة أن تجتذب زوجها لها بحس�ن معاش�رتها له ،لي�رى الزوج في
جلوس�ه مع أس�رته متعة لنفس�ه وراحة لقلبه مع أدائه للواجب الش�رعي المس�ؤول
عنه.

((( بحار األنوار ج 71ص.185
((( غرر الحكم ودرر الكلم ص 325حكمة .73
((( سنن أبي داؤد ج 1ص 739حديث.2432
((( الحسيني ،ورام بن فراس المالكي األشتر .تنبيه الخواطر ونزهة المناظر ،طبعة طهران 1309ﻫ ،ج،٢
ص .١٢٢
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QQاالنفتاح على جماعات ال�شباب

أكثر الش�باب في هذا العصر يرتبطون بمجاميع ،وبعضها تصدر منها تصرفات
خاطئة وطائش�ة ،بحي�ث أصبحت عندنا عصاب�ات يبثون برامج س�لبية ضارة ،لهم
ولمجتمعه�م ،تضره�م ف�ي دينه�م ودنياه�م ،ه�ذه الجماع�ات المنحرفة تش�كّل
مصدر إزعاج وقلق على أمن المجتمع ،فانتش�ار المخدرات وشياع حاالت العنف
والس�رقة ،ووجود تصرفات طائش�ة ،وانتش�ار بعض الهوايات الضارة ،يكشف عن
وجود من يغذيها ،ومن يقف خلفها ،فهي ليست أعماالً فردية.
حدثن�ي بعض الش�باب ممن كانوا مبتلي�ن بالمخدرات وإدمانه�ا وعافاهم الله
منه�ا ،كي�ف أن هذه المجاميع تتحرك وبش�كل كبير في أوس�اط المجتمع ،وأن لها
برامج وأساليب لالستقطاب واالستغالل.

وهناك قس�م كبير من الشباب يعيشون بال انتماء أو في انتماءات عفوية طبيعية،
من هنا فإنه يتوجب علينا أن نتحمل مسئوليتنا تجاه هذا الواقع.

�أو ًال :الدور العائلي

فعلى العائلة أن تنظر في عالقات أبنائها وبناتها ،وأن تضع هذا الجانب في أهم
أولوياتها ،ويبادر األب واألم لتوجيه األوالد وإرش�ادهم والحديث معهم لفهمهم.
ف�إن طري�ق االنحراف يبدأ بس�بب انش�غال العائل�ة ع�ن أوالدها ،وع�دم االهتمام
بتفاصيل حياتهم.

ثاني ًا :دور المجتمع

كما أن على المجتمع أن يهتم بالمجاميع الش�بابية ،وأن تكون لدينا مؤسس�ات
مهتم�ة باس�تقطاب الش�باب .وأن نش�جع تكوين الجماعات الش�بابية ف�ي االتجاه
اإليجابي ،لما نلمس�ه من وجود عراقيل وعوائق في مجال إنشاء تجمعات إيجابية،
فالحكومات ال تفتح مجالاً لتكوين مؤسسات المجتمع المدني.
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يجب أن تتاح للش�باب فرصة إنش�اء مؤسس�ات إيجابية ،لكي ال يكونوا فريسة
وطعم ًا للتوجهات السيئة الفاسدة.
وأعتقد أننا نعاني من هذه المش�كلة في منطقتنا؛ ألن القنوات اإليجابية ليس�ت
منس�ابة ومفتوحة أمام الش�باب ،أم�ا الذين يتجهون االتجاه اآلخ�ر فهم ال ينتظرون
رخصة وال إذنًا ،فيس�يرون ف�ي اتجاهاتهم ،لكن االتجاهات اإليجابية تجد نفس�ها
معنية بمالحظة األنظمة والقوانين ،ولذلك تُعاق حركتها.

على المجتمع أن يش�جع الش�باب عل�ى تكوين مثل هذه التجمع�ات ،فالحالة
الديني�ة ف�ي مجتمعنا ـ والحمد لله ـ أفضل من الس�ابق ،ففي الماضي كان الش�باب
المتدين�ون والصالحون يجدون عراقيل كثيرة أمام نش�اطهم ،وحين تكون األبواب
مؤصدة أمامهم فقد يتّجهون باتجاه الفساد ،الذي تكون أبوابه مفتوحة في الغالب.

فلنشجع الشباب أن ينش�ؤوا مختلف اللجان والهيئات والتجمعات اإليجابية،
وينمون من خاللها مواهبهم وطاقاتهم ،وكلما
التي يخدمون بها دينهم ومجتمعهمّ ،
فتحن�ا المج�ال للتوجهات اإليجابية ،ق ّلصنا مس�احة التوجهات الس�لبية ،وهذا من
ال َس َ
ِب َّ ّ َ
��نات يُ ْذه نْ َ
معان�ي قوله تعالى{ :إ ِ َّن حْ َ
ات} ،علينا أن ندعم الش�باب في
الس��يِئ ِ
ِ
توجهاته�م اإليجابية في مختل�ف المجاالت ،وننفق على مش�اريعهم من الحقوق
الش�رعية ،واألوقاف والتبرعات ،فكلما دعمناهم وش�جعناهم؛ اس�تقطبنا الشباب
باالتجاه الصالح ،وهذا هو المطلوب من المجتمع.
وم�ن النم�اذج المش�رقة في تاريخن�ا المعاصر المرج�ع الراحل الس�يد محمد
الش�يرازي Dالذي كان من ميزاته أنه يش�جع الشباب على عمل اللجان والهيئات.
وحين يزوره ش�اب يس�أله :ماذا ت�درس؟ ماذا تعمل؟ هل أن�ت عضو في لجنة؟ ثم
يوجهه :لماذا ال تعمل لجنة أو موك ًبا؟ لماذا ال تؤسس هيئة لطباعة الكتب ،أو لنشر
المع�ارف ،أو للتبليغ واإلرش�اد ،أو لحماية البيئة؟ فال يخرج الش�اب من عنده إال
ٍ
لنشاط إيجابي يخدم به نفسه ومجتمعه.
وهو متح ّفز
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مهم جد ًا أن نش�جع الشباب على أن تكون لهم تجمعات إيجابية؛ ألن الشباب
صرفون هذه
لديه�م طاق�ة فائضة ،وينبغ�ي أن نفتح لهم القن�وات التي من خالله�ا ُي ّ
الطاقة.
باألم�س زرت موكب� ًا حس�يني ًا في مدينة س�يهات ،ورأيت نش�اط ًا ضخم ًا جد ًا،
حيث كان الش�باب يعملون لمدة ش�هرين أو ثالثة أش�هر ،في مختلف المجاالت،
ف�ي النحت والخ�ط والتصوير والمس�رح ،وفي المجاالت المختلف�ة ،فلو لم يكن
لهم هذا األفق الذي يصرفون فيه طاقاتهم في االتجاه اإليجابي ،فإما أن تتجمد هذه
الطاقات التي عندهم ،أو ال سمح الله تذهب في االتجاه السلبي.
ذكورا وإنا ًثا ،ونفتح أمامهم اآلفاق.
فلماذا ال نشجع الشباب
ً
وق�د دعيت من ِقبل بعض األخ�وات الفتتاح معرض للفن التش�كيلي ،فرأيت

نشاط ًا جيد ًا ،فتيات يرسمن ويكتبن ولديهن خيال خصب ،ومستوى فني جيد ،فعلينا
يفجرن طاقاتهن في االتجاه اإليجابي.
أن نشجعهن وندفعهن بهذا االتجاه ،حتى ّ

نظرة االحترام والإ�صالح لل�شباب

كما أن علينا أن نرصد الجماعات والش�لل التي قد تكون لنا مالحظات عليها،
إم�ا س�يئة أو أنها في طريقها إلى أن تكون س�يئة ،علينا أن ال ننظ�ر إليها نظرة انتقام،
فه�ذا خطأ كبير ،بل علينا أن ننظر لهم نظرة عطف وش�فقة ،وف�ي هذا المجال ينقل
ع�ن معروف الكرخ�ي أنه كان على الش�اطئ وقد كان زاهد ًا عاب�د ًا فرأى مجموعة
من الش�باب على ق�ارب صغير يغن�ون ويرقصون ،فرف�ع يديه بالدعاء إلى الس�ماء
قائالً« :اللهم اجعل أنس�هم في اآلخرة أعظم من أنس�هم في الدنيا» ،قالوا له :كيف
تدعو لهم بهذا الدعاء؟ قال :وما يزعجكم من دعائي؟ فهو يس�تبطن أنهم يصبحون
صالحين ،ويؤنسهم الله تعالى برحمته.
علينا أال ننظر إلى هذه الجماعات من الش�باب منذ البداية نظرة ازدراء وانتقام،
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قبل أن نؤدي واجبنا نحوهم ،فنحن مس�ؤولون عنهم ،إذ حينما نرى ش�باب ًا فاسدين
منحرفين ،علينا أن نراجع أنفسنا ،فنحن قد قصرنا تجاههم وتركناهم لينحرفوا ولم
نق�م بواجبنا تجاههم ،ولذا انس�اقوا إلى هذا الطريق ،ولو أنن�ا قمنا بواجبنا وأدينا ما
علينا لما انحرف هؤالء األبناء والش�باب ،فكل واحد منا عليه أن يس�أل نفس�ه :هل
قمت بالواجب تجاه هذه المجاميع الشبابية؟
إن مجتمعنا مجتمع ش�اب ،فأكثر من  %60من أبناء المجتمع من الش�باب ،وما
علي�ك س�وى أن تقف أمام الم�دارس الثانوية عند انتهاء وقت الدراس�ة ،لكي ترى
هذه الجموع الغفيرة التي تخرج من مدارس�ها ،فإلى أين يذهب هؤالء؟ ومن يفكر
فيهم ويحتضنهم؟ ومن يرعاهم ويوجههم؟
نحن نلومهم فقط وننظر إليهم نظرة ش�زراء ،وهذا ال يحل المش�كلة ،علينا أن
نتحم�ل الواج�ب تجاهه�م ،وأن نفكر في االنفت�اح عليهم ،فبعض ه�ذه المجاميع
لديهم شهامة ،يريدون أن يخدموا ويثبتوا وجودهم ،إلاّ أنه لم يلتفت إليهم أحد.

وهن�ا أورد قصة جاءت في س�يرة اإلمام جعفر الص�ادق Eحول أحد أصحابه
وه�و المفض�ل بن عمر وكان ف�ي الكوفة ،وقد كت�ب عدة من أه�ل الكوفة ،ومنهم
زرارة ،وعبدالله بن بكير ،ومحمد بن مس�لم ،وأبو بصير ،وحجر بن زائدة ،رس�الة
إلى اإلمام الصادق Eيذكرون فيها أن المفضل بن عمر يجالس الشطار وأصحاب
الحمام ،وقوم ًا يش�ربون الشراب ،فينبغي أن تكتب إليه وتأمره أال يجالسهم .فكتب
إل�ى المفضل كتاب ًا وختمه ودفعه إليهم ،وأمره�م أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى
ي�د المفضل ،فجاءوا بالكتاب إل�ى المفضل ففكه وقرأه ،فإذا باإلمام يقول« :بس�م
الل�ه الرحم�ن الرحيم ،اش�تر كذا وكذا ،واش�تر كذا» ول�م يذكر فيه قلي ً
لا وال كثير ًا
مم�ا قال�وا فيه ،فلما قرأ الكتاب دفعه إل�ى زرارة ،حتى دار الكتاب على الكل ،فقال
المفض�ل :م�ا تقولون؟ قالوا :هذا م�ال عظيم ،حتى ننظر ونجم�ع ونحمل إليك ثم
ل�م ندرك أال ن�زال بعد نظر ذلك ،وأرادوا االنصراف .فقال المفضل :تغدوا عندي،

بولطملا رودلاو ةيبابشلا تاعامجلا
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فأجلس�هم لغدائ�ه ،ووج�ه المفضل إلى أصحابه من الش�باب الذين س�عوا بهم من
الش� ّطار وأصحاب الحمام ،فجاؤوا وقرأ عليه�م كتاب أبي عبدالله Eفرجعوا من
عن�ده وجلس هؤالء ليتغدوا ،فرجع الفتي�ان ،وحمل كل واحد منهم على قدر قوته
ألفا وألفين وأقل وأكثر ،فحضروا وأحضروا ألفي دينار وعشرة آالف درهم قبل أن
يف�رغ هؤالء م�ن الغداء ،فقال له�م المفضل :أتأمروني أن أطرد ه�ؤالء من عندي،
تظنون أن الله تعالى محتاج إلى صالتكم وصومكم»(((.
فالمسألة ليست مسألة صالة وصوم فقط ،إن المجتمع يحتاج إلى أناس لديهم
روحي�ة عمل ،وهمة وإقدام وجرأة وش�جاعة ،ومجاميع الش�باب رغ�م تصرفاتهم
السلبية إال أن أكثرهم لديه همة وأريحية وشهامة ،ويمكن أن نستقطبهم ونصلحهم
نادرا ما نستقبل
ونستفيد منهم لمصلحة الدين والمجتمع ،علينا أن نتجه إليهم ،نحن ً
من يأتي إلينا في مس�اجدنا وحسينياتنا ومجالس�نا ،ومناسبة عاشوراء فرصة سانحة
لالنفتاح على الش�باب؛ فعلينا أن ندفعهم للمشاركة في المجالس والمواكب ،لكي
يستثمروا طاقتهم في الطريق السليم.

ومن علمائنا الذين كان لهم دور في استقطاب الشباب السيد عبد الحسين شرف
اهتم بالش�باب الرياضيين في األندية والمقاهي،
الدين ،فحينما بدأ عمله في لبنانّ ،
فقيل له :هذا ال يليق بمقامك! فقال كلمته المشهورة« :ال ينتشر الهدى إال من حيث
انتشر الضالل».
وينقل عن نبي الله عيسى بن مريم «على نبينا وآله وعليه أفضل الصالة والسالم»
أنه كان مع حوارييه باتجاه فلس�طين وكانت هناك قرية ليس�ت من الصالحين ،بينما
منطقة الناصرة في فلس�طين ه�ي التي كانت المجتمع المتدي�ن الصالح من أتباعه،
وإذا بالنبي عيس�ى يس�ير باتجاه طريق القرية الفاس�دة ،قالوا له :يا رس�ول الله ،هنا

((( محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي .رجال الكشي (كربالء :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص
.276
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أتباعك ،هنا الصالحون ،قال :أولئك خلصنا منهم ،هؤالء أحوج إلينا من أولئك.

ومع األس�ف ،فالش�باب المتدي�ن يعاني كثير ًا م�ن االنغالق ،وع�دم االنفتاح،
واس�تقطاب عناصر جديدة ،فتجد مس�اجدنا ومجالس العلماء ف�ي الغالب ترتادها
نف�س الوجوه ،وه�ذا يدل على ضعف الق�درة على االس�تقطاب والجذب ،بل في
بعض األحيان إذا كان أحدهم بعيد ًا عن األجواء الدينية وجاء للمسجد أو الحسينية
فإن العيون تلتهمه من االستغراب،

وخالصة الحديث ،أن وجود األصدقاء لإلنس�ان مسألة مهمة ،وينبغي أن نهتم
بها على مستوى أبنائنا ،وعلى المستوى االجتماعي العام ،والقرآن الكريم يخصص
سورة في القرآن الكريم باسم سورة الزمر ،والزمر تعني المجموعات { َوس َ
ِيق ال َ
ذَِّين
ََ
��روا إ ىَل َج َه َّن َم ُز َمرا ً}[س�ورة الزمر :اآلية ،]71ثم يتحدث عن المؤمنين { َوس َ
ِ��يق ال َ
ذَِّين
كف ُ ِ
َ ىَّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ىَ جْ
ال َّنةِ ُز َمرا ً} أي مجاميع وجماع�ات {حت إذا ج ُ
َ
اتق��وا ربهم إِل
ت أب ْ َو ُاب َها
اءوها وفتِح
ِ
َ
ُ
َ َ َ َُ ْ َ َ َُ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ ُْ ْ َ ْ ُ َ
وها َخالدِِين} ،وهذا دليل على أن اإلنسان
وقال لهم خزنتها سالم عليكم طِبتم فادخل
كما في الحياة الدنيا عنده ثلة وأقران ،فإنهم قرناؤه في اآلخرة أيض ًا ،وبعد الحساب،
تواجه المجاميع مصيرها المشترك.
وس�يأتي الحس�ين ي�وم القيامة وحول�ه أصحابه الذي�ن نالوا ش�رف نصرته يوم
كربالء ،إنهم كانوا خير أهل األرض في عصرهم ،ووقفوا مع أبي عبدالله الحس�ين
تلك الوقفة البطولية الصادقة ،لم يرعبهم القتل ،ولم يكترثوا لضخامة حشود الجيش
األموي ،بل تسابقوا إلى الشهادة بشغف وشوق ،عن قناعة منهم بمآل السعادة الذي
ينتظرهم.

املبتعثون للدرا�سة  ..طموح التنمية والتقدم
Qالهجرة للعلم ظاهرة �إن�سانية عالمية
Q
Qبالكفاءات تبنى الأوطان
Q
�QQإنجاح برنامج االبتعاث

ورد يف احلديث عن رسول اهلل Aأنه قال« :اطلبوا
العلم ولو بالصني فإن طلب العلم فريضة ىلع لك
مسلم»(((.

QQالهجرة للعلم ظاهرة �إن�سانية عالمية

اإلنس�ان حي�ن يدرك أهمي�ة العلم وقيمته فإن�ه يفتش عنه ف�ي كل مكان ،على
المس�توى الف�ردي ،وعلى مس�توى األمم والمجتمع�ات ،وقد ش�اءت حكمة الله
سبحانه وتعالى أن يكون العلم مبثو ًثا في مختلف المجتمعات ،والشرائح اإلنسانية؛
ألن العلم منتج للعقل واإلدراك ،وقد منح الله تعالى اإلنسان هذه القدرة في مختلف
أعراقه وقومياته ومجتمعاته وأوطانه ،لذا قد يكون هناك علم في بلد ال يتوفر في بلد
آخر ،أو يكون في مستوى أعمق وأرفع.

كذلك فإن دورة الحضارة في التاريخ البش�ري تتنقل من مكان إلى آخر ،تكون
الحضارة عند أمة من األمم في مستوى متقدم ،لكن أمة أخرى قد تتفوق عليها فيما
َ ْ َ أْ َ َّ ُ ُ ُ ينْ
��ام ن َداوِل َها َب َ انلَّ ِ
بع�د ،وهذه طبيعة الحياة وس�نتها ،يق�ول تعالى{ :وت ِلك الي
اس}
[سورة آل عمران :اآلية.]140
هن�اك حض�ارات كانت س�ائدة لكنها ب�ادت أو تراجعت بعد تقدمه�ا ،وبرزت
حض�ارات جديدة في تاريخ البش�ر ،من هنا فإن أبناء البش�ر يس�تفيدون من بعضهم
يوجه
ً
بعض�ا ،حينما يتجهون إل�ى قيمة العلم والمعرفة ،لذا نجد أن رس�ول اللهّ A

((( كنز العمال ج ،10ص ،138حديث.28697
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المسلمين في ذلك الوقت قائالً« :اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة
على كل مسلم».

الصي�ن وه�ي الم�كان البعيد ج�دًّ ا عن الجزي�رة العربي�ة ،يأمر رس�ول اللهA
المس�لمين أن يطلب�وا العل�م ولو بالهج�رة إلىه ،وواض�ح أن المقص�ود ليس العلم
الدين�ي؛ ألن العل�م الدين�ي مصدره ومنبعه ف�ي المدينة عند رس�ول الله ،Aولكنه
العلم بمعناه الش�امل الواس�ع ،فإن «طلب العلم فريضة على كل مس�لم» ،وهذا هو
أيضا
ما يفتي به علماء المس�لمين ،أن كل علم يحتاجه المسلمون في حياتهم فطلبه ً
واج�ب على األمة ،كما أن طلب العلوم الش�رعية والس�عي لالجته�اد فيها ،واجب
على المجتمع واألمة ،كذلك العلوم األخرى التي تحتاج إليها األمة ،وتحتاج إليها
أيضا هي واجب كفائ�ي ،إذا قام به البعض
المجتمعات اإلسلامية ،بنف�س الدرجة ً
سقط عن الكل ،وإال فالجميع مطالبون بذلك كما يقرر الفقهاء.

بعثات الغربيين �إلى ال�شرق

وق�د كان أبن�اء الغربيي�ن والمجتمع�ات األخرى يأت�ون لطلب العل�م في بالد
المس�لمين ،يوم كان لواء الحضارة بيد المس�لمين ،كانوا يأتون للدراس�ة في قرطبة
في جامعة القيروان ،وفي بغداد ودمشق والكوفة والبصرة ،من مختلف أنحاء العالم
مس�جل في كتب التاريخ عن فضل الحضارة
يدرس�ون في بالد المسلمين ،كما هو
ّ
العربية اإلسلامية ،على تقدم العلوم في الغرب ،حيث أش�ار باحثون ومستشرقون
غربي�ون إلى أنهم كانوا يفخرون بالدراس�ة في بالد العرب والمس�لمين ،كما نفخر
اآلن بالدراس�ة ف�ي بالدهم ،فهذا تخ�رج في جامعة هارفارد ف�ي أمريكا ،وذلك في
جامعة أكسفورد في بريطانيا.
كان التحاق أبناء علية القوم في أوروبا بالمعاهد العربية اإلسلامية أمر ًا مألوف ًا
ف�ي تلك العصور ،وممن تلقوا العلوم في هذه المعاهد الملك الفونس�و الس�ادس،
وفريد ريك الثاني الذي أصبح إمبراطور ًا لروما سنة 1215م.
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وجاء في ترجمة سلفس�تر الثان�ي (1003 - 940م) البابا الذي تم انتخابه عام
999م ،حيث اعتبر أول بابا فرنسي في تاريخ الكنيسة ،واشتهر بذكاء غير عادي في
حياته ،وكان من أبرز فالس�فة وعلماء الرياضيات في عصره .هذا الرجل رحل إلى
إس�بانيا وهو في السابعة والعش�رين من عمره ودرس في المعاهد العربية في قرطبة
وقطلونيا ،وشغف بالعلوم العربية اإلسالمية المزدهرة آنذاك ،ويعود إليه الفضل في
نق�ل األرقام العربية إلى أوروبا التي كان�ت في ذلك الوقت من بين أهم اإلنجازات
والمقدمات الرئيسة للعلم في القرون الوسطى األوربية.
كما تنسب إليه بعض المصادر أيض ًا إدخال اإلسطرالب إلى أوروبا(((.

جاء في كتاب «الحضارة األوروبية سياسية واجتماعية وثقافية» لمؤلفيه أساتذة
الفلسفة جيمس وس�تفال توسون وفرانكلين شارلز بام وفان لو ستراند« :في خالل
قرني�ن نق�ل إل�ى العربية كل م�ا خلفه اإلغري�ق من الت�راث العلمي عل�ى التقريب.
وأصبحت بغداد والقاهرة والقيروان وقرطبة مراكز المعة لدراس�ة العلم وتلقينه...
وأخذت المعرفة بهذه الثقافة اإلغريقية العربية تتسرب إلى أوروبا الغربية في أواخر
القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر.
ول�م يكن تس�ربها م�ن أثر الغ�زوات الصليبي�ة كما يس�بق إلى الخاط�ر ،ولكنه
ج�اء عن طري�ق صقلية إلى إيطاليا ،ومن إس�بانيا المحمدية إلى إس�بانيا المس�يحية
ثم إلى فرنس�ا .وتس�ابق الرجال من ذوي العقول اليقظة إلى بالرمة وطليطلة لتعلم
اللغ�ة العربية ودراس�ة العلوم العربية ،والعجيب أن معظم ه�ؤالء الرجال كانوا من
اإلنجليز»(((.

حركة االبتعاث العلمي

والنتشار مراكز العلم والمعرفة في العالم فإن هناك هجرة متبادلة لطالب العلم

((( الموسوعة العربية العالمية ،ج  ،13ص .59
((( عباس محمود العقاد .أثر العرب في الحضارة األوروبية ،دار نهضة مصر ،القاهرة2002 ،م ،ص.41
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بين الدول المتقدمة ،وحس�ب إحصائية اليونيسكو سنة 2005م يوجد في العالم ما
يق�رب من ثالثة ماليين طالب يدرس�ون خارج أوطانهم ف�ي مختلف بلدان العالم،
حت�ى البل�دان المتقدمة ف�ي بعض المج�االت ،أبناؤها يذهبون للدراس�ة في بلدان
أخرى توازيها في التقدم ،أو قد تقل عنها بش�كل عام ،لكنها تمتاز بتخصص معين،
أو ميزات مشجعة.
فالوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة ،وه�ي أق�وى دول�ة ف�ي المج�ال العلم�ي
والتكنولوجي ،تس�تقطب ثلثي الطالب األجانب على مس�توى العالم ،لكن أمريكا
نفسها لها 46ألف طالب يدرسون خارج أمريكا.
واليابان ،هذه الدولة المتقدمة التي تضم  5000جامعة و 6000كلية ،مع ذلك
فإن  65ألف ياباني يدرسون خارج اليابان.

الصي�ن ،هذا العملاق االقتصادي الكبي�ر الذي يتوقع له مس�تقبل ضخم على
مس�توى العالم ،فإن أكبر عدد طالب يدرس�ون في الخارج هم من الصينيين ،حيث
ذكر تقرير لليونس�كو عن الحراك الطالبي نش�ر عام 2009م أفاد أن الصين تقدمت
ال�دول م�ن حيث االبتعاث ب�ـ  421ألف طال�ب وطالبة ،يليها الهن�د بـ 153300
طالب وطالبة ،ثم كوريا الجنوبية بـ  105300طالب وطالبة(((.

فوائد �أخرى لالبتعاث

إن مختل�ف األم�م والمجتمعات التي تس�عى لكس�ب المعرف�ة والعلم ،تبعث
أبناءها إلى المناطق التي تتوافر فيها المعارف والكفاءات ،كما أن الهجرة في طلب
العلم فائدتها ال تنحصر في تحصيل العلم ،وإنما هي إضافة إلى ذلك وسيلة للتبادل
الثقافي والحضاري ،ومدّ جسور التواصل بين الحضارات والمجتمعات.
فالطلاب الذين يدرس�ون خ�ارج بالدهم ،ينقلون ش�ي ًئا من ثقاف�ة بالدهم إلى

((( صحيفة عكاظ السعودية ،الصادرة بتاريخ  30مايو 2010م.
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تل�ك المجتمع�ات ،ويأخ�ذون م�ن ثقافة البل�دان التي يدرس�ون فيها إل�ى بلدانهم
جس�را للتواص�ل الثقاف�ي ،والتب�ادل الحض�اري بي�ن
ومجتمعاته�م ،مم�ا يش�كل
ً
المجتمعات.

وفيه�ا ميزة إضافية لصالح الطالب نفس�ه ،حيث يتحدث الباحثون والخبراء أن
من يدرس خارج وطنه ومجتمعه ،يتوفر على ميزات معينة على المستوى الشخصي
والعلمي ،تتمثل في صقل ش�خصيته ونفس�يته ،إذ إنه حينما يعيش في مجتمع آخر،
فإن�ه يعتم�د عل�ى نفس�ه وذاته ،ويواج�ه نمط ًا جدي�د ًا في الحي�اة ،وأج�وا ًء لم تكن
وتوجها؛ ألن اإلنس�ان حينما يدرس في
مألوفة بالنس�بة له ،كما أنه يكون أكثر تفر ًغا
ً
منطقته ومجتمعه تكثر انشغاالته االجتماعية والعائلية ،فتأخذ شي ًئا من وقته وجهده
واهتمامات�ه ،بينم�ا في الخ�ارج يكون متفر ًغا أكث�ر من الناحية النفس�ية ،ومن ناحية
مجرب معروف.
الوقت ،لدراسته والهتمامه الدراسي ،وهذا شيء ّ

إن الطالب إذا كان جا ًّدا في دراسته ،فإنه يستفيد من وجوده في الخارج من كل
وقته وجهده ،بينما إذا كان يدرس في منطقته فإن االنشغاالت االجتماعية المختلفة
تأخ�ذ من وقته وجهده ،وخاص�ة في مجتمعاتنا التي تكثر فيه�ا األعراف والتقاليد،
وتكث�ر فيه�ا المناس�بات ،ف�إن الطالب يصرف بع�ض وقته وجهده في ه�ذه األمور
االجتماعي�ة ،وإذا أردنا أن نقرب الصورة أكثر فإن أبناءنا الذين يدرس�ون في داخل
يفرغهم أكثر
الوط�ن ،لكن في مناطق أخرى ،كونهم في منطقة بعيدة عن مجتمعهم ّ
للدراس�ة كم�ا هو المف�روض ،أما إذا كانت دراس�ة الطالب في وس�ط مجتمعه فإن
عليه أن يتواصل في المناس�بات القائمة ،كالزواج والعزاء مث ً
ال خاصة إذا كانت من
األقرباء.

المبالغة في المنا�سبات االجتماعية

ف�ي بعض المجتمعات مآتم العزاء يص�رف عليها وقت محدود ،مثلاً في إيران
والع�راق ولبنان وس�ورية ،عاد ًة ما تكون مجالس العزاء في المس�اء لمدة س�اعتين
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تقريب ًا ،أما في مجتمعنا فهي تستغرق عشر ساعات على األقل ،في الصباح والعصر
واللي�ل ،حي�ث نواجه صعوبة في ترش�يد بعض الع�ادات والتقالي�د ،مثل أن تصبح
عص�را وليلاً بدل الصب�اح والعصر ،وهي ليس�ت مهمة صعبة ،وال
مجال�س العزاء
ً
تحتاج س�نين حتى نقتنع بها ،وال تحتاج بحوث ًا واس�تفتاءات حتى نطبقها ،إنها نوع
من العادة أو العرف ،س�اب ًقا لم يكن ألكثر الناس التزامات وظيفية ،أما اآلن فالناس
أغلبه�م موظفون وله�م التزامات ،حض�ور مجالس العزاء في الصب�اح يكون على
حساب التزاماتهم ،خاصة أهل العزاء والقريبون منهم.

وكذلك الحال هناك ش�يء من المبالغة في المناسبات الدينية ،وأجد هنا فرصة
لك�ي أتح�دث عن هذه النقطة ،مع األس�ف الش�ديد ف�ي مجتمعنا أيام المناس�بات
الدينية يحدث فيها الكثير من التسيب من قبل الطالب ،فال يذهبون إلى مدارسهم،
هناك بعض الناس في مجتمعنا يش�جعون هذه الحالة ،على اعتبار أنه نوع من إحياء
الشعائر وتأكيد الهوية الخاصة للمجتمع ،ومع االحترام والتقدير لوجهة النظر هذه،
إال أنني أخالفهم بأن التس�اهل في األمر إلى هذا المس�توى ،ليس في مصلحة أبنائنا
وطالبنا ،حتى في المجتمعات الشيعية األخرى كإيران ولبنان والعراق أيام التعطيل
عنده�م للمناس�بات الدينية محدودة ،وليس كل مناس�بة وعلى اختلاف الروايات
فيها ،ثم إن هؤالء الطالب إذا لم يذهبوا إلى المدرس�ة هل س�يذهبون إلى مجالس
إحياء المناسبات؟ كال ،إنهم في الغالب يبقون في البيوت أو الشوارع ،فلماذا نض ّيع
هذه األوقات على أبنائنا؟

س�رون أكثر حينما يجتهد أبناؤنا في دراس�تهم ،ويتفوقون فيها ،ومع
أئمتناُ Bي ُّ
األس�ف الش�ديد فإن بع�ض المعلمين ،يش�جعون ه�ذه الحالة من التس�يب ،حتى
يرتاحوا من التدريس ،وهذا خطأ كبير ،وخالف تحمل المسؤولية .وقد أشرنا لهذه
القضية اس�تطراد ًا ضمن س�ياق مزاحم�ة األعراف وااللتزام�ات االجتماعية للتفرغ
العلم�ي الدراس�ي ،وأن الطالب المغت�رب غير معني بهذه االلتزام�ات ،مما يجعله
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أكثر تفرغ ًا لدراسته ،وذلك من ميزات االغتراب والهجرة لطلب العلم.

QQبالكفاءات تبنى الأوطان

كيف ُيبنى أي وطن من األوطان ،وخاصة في هذا العصر؟

الم�ال والث�روة وحدها ال تبن�ي الوطن ،اإلمكان�ات الطبيعية المتوف�رة ال تبني
الوط�ن ،التنمي�ة والبن�اء يحت�اج إل�ى الكف�اءة ،خاصة وأن مس�يرة التط�ور العلمي
والتكنولوج�ي والصناع�ي ف�ي العال�م تس�ير بس�رعة مذهل�ة ،وتحتاج إل�ى متابعة
ومالحق�ة ،أي أمة وأي ش�عب يتأخر عن مس�يرة العل�م والتطور س�يبقى غار ًقا في
تخلفه وفقره.

بالدن�ا ـ والحم�د لله ـ فيها ث�روات ،وفيها عنصر بش�ري ،وإمكان�ات طبيعية،
وم�ا تحتاج إلي�ه بلداننا هي الكفاءة ف�ي مختلف المجاالت ،في الطب ،والهندس�ة
واإلدارة والتقنية والعلوم المختلفة.

عل�ى المس�توى الطبي مث ً
ال تش�ير إحصائية إلى أن نس�بة الس�عودة في المجال
الطب�ي ف�ي الس�عودية ال تتجاوز  %16وهي نس�بة منخفضة جدًّ ا ،ف�ي الماضي كان
ميس�ورا ،أما اآلن فقد أصبح صعب� ًا ،في الماضي كان يذهب
أمرا
ً
ج�ذب الكفاءات ً
ش�خص أو بعث�ة م�ن قب�ل وزارة الصح�ة أو المستش�فيات الخاص�ة إل�ى الخ�ارج
لج�ذب عدد من األطباء ،والكفاءات الطبية ،وبالفعل يحصلون على ما يريدون من
الكفاءات الممتازة ،ويأتون بها ،أما حالي ًا ليس من الس�هولة الحصول على كفاءات
من الخارج؛ ألن الكفاءات على مستوى العالم أصبحت مطلوبة ،كما أن األوضاع
االقتصادية واالجتماعية في بالدنا لم تعد مغرية ،وألن البلدان األخرى تنافس�نا في
تقديم االمتيازات واإلغراءات لهذه الكفاءات ،فلماذا يأتون إلينا؟
ملح�ة للكفاءات والقدرات والطاقات ،وإذا لم نس�رع
فقرا وحاجة ّ
إنن�ا نعيش ً
ونحث الخطى لردم هذه الهوة ،فإن وضعنا س�يصبح أصعب وأس�وأ يو ًما بعد آخر،
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مستشفى ضخم ًا واشترينا أفضل المعدات واألجهزة
وسنة بعد أخرى ،حتى لو بنينا
ً
الطبي�ة ،لكن العالج ال يتوفر وال يتحقق بالمبنى الضخم وبالمعدات الجيدة ،وإنما
يحت�اج إل�ى الكفاءة والخبرة والمعرفة ،واألجهزة المتطورة تحتاج إلى من يحس�ن
استعمالها وصيانتها ،وواضح جدًّ ا كيف أن بالدنا قد أصبحت ميدانًا لكسب الخبرة
من قبل أبناء الش�عوب والمجتمعات األخ�رى ،يأتون من مختلف البلدان بال خبرة
وال تجربة ،ويعملون في مختلف المجاالت الفنية والعملية ،فيكس�بون الخبرة من
عمله�م ،ونح�ن ندف�ع الثمن؛ ألن هذا العام�ل الذي يأتي للعمل ف�ي أي مجال من
المج�االت ،وه�و ال خبرة وال تجربة له ،حتى يتوفر عل�ى الخبرة والتجربة ،كم من
األخطاء والخسائر ندفعها نحن؟
مثًل�اً ف�ي المجال الميكانيك�ي ،بعض من يأتي لتصليح الس�يارات وليس�ت له
خب�رة وتجربة ،أو تحصل فقط على الش�هادة النظري�ة ،فيتعلم الجانب العملي على
حس�ابنا ونتحمل أخط�اءه ،وبعد مدة من الزمن حين يكس�ب الخبرة والتجربة ،فإن
تقريرا أنه في المج�ال الطبي ،بعض األطباء في
بلدان� ًا أخرى تنافس�نا عليه .وقرأت
ً
مج�ال تخرجه�م من بلدان أخرى ،يأتون إلى بالدنا بقصد أن يحصلوا على ش�هادة
خبرة ،وممارس�ة العم�ل ،ثم يذهب ليس�تفيد منها في دول متقدم�ة ،هكذا أصبحنا
مس�رحا للتج�ارب ،ولتحصيل الخب�رات ،لماذا ال نبن�ي طاقتنا وكفاءتن�ا؟ لماذا ال
ً
نكس�ب نحن الخب�رة والتجرب�ة؟ المجتمع�ات األخرى الت�ي كانت تعي�ش تخل ًفا
س�لكت هذا الطريق ،فاليابان استطاعت أن تبني نهضتها ،جلبت القدرات ،وبعثت
أبناءها لكسب الخبرة ،وأسرار التكنولوجيا من الدول األخرى.
وم�ن التجارب المعاص�رة الناجحة ،تجربة كوريا الجنوبي�ة ،وهي بلد فقير في
م�وارده المالي�ة والطبيعية ،وكان واحد ًا م�ن أفقر ثالث دول في آس�يا إلى منتصف
الق�رن الماضي ،لك�ن كوريا اآلن أصبحت ثالث أقوى اقتصاد في آس�يا بعد اليابان
والصي�ن ،صادراتها الصناعية تقدر بـ (بليون دوالر) يومي ًا من الس�يارات واآلالت
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س�ر
حس�ب إحصائية س�نة 2005م ،الذين كتبوا عن تجربة كوريا الجنوبية قالوا إن ّ
نهضته�ا وتقدمها يعود لعوامل مختلفة ،لكن بالدرجة األس�اس اس�تفادوا من بعث
أبنائه�م للخ�ارج ،وه�ؤالء الذين ذهب�وا للخ�ارج وعادوا ،نقل�وا المعرف�ة والعلم
والتكنولوجي�ا إل�ى بالده�م ،وأصبحت كوريا في هذا المس�توى ،من هن�ا ال بدّ أن
نهتم أكثر ببناء الكفاءات ،وإال فإن بالدنا س�تبقى في هذا الوضع المتخلف ،وس�نة
بعد أخرى سنشعر بالتخلف أكثر.
ومن أفضل طرق بناء الكفاءات االستفادة من أجواء التقدم العلمي والتكنولوجي
في المجتمعات األخرى ،وال يكفي أن تكون عندنا جامعات في بلداننا؛ ألن مستوى
متأخرا عن مس�توى الجامعات ف�ي العالم المتقدم،
الجامع�ات في بلدانن�ا ال يزال
ً
كما أن المس�ألة ليست مس�توى الجامعات فقط ،وإنما البيئة بش�كل عام ،إذا عاش
الطالب في بيئة متقدمة فإنه يكس�ب من أجوائها بش�كل أفضل ،مما يصقل كفاءته،
ويمنح�ه الخب�رة والتجربة ،إننا بحاجة إلى أكبر عدد م�ن الجامعات في بالدنا ،وأن
يتطور مس�توى هذه الجامعات ،في الوقت ذاته ال غنى لنا عن االس�تفادة من أجواء
التقدم والرقي في الجامعات األجنبية بابتعاث أبنائنا إليها.

�QQإنجاح برنامج االبتعاث

المس�توى الذي عليه االبتعاث من بالدنا إلى الخ�ارج ،يعتبر منخفض ًا وضئي ً
ال
قياسا بالدول األخرى ،هناك مقياس عالمي يقيسون به عدد المبتعثين الذين يدرسون
ً
ف�ي الخارج ،إلى مجم�وع طالب التعليم العالي ،هونغ كونغ مثلاً  ،نس�بة المبتعثين
م�ن طالبها %22قياس� ًا إلى عدد طالب الدراس�ات العليا ،المملكة المغربية نس�بة
المبتعثين فيها .%14
ونس�بة المبتعثي�ن ف�ي البحرين وقطر والكويت  %13حس�ب إحصائيات س�نة
2005م.
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أما بالنس�بة للمملكة العربية السعودية فإن نسبة المبتعثين إلى الخارج ،%1.6
وم�ع البرنامج الجديد لالبتعاث تصل إلى  ،%3وهي نس�بة منخفضة جدًّ ا ،البلد في
حاجة إلى عدد أكبر من المبتعثين ،وليس عندنا عجز مالي ـ والحمد لله ـ بلدنا فيها
م�وارد مالية وث�روة كبيرة ،وأفضل اس�تثمار للثروة الموجودة ف�ي البلد هي في بناء
اإلنس�ان وكس�ب العلم والمعرفة ،وق�د ذكر أحد الباحثي�ن أن برنامج االبتعاث في
المملكة قائم على أس�اس كل س�نة  5000طالب ،وهذه النسبة ال تكفي للتنمية في
ه�ذا البلد يجب أن تضاعف عش�ر م�رات على األقل ،يعني أننا نحتاج في كل س�نة
ل�ـ  50000طال�ب يبتعث وليس  5000طالب ،إذا بعثنا  50000طالب يدرس�ون
في الخارج ،تصل النس�بة إلى  ،%20أي نس�بة المبتعثين إلى طالب مرحلة التعليم
العالي ،ومع الوضع التنموي الذي نعيشه وحاجتنا إلى إسراع الخطى ،فنحن بحاجة
إلى توسعة هذا البرنامج ،وزيادة رقعة المبتعثين.
(إن ابتع�اث  100ألف طالب خالل عش�ر س�نوات س�يعطينا  10آالف خريج
س�نوي ًا ،وهو رقم متواضع قياس ًا بتجارب أخرى ،ولعل قراءة تجربة كوريا الجنوبية
تكش�ف لن�ا أهمية األرقام ،إذ اس�تطاعت كوري�ا أن تحافظ على وج�ود  100ألف
طالب سنوي ًا في الجامعات األمريكية وعلى مدى عشر سنوات ،وحصلت في نهاية
المشروع على مليون خريج من أهم الجامعات األمريكية)(((.

أيضا يجب أن يدرك قيمة االستثمار في العلم ،وأهمية االبتعاث إلى
والمجتمع ً
الخ�ارج ،وأن يك�ون ل�ه دور ،أي رب عائلة يجب أن يع�رف أن مصلحته ومصلحة
ذريت�ه ،لي�س في بناء العم�ارات والعقارات ،حت�ى إذا مات يخلف ألبنائه وأس�رته
أراضي وعمارات ،وأس�هم في البنوك والش�ركات ،بل األهم ألبنائه ولمجتمعه هو
االستثمار في العلم ،إن بعض العوائل بالرغم مما تمتلكه من الخير والثروة ال تبادر
إلى ابتعاث أبنائها.

((( جريدة الحياة 4 ،مايو 2010م ،داود الشريان ،أرقام المبتعثين ال تكفي.
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بينم�ا يتحدث اإلعالمي األس�تاذ جمال خاش�قجي عن حض�وره لحفل أقامته
منظم�ة الطلبة الع�رب بالجامعة العريق�ة ( )MITفي بوس�طن األمريكية ،لتكريم
الطلاب النابغي�ن العرب ف�ي حقلي العلوم والتقني�ة من الجامع�ة ،وكان من بينهم
طال�ب فلس�طيني وه�و الدكتور هش�ام كس�اب ،ال�ذي حصل عل�ى الدكت�وراه في
الهندس�ة الكهربائية ،وأسس ش�ركة ،وأصبح استش�اري ًا في البنك الدولي ،وسجل
اختراع ًا باس�مه ،وألف عش�رة كتب وهو لم يتجاوز الثالثين من عمره ،وفي كلمته
تحدث عن والدته التي رعته عن بعد بدعائها ،وعن والده الذي لم يمنعه فقر مخيم
فلس�طيني ع�اش في�ه من تعلي�م ابنه أفض�ل تعليم ،وإرس�اله إلى أفض�ل جامعة في
العالم(((.

دور المجتمع

وعل�ى المس�توى االجتماعي العام ،فإن ق�وة المجتمع في ق�وة كفاءاته ،وإنما
يحت�رم المجتمع بمق�دار ما لديه من طاقات وكفاءات ،علينا أن نش�جع أبناءنا على
كس�ب الكف�اءة ،وأن نب�ذل قدراتن�ا وإمكاناتنا من أجل أن يكس�ب أبناؤن�ا الكفاءة
العلمية.
ه�ل يصع�ب علينا في مجتمعن�ا أن نرصد مبلغ� ًا من المال من أجل أن نش�جع
أبناءنا على الدراسة ،وكسب المعرفة والكفاءة في الخارج ،إما منحة أو قرض ًا؟

في منطقة قريبة وهي مملكة البحرين ،أنش�أت مؤسس�ة مجموعة الحاج حسن
العالي مكتب ًا للمنح الدراسية لالبتعاث على حسابهم ألبناء مجتمعهم ،هذا البرنامج
مضى عليه عش�ر س�نوات من س�نة 1998م ،ابتعث�وا حوال�ي  5000طالب وطالبة
ميس�رة بدون فوائد ،بين طالب يدرس�ون دراس�ة جامعية
على نفقتهم ،أو بقروض ّ
كاملة ،وطالب يذهبون إلى دورة للتدريب من س�تة أش�هر فما فوق ،هذه المؤسسة
((( جمال أحمد خاشقجي .قصة نجاح عربي في بوسطن األمريكية ،جريدة الوطن2006/4/25 ،م.
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ميزانيتها الس�نوية للصرف عل�ى هذا البرنامج  100000دين�ار بحريني ،أي مليون
ريال سعودي.
أليس مؤلم ًا أن بعض الطالب وهم يدرسون داخل البلد ،في بعض الجامعات
أو المؤسسات األهلية ،يحتاج إلى تسديد قسط دراسته ،وقد ال يجد من يساعده أو
من يقرضه.

م�ن ناحية أخرى ،علينا أن نهتم بأبنائنا المبتعثين في الخارج ،العوائل يجب أن
تتابع هؤالء األبناء ،لتش�جيعهم وتفقد أحوالهم ،وينبغي أن ننش�ئ مؤسسة أو لجنة
تهتم بمتابعة ش�ؤون ه�ؤالء الطالب ،نبعث لهم مرش�دين ،فيهتم بأوضاع الطالب
ف�ي كل منطقة أحد العلماء والموجهين ،يقوم بزيارتهم ،ويتفقد أمورهم ،ويتواصل
معهم.
إن جولة أي عالم لتفقد أوضاع الطالب المبتعثين قد ال تكلف أكثر من مصرف
مأتم أو مجلس من المجالس الكثيرة في بالدنا.

�إلى طالبنا المبتعثين

النقط�ة األخي�رة ترتب�ط بطالبنا المبتعثي�ن ،نتخاطب معه�م :يا أبناءن�ا األعزاء
وأنت�م في الخارج ،وضم�ن هذا البرنام�ج ،عليكم أن تعرفوا م�دى اآلمال المعلقة
عليكم ،أنتم تصرفون من أموال بلدكم ،من ثروات شعبكم ،وعلى حساب عواطف
أمرا هينًا عليهم.
أهاليكم ،فالذي يفارق أهله وأسرته ليس ً

االجتهاد في الدرا�سة

أوالً :عليك�م أن تجدِّ وا وتجتهدوا في دراس�تكم ،إن بع�ض طالبنا في الخارج
هما
يعتبر االبتعاث وكأنه رحلة وفرصة للنزهة ،أن يرى بلد ًا آخر ،ويرتاح ،ال يحمل ًّ
يفوت على نفس�ه فرصة
توجه من أجله ،وبذلك ّ
كاف ًيا لالجتهاد في دراس�ته ،وفيما ّ
عظيمة ،ويخ ّيب آمال مجتمعه ووطنه.
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االلتزام بالقيم

ثاني�ا :االلتزام بالقي�م الدينية واألخالقي�ة ،الطالب الذي يذه�ب إلى مجتمع،
ً
يعيش وض ًعا غير الوضع الذي كان يعيش فيه ،تحصل له صدمة ثقافية ،يرى األجواء
مفتوح�ة أمامه ،قس�م من الطلاب والمبتعثين ينهارون أمام ه�ذه الصدمة ،يفقدون
التزامهم الديني واألخالقي ،لدينا طالب نفخر بالتزامهم وبدينهم وأخالقهم ،ولكن
هناك حاالت سلبية ال ينبغي أن نسكت عنها ،فبعض من يذهبون إلى هناك يتناسون
القي�م وااللتزام�ات الش�رعية ،وربما كانت ه�ذه النقطة إحدى المب�ررات للتوقف
والت�ردد عن بع�ث األبناء إلى الخارج من قبل بعض األوس�اط الديني�ة ،ولكن هذا
صحيحا؛ ألن الفس�اد ما عادت له جغرافيا ،من تكون نفس�ه مهيأة ،ومن
مبررا
ً
ليس ً
ال تكون تربيته بالمستوى المطلوب ،من يخضع إلغراءات الشيطان ،حتى وهو في
بل�ده ،وبين أهله ،يمكن أن يطاله الفس�اد ،صحيح أن األج�واء هناك مفتوحة ،لكن
ثبت بالتجربة أن اإلنس�ان حينم�ا يتوفر على تربية صالحة ،ووع�ي وثقافة وتوجيه،
فإن�ه في تلك المناطق يس�تثير تحديه في االلتزام بالقيم والمبادئ ،يش�عر بالتحدي
أكث�ر ،يحس بقيمة الدي�ن واألخالق في تلك المجتمعات أكثر ،وأعرف أش�خاص ًا
وطالب� ًا يوم كانوا يعيش�ون في البلد كان اهتمامهم الدين�ي عادي ًا ،وحينما ذهبوا إلى
هناك ارتفعت عندهم درجة االلتزام ،ومستوى االلتزام ،أصبحت له لذة وقيمة؛ ألنه
تحدٍّ  ،وليس استجابة للمألوف ،والتقاليد واألعراف.

ك�سب الإيجابيات

ثالث�اً :االس�تفادة م�ن إيجابي�ات تل�ك المجتمع�ات ،المس�ألة ال تقتص�ر على
الدراس�ة فقط ،تلك المجتمعات متقدمة ومتحض�رة ،فيها جوانب من اإليجابيات،
وهناك س�لبيات بس�بب االختالف بيننا وبينهم في الثقافة والقيم ،ولكن ال يصح لنا
أن تتضخم في أذهاننا السلبيات ،ونتناسى اإليجابيات.

ف�ي تل�ك المجتمعات ،هن�اك إيجابيات كبي�رة ،مثل الجدية ف�ي الحياة ،الدقة
في المواعيد ،االهتمام بالدراس�ة والعمل ،الصدق والصراحة ،بعض طالبنا حينما
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يذهب�ون إل�ى هن�اك يصط�دم اآلخ�رون بهم؛ ألنهم ليس�وا في مس�توى ه�ذه القيم
تعود على عدم الدقةُ ،يس�أل عن ش�يء معين فيجي�ب جواب ًا ،وتختلف
الحضاريةّ ،
إجابته لنفس السؤال مرة ثانية ،فيرصدونه ويأخذون عنه فكرة أنه ليس صاد ًقا.

في تل�ك المجتمعات هناك صدق وصراحة ،وانضب�اط ،على طالبنا وطالباتنا
أن يس�تفيدوا من هذه اإليجابيات ،إن بعض المبتعثين بدل أن يس�تفيد من الجوانب
اإليجابي�ة يأخذ بالجوانب الس�لبية ،كاالنحراف واالنحالل والمفاس�د األخالقية،
يذه�ب به�ذا االتجاه ،أرأيتم كي�ف أن النحل يبحث عن الفواك�ه والثمار! ويمتص
منه�ا ،أم�ا الذب�اب يبح�ث ع�ن األوس�اخ ،كل إنس�ان يبحث عن األش�ياء حس�ب
وعيه ،ومس�تواه النفس�ي ،نحن نري�د أبناءنا الذي�ن يذهبون إلى الخ�ارج أن يكونوا
نح ً
لا يمتصون الرحيق من األزه�ار والورود والثمار ،ويصقلون بها ش�خصياتهم،
ويعودون بها لمصلحة أوطانهم ومجتمعاتهم.

كل مجتم�ع ل�ه عاداته وأعراف�ه ،وينبغي أن نس�تفيد من الع�ادات اإليجابية في
تلك المجتمعات ،وأن نتالفى العادات الس�لبية ،حينما يلتقي الناس من مجتمعات
مختلف�ة فإنه�م ينظرون إل�ى تلك المجتمعات م�ن خالل من يلتق�ون بهم ،ولذلك
فأبناؤنا وبناتنا هناك هم رسل ألمتهم ووطنهم ومجتمعهم ،العالم ينظر إليهم ،ومن
خالله�م ينظر إلين�ا ،فعليهم أن يقدموا صورة مش�رقة ،وأال يش�وهوا هذه الصورة،
ببعض التصرفات ،بتس�اهلهم وتس�يبهم الدراس�ي ،أو بع�دم انضباطهم األخالقي،
فيكونون صورة مش�وهة ألمتهم ،وللدين الذي ينتمون إليه ،قال اإلمام الصادقE
ّ
فيما روي عنه« :إنكم قد نسبتم إلينا كونوا لنا زين ًا ،وال تكونوا علينا شين ًا»(((.

التالحم والتعاون بين الطالب

وفيم�ا يرتبط بالعالقة بين الطالب أنفس�هم ،عليهم أن يدعم�وا بعضهم بعض ًا،
وأن يتعاون�وا ،ويترك�وا الخالفات والفروق�ات الموجودة في بلدانن�ا ومجتمعاتنا،
((( بحار األنوار ،ج  ،5ص .151
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ألس�باب مذهبية أو مناطقي�ة أو مرجعية وثقافية ،يفترض في أبنائن�ا وبناتنا هناك أن
يتج�اوزوا هذه الح�االت ،وأن ينفتحوا على بعضهم ،وأن يس�تفيدوا من تجاربهم،
وأوجه الخطاب بالخصوص
ويتداولوا التجارب ،ويرفعوا معنويات بعضهم بعض ًا،
ّ
إل�ى أبنائن�ا الملتزمي�ن دين ًّيا ،بأن يهتموا بإرش�اد بقية الطلاب والطالبات ،ال يكفي
أن يك�ون اإلنس�ان ملتز ًما ،وإنما يس�عى بمقدار ما آتاه الله م�ن معرفة ووعي ،ومن
ق�درة لهداي�ة اآلخرين ،والمس�اهمة في إصالحهم وإرش�ادهم وتوجيههم ،نس�أل
الل�ه تعالى أن يوفق طالبن�ا وطالباتنا في الخارج ،وأن ينجحهم في دراس�تهم ،وأن
يوفقهم للصمود والثبات على قيمهم وأخالقهم ومبادئهم ،وأن يعودوا لنا بحصيلة
تقر بها أعيننا ،ويتقدم بها الوطن إن شاء الله.
من العلم والخبرة والتجربةّ ،
إن مما يعمر قلوبنا باألمل والتفاؤل أن نجد اهتمام بعض أبنائنا المبتعثين بإقامة
الش�عائر والمناس�بات الدينية ،التي تخلق في أوساطهم أجواء التفاعل االجتماعي،
وتشجع حالة االلتزام الديني والقيمي.
وتقربهم من بعضهم بعض ًا،
ّ
ّ

وفي أيام عاشوراء نرى حرص ًا من أبنائنا المبتعثين في مختلف الدول والبلدان
على المش�اركة في إحياء هذه المناس�بة الحس�ينية العظيمة ،بالحض�ور في المراكز
والمؤسسات التي تقيم المجالس العاشورائية ،وإن لم يكن في المنطقة مركز فإنهم
يتداعون إلى االجتماع فيما بينهم إلحياء ذكرى عاشوراء.

فهنيئ� ًا لهم هذا االهتم�ام الذي ّ
يدل على عميق والئه�م ألهل البيت Bوعلى
تأثير التربية الصالحة في نفوسهم.
إن إحياء ذكرى الحسين Eعوائدها على اإلنسان عظيمة في الدنيا واآلخرة.

�شخ�صية الإن�سان بني الفطنة وال�سذاجة
Qالفطنة �إدراك وانتباه
Q
Qتنمية الفطنة في المجتمع
Q

جاء عن أمري المؤمنني يلع بن أيب طالب Eأنه قال:
«المرء بفطنته ال بصورته»(((.

QQالفطنة �إدراك وانتباه

ٍ
ٍ
بحاجة لنور يهتدي به ،حتى ال يتعرض
طريق مظلم فإنه
حين يسير اإلنسان في
للتيه والضياع ،وحتى ال يعثر في حفرة من الحفر التي قد تكون في الطريق ،وإذا لم
يكن له نور يستضيء به ،فإنه معرض لهذه االحتماالت ،كما أن درجة النور لها تأثير
وضوحا أمام السالك فيه.
أيض ًا ،فكلما كان النور أكثر إضاءة ،كان الطريق أكثر
ً

وكذلك واقع اإلنسان في هذه الحياة ،فهي عالم جديد مجهول بالنسبة له ،يقول
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً
َ هَّ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ون أمهات ِكم ال تعلمون ش��يئا} [س�ورة النحل :اآلية،]78
تعالى{ :والل أخرجكم مِن بط ِ
لذلك يحتاج في مسيرته إلى نور يستضيء به ،وقد منح الله تعالى اإلنسان هذا النور
ف�ي أعلى درجاته ،وه�و يتمثل في العقل ،فالعقل هو ذل�ك المصباح المنير ،إال أن
الناس يتفاوتون في مدى التفاتهم لهذا النور ،وفي مدى اس�تضاءتهم به .وتلحظون
أن بعض المصابيح الكهربائية اآلن نستطيع التحكم في درجة االستنارة بها ،فيمكن
أن تكون إنارتها خافتة ضعيفة لوقت النوم واالسترخاء مثالً ،أو تكون قوية االضاءة
عند الحاجة للقراءة والكتابة  ،بينما هناك مصابيح لها درجة معينة من النور ثابتة.
وم�ن حكم�ة الل�ه تعالى وكرم�ه أن أعطى اإلنس�ان مج�االً للتحك�م في مدى
مس�توى تس�تفيد من عقلك
االسترش�اد به�ذه الق�وة الهائلة وهي العق�ل .فإلى أي
ً

((( غرر الحكم ودرر الكلم ج 1ص 119حكمة .2190
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وقدراته الالمتناهية؟ إن ذلك يعتمد عليك أنت وعلى جدّ ك ومثابرتك.
وهنا يأتي مصطلح :اإلنس�ان ال َفطِن ،وهو الذي يسترش�د جيد ًا بعقله ،وال َفطِن
الفطنةِ ،
م�ن ِ
والفطنة ه�ي الحذق والفهم ،ومعرفة خلفي�ات األمور ،وهذا اليتم إال

بالعقل .فاإلنس�ان يكون فطن ًا حينما يسترش�د عقله ،ويرفع درجة االس�تنارة به ،أما
إذا غف�ل ع�ن عقل�ه ،أو انخفضت درجة اس�تضاءته بعقله يقع ف�ي الحالة األخرى،
وهي الس�ذاجة أو الغباوة ،وبالتالي تضيع مصالحه في ه�ذه الحياة ،ويتعرض للتيه
وللعثرات.

تجليات الفطنة في �شخ�صية الإن�سان
ِ
والفطنة تتجلى في مظاهر ،منها:

أولاً  :الوعي والمعرفة بما حول اإلنسان :كلما كان اإلنسان أكثر وع ًيا بما حوله
م�ن حياة وبش�ر وأوض�اع ،كان إدراكه للمع�ادالت االجتماعية التي يعيش�ها أكبر،
فيصبح أكثر فِطنة ،أما إذا كان إدراكه ومعرفته محدودة ضعيفة ،فبنفس تلك الدرجة
تكون فطنته ،ويكون معرض ًا لحالة السذاجة والغباوة.

لذلك ورد عن اإلمام علي« :Eال بدّ للعاقل من ثالث :أن ينظر في شأنه ويحفظ
لس�انه ويع�رف زمانه»((( ،وفي رواية عن اإلمام الرضا Eق�ال أبو جعفر الباقر:E
«ينبغي للمس�لم أن يكون مالك ًا لنفس�ه ،مقب ً
ال على شأنه عار ًفا بأهل زمانه»((( .وعن
اإلم�ام جعفر الص�ادق Eقوله« :العالم بزمان�ه ال تهجم عليه اللواب�س»((( ،أي ال
تلتبس عليه األمور ،وال تختلط أمامه األوراق.
ثان ًي�ا :االنتب�اه والتركي�ز :مش�كلة أكثر الن�اس أنه�م ال يركّزون ،فيم�رون على

((( تحف العقول .ص .203
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص .247
((( تحف العقول .ص.356
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األم�ور م�رور الكرام ،من دون انتب�اه ،وهذا ما يتحدث عنه الق�رآن الكريم ،ويطلق
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ اَ ُ َ
ون}[سورة يونس ،اآلية،]7:
عليه مصطلح الغفلة ،يقول تعالى{ :والذَِّين هم عن آيات ِنا غف ِل
بمعنى :ال ينتبهون ،وال يركّزون.

يمر ح�دث مع ّين على ش�خصين أو على عدة أش�خاص ،أحدهم يركّز
وربم�ا ّ
وينتب�ه ،واآلخر ال يركّز وال ينتبه ،وبالتالي فإن مقدار التركيز واالنتباه هو مما يحدد
مستوى فطنة اإلنسان.

وفي هذا السياق ُيحكى أن أعرابي ًا شرد منه جمله ،وأخذ يبحث عنه فلقيه رجل
عم تبحث؟ قال :عن جمل لي ش�رد مني ،فقال له الرجل :هل جملك أبتر
فقال لهَّ :
الذي�ل (أي مقطوع الذيل)؟ قال :نعم .قال له :هل فيه رجل عرجاء؟ قال :نعم .قال
هل جملك أعور؟ قال نعم .فلما ذكر الرجل كل هذه األوصاف في الجمل ،أمسك
متهما إياه بس�رقة
ب�ه األعرابي وقال :إذن أنت أخ�ذت جملي .واقتاده إلى القاضي ً
الجمل.

فلما س�أله القاضي وأنكر أنه أخ�ذ الجمل ،قال له القاضي :إذن من أين عرفت
س�ائرا في الطريق فوجدت بعر ًا
كل ه�ذه الصف�ات عن الجمل؟ فقال الرجل :كنت
ً
متجمع ًا على غير عادة الجمال؛ ألن ذيل الجمل يفرق بعره يمين ًا ويسار ًا عندما ينزل
من�ه ،ولكني وجدت ه�ذا البعر متجمع ًا في أكوام صغي�رة ،فعرفت أن صاحب هذا
البعر جمل مقطوع الذيل.

فقال له القاضي :وكيف عرفت أن الجمل أعرج؟ قال الرجل :ألني وجدت أن
للجمل قدم ًا غائرة في الرمل ،واألخرى قد المس�ت الرمل مالمسة خفيفة ،فعرفت
أنه أعرج .فس�أله القاضي ،وكيف عرفت أنه أعور؟ فقال الرجل :ألني وجدته يترك
الخضرة في جانب ويأكل من واحد فعرفت أنه يرى بعين واحدة(((.
((( محمد متولي الشعراوي .قصص األنبياء ج1996 ،2م( ،القاهرة :مكتبة التراث اإلسالمي) ،ص.1420
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فبعض الناس يركّزون على األش�ياء فيفهمونها بش�كل دقي�ق ،والبعض اآلخر
ليس لديهم تركيز ،وعلى اإلنسان ألاّ يأخذ األمور بسهولة وإنما يركّز تأمله فيها.

قب�ل أيام نش�روا في الصحف عن مريضة في المستش�فى ج�اءت لها الممرضة
بال�دواء ،وله�ا مقدار من الدواء تتناوله كل عدد معين من الس�اعات ،هذه المريضة
ركّ�زت قلي ً
الممرض�ة ،فوجدته يختلف ع�ن دوائها
لا في ال�دواء الذي جاءت ب�ه
ّ
ال�ذي ُيص�رف لها ،فس�ألت الممرضة :هل أنت متأك�دة أن هذا ال�دواء لي ،قالت:
نعم ،وهذا ال يعنيك ،أنا ممرضة وأعرف تكليفي ،هذا دواءك ،رفضت المريضة أن
تتن�اول الدواء ،مع إصرار الممرضة على إعطائها الدواء ،فاس�تدعوا اإلدارة ،وتبين
بالفعل أن هذا الدواء الذي جاءت به لهذه المريضة بالخطأ ،وهو دواء لمريض آخر
ولو تناولته هذه المريضة لقضى على حياتها ،وفتح تحقيق في المستشفى حول هذا
الموضوع.

ٍ
للممرض أو الممرضة،
مريض في المستش�فى يس�لم أمره
في المقابل كم من
ّ
ويأخذ أدويته وهو مغمض عينيه ،وكأن ال شغل له في األمر ،متجاه ً
ال ورود الخطأ.
بينم�ا نجد الن�اس في المجتمعات األخرى يتعاملون مع ال�دواء بطريقة أكثر تركيز ًا
واهتمام ًا.

مهمة جد ًا ،وعلى اإلنس�ان أن يتحلى
فالثقاف�ة العام�ة للناس ،والثقافة الصحية ّ
ِ
بالفطن�ة ف�ي هذا الجانب وفي كل جوانب الحياة ،يق�ول أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب« :Eالغفلة أضر األعداء»(((.
ثال ًثا :حماية اإلنسان لحقوقه

على اإلنس�ان ألاّ يتس�اهل في حقوق�ه ،بل عليه أن يحمي حقوقه ،فالمتس�اهل
ٌ
خط�أ كبير .وق�د ورد عن رس�ول الل�ه Aأنه قال:
تضي�ع حقوق�ه و ُيس�تغل ،وهذا
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ج ،1ص ،29حكمة.527
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«المغبون ال محمود وال مأجور»(((.

ورد في سيرة أبي عبد الله الحسين Eأن رجلاً كان يحمل له متا ًعا من البصرة،
يقول :كنت أحمل المتاع من البصرة إلى الحس�ين بن علي بن أبي طالب ،Eفكان
ربما يماكسني فيه ـ المماكسة :طلب تخفيض الثمن ـ ،فلعلي ال أقوم من عنده حتى
يه�ب عامته ،قلت له :يا ابن رس�ول الله ،أجيئك بالمتاع من البصرة تماكس�ني فيه،
فلعل�ي ال أق�وم حتى تهب عامته؟ فقال :إن أبي حدثني عن رس�ول الله Aأنه قال:
المغبون المحمود وال مأجور»(((.

ٍ
فعزت األضاحي
في رواية أخرى عن
رجل يسمى سوادة قال :كنا جماعة بمنى ّ
فنظرنا فإذا أبو عبد الله ـ جعفر الصادقEـ واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم
مكاس�ا ش�ديدً ا ،فوقفن�ا ننتظر ،فلم�ا فرغ أقب�ل علين�ا فقال:أظنكم ق�د تعجبتم من
ً
مكاس�ي؟ فقلنا :نعم ،فقال :إن المغبون ال محمود وال مأجور ((( .وفي موضع آخر
اعت�رض عليه أبو حنيفة قائًل�اً  :عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ب ُبدنك
ـ ال ُبدن :اإلبل ـ أشدّ مكاس ًا يكون ،قال :فقال له أبو عبدالله« :Eوما لله من الرضا
أن أغبن في مالي»(((.
إذ ًا ينبغي أن يتحلى اإلنس�ان بالفطنة في حمايته لحقوقه ،ولدينا نصوص كثيرة
عل�ى ه�ذا الصعيد تدعو اإلنس�ان إلى أال يقع ف�ي الغبن والخديع�ة والغباء والغفلة
حتى تكون شخصيته شخصية المستفيد من عقله وتفكيره.

QQتنمية الفطنة في المجتمع

من المالحظ أن طبيعة الناس في بعض المجتمعات وس�جيتهم فيها تُب ّين مدى
((( كنز العمال .ج ،4ص ،19حديث .9287
((( ابن عساكر .ترجمة اإلمام الحسين ،ص.9
((( الكافي .ج ،4ص.496
((( الكافي .ج ،4ص.546
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فِطنّته�م في أموره�م ،بينما بعض المجتمع�ات يغلب على الناس حالة الس�ذاجة،
وهذا أمر ملحوظ بالنسبة الختالف األفراد ،واختالف المجتمعات.

فكي�ف يمكنن�ا أن ننم�ي حالة الفطن�ة في المجتم�ع؟ لتحقيق ذل�ك هناك عدة
أمور:

األول :مس�توى الوع�ي الحقوقي ف�ي المجتمع :كلم�ا كان الن�اس أكثر معرفة
بحقوقهم ،كانوا أبعد من أن ُيس�تغفلوا ،وإنما ُيخدع اإلنسان و ُيستغفل لعدم معرفته
بحقوقه ،ولذلك فإن الوعي الحقوقي مهم جدً ا في كل مجال من المجاالت.

نج�د في المجتمعات األخرى أن كل معاملة يدخل فيها اإلنس�ان هناك تحديد
وتوضي�ح للحق�وق التي له وعليه ،فالس�جين من بداية س�جنه ُيعطى قائمة بحقوقه
التي له والتي عليه ،بإمكانه أن يطلب محام ًيا ،وبإمكانه أال يجيب عن أي س�ؤال ال
يرغ�ب ف�ي اإلجابة عنه ،كل الحقوق تكون واضحة أمامه ،أما في بلداننا فالس�جين
يسجن وليس له الحق في السؤال عن حقوقه ،بل قد يخشى أن يسأل عن حقوقه.
وكذلك في مختلف المجاالت :الطالب ينبغي أن يعرف حقوقه ،والراكب في
الطائرة لديه تذكرة مبين فيها حقوقه على الجهة الناقلة.

وهناك اآلن تجربة جيدة في البلد ،لبعض المؤسسات فيما يرتبط مث ً
ال بالتعليم،
أص�دروا وثيقة ح�ول حقوق الطالب ،بحيث يعرف الطال�ب ما هي حقوقه كطالب
في مجال التعليم ،وهذا مهم جدً ا ،بأن يعرف كل إنسان ما هي حقوقه ،أما التجهيل،
وعدم الوعي الحقوقي ،فهي التي تجعل الكثير منا يقع في المشاكل.

فمثلاً ش�خص موقوف للتحقي�ق في قضية معينة ،يعترف ويوقع ،وعند س�ؤاله
لماذا توقع وتعترف؟ يقول :ماذا أعمل ،قالوا لي إذا اعترفت القضية تسهل وتنتهي؟
فه�ذا تضليل ،إذ يج�ب أن ُيعرف من هو المخطئ ،ومن هو المعتدي ،فحينما توقع
أنت على االعتراف بجرم لم تقم به تكون قد ض ّللت الجهات المعنية بالوصول إلى
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المعت�دي الحقيقي ،أو أنك وقعت في خديعة حي�ن تو ّقع عن غير معرفة بما يترتب
على اعترافك.

علين�ا أن ننش�ر الوع�ي الحقوق�ي في مختل�ف الجزئي�ات والقضايا ،فبالنس�بة
للعالق�ات الزوجي�ة مثالً ،نجد الكثير من الش�باب والفتيات ،م�ن يتم عقد الزواج،
والعق�د يعن�ي اتفا ًقا بين طرفين ،إال أنه اتفاق على ماذا؟ ال يدري .والفتيات في هذا
ٍ
لكثير من المش�اكل وارتفاع معدالت
الجانب أكثر غفلة من الش�باب ،وهذا س�بب
الطلاق .ومن النماذج الت�ي وضعت حدًّ ا للطالق والخالف�ات الزوجية تجربة في
ماليزي�ا تُل�زم كل مواط�ن قبل الزواج ،أن يدخ�ل في دورة لمدة ش�هر ليتعرف على
الحياة الزوجية ،من واجبات وحقوق ،ويمكن خصم وقت حضوره في هذه الدورة
من دوامه إذا كان موظ ًفا في الحكومة ،أو في إحدى الش�ركات ،فحصل بعد تطبيق
هذا النظام أن نسبة الطالق انخفضت؛ ألن الناس أصبحوا يعرفون ما لهم وما عليهم،
وأيض ًا في الجمهورية اإلسلامية اإليرانية ،قبل إجراء عقد الزواج يقدمون للش�اب
والفت�اة ملف� ًا ،يتضمن نقاط الحق�وق التي للزوج والتي للزوج�ة ،يقرأها الزوجان،
والمأذون الشرعي يسأل ك ً
ال منهما عن الموافقة على بنودها وبعد ذلك يتم العقد.

أما في مجتمعنا فاألمر يس�ير بطريقة عفوية ،وخصوص ًا بالنس�بة للفتيات حيث
تتزوج البنت وال تعرف ماذا لها وماذا عليها! ألن جهات التوجيه الديني في الغالب
هي من الرجال ،ولذلك اعتدنا ألاّ نخبر المرأة بكل حقوقها ،وأنا شخص ًيا تعرضت
له�ذا األمر ،فحينما أتحدث عن حق�وق المرأة في الحياة الزوجية ،يعترض البعض
بقولهم :إنك تس�تثير نساءنا علينا وتريدهم أن يتمردوا علينا ،إذا عرفوا هذا الكالم.
لك� ّن هذه ح�دود الله وهي حق�وق للزوجة ،ويج�ب أن تكون واضح�ة ومعروفة.
فمثًل�اً  :م�ن حق الزوجة في عقد الزواج أن تش�ترط لنفس�ها الوكالة في الطالق عن
الزوج متى شاءت ،هذا من حقها شر ًعا ،فحين ترى المرأة أن حياتها مع هذا الزوج
ال تناس�بها ،وغي�ر ممكنة لها ،تس�تطيع أن تذه�ب وتجرى الطلاق ،باعتبارها هي
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وكيلة عنه في الطالق ،وإذا قبل الزوج بهذا الش�رط في العقد؛ فإنه ال يمكن إلغاؤه،
ويبقى هذا الحق ثابت ًا للمرأة.

واآلن لدين�ا الكثي�ر م�ن المش�اكل والقضاي�ا ،يتعامل فيه�ا الرجال بقس�وة مع
زوجاتهم ،و ُيجبرونهم على البقاء تحت س�يطرتهم ،مع عدم المعاشرة بالمعروف،
َ ْ َ ٌ ْ
��روف أَ ْو تَس ٌ
يح
وال يقب�ل أن يطلقه�ا ،وه�ذا خالف أم�ر الله تعالى{ :فإِمس��اك ب ِ َمع ُ ٍ
رِْ
ْ َ
��ان} [البق�رة :م�ن اآلي�ة ،]229وفي بعض األحي�ان إذا طلبت الزوج�ة الطالق ،أو
بِإِحس ٍ
الخل�ع ،يطلب الزوج مبال�غ طائلة ،لتبقى المرأة ضائعة ،وتضي�ع حقوقها ،فلو أنها
تشترط لنفسها منذ البداية أن تكون وكيلة عن الزوج في تطليق نفسها ،لما وقعت في
هذا المأزق .وطب ًعا أكثر الناس ال يرون أنه من المناسب إخبار النساء بهذا الحق.
إن الوعي الحقوقي مهم جدًّ ا ،في مختلف المجاالت ،وهو يساعد الناس على
أن يكونوا فطنين ،ويدافعوا عن مصالحهم وحقوقهم.
الثان�ي :بذل التجارب والخب�رات للناس :يتوفر مجتمعنا عل�ى تجارب كثيرة،
إال أنه�ا ال تت�داول لتك�ون في متناول الجمي�ع ،فمثالً :كم من فت�اة تقع في حاالت
االبتزاز ،وهناك مخرج من ذلك ،إال أن هذه الفتاة المسكينة ال تعرف ما هو الطريق
لكي تتجاوز حالة االبتزاز! فتدوير التجارب يحمي الكثير من المآزق التي وقع فيها
غيرهم.

الثال�ث :عام�ل التربي�ة :ينبغي للعائل�ة أن تربي أبناءه�ا على حال�ة الفطنة ،بأن
تحذره�م وتوعيه�م وتنبههم ،ونحن اآلن نعي�ش في عصر ال ينبغي في�ه أن نتعامل
مع األمور بعفوية وس�ذاجة ،نعيش في عصر فيه الكثير من التعقيدات والمش�اكل،
والكثي�ر م�ن النفوس الش�ريرة ،ولذلك علين�ا أن نو ِّعي أبناءن�ا .فموضوع التحرش
الجنس�ي بالنس�بة لألطف�ال ،مثالً ،ينبغي أن تك�ون هناك توعية لألبن�اء تجاهه ،هذا
الطف�ل الب�ريء ال يعرف ع�ن الموضوع ش�ي ًئا ،لذا يحت�اج إلى توعية ،إم�ا من قبل
العائلة أو عبر البرامج التدريبية التوعوية ،بأن يحذر الطفل ،و ُيشرح له ،وبدون ذلك
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يق�ع الكثير من األطفال والناش�ئين والناش�ئات في مثل هذه الم�آزق؛ ألنه ال معرفة
وال خب�رة لهم ،وليس هناك تربية ،فحين تخجل العائلة من فتح مثل هذه المواضيع
ألبنائها ،يصبح األبناء ضحايا للجهل والغفلة.

الرابع :قوة الش�خصية :كلما كان اإلنس�ان أقوى شخصية كان أبعد عن الوقوع
في االستغفال ،وفي فخ التضليل .وهنا يأتي موضوع إثارة العقل في أوساط الناس،
فالمجتمع�ات التي تحكمه�ا العواطف غالب ًا ما يقع الناس فيها في فخ االس�تغفال،
بسبب العواطف ،وإغفال العقل ،ومجتمعاتنا العربية ،وخاصة الخليجية منها ،ينظر
إليه�ا من قب�ل اآلخرين على أنه�ا مجتمعات س�اذجة ،بالعواطف يمك�ن أن يؤخذ
الكثير منها ،ومن نماذج ذلك حاالت التس�ول ،فهناك ش�ركات تأتي بأطفال ونساء
إل�ى بع�ض مناطقنا ،يتس�ولون ويطلبون األم�وال ،وقد كتب عن ذل�ك في الجرائد
والمجالت ،فيستغلون العاطفة في شهر رمضان المبارك ،مثالً ،وفي أوقات معينة،
أيضا أن بعض
وأماك�ن خاصة ،عن�د المقابر والمجالس ،والمس�اجد ،بل اكتش�ف ً
أيضا
ح�االت اإلعاق�ة هي مفتعل�ة ،من أجل أن يس�تثيروا بها العواطف ،واكتش�ف ً
أن بعض النس�اء الالتي يطلبن في بعض الش�وارع في الواقع ليس�وا نساء ،بل رجال
في لباس النس�اء .والس�بب في ذلك أن هناك من يراهن على السذاجة والبساطة في
أوساط الناس ،من أجل تحقيق مآربه.

ومن المظاهر أيض ًا هؤالء المشعوذون والدجالون والسحرة ،وكتب الكثير عن
هذا األمر ،فقبل أيام قرأت تحقيق ًا في إحدى الجرائد المحلية ،أن أحد السحرة من
أص�ل أفريق�ي أوقفوه ،وبعد التحقيق معه تب ّين أنه جاء بتأش�يرة عمل للمملكة ،ولم
يجد فرصة عمل لمدة ستة أشهر ،فأشار عليه البعض أن يمارس هذا الدور ،فا ّدعى
أنه يقرب بين القلوب ،وأنه يوفق بين األزواج ،وأنه يفتح الطريق للنجاح في الحياة،
ويعالج الكثير من المش�اكل ،ففوجئ بإقبال الناس عليه نسا ًء ورجالاً  ،وصار اسمه
معروف� ًا ،فتتصل به هذه المرأة ،ويتصل به هذا ال�زوج ،ويأخذ مبالغ من هذا وذاك،
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وكون له ثروة طائلة.
ّ

يحص�ل في بعض األحيان أن ش�خص ًا يس�لك طريق العلم الدين�ي حتى يصير
عالما ،فال يكون ناجح ًا في هذا المس�ار لس�بب أو آلخر ،فيكتش�ف أن هذا أفضل
ً
طريق لكسب المال والثروة ،فيستثير العاطفة عند الناس ،ويستقبل االتصاالت فهذا
يطلب منه أن يحل له مشكلة ،وذاك أن يفتح له كتا ًبا ،وغير ذلك .البعض من الناس
يعترضون ،إذ كيف يعمل هذا العمل وهو ضمن الوسط الديني ،وقد جاءني جماعة
يشتكون من بعض هذه الحاالت ،فقلت لهم :اللوم عليكم أنتم ،لماذا تُستغفلون؟
وهناك قصة أس�طورية مش�هورة ع�ن حمار الحكيم حينما س�أله حم�اره :أيها
اإلنس�ان أنت تركبني وتمتطيني وتثقل ظهري ،ألس�ت أنا وأنت مخلوقين لله ،فالله
خلقني كما خلقك ،قال :نعم ،قال :إذ ًا لماذا أنت تركب ظهري وال يحصل العكس؟
قال له :هذا ال يحتاج إلى تفسير عميق ،أركبك ألنك حمار.

فاإلنس�ان حينما يكون مغف ً
ال ساذج ًا ،فإن اآلخرين يستغفلونه ،وإال كيف يقبل
هؤالء الناس أن يحكوا أسرارهم لمن ال يعرفونه؟ وكيف يقبلون ا ّدعاءاته؟
لدينا الكثير من المش�اكل والقضايا في هذا المجال ،شخص يوهمك بأنه قادر
عل�ى أن يجعلك ثري ًا في مقابل أن تعطيه مبلغ ًا من المال ،وحالته يرثى لها ،لماذا ال
يثري نفسه إذ ًا؟ كيف يقبل عقلك هذا األمر؟ على اإلنسان أن يحتاط لنفسه ،كم من
النصابي�ن الذي�ن أخذوا أمواالً من الناس على أس�اس اس�تثمارها لهم ،وفي البداية
يخدعهم ويعطيهم بعض األرباح ،ويجمع له الماليين ثم يهرب.

م�ع أنن�ا نج�د في ه�ذا اإلطار أن أط�ول آية ف�ي الق�رآن الكريم هي اآلي�ة التي
تتحدث حول موضوع توثيق الديون بين الناس ،بأحكام تفصيلية ،يقول تعالى{ :يَا

َ
َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ىَ َ َ ُّ َ ىًّ َ ْ
يْ ْ
ْ ُ اَ
ْ ْ
�ًّم� فاك ُت ُبوهُ َولَك ُتب بَّي َنك ْم كت ٌِب بِال َعد ِل
أ ُّي َها الذَِّين آمنوا إِذا تداينتم بِدي ٍن إِل أج ٍل مس
َ َ َ ْ َ اَ ٌ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ ُهّ َ ْ َ ْ ُ ْ يْ
َ َ ْ حْ َ يْ
َهّ
وال ي��أب كت ِب أن يكتب كما علمه الل فليكت
ال ُّق َولَ َّت ِق الل
��ب َولُ ْمل ِِل الذَِّي عليهِ
ً َْ َ ً َْ َ َْ َ ُ َ
حْ
َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
خ ْس مِنْ ُه َش��يْ ًئا فَإن اَك َن الذَِّي َعلَيْهِ َ
ربه وال يب
ال ُّق َس�� ِفيها أو ض ِعيفا أو ال يس��ت ِطيع أن
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ّ َ ُ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ُ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
َ ْ
ي ِمل هو فليمل ِل و يِله بِالعد ِل واستش�� ِهدوا ش�� ِهيدي ِن من رِجال ِكم فإِن لم يكونا رجلينِْ
َ
ُ ْ
ََ ُ ٌ َ ْ َََ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َّ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ ّ َ ْ ُ
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ن
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ن
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ِ
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َ
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ْ
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َ
َ
َ ُ ْ
َ
َ
َ َ ُّ
َ ْ
ُ
غِريا أو ك ً
ك ُت ُب ْوهُ َص ً
الش َ
بِريا إِل أ َجلِهِ ذل ِك ْم أق َس ُط
��ه َداء إِذا َما د ُعوا َوال ت ْسأ ُم ْوا أن ت
يأب
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
ىَ
ْ
َّ
َ
َ
ْ
َ َ
َ َ
ُ
َ ُ
ِن��د اللهِّ َوأق ُ
ع َ
كون جِتَ َ
��ارةً َح رِ َ
اضةً تُد ُ
ِيرون َها بَيْ َنك ْم
��هادة ِ َوأدن أال ت ْرتابُوا إِال أن ت
وم ل ِلش
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ اَ ٌ َ َ
ال َشه ٌ
يد ِإَون
فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأش�� ِهدوا إِذا تبايعتم وال يضآر كت ِب و
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ُ ُ ٌ
ُ ْ َ َّ ُ ْ َهّ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ُهّ َ ُهّ
ُ
ش ٍء َعل ٌ
ك ّل يَ ْ
ِيم} [سورة البقرة،
تفعلوا فإِنه فس��وق بِكم واتقوا الل ويعل ِمكم الل والل ب ِ ِ

اآلية.]282:

فلم�اذا يتس�اهل اإلنس�ان في حقوق�ه؟ ونس�مع كل يوم عن مح�اوالت نصب
جدي�دة ،فمث ً
ال في اإلنترنت مواقع لش�ركات وهمية للش�راء ،وتنمية الثروة! وهناك
من يتعامل معها فيقع في فخ النصب واالبتزاز وتضيع أمواله وآماله؟

ا�ستغالل العواطف الدينية

وف�ي بع�ض األحي�ان يكون هن�اك اس�تغالل للعاطف�ة الديني�ة ،فمث ً
ال رس�ائل
بالجواالت تقول :انش�ر هذه الرس�الة  13مرة ،وإال س�يصيبك بالء .وقبل مدة نقل
إلي أن هنالك رسائل تتداول بالجواالت في شهر رجب ،أن من كانت في بيته بنت
َّ
اسمها زينب أو فاطمة فعليه أن يدفع صدقة في هذا الشهر ،وإذا لم يدفع صدقة فقد
يصيبه بالء! إن هذا كالم فارغ.
فالله تعالى أعطى اإلنس�ان عقالً ،حتى يفكر به ،وعليه أن يس�تثمره االس�تثمار
األفضل.

وفي السيرة النبوية نقرأ أن رسول الله Aحينما بعث جيش ًا وأ ّمر عليهم رجالً،
وأمره�م أن يس�معوا له ويطيعوا ،فأجج نار ًا وأمره�م أن يقتحموا فيها ،فأبى قوم أن
يدخلوه�ا ،وقالوا :إنما فررنا من الن�ار ،وأراد قوم أن يدخلوها ،فبلغ ذلك النبيA
فقال« :لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها» وقال« :Aال طاعة في معصية الله،
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إنما الطاعة في المعروف»(((.

وأثن�ى ق�وم بحضرته Aعل�ى رجل حت�ى ذكروا جمي�ع خصال الخي�ر ،فقال
رس�ول الله :Aكي�ف عقل الرجل؟ فقالوا يا رس�ول الله نخبرك عن�ه باجتهاده في
العبادة وأصناف الخير تسألنا عن عقله؟ فقال :إن األحمق يصيب بحمقه أعظم من
فج�ور الفاجر ،وإنما يرتفع العباد غد ًا في الدرج�ات وينالون الزلفى من ربهم على
قدر عقولهم»(((.

لذلك يجب أن نكون واعين ،فال نُس�تغل عبر العواطف الدينية ،وباسم الدين،
ينبغي لإلنس�ان أن يكون فطنًا ،وأال ُيستغفل ،وأال يتنازل عن شيء من حقوقه بدون
إرادة ووعي.

وهن�ا نقرأ هذه الرواي�ة الجميلة عن اإلمام زين العابدين علي بن الحس�ينE
حي�ن أتى مولى له فقال له :أقرضني عش�رة آالف درهم إلى ميس�رة ،فقال :ال؛ ألنه
ليس عندي ولكن أريد وثيقة ،قال :فش�ق له Eمن ردائه هدبة (أي خيط ًا) فقالE
ل�ه :ه�ذه الوثيقة ،قال :فكأن م�واله كره ذلك فغضب Eوقال :أن�ا أولى بالوفاء أم
حاجب بن زرارة؟ فقال :أنت أولى بذلك منه ،فقال :Eفكيف صار حاجب يرهن
قوس� ًا وإنما هي خش�بة على مائة حمالة وهو كافر فيفي وأن�ا ال أفي بهدبة ردائي؟!
ق�ال :فأخذه�ا الرجل منه وأعط�اه الدراهم ،وجعل الهدبة في حق ،فس�هل الله عز
وج�ل له المال فحمل�ه Eإلى الرجل ثم قال له :قد أحض�رت مالك فهات وثيقتي
فق�ال له :جعل�ت فداك ،ض ّيعتها ،فقال :Eإذن ال تأخ�ذ مالك مني ،ليس مثلي من
يس�تخف بذمته ،قال :فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاه علي بن الحس�ين
الدراهم وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف»(((.
((( سنن أبي داود .ج ،2ص ،46حديث.2625
((( بحار األنوار .ج ،74ص.158
((( الكافي .ج ،5ص.96

جاذسلاو ةنطفلا نيب ناسنإلا ةيصخش
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هكذا ينبغي أن يكون اإلنس�ان يق ًظا ،وفي حديث مروي عن رس�ول Aيقول:
«المؤمن َك ِّيس فطن حذر»(((َ ،ك ِّيس يعني :لديه كياسة وفطنة.

ول�و قرأن�ا التاري�خ لوجدن�ا أن المجتمع�ات ،إنما وقع�ت في المآزق بس�بب
انطلاء الخدع عليها ،وغفلتها عن مصائر األمور ،فم�ا الذي أوقع أهل الكوفة فيما
وقع�وا في�ه ،إذ كانت لديهم فرصة كبيرة وعظيمة ،فأبو عبد الله الحس�ين ،Eس�يد
ش�باب الجنة ،ق�دم إليهم ولو التفوا حوله ووقفوا إلى جانب�ه ،ألعاد تجربة أبيه أمير
المؤمني�ن Eكم�ا وعد« ،إنما خرجت لطل�ب اإلصالح في أمة جدي رس�ول الله
أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأس�ير بسيرة جدي وأبي»((( ،وألقام لهم
الدول�ة العادلة الت�ي تحفظ كرامته�م وحقوقهم وحريتهم ،لكن حال�ة من الخديعة
والغفلة ،أصابتهم فخذلوا اإلمام الحسين ،Eودفعوا الثمن باهظ ًا ،ولو أنهم قاوموا
ابن زياد في ذلك الوقت لكانت خسائرهم أقل مما دفعوه فيما بعد ،في سني الدولة
األموية الطويلة.
وح�ده عب�د الله بن عفيف انتف�ض في مجلس عبيد الله بن زياد ،حينما س�معه
يش�تم عل ًّيا والحس�ين ،في حضور أس�ارى أهل البيت ،وبين يديه رأس أبي عبد الله
الحسين.E

((( كنز العمال .ج ،1ص ،143حديث.689
((( بحار األنوار .ج ،44ص.329
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