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املقدمة

احلمد هلل حمد ًا يليق بجالله وكماله ،و�صلى اهلل على حبيب احلق حممد و�آله
ِي َف َعلَ ْي َها
الأطهار }ق ْ
ِر مِن َّر ِّب ُك ْم ف َ
اءكُم َب َصائ ُ
َد َج َ
َم ْن أَ ْب َص َر َفلِ َن ْف ِس ِه َو َم ْن َعم َ
َو َما أَ َنا َعلَ ْي ُكم ِب َحف ٍ
ِيظ{ «الأنعام.»104:
لقد اعتنى اخلطاب الإلهي بالروح الإن�سانية وحاورها يف دقائق حياتها وبكافة
�أبعادها وعواملها مبتغي ًا من ذلك ن�شر �أ�سباب الهداية التي �إن الم�ست الإرادة
الب�شرية قب�س ًا منها ف�إنها �ستتحول �إىل نور عاملي يرقى بالإن�سان �إىل املقام الذي
�أراده اهلل «�سبحانه» له منذ �أن �أوجده من العدم و�ألب�سه ثوب الوجود.
وي�ستمر هذا اخلطاب عرب الأزمنة املختلفة متجاوز ًا البعد الزمني �إذ �أنه
لي�س خطاب ًا زمني ًا ،بل �إنه يتجاوز الزمنية والتاريخية �إذ �أن �سمته الأ�سا�سية هي
الإطالق املقامي وهذا يعني �أن مقامه ووظيفته هي الهداية وهذه الوظيفة ال حت ّد
بزمن وال ب�أحد وال ب�شيء وال مبعنى ،بل �إنها من مقام معنى املعنى الذي يهدف �إىل
احلياة الطيبة وت�ألق الروح والدخول �إىل جنة اخللد وزمرة العباد احلقيقيني هلل
«�سبحانه وتعاىل».
لقد كان القر�آن الكرمي وما زال هو اخلطاب الذي ينري الفطرة فتوجد الب�صرية
يف الإن�سان ،وي�ستمر القر�آن بالن�صح العام واخلا�ص ما دام الإن�سان هو من يقوم
باالنت�صاح منه ،وهذا االنت�صاح ال يكون �إال بتطبيقه والت�صديق به ،وب�أنه حق،
11

ولكن لي�س كل قلب ينت�صح وي�سعى �إىل انت�صاح القر�آن العظيم ،بل �إن خري القلوب
هو من يحظى بذلك ،وخريها �أوعاها.
ولقد م ّيز اهلل «�سبحانه» زمن ًا خا�ص ًا ليجعله �سيد الأيام �أال وهو يوم اجلمعة
وز ّينه بنور املعرفة ،فاجتباه وجعله يوم ًا للذكر فقال «�سبحانه»َ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين
َّذ َ
ِك ِر ا ِ
هلل{ «اجلمعة،»9:
َاس َع ْوا ِإل َٰى ذ ْ
آ َم ُنوا ِإذَا ُنود َ
ِلص َل ِة مِن َي ْو ِم ال ُ
ْج ُم َع ِة ف ْ
ِي ل َّ
وهنا ت�أتي البارقة ب�أن الذكر/الت�أمل/التفكر هي اجلبل املق ّد�س الذي ينبغي �أن
ي�أوي �إليه الإن�سان روح ًا لكي يلتقط �أنفا�سه فيه ولكي يعود من عامل ال�شتات املادي
�إىل عامل التوحد الروحي والوحدة املعرفية ولكي يزيد من فهمه لدوره يف العامل
واحلياة على كافة امل�ستويات ومن كافة الأبعاد.
واحلق �أن ال�صالة عندما ترتبط بالذكر ف�إنها تنري الوجود والوجدان بطاقة
هائلة عظيمة تقلب الروح والنف�س ر�أ�س ًا على عقب ،ولكي يكون هذا القلب وهذه
احلركة يف االجتاه ال�سليم ،ف�إنه البد من املعرفة لت�صبح القلب الذي ي�ضخ دماء
احلياة للإن�سان وخطبة اجلمعة هي ذلك القلب وهي العطاء املعريف الذي يجعل
لكل �شيء معناه الوا�ضح.
لقد ارتبطت اجلمعة بال�صالة وبالكلمة وباللغة وباخلطاب ومن ذلك كله
حتولت اخلطبة �إىل ذكر ،وذكر اهلل لي�س لقلقة ل�سان بل هو تفاعل الروح باملعنى
وهو خلق معنى املعنى وفهم الفهم ذاك الذي ينبع من داخلنا عندما نرتبط مبا
وراء الأ�شياء بل �إن الأم��ر يتجاوز ذلك ليتحول من قلب المع م�صقول �إىل روح
متوهجة بحديث دائ��م مع ال��ذات العلية القد�سية من خالل التجلي يف ال�سماء
وال�صفات احل�سنى وهذه مقامات عظيمة لها �أول ،وال �آخر لها ،وال جمال للحديث
حولها يف هذه املقدمة لكن ما �أريد �أن �أقوله هنا هو �أن ذكر اجلمعة يجب �أن يكون
عرب خطاب حواري ،وال يجوز �أن يكون عرب تلقني �أجوف فارغ الروح وبليد العطاء
ومبتور املعنى والداللة.
�إن خطبة اجلمعة حوار روحي ال يتوهج �إال بالإن�صات ،والإن�صات هو ا�ستماع
ذكي يتداول فيه امل�ستمع الأفكار واملعاين وفق منهجية �إبادعية يف داخله ليفتح
هذا التداول �أمامه �آفاق ًا من الأ�سئلة التي تبني له ج�سر ًا نحو املعرفة التي �ستظهر
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بعد �أمد لي�س ببعيد �صرح ًا من اليقني ،وهذا اليقني هو الأ�سا�س يف العمل والعطاء
الإيجابي الذي يخلق احل�ضارة والريادة.
�إن يوم اجلمعة من�صة زمنية يتحاور من خاللها اخلطيب الذي ميثل العلم
واملعرفة مع جمهوره ممن هم متعلمون على �سبيل جناة الذين ي�ست�ضيئون بنور
العال.
العلم ويلجئون �إل الركن الوثيق ،وهو ِ
العال �أنه( :دينٌ
لقد قال �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» عن ِ
ُيدان به ،به يك�سب الإن�سان الطاعة يف حياته ،وجميل الأحدوثة بعد وفاته ،والعلم
حاكم ،والعلماء باقون ما بقي الدهر).
�أيها القاريء الكرمي� ،إن احلياة الب�شرية حياة ت�ضج باملنعطفات على م�ستوى
الفكر واملادة واالعتقاد وغريها ،ولذلك ُ
كثت املحطات التي ن�ستطيع من خاللها
�أن نغتنم الفر�ص لتطوير دواتنا لنتعامل تعام ًال مثالي ًا وحقيقي ًا ووقعي ًا معها دون
�أن نبيع �أرواحنا ملا ال قيمة له.
�إن الإ�صالح الذاتي يقرتن ب�إ�صالح ثقايف جمعي ،وهذا الإ�صالح الثقايف عنوان
كبري ي�شمل براجم ًا ور�ؤىً يجب تفعيلها لالرتقاء بالفرد واملجتمع للجميع على حد
�سواء دون متييز.
�إن خطبة اجلمعة ومنربها مدر�سة �سيارة مع الزمن تتعامل مع ثالثية الزمن/
الإن�سان/اجلغرافيا حيث �أنها ترتبط بزمن يتحرك ويتكرر ،فالتكرار ال يوحده ،بل
يجعله يتجدد ليتحرك يف الإن�سان بعد ذلك ،وكذلك ف�إن لكل جمعة من كل �أ�سبوع
خطاب خا�ص وحديث حمدد يتناول جانب ًا من جوانب الإن�سان ،وه ّم ًا من همومه،
ومن هنا كان منرب اجلمعة منار ًا لآفاق متجددة يف كل �شيء.
ال حت�سب �أيها القاريء �أنني �أحتدث من منطلق ديني وعظي وح�سب ،بل �إنني
�أنطلق من الإن�سان الذي هو �صنو الكون ،فال حت�سب �أنك جرم �صغري ،بل لقد
انطوى فيك العامل الأكرب ،فال ت�سمح للأيام وال للتاريخ ال�ض ّيق وال لل�شهوات املادية
�أن ُتفقدك الر�ؤية احلقيقية ،ف�أنت �إن�سان� ،أنت الفرد ،و�أنت املجتمع ،و�أنت املفكر/
املبدع/ال�صانع الذي �أودع اهلل حكمته لديه ،ولذلك فال تفقد ب�صريتك وال تتخلى
عن دورك يف هذا الوجود العظيم.
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لقد عانى الإن�سان من حم��اوالت الإخ�ضاع ،ولكن جوهرة ال��روح التي تنري
ب�صريته ما زالت م�ضاءة بنور احلكمة.
لقد �ش ّرفني �أخي العالمة اجلليل واملفكر النبيل �سماحة ال�شيخ علي ح�سن غلوم
دامت بركاته ب�أن �أكتب مقدمة لهذه املجموعة الثمينة من حوارات اجلمعة ،والتي
�ألقاها على جمهور امل�ؤمنني يف م�سجد ال�سيد ها�شم بهبهاين ،ورغم �أنني ل�ست
من �أهل هذه املعرفة �إال �أنني كتبت من منطلق هواج�س امل�ش ِفق على �إن�سان هذا
الع�صر والذي �سيجد الكثري مما ينفعه يف هذا الكتاب القيم ،ب�شرط �أن يتحاور
وتب�صر لكي يحيي عقله وينري قلبه ويجدد روحه ،وفقنا اهلل و�إياكم ملا
معه بتفهم ّ
يحبه وير�ضاه ،واهلل املوفق الهادي.
ال�شيخ د� .أحمد ح�سني �أحمد حممد
الكويت2020/3/16 :
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اخلطبة الأوىل

الفرصة اليت ال تتكرر

الزمن بح�سب املفهوم القر�آين هو الظرف الذي من خالله يحدد الإن�سان
م�صريه يف احلياة الأخرى التي تنتظره ..م�س�ألة الزمن بهذه الأهمية واحل�سا�سية..
الزمن بالن�سبة �إىل كل فرد م ّنا هو الفر�صة التي ال تتكرر ،وال يوجد لها متديد متى
ما جاء الأجل.
ِحا
َال َر ِّب ا ْر ِج ُع ِ
ْم ْو ُت ق َ
ونَ ،ل َعلِّي أَ ْع َم ُل َصال ً
} َح َّتى ِإذَا َجاء أَ َح َد ُه ُم ال َ
ُون{
َر ْك ُت ك َّ
ِم ٌة ُه َو َقا ِئلُ َها َومِن َو َرا ِئهِم َب ْر َز ٌخ ِإلَى َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
َل إ َِّن َها َكل َ
ف َ
ِيما ت َ
«امل�ؤمنون.»100-99:
ول َر ِّب َل ْو َل
ْم ْو ُت َف َي ُق َ
ِي أَ َح َدك ُ
ُم ال َ
} َوأَن ِف ُقوا مِن َّما َر َز ْق َناكُم ِّمن َق ْب ِل أَن َي ْأت َ
َخر ُ
الصال ِ
اهلل َن ْف ًسا
أَ َّخ ْر َتنِي ِإلَى أَ َج ٍل َقر ٍ
ِح َ
ِيب َف َأ َّص َّد َق َوأَكُن ِّم َن َّ
نيَ ،ولَن ُيؤ ِّ َ
ِإذَا َجاء أَ َجلُ َها َو ُ
ُون{ «املنافقون.»11-10:
ري ِب َما َت ْع َمل َ
اهلل َخ ِب ٌ

رمك،
ومن هنا جاء احلديث النبوي( :اغتنم خم�س ًا قبل خم�س� :شبا َبك قبل َه ِ
َ
وفراغك قبل �شغ ِلك ،وحياتَك قبل
قرك،
و�صحتَك قبل َ�س َق ِمك ،وغناك قبل َف ِ
مو ِتك).
الذي يزيد الأمر ح�سا�سية وتعقيد ًا �أنّ � َأم َد هذه الفر�صة غري معلوم ..فاملوت
ي�أتي يف �أقل من حلظة ..ي�أتي لل�شاب كما ي�أتي لذي ال�شيخوخة ..وي�أتي للطفل
الر�ضيع كما ي�أتي للإن�سان البالغ.
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كل هذا ي�ستدعي �أن نتعامل مع الزمن ك�شيء ثمني جد ًا ،بل ك�شيء ال ميكن
�أن نحدِّ د له قيمة ،لأنه يرتبط مب�صرينا احلا�سم .ومن رحمة اهلل بنا �أن جعل
الإمكانية قائمة لأن يكون املردود الإيجابي من التعامل مع الزمن حا�ص ًال ب�صور
كثرية جد ًا ،و�أحيان ًا بب�ساطة كبرية.
ِذك�� ٌر تك ّرره و�أن��ت جال�س يف قاعة االنتظار� ..صال ٌة ت�ؤ ّديها و�أن��ت تتن ّقل يف
�سيارة ..تف ُّكر �إيجابي تقوم به و�أنت يف حلظة ا�سرتخاء ..كلم ٌة طيبة ُتطلقها من
مكانك عرب الإنرتنت فتهدي بها �إن�سان ًا حائر ًا ..معلوم ٌة تق ّدمها لإن�سان حب ًا هلل
�أو ا�ستجاب ًة لدافع �إن�ساين� ..صدق ٌة ُتعني بها حمتاج ًا على التخفيف من �صعوبات
حياته ..وغري ذلك كثري مما يجعل مردود الزمن على الإن�سان خري ًا.

اخلطبة الثانية

ساعة بعقرب واحد
تخ ّيل لو �أنك تقود �سيارة ب�سرعة جنونيةِ ،ومن حو ِلك �سيارات و�أفراد يقطعون
الطريق ..وعلى جهتي الطريق مناظر خالبة� ..أ�شجار وحدائق و�أبنية جميلة..
كيف �سيكون عليه الو�ضع؟
�أو ًال� ،ستفقد ال�سيطرة على ال�سيارة ب�شكل كبري ،و�ستكون منقاد ًا لها �أكرث ِمن
�أنْ تكون قائد ًا.
ثاني ًا� ،ستكون مع ّر�ض ًا للحوادث ،ف�أقل تالم�س مع ج�سم �آخر � -سيارة �أو �إن�سان
�أو حيوان  -قد ي�ؤ ّدي �إىل تع ّر�ضك حلادث عنيف� ،أو �إىل �إيذاء الآخرين ب�ش ّدة دون
�أن تق�صد ذلك.
ثالث ًا� ،ستفوتك الكثري من املناظر اجلميلة �أو امللفتة التي لرمبا وددت �أن
ت�شاهدها ،وكان ب�إمكانك �أن ت�ستمتع بها لو كانت �سرعتك �أقل.
16

• االستسالم للسرعة:
هكذا هو الأمر متام ًا حني ن�ست�سلم ل�سرعة �إيقاع احلياة ،التي طالت الكثري من
الأ�شياء التي منار�سها يومي ًا� ،أو التي ترتبط �أحيان ًا بجوانب م�صريية �أو ح�سا�سة يف
حياتنا .ف�سرعة �إيقاع احلياة طالت التفكري والكالم والطعام والعالقات الإن�سانية
والتح�صيل العلمي والتنمية الثقافية وحيازة املنا�صب وتكوين الرثوة ،والكثري من
العناوين ..ولن�أخذ بع�ض الأمثلة:
 -1ما عاد ب�إمكان كثري من النا�س �أن يقر�أوا كتاب ًا �أو ي�ستمعوا �إىل حما�ضرة
كاملة ..مع العلم �أن البناء املعريف والفكري ال يتم من خالل املعلومات التي ُتق َّدم
كما ُتق َّدم الوجبات ال�سريعة عرب «بو�ستات» و�سائل التوا�صل� ،أو مقاطع الفيديو
نتجة �ضمن دقائق حمدودة جد ًا.
املُ َ
 -2م�ؤ�س�سة الزواج �أ�صابها هذا الداء� ..سرعة االرتباط بعد �سرعة التعارف..
ثم �سرعة الطالق ..حتى انت�شر  -قبل �أيام  -خرب �أ�سرع طالق يف العامل!
 -3الحظ ما يجري عند تو�صيل الأبناء �إىل املدار�س �صباح ًا ..جنون ال�سرعة
من �أولياء الأمور يقود �إىل خماطر كثرية تهدد حياتهم وحياة �أطفالهم وم�ستعملي
الطريق مبا فيهم التالميذ �أنف�سهم ..ولكن �أحيان ًا �أ�شعر وك�أن و ّ
يل الأمر يقوم
بذلك يف �صورة حركة ميكانيكية غري واعية.
• مبادرات عاملية:
امل�س�ألة ج��ا ّدة على م�ستوى العامل املعا�صر ككل ..وم��ن هنا اندفع البع�ض
ت�شجع كلها على الإبطاء من
لت�أ�سي�س جمعيات و�أندية والدعوة �إىل برامج مع ّينة ّ
وترية احلياة ،ولو ب�شكل م�ؤقت� ،أو بخ�صو�ص بع�ض املمار�سات احلياتية ،وذلك
بغر�ض العودة �إىل التوازن يف احلياة اليومية.
فظهرت مث ًال جمموعات ُت�س ّمى بـ «حركة الطعام البطيء» و«جمعية �إبطاء
الزمن» تهدف �إىل ا�ستحداث قوانني حتاول �أن حت ّد من �سرعة �إيقاع احلياة ،وتركز
على التقليل من وترية ال�ضغط النف�سي ب�سبب ال�سرعة وتعريف ال�شباب بكيفية
اال�ستمتاع الهاديء والبطيء بكل تفا�صيل احلياة.
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وق��د �أ���ص��درت ه��ذه اجلماعات قائمة ت�ضم  70تو�صية من بينها :تخفيف
ال�ضجيج وحركة ال�سري ،الهدوء يف ممار�سة كل �شيء ،احلفاظ على نوعية احلياة
والبيئة ال�صحيحة� ،إعطاء املطبخ املحلي قيمة �أكرث من الوجبات ال�سريعة.
وهكذا �سعى البع�ض �إىل ابتكار �أ�شياء ميكن �أن ُت�سهم يف احلد من اال�ست�سالم
لهذا الت�سارع .فقامت �شركة �أملانية  -مث ًال  -بالتعاون مع م�صنع �سوي�سري ب�إنتاج
�ساعة من عقرب واحد فقط! كما قامت طالبة جامعية يف لندن  -يف �إطار م�شروع
التخ ّرج  -بت�صميم زوج من الأحذية الطويلة ب�شكل مفرط لإجبار مرتديها على
�إبطاء وترية حياته قلي ًال ب�إبطاء خطواته.
• آثار سلبية:
البد �أنْ نلحظ �أنّ هذه ال�سرعة يف �إيقاع احلياة ُيتعب الإن�سان ج�سدي ًا وعقلي ًا
وروحي ًا ..في�صبح �ضعيف ًا م�ست�سلم ًا يف كثري من الأحيان �إىل تلك احلركة ال�سريعة،
فهي التي تقوده وتوجهه كما لو كانت تتقاذفه الأمواج ..كقائد ال�سيارة امل�سرعة
ب�شكل جنوين �إذ يفقد ال�سيطرة عليها.
وهل ميكن للأبوين املُج َهدين  -مث ًال � -أن يعتنيا ب�أطفالهما ،و�أن يو َّفقا يف
تربيتهما؟ وهل ميكن للزوج املُ�ست�س ِلم لهذا الوقع ال�سريع للحياة �أن يقوم مبهامه
كما ينبغي؟ وهل ميكن للزوجة ذلك؟
أفقدت النا�س الإح�سا�س
بالإ�ضافة �إىل الإجهاد ،ف���إنّ �سرعة �إيقاع احلياة � َ
الدقيق بالزمن ،ف�صاروا يخطئون التقدير ،ثم ي�سعون للتعوي�ض ،متام ًا كما يح�صل
يف الطرقات يف �ساعات ال�صباح الأوىل ...وهكذا ف�إن الوقت  -عند الكثريين  -مل
يعد كافي ًا لإجناز متطلبات احلياة اليومية.
�أجرت �إحدى امل�ؤ�س�سات يف الواليات املتحدة بحث ًا تبني لها من خالله �أن ثلثي
العاملني �شعروا ب�أن الوقت ال يت�سع لإجناز جميع املهام .ويف ا�ستطالع للر�أي �شارك
تبي �أن ن�صف امل�شاركني فيه مل ي�ستنفدوا
فيه  7331عام ًال يف الواليات املتحدة ّ
ر�صيد �إجازاتهم قبل انتهاء العام ،وعزى �أكرثهم ذلك �إىل اخلوف من تراكم
الأعمال عليهم عند العودة من الإجازات.
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ثورة االت�صاالت وانتقال املعلومة من م�س ّرعات هذا الإيقاع ،وهي حتمل معها
الكثري من املثريات التي تفوق طاقة الفرد .كمية ال�ضخ هائلة ،والزمن حمدود،
والقدرة اال�ستيعابية للفرد  -نف�سي ًا وعقلي ًا وج�سدي ًا �أي�ض ًا  -حمدودة.
�إحدى اال�ستبانات ُت ّبي �أن  %94من العاملني �شعروا يف وقت من الأوقات ب�أن
املعلومات فاقت قدرتهم على مواكبتها �إىل درجة �أن عقولهم توقفت عن التفكري.
كم ر�سالة �صباح اخلري ت�صلك عرب الوت�ساب يف اليوم الواحد؟ وكم �إثارة
خربية عن حادث �أو م�أ�ساة �أو ر�سائل ن�صية �أو �صوتية �أو مقاطع فيديو ته ّمك �أو
ال تعنيك؟ لرمبا باملئات .ولو ان�شغلت عن فتح الوت�ساب ل�سويعات قليلة ،ف�ستجد
�أمامك املئات من الر�سائل بانتظارك ..هل �ستكون �سلبي ًا جتاهها؟ قد يكون بينها
ما هو مهم ،فتبد�أ الفرز والرد وامل�سح ووو.
تخ ّيل لو كنت متلك يف نف�س الوقت ح�ساب ًا على التويرت �أي�ض ًا والفي�سبوك
واالن�ستغرام وغريها.
الإن�سان غري مه ّي�أ لتنفيذ مهام متعددة يف نف�س الوقت .بع�ض اال�ستبانات ت�شري
�إىل �أنه يف كل مرة ُت ّول فيها انتباهك من ُمثري �إىل �آخر ،مثل اال�ستجابة لتنبيه
بورود ر�سالة عرب الربيد الإلكرتوين� ،أو الوت�ساب �أو التويرت �أو الفي�سبوك ،تت�أثر
ُقدرتك الإدراكية �سلب ًا.
• ال تستسلم:
هذه دعوة لعدم اال�ست�سالم �إىل الإيقاع املت�سارع للحياة بكل ما يحمله ذلك من
�سلبيات ،مبا فيها فقدان ال�سيطرة على حركتنا يف احلياة ..نحن بحاجة �إىل �أن
ن�سرتجع �شيئ ًا من الهدوء والطم�أنينة يف حركتنا ،لتكون �أكرث اتزان ًا وتوافق ًا مع العقل
واحلكمة ..مع الت�أكيد على �أن هذه الدعوة لي�ست دعوة للك�سل ،بل للهدوء والت� ّأن
وح�سن االختيار بني الكم الهائل من املعرو�ض النافع
والعودة ال�ستالم زمام الأمور ُ
وال�ضار والتافه يف عا ٍمل يزدحم فيه كل �شيء ،وترتاكم فيه املعلومات ،وتت�ضخم فيه
احلاجات ..هذا هو العنوان الكبري ملواجهة هذه امل�شكلة ،وتبقى تفا�صيل املعاجلة
بيد الفرد نف�سه لي�ش ّكلها ك ٌّل بح�سب ظروفه واحتياجاته و�إمكاناته.
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اخلطبة الأوىل

َّزوجتُك نفسي

عن الإمام حممد الباقر �( :إن اهلل «عز وجل» ُيب ِغ ُ�ض َّ
طالق َذ ّواق) �أي
كل ِم ٍ
كثري التطليق وبال م ِّربر ،بل على �أ�سا�س املزاج ال�شخ�صي والرغبة يف التغيري،
وك�أنه يتعامل مع �سيارة من مقتنياته ،مبج ّرد �أن مي ّل منها بعد ا�ستعمال �سنة �أو
يتوجه �إىل الوكيل القتناء �سيارة �أخرى جديدة �أو م�ستعملة.
�سنتني ّ
عقد ال��زواج مبني يف ال�شريعة الإ�سالمية على �إيجاب من امل��ر�أة وقبول من
قدم و َي�صدر عنها التزويج حيث تقول( :ز ّوجت َُك نف�سي� )....أو
الرجل ،فهي التي ُت ِ
ُتعطي وكالة ل�شخ�ص ما قد يكون الأب �أو غريه ليقوم بهذا الدور فيقول( :زوجتك
مو ّكلتي  ،).....بينما يقوم الرجل بالقبول تعبري ًا عن ر�ضاه وقبوله مبا ُعر�ض عليه
فيقول( :قبلت التزويج � ،).....أو ُيعطي وكالة ملن يقوم بذلك.
�ضمن َ
عر�ض التزويج
البد �أن تلتفت املر�أة قبل �أن ُت ِ
قدم على هذا الأمر �أنها ُت ِّ
هذا �صالحي ًة لذلك الرجل املتو َّقع �أن ُيعلن قبوله التزويج ،ف�إذا قبل امتلك تلك
ال�صالحية املُعطاة من قبلها وباختيارها .هذه ال�صالحية هي �صالحية «الطالق»
متى �شاء ،ولو ِمن دون �سبب ..وكذلك �صالحية عدم
الطالق وا�ستمرار حالة الزوجية ،ولو �شاءت هي �إنهاء احلالة الزوجية و�أ�ص ّرت
عليه ..بل وحتى لو �صدر عن الزوج ما قد ي�ستدعي �إنهاء العالقة بينهما ف�إنه يبقى
 مبدئي ًا � -صاحب القرار يف ذلك.20

يتع�سف يف معاملتها ،ف�سيبقى
فلو مل ُينفق عليها� ،أو كان ُيلحق بها الأذى� ،أو ّ
 مبدئي ًا  -حق الطالق بيده ،وذلك مب�ؤ ّدى م�ضمون عقد الزواج الذي مت بينهماوب�إرادتها الكاملة .طبع ًا هناك توجيهات �أخالقية ،وحتذيرات ،بل وتهديدات
�ضمنية يف القر�آن الكرمي ويف الأحاديث ال�شريفة بعدم �إ�ساءة الرجل ا�ستغالل هذه
ال�صالحية ،لأن اهلل باملر�صاد وهو بكل �شيء عليم ،وال ير�ضى بالظلم ،ويعاقب
عليه� ،إن عاج ًال و�إن �آج ً
َان
َق َم َّرت ِ
ال .مثال ذلك ما جاء يف قوله «عز وجل»َّ } :
الطال ُ
اك ِب َم ْع ُر ٍ
ِيح ِب ِإ ْح َس ٍان{ «البقرة.»229:
َف ِإ ْم َس ٌ
َسر ٌ
وف أَ ْو ت ْ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وف
وقوله «عز وجل»َ } :و ِإذَا َطلَّ ْق ُت ُم َّ
الن َساء َف َبلَغ َ
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ

وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
ِك َف َق ْد
وف َو َ
وه َّن ِض َرا ًرا َّل َت ْع َت ُدو ْا َو َمن َي ْف َع ْل َذل َ
ُم ِس ُك ُ
أَ ْو َس ِّر ُح ُ
ال ت ْ
ُرو ْا ِن ْع َم َت ا ِ
ات ا ِ
َت ِخ ُذ َو ْا آ َي ِ
هلل َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل
َم َن ْف َس ُه َو َ
ال ت َّ
َظل َ
هلل ُه ُز ًوا َوا ْذك ُ
اعلَمو ْا أَ َّن َ
َ
اب َوال ِ
اهلل ِب ُك ِّل َش ْي ٍء
ْح ْك َم ِة َيع ُ
ِظ ُكم ِب ِه َو َّ
َعلَ ْي ُك ْم ِّم َن ا ْل ِك َت ِ
ات ُقو ْا اهلل َو ْ ُ
َعلِي ٌم{ «البقرة.»231:
اعلَمو ْا أَ َّن َ
َاح َذ ُرو ُه{
اهلل َي ْعل ُ
َم َما فِي أَن ُف ِس ُك ْم ف ْ
ويف �آية �أخرى يقولَ } :و ْ ُ

«البقرة.»231:
ِن َ
اهلل
ِلت ْق َوى َو َ
ويف الآية َ } :237وأَن َت ْع ُفو ْا أَ ْق َر ُب ل َّ
َنس ُو ْا ا ْل َف ْض َل َب ْي َن ُك ْم إ َّ
ال ت َ
ُون َب ِص ٌري{.
ِب َما َت ْع َمل َ
ْك ُح ُدو ُد
يبي بع�ض الأحكام يف �سورة الطالق يقول «عز وجل»َ } :و ِتل َ
وبعد �أن ّ
هلل َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدو َد ا ِ
ا ِ
هلل َف َق ْد َظل ََم َن ْف َس ُه{«الطالق.»1:
ويف احلديث النبوي( :ا�ستو�صوا بالن�ساء خري ًا؛ ف�إنهن عوا ٌن عندكم) �أي املر�أة
�أ�سرية ورهينة هذه ال�صالحية التي �أعطتها للرجل �ضمن عقد الزواج (�أخذمتوهن
ب�أمانة اهلل ،وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل) ويف هذا تنبيه �ضمني �إىل �أنّ َمن
يعبث بهذه ال�صالحية �إمنا يجعل اهلل له خ�صيم ًا.
�ضمن هذا الو�ضع ،ومن الناحية ال�شرعية ،ال ميكن جتاوز هذه ال�صالحية
املعطاة للزوج من قبل امل��ر�أة واخرتاقها �إال ِمن ِقبل احلاكم ال�شرعي (املجتهد
العادل) ..متى؟ وكيف؟ وهل ِمن بديل؟ هذا ما �س�أتناوله فيما يلي ب�إذن اهلل «عز
وجل».
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اخلطبة الثانية

ّ
طلقتُك نفسي
ذكرتُ يف اخلطبة الأوىل �أن املر�أة عندما ُتقدم على الزواج ،فعليها �أن تعي
متام ًا �أنها ُتعطي للزوج � -ضمني ًا  -احلق احل�صري بالطالق .وذكرت �أي�ض ًا �أنه ال
ميكن جتاوز هذه ال�صالحية املعطاة للزوج من قبلها �إال ِمن ِقبل احلاكم ال�شرعي
«املجتهد العادل»� ...أي �أنه �إذا جل�أت الزوجة �إليه طلب ًا للطالق لأ�سباب مع ّينة،
ف�إنه يقوم حينئذ بالت�أكد من الأمر ،فلو ثبت له ذلك طالب الزوج بالطالق ،ف�إن
مل يط ّلق الزوج� ،أجربه ،ف�إن مل يط ّلق �أو مل ميكنه �إجباره ،قام احلاكم ال�شرعي
بتطليقها ،وهذا ما ُيعرف بعنوان «طالق احلاكم».
وبح�سب جمموعة من الفقهاء ف�إن الأ�سباب التي ِمن خاللها ّ
يتدخل احلاكم
ال�شرعي للطالق:
 -١ما �إذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها ،ومن الطالق .و ُيلحق بها ما �إذا كان
غري قادر على الإنفاق عليها ،وامتنع مع ذلك من طالقها.
 -٢ما �إذا كان ُي� ِؤذيها و َيظل ُمها وال ُيعا�ش ُرها باملعروف ،كما �أمر اهلل«تعاىل»به.
هجرها متام ًا ف�صارت كاملُع ّلقة ،ال هي ذات زوج وال هي خل ّية.
 -٣ما �إذا َ
• عقبات يف الطريق:
بالطبع � -ضمن ظروفنا احلالية  -ف�إنّ اللجوء �إىل احلاكم ال�شرعي وح�صول
الزوجة على ط�لاق احلاكم يواجه ع��دة عقبات ،حت�� َّد ْث ُ��ت عن بع�ضها ِم��ن قبل
وبالتف�صيل ،ومن بينها:
� .1ضرورة مراعاة امل�سار القانوين �أي�ض ًا ،لأننا لو افرت�ضنا ح�صول الزوجة
على الطالق من خالل حاكم �شرعي ،دون املحاكم الر�سمية ،ف�إنها �ستبقى زوجة
بنظر القانون ،ويتع ّقد و�ضعها �أكرث.
 .2حالي ًا لي�س عندنا يف املحاكم يف الكويت �أي جمتهد يقوم بهذا الدور ،ومن
22

الناحية الفقهية ،لي�س من �صالحيات �أي �شخ�ص �سوى املجتهد �أو َمن يعطيه
املجتهد هذه ال�صالحية �أن يقوم بذلك.
ح�صلت يف هذه الظروف على الطالق من خالل
وهذا يعني �أن الزوجة لو َ
املحكمة  -دون ر�ضا الزوج  -فهو غري معترب ،وبنظر ال�شرع هي زوجة ،و�إن كانت
من الناحية القانونية مطلقة.
 .3قد يكون من ال�صعوبة يف بع�ض احلاالت �أن ُتثبت املر�أة ما ي�ستوجب طالقها
ب�أمر احلاكم ال�شرعي ،بل وحتى يف املحاكم الر�سمية ،مما يجعل هذا امل�سار
الوحيد كالعدم.
• توكيل الزوجة:
لعل �إحدى احللول املطروحة لتفادي هذا الو�ضع منذ البداية هو �أن ت�شرتط
أمر طالقها� ،إما ُمط َلق ًا� ،أو يف
املر�أة يف عقد الزواج �أن تكون وكيلة عن زوجها يف � ِ
معي ،و�أنه لو �أرجعها يف ع ّدة الطالق الرجعي ا�ستم ّرت وكالتها يف الطالق..
ظرف ّ
�أو �أن تكون الوكالة لأبيها مث ًال� .أو �أن تكون وكيلة عن الزوج يف خ�صو�ص الطالق
ا ُ
خللعي ،مع وكالة يف قبول بذل اخللع.
وحيث �أنها َجعلت الوكالة �ضمن عقد الزواج ،فلن ي�ستطيع الزوج عزلها منه..
دون �أن ت�سلبه الوكالة احلق يف �أن يط ّلقها لو �شاء ذلك .يف هذه احلالة ال حتتاج
الزوجة للجوء �إىل حاكم �شرعي ،وميكنها بهذه الوكالة �أن تط ّلق نف�سها يف املحاكم
الر�سمية لو �شاءت �ضمن ال�شروط املعتربة للطالق ،من ح�ضور �شاهدين عدلني
وغري ذلك ،ويكون طالقها نافذ ًا �شرع ًا وقانون ًا ،ومب�سار زمني ق�صري دون تعقيدات.
• تنبيهات مهمة:
ولكن �أو ّد هنا �أن �أن ّبه �إىل �أمرين:
 .1هذا الأم��ر غري م�ألوف ،وقد يكون بنظر الرجل املقبل على ال��زواج � -أو
والديه � -أمر ًا غري مقبول وحمرج ،وقد نالقي عند يطرح هذا الأمر رف�ض ًا من
قبلهم واحتجاج ًا عنيف ًا ..بينما هو من وجهة نظر البنت  -ووالديها � -أمر �إيجابي
وحممود ،و ُن�ش َكر على طرحه.
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وهنا �أذ ّكر �إخواين الأعزاء بكلمة �أمري امل�ؤمنني علي «عليه ال�سالم» �إذ روي
ني ،اجعل نف�سك ميزان ًا فيما بينك وبني
�أنه قال للح�سن «عليه ال�سالم»( :يا ُب ّ
حتب لنف�سك ،واكره له ما تكره لها) ..تخ ّيل �أن هذه
غريك ،ف�أح ِبب لغريك ما ّ
الفتاة ابنتك ،وال�صورة معكو�سةَ � ،أما كنت حتب �أن َتتّخذ من الإجراءات ما ي�ضمن
�سعادتها يف امل�ستقبل �أو يقلل من ال�ضرر الالحق بها؟
 .2ه��ذه الق�ضية ذات ُبعد اجتماعي ومرتبطة بنفو�س النا�س و�أمزجتهم
و�أهوائهم �أي�ض ًا ،وبكل و�ضوح �أقول �أننا ال منلك دلي ًال عملي ًا على �أن هذا الإجراء
مي ّثل ح ًال يعالج م�شكلة اجتماعية دون �سلبيات ،فامل�س�ألة �ستكون يف بع�ض احلاالت
ُعر�ضة لقرار م�ستعجل وانفعايل وغري مدرو�س من قبل الزوجة ،وقد يكون اتباع ًا
لهوى ،وغري ذلك ،متام ًا كما هو احلال لو كان الطالق بيد الزوج وحده.
• دعوة ملشروع عملي:
ما �أمتناه ،هو التفكري بج ّدية يف ُمقرتح ا�شرتاط الزوجة �أن تكون وكيل ًة عن
ال��زوج يف ط�لاق نف�سها ،ودرا�سته من النواحي املختلفة ،ال�شرعية والقانونية
أمره ،ولرمبا نحن بحاجة �إىل عقد بع�ض احللقات النقا�شية
واالجتماعية ،و�إحكام � ِ
اجلادة التي ي�شرتك فيها �أولياء الأمور وال�شباب من اجلن�سني وبع�ض من علماء
الدين ورجال القانون واملخت�صني يف علم االجتماع وعلم النف�س للخروج بت� ّصور
خال�ص من معانا ٍة متكررة تزدحم بها �أروقة حماكمنا.
عملي حوله ،فقد يكون فيه
ٌ
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ثالث خصال

عن الإمام حممد اجلواد «عليه ال�سالم» �أنه قالْ :
َاج ِ�إ َل َث َل ِث
(الُ�ؤْ ِمنُ َي ْحت ُ
منْ َي ْن َ�ص ُحهُ).
ِخ َ�ص ٍالَ :ت ْو ِف ٍيق ِمنَ ا ِ
هلل َع َّز َو َج َّلَ ،و َو ِاع ٍظ ِمنْ َن ْف ِ�س ِهَ ،و َق ُب ٍول ِ َّ
رحلة الإن�سان يف هذه احلياة مو�صوفة يف كتاب اهلل «تعاىل» بالتايلَ } :يا أَ ُّي َها
َم َلق ِ
ِيه{ «الإن�شقاق .»6:والكدح هو ال�سعي
نس ُ
ان إ َِّن َك كَا ِد ٌح ِإلَى َر ِّب َك ك ْ
ِْ
َد ًحا ف ُ
ال َ
مع العناء .وبح�سب الإمام اجلواد «عليه ال�سالم» يف ما روي عنه ف�إن الإن�سان يف
هذه الرحلة بحاجة �إىل ثالثة �أمور:
 .1توفيق من اهلل :لأن كل الأمور بيد اهلل ،ولو �شاء النا�س �شيئ ًا ومل ي�ش�أ �سبحانه
فلن يتحقق .وهذا ي�ستدعي �أن يتعلق قلب امل�ؤمن باهلل على الدوام ،يف �أكرب الأمور
و�أب�سطها ..فيتوكل عليه ،ويطلب منه املعونة وي�س�أله التوفيق وال�سداد يف �صالته
و�أدبار ال�صلوات ويف كل �آن.
ال تتكل فقط على تدبريك للأمور ،فما �أكرث ما يت� ّصور الإن�سان اخلري يف �شيء،
ف�إذا به يف �شيء �آخر ..ا�س�ألوا اهلل التوفيق دائم ًا و�أن يختار لكم ما هو خري ،ال ما
ترونه خري ًا.
 .2وعظ ذات��ي :لأن املجتمع قد ينافق ،وقد يبغي لك ال�شر ،وقد ال يهمهم
�أمرك ..فال تنتظر من الآخرين �أن يق ّيموك وين�صحوك ..كن �أنت الرقيب على
نف�سك على الدوام بالأ�س�س التي من خاللها ُت�صلح �آخرتك بدنياك.
نف�سك ،وذ ّكر َ
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 .3قبول الن�صيحة :ال ُتكا ِبر ،وال ت�ستكرب على النا�صح الأمني ،وال ت�أخذ الأمور
على حممل �شخ�صي ..فنقد مثل هذا الإن�سان ملا �صدر عنك ال يعني نقد ًا لذاتك
مبا هو �أنت ،بل �صادر عن ح ّبه لك وخوفه عليك ،وامل�ؤمن مر�آة �أخيه امل�ؤمن ،ف�إن
مل تعك�س املر�آة ال�صورة ،فما �ش�أنها �إذ ًا؟
أنف�سهم ،ويقبلون الن�صيحة،
وفقنا اهلل و�إي��اك��م �أن نكون ممن ِ
يحا�سبون � َ
ويتّعظون باملواعظ ،ف�إنّ هذه احلياة �إىل فناء ،وال يبقى للإن�سان مما ُي�ص ِلح �آخرتَه
�إال الإميان والعمل ال�صالح.
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ملكّيون أكثر من امللك
تو�صلت �إليه من �أبواب
ال �شك �أن عنوان الهداية � -أعني �أن تهدي �إن�سان ًا �إىل ما ّ
اخلري ُ -يع ّد من الأمور املح ّببة واملندوب �إليها يف الإ�سالم.
وقد جاء يف �صحيح البخاري برقم ( :3973عن �أبي حازم قال �أخربين �سهل
بن �سعد «ر�ضي اهلل عنه» �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» قال يوم خيرب:
يحب َ
لأُعطني هذه الراية غ��د ًا رج ً
اهلل ور�سو َله ويح ُّبه
�لا َيفتح اهلل على يديهُّ ،
ُ
اهلل ور�سو ُله .قال :فبات النا�س يدوكون) �أي يخو�ضون ويتناق�شون (ليلتهم �أيهم
ُيعطاها ،فلما �أ�صبح النا�س َغ َدوا على ر�سول اهلل«�صلى اهلل عليه و�آله» ،كلُّهم يرجو
�أن ُيعطاها .فقال� :أين علي بن �أبي طالب؟ فقيل :هو يا ر�سول اهلل ي�شتكي عينيه.
أر�سلوا �إليه ف�أُتي به ،ف َب�صقَ ر�سول اهلل«�صلى اهلل عليه و�آله» يف عينيه ودعا
قال :ف� َ
له َف َرب�أ حتى ك�أنْ مل يكن به وجع .ف�أعطاه الراية فقال علي :يا ر�سول اهلل� ،أقات ُلهم
تنز َل ب�ساحتهم ،ثم ادعهم �إىل
حتى يكونوا مث َلنا؟ فقال :ان ُفذ على ر�س ِلك حتى ِ
الإ�سالم ،و�أخربهم مبا يجب عليهم من حق اهلل فيه ،فواهلل لأَن يهدي اهلل بك
ري لك ِمن �أن يكون لك ُح ْمر ال َّن َعم).
رج ًال واحد ًا خ ٌ
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يف املنظور الإ�سالمي ،هكذا هي قيمة �أن تهدي �إن�سان ًا ..ولكن الكالم َّ
كل الكالم
يف الأ�سلوب وال�ضوابط التي على �أ�سا�سها تتحرك يف هذا االجتاه.
على �شبكة الإنرتنت مواقع ومنتديات �إ�سالمية ومذهبية خم�ص�صة للتخا�صم،
وهي �أ�شبه ما تكون �ساحة حرب كالمية ،و ُتذ ِّكر ّ
املطلع عليها ب ُعنف النقا�شات
والبحوث التي كانت يف �أجواء علم الكالم ،والتي كانت ت�صل يف بع�ض حمطاتها
�إىل تكفري هذا الطرف �أو ذاك ،ولرمبا لأب�سط الأمور ،ومل حتقق للأمة الإ�سالمية
ّ
والت�شظي .بالطبع هذه ال�صورة لي�ست منح�صرة
�إال املزيد من التمزّق والت�شرذم
مبا يجري على �شبكة الإنرتنت ،ولكنها باتت هي ال�صورة الأو�ضح والأكرث انت�شار ًا،
ال�سيما عند بع�ض ال�شباب املتح ّم�سني.
فما هو موقف �أهل بيت النبوة «عليهم ال�سالم» من هذا الأ�سلوب؟ لعل احلديث
التايل ّ
يو�ضح امل�س�ألة مبا يدعو الأعزاء �إىل �إعادة التفكري يف الأمر ،ويف موقفهم،
ويف �أ�ساليبهم ،ففي و�سائل ال�شيعة( :قال �أبو عبد اهلل «عليه ال�سالم» :اجعلوا
�أم َركم هذا هلل ،وال جتعلوه للنا�س ،ف�إنه ما كان هلل فهو هلل ،وما كان للنا�س فال
خا�صموا بدينكم ،ف�إنّ املخا�صمة ُمر�ض ٌة للقلب).
ي�صعد �إىل ال�سماء .وال ُت ِ
• تنبيه مهم جدا ً:
لنبحث يف دواف��ع حركتنا يف هذا االجت��اه ،هل هي انت�صار للذات؟ هل هي
ا�ستعرا�ض للقوة؟ هل هناك دوافع دنيوية خفية ال تنك�شف �إال باملراجعة ال�صريحة
مع النف�س؟ فما كان هلل ينمو ،و�أما ما كان للنا�س �أو للذات فال بركة فيه ،ومن
ويوغر القلوب� ..إن كنت قد ربحت فرد ًا
�أهم نتائجه ال�سلبية �أنه مي ّكن الأحقاد ِ
�أو فردين �أو ع�شرة �أو مائة ،ف�إنك قد خلقت ماليني اخل�صوم الذين يبغ�ضونك
ويبغ�ضون ما تنتمي �إليه .ثم هل تريد �أن تكون ملكي ًا �أكرث من امللك؟ ها هو �صاحب
الأمر يقول لك ال ت�سلك هذا ال�سبيل بهذه ال�صورة ..هناك طرق �أخرى} :ا ْد ُع ِإلِى

يل َر ِّب َك ِبال ِ
ِن َر َّب َك
َس ِب ِ
ْح َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم ِب َّالتِي ِه َي أَ ْح َس ُن إ َّ
ْم ْو ِع َظ ِة ال َ
ْح ْك َم ِة َوال َ
َم ِب َمن َض َّل َعن َس ِبيل ِ
ين{ «النحل.»125:
ْم ْه َت ِد َ
ِه َو ُه َو أَ ْعل ُ
ُه َو أَ ْعل ُ
َم ِبال ُ

وعن الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم»( :كونوا دعاة للنا�س بغري �أل�سنتكم ،لريوا
منكم الورع واالجتهاد وال�صالة واخلري ،ف�إن ذلك داعية).
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وعنه «عليه ال�سالم»�( :أي ّ
مف�ضل! قل ل�شيعتنا :كونوا دعاة �إلينا بالكف عن
حمارم اهلل واجتناب معا�صيه ،واتباع ر�ضوانه ،ف�إنهم �إذا كانوا كذلك كان النا�س
�إلينا م�سارعني).
نعود من جديد لتتمة اخل�بر ال��ذي ب��د�أن��ا معه ،حيث ق��ال الإم���ام ال�صادق
«عليه ال�سالم» بعد ذلك�( :إن اهلل «عز وجل» قال لنبيه «�صلى اهلل عليه و�آله»} :
إ َِّن َك َل َت ْه ِدي َم ْن أَ ْح َب ْب َت َو َلك َّ َ
نت ُت ْك ِر ُه
اء{ ،وقال} :أَ َف َأ َ
ِن اهلل َي ْه ِدي َمن َي َش ُ
اس َح َّتى َي ُكو ُنوا ُم ْؤ ِم ِن َ
ني{ .ذروا النا�س ،ف�إنّ النا�س �أخذوا عن النا�س ،و�إنكم
ال َّن َ
�أخذمت عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وعلي «عليه ال�سالم» ،وال �سواء).
ف�سروا كالمي ب�شكل خاطيء ،وك�أنني �أقول ال
ك�أنه «عليه ال�سالم» يقول :ال ُت ّ
قيمة التّباعكم ملدر�سة �أهل البيت «عليهم ال�سالم» ،و�أنّ لكم �أن تختاروا ما �شئتم،
ولكن اعطوا للنا�س العذر ،فالظروف مل ُت�سعفهم ملعرفة ما عرفتم ،وللتم�سك مبا
عبد
مت�سكتم به .ثم قال( :و�إين �سمعت �أبي «عليه ال�سالم» يقول� :إذا َكتب اهلل على ٍ
�أن ُيدخ َله يف هذا الأمر ،كان �أ�سرع �إليه من الطري �إىل وكره).
• اهلداية ال تكون بالقسوة:
�أدعو نف�سي و�أدعو �إخواين  -وال �سيما ال�شباب � -إىل التفكري ملي ًا يف الدوافع
والأ�ساليب التي ينطلقون من خاللها للدعوة لأمر ما ،يف حركتهم اجلدلية مع
�أتباع الديانات الأخرى� ،أو داخل الدين الواحد ،بل بني �أتباع املذهب الواحد ،ف�إن
الهداية ملا �آمنتم به ال تتحقق بالق�سوة والإ�ساءة واملناكفات والتخا�صم ،افتحوا
قلو َبكم للنا�س لتفتحوا قلو َبهم وعقو َلهم ،ولئن ح ّققتم مك�سب ًا واحد ًا بالأ�سلوب
اخلاطيء ،ف�إنّ ما تخ�سرونه ويخ�سره الإ�سالم بذلك َيبلغ �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة.
ولتكن �سري ُتكم املحمودة وح�سنُ ِخ�صا ِلكم وقلو ُبكم الطاهرة  -وبال ت�ص ّنع
 هي عو ُنكم يف هداية الآخرين ،كما قال علي «عليه ال�سالم» يف ما روي عنه:(�إن الوعظ الذي ال َ ُي ُّجه َ�س ْمع) �أي ال ت�شمئز منه النفو�س (وال َي ِعد ُله َن ْفع) لأنه
الأكرث ت�أثري ًا والأقرب للم�صلحة العامة (ما َ�سكت عنه ل�سانُ القول ،و َنطق به ل�سانُ
الفعل).
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اخلطبة الأوىل

تصريف األخالق

يف اخلطبة برقم  176من نهج البالغة �أن علي ًا «عليه ال�سالم» ق��الُ ( :ث َّم
الَ ْخ َل ِق َوت َْ�ص ِري َف َهاَ ،و ْاج َع ُلوا ال ِّل َ�سانَ َو ِاحد ًا) التهزيع هو التك�سري
ِ�إ َّيا ُك ْم َو َت ْه ِزي َع ْ أ
يك�سر عظام
والتحطيم �إىل �أجزاء ..ولذا ف�إن من �أ�سماء الأ�سد (الهزّاع) ،لأنه ّ
فري�سته ّ
ويحطمها ب�أنيابه وقب�ضته ..والت�صريف هو التغيري والتبديل .وحيث ربط
الإمام «عليه ال�سالم» هذا بالأخالق ،ف�إنه ميكن ت� ّصور ذلك على ثالثة �أنحاء.
النحو الأول� :أن يلتزم باملباديء الأخالقية مع فئة من النا�س فقط ..ال�صدق..
الأمانة ..العدل ..و�أمثالها ال حت�ضر يف �سلوكياته �إال مع �أتباع دينه� ..أو مع �أتباع
مذهبه� ..أو مع �أبناء قبيلته� ..أو مع ذوي ال�ش�أن �أو مع طبقة معينة ..بينما تغيب هذه
الأخالقيات متى ما تعامل مع غريهم .الإمام يح ّذر من مثل هذا ال�سلوك املعيب..
فالأخالق ال تتجز�أ ..الذي ال يكذب على امل�سلمني ال يكذب على غريهم ..والذي
يغ�ش �أبناء قبيلته ال ّ
يكون �أمين ًا مع �أتباع مذهبه ال يخون غريهم ..والذي ال ّ
يغ�ش
�سواهم ..والذي ال ي�سيء �إىل �أعرا�ض ذوي ال�ش�أن ال ي�سيء �إىل �أعرا�ض غريهم.
النحو الثاين� :أن تتب ّدل �أخالقياته بح�سب الظروف ،ف�إذا كان يف حال الر�ضا
كان راقي ًا يف �سلوكه الأخالقي ،و�إن كان غا�ضب ًا �أطلق ل�سانه لل�شتائم والبهتان
وقبيح الكالم .ولرمبا تكون احلالة عند البع�ض معكو�سة ،فهو حتت ال�ضغط،
ك�ضغط املر�ض �أو احلاجة املادية و�أمثال ذلك ،يلني و ُي�صبح ُم�ؤ ّدب ًا ُمه ّذب ًا ،لأنه
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ي�شعر بال�ضعف واخلوف من ر ّدة فعل الآخرين التي ال ي�ستطيع �أن يتحملها �أو �أن
يتغي �إىل الأف�ضل لأنه ي�شعر ب�أن و�ضعه هذا عقوبة �إلهية ،فيخاف �أن
يواجهها� .أو ّ
ت�شتد وتزداد� .أو لأنه مك�سور احلال ي�شعر بال�ضعف واحلاجة ،فينحني �أمام العا�صفة،
ويت�أ ّدب ب�أدب اهلل� ،أم ًال يف �أن ّ
تتدخل ي ُد العناية الإلهية لتَنت�ش َله مما هو فيه من
ال�ضعف والهوان واحلاجة .ولكن مبجرد �أن تعود �إليه قو ُتهَ ،ي�ستعلي و َيطغى و َيعود
اس َت ْغ َنى{ «الأعلى.»7-6:
�إىل �سريته الأوىل} :ك َّ
نس َ
َل إ َّ
ِن ْ ِ
ان َل َي ْطغَى ،أَن َّرآ ُه ْ
ال َ
يتم�سك بالأخالق �أمام معارفه �أو َمن
النحو الثالث :يتم ّثل يف النموذج الذي ّ
م�صاحله من خاللهم ريا ًء ..ف�إذا غاب عن �أعينهم ّ
َ
انحط �إىل �أدنى
يريد �أن يح ّقق
م�ستوى.
وخال�صة القول �أن الأخالق بالن�سبة �إىل مثل هذه النماذج من النا�س لي�ست
متج�سدة يف فكرهم وم�شاعرهم و�سلوكياتهم ،بل هي مبثابة قطع من الثياب
حقيقة ّ
التي يرتدونها فيتج ّملون بها متى �شاءوا ،وي�ضعونها جانب ًا متى ما حال لهم ذلك..
�إنها جم ّرد قطع من الكماليات الزائفة ،ال تَ�صدر عن قناعة ،وال تَتج ّلى عن �شعور
�صادق ..فلنحذر �أن نكون من املتل ّونني �أخالقي ًا� ،أو من الذي يجعلون من الأخالق
و�سيلة لبلوغ غاية زائلة� ،أو من الذي يرا�ؤون يف �أخالقهم ..فهذه لي�ست �سوى �أخالق
املنافقني ..و�أما امل�ؤمنون فهم الذين َع َرفوا الأخالق دين ًا و ِفطر ًة وحياة.

اخلطبة الثانية

إرهاب اليمني املتطرف
هلل َوال َّث َنا ِء َع َل ْي ِه،
علي «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :أَ َّما َب ْع َد َح ْم ِد ا ِ
عن �أمري امل�ؤمنني ّ
ا�سَ ،ف ِ�إ ِّن َف َق�أْتُ َع ْ َي ا ْل ِف ْت َن ِةَ ،و َ ْل َي ُكنْ ِل َي ْج َ ِت َئ َع َل ْي َها �أَ َح ٌد َغ ْ ِيي َب ْع َد �أَنْ َم َاج
�أَ ُّي َها ال َّن ُ
َغ ْي َه ُب َها) امت ّدت ُظلمتُها ( َو ْ
ا�ش َت َّد َك َل ُب َها) ا�شتدت الإ�صابة بداء ال َك َلب ،وهو الداء
الذي ي�صيب َمن ّ
يع�ضه كلب م�صاب به.
30

املروي �أن هذا القول من علي «عليه ال�سالم» جاء بعد فتنة اخلوارج وحرب
النهروان ،وهي فتنة �أ�صابت النا�س باحلرية يف كيفية التعامل معها ،بلحاظ �أن
اخلوارج كانوا �ضمن التقييم الظاهري من �أهل الدين ،ويحفظون القر�آن ،و ُي ِكثون
من العبادة ،ذوي الثفنات ،وكان �شعارهم (ال ُحكم �إال هلل).
وال �شك �أنّ اتخاذ املوقف احلا�سم من ه���ؤالء القوم باملواجهة امل�س ّلحة بعد
ارتكابهم للجرائم املختلفة ومت ّردهم وامتناعهم عن قبول كل حماوالت ثنيهم عن
(م َاج َغ ْي َه ُب َهاَ ،و ْ
ا�ش َت َّد َك َل ُب َها)
عب عنها «عليه ال�سالم»َ :
انحرافهم وبال�صورة التي ّ
ُيع ّد �أمر ًا �صعب ًا جد ًا بالن�سبة لقائد يخاف اهلل «عز وجل»� ،أو ينظر �إىل ردود فعل
املجتمع الذي يحكمه ...ولذا قالَ ( :و َ ْل َي ُكنْ ِل َي ْج َ ِت َئ َع َل ْي َها �أَ َح ٌد َغ ْ ِيي).
النا�س ك َّلهم كانوا يهابون قتال �أهل القبلة ،وال
قال ابن �أبي احلديد( :لأنّ
َ
يعلمون كيف يقاتلونهم ،هل ُيتبعون مو ّليهم �أم ال؟ وهل ُيجهزون على جريحهم �أم
ال! وهل ُيق�سمون في َئهم �أم ال! وكانوا َي�ستعظمون َ
قتال َمن ي�ؤ ّذن ك�أذاننا ،وي�ص ّلى
ك�صالتنا).
ثم الحظ كيف و�صف الإمام «عليه ال�سالم» حالة َمن يت�أ ّثر بهم و ُيبتلى بدائهم..
معب جد ًا ملن
بال�سعار ..و�صف ِّ
داء ّ
التع�صب ال�شديد ملا هو مق ّد�س� ..إنه ُي�صاب ُّ
ُيبتلى بداء التط ّرف ملا هو مق ّد�س بنظره� ،سواء �أكان دين ًا �أو ِعرق ًا �أو وطن ًا �أو غري
ذلك ..وهو داء ُمعدي وعنيف جد ًا.
وينبغي �أن نالحظ �أننا ال نتحدث عن امل�شاعر الإيجابية التي يحملها الإن�سان
جتاه َمن ي�شرتك معه يف عنوان ما كالدين �أو املذهب �أو القومية �أو الوطن .عن
(�سئل علي بن احل�سني «عليه ال�سالم» عن الع�صبية فقال :الع�صبية
الزهري قالُ :
التي ي�أثم عليها �صاحبها �أن يرى الرج ُل �شرا َر قومه خري ًا ِمن خيار قوم �آخرين،
قومه على
قومه ،ولكنْ ِمن الع�صبية �أن ُيعني َ
ولي�س من الع�صبية �أن يحب الرجل َ
الظلم)� .أي �أن امل�شكلة حني يتط ّور الأم��ر ليتح ّول �إىل حالة م َر�ضية تتم ّثل يف
تتع�صب فتفقد اتزانك يف تقييم الآخرين،
التط ّرف ال�شديد الذي يقودُك �إىل �أن ّ
وحتيد عن احلق يف اتخاذ موقف عادل حني يدور الأمر بني هذا الذي هو �أقرب
�إليك وفق عنوان ما ،وبني الآخرين.
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• مواجهة صعبة:
الديني �أو العرقي �أو حتى الوطني الذي
ومواجهة مثل هذا التط ّرف والت�شدد
ّ
يتم�سكون بها ،واملربرات
قد يبلغ ح ّد ال�شوفينية لي�س بالأمر ال�سهل ،فالعناوين التي ّ
التي قد يطرحونها لرمبا ُتقنع البع�ض ،خا�صة و�أن �أكرث النا�س ينخدعون بالظاهر
وبال�شعارات ..و�إذا جنح املتط ِّرفون يف ال�ضرب على الوتر العاطفي ،ازدادت
احتماالت جناحهم يف �إ�صابة الآخرين بعدواهم.
ولرمبا ال ُتقنع حركتُهم ومقوال ُتهم النا�س ،ولكنهم يكونون عاجزين عن الر ِّد
عليها و�إبطالها ،ويقعون لذلك يف ال�شك من املوقف الذي ينبغي اتخاذه منهم..
الحظ اخلرب التايل :يف املعجم الأو�سط للطرباين عن جندب ال َب َج ّلي قال  :(ملا
فا َرقت اخلوارج علي ًا) �أي �أعلنوا التمرد وخرجوا على الدولة (خرج يف طلبهم،
كدوي النحل ِمن قراءة القر�آن ،و�إذا فيهم
فانتهينا �إىل
دوي ِّ
ع�سكرهم ،ف�إذا له ٌّ
ِ
�أ�صحاب الربان�س) �أي الذين كانوا معروفني بالزهد والعبادة (قال فدخلني من
ذلك �ش ّدة ،فنزلت عن فر�سي وقمت �أ�صلي وقلت  :اللهم �إن كان يف قتال ه�ؤالء
القوم لك طاعة ف�أذن يل فيه .فم ّر بي علي فقال ملا حاذاين  :نعوذ باهلل من ال�شك
يا جندب .فلما جئتُه �أق َبل رج ٌل على ِب َ
رذ ْون) غري العربي من اخليل والبغال (يقول :
�إنْ كان لك بالقوم حاجة ف�إنهم قد قطعوا النهر .قال: ما قطعوه .ثم جاء �آخر
كذلك ثم جاء �آخر كذلك قال: ال ما قطعوه وال يقطعونه ول ُيق َت ُلنّ ِمن دو ِنه ،عه ٌد ِمن
اهلل ور�سوله .قلت: اهلل �أكرب! ثم ركبنا ف�ساير ُته فقال يل: �س�أبعثُ �إليهم رج ًال يقر�أ
امل�صحف يدعوهم �إىل كتاب اهلل و�سنة نبيهم ،فال يقبل علينا بوجهه حتى ير�شقوه
بالنبل ،وال ُيقتل م ّنا ع�شرة وال ينجو منهم ع�شرة. قال: فانتهينا �إىل القوم ف�أر�سل
�إليهم رج ًال فرماه �إن�سان ف�أقبل علينا بوجهه فقع د  .وقال علي: دونكم القوم فما
ُق ِتل منا ع�شرة وال جنا منهم ع�شرة).
ثم �إن �أ�صحاب املتب ّنيات املتطرفة ال يتو ّقفون يف تط ّرفهم عند حد الأفكار
والكلمات ،بل عادة ما يتجاوزون ذلك ليتط ّور الأم��ر فينعك�س على ت�صرفاتهم
و�سلوكياتهم و�أفعالهم ،متام ًا كما ك��ان من اخل���وارج على عهد �أم�ير امل�ؤمنني
«عليه ال�سالم» ،وكما هو حال التكفرييني يف هذا الزمان.
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التطرف:
• ُسعار
ّ
التكفريي املتد ِّث َر ِبدثا ِر الإ�سالم بكل ُ�سعا ِره ووح�شيته،
إرهاب
َّ
وكما �شهد العا ُمل ال َ
عمل �إرهابي ُم َّط ٍط له ِمن ِق َب ِل جمموع ٍة
ف�إنه ا�ستفاق يف اجلمعة املا�ضية على وقع ٍ
مييني ٍة متط ّرفة �ضد امل�ص ّلني يف م�سجدين من م�ساجد نيوزلندا ،ليذهب �ضحي َة
ذلك ع�شراتُ امل�سلمني الأبرياء من اجلن�سني ِومن كل الأعمار ،هذا العمل الذي
بدم بارد ،بل ونقله على الهواء مبا�شرة عرب
مل يكتف الإرهابي اليميني بتنفيذه ٍ
الإنرتنت بعد �أن �أعلن م�سبق ًا يف �إحدى املنتديات عن عزمه على ارتكاب جرميته،
وتل ّقى الت�شجيع والتمنيات بالتوفيق ممن ي�شاركونه تط ّر َفه.
و�إذا �أخذنا بعني االعتبار ما ذكرته �صحيفة الغارديان الربيطانية من �أن
 % 73.3من كل �أعمال القتل يف الواليات املتحدة خالل العقد املا�ضي واملرتبطة
بالتط ّرف وقعت على يد اليمينيني ،يف مقابل  %23.4منها وقعت على يد الإرهابيني
التكفرييني ،ف�إنّ هذا يعني �أنّ املجتمع الدويل ،وال �سيما الغربي منه ،يقف اليوم
�أمام م�س�ؤولي ٍة جا ّدة ملواجهة الإره��اب اليميني ،كما �أعلن احلرب من ُ
قبل على
الإره��اب التكفريي ،و�إال ف�إنّ التفكري يف اال�ستفادة من هذا الإج��رام ال�شيطاين
وتوظيفه ب�صورة �أو ب�أخرى على الطريقة املخابراتية ووفق ح�سابات بع�ض امل�صالح
ال�ضيقة لن يعود على �أحد بخري ..ولتتذكر املجتمعاتُ الغربية كيف ت�ساهلت مع
الإرهاب التكفريي يف �أوطانها و�سمحت له باالنطالق يف العامل الإ�سالمي ،فما ل ِبثَ
�أن عاد ُ
لين�ش َر دا َءه ووبا َله فيها.
ن�س�أل اهلل «�سبحانه وتعاىل» املغفرة والرحمة لكل َمن ق�ضى يف هذا العمل
الإره��اب��ي ،وال�شفاء العاجل للم�صابني ،و�أن ُي ِلهم ال�صرب لذويهم ،وال بد من
كلمة �شكر �أخرية لكل �أ�صحاب النفو�س الطيبة بغ�ض النظر عن �أديانهم و�سائر
ممن �شاركوا يف �إبداء التعاطف الإن�ساين ال�صادق  -ب�صورة �أو
خ�صو�صياتهم ّ
ب�أخرى  -يف �أجواء هذا احلدث الأليم.

33

 22رجب  1440هـ

5

 29مار�س  2019م

اخلطبة الأوىل

أوصوا أبناءكم

يف ال�سرية املباركة للإمام مو�سى الكاظم «عليه ال�سالم» الكثري من الو�صايا
والعظات التي حر�ص على �أن يق ّدمها لأبنائه وللنا�س من حوله .وهذه هي �سنة
الأنبياء و�أبناء الأنبياء كما حدثنا القر�آن الكرمي �إذ قال «تعاىل»َ } :و َو َّصى ِب َها

يم َبن ِ
ِإ ْب َر ِ
ال
ُن ِإ َّ
ين َف َ
ِي إ َّ
اص َط َفى َل ُك ُم ِّ
َموت َّ
الد َ
ِيه َو َي ْع ُق ُ
اه ُ
ال ت ُ
ِن اهلل ْ
وب َيا َبن َّ
َال ِل َبن ِ
ِيه َما
ْم ْو ُت ِإ ْذ ق َ
ِم َ
ون ،أَ ْم كُن ُت ْم ُش َه َداء ِإ ْذ َح َض َر َي ْع ُق َ
وب ال َ
َوأَن ُتم ُّم ْسل ُ
ِس َم ِ
ِك ِإ ْب َر ِ
اق
اع َ
َه آ َبائ َ
ِس َح َ
ون مِن َب ْع ِدي قَالُو ْا َن ْع ُب ُد ِإ َل َه َك َو ِإل َ
َت ْع ُب ُد َ
اه َ
يل َوإ ْ
يم َوإ ْ
ِإ َل ًها َو ِ
ون{ «البقرة.»133-132:
اح ًدا َو َن ْح ُن ل ُ
ِم َ
َه ُم ْسل ُ

ني� ،إين
ومما روي من و�صايا الإم��ام الكاظم «عليه ال�سالم» ل ُ��و ْل ِ��ده( :يا َب َّ
�أو�صيكم بو�ص ّي ٍة َمن َح ِف َظها مل َي ِ�ضع معها؛ �إن �أتاكم � ٍآت ف�أ�س َم َع ُكم يف ال ُأذ ِن اليمنى
مكروه ًا ،ثم حت ّول �إىل الأُ ُذ ِن ال ُي�سرى فاعت ََذر وقالَ :ل �أ ُقل �شيئ ًا ،فاق َبلوا ُع ْذ َره).
ير�سخ الإمام يف �أبنائه
مبثل هذه الروحية العظيمة ،ومبثل هذه الأخالق القر�آنية ّ
قيم ًة �أخالقي ًة عملية ،ليكونوا الكاظمني للغيظ كما كان ،والعافني عن النا�س كما
ُعرف عنه ،حتى بات لقب ًا له.
ال �أقول هذا لكي نتغنى فقط ب�أجماد النبي والآل «عليهم ال�سالم» ،بل �أحت ّدث
عن مفردة يف منهجهم الإمياين والعبادي والأخالقي الذي ر�سموه لنا لن�سري وفقه
يف هذه احلياة ..ومبقدار ما نلتزم بذلك �سنقرتب منهم ،ومن �شعار الوالء لهم.
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�أبنا�ؤنا بحاجة �إىل �أن ي�سمعوا م ّنا مثل هذه الو�صايا والتوجيهات الإميانية
وح َكم احلياة ..ال يكفي �أن ُنطعمهم كلما طلبوا الطعام ..وال يكفي �أن
والأخالقية ِ
نك�سوهم ،و�أن ن�ؤ ّمن لهم امل�سكن املالئم ،والرتفيه يف ال�سفر واللعب والت� ّسوق وما
�إىل ذلك .وهكذا ،ف�إنّ �أبناءنا بحاجة �إىل التغذية الروحية ،والتوجيه الأخالقي،
كما هم بحاجة �إىل التغذية العقلية ،ليزدادوا ُقرب ًا من اهلل ،وليزدادوا معرف ًة
بدينهم ،والهدف من وجودهم يف احلياة ،وليكون �سلوكهم �سلوك ًا �إن�ساني ًا راقي ًا،
وليط ّوروا من قدراتهم بد ًال من حتطيمها يف الألعاب والأجواء التي تعزلهم وتزرع
فيهم العقد ،ليعرفوا �أن الوقت يعني حياتَهم ،وكما قال الكاظم «عليه ال�سالم»:
(اجتهدوا يف �أن يكون زما ُنكم �أرب�� َع �ساعات� :ساعة ملناجاة اهلل ،و�ساعة لأمر
املعا�ش ،و�ساعة ملعا�شرة الأخوان ال ّثقاة الذين يع ّرفونكم عيوبكم ويخل�صون لكم
يف الباطن ،و�ساعة تخلون فيها لل ّذاتكم يف غري حم ّرم ،وبهذه ال�ساعة تقدرون على
يحا�سبوا
أنف�سهم و�سلوكهم� ..أو�صوهم �أن ِ
الثالث �ساعات)� .أو�صوهم �أن يق ّيموا � َ
�أنف�سهم كما قال الكاظم «عليه ال�سالم»( :لي�س م ّنا من مل يحا�سب نف�سه يف ك ّل
يوم ،ف�إنْ عمل ح�سن ًا ا�ستزاد اهلل ،و�إن عمل �س ّيئ ًا ا�ستغفر اهلل منه).
مت�سك بها جنا،
هكذا هي مدر�سة الإ�سالم ،مدر�سة النبي والقر�آن والآل ،فمن ّ
هلل ِف
الم َع َلى َع َل ِم ِّ
الم َع َلى ُنو ِر ا ِ
ومن تخ ّلف عنها ِ
ال�س ُ
ال�س ُ
الد ِين َوال ُتّقىَّ ،
غرقَّ .
الم
ُظ ُل ِ
ال�س ُ
ال�س ُ
ال�س ُ
مام ّ
الم َع َلى َ
ال�صالحَّ ،
مات الأ ْر ِ�ضَّ ،
ال�س ِّي ِد ال َّر�شيدَّ ،
الم َع َلى الإِ ِ
املقتول َّ
هلل َو َب َركا ُتهُ.
َع َلى
عفر َو َرح َم ُة ا ِ
ِ
الم َع َلى مو�سى بن َج ٍ
ال�س ُ
ال�شهيدَّ ،

اخلطبة الثانية

جينالوجيا الفضيحة الصهيونية
حتدثت ذات مرة وحتت عنوان (هل لليهود حق تاريخي يف فل�سطني؟) عن
مدى �شرعية مطالبة اليهود بالأرا�ضي الفل�سطينية ،وقلت �آنذاك �أننا �إذا التزمنا
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هذه الدعوى من الناحية التاريخية البحتة� ،أو العلمانية �إن �صح التعبري� ،أي بعيد ًا
عن الن�صو�ص الدينية ،فاملطالبة باطلة ،لأن الكنعانيني وغريهم كانوا �أ�سبق من
بني �إ�سرائيل وجود ًا يف هذه الأرا�ضي وبع�شرات القرون.
و�إن كانت مطالبتُهم وفق الدعوى الدينية ب�أن اهلل م ّلكهم هذه الأر�ض ،فقد
نت با ُ
حلججِ ،ومن كت ِبهم الدينية �أن ذلك العطاء الإلهي مل يكن بعنوان الذرية،
ب ّي ُ
ليكون ُملك ًا عائلي ًا ُيتوارث عرب الزمن ،بل كان عطا ًء بالعنوان الر�سايل ،ل ُيقيموا
دينَ اهلل .ومتى ما تخ ّلوا عن ذلك ،مل ي�ستحقوا هذه الوراثة على الأر�ض ..وبذا
ت�سقط دعواهم وفق القراءة الدينية �أي�ض ًا.
• علم الوراثة يفضحهم:
وهناك م�سار �آخر لإبطال دعوى ال�صهاينة بح ّقهم يف �إقامة دول ٍة على الأرا�ضي
الفل�سطينية بعنوان �أنها دولة يهودية ..ظهرت معطيات هذا امل�سار حديث ًا جد ًا،
والكيان ال�صهيوين يتعامل معه بحذر �شديد ،وي�سعى �أن يغلق يف وجهه الأبواب،
لأنه مي ّثل ف�ضيحة كربى ،و ُي�سقط عن امل�شاريع االحتاللية امل�شروعي َة التي ير ّوج
لها ..وب�صور ٍة مد ّوية.
علم الوراثة املرتبط بدرا�سة اجلينات ُيع ُّد من العلوم احلديثة ،وا�ستطاع
بطريقة علمية دقيقة �أن يك�شف اخلريطة اجلينية للب�شر ..فكما �أن لكل �إن�سان
ب�صمة خا�صة به حمفورة على �أ�صابعه ،كذلك ف�إن لكل فرد منا ب�صمة جينية
وراثية خا�صة به.
هذه الب�صمة الوراثية تختزن فيها �أي�ض ًا م�شرتكات الفرد مع �آبائه و�أجداده
على مدى مئات القرون ،ومن خالل ذلك بات هذا العلم الدقيق جد ًا قادر ًا على
�إثبات ن�سب ولد لأبيه �أو نفي ذلك .ومن خالل نتائج الفحو�صات املرتاكمة ،مت
تق�سيم النا�س على  20جمموعة فردانية رئي�سة  ،Haplogroupوتتفرع منها
ر�سم �شجرة العائلة.
جمموعات �أ�صغر و�أ�صغر ،متام ًا ُت َ
وقد تف ّرع عن ذلك م� ّؤخر ًا علم يحمل ا�سم «جينولوجيا احلم�ض النووي» �أي
علم الأن�ساب اجليني ،وهو علم ُيعنى بتحديد العالقات الن�سبية والقرابات و�أنواع
املجاميع اجلينية التي ينق�سم �إليها النا�س.
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ي�ستطيع هذا العلم �أن يك�شف عن وجود روابط قرابة بني �شخ�صني عا�شا يف
بقدر �آالف ال�سنني ،و�أن ُيق ّدر ب�شكل تقريبي الزمن الفا�صل بينهما،
�أزمنة متباعدة َ
مع ن�سبة خط�أ ب�سيطة ،و�أن يحدد وجود ن�سب  -ولو بعيد  -بني �شخ�صني متزامنني،
و�إن مل يوجد �أي �شيء يوحي بالقرابة بينهما.
• موقف سليب:
م���ؤ���س�����س ع��ل��م «ج��ي��ن��ول��وج��ي��ا احل��م�����ض ال����ن����ووي» ال�بروف�����س��ور «�أن���ات���ويل
كليو�سوف» الأمريكي ال�سوفييتي الأ�صل �أطلق ت�صريح ًا مهم ًا مفاده �أن «�إ�سرائيل)
متنع درا�سة هذا العلم ،لأن��ه ي�صطدم مع امل�ؤ�س�سات التي تدعو لعودة اليهود
لفل�سطني ،ويف ّند هذه العالقة التي تر ّوج لها ال�صهيونية.
و�أ�شار كليو�سوف �إىل �أن �أبحاث هذا العلم ت�ضر بالرواية اخلا�صة بـ «�إ�سرائيل»،
وما يثبته هذا العلم يخالف الت�صورات التي حاولت ال�صهيونية تر�سيخها عن نقاء
ال�شعب اليهودي ،لأن هذا العلم ُيثبت �أن اليهود خليط من الأجنا�س والقوميات،
ولي�سوا فقط بني �إ�سرائيل.
كتاب �صدر له �أنّ ِمن بني  399يهودي ًا ُ�أجريت عليهم اختبارات
وقال �أي�ض ًا يف ٍ
تبي �أن  92فقط ميكن �أن يكونوا من ذري��ة النبي �إبراهيم
احلم�ض ال��ن��ووي ّ
«عليه ال�سالم» ،والباقون الذين يبلغ عددهم � 307أف��راد ينتمون �إىل جماميع
فردانية ال عالقة لها به.
والطريف �أن��ه ذك��ر �أن رئي�س ال���وزارء ال�صهيوين احل��ايل بنيامني نتنياهو
بالدليل اجليني -من �ساللة جينية «جمموعة فردانية» �أوروبية ،وهي  ،R1aوالعالقة مطلق ًا لهذه ال�ساللة باملجموعة الفردانية َ
املفت�ضة لذرية النبي يعقوب
«عليه ال�سالم» .هذه احلقيقة العلمية ُتع ّري مزاعم دولة الكيان ال�صهيوين وتدح�ض
ك َّل ادعاءاتهم حول ح ّقهم يف ت�أ�سي�س كيانهم ،ويف م ِّربرات تو�سعة امل�ستوطنات على
ال�ضفة الغربية املحتلة.
• القرار األمريكي اجلائر:
لقد قام الكيان ال�صهيوين على �أ�سا�س �أن اليهود املنت�شرين يف الكرة الأر�ضية
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والذين يراد �إعادة توطينهم يف فل�سطني هم بنو �إ�سرائيل� ..أي ذرية يعقوب حفيد
اخلليل �إبراهيم «عليهما ال�سالم» ..وبح�سب تعبريهم :بنا ًء على حقهم التاريخي
والديني بهذه الأرا�ضي ،و�أنهم كانوا ي�سكنون هذه الأرا�ضي قبل �آالف ال�سنني
ُ
و�ش ّردوا منها ..وعلم جينالوجيا احلم�ض النووي مبعطياته الدقيقة ،ومن خالل
تو�صل �إىل بطالن هذا اال ّدعاء الواهي ،ليكون ذلك دلي ًال
جتارب وتطبيقات كثرية ّ
�آخر على زيف ا ّدعاءاتهم التي بنوا على �أ�سا�سها دولتهم الغا�صبة .ومما يبعث
على الغ�ضب فوق هذا وذاك قرار الإدارة الأمريكية الأخري القا�ضي باالعرتاف
اجلدار َّ
كل القرارات
بعر�ض ِ
باجلوالن املحتل �أر�ض ًا �إ�سرائيلية ،م�ستهين ًة و�ضارب ًة ِ
الدولية ،بل والإجماع الدويل القائم على �أن اجلوالنَ � ٌ
أر�ض �سوري ٌة حمت ّلة.
هذا القرار الظامل ،وال��ذي �سبقه ق��رار االع�تراف بالقد�س كامل ًة عا�صم ًة
لإ�سرائيل ،لن يعود باخلري على املنطقة ،ولن يخدم �إال الأطماع ال�صهيونية التي ال
العرب وامل�سلمون �أنّ َخ ّطي الع َلم
تقف عند حدود الأرا�ضي الفل�سطينية ،وليتذ ّكر
ُ
الإ�سرائيلي �إمنا َير ُمزان �إىل نهري النيل والفرات ،و�أنّ ما بينهما -بح�سب مزاعم
ال�صهاينةَ � -
أر�ض امليعاد التي لن يتوانوا عن ِفعل �أي �شيء لتحقيق ُح ُل ِمهم امل�ش�ؤوم
عليها.
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اخلطبة الأوىل

النيب يضعنا أمام مسئوليتنا

يف الرواية التالية ُيخرب النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» عن الواقع واحلقيقة
التي كان يجب �أن يدركها �أ�صحابه يف تعاملهم معه كنبي �إن�سان:
 .1له عمر حمدود يف هذه الدنيا.
أمامهم للتز ّود منه ما �أمكن.
 .2وكفر�صة قائمة � َ
 .3وماه ّية ال�ضمانة التي ميكن لهم اللجوء �إليها حني تلتب�س عليهم الأمور.
َعنْ �أَ ِبي َ�س ِع ٍيد ْ ُ
(خ َط َب َنا َر ُ�س ُ
ال ْد ِر ِّي قالَ :
هلل «�صلى اهلل عليه و�آله» َف َق َال
ول ا ِ
ال َن ِاط ٍق �أَ ْو ُم ْ�ست َِم ٍع َو ٍاع) .ال
ِف ُخ ْط َب ِت ِه� :أَ ُّي َها ال َّن ُ
ا�س� ،إِ َّن ُه ال َخ ْ َي ِف ا ْل َع ْي ِ�ش �إِال ِل َع ِ ٍ
قيمة حقيقية لهذه احلياة ما مل يكن الإن�سان بهذه ال�صورة ..لأن احلياة حينذاك
�ستتحول �إىل ما ي�شبه حياة الأنعام ..ه ُّمها عل ُفها.
ال�س ْ َي ِب ُك ْم َ�س ِري ٌعَ ،و َق ْد َر�أَ ْيت ُُم ال َّل ْي َل
(�أَ ُّي َها ال َّن ُ
ا�س ِ�إ َّن ُك ْم ِف َز َم ِن هُ ْد َن ٍةَ ،و ِ�إنَّ َّ
َوال َّن َها َر َك ْي َف ُي ْب ِل َي ِان ُك َّل َج ِد ٍيدَ ،و ُي َق ِّر َب ِان ُك َّل َب ِع ٍيدَ ،و َي�أْ ِت َي ِان ِب ُك ِّل َم ْو ُع ٍود) .فهناك
فر�صة �أمامكم ،وهناك حقيقة تنتظركم ،وقد عاينتم ب�أنف�سكم �أن ال �شيء ثابت
يف هذه احلياة ..كل �شيء يتغري ..الطفل ي�صبح �شاب ًا ..وال�شاب ي�صبح �شيخ ًا..
واملعافى ي�صبح �سقيم ًا ..والقوي ي�صبح �ضعيف ًا ..هذه هي طبيعة احلياة الدنيا..
ثم ي�أتي امل�صري املحتوم لكل من حانت �ساعتُه كي يغادر الدنيا ،ثم يواجه تبعات
ما ق ّدم فيها.
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هلل َما ا ْل�� ُه ْ��د َن�� ُة؟ َق َ
��ال َل�� ُه ْ ِال�� ْق َ��دادَُ :يا َر ُ���س َ
( َف�� َق َ
��الَ :دا ُر َب�لاءٍ ) �أي اختبار
��ول ا ِ
(وا ْن ِق َط ٍاع) �أي �أن وجودي معكم بج�سدي حمدود الزمن ،وبانتهاء وجودي معكم
ُتختتم النبوة ،فال نبي بعده.
( َف�إِ َذا ا ْل َت َب َ�س ْت َع َل ْي ُك ُم الأُ ُمو ُر َك ِق َط ِع ال َّل ْي ِل ْالُ ْظ ِل ِم َف َع َل ْي ُك ْم ِبا ْل ُق ْر� ِآن َف ِ�إ َّن ُه َ�شا ِف ٌع
ُم َ�ش َّف ٌعَ ،و َ�ش ِاه ٌد ُم َ�ص َّد ٌقَ ،منْ َج َع َل ُه �أَ َم َام ُه َقا َد ُه ِ�إ َل ْ َ
ال َّن ِةَ ،و َمنْ َج َع َل ُه َخ ْل َف ُه َ�سا َق ُه
�إِ َل ال َّنا ِر َوهُ َو �أَ ْو َ�ض ُح َد ِل ٍيل �إِ َل َخ ْ ِي َ�س ِب ٍيلَ ،منْ َق َال ِب ِه َ�ص َد َقَ ،ومنْ َع ِم َل ِب ِه ُ�أ ِج َر،
َومنْ َح َك َم ِب ِه َع َد َل).
هذا الطرح ال�صريح والوا�ضح من النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» للم�سلمني َط َرح
ت�سا�ؤ ًال مه ّم ًا وح�سا�س ًا حول املوجب خلتم النبوة ..وهو ما �س�أ�ستعر�ضه فيما يلي
ب�إذن اهلل «تعاىل» ب�شيء من ال�شرح والتو�ضيح.

اخلطبة الثانية

ملاذا ُختمت النبوة؟
ول ا ِ
َان
ِن َّر ُس َ
َم َّ
الن ِب ِّي َ
ني َوك َ
} َّما ك َ
َان ُم َح َّم ٌد أَ َبا أَ َح ٍد ِّمن ِّر َجا ِل ُك ْم َو َلك ْ
هلل َو َخات َ
ُ
ِيما{ «الأحزاب.»40:
اهلل ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعل ً

م��ن ���ض��روري��ات الر�سالة الإ���س�لام��ي��ة �أن ال��ن��ب ّ��وة ُختمت يف �سيدنا حممد
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،فهو خامت النبيني كما جاء يف الآية ال�سابقة ،و�إن حاول بهاء
اهلل �صاحب الدعوة البهائية �أن يلتف على هذه احلقيقة الوا�ضحة با ّدعاء �أن كلمة
«خامت» يف الآية تعني ما يرتديه الإن�سان يف �أنامله للتزين ،فمحمد زينة النبيني ،ال
�أنه �آخر النبيني بح�سب زعم بهاء اهلل.
بالطبع ف�إن هذا الكالم جمرد ادعاء تافه ،وت�أويل �ضعيف وخمالف للظاهر
ب�شكل كبري.
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معنى
وق��د ج��اءت رواي���ات ع��دي��دة يف الت�أكيد على م��ا ج��اءت ب��ه الآي���ة م��ن ً
للخامتية ،ومن بينها احلديث امل�شهور الذي قال فيه النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
لعلي «عليه ال�سالم»�( :أن��ت مني مبنزلة ه��ارون من مو�سى �إال �أنه ال نبي) �أو ال
نبوة (بعدي)� .إال �أنّ البع�ض اعرت�ض على ختم النبوة ..فالنبوة �إنْ كانت حاجة
معي ،بل ت�ستمر ومتتد
حد �أو زمن ّ
للب�شرية ،فهذا يقت�ضي �أنْ ال تتوقف عند ٍّ
ما بقي الإن�سان .وبتعبري �آخر� ،إنْ كان عقل الإن�سان ناق�ص ًا ويحتاج �إىل هداية
الوحي ،فالالزم ا�ستمرار هذا الوحي الإلهي ،فلماذا انقطع بوفاة النبي حممد
«�صلى اهلل عليه و�آله»؟
• جهود املفكرين:
كما ان�برى عدد من املفكرين امل�سلمني من قبيل ال�شهيد ال�صدر وال�شهيد
مطهري لتو�ضيح هذه ال�شبهة وال��ر ّد على الت�سا�ؤالت ال��واردة فيها ..وملخ�ص
�إجاباتهم تتمثل يف الآتي:
انتقال الب�شرية من حالة الب�ساطة الفكرية واالجتماعية والإدارية واالقت�صادية
والثقافية جاءت ي�شكل تدريجي حتى بلغت مرحلة متقدمة ن�سبي ًا فيها .وكانت
للنبوات الإ�سهامات الوا�ضحة يف هداية الإن�سان وتهذيبه وتربيته ،وكان لكل مرحلة
نب ّيها الذي يقوم بدور الدليل والهادي واملر ّبي ،والر�سالة اخلا�صة بها التي مت ّثل
�سراج ًا لها ود�ستور ًا .وملا بلغت الب�شرية م�ستوىً معين ًا من الن�ضج ،احتاجت �إىل
ر�سالة �سماوية نوعية ت�ستطيع االكتفاء بها من خالل ما متتاز به هذه الر�سالة من
�صفات مع ّينة ..و�أهمها امتالك كتاب �سماوي ذي خ�صو�صيات:
• مكانة العقل:
�إعطا�ؤه العقل مكانة عالية وم�ساحة كبرية للحركة والت�أثري .هذا الأمر يت�ضح
ب�شكل كبري حينما نقارن بني جتربة امل�سلمني وجتربة غريهم من �أتباع الر�ساالت
ال�سماوية� .إذ مل ُيعهد �أن �شريعة من ال�شرائع التي �سبقت الإ�سالم اعتمدت العقل
يف بنائها الإمياين كما هو احلال يف الإ�سالم .ال الن�صو�ص الدينية املتوفرة لديها
ت�ساعد على ذلك ،وال جتربتها الدينية التاريخية تعطي م�ؤ�شرات �إيجابية يف هذا
املجال .ولنتذكر جتربة الكني�سة مث ًال يف القرون الو�سطى مع العقل واملعطيات
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العلمية ،وهي التجربة املريرة التي ما زالت تبعاتها حمفورة يف �أذهان الغربيني
وتدفعهم �إىل االبتعاد عن الدين .هذه امل�ساحة العري�ضة املعطاة للعقل يف الر�سالة
الإ�سالمية ت�سمح ب�أن يتوافق م�ضمونها مع تنامي العقل الب�شري و�إبداعاته الفكرية
والعلمية ،ال �أن يت�ضارب ويتعار�ض معها .بل كلما وجدنا تعار�ض ًا ظاهري ًا بينهما،
وكنا على يقني من املعطى العقلي والعلمي� ،أ ّولنا من خالله الن�ص الديني لأننا
ن�ؤمن �أن َمن �أودع �أ�سرار الوجود هو من �أنزل الكتاب.
• املرونة العالية:
ات�صاف ال��ق��ر�آن الكرمي باملرونة الكفيلة مبواكبة التغريات يف احلياة من
خالل القواعد ال�شرعية امل�ستفادة منه ومن ال�سنة ،وتقرير جمموعة من القواعد
احلاكمة� ،أي القواعد التي ب�إمكانها نق�ض الأحكام الأولية وتغيريها.
ِن
الد ِ
مثال ذلك قاعدتا نفي احلرج وال�ضررَ } :و َما َج َع َل َعلَ ْي ُك ْم فِي ِّ
ين م ْ
َح َر ٍج{ «احلج .»78:وقول النبي«�صلى اهلل عليه و�آله»( :ال �ضرر وال �ضرار) .فعلى
�ضوء هاتني القاعدتني ،يرتفع �أو ي�سقط ك ّل ُحكم من �أحكام ال�شريعة �إن �صار ل�سبب
موجب ًا للحرج �أو ال�ضرر .وتقادم الزمان وتط ّور احلياة ال ُيبليان هذا الن�ص
�أو لآخر ِ
ال�سماوي وما فيه من ت�شريعات وو�صايا وتعاليم ،وقد جاء عن الإم��ام ال�صادق
«عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إن القر�آن حي مل ميت ،و�إن��ه يجري كما يجري الليل
والنهار ،وكما يجري ال�شم�س والقمر ،ويجري على �آخرنا كما يجري على �أولنا).
• العمق والوضوح:
حت ّلي الن�ص القر�آين بالعمق يف معانيه وم�ضامينه ،ومع هذا فهو وب�صورة
عجيبة يكون قاب ًال للفهم واال�ستفادة ِمن ِقبل الإن�سان العادي الب�سيط ،متام ًا
كما �أنّ ب�إمكان الإن�سان �صاحب املعارف العلمية والفل�سفية ذلك ،ولكن ك ٌّل منهم
مب�ستواه� .أحيان ًا ت�سعى القتناء كتاب ُيثني عليه كثري من النا�س ،وقد ا�ستمتعوا
بقراءته ،وملا تبد�أ بقراءته ت�ستغرب كيف كان لهم قراءته ..لأنك جتده �سخيف ًا
جد ًا� ..أو بال م�ضمون� ..أو �أن لغته ال تنا�سبك� ..أو غري ذلك من الأمور التي تدفعك
لعدم الإقبال عليه .هذا �إذا كان كتاب ًا ع�صري ًا ،فكيف لو كان قد �أُ ِّلف قبل �أكرث من
�ألف �سنة وب�أ�سلوب ذلك الزمان؟
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�أما القر�آن فالأمر فيه خمتلف متام ًا ..وكما قال �أمري البيان علي «عليه ال�سالم»
يف نهج البالغة( :ثم �أَ َ
م�صابيحه ،و�سراج ًا ال َيخبو
الكتاب نور ًا ال ُتطف�أ
نزل عليه
َ
ُ
هجهُ ،
ظلم َ�ضو ُءه،
تو ّقدُه ،وبحر ًا ال ُيد َرك َقع ُرهِ ،ومنهاج ًا ال َي�ض ُّل َن ُ
و�شعاع ًا ال َي ُّ
وع ّز ًا
و ُفرقان ًا ال ُيخ َمد برها ُنه ،وتبيان ًا ال ُت َ
هدم �أركا ُنه ،و�شفا ًء ال ُتخ�شى �أ�سقا ُمهِ ،
ال تُهزَ م �أن�صا ُره ،وح ّق ًا ال ُت َ
إميان و ُبحبوحتُه) �أي و�سطه
خذل �أعوا ُنه .فهو َم ِعدنُ ال ِ
وغدرا ُنه ،و�أثا ُّ
العدل ُ
ُ
إ�سالم وبنيا ُنه ،و�أودي ُة
العلم وبحو ُره،
وريا�ض ِ
(وينابي ُع ِ
يف ال ِ
املاتون) الذين
احلق وغيطا ُنه .وبح ٌر ال ُي ِنز ُفه
ن�ض ُبها ِ
امل�ستنزفون ،وعيو ٌن ال ُي ِ
ِ
ُ
ُ
نهجها امل�سافرون،
(ومناهل ال ُيغي�ضها الواردون،
ي�ستقون منها املاء
ومنازل ال َي�ض ُّل َ
و�أعال ٌم ال َيعمى عنها ال�سائرون ،و�آكا ٌم ال يجوز عنها القا�صدون).
• استمرارية من خالل الثقلني:
ومما �سبق يت�ضح� ،أن انقطاع النبوة وخت َمها بوفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
في�ض النبوة وعطاءا ِتها ،ال�س ّيما و�أن النبي الأكرم مل ُيغا ِدر هذه
ال يعني انقطا َع ِ
الدنيا حتى ّبي للنا�س معا َمل طري ِقهم حيث قال�( :إين قد تركت فيكم الثقلني،
كتاب اهلل وعرتتي �أهل بيتي ،فانظروا كيف تخلفوين
�أحدُهما �أكرب من الآخ��رَ ،
علي احلو�ض) ،فقد كانت عرت ُته من �أهل بيته
فيهما ،ف�إنهما لن يفرتقا حتى يردا ّ
«عليهم ال�سالم»  -وما زالت  -من خالل الإرث الفكري والت�شريعي والأخالقي
املكمل َة مل�سرية النب ّوة ،واملُت ّم َة ملها ّمها،
ِ
واحل َك ِمي الذي تركته للأجيال املتعاقبة ِّ
واحلافظ َة مل�شروعها على طول اخلط ،حتى �س ّلمت الأمانة �إىل العلماء املتقني
العاملني الذين � ِأوكلت �إليهم املحافظة على هذا الإرث وتفعي ِله وجع ِله متناغم ًا مع
حاجات ِّ
كل زمان ،وهادي ًا يف كل مكان.
ِ
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ّ
مدعو البابية

(ذكر
خ�ص�ص املجل�سي يف اجل��زء  51من بحار الأن��وار باب ًا حتت عنوانِ :
ّ
املذمومني الذين ا ّدعوا البابية وال�سفارة) والباب هو ال�شخ�ص الذي من خالله
ميكن الو�صول �إىل الإمام حال غيبته فهو يقوم بدور الو�ساطة ما بني النا�س وبني
الإمام لنقل الر�سائل والأموال (كذب ًا وافرتا ًء).
وقد روى يف هذا الباب عدة �أخبارِ ،من بينها ما هو �صحيح ال�سند ،ويف هذه
الأخبار حديث عن �أ�شخا�ص ا ّدع��وا البابية وال�سفارة كذب ًا ،وانحرفوا وح َرفوا
النا�س معهم .من بني تلك الروايات ال�صحيحة ما ذكره ال�شيخ الطو�سي يف كتابه
(الغيبة) حيث قال�( :أ ّو ُلهم املعروف َّ
بال�شريعي ...وكان من �أ�صحاب �أبي احل�سن
علي بن حممد) �أي الإمام الهادي (ثم احل�سن بن علي بعده عليهما ال�سالم .وهو
�أول من ا ّدعى مقام ًا مل يجعله اهلل فيه ،ومل يكن �أه ًال لهَ ،
وكذ َب على اهلل وعلى
حججه عليهم ال�سالم ،ون�سب �إليهم ما ال يليق بهم ،وما هم منه َبراء ،فلعنه ال�شيعة
إمام بلعنه والرباءة منه .قال هارون) وهو الراوي( :ثم
وت ّ
رب�أت منه ،وخرج توقي ُع ال ِ
ظهر منه القول بالكفر والإحلاد .قال :وك ُّل ه�ؤالء امل ّدعني �إمنا يكون كذ ُبهم �أ ّو ًال
فيدعون َّ
ال�ض َعف َة بهذا القول �إىل مواالتهم ثم يرت ّقى
على الإمام ،و�أنهم وكال�ؤهْ ،
الأمر بهم �إىل قول احل ّالجية) �أي حلول اهلل يف الإن�سان (كما ا�شتُهر من �أبي جعفر
ال�شلمغاين ونظرائه عليهم جميع ًا لعائن اهلل ترتى).
44

ثم ذكر ال�شيخ الطو�سي �أ�سماء �شخ�صيات �أخرى من �أ�صحاب الإمامني الهادي
والع�سكري «عليه ال�سالم» وكيف انحرفوا با ّدعاء البابية وال�سفارة ،بل والنبوة
ون�سخ ال�شريعة و�إباحة الفواح�ش وترك ال�صالة وغري ذلك.
وقد تكررت هذه الأمور قبل �أقل من قرنني ،فظهرت البابية والبهائية ،وتكررت
�أي�ض ًا يف ال�سنوات الأخرية التي كرث فيها الأدعياء مبا ال يبتعد عن تلك االدعاءات
القدمية واالنحرافات التي �إن اختلفت �أ�سما�ؤها �إال �أنها تتّحد عادة يف م�ضمونها
وطريقتها وغاياتها .كل هذا ي�ستدعي من امل�ؤمنني احلذر ال�شديد يف التعامل مع
دعوات
بات ُين�شر يف و�سائل التوا�صل االجتماعي والأوراق ال�صفراء وغريها من
ٍ
باطلة حتثُّ النا�س على ا ِّتباع م َّدعي البابية وال�سفارة و�أمثال ذلك زور ًا وبهتان ًا...
كما و�أدعو الأعزاء �إىل مطالعة الروايات التي جاءت يف هذا املجال فمن �ش�أنها �أن
أمر ه�ؤال ِء امل َّدعني و�ضوح ًا وبيان ًا.
َ
تزيد بطالنَ � ِ

اخلطبة الثانية

اإلمام املهدي وصراع احلضارات
النظام العاملي» لأ�ستاذ
ت�شكيل
«�صدام احل�ضارات و�إعاد ُة
�صرا ُع احل�ضارات� ،أو
ِ
ُ
ِ
العلوم ال�سيا�سية يف جامعة هارفارد ملدة � 58سنة�« ،صامويل هنتنغتون  -ت،»2008
عبارة عن كتاب �صدر يف ت�سعينيات القرن الع�شرين ،ويتح ّدث عن ال�صراعات
التي ن�ش�أت و�ستن�ش�أ بعد انتهاء احلرب الباردة التي قامت بني املع�سكرين الغربي
وال�شرقي.
وقد كان للكتاب �صدىً كبري بعد �أحداث � 11سبتمرب  ،2001وما �أعقبها من
حروب ،واعترب البع�ض �أن ما جرى بداية لتحقق «نبوءة» هنتنغتون ،بينما ووجهت
�أطروحته بالعديد من �صور النقد من داخل املجتمعات الغربية ،وخارجها.
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ثم خبا بريقُ هذا الكتاب تدريجي ًا مع تب ّدل الإدارة الأمريكية بعد الرئي�س
جورج بو�ش االبن� ،إال �أن ال�سيا�سات واملواقف والقرارات والت�صريحات التي تطلقها
الإدارة الأمريكية احلالية �أعادت �إىل الواجهة احلديث عن هذا الكتاب من جديد
بعد �أن كاد �أن ين�ساه النا�س.
وق�صة ت�أليف الكتاب �أنه يف عام  ،1993ن�شر «هنتنغتون» مقالة بعنوان «�صراع
احل�ضارات» يف جملة «فورين �آفريز» ،جاءت كرد على �أطروحة تلميذه «فران�سي�س
فوكوياما» املعنونة بـ «نهاية التاريخ والإن�سان الأخري» والتي حت ّدث فيها الأخري عن
�أن نهاية احلرب الباردة �ستَفتح الباب لتطبيق الدميقراطية الليربالية على غالبية
الأنظمة حول العامل.
هنتنغتون من جانبه اعتربها نظرة قا�صرة ،وحت ّدث عن �صراعات وحروب من
نوع جديد �سي�شهدها العامل ،تقع بني احل�ضارات والثقافات ..ال الدول .ثم تو�سع
هنتنغتون يف مقالته و�أ ّلف الكتاب الذي ذكرت عنوانه يف بداية حديثي.
واحل�ضارات التي حتدث عنها كالتايل( :احل�ضارة الغربية  -ح�ضارة �أمريكا
الالتينية  -احل�ضارة ال�شرقية اجلامعة للهندو�سية والبوذية وال�صينية واليابانية-
احل�ضارة الإ�سالمية  -احل�ضارة الأرثوذك�سية  -ح�ضارة جنوب ال�صحراء
الأفريقية).
• املهدوية والعنف:
يف هذا الكتاب ،اعترب هنتنغتون �أن الإ�سالم يختزن العنف يف داخله ،و�أن
ربرة ،و ُمنط ِلقة � -إجما ًال  -من خالل تعاليم
حروب امل�سلمني خالل التاريخ غري م ّ
الإ�سالم العنيفة .وانربى املفكرون والعلماء واملثقفون امل�سلمون للت�ص ّدي لأطروحته
ب�صور خمتلفة ،ال�سيما فيما يخ�ص ال�صورة امل�شوهة التي ق ّدمها عن الإ�سالم،
وارتباطه بالعنف واحلروب.
وهذا يدفعنا بالتبع �إىل �ضرورة �أن ننتبه �إىل طريقة عر�ضنا للق�ضية املهدوية.
ففي حني �أننا جنعل واجهة الق�ضية م�ضمون احلديث النبوي (ميلأ الأر�ض ق�سط ًا
وعد ًال بعدما) �أو كما ( ُملأت ظلم ًا وجور ًا) �إال �أننا يف نف�س الوقت نناق�ض �أنف�سنا
يف �أحيان كثرية ،ونق ّدم �صورة خمالفة لهذا العنوان الذي ال تختلف عليه الب�شرية،
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وتنجذب �إليها النفو�س ،وذلك من خالل الرتكيز على رواي��ات احل��روب والقتل
اجلماعي والتي تت�ض ّمن تفا�صيل ي�ستحيل �أن نقبلها لب�شاعتها وخمالفتها للعقل،
ولطبيعة الر�سالية التي �آم ّنا بها.
ومثال ذلك ما روي عن �أبي اجل��ارود يف حديث طويل قال( :عن �أبي جعفر
يقوم قائ ُمكم؟ قال ......... :يقوم قائ ُمنا باحلقّ
«عليه ال�سالم» قال� :س�ألتُه متى ُ
النا�س ثالث ًا فال ُيجي ُبه �أح���د ....ثم ُيبايعه ِمن
َ
بعد �إي��ا� ٍ��س ِم��ن ال�شيعة ،يدعو َ
النا�س ثالثمائة وثالثة ع�شر رج ًال ،ي�سري �إىل املدينة في�سري النا�س حتى ير�ضى
اهلل ع ّز وجل ،فيقتل �ألف ًا وخم�سمائة قر�شي ،لي�س فيهم �إال َف ْر ُخ زنية .ثم يدخل
امل�سجد فين ُق�ض احلائط) �أي حائط احلجرة النبوية ال�شريفة حيث مدفن النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» (حتى ي�ض َعه �إىل الأر�ض ).....ثم تتحدث الرواية عن �إحيائه
لبع�ض املوتى ملحا�سبتهم ومعاقبتهم (فريتاب عند ذلك املبطلون ،فيقولونُ :يك ِّلم
املوتى! فيقتل منهم خم�سمائة مرتاب يف جوف امل�سجد ،ثم يحرقهما ......وي�سري
�إىل الكوفة ف َيخرج منها �ستة ع�شر �ألف ًا من البرتية) �صنف من الزيدية �أو ال�شيعة
جباههم،
عموم ًا (�شا ّكني يف ال�سالحُ ،ق ّرا ُء القر�آن ،فقها ُء يف الدين ،قد َق ّرحوا َ
و�س ّمروا �ساماتهم) من املحتمل �أن يف الكلمة ت�صحيف واملراد بها اجلبهة (وع ّمهم
َ
ال�سيف فيهم
النفاق ،وكلهم يقولون :بابن فاطمة ،ارجع ،ال حاجة لنا فيك ،في�ضع
على ظهر النجف ع�ش ّي َة الإثننيِ ،من الع�صر �إىل الع�شاء فيقتلهم �أ�سر َع ِمن َجزْ ر
َجزور) �أي �أ�سرع من الوقت الذي ي�ستغرقه نحر جمل (فال يفوتُ منهم رجل) �أي
يقتل ال�ستة ع�شر �ألف ًا ب�أجمعهم (وال ُي�صاب ِمن �أ�صحابه �أح ٌد ،دما�ؤهم قربان
�إىل اهلل) الحظ اللغة االنتقامية (ثم يدخل الكوفة فيقتل ُمقاتليها حتى َير�ضى
اهلل ..)....باهلل عليكم ما الفرق بني هذه ال�صورة وبني داع�ش و�أخواتها؟
• احلذر من بعض املرويات:
هم لها �سوى تقدمي �صو ٍر من العنف
هذه الرواية منوذج من روايات عديدة ال ّ
إمام
والقتل اجلماعي واحلرق وا�ستحكام الروح االنتقامية املع ّقدة ،التي نرب�أ ب� ِ
هدىً  ،و�سليل نبي الرحمة ،والقائم على ر�سالة الإ�سالم يف زمانه ،واملقيم للعدل
الأ�شمل �أن يكون على هيئتها .وهذا كله ي�ستدعي م ّنا احلذر عند تناول وتناقل مثل
هذه املرويات التي ال ن�شك يف �أنها مو�ضوعة وحم ّرفة.
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بالطبع ،ف���إنّ َمن قر�أ التاريخ الإ�سالمي ،والأحاديث املهدويةِ ،ب َع ْي التد ّبر
والتحقيق ،ي�ستطيع �أن يكت�شف �أنّ �أطراف ًا متع ّددة ّ
وظفت الق�ض ّية املهدو ّية عرب
التاريخ مل�صالح �سيا�سية �أو مذهبية خا�صة� ،أو �ضمن �صراعات معينة� ،أو وفق
�إ�سقاطات مق�صودة ،م�ضاف ًا �إىل كرثة ا ّدعاء املهدوية ذا ِتها ِمن ِقبل قيادات دينية
�أو �سيا�سية �أو ع�سكرية .وكان و�ض ُع احلديث وال��ز ُّج ب�أ�سما ِء بع�ض ال�شخ�صيات
ِمن الأدوات التي ي�ستخدمها ه�ؤالء ،فيمزجونها مع لغة العنف والرتهيب والقتل
اجلماعي املتوافقة مع �شعار داع�ش و�أخواتها( :جئتُكم بالذبح) ،حتقيق ًا لتلك
الأه���داف ،وه��ي يف غالبيتها نتاج النفو�س املع ّقدة وذات ال��دواف��ع ال�شيطانية
وجدت يف الق�ضية املهدوية �أدا ًة ِمن �أدوات الت�أث ِري على النا�س� ،أو ت�صفي ِة
التي َ
التحري�ض على بع�ض الأطراف� ،أو ت�شوي ِه �صور ِة الق�ضية املهدوية
احل�سابات� ،أو
ِ
هم لها يف املقام الأول ويف ر�سالتها �سوى �إر�سا ِء العدال ِة على الأر�ض ..ف�أين
التي ال ّ
هي العدالة يف تلك ال�صورة امل�ش ّوهة؟
• تشابه األطروحتني:
�إن تلك الروايات ال تبتعد عن �أطروحة هنتنغتون حول �صراع احل�ضارات ،والتي
طاملا انتقدناها كم�سلمني ال �سيما يف خ�صو�ص اتهامه الإ�سالم ب�أنه يحمل بذور
العنف يف داخله ..وعليه فنحن �أمام خيارين� ،إما الت�صديق مبقالته والكف عن
يخ�ص اتهامه بالعنف و�سعيه خللق �صراع بني الإ�سالم
الدفاع عن الإ�سالم فيما ّ
و�سائر احل�ضارات ،و�إما ب�إعالن رف�ض تلك املرويات الدخيلة التي ال تن�سجم يف
وتعاليمه ،ل ُنخ ِّل�ص الروايات املهدوية مما َع ُلقَ بها ِمن
إ�سالم
ِ
حقيقتها مع ِ
روح ال ِ
�أباطيل.
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متى خيرج القائم؟

���ال َر ُ���س ُ
���الَ ( :ق َ
يف م�سند �أحمد بن حنبل عن �أب��ي �سعيد اخل��دري  َق َ
هلل
��ول ا ِ
الَ ْر ُ�ض ُظ ْل ًما َو ُع ْد َوا ًناَ .ق َالُ :ث َّم
ال�س َاع ُة َحتَّى َ ْت َت ِل َئ ْ أ
«�صلى اهلل عليه و�سلم»َ :ل َت ُق ُ
وم َّ
(ي َل�ؤُ َها ِق ْ�س ًطا َو َع ْد ً ل
َي ْخ ُر ُج َر ُج ٌل ِمنْ ِع ْ َت ِتي�أَ ْو ِمنْ �أَ ْه ِل َب ْي ِتي) والرتدد من الراوي َ ْ
َك َما ُم ِل َئ ْت ُظ ْل ًما َو ُع ْد َوا ًنا).
ويف الكايف عن الباقر عن �آبائه «�صلوات اهلل عليهم �أجمعني» قال( :قال ر�سول
وحري ٌة ت َِ�ض ُّل فيها الأمم،
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» :املهدي من ُولدي ،تكون له غيبة ِ
ي�أتي بذخرية الأنبياء ،فيملأها عد ًال وق�سط ًا كما ُملئت جور ًا وظلم ًا).
من يقر�أ التاريخ ُيدرك �أن الق�ضية املهدوية كانت را�سخة يف �أذهان امل�سلمني -
بغ�ض النظر عن انتماءاتهم املذهبية � -إىل الدرجة التي َك ُث فيها �أدعيا�ؤها.
حتى �أننا جند �أن اخلليفة العبا�سي �أبا جعفر عبداهلل املن�صور الذي �س ّمى ابنه
حممد ًا  -والذي �صار خليف ًة من بعده  -ل َّقبه باملهدي ل�سحب الب�ساط من حتت
�أرجل الثائرين من �آل علي «عليه ال�سالم» ،والذين ّاته بع�ضهم للقول ب�أن حممد
بن عبداهلل بن احل�سن املثنى هو املهدي َّ
املب�شر به.
وال�س�ؤال عن موعد �أو ظروف خروج الإمام املهدي «عليه ال�سالم» قدمي ،يعود
�إىل عهد الأئمة «عليهم ال�سالم» ،ويف ذلك عدة روايات ،جند فيها الراوي ي�س�أل
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مث ًال( :يا ابن ر�سول اهلل ،متى يخرج قائمكم؟) .واليوم ُيطرح هذا ال�س�ؤال �أي�ض ًا،
ال من باب الرغبة يف التحديد الزمني الدقيق للخروج  -لأن هذا من الغيب وال يعلم
ذلك �إال اهلل  -بل ب�إرداة بيان الزمن التقريبي له� ،أو لبيان ما �إذا كانت امل�ؤ�شرات
تدل على �أننا �سنعا�صر هذا احلدث �أم ال؟
وقد يكون طرح هذا ال�س�ؤال � -أحيان ًا  -من باب الت�ش ّكي من الظلم وامل�آ�سي
التي تعي�شها الب�شرية يف �أنحاء خمتلفة من العامل.
وال�شك �أن ال�سعي لتحديد زمن الظهور � -أو حتى تقري ُبه ُ -يع ّد تخ ّر�ص ًا على
الغيب ،وحاله حال التطبيقات والت�أويالت الباطلة واملت�س ّرعة لبع�ض الن�صو�ص �أو
يتبي الحق ًا خط�أها.
العالمات على �أحداث �أو جماعات ّ
املثال الوا�ضح والقريب العهد لذلك ما جرى قبل � 4سنوات تقريب ًا مع بروز
داع�ش بقوة ،وتطبيق الرواية التي تتحدث عن �أ�صحاب ال�شعور الطويلة والرايات
ال�سوداء و�أ�صحاب الكنى �إلخ ،حتى حت ّدث البع�ض عن قرب ظهور الإمام املهدي
«عليه ال�سالم» بناء على ذلك ،و�صاروا يتح ّدثون ع ّما �سيجري بالتف�صيل وك�أنهم
ي�شاهدون امل�ستقبل.
ثم ظهر بطالن كل ذلك ،وهو ما ح ّذ ْرتُ منه يف حينه ،وقلت ب�أن تلك الروايات
كانت من و�ضع العبا�سيني ،كنوع من الدعاية حلركتهم امل�ضادة للأمويني ،و�أن مثل
هذا التعامل ال�ساذج مع هذه الروايات وتطبيقها قد ي�ؤ ّدي بالبع�ض �إىل الي�أ�س �أو
الت�شكيك يف �أ�صل الق�ضية املهدوية.
على العموم ،ف�إن الت�سا�ؤل عن موعد خروجه «عليه ال�سالم» ي�ستتبع ت�سا�ؤ ًال �آخر
عم الأرجاء؟ وهل
مفاده :ملاذا ال يخرج يف هذا الزمان ،ونحن ن�شهد �أن الظلم قد ّ
هناك ظلم �أكرث من هذا الذي يقع اليوم؟ فلماذا ال يخرج ليخ ّل�ص الب�شرية املع ّذبة
من عذاباتها؟ �س�أجيب عن ذلك فيما يلي.
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اخلطبة الثانية

أمل ُتأل األرض جورًا؟ القسم األول
ذكرتُ فيما م�ضى �أن امل�ؤمنني بالق�ضية املهدوية واملتفاعلني معها على امل�ستوى
الإمياين والروحي يت�ساءلون :ملاذا ال يخرج الإمام يف هذا الزمان ،ونحن ن�شهد �أن
عم الأرجاء؟ وهل هناك ظلم �أكرث من هذا الذي يقع اليوم؟ فلماذا ال
الظلم قد ّ
يخرج ليخ ّل�ص الب�شرية املع ّذبة من عذاباتها؟
الإجابة التي ُتق َّدم يف كثري من الأحايني ّ
تتلخ�ص يف عدم توافر القادة الذين
يجب �أن يبلغ عددهم  313رج ًال بح�سب بع�ض الروايات عند ال�سنة وال�شيعة.
�صح َحه
من بني هذه الروايات ما رواه احلاكم الني�سابوري يف م�ستدركهٍ ،
ب�سند ّ
على �شرط البخاري وم�سلم عن حم ّمد بن احلنفية قال( :كنا عند علي «ر�ضي اهلل
عنه» ف�س�أله رج ٌل عن املهدي ،فقال علي «ر�ضي اهلل عنه» :هيهات؛ ّثم عقد �سبع ًا؛
فقال :ذاك يخرج �آخر الزمان� ،إذا قال الرجل :اهلل اهلل ُقتل) �أي مل يعد املهدي
حي ًا (فيجمع اهلل «تعاىل» قومه؛ قز ٌع كقزع ال�سحاب) �أي من �أنحاء متفرقة (ي�ؤلف
أحد يدخل فيهم ،على
اهلل بني قلوبهم ،ال ي�ستوح�شون �إىل �أح��د ،وال يفرحون ب� ٍ
ع ّد ِة �أ�صحاب بدر ،مل ي�سبقهم الأ ّولون ،وال يدركهم ال ِآخرون ،وعلى عدد �أ�صحاب
طالوت الذين جاوزوا معه النهر).
ومن هنا ت�أتي �إجابة البع�ض ب���أن ه���ؤالء القادة املح َّددين بالعدد يجب �أن
يكونوا ب�صفات مع ّينة على م�ستوى الإميان والتقوى وال�صرب والقيادة وغري ذلك
من امل�ؤهالت ال�ضرورية .وبالتايل عدم تو ّفر ه�ؤالء القادة اليوم هو �سبب ت� ّأخر
الظهور .ولكن يف ت� ّصوري �أن هذا تب�سيط للم�س�ألة من جهة ،وقراءة خاطئة للواقع
من جهة �أخرى.
• تص ّور خاطيء:
قراءة خاطئة على اعتبار �أنّ ت� ّصو َرنا عن بلوغ الظلم واجلور ذروته يف هذا
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الزمان ت� ّصور خاطيء ..هناك ظلم ب�شري بحق اهلل «عز وجل» ،ال�شك يف ذلك..
وهناك ظلم على م�ستوى عالقة الب�شر ببع�ضهم البع�ض ،ومبا يحيط بهم من بيئة.
ولكن �إن�صاف ًا� ،أما كان الظلم يف القرون الو�سطى �أ�شد مما عليه الو�ضع اليوم؟
اقر�أ ماذا كانت تفعل احلكومات اال�ستبدادية برعاياها ..وكيف كان يتعامل احلاكم
مع �شعبه ..وكيف كان ُي ّ
تخطف النا�س ..ثم ماذا فعل املغول ..وال�صليبيون ..والفنت
الدينية ..واملذهبية ..واال�ستعباد وغري ذلك.
اليوم تذهب �إىل الغرب جتد حقوق الإن�سان والعدالة االجتماعية والنظام
حا�سب على �أفعاله و�أقواله وبرملانات
و�سيادة القانون واحلاكم جمرد موظف ُي َ
وغري ذلك .نعم هي ظاملة يف ُبعدها عن اهلل ،وظاملة يف �سيا�ساتها جتاه بع�ض
ق�ضايانا ،ولكن الإن�صاف �أن عبارة (كما ُملئت جور ًا وظلم ًا) غري منطبقة على
الواقع املعا�ش.
وهكذا عندما ُتق ّيم الواقع الذي نعي�شه يف هذا البلد مث ًال ،وما فيه من رخاء
و�أمن وهام�ش من احلرية وحقوق التعليم والطبابة وامل�شاركة ال�شعبية عرب التمثيل
النيابي وغري ذلك.
• السيناريو األقرب:
من جهة �أخرىَ :من يقول �أن الظهور يرتبط يف الأ�سا�س بتوف ّر ذلك العدد من
القادة فح�سب؟
هل من ال�صعوبة فع ًال �أن نت� ّصور توافرهم اليوم؟ يعني من بني �أكرث من مليار
ون�صف املليار من امل�سلمني ال يوجد مثل هذه الكفاءات؟ وهكذا بالن�سبة �إىل �أزمان
�سابقة مرت� .أت� ّصور �أن م�س�ألة توفر ه�ؤالء القادة لي�س �سوى مفردة �ضمن جمموعة
ظروف يجب �أن تتوفر لتكتمل معادلة الظهور ..فامل�س�ألة �أعقد من ذلك ..لأنه البد
من مالحظة مدخلية الأبعاد ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية واالجتماعية يف
حتقق الظهور.
ولعل ال�سيناريو الأقرب للقبول -وهو ما ت�ساعد عليه جمموعة من الروايات-
هو �ضرورة حدوث انهيار ِق َيمي واقت�صادي و�أمني يف العامل ب�شكل عام ،مما ي�ؤ ّدي
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�إىل ن�شوب حرب �أو حروب كونية مد ّمرة ،و�أو�ضاع م�أ�ساوية على م�ستويات عدة تدفع
بالب�شرية �إىل القناعة بف�شل كل الأنظمة ال�سائدة يف حينه ،وتر ّقبها وا�ستعدادها
لتق ّبل البديل الغيبي الذي ي�ستطيع �أن ينت�شلها من تلك الأو�ضاع ،وينقلها من َ
عال
اجلور والظلم �إىل َ
عال الق�سط والعدل .يجب �أن تكون الب�شرية متل ّهفة للعدالة
حني ال تعود لتجد لها من ح�ضور يف حياتها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
والأمنية ،بحيث يكون الإقبال على دعوته منقطع النظري ،فعن علي «عليه ال�سالم»،
�أنه قالَ ( :ي ِدينُ َل ُه َع ْر ُ�ض ا ْل ِب َل ِد َو ُطو ُلهاَ ،ل َي ْب َقى َكا ِف ٌر ِ�إ َّل � َآمنَ َ ،و َل َطا ِل ٌح ِ�إ َّل َ�ص َلح).
• ضرورة التمهيد:
فهل مثل هذا الإقبال الكبري ميكن �أن يتحقق يف مثل الظروف التي تعي�شها
عملنا على امل�ستوى النظري والعملي على �أن يكون للإ�سالم
الب�شرية اليوم؟ وهل ِ
على م�ستوى النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والفكري والقانوين-تلك ال�سمعة الإيجابية على م�ستوى َ
العال ،بل يف نظر �أبنائنا ،مبا ي�ساعد على
�إقبال النا�س على قائد ينتمي �إليه وينادي بتطبيق مبادئه وت�شريعاته؟
ولذا ،ف�إنّ قناعة الب�شرية بالنموذج الأ�صلح الذي �سيق ّدمه لها الإمام املهدي
«عليه ال�سالم» حتتاج �إىل عمل ومتهيد و�إع�ل�ام وتطبيق �سليم ودقيق وراق��ي
ومنوذجي كي تكون القناعة را�سخة ب�أنه «عليه ال�سالم» مي ّثل الأمل املن�شود بالن�سبة
�إليها خلال�صها من الظلم الذي عانت منه على مدى طويل.
• ضرورة التثقيف:
وخال�صة القول� ،أن �إق�صار م�شروطية ظهور الإمام املهدي «عليه ال�سالم» على
توافر القادة الثالثمائة والثالثة ع�شر فقط قراءة قا�صرة وتب�سيطية لعوامل الظهور
املبارك ،والتي تتطلب قبل ذلك �أن نعمل على �أن جنعل للإ�سالم يف عيون �أبنائنا
ويف عيون الآخرين حول َ
العال ،وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
والفكري والقانوين ،ومن حيث النظرية والتطبيق ،تلك ال�سمعة الإيجابية التي
ت�سمح ب�إقبال النا�س على الإمام ودعوته ب�صورة منقطعة النظري ،مبا يتح ّقق معه
ذلك الأمل املن�شود يف �أن ُتلأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال َك َما ُم ِل َئ ْت ُظ ْل ًما َو ُع ْد َوا ًنا.
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اخلطبة الأوىل

خطبة النيب يف استقبال شهر رمضان

َ
هلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
عن �أم ِري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» قال� :إنّ
ر�سول ا ِ
هلل ِبا ْل َ َب َك ِة َوال َّر ْح َم ِة
ا�س�ِ ،إ َّن ُه َق ْد �أَ ْق َب َل ِ�إ َل ْي ُك ْم َ�ش ْه ُر ا ِ
يوم فقال�( :أَ ُّي َها ال َّن ُ
خطبنا ذاتَ ٍ
هلل �أَ ْف َ�ض ُل ُّ
ال�ش ُهو ِرَ ،و�أَ َّيا ُم ُه �أَ ْف َ�ض ُل الأَ َّي ِامَ ،و َل َيا ِلي ِه �أَ ْف َ�ض ُل
َو ْ َال ْغ ِف َر ِة�َ .ش ْه ٌر هُ َو ِع ْن َد ا ِ
هللَ ،و ُج ِع ْلت ُْم
ات .هُ َو َ�ش ْه ٌر د ُِعيت ُْم ِفي ِه ِ�إ َل ِ�ض َيا َف ِة ا ِ
ال�س َاع ِ
ال َّل َي ِالَ ،و َ�س َاعا ُت ُه �أَ ْف َ�ض ُل َّ
ا�س ُك ْم ِفي ِه ت َْ�س ِبي ٌحَ ،و َن ْو ُم ُك ْم ِفي ِه ِع َبا َد ٌةَ ،و َع َم ُل ُك ْم ِفي ِه
ِفي ِه ِمنْ �أَ ْه ِل َك َر َام ِة ا ِ
هلل� .أَ ْن َف ُ
ا�س�أَ ُلوا َ
وب َط ِاه َر ٍة،
اهلل َر َّب ُك ْم ِب ِن َّي ٍات َ�صا ِد َق ٍةَ ،و ُق ُل ٍ
َم ْق ُبو ٌلَ ،ود َُعا�ؤُ ُك ْم ِفي ِه ُم ْ�ست ََج ٌ
ابَ ،ف ْ
هلل ِف َه َذا َّ
�أَنْ ُي َو ِّف َق ُك ْم ِل ِ�ص َي ِام ِهَ ،و ِتال َو ِة ِكتَا ِب ِهَ ،ف ِ�إنَّ َّ
ال�ش ْه ِر
ال�ش ِق َّي َمنْ ُح ِر َم ُغ ْف َرانَ ا ِ
ا ْل َع ِظ ِيمَ .و ْاذ ُك ُروا ِب ُج ِوع ُك ْم َو َع َط ِ�ش ُك ْم ِفي ِهُ ،جو َع َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َو َع َط َ�شهَُ .وت ََ�ص َّد ُقوا
َع َلى ُف َق َرا ِئ ُك ْم َو َم َ�س ِاكي ِن ُك ْمَ ،و َو ِّق ُروا ِك َبا َر ُك ْمَ ،وا ْر َح ُموا ِ�ص َغا َر ُك ْمَ ،و ِ�ص ُلوا �أَ ْر َح َام ُك ْم،
اال�س ِت َما ُع
َو ْاح َف ُظوا �أَ ْل ِ�س َن َت ُك ْمَ ،و ُغ ُّ�ضوا َع َّما ال َي ِح ُّل ال َّن َظ ُر ِ�إ َل ْي ِه �أَ ْب َ�صا َر ُك ْمَ ،و َع َّما ال َي ِح ُّل ْ
ِ�إ َل ْي ِه �أَ ْ�س َم َاع ُك ْمَ .و َ َ
هلل ِمنْ
ا�س ُيت ََح َّ ْن َع َلى �أَ ْيت َِام ُك ْمَ ،و ُتو ُبوا ِ�إ َل ا ِ
ت َّن ُنوا َع َلى �أَ ْيت َِام ال َّن ِ
ات،
ال�س َاع ِ
ُذ ُنو ِب ُك ْمَ ،وا ْر َف ُعوا ِ�إ َل ْي ِه �أَ ْي ِد َي ُك ْم ِبال ُّد َعا ِء ِف �أَ ْو َق ِ
ات َ�صال ِت ُك ْمَ ،ف ِ�إ َّن َها �أَ ْف َ�ض ُل َّ
َي ْن ُظ ُر ُ
اج ْو ُهَ ،و ُي َل ِّب ِيه ْم ِ�إ َذا َنا َد ْو ُه،
اهلل َع َّز َو َج َّل ِفي َها ِبال َّر ْح َم ِة ِ�إ َل ِع َبا ِد ِهُ ،ي ِجي ُب ُه ْم ِ�إ َذا َن َ
ا�س! ِ�إنَّ �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم َم ْرهُ و َن ٌة
َو ُي ْع ِط ِيه ْم ِ�إ َذا َ�س�أَ ُلو ُهَ ،و َي ْ�ست َِج ُ
يب َل ُه ْم ِ�إ َذا َد َع ْو ُه�َ .أ ُّي َها ال َّن ُ
ا�س ِت ْغ َفا ِر ُك ْمَ ،و ُظ ُهو َر ُك ْم َث ِقي َل ٌة ِمنْ �أَ ْو َزا ِر ُك ْمَ ،ف َخ ِّف ُفوا َع ْن َها ِب ُط ِول
ِب�أَ ْع َما ِل ُك ْمَ ،ف ُف ُّك َ
وها ِب ْ
ُ�س ُجو ِد ُك ْمَ .و ْاع َل ُموا �أَنَّ َ
ال�س ِاج ِدينَ َ ،و�أَنْ ال
اهلل �أَ ْق َ�س َم ِب ِع َّز ِت ِه �أَنْ ال ُي َع ِّذ َب ْالُ َ�ص ِّل َني َو َّ
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ا�س ِل َر ِّب ا ْل َع َ ِالنيَ� .أيها النا�سَ ،منْ َف َّط َر ِم ْن ُك ْم َ�صا ِئم ًا
ُي َر ِّو َع ُه ْم ِبال َّنا ِر َي ْو َم َي ُق ُ
وم ال َّن ُ
ُم�ؤْ ِمن ًا ِف َه َذا َّ
هلل ِعتْقُ َن َ�س َم ٍةَ ،و َم ْغ ِف َر ٌة لِ َا َم َ�ضى ِمنْ
ال�ش ْه ِرَ ،كانَ َل ُه ِب َذ ِل َك ِع ْن َد ا ِ
ُذ ُنو ِب ِهِ .ق َيلَ :يا َر ُ�س َ
هلل! َف َل ْي َ�س ُكلُّ َنا َي ْق ِد ُر َع َلى َذ ِل َكَ ،ف َق َال «�صلى اهلل عليه و�آله»:
ول ا ِ
ا�س! َمنْ َح َّ�سنَ
ا َّت ُقوا ال َّنا َر َو َل ْو ِب ِ�ش ِّق َ ْت َر ٍة ،ا َّت ُقوا ال َّنا َر َو َل ْو ِب َ�ش ْر َب ٍة ِمنْ َماءٍ � .أَ ُّي َها ال َّن ُ
ِم ْن ُك ْم ِف َه َذا َّ
اط َي ْو َم ت َِز ُّل ِفي ِه الأَ ْق َ��د ُام،
ال�ص َر ِ
ال�ش ْه ِر ُخ ُل َقهَُ ،كانَ َل ُه َج َواز ًا َع َلى ِّ
ال�ش ْه ِر َع َّما َم َل َك ْت َ ِيي ُنهَُ ،خ َّف َف ُ
َو َمنْ َخ َّف َف ِف َه َذا َّ
اهلل َع َل ْي ِه ِح َ�سا َبهَُ ،و َمنْ َك َّف ِفي ِه
اهلل َع ْن ُه َغ َ�ض َب ُه َي ْو َم َي ْل َقا ُهَ ،و َمنْ �أَ ْك َر َم ِفي ِه َي ِتيم ًا� ،أَ ْك َر َم ُه ُ
َ�ش َّر ُهَ ،ك َّف ُ
اهلل َي ْو َم َي ْل َقا ُه،
اهلل ِب َر ْح َم ِت ِه َي ْو َم َي ْل َقا ُهَ ،و َمنْ َق َط َع ِفي ِه َر ِح َم ُه َق َط َع ُ
َو َمنْ َو َ�ص َل ِفي ِه َر ِح َم ُه َو َ�ص َل ُه ُ
اهلل
َع ْن ُه َر ْح َم َت ُه َي ْو َم َي ْل َقا ُهَ ،و َمنْ ت ََط َّو َع ِفي ِه ِب َ�صال ٍة َكت ََب ُ
اهلل َل ُه َب َرا َء ًة ِمنَ ال َّنا ِرَ ،و َمنْ
ي�ض ًة ِفي َما ِ�س َوا ُه ِمنَ ُّ
اب َمنْ �أَ َّدى َ�س ْب ِع َني َف ِر َ
ال�ش ُهو ِرَ ،و َمنْ
�أَ َّدى ِفي ِه َف ْر�ض ًا َكانَ َل ُه َث َو ُ
ال�صال ِة َع َل َّيَ ،ث َّق َل ُ
اهلل ِميزَ ا َن ُه َي ْو َم ت َِخ ُّف ْ َال َوازِينُ َ ،و َمنْ تَال ِفي ِه �آ َي ًة
�أَ ْك َ َث ِفي ِه ِمنَ َّ
ِمنَ ا ْل ُق ْر� ِآنَ ،كانَ َل ُه ِم ْث ُل �أَ ْج ِر َمنْ َخت ََم ا ْل ُق ْر�آنَ ِف َغ ْ ِي ِه ِمنَ ُّ
ا�س! ِ�إنَّ
ال�ش ُهو ِر� .أَ ُّي َها ال َّن ُ
ال َن ِان ِف َه َذا َّ
اب
اب ْ ِ
ا�س�أَ ُلوا َر َّب ُك ْم �أَنْ ال ُي َغ ِّل َق َها َع ْن ُك ْمَ ،و�أَ ْب َو َ
�أَ ْب َو َ
ال�ش ْه ِر ُم َفت ََّح ٌةَ ،ف ْ
ا�س�أَ ُلوا َر َّب ُك ْم �أَنْ ال ُي َفت َِّح َها َع َل ْي ُك ْمَ ،و َّ
ا�س�أَ ُلوا
ال�ش َي ِاط َني َم ْغ ُلو َل ٌةَ ،ف ْ
ال ِّن َري ِان ُم َغ َّل َق ٌةَ ،ف ْ
علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم»:
َر َّب ُك ْم �أَنْ ال ُي َ�س ِّل َط َها َع َل ْي ُك ْمَ .ق َال �أَ ِم ُري ْالُ�ؤْ ِم ِن َني ُّ
ال�ش ْه ِر؟ َف َق َالَ :يا �أَ َبا ْ َ
َف ُق ْم ُت َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُ�س َ
هلل! َما �أَ ْف َ�ض ُل الأَ ْع َم ِال ِف َه َذا َّ
ال َ�س ِن!
ول ا ِ
�أَ ْف َ�ض ُل الأَ ْع َم ِال ِف َه َذا َّ
هلل «عز وجل»).
ما ِر ِم ا ِ
ال�ش ْه ِر :ا ْل َو َر ُع َعنْ َ َ

اخلطبة الثانية

أمل ُتأل األرض جورًا ؟ القسم الثاني
حتدثت يف الأ�سبوع املا�ضي عن العوامل التي ميكن �أن يكون لها مدخلية
يف ظهور الإمام املهدي «عليه ال�سالم» ،و�أن امل�س�ألة ال تنح�صر يف توافر القادة
الثالثمائة والثالثة ع�شر.
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وقد �أثار بع�ض الأعزاء بع�ض املالحظات املفيدة واالعرتا�ضات النقدية يف هذا
الباب ،وهي حالة �صحية يف �إطار طرح �أي مو�ضوع فكري ،و�أنا لهم من ال�شاكرين،
و�س�أحاول �أن � ّ
أو�ضح و�أ�ؤكد على بع�ض النقاط مما قد ي�ساهم يف معاجلة املالحظات
وموارد النقد املطروحة.
• املالحظة األوىل:
اخلطاب من �ش�أنه �أن يزرع الي�أ�س يف النفو�س ،لأنني قلت �أن من وجهة نظري
الظروف �إىل الآن غري مهي�أة لظهور الإمام ،لأنه يجب �أن يكون هناك انهيار قيمي
واقت�صادي و�سيا�سي و�أمني يف العامل كي تتحقق الأر�ضية املنا�سبة لقبول �أطروحة
الإمام ودولته .وهذا الي�أ�س  -بدوره  -ي�ؤدي �إىل التوقف عن العمل يف �إطار التمهيد
لظهور الإمام«عليه ال�سالم» .واجلواب عن ذلك يكون يف نقاط:
 .1مع ت�أكيدي جمدد ًا على الفكرة التي طرحتها� ،إال �أنني مل �أ�ستهدف من
خطابي �أن �أزرع الي�أ�س يف النفو�س املنتظرة لظهور الإمام «عليه ال�سالم» ،وهو ما
�سيت�ضح يف النقطة التالية.
 .2هناك خلل يف بع�ض اخلطابات الدينية املتعلقة بالإمام املهدي «عليه ال�سالم»
يجب �أن نعاجله ،وقد ذكرته يف خطب �سابقة ،ولكن �أكرر امل�س�ألة للتذكري والرتباطها
بالإ�شكال .واخللل عبارة عن ربط حت ّملنا للم�سئولية يف الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر والتبليغ والدعوة �إىل اهلل ومواجهة الف�ساد والإ�صالح ،بقرب ظهور الإمام،
أحدنا لو تي ّقن � %100أنه لن يعي�ش حتى الظهور ف�سيتخ ّلى عن حت ّمل تلك
وك�أنّ � َ
امل�سئوليات.
هذا النموذج من التفكري هو الذي ُيتو ّقع منه �أن يدفع للي�أ�س عند �سماع مثل
ال��ر�أي الذي طرحته يف الأ�سبوع املا�ضي ،لأنه يربط بني العمل وبني قرب ظهور
تبي له بنح ٍو ما خط�أ ذلك ،يئ�س وتقاع�س ..مع ت�أكيدي على �أن �أحد ًا
الإمام ،ف�إن ّ
ال ميلك اخلرب اليقني ال �سلب ًا وال �إيجاب ًا.
ما كنت ،وال زلت� ،أ�ؤكد عليه يف خطبي �أن علينا �أن نقوم مب�سئولياتنا الر�سالية
ولو تيقنا �أن هذا الع�صر لي�س ع�صر الظهور ،و�أن يكون عملنا بنف�س احلما�سة التي
لو تيقنا فيها �أن الظهور قريب .فلرمبا �أزرع ليح�صد اجليل القادم� ،أو اجليل الذي
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�سي�أتي بعد �ألف �سنة ..ال م�شكلة عندي ..ولي�س من حقنا �أن ننتظر �أن تتهي�أ �أر�ضية
الظهور ثم نعمل .املهم يف امل�س�ألة �أيها الأعزة �أن �أحدنا �إذا �أوقفه اهلل عز وجل
للمحا�سبة يف الآخرة ،ا�ستطاع حينها �أن ُيقدِّ م ر�صيده ِمن العمل يف هذا الطريق،
�سواء �أ كان يف الع�صر القريب للظهور �أو البعيد عنه ..هذا هو املهم ،وهكذا يجب
�أن تكون ه ّمتُنا على طول اخلط.
بجد من
 .3وعليه ف�أنا يف نهاية خطبتي ال�سابقة �أ ّكدت على �ضرورة �أن نعمل ِ
�أجل �أن نقدم �صور ًة نظرية وعملية عن دولة الإمام «عليه ال�سالم» وعدله� ،أي �أن
ن� ّسوق مل�شروع الإمام يف العامل وبالأ�سلوب وامل�ضمون ال�صحيح كي من ّهد الأر�ضية
املنا�سبة لقبول م�شروعه ..و�أين هذا من الدعوة للتقاع�س؟
• املالحظة الثانية:
فهم البع�ض من كالمي �أن ال ظلم يف العامل اليوم ،ويف املقابل ا�ستنتج البع�ض
دعوتي �ضمني ًا للعمل على ن�شر الظلم كي ُن�س ِّرع يف ظهور الإم��ام ..واجل��واب يف
نقاط:
� .1أنا ذكرت �أن هناك ظلم ًا يف العامل ،ولكن  -يف قناعتي � -أن الظلم واجلور
اليوم لي�س مب�ستوى ما حت َّد َثت عنه روايات الظهور ،فهي تتحدث عن امتالء الأر�ض
بالظلم ،كل الأر�ض ،ال بقعة جغرافية حمددة كال�شرق الأو�سط مث ًال ،بل �أن ي�ضج
العامل من ذلك ،ويبحثون عن البديل ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والقانوين
والأخالقي الذي يخ ّل�صهم من ذلك الظلم واجلور.
 .2مل �أكن يف �أي يوم من دعاة ن�شر الظلم والف�ساد لتعجيل الفرج! وقد حتدثت
يف خطبة اجلمعة قبل ثالث �سنوات حتت عنوان (الفهم املغلوط النتظار الفرج)
وقبل �سنتني حتت عنوان (االنتظار ال�سلبي) ويف خطب �أخرى عن انحراف مثل
هذا الطرح ،فكيف �أكون من دعاته؟ و�أ ّكدت يف تلك اخلطب �أن �أوامر اهلل عز وجل
ونواهيه ال ُت َّ
عطل يف �أي ع�صر ،ال لتعجيل الظهور وال لغري ذلك.
حتدثت عنه قد يحدث يف غ�ضون �أ�شهر وقد يحدث يف غ�ضون
 .3االنهيار الذي
ُ
�سنوات وقد يحدث بعد �ألف �سنة� ..أنا ل�ست م�س�ؤو ًال عن حتقيق ذلك ،ولن �أعمل
على ن�شر الظلم والف�ساد كي ينهار كل هذا ..هذا فهم �أعوج مل�س�ألة االنتظار.
57

• املالحظة الثالثة:
العدالة االجتماعية وااللتزام بالقوانني والنظام القائم يف الغرب � ّإنا يخبيء
وراءه وجه ًا قبيح ًا ظامل ًا فا�سد ًا جمرم ًا ،وهو ي�ستفيد من كل العناوين ال�سابقة
ويعمل على حتقيقها من �أجل م�صاحله اجلائرة.
ومن هنا ف�إنه لو جاءت اللحظة التي تتعار�ض فيها غايته وم�صلحته احلقيقية
مع تلك املباديء والقيم ف�إنه لن يتوانى عن القفز عليها ،لأن ج�شعه وغاياته
احلقيقية فوق �أي اعتبار.
ولعل �أقرب �شاهد على ذلك كيفية تعامل احلكومة الفرن�سية مع حركة ذوي
ال�سرتات ال�صفراء ،وكيفية تعامل الغرب مع و�ضع اليمن و�أفغان�ستان وفل�سطني
و�سورية وغريها.
وبر�أيي �أنه �سواء اتفقنا حول هذه املالحظة �أم اختلفنا ب�ش�أنها ،ما هي قراءتنا
للواقع الذي يعي�شه عامة النا�س هناك؟ كيف يق ّيمون جتربتهم املحلية من النواحي
ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية؟ وهل هم يف حالة من البحث عن البديل؟
ول��و افرت�ضنا �أن بع�ض جمتمعاتهم بل َغت مرتبة عالية من القناعة بعدم
�صالحية �أنظمتهم ،فهل يجدون يف النموذج الإ�سالمي الذي نقدِّ مه البديل والأمل
يف النجاة واخلال�ص؟
• تعامل منطقي:
�أمت ّنى �أن نتعامل مع الق�ضية املهدوية  -يف موقع امل�سئولية  -بالعقل واملنطق
ال بالعاطفة والأمنيات ،و�أن ننظر �إىل م�س�ألة التمهيد للظهور كم�سئولية ر�سالية ال
ترتبط بالزمن القريب لتح ِّقق الفرج ..فمهما افرت�ضنا ُب ْع َد ذلك عنا� ،إال �أنّ علينا
�أن نعمل بكل ِجد وحما�سة وك�أن الظهور �سيتحقق يف الغدَ ،ومن ذا الذي َيلك ِعلم ًا
عده؟ اللهم عجل فرجه ،و�س ِّهل خمرجه ،واجعلنا من
رب ذلك �أو ُب َ
بالغيب لي�ؤ ِّكد ُق َ
�أن�صاره و�أعوانه.
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اخلطبة الأوىل

برجمة عملية خلطبة شهر رمضان

يف الأ�سبوع املا�ضي ا�ستعر�ضت خطبة النبي الأك��رم «�صلى اهلل عليه و�آل��ه»
يف ا�ستقبال �شهر رم�ضان ،وذكرت ب�أن هذه اخلطبة مت ّثل برناجم ًا عملي ًا وخط َة
عمل لل�صائمني ،مبا يق ّربهم من حتقيق الغاية احلقيقية لل�صيام واملتمثلة يف قوله
ِب َعلَى ال ِ
«تعاىل»َ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين مِن
َّذ َ
َّذ َ
َما ُكت َ
ين آ َم ُنو ْا ُكت َ
الص َيا ُم ك َ
ِب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
ون{ «البقرة.»183:
َق ْبلِ ُك ْم َل َعلَّ ُك ْم ت َّ
َت ُق َ
وقد احتوت اخلطبة عناوين متعددة ذات �أبعاد عبادية واجتماعية وفردية،
م�ؤ ّكدة على �أن اهلل يف ت�شريعاته ال يريد للإن�سان �أن يهتم فقط بزيادة ر�صيده من
الثواب ،و�إن كان هذا مطلوب ًا ب�شدة.
فطريق حتقيق الزيادة الكبرية يف ر�صيد الثواب قد يتم من خالل االنقطاع
للعبادة ..ولكن اهلل عز وجل يريد للإن�سان �أن يهتم �أي�ض ًا بال ُبعد االجتماعي،
بحيث يحقق يف هذا الإطار نتائج �إيجابية يف هذه احلياة ،وتكون �سبب ًا �أي�ض ًا لزيادة
ر�صيده الأخروي من الثواب.
�أحد الإخ��وة الأع��زاء  -وباال�ستفادة من هذه اخلطبة  -قام ب�إعداد جدول
يت�ضمن كل العناوين التي وردت يف اخلطبة النبوية ،حتت عنوان (برنامج النبي
الأكرم لتهذيب جميع امل�ؤمنني).
59

كل عنوان من العناوين التي وردت يف اخلطبة مت�ض َّمنة يف اجلدول ،مث ًال عبارة:
( َو َو ِّق ُروا ِك َبا َر ُك ْم) حولها �إىل عنوان( :توقري كبار ال�سن)َ ( ..و ْاح َف ُظوا �أَ ْل ِ�س َن َت ُك ْم)
حولها �إىل عنوان( :حفظ الل�سان عن التعر�ض للآخرين)َ ( ..و ُظ ُهو َر ُك ْم َث ِقي َل ٌة ِمنْ
�أَ ْو َزا ِر ُك ْمَ ،ف َخ ِّف ُفوا َع ْن َها ِب ُط ِول ُ�س ُجو ِد ُك ْم) حولها �إىل عنوان�( :إطالة ال�سجود)...
وهكذا .وو�ضع �أمام هذه العناوين �سبعة �أعمدة هي مبثابة �أيام الأ�سبوع ،لتم ّثل
عملية متابعة ومراقبة يجمع يف نهايتها ح�صيلة ما حققه من تغيري وفق الربنامج
النبوي الوارد يف اخلطبة.
مثل هذا امل�شروع من �ش�أنه �أن يعني ال�صائمني املهت ّمني بتحقيق الغاية من
ال�صيام بطريقة عملية وب�سيطة ،ونتمنى من �شبابنا الأعزاء �أن ُيط ّوروا يف مثل
هذا امل�شروع لرمبا من خالل عمل تطبيق �أو ما �شابه بحيث تكون عملية املتابعة
متي�سرة ومبا يعود بالفائدة عليهم وعلى ال�صائمني.

اخلطبة الثانية

زوجي نكدي
روى ال�شيخ ال�صدوق يف (من ال يح�ضره الفقيه) عن جميل بن دراج عن �أبي
عبد اهلل «عليه ال�سالم» �أنه قالُّ �( :أي��ا ام��ر�أة قالت لزوجها :ما ر�أي ُ��ت ُّ
قط من
وجهك خري ًا فقد ح َبط عم ُلها).
عند احلديث عن النكد يف احلياة الزوجية ،ف�إن الكالم يدور عادة حول الزوجة
النكدية ..والرواية ال�سابقة تتناول واحدة من ال�صفات وال�سلوكيات النمطية لهذا
النموذج من الن�ساء .ولكن الإن�صاف يقت�ضي �أن ُنع ِّمم الأمر على الطرفني.
فالزوج قد يكون نكدي ًا متام ًا كما �أن الزوجة قد تكون كذلك ..والرواية التالية
حت ّذر الرجل من �أن يتح ّول �إىل زوج نكدي.
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روى الكليني عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» �أنه قال�( :أخ�برين �أخي
جربئيل ،ومل يزل يو�صيني بالن�ساء حتى ظننت �أن ال يحل لزوجها �أن يقول لها �أف،
يا حممد ،اتقوا اهلل عز وجل يف الن�ساء ،ف�إنهن عوان بني �أيديكم) يف �أ�سركم وحتت
�سلطتكم (�أخذمتوهن على �أمانات اهلل عز وجل ملا ا�ستحللتم من فروجهن بكلمة
اهلل وكتابه من فري�ض ِة و�سن ِة و�شريع ِة حممد بن عبد اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»،
ف�إنّ لهنّ عليكم حق ًا واجب ًا لِ ا ا�ستحللتم من �أج�سامهن ،ومبا وا�صلتم من �أبدانهن،
ويحملن �أوالدك��م يف �أح�شائهن حتى � َ
أخذهن الطلق من ذلك ،ف�أ�ش ِفقوا عليهن،
وط ِّيبوا قلو َبهن حتى يقفن معكم ،وال ُتكرهوا الن�ساء ،وال تَ�سخطوا بهن ،وال ت�أخذوا
مما �أتيتموهن �شيئ ًا �إال بر�ضاهن و�إذنهن).
• صناعة النكد:
ثم �إن �صناعة النكد ال تقت�صر على عمر معني ،وال على �شريحة حمددة ،و�إن
يتغي منط حيا ِتهم فج�أة .ففي
برزت يف كثري من الأحيان عند الأزواج الذين ّ
وتغي منط
حالة التقاعد من وظيفته مث ًال ،يعاين الرجل من حالة من الفراغّ ،
احلياة ،والرتابة ،وقد ت�صحب ذلك حالة من فقدان الإح�سا�س بالأمان االجتماعي
وجمهولية امل�ستقبل بالن�سبة �إليه مع كرب ال�سن ،واخلوف من مفاج�آته التي قد ال
ي�ستطيع مواجهتها .وقد يكون املزاج النكدي نا�شئ ًا عن �سوء تربية يف الطفولة ،من
خالل الكبت واالحتقار� ..أو ت�أ ّثر ًا بالبيئة التي عا�ش فيها مع والديه ِمن َقبل ،ف�أخذ
عنهما جتربتهما يف احلياة الزوجية� .أي �أنها يف كثري من الأحايني لي�ست متع ّمدة،
بالتق�صد .والغريب يف الأمر
ولذا يجب التعامل معها بعيد ًا عن �سوء الظن واالتهام
ّ
�أن الإن�سان النكدي يتفنن يف �أ�ساليب التنكيد و ُي ِبدع فيها ،مما يفتح له جما ًال وا�سع ًا
لكي ُي�شبع نهمه يف هذا الإطار.
• حكاية مع ّبرة:
يقال �أن �أحد الأزواح وبعد معاناته مع زوجته النكدية ،هداه اهلل �إىل فكرة
عبقرية ظن �أنها �سوف تريحه قلي ًال من النكد اليومى ،فاقرتح على زوجته �أن
يقت�سم معها �أي��ام الأ�سبوع ،يوم نكد وي��وم دون نكد ،وبعد موافقة الزوجة على
م�ض�ض طار الزوج فرح ًا لنجاحه فى �إمتام االتفاق الذى مبقت�ضاه �سيفوز بن�صف
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عمره بال نكد .ومن خالل القرعة �صار �أول يوم من ن�صيبها ،فتفننت الزوجة فى
كل �أ�ساليب و�صنوف النكد على الزوج ،وهو �صابر ،ولكن ما �إن جاء اليوم التايل
حتى وجد الزوجة ترتمن مع نف�سها «بكرة بكرة النكد بكرة» ،وبذلك ن ّكدت عليه يوم
�إجازته من النكد �أي�ض ًا.
• مالمح الزوج النكدي:
ومع الت�أكيد على �أنني ل�ست يف وارد االنت�صار لهذا الطرف �أو ذاك� ،إال �أن ندرة
الكالم عن الزوج النكدي ت�ستدعي مني �أن �أر ّكز على هذا النموذج من الأزواج..
و�أهم �صفاته والتي ي�شرتك يف كثري منها مع الزوجة النكدية ،ومعرفة ال�صفات
تعني على الت�شخي�ص ثم العالج:
 .1عاب�س كثري ال�صمت عند جمال�سته لزوجته و�أ�سرته ،ال يتداول �ش�ؤون احلياة
الزوجية وال غري ذلك من الق�ضايا ،و�إذا حت ّدث افتعل امل�شكالت واخلالفات.
� .2ض ّيق ال�صدر ،وقابل لال�شتعال غ�ضب ًا لأتفه الأ�سباب ،فهو ّ
ي�ضخم الأمور
الب�سيطة ،ويح ّولها �إىل حمور للنزاع واخل�صومة.
 .3كثري الت�ش ّكي من الو�ضع املحيط به ،ال�سيما الو�ضع املحيط به يف املنزل.
 .4ال يعرف من احلياة الزوجية �إال الفرا�ش ،وب�شكل يخلو من �أية م�شاعر ،فهو
بالن�سبة �إليه غر�ض ج�سدي بحت.
 .5ال ميانع �أن يح ّول حلظات ال�سعادة التي تغمر البيت �إىل �أجواء من الغ�ضب
وال�صراخ واحلزن والتعا�سة ..فهو من جهة عاجز عن ُ�صنع الو�ضع الذي ُير�ضيه،
وي�صعب عليه من جهة �أخرى �أن يرى َمن حوله �سعداء ،ولذا فهو �سرعان ما يقلب
الطاولة على اجلميع.
 .6ي�سرتجع �أحداث املا�ضي ال�سلبية كو�سيلة تنكيد م�ضمونة ،فيذ ّكر زوجته
�أو �أبناءه ب�إخفاقاتهم �أو ببع�ض مواقفهم ال�سابقة ،بكالم مبا�شر� ،أو غري مبا�شر،
وبالهمز واللمز.
� .7سيء الظن ..ف�إذا ت�ص ّرف �أحد الأطراف مبا ال يروق له ،اتّهمه بالتع ّمد و�أنه
ق�صده ل�شخ�صه.
َ
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• تأثري سليب:
�أ�ستاذ علم النف�س يف جامعة دينفر الأمريكية وخبري العالقات الزوجية
وال�صراعات الناجمة عنها «ه��وارد ماركمان» �أج��رى درا�سة حول ت�أثري النكد
على ا�ستمرار احلياة الزوجية ،و�شملت مئات من امل�شاركني من الن�ساء والرجال،
وتو�صل من خاللها �إىل �أنّ الأزواج الذين يفقدون �سعادتهم بعد خم�سة �أعوام على
زواجهم يزداد لديهم التوا�صل ال�سلبي «النكد» بن�سبة � % 20أكرث من غريهم.
معي،
وقال ماركمان�( :إنّ طريف العالقة غالب ًا ما ي�ستخدمان النكد يف وقت ّ
مع ذلك ،ف�إنّ ال�شركاء الذين يتن ّبهون لذلك ويحاولون كبح جماح نكدهم املتبادل،
ميكنهم �أن يحافظوا على م�سار عالقتهم ،وحتى على احل ّ��ب ال��ذي ُبنيت عليه
العالقة� .أما من ي�سيطر النكد على عالقتهم ،فم�صريهم االنف�صال غالب ًا).
• إجراءات عملية:
ومن هنا ف�إن الطرف الذي يعاين من نكد الآخر (زوج ًا كان �أو زوجة) ويحر�ص
على العالقة القائمة بني الطرفني عليه �أن يتعامل مع الطرف النكدي من خالل
جمموعة من الإجراءات:
 .1مدح الطرف النكدي ،لأنه غالب ًا ما يعاين من ال�شعور بعدم الأمان ،وعدم
اهتمام الآخرين به� ،أو كرثة االنتقادات املوجهة �إليه.
 .2جتاهل الأزم��ات التي يفتعلها الطرف النكدي ،والتي غالب ًا ما تكون دون
�سبب حقيقي ،واالهتمام بالأبناء وب�أمور �أخ��رى تبعده عن االجن��رار �إىل ملعب
اخل�صومة والنزاع.
 .3ا�ستخدام �أ�سلوب احلوار والتقارب مع الطرف النكدي يف الأوقات املنا�سبة
يف �إط��ار من امل��ودة واحلب لإذاب��ة اخلالفات وامل�شكالت املفتعلة واحلفاظ على
ا�ستقرار الأ�سرة وا�ستمراريتها.
 .4حماولة حتديد ال�سبب الرئي�س وراء احلالة النكدية ..ف�إنْ كان هو الفراغ
مث ًال� ،سعى الطرف �إىل توجيه النكدي �إىل ما ي�شغل به وقته ب�شكل مفيد.
 .5قلة العاطفة والرومان�سية قد تكون من �أ�سباب النكد الزوجي ،وعلى الطرف
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الآخر البحث عن الو�سائل التي من خاللها ميكن �إنعا�ش هذا اجلانب من احلياة
الزوجية وابتكار الأ�ساليب الكفيلة بتغيري املزاج الرومان�سي لديه.
• سكن ومو ّدة:
�إن احلياة الزوجية بحاجة �إىل �أجواء االن�سجام والراحة النف�سية والطم�أنينة،
يبي �أن قوام احلياة الزوجية هو ال�سكن واملودة
ومن هنا جند �أن اهلل «عز وجل» ّ
ِن آ َيات ِ
اجا ِّل َت ْس ُك ُنوا ِإ َل ْي َها َو َج َع َل
ِه أَ ْن َخل َ
والرحمةَ } :وم ْ
َق َل ُكم ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْز َو ً
ِك َل َي ٍ
ون{ ،والنكد الذي قد
ِن فِي َذل َ
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُر َ
َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إ َّ
ي�صدر عن الزوج �أو الزوجة يع ّد حالة مر�ضية بحاجة �إىل ت�شخي�ص ومبادرة �إىل
العالج قبل �أن ي�ستفحل املر�ض وي�صعب احلل .و�شهر رم�ضان بكل �أجواء الرحمة
أنف�سهم دون
فيه فر�صة منا�سبة لكي يعيد الأزواج النكديون ح�سابا ِتهم ،ويراجعوا � َ
مكابرة ،متذكرين و�صية النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف ا�ستقبال ال�شهر الف�ضيل
ا�س! َمنْ َح َّ�سنَ ِم ْن ُك ْم ِف َه َذا َّ
ال�ش ْه ِر ُخ ُل َقهَُ ،كانَ َل ُه َج َواز ًا َع َلى
حيث قال�( :أَ ُّي َها ال َّن ُ
اط َي ْو َم ت َِز ُّل ِفي ِه الأَ ْق َد ُام).
ال�ص َر ِ
ِّ
فليكن هذا ال�شهر املبارك منطلق ًا للتغيري االجتماعي يف حياتنا �إىل الأح�سن
نغي �أو�ضاعنا الفردية فيه �إىل الأح�سن.
كما ن�سعى �أن ّ
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اخلطبة الأوىل

عندما ّ
حتسر أمري املؤمنني «عليه السالم»

احل��دي��ث ع��ن قيمة العلم وطلب العلم ال يحتاج �إىل كثري بيان وا�ستدالل
وبرهان.ولعل من �أروع ما ي�صف قيمة العلم وطلبه ما جاء يف كلمات �أمري امل�ؤمنني
«عليه ال�سالم» كما رواها ال�شريف الر�ضي يف نهج البالغة عن كميل بن زياد.
��ي�ر امل���ؤم��ن�ين ع��ل��ي ب��ن �أب����ي طالب
ق���ال ك��م��ي��ل ب��ن زي����اد�( :أخ����ذ ب��ي��دي �أم ُ
«عليه ال�سالم» ف�أخرجني �إىل اجلبان ،فلما �أ�صحر تنف�س ال�صعداء ثم قال :يا
كميل� ،إن هذه القلوب �أوعية ،فخ ُريها �أوعاها .فاحفظ عني ما �أقول لك .النا�س
ثالثة :فعامل رباين ،و ُمتع ِّلم على �سبيل جناة ،وهمج رعاع �أتباع كل ناعق ،مييلون
مع كل ريح ،مل ي�ست�ضيئوا بنور العلم ،ومل يلج�أوا �إىل ركن وثيق .يا كميل ،العلم
حتر�س املالُ .
والعلم
املال ُتن ِق ُ�صه النفقة،
يحر�سك و�أنت
والعلم
خ ُري من املال.
ُ
ُ
ُ
ُ
يزكو على الإنفاق ،و�صني ُع املال يزول بزواله .يا كميل ،العلم ِدينٌ ُيدان به ،به
َ
وجميل الأحدوثة بعد وفاته ...ها� ،إن ههنا لعلم ًا
يك�سب الإن�سانُ الطاع َة يف حياته،
�صبت له ح َملة!).
ج ّم ًا  -و�أ�شار �إىل �صدره  -لو �أَ ُ
أ�صبت َل ِقن ًا
�أمل يكن هناك من يحمل هذا العلم؟ يجيب«عليه ال�سالم»( :بلىُ � ،
بنعم اهلل على عبا ِده،
الدين للدنيا،
غ َري م�أمون عليه،
ِ
ِ
م�ستعم ًال �آل َة ِ
وم�ستظهر ًا ِ
ججه على �أوليائه) هذا النموذج الأول.
وبح ِ
ُ
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النموذج الثاين�( :أو منقاد ًا َ
حل َملة احلق ،ال ب�صرية له يف �أحنائه) بال وعي وال
تد ّبر وال فهم بل جمرد انقياد ،ولذا (ينقدح ال�شك يف قلبه لأول عار�ض من ُ�شبهة.
�أال ال ذا وال ذاك).
�سل�س ال ِقيا ِد لل�شهوة� ،أو
النموذجان الآخران واخلطريان�( :أو منهوم ًا باللذة َ
ُمغرم ًا باجلمع واال ّدخ��ار ،لي�سا ِمن رعاة الدين يف �شيء� .أقرب �شيء �شبه ًا بهما
الأنعام ال�سائمة).
ثم يطلق الإمام «عليه ال�سالم» احل�سرة على هذا العلم ال�ضائع ،وعلى مثل هذا
العامل الرباين الذي ال يجد َمن ي�ستحق �أن يحمل علمه من بعده فيقول( :كذلك
ميوت العلم مبوت حامليه).
ومن هنا ف�إن القيمة العليا للعلم وطل ِبه مرتبطة مبجموعة من الأمور التي ب ّينها
الإمام «عليه ال�سالم» ،و�س�أتناول بع�ض ًا منها ب�شيء من ال�شرح فيما يلي ب�إذن اهلل
«تعاىل».

اخلطبة الثانية

علماء شرسون
عن الإمام احل�سن املجتبى «عليه ال�سالم» �أنه قال( :هالك النا�س يف ثالث:
فالكرب ُ
واحلر�ص َ
واحلر�ص عد ُّو
هالك الدين ،وبه ُلعن �إبلي�س.
واحل�سدِ ،
الكرب ِ
ِ
ُ
ُ
آدم من اجلنة .واحل�س ُد رائ ُد ال�سوء ،ومنه َقتل ُ
قابيل هابيل).
النف�س ،وبه �أخرج � ُ
ذكرت فيما م�ضى �أن للعلم وطلب العلم قيم ًة عليا ال خالف عليها ،و�أن هذه
القيمة مرتبطة مبجموعة من الأمور التي يجب �أن تكون متوافرة يف البني ،ومن
بينها:
� .1أن يكون هذا العلم مق ِّرب ًا �إىل اهلل «عز وجل» .فالعلم الذي ُي�شغلك عن اهلل،
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فتبتعد من خالله عن الإح�سا�س بالعبودية له ،وعن ال�صالة ،وعن ِّ
الذكر ،وعن
االلتزام ب�شريعته ..مثل هذا العلم يكون وبا ًال على الإن�سان.
وهكذا ،ال خري يف علم يقود الإن�سان �إىل ّ
ت�ضخم الذات ،فيرت ّفع بعلمه على
ججه
اخللق ،كما قال علي«عليه ال�سالم»:
ِ
وبح ِ
بنعم اهلل على عبا ِدهُ ،
(وم�ستظهر ًا ِ
على �أوليائه) .واهلل يبغ�ض املتكربين .بل وقد تت�ضخم ذاته �إىل امل�ستوى الذي
يندفع من خالل ذلك حتى �إىل �إنكار وجود اهلل .واحلقيقة �أن العلم يف ذاته ال يقود
�إىل مثل ذلك ،ولكن �سوء التف�سري� ،أو اتّباع الأهواء وال�شهوات� ،أو الالمباالة هي
التي قد تو�صل البع�ض �إىل ذلك.
 .2توظيف العلم واملعرفة يف اجتاه حتقيق الوعي وتنمية احلكمة يف احلياة.
هناك عدد ملحوظ ممن بلغوا �أعلى املراتب العلمية ،ولكنهم ال ميتلكون وعي ًا يف
احلكمة يف حتليل الأمور
الق�ضايا االجتماعية والرتبوية وال�سيا�سية ،ويفتقدون �إىل ِ
واتخاذ القرارات ،فيتخ ّبطون يف حياتهم خبط ع�شواء ،وقد يكونون (�أتباع كل
ناعق ،مييلون مع كل ريح) .فهم مل ِّ
يوظفوا عبقريتَهم �أو �إمكاناتهم العلمية يف
ما َيخدم حياتَهم العملية لتتكامل يف االجتاه ال�سليم ،بل حب�سوها يف نطاق �ض ّيق،
فف�شلوا من حيث كان ينبغي لهم �أن ينجحوا.
ولذا جند �أن احلديث يف القر�آن عن دور الأنبياء �شام ً
َما َجاء
ال للحكمةَ } :ول َّ

ْح ْك َم ِة َو ِ ُ
ض ال ِ
َد ِج ْئ ُت ُكم ِبال ِ
يسى ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ون
ات ق َ
َّذي ت ْ
ل َب ِّي َن َل ُكم َب ْع َ
َخ َتلِ ُف َ
َال ق ْ
ِع َ
َ
ف ِ
َات ُقوا اهلل َوأَ ِطي ُع ِ
يكتف بالبيان والتعليم ،بل
ِيه ف َّ
ون{ «الزخرف .»63:حيث مل ِ

قرن ذلك باحلكمة التي من خاللها ِّ
علومهم ومعار َفهم فيما يحقق
يوظف النا�س َ
لهم حيا ًة �أكرث �أمن ًا وطم�أنينة ،وتكون �أي�ض ًا مقدمة حقيقية لبناء �آخر ِتهم.
 .3تزكية العلم ِمن خالل التعليم ،ون�شر املعرفة بني النا�س ،وتوريث ذلك
�إىل الأجيال .من املهم �أن يحمل الإن�سان ر�سالة يف احلياة ،ومن يجد نف�سه يف
تو�صل �إليه من معارف تفيد
طريق العلم ،ف�إن من ر�سائله يف احلياة �أن ال يجعل ما ّ
النا�س و ُت�صلح �أحوالهم الدنيوية �أو الأخروية حبي�سة عنده ،بل ي�سعى لتقدميها �إىل
الآخرين ،في�شركهم معه يف نتائجها ،ويو ّرثها للأجيال القادمة.
 .4ت�أطري العلم ب�إطار من الطهارة الروحية ،بالتعامل مع العلم واملعرفة
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وح�سن النوايا� ..أن يبتعد الإن�سان عن ال�شرا�سة،
والتفكري يف �إطار من ال�صدق ُ
والأغرا�ض العدوانية� ،أو النوايا اخلبيثة .هناك َمن يغلب على تفكريه التحايل �أو
الكذب �أو احلقد �أو الإ�ساءة� ..ألن ي�ؤ ّثر ذلك على املعطيات التي ي�صل �إليها يف
بحثه؟ �ألن ت�ؤثر عليه نف�سيتُه العدوانية بحيث جتعله مييل �إىل النتائج املتوافقة مع
هذه النف�سية� ،أو �أن تنعك�س هذه النف�سية على كلماته و�أبحاثه من حيث الأ�سلوب
وامل�ضمون؟
• أثر التربية الروحية:
الرتبية الروحية ترتك �أثر ًا على �سالمة العمل ّية الفكر ّية يف كثري من الأحيان،
فعندما نقوم بتهذيب النف�س من الغ�ضب واحل�سد واحلقد وال�ضغينة والعدوان ّية
و�سوء الظنّ وغري ذلك ،ف�إن هذا �سي�ساعدنا على �أن نف ّكر براحة نف�س ّية ،ونعي�ش
ب�سالم داخلي ،و�أن نف ّكر �أي�ض ًا بروحية ر�سال ّية.
عن ال�صادق عليه ال�سالم( :العاقل َمن كان َذل ً
ن�صف ًا
وال عند �إجابة احلقّ ُ ،م ِ
بقوله ....والعاقل ال يتح ّدث مبا ُينكره العقل ،وال يتع ّر�ض للتهمة ،واليدع مدارا َة
واحللم رفي َقه يف �أحواله ،واملعرف ُة
العلم دلي َله يف �أعماله،
ُ
من ابتُلي به ،ويكون ُ
تعي ُنه يف مذاه ِبه .)...عندما نتعلم �أو نتناق�ش �أو نحاول العثور على ٍّ
حل مل�شكل ٍة ما،
هل ن�شعر بالرغبة يف اال�ستعالء على الآخرين والتغ ّلب عليهم؟ هل ن�شعر بالقدرة
والقوة والرغبة يف القهر؟ �إذا كان الأمر كذلك فهناك خلل يف احلالة الروحية التي
ال تنفك عن االرتباط باحلالة العلمية عندنا.
ُم
َس َقى َل ُه َما ث َّ
ولنالحظ �شعور النبي مو�سى «عليه ال�سالم» يف املوقف التايل} :ف َ
ِن َخ ْي ٍر َف ِق ٌري{ «الق�ص�ص..»24:
َت َولَّى ِإلَى ِّ
الظ ِّل َف َق َ
ِما أَن َزل َ
َي م ْ
ال َر ِّب إ ِِّني ل َ
ْت ِإل َّ
ما �أروع هذا التعبري من �شاب ي�شعر بالقوة بعد �إجناز �أمر ..قوة اجل�سم� ،أو قوة
العلم� ،أو قوة االنتماء ..هكذا تكون الطهارة الروحية.
بح�سب ظاهر احلكمة احل�سنية التي بد�أت بها اخلطبة ،ف�إنَّ ك َّل خ�صلة من
اخل�صال الثالث :الكرب واحلر�ص واحل�سد كفيلة ب�أن تد ّمر الإن�سان املبتلى بها يف
عاجل الدنيا ،ويف �آجل الآخرة.
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• دمار كبري:
ولك �أن تتخيل مقدار الدمار الذي ميكن �أن يلحق بالنا�س لو اجتمعت هذه
اخل�صال �أو بع�ضها يف عا ِمل ِدين� ،صورة ّ
تلخ�صت يف احلديث النبوي�( :صنفان
ف�سدا ف�سد النا�س :العلماء والأم��راء)
من النا�س �إذا َ�ص ُلحا َ�ص ُلح النا�س ،و�إذا َ
واملق�صود من العلماء هنا خ�صو�ص علماء الدين.
فالنا�س يتوقعون �أن ي�أخذوا من علماء الدين ما يق ّربهم �إىل اهلل وما ُي�صلح لهم
�أحوالهم يف الدنيا والآخرة ،و�أن يكونوا الأمناء على الدين واحلفظة له ،فكيف �إذا
تبي للنا�س خالف ذلك؟ هنا �ستكون ال�صدمة الكبرية التي �ستتجاوز ح ّد ذ ّم مثل
ّ
هذا النموذج لتن�سحب على الدين نف�سه.
• دعاة الفضائيات:
يبدو يل �أن بع�ض دعاة الف�ضائيات والذين تهاووا يف اختبارات امل�صداقية،
وبع�ضهم ترب�أ من ما�ضيه املليء بال�شحن �ضد هذا الطرف �أو ذاك ،وبع�ضهم قد
ج ّي�ش النا�س للقتال يف هذه اجلبهة �أو تلك ،ثم تتب ّدى احلقيقة �أن امل�س�ألة بالن�سبة
�إليه من وراء هذه الدعوات لي�ست �سوى م�س�ألة ا�سرتزاق �أو طلب لل�شهرة �أو اختيار
العي�ش يف الق�صور امل�شيدة.
�أمثال ه�ؤالء �إمنا تنطلق م�شكلتُهم �أحيان ًا من اخللل الباطني املتم ّثل يف فقدانهم
روحانية العلم ور�ساليته� ،أو يف تداخل �شرا�سة النف�س مع البحث العلمي� ،أو يف غلبة
الأهواء على النوايا ،وهو ما يع ّر�ضهم �إىل ال�سقوط املد ّوي يف منعطفات احلياة
وم�ساراتها امللتوية ..وهو ما ي�ؤكد على �أهمية الطهارة الروحية يف طريق طلب العلم
وب ّثه ،و�أن ال يكون تقييمنا حلملة العلم من خالل االنبهار مبقدار ما ميلكون من
معرفة� ،أو �أ�سلوب بيان ،بل مبقدار م�صداقيتهم �أي�ض ًا.
ونت�أ ّمل �أن يتّعظ املتّعظون من هذه امل�آالت امل�ؤ�سفة التي ترتك وراءها الكثري
من ال�ضحايا على م�ستوى النا�س ،وعلى م�ستوى القيم واملباديء ،وعلى ر�أ�سها دينُ
اهلل ور�سالتُه.
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اخلطبة الأوىل

الضرائب املالية

يقول بع�ض الباحثني �أن ال�ضرائب املالية ُعرفت منذ ن�شوء �أول ن��وع من
التنظيمات الب�شرية ،وهي القبيلة .وكانت بتنظيمها الب�سيط بحاجة �إىل الدفاع
واحلماية من االعتداءات اخلارجية.
ويعترب ما يح�صل عليه رئي�س �أو قائد القبيلة و�سيلة ي�ستخدمها لرد االعتداء
عنها واملحافظة على كرامته وكرامة القبيلة ،ولرمبا كان يف ذلك ال ُعرف حق ًا
�شخ�صي ًا له بلحاظ مكانته .بعد ذلك ظهرت الدولة ،واحتاجت �إىل ال�ضريبة كي
تتمكن من القيام مبهامها.
ثم تطور الأمر ،ومل يعد الهدف من ال�ضرائب هو احل�صول على الأموال ،بل
�أ�صبحت ت�ستخدم �أي�ض ًا لتحقيق ما ت�صبو �إليه من �أهداف اجتماعية �أو اقت�صادية
معي بحيث يحافظ
�أو �سيا�سية �أو دينية .فقد ت�سعى بع�ض احلكومات لنظام �ضريبي ّ
فيه املواطنون على العي�ش الكرمي ،مع منع حدوث طبقية كبرية يف ما بينهم.
وهكذا ُتف َر�ض ال�ضريبة �أحيان ًا للحد من ال�سلع اال�ستهالكية وتوجيه فوائ�ض
الدخول لالدخار وذلك بفر�ض �ضرائب عالية على هذه ال�سلع اال�ستهالكية �أو
خف�ض �سعر الفائدة على االدخار.
ولرمبا فر�ضت لت�شجيع التعامل التجاري مع دولة معينة �صديقة دون غريها،
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ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الإعفاءات اجلمركية وما يف حكمها .وقد حت�صل الكتب
وامل�ؤلفات الدينية على �إعفاء من ال�ضرائب غري املبا�شرة بهدف الت�شجيع على
االلتزام الديني مث ًال� ،أو تر�سيخ القيم الإميانية التي ت�ؤمن بها.
ومن املعلوم �أن الزكاة من ال�ضرائب التي فر�ضها الإ�سالم ،بل �إن هذا الت�شريع
�سابق على الإ�سالم ،حيث جند يف ال�شرائع ال�سماوية نوع ًا من ال�ضريبة حت ّدث
عنها القر�آن بعنوان الزكاة.
وقد تتحد معها يف بع�ض تفا�صيل ت�شريعاتها كما قد تختلف .ففي حديثه عن
َة
وب َنا ِفل ً
ِس َح َ
النبي �إبراهيم «عليه ال�سالم» ،قال «تعاىل»َ } :و َو َه ْب َنا ل ُ
اق َو َي ْع ُق َ
َه إ ْ
َوكُال َج َع ْل َنا َصال ِ
ِم ِف ْع َل
ِح َ
ِم ًة َي ْه ُد َ
نيَ ،و َج َع ْل َن ُ
ون ِب َأ ْم ِر َنا َوأَ ْو َح ْي َنا ِإ َل ْيه ْ
اه ْم أَئ َّ
ْخ ْي َر ِ
ين{ «الأنبياء.»73-72:
ال َ
الصال ِة َوإِي َتاء َّ
الزكَا ِة َوكَا ُنوا َل َنا َعا ِب ِد َ
ات َوإِقَا َم َّ

ِس َم ِ
َان
اع َ
َان َصاد َ
ُر فِي ا ْل ِك َت ِ
ِق ا ْل َو ْع ِد َوك َ
يل إ َِّن ُه ك َ
اب إ ْ
وقال «تعاىل»َ } :وا ْذك ْ
ند َر ِّب ِه َم ْر ِض ًّيا{
الصال ِة َو َّ
َان َي ْأ ُم ُر أَ ْهل ُ
الزكَا ِة َوك َ
َر ُسوال َّن ِب ًّياَ ،وك َ
َان ِع َ
َه ِب َّ

«مرمي.»55-54:
ِيل
ِس َرائ َ
وقال «تعاىل» ب�ش�أن ال�شريعة املو�سويةَ } :و ِإ ْذ أَ َخ ْذ َنا مِيث َ
َاق َبنِي إ ْ

ِال َ
ني
ون إ َّ
َ
ْم َسا ِك ِ
ال َت ْع ُب ُد َ
اهلل َو ِبا ْل َوال َ
ِد ْي ِن إ ْ
ِح َسا ًنا َوذِي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوال َ
ال ِّمن ُك ْم
ِال َقلِي ً
ُم َت َو َّل ْي ُت ْم إ َّ
ِلن ِ
الصال َة َوآتُو ْا َّ
َوقُولُو ْا ل َّ
الزكَا َة ث َّ
ِيمو ْا َّ
اس ُح ْس ًنا َوأَق ُ
ون{ «البقرة.»83:
َوأَن ُتم ُّم ْعر ُ
ِض َ
وقال «تعاىل» بخ�صو�ص امل�سيح عي�سى بن مرميَ } :و َج َعلَنِي ُم َبا َركًا أَ ْي َن َما
الزكَا ِة َما ُد ْم ُت َح ًّيا{ «مرمي.»31:
الصال ِة َو َّ
ك ُ
ُنت َوأَ ْو َصانِي ِب َّ

ولكن حيث �أن �سمعة ال�ضرائب املالية لي�ست جيدة ،فالبد من احلديث عن
بع�ض الغايات وال�شروط والآداب التي ّ
حف بها الإ�سالم ت�شريع الزكاة ،وهو ما
�س�أحتدث عنه فيما يلي ب�إذن اهلل «عز وجل».
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اخلطبة الثانية

من شرائط وآداب الزكاة
ذكرت فيما م�ضى �أن ال�شريعة الإ�سالمية �أطلقت الزكاة ك�ضريبة مالية� ،إال
�أنها جعلتها حمفوفة مبجموعة من ال�شروط والآداب التي ُذكرت يف الن�صو�ص
الإ�سالمية حول الزكاة ،ومنها:
 -1فر�ضها لي�س بغر�ض حتقيق الرثاء لأفراد حمددين� ،أو لطبقة معينة على
ح�ساب عامة النا�س ،بل لتحقيق نوع من التكافل االجتماعي بني الطبقات املختلفة
يف املجتمع ،ولت�أمني احتياجات الدولة يف حتقيق الأمن وال�صحة العامة والرتبية
وت�أمني رواتب العاملني يف بع�ض املجاالت ،ويف املجال الر�سايل ،وكل ما ي�صدق
عليه �أنه يف �سبيل اهلل.
الص َدق ُ
َات{ وهي واح��دة من عناوين ال��زك��اة ..وهذه
قال «تعاىل»} :إ َِّن َما َّ
ال�صدقات قد تكون �إلزامية ،والتي ت�س ّمى زك��اة امل��ال ،وقد تكون طوعية ،من
قبيل ال�صدقة امل�ستحبة وال�صدقة اجلارية الأوق��اف ،والآي��ة ب�صدد احلدث عن
َل َف ِة ُقلُو ُب ُه ْم
ْمؤ َّ
ْم َسا ِك ِ
ني َوا ْل َعا ِملِ َ
ني َعلَ ْي َها َوال ُ
ال�صدقات الإلزامية } ِل ْل ُف َق َراء َوال َ

هلل َو ُ
ِيض ًة ِّم َن ا ِ
يل ا ِ
اهلل
الس ِب ِ
ني َوفِي َس ِب ِ
يل َفر َ
الرق ِ
َاب َوا ْلغَا ِر ِم َ
هلل َوا ْب ِن َّ
َوفِي ِّ
ِيم{ «التوبة.»60:
ِيم َحك ٌ
َعل ٌ

وج���اءت الآي���ة يف معر�ض ر ّده���ا على امل�شككني يف ع��دال��ة ون��زاه��ة النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» يف توزيع هذا املورد املايل ،فقد جاءت بعد قولهَ } :و ِم ْن ُهم
الص َدق ِ
وجه
َات{ «التوبة ،»58:وك�أنها تنفي تهمة �أن يكون النبي قد ّ
َّمن َي ْل ِم ُز َك فِي َّ
املال مل�صلحة �شخ�صية �أو عائلية �أو طبقية ،ولت�ؤكد �أن املوارد امل�سموح بالإنفاق فيها
هي هذه فقط دون غريها ..وهذا بخالف ما كانت تقوم به بع�ض الدول يف ذلك
الزمان.
ففي الدولة الرومانية مث ًال ،كان ّ
الع�شارون (ن�سب ًة �إىل �ضريبة مقدارها )%10
هم جباة ال�ضرائب للدولة ،وال�ضريبة مفرو�ضة على كل فرد بالغ ،وعلى التجارة
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والزراعة وغريها ،وتختارهم الدولة من الأثرياء ،وكان يزداد ثرا�ؤهم من خالل
ذلك ب�صورة غري م�شروعة من خالل املغاالة فيها.
• ذم شديد:
ومن هنا جند يف الأناجيل ذم ًا �شديد ًا ّ
للع�شارين ،وهي ال�صورة التي تك َّررت يف
العهد الإ�سالمي �أي�ض ًا يف زمن الدولتني الأموية والعبا�سية وما بعدهما.
فقد ظهرت روايات يف ذم الع�شارين على ل�سان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
يف م�صادر ال�سنة وال�شيعة ،ومن بينها�( :إذا لقيتم عا�شر ًا فاقتلوه) ،ويف رواية
عن الدعاء يف منت�صف الليل( :هذه �ساعة ي�ستجاب فيها الدعاء �إال ل�ساحر �أو
عا�شر ًا) ،و�أحيان ًا ُيق َرن مع املر�أة الفاجرة ،ويف ثالثة( :ال يدخل اجلنة �صاحب
مك�س) �أي جابي ال�ضريبة ..وهناك �أحاديث مروية عن �أهل البيت «عليه ال�سالم».
وجه بع�ض الفقهاء هذه الأحاديث على �أنها( :وردت لبيان خطورة هذه
وقد ّ
احل َرف ،ولزوم الدقة واالحتياط فيها لكرثة وقوع الزالت فيها ،وكل ع�شار رهني
ِ
بح�سن عمله وح�ساب ما جباه من الأموال ،واحل�ساب رقيق دقيق .وميكن �أن ُيحمل
ُ
�أخبار الذم على خ�صو�ص الظاملني).
 -2فر�ض الزكاة ك�ضريبة �إمنا يكون على املقتدرين (الأغنياء) من امل�سلمني،
ويف ذلك عدة روايات من بينها ما جاء عن ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إن
اهلل «عز وجل» فر�ض للفقراء يف �أموال الأغنياء فري�ضة ال ُيحمدون �إال ب�أدائها،
وهي الزكاة).
� -3أال تتحول ال�ضريبة �إىل غاية يف ذاتها ،و�سبب ًا لإرهاق النا�س ،وميكننا �أن
ن�ستهدي بكلمات علي «عليه ال�سالم» حيث قال ملالك الأ�شرت يف عهده �إليه( :وليكن
نظرك يف ا�ستجالب ا َ
خلراج ،لأن ذلك ال ُيد َرك
نظ ُرك يف عمارة الأر�ض �أبل َغ من ِ
�إال بالعمارة ،ومن طلب ا َ
خل��راج بغري عمارة �أخرب البالد و�أهلك العباد ...وال
َيث ُقلنّ عليك �شيء خ َّف ْفت به امل�ؤونة عنهم ،ف�إنه ذخر يعودون به عليك يف عمارة
وتبج َحك با�ستفا�ضة العدل
بالدك وتزيني واليتك ،مع ا�ستجالبك ُح�سنَ ثنائهمّ ،
فيهم ،معتمد ًا َ
ف�ضل ُقو ِتهم مبا َ
ذخرت عندهم من �إجمامك لهم َ ،والثق َة منهم مبا
ع َّو ْدتَهم من عد ِلك عليهم يف ِرفقك بهم ،فرمبا حدث من الأمور ما �إذا ع ّولت فيه
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حمتم ٌل ما ح ّملته ،و�إمنا
أنف�سهم به ،ف�إنّ العمران ِ
عليهم من بعدُ ،احتملوه طيب ًة � ُ
ُي�ؤتى خراب الأر�ض من �إعواز �أهلها).
بالطبع ف�إن للفقهاء بحث ًا �آخر حول م�شروعية فر�ض �ضرائب �سوى املتعارفة
كالزكاة واخلم�س ،وذلك يف حالة حاجة الدولة �إليها ،ولي�س هذا جمال طرقه.
َ -4ح َّف الإ�سالم هذا الت�شريع ببع�ض الآداب التي ت�سعى للتخفيف من وط�أة
َة
ِم َص َدق ً
فر�ضها ،وم��ن بينها ما ج��اء يف قوله «ع��ز وج��ل»ُ } :خ ْذ م ْ
ِن أَ ْم َوا ِله ْ
َك س َك ٌن َّل ُه ْم َو ُ
ِيم{
تَ
ِم إ َّ
اهلل َسمِي ٌع َعل ٌ
ُط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َزكِّيهِم ِب َها َو َص ِّل َعلَ ْيه ْ
ِن َصالت َ َ
«التوبة.»103:
وقد �أكمل �أمري امل�ؤمنني علي «عليه ال�سالم» ال�صورة يف رعايته لآداب جمع
�ضريبة الزكاة .ففي ق�سم الكتب من نهج البالغة حتت عنوان (ومن و�صية له
«عليه ال�سالم» كان يكتبها ملن ي�ستعمله على ال�صدقات .و�إمنا ذكرنا منها جم ًال
�شرع �أمثل َة العدل ،يف
هاهنا ل ُيع َل َم بها �أنه «عليه ال�سالم» كان يقيم عماد احلق ،و ُي ِ
هلل َو ْح َد ُه َال َ�ش ِر َ
يك
�صغري الأمور وكبريها ،ودقيقها وجليلها)( :ا ْن َط ِلقْ َع َلى َت ْق َوى ا ِ
تتَا َزنَّ َع َل ْي ِه َكا ِره ًاَ ،و َال َت�أْ ُخ َذنَّ ِم ْن ُه �أَ َ َ
َلهَُ ،و َال ُت َر ِّو َعنَّ ُم ْ�س ِلم ًاَ ،و َال َ ْ
هلل ِف
كث ِمنْ َح ِّق ا ِ
َما ِل ِهَ .ف�إِ َذا َق ِد ْم َت َع َلى ْ َ
ال ِّي َفا ْن ِز ْل ِ َبا ِئ ِه ْم ِمنْ َغ ْ ِي �أَنْ ُت َخا ِل َط �أَ ْب َيا َت ُه ْمُ ،ث َّم ْام ِ�ض
ال�س ِكي َن ِة َوا ْل َو َقا ِرَ ،حتَّى تَق ُو َم َب ْي َن ُه ْم َفت َُ�س ِّل َم َع َل ْي ِه ْمَ ،و َال ُت ْخ ِد ْج ِبالت َِّح َّي ِة َل ُه ْمُ ،ث َّم
�إِ َل ْي ِه ْم ِب َّ
هلل� ،أَ ْر َ�س َل ِني �إِ َل ْي ُك ْم َو ِ ُّ
َت ُق َ
هلل ِف �أَ ْم َوا ِل ُك ْم،
هلل َو َخ ِلي َف ُتهُ ،ل ُآخ َذ ِم ْن ُك ْم َحقَّ ا ِ
لا ِ
ولِ :ع َبا َد ا ِ
هلل ِف �أَ ْم َوا ِل ُك ْم ِمنْ َحقّ َف ُت�ؤَ ُّدو ُه �إِ َل َو ِل ِّي ِه؟ َف�إِنْ َق َال َقا ِئ ٌلَ :الَ ،ف َال ُت َر ِاج ْعهَُ ،و�إِنْ
َف َه ْل ِ
�أَ ْن َع َم َل َك ُم ْن ِع ٌمَ ،فا ْن َط ِلقْ َم َع ُه ِمنْ َغ ْ ِي �أَنْ ُت ِخي َف ُه �أَ ْو ُت ِوع َد ُه َ�أ ْو َت ْع ِ�س َف ُه َ�أ ْو ُت ْر ِه َقهَُ ،ف ُخ ْذ
َما �أَ ْع َط َ
اك ِمنْ َذ َهب �أَ ْو ِف َّ�ضةَ ،ف�إنْ َكا َن ْت َل ُه َم ِا�ش َي ٌة َ�أ ْو �إِ ِب ٌل َف َال ت َْد ُخ ْل َها ِ�إ َّال ِب ِ�إ ْذ ِن ِه،
َف�إِنَّ �أَ ْك َ َث َها َلهَُ ،ف�إِ َذا �أَ َت ْي َت َها َف َال ت َْد ُخ ْلها د ُُخ َ
ول ُمت ََ�س ِّلط َع َل ْي ِه َو َال َع ِنيف ِب ِهَ ،و َال ُت َن ِّف َرنَّ
ا�ص َد ِع ْ َال َال َ�ص ْد َع ْ ِيُ ،ث َّم َخ ِّ ْي ُهَ ،ف�إِ َذا
َب ِهي َم ًة َو َال ُت ْف ِز َع َّن َهاَ ،و َال ت َُ�سو َءنَّ َ�ص ِاح َب َها ِفي َهاَ ،و ْ
اقي َ�ص ْد َع ْ ِيُ ،ث َّم َخ ِّ ْي ُهَ ،ف�إِ َذا ْاختَا َر َف َال
ْاختَا َر َف َال َت ْع ِر َ�ضنَّ لِ َا ْاختَا َر ُهُ ،ث َّم ْ
ا�ص َد ِع ا ْل َب َ
َت ْع ِر َ�ضنَّ لِ َا ْاختَا َرَ ،ف َال تَزَ ُال ِبذ ِل َك َحتَّى َي ْب َقى َما ِفي ِه َو َفا ٌء ِ َ
هلل ِف َما ِل ِهَ ،فا ْق ِب ْ�ض
ل ِّق ا ِ
ا�ص َن ْع ِم ْث َل ا َّل ِذي َ�ص َن ْع َت �أَ َّو ًال
َحقَّ ا ِ
ا�س َت َقا َل َك َف�أَ ِق ْلهُُ ،ث َّم ْاخ ِل ْط ُه َماُ ،ث َّم ْ
هلل ِم ْنهَُ ،ف�إِ ِن ْ
هلل ِف َما ِل ِه).
َحتَّى َت�أْ ُخ َذ َحقَّ ا ِ
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• روعة التفاصيل:
يف �أية ِ�شرعة ،بل يف منطق �أي حاكم ميكنك �أن جتد مثل هذا االلتزام والتوجيه
ورعاية حقوق وم�شاعر النا�س؟ �إنها مدر�سة الإ�سالم العظيمة التي مزجت بني
الت�شريع والأخالق والآداب ،وكان علي «عليه ال�سالم» �سيد ًا من �ساداتها ،فق ّدم لنا
جلانب من جوانب �آداب جمع الزكاة يف �صورة ال مثيل لها يف
هذا الو�صف الرائع
ٍ
تاريخ الأولني والآخرين.
امللزمة على الفئات املقتدرة يف
�إن وج��ود �ضريبة مالية كفري�ضة ال��زك��اة ِ
املجتمع� ،أم ٌر �أق َّره اهلل «عز وجل» و�ش َّرعه واعتربه من حقوق املحرومني عليهم ،وقد
قال«تعاىل»ذاكر ًا �صفات امل�ؤمنني ال�صاحلنيَ ( :وال ِ
ِم َح ٌّق َّم ْعلُو ٌم،
َّذ َ
ين فِي أَ ْم َوا ِله ْ
ِل َوال َْم ْح ُرو ِم)� ،إال �أنه ا�شرتط فيها �أن ت� َّؤطر مبجموعة من القوانني وز ّينها
ِّلسائ ِ
ل َّ
مبجموعة من الآداب التي تَ�ض َمن عدم الإ�ضرار ُمبعطيها ،وعدم حت ّولها �إىل جيوب
الأغنياء واملتنفذين ،و�إنفا َقها يف املوارد املق َّررة التي ُتخ ِّفف من وط�أة احلرمان لدى
تراعى يف حت�صيلها
بع�ض �شرائح املجتمع ،وت�ساهم يف حتريك عجلة التنمية ،و�أن َ
آداب التي ق َّررها الإ�سالم ،ومن بينها تلك الوثيقة العلوية الرائعة التي جاءت
ال ُ
برقم  25من قائمة الكتب يف نهج البالغة كو�صية لعماله يف جمع ال�صدقات ،وما
جاء يف عهده �إىل مالك الأ�شرت وبرقم  53من �سل�سلة الر�سائل يف نهج البالغة،
وما ا�شتملتا عليه من مباديء �أخالقية و�أدبية ت�ؤكد على �أن الإ�سالم يف ت�شريعاته
حافظ على ال��دوام على البعد الإن�ساين والروحي ،لئال تتحول الت�شريعات �إىل
قوانني مادية تفقد يف نهاية املطاف جانب ًا مهم ًا من غاياتها ال�سامية.
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رمضان وقطيعة األرحام

ات ُقو ْا َر َّب ُك ُم ال ِ
َق ِم ْن َها َز ْو َج َها
َّذي َخلَ َق ُك ْم ِّمن َّن ْف ٍ
اس َّ
س َو ِح َد ٍة َو َخل َ
} َيـ َأ ُّي َها َّ
الن ُ
ات ُقو ْا َ
اهلل ال ِ
ِن
ِجا ً
آء َو َّ
األرحا َم إ َّ
آءل َ
ُون ِب ِه َو َ
َو َب َّث ِم ْن ُه َما ر َ
َّذي ت َ
ال َكثِريًا َون َ
َس َ
ِس ً
َ
َان َعلَ ْي ُك ْم َرقِي ًبا{ «الن�ساء .»1:ت�أمر الآي ُة النا�س بتقوى اهلل ،انطالق ًا من
اهلل ك َ

ممار�سة عملية فطرية ،وقد حت ّولت �إىل عادة يداومون عليها ،وهي �أنهم عندما
يطلبون حقوقهم وحوائجهم فيما بينهم ،ف�إنهم ي�س�ألون الآخرين باهلل ،ملا هلل من
عظمة يف النفو�س ،و�أم ًال يف حتقيق مرادهم ..ف�إذا كان اهلل بهذه العظمة� ..أال
��ام) ،فقال البع�ض �أن
يجب �أن يتقوه؟ ثم اختلف املف�سرون يف املراد من (والأرح َ
الآية ت�أمر بتقوى اهلل الذي ي�س�أل بع�ضهم بع�ض ًا به وب�أرحامهم ..ك�أن يقول قائلهم،
وهو من �أرحامه�( :أ�س�ألك باهلل وبالرحم) ،مما يدل على عظمة اهلل وعظمة
الرحم عندهم حتى �أنهم ي�س�ألون به.
وهناك قول �آخ��ر لدى املف�سرين ،حيث اعتربوا �أن الآي��ة ت�أمر بتقوى اهلل،
و�أن يتقوا الأرح��ام ،ب�أن ال ي�سيئوا �إليهم وال يقطعوا �صالتهم بهم .و�سواء �أخذنا
بالتف�سري الأول �أم الثاين ،ف�إن النتيجة واح��دة ،وهي ما يف الآية من داللة على
عظم العالقات الرحمية ،و�أهميتها عند اهلل «عز وج��ل» .ولو عدنا �إىل خطبة
النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» التي قر�أتها قبل بدء �شهر رم�ضان ،ف�سنجد �أنه
«�صلى اهلل عليه و�آله» قد ن ّبه على �ضرورة مراعاة العالقة بالأرحام ،حيث قال:
( َوت ََ�ص َّد ُقوا َع َلى ُف َق َرا ِئ ُك ْم َو َم َ�س ِاكي ِن ُك ْمَ ،و َو ِّق ُروا ِك َبا َر ُك ْمَ ،وا ْر َح ُموا ِ�ص َغا َر ُك ْمَ ،و ِ�ص ُلوا
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�أَ ْر َح َام ُك ْمَ ،و ْاح َف ُظوا �أَ ْل ِ�س َن َت ُك ْم .)...واحلمدهلل �أن من العادات التي مل تنقطع يف
الكويت االعتناء ب�صلة الأرحام خالل ال�شهر الف�ضيل ،والتي ال تقت�صر فقط على
التوا�صل والزيارة ،بل على تقدمي امل�ساعدة وامل�شورة وما �إىل ذلك ،لأن مفهم �صلة
الأرح��ام ال يقت�صر على الزيارة� .إال �أن من امل�ؤ�سف �أن يعلم الإن�سان �أنه وعلى
الرغم من هذه التو�صيات الإلهية والنبوية يف هذا املجال� ،إال �أننا نلحظ �أن من بني
امل�ؤمنني املتدينني ،ومن �أهل امل�ساجد َمن ُيبقي اخل�صومة قائمة مع �أقرب النا�س
�إليه من �أرحامه ..مع الأخ �أو الأخت ..فهل ُيعقل ذلك؟
�إذا كان هناك خط�أ قد �صدر من �أحدهم جتاهكُ ..
فاعف وا�صفح...} ..
اهلل َل ُك ْم َو ُ
ون أَن َي ْغفِر ُ
َو ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا أَ َل ت ِ
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِحيم{
ُح ُّب َ
َ
«النور� .»22:أال تتطلع �إىل عفو اهلل و�صفحه يف هذا ال�شهر؟ فكيف تتطلع �إىل ذلك
و�أنت ال متلك اال�ستعداد لأن تعفو وت�صفح عما �صدر من �أقرب النا�س �إليك؟
�صحيح �أننا يف نهايات ال�شهر الف�ضيل ،ولكن الفر�صة ما زالت قائمة ..ال ت ََد ْع
هذا ال�شهر مي�ضي قبل �أن ُت�صلح عالقتك ب�أرحامك ..نحن نقر�أ يف الدعاء�( :أعوذ
بجالل وجهك الكرمي �أن ينق�ضي عني �شهر رم�ضان �أو يطلع الفجر من ليلتي هذه
ولك قبلي ذنب �أو تبعة تعذبني عليه)� ..أنت بهذا الدعاء تطلب العفو من اهلل..
فتع ّوذ بجالل وجهه الكرمي �أن ينق�ضي عنك �شهر رم�ضان و�أنت يف قطيع ٍة ِمن رحم
و�صفحه ،فاعفوا وا�صفحوا يرحمكم اهلل.
ِمن �أرحامك� ..إذا �أردمت عف َو اهلل
َ

اخلطبة الثانية

ُبعبع معاداة السامية
يف العقود الأخرية �أ�صبح عنوان معاداة ال�سامية من العناوين املخيفة والتي
َ
يحذر الكثريون من االبتالء بها ،و�إذا ما ُو ِّجهت �إىل �أحدهم �أ�صابع االتهام بذلك،
�سارع �إىل الترب�ؤ من ذلك.
77

• االستعمال األول:
يقال �أنه مت ا�ستعمال امل�صطلح لأول مرة من قبل الباحث الأملاين (فيلهلم مار)
لو�صف موجة العداء لليهود يف �أوروبا الو�سطى يف �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر .ثم
ّمت تعميم امل�صطلح يف �أملانيا عام  1879من قبل يهود �أوروبا كم�صطلح لـكراهية
اليهود ،و�أ�صبح هذا امل�صطلح �شائع ًا بعدها .والواقع �أن هذا العنوان ُي�ستخدم
كبعبع للرتهيب ،وحاجز دفاع �أول عن امل�شروع ال�صهيوين.
ومن هنا �أن�ش�أت وزارة اخلارجية الأمريكية  -مث ًال � -إدارة على عهد جورج
بو�ش االبن ،مهمتها مراقبة الأن�شطة املعادية لل�سامية على م�ستوى العامل ،و�إ�صدار
تقرير �سنوي ِّ
يو�ضح الإجراءات التي قامت بها جميع الدول ملكافحة الظاهرة!
بل و�صل الأمر �إىل حد �أن انتقاد احلكومة الإ�سرائيلية داخل الكيان ال�صهيوين
بات على عهد نتنياهو �صورة من �صور معاداة ال�سامية كما جاء يف مقال ُن�شر يف
الغارديان الربيطانية ،والذي ح ّذر �أي�ض ًا من انتقاد الليرباليني يف العامل الغربي
لإ�سرائيل ،لأن النتيجة �ستكون عك�سية!
مقدس:
• عنوان ّ
اليوم ،وبفعل الآلة الإعالمية وجهود ال�صهاينة واال�ستكبار العاملي �أ�صبحت
ال�سامية عنوان ًا مقد�س ًا يف زمن ك َفر النا�س فيه باملقد�سات ،وجتر�ؤوا حتى على
الذات الإلهية ب�شتى ال�صور .فاال�ستكبار العاملي وال�صهيونية �شاءتا �أن جتعال من
عنوان ال�سامية عنوان ًا مقد�س ًا غري قابل للم�ساءلة �أو االتهام ،وال يجوز لأحد �أن
حا�سب
يذكره �إال حمفوف ًا بالثناء واملديح والتعظيم والتبجيل ،ومن يتع ّر�ض لذلك ُي َ
�أمام املحاكم ،ويعاقب على ذلك �أ�شد العقاب.
والواقع �أن ا�ستعمال جذر كلمة «�سامي» يعطي انطباع ًا كاذب ًا ب���أنّ معاداة
موجهة �ضد جميع ال�ساميني ،واحلال �أن امل�س�ألة خا�صة باليهود فقط ،و�إن
ال�سام ّية ّ
مل يكونوا من ذرية �سام.
• بطالن النظرية:
�سام ،بح�سب الفر�ض التوراتي هو االبن املبا�شر للنبي نوح «عليه ال�سالم»،
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فبح�سب الق�صة التوراتية ف���إن الب�شرية على الكرة الأر�ضية بعد طوفان نوح
«عليه ال�سالم» انقر�ضت ب�شكل تام ،ما عدا من كانوا يف ال�سفينة ،و�أن كل الب�شرية
من بعد الطوفان تعود يف انت�سابها �إىل الأوالد الثالثة ل�سام وحام ويافث .يقول
الن�ص التوراتي( :ه�ؤُ َال ِء ال َّث َال َث ُة هُ ْم َب ُنو ُن ٍوحَ .و ِمنْ ه�ؤُ َال ِء ت ََ�ش َّع َب ْت ُك ُّل الأَ ْر ِ���ض)..
بالطبع ف�إن علم اجلينات اليوم �أثبت عدم �صحة هذا الكالم.
وتطرح التوراة فكرة التق�سيم على وفق لون الب�شرة:
• ذرية �سام ت�شمل ال�شعوب ال�ساكنة يف �شبه اجلزيرة العربية والعراق وال�شام،
مع �إخراج الكنعانيني و�ضمهم �إىل احلاميني.
• ذرية حام ،وت�شمل ذوي الب�شرة الداكنة من �أهل �أفريقيا.
• ذرية يافث وت�شمل ال�شعوب ال�ساكنة يف ال�شرق الأق�صى وبالد فار�س و�أوربا.
وت�صرح ال��ت��وراة �أن العرب (مب��ا ي�شمل يقطان وابنه ح�ضرموت ثم ذرية
ّ
�إ�سماعيل «عليه ال�سالم»)  -مع ا�ستثناء الكنعانيني  -ينحدرون من ذرية �سام.
�أي �أن ال�ساميني بح�سب هذا الفر�ض ي�شمل العرب كما ي�شمل بني �إ�سرائيل..
ولذا ف�إن معاداة ال�سامية معاداة للعرب ،كما هي معاداة لبني �إ�سرائيل .ولكننا ال
يوم ما احتج �أو رفع ق�ضية يف املحاكم الدولية حني ُي�ساء �إىل �شخ�ص
ن�سمع �أحد ًا يف ٍ
�سامي من غري اليهود ،وال اتُّهم �أحد بالعن�صرية �إن �أ�ساء �إىل عربي ..فالقدا�سة كل
القدا�سة لل�صهيونية التي ارتدت لبا�س ال�سامية.
الأم��ر الآخ��ر �أن كل الدالئل التاريخية والعلمية احلديثة املرتبطة بالبحوث
اجلينية ت�ؤكد �أن اليهود اليوم �أ�شمل من بني �إ�سرائيل ..مبن فيهم نتنياهو فهو
ينتمي �إىل فرع جيني �أوروب��ي وال عالقة له ببني �إ�سرائيل وال�سامية .عندما مت
تعميم امل�صطلح يف �أوروبا ،ا�ستفاد هرتزل من ذلك ،وجعل معاداة ال�سامية م�شكلة
العامل الغربي ،وحمذر ًا من طبيعة العن�صر اليهودي يف �أي جمتمع من املجتمعات
بلحاظ �أنه بطبيعته عن�صر مثري لال�ضطراب والتمرد.
• املشروع الصهيوين:
وقد ا�ستند هرتزل �إىل هذا الر�أي يف مرا�سالته مع ملوك وحكام �أوروبا ،ف� ّصور
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لهم �أن بقاء اليهود داخل املجتمعات التي يحكمونها لي�س يف �صالح هذه املجتمعات
وال يف �صالح حكوماتها ،ولهذا يجب على هذه احلكومات ت�شجيع فكرة ال�صهيونية
و�إن�شاء الوطن اليهودي حتى تتخل�ص هذه احلكومات من العنا�صر املناه�ضة لها.
ومل يكتف زعماء ال�صهيونية بتوظيف فكرة معاداة ال�سامية خلدمة �أهدافهم،
و�إمنا جندهم يف�سرون عالقات اليهود يف التاريخ القدمي مع ال�شعوب التي عا�شوا
بينها �أو ات�صلوا بها داخل �إطار نظرية معاداة ال�سامية ،وهي بلحاظ ما �سبق عبارة
عن كذبة ومغالطة كبرية.
• ضرورة التوعية:
�إن جزء من عملية املواجهة مع ال�صهيونية تتم ّثل يف ن�شر التوعية اخلا�صة
بتعرية �أكاذيبها وتزويرها للتاريخ ،مبا يف ذلك معاداة ال�سامية التي حتولت
�إىل بعبع يتم عن طريقه تخويف النا�س من انتقاد ال�صهاينة وكيانهم اللقيط.
�إن القوة الإعالمية التي ّ
وظفتها ال�صهيونية يف هذا الطريق ،وعمالة وانتهازية
بع�ض الإعالميني العرب م�ؤخر ًا ممن حت ّولوا �إىل �أدوات م�أجورة لرتويج تلك
الأ�ضاليل ُتربز من جديد �أهمية �إحياء الذكريات املرتبطة باغت�صاب الأرا�ضي
الفل�سطينية والعدوان ال�صهيوين ب�شتى �صوره ،وذلك من قبيل �إحياء ذكرى يوم
القد�س العاملي ..فلنتحمل م�سئوليتنا يف هذا الطريق ،ال�سيما مع ا�شتداد حملة
الرتويج والدعاية والتهيئة للتطبيع تناغم ًا مع �صفقة القرن الباطلة والظاملة ،واهلل
هو امل�ستعان وهو على كل �شيء �شهيد.

80

� 4شوال 1440

14

 7يونيو  2019م

اخلطبة الأوىل

رأس العقل

يف و�سائل ال�شيعة عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :ر� ُأ�س العقل،
بعد الإميان باهلل ،التو ّد ُد �إىل النا�س ،وا�صطنا ُع اخل ِري �إىل ِّ
كل َبر وفاجر).
ال�سلوك الأخالقي الرفيع والراقي يجب �أن يكون جزء من ال�شخ�صية ،ال �أمر ًا
م�صطنع ًا .عندما يكون الإن�سان �صادق ًا يف كالمه وتعامالته ووعوده مع َمن يلتقي
معه �ضمن عنوان حمدد كالدين �أو املذهب �أو الع�شرية و�أمثال ذلك ،وال يجد حرج ًا
يف الكذب وخيانة الوعد مع الآخرين ،فهذا �سلوك �أخالقي م�صطنع .مثل هذا
ال�سلوك فيه ت�ص ّنع وتك ّلف ..هو غري نابع من طبيعة ال�شخ�صية ،وال من العقل ،بل
نتيجة العاطفة ..ومثل ال�صدق �سائر العناوين الأخالقية.
�أم��ا احلديث فري�شدنا �إىل الطبيعة الأخالقية الرا�سخة لدى امل�ؤمن باهلل
�سبحانه ،والنابعة من القناعة العقلية ،ولي�س من حرارة العاطفة التي قد تنطفيء
فيختفي معها ذلك ال�سلوك الأخالقي ،وقد تتحرك باجتاه �آخر مع تب ّدل االنتماء
لدى نف�س الفرد� ،أو حتت ظروف عاطفية معينة.
الحظ التعبري( :ر�أ�س العقل ،بعد الإميان باهلل) ..العقل هو الدافع ..العقل
مبا هو ر�سول باطن ،كما جاء يف املروي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال:
(العقل ر�سول باطن ،والر�سول عقل ظاهر).
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 ثم الحظ الت�أكيد على ال�شمولية يف الأخ�لاق من خالل ا�ستعمال كلمتي(النا�س) و(كل)( :التو ّد ُد �إىل النا�س ،وا�صطنا ُع اخل ِري �إىل ِّ
كل َبر وفاجر) ،كي ال
يتوهم �أحد �أن املطلوب هو التودد �إىل امل�ؤمنني فقط ،وال ا�صطناع اخلري للم�ؤمنني
ّ
فقط ..بل للنا�س ..مبن فيهم الفاجر.
 وم��ا ي��دري��ك ..فلعل ه��ذا ال�سلوك الأخ�لاق��ي يكون بوابة هداية و�إ�صالحلغري امل�ؤمنني ال�صاحلني ،وبذلك ينال الإن�سان ثوابني ..ثواب ال�سلوك الأخالقي
الرفيع ..وثواب الهداية.
نفو�سنا عامرة باحلب جتاه الآخرين ،ولي�س باحلقد عليهم ،فبهذا
 فلتكن ُاحلب نعي�ش الراحة النف�سية ،وطم�أنينة الروح ،ون�سعى لتحقيق ال�سلم يف عالقاتنا
بالآخرين بغ�ض النظر عن انتماءاتهم و�آرائهم.
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ني{ «هود.»119-118 :
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هلل «عز وجل» القدرة على �أن يجعل النا�س على طريقة واحدة يف ا�ستخدام
عقولهم ويف ت�صوراتهم لكل الق�ضايا املتعلقة بالإميان واحلياة ،وهو القائل }�إِ َّ َنا
َق ْو ُل َنا ِل َ�ش ْيءٍ �إِ َذ�آ �أَ َر ْد َنا ُه �أَن َّن ُق َ
ول َل ُه ُكنْ َف َي ُكونُ { «النحل.»40:
ولكن م�شيئته كانت يف جعل الإن�سان حر ًا يف تفكريه و�إرادته ،وز ّوده بال�ضوابط
الداخلية ،كالعاطفة والفطرة والإرادة والعقل ،واخلارجية كالر�سل والر�ساالت
والكتب ال�سماوية ل ُيح�سن االختيار.
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• اختالف وتنازع:
طبيعة هذه احلرية يف التفكري والت�صرف �أدت �إىل حترك الرغبات الذاتية
واالنفعاالت ال�شخ�صية التي قد تتعار�ض يف كثري من الأحايني مع رغبات الآخر
وانفعاالته� .أنا �أريد هذا ال�شيء ،و�أنت تريده ،وذاك يريده� ..أنت ت�صرفت بهذه
الطريقة� ،أنا غ�ضبت ،والآخر حزن وابتعد� ..إلخ.
وهكذا يحدث االختالف مع الآخر ،وين�ش�أ عنه النزاع الذي قد ي�ؤ ّدي �إىل �أكرث
من نتيجة �سلبية ..وهذه النتائج ال�سلبية قد ال تتوقف عند هذين الفردين ،بل
تن�سحب �إىل الدائرة ال�صغرية املحيطة به ،كالزوجة والأبناء ،وقد تتو�سع �إىل
الع�شرية� ،أو املجتمع الأكرب.
اس أُ َّم ًة
َج َع َل َّ
آء َر ُّب َك ل َ
الن َ
نعود �إىل الآية حيث يقول «عز وجل»َ } :و َل ْو َش َ
َو ِ
ني{ بحيث ال ي�ستطيعون حتقيق حالة الأمة الواحدة..
اح َد ًة َو َ
ُون ُم ْخ َتلِ ِف َ
ال َي َزال َ
فهم يف حالة اختالف دائمة .فهل هذا قدر اجلميع؟ لقد ا�ستثنى اهلل �سبحانه فئة
ِال َمن َّر ِح َم َر ُّب َك{ ..هذه املجموعة ميكنها �أن تكون �أمة
عب عنها بعنوان }إ َّ
معينة ّ
واحدة ،فتكون الأمة املرحومة.
ولعلنا ن�ستطيع فهم الآية ب�صورة �أكرث تف�صي ًال من خالل ما جاء يف �سورة �آل
اع َت ِص ُمو ْا
عمران « »108-103حول و�صف الأمة الواحدة ،حيث قال «عز وجل»َ } :و ْ
ِب َح ْب ِل ا ِ
هلل َجمِي ًعا
َّف َب ْي َن ُقلُو ِب ُك ْم
َف َأل َ

ُرو ْا ِن ْع َم َة ا ِ
هلل َعلَ ْي ُك ْم ِإ ْذ كُن ُت ْم أَ ْع َداء
َو َ
ال َت َف َّرقُو ْا َوا ْذك ُ
َف َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َمت ِ
ِخ َوا ًنا{ �أي �أن هناك تدخ ًال �إلهي ًا يف
ِه إ ْ

امل�س�ألة عندما يجد الأر�ضية مهي�أة والقابلية موجودة لدى هذه الفئة.
ولي�س بال�ضرورة �أن نفهم هذا التدخل الإلهي ب�صورة غيبية حم�ضة ،بل قد
يكون ذلك بالإ�ضافة �إىل وجود النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» والقر�آن وما فيه من
وح َكم ،و�أخالقيات.
تعاليم ،وت�شريعاتِ ،
وعلى �إثر هذا التدخل الإلهي وحت ّقق الألفة والأخ ّوة ،هناك م�سئولية االعت�صام
بحبل اهلل وع��دم التفرق� ..أي البد من اتخاذ الإج���راءات الوقائية ،والبنيوية،
والعالجية التي حتفظ هذه النعمة.
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• خطوات إجرائية:
ثم ت�ستعر�ض الآي��ات بع�ض اخلطوات الإجرائية التي من �ش�أنها حفظ هذه
ِك ُي َب ِّي ُن ُ
اهلل َل ُك ْم
َذل َ
النا ِر َف َأن َق َذكُم ِّم ْن َها ك َ
َى َش َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن َّ
احلالةَ } :وكُن ُت ْم َعل َ

ْم ْع ُر ِ
آ َيات ِ
وف
ون ِإلَى ال َ
ْخ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
ونَ ،و ْل َت ُكن ِّمن ُك ْم أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
ِه َل َعلَّ ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ون ِبال َ
ون{
ْمن َك ِر َوأُ ْولَـئ َ
ِح َ
ْم ْفل ُ
ِك ُه ُم ال ُ
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ال ُ

ثم تنتقل الآيات للتحذير من تكرار جتارب ال�سابقني الذين �أنعم اهلل عليهم
بهذه النعمة ،ولكنهم �سرعان ما تخلوا عنها ،ف�صاروا كغريهم من الذين يعي�شون
ال َت ُكو ُنو ْا كَال ِ
اءه ُم
االختالف امل�ستمرَ } :و َ
ين َت َف َّرقُو ْا َو ْ
َّذ َ
اخ َتلَ ُفو ْا مِن َب ْع ِد َما َج ُ
ات{ البينات على امل�ستوى النظري ،والبينات من خالل معطيات الواقع
ا ْل َب ِّي َن ُ
يم{.
وتذ ّوق حالوة الألفة والأخوة } َوأُ ْولَـئ َ
ِك َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
ثم يزداد وقع التحذير ،فكما تخافون �أن يعاقبكم اهلل على ت�صرفاتكم على
امل�ستوى ال�شخ�صي ،من خالل املعا�صي الفردية ،عليكم �أن تخافوا �أن يعاقبكم اهلل
َس َو ُّد ُو ُجو ٌه َف َأ َّما ال ِ
ين
على التمرد على هذه النعمةَ } :ي ْو َم َت ْب َي ُّ
َّذ َ
ض ُو ُجو ٌه َوت ْ
ون،
ميا ِن ُك ْم ف ُ
اب ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْك ُف ُر َ
اس َو َّد ْت ُو ُج ُ
وه ُه ْم أَ ْك َف ْرتُم َب ْع َد ِإ َ
َذوقُو ْا ا ْل َع َذ َ
ْ
وه ُه ْم َففِي َر ْح َم ِة ا ِ
َوأَ َّما ال ِ
ون{ هنا تلتقي
ِد َ
هلل ُه ْم فِي َها َخال ُ
َّذ َ
ين ا ْب َي َّض ْت ُو ُج ُ
ِك َخلَ َق ُه ْم{.
الآيات مع قوله «تعاىل» }إ َّ
ِال َمن َّر ِح َم َر ُّب َك َولِذل َ
ات ا ِ
ُوها
ْك آ َي ُ
ثم ي�أتي الت�أكيد على ج ّدية املو�ضوع ،والعدالة الإلهيةِ } :تل َ
هلل َن ْتل َ
ْح ِّق َو َما ُ
ني{.
ِيد ُظل ًْما ِّل ْل َعا َل ِم َ
اهلل ُير ُ
َعلَ ْي َك ِبال َ

• عوامل ضرورية لتحقيق األلفة:
الألفة ،والأخوة ،وعدم االختالف ،وعدم تنازع هذه الفئة ،ال يعني �أن �أحدهم
ن�سخة عن الآخر ،بل ي�أتي ذلك من خالل توفري جمموعة من العوامل� ،أذكر بع�ض ًا
منها باخت�صار:
� .1إنهم مل يخلدوا �إىل الأر���ض ليكونوا ماديني ال يعريون القيم املعنوية �أي
اهتمام( :حب الدنيا ر� ُأ�س الفنت ،و�أ�صل امل َِحن) ..الإمام علي.
 .2تنازلوا عن �أنانيتهم و�أنكروا ذواتهم بامل�ستوى الذي �آثروا فيه الآخرين على
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�أنف�سهمّ ،
ووطنوا �أنف�سهم على الت�ضحية من �أجل ال�صالح العامَ } :وال ِ
ين َت َب َّو ُءوا
َّذ َ
ون فِي ُص ُدور ِ
ِه ْم
ِم َو َل َي ِج ُد َ
ِم ُي ِح ُّب َ
مي َ
َّ
الدا َر َو ْ ِ
ال َ
اج َر ِإ َل ْيه ْ
ان مِن َق ْبلِه ْ
ون َم ْن َه َ
وق ُش َّح
اص ٌة َو َمن ُي َ
ِم َو َل ْو ك َ
ِر َ
َان ِبه ْ
ون َعلَى أَن ُف ِسه ْ
َح َ
ِم َخ َص َ
اج ًة ِّم َّما أُوتُوا َو ُي ْؤث ُ
ون{ «احل�شر.»9:
َن ْف ِس ِه َف ُأولَـئ َ
ِح َ
ْم ْفل ُ
ِك ُه ُم ال ُ
ف�صدقوا يف القول والعمل وكانوا �أمناء
 .3التزموا بالأخالقيات االجتماعية َ
جمتمعاتهم( :ال تنظروا �إىل ك�ثرة �صالتهم و�صومهم وك�ثرة احل��ج واملعروف
وطنطنتهم بالليل ،ولكن انظروا �إىل �صد ق احلديث و�أداء الأمانة) ..النبي الأكرم.
 .4ابت َعدوا عن اجلدال( :ثمرة املراء ال�شحناء) ..الإمام علي.
 .5تر ّفعوا على توافه الأمور�( :إن اهلل كرمي يحب الكرم ومعايل الأخالق ويكره
�سف�سا َفها) ..النبي.
أح�سنوا الظن ب�إخوانهم( :من ح�سن ظنه بالنا�س حاز منهم املحبة)..
َ � .6
الإمام علي.
• املحافظة على مكتسبات رمضان:
لقد خلق اهلل «عز وجل» النا�س ليعي�شوا حالة الوئام وال�سلم والألفة والأخوة
فيما بينهم ،والتي من خاللها تتجلى الرحمة الإلهية يف الدنيا ،وينالون بها رحمته
الأخروية ،وكان �شهر رم�ضان مبا فيه من �أجواء الرتاحم والتالقي والعطاء فر�صة
لتعزيز تلك النعمة ،وجتربة عملية لتذ ّوق حالوتها ،فلنحذر �أن نكفر بها بالعودة
�إىل �سريتنا الأخرى التي تتعزز فيها �صور االختالف والتنازع من خالل انبعاث
نوازع ال�شر والأنانية يف النفو�س.
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اخلطبة الأوىل

رسالة إىل اخلرجيني

املوهبة نعمة من نعم اهلل «تعاىل» عند الإن�سان ..وكل نعمة يجب مقابلتها
وح�سن اال�ستخدام .فمن وهبه اهلل ذكاء �أو قدرة ج�سمانية �أو
بال�شكر والإح�سان ُ
قدرة على اكت�ساب العلوم� ،أو موهبة �شعرية �أو فنية �أو كتابية ،وجب عليه ال�شكر
والتوا�ضع وم�ساعدة الآخرين من خالل ما وهبه اهلل.
والكرب عندما يرون �أنف�سهم
�إال �أن بع�ض النا�س ي�سيطر عليهم الغرور وال ُعجب ِ
متف ّوقني على الآخرين يف �أمر ما� ،أو �أنهم يتح ّولون �إىل �أف��راد �أنانيني ،كما قد
ي�ستغلون مواهبهم بج�شع ما ّدي .ال�صورة اجلميلة التي ر�سمها الإ�سالم عن الإن�سان
يف كماالته تتعار�ض مع هذه ال�صورة القبيحة ،لأن:
( .1خري النا�س َمن َن َفع النا�س) كما جاء يف احلديث النبوي ال�شريف.
 .2وهو يدعو اهلل دائم ًا �أن يو ّفقه خلدمة الآخرين من خالل هذه املواهب
ِد َّي َوأَ ْن
َي َو َعلَى َوال َ
الإلهيةَ } :ر ِّب أَ ْوز ْ
ِعنِي أَ ْن أَ ْش ُك َر ِن ْع َم َت َك ا َّلتِي أَ ْن َع ْم َت َعل َّ
ِحا ت َْر َضا ُه{ «الأحقاف.»15:
أَ ْع َم َل َصال ً
فلم
ْم إ َِّل َقل ً
ِيل{ «الإ�سراءَ ..»85:
 .3وهو على يقني ب�أنه } َو َما أُوتِي ُتم ِّم َن ا ْل ِعل ِ
والكرب؟
الغرور ِ
 .4ثم �إن الأمر كله بيد اهلل ،وقد ُي�س َلب الإن�سان هذه النعم ،كما قد ُيعطى
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ُم ََ
ِيد َّن ُك ْم{ «�إبراهيم.»7:
املزيد منهاَ } :و ِإ ْذ َت َأ َذ َ
لز َ
ّن َر ُّب ُك ْم َلئِن َش َك ْرت ْ
يتجب �أو يعي�ش الأنانية بكل �صورها لكان
يتكب �أو ّ
و�أخري ًا ،ف�إنه لو كان لأحد �أن ّ
ذلك هو النبي �سليمان «عليه ال�سالم» الذي �أعطاه اهلل «عز وجل» ما مل يعط �أحد ًا
َه َع ْي َن
اح َها َش ْه ٌر َوأَ َس ْل َنا ل ُ
ِسلَ ْي َم َ
الر َ
يح ُغ ُد ُّو َها َش ْه ٌر َو َر َو ُ
من قبل ومن بعدَ } :ول ُ
ان ِّ
ْن َر ِّب ِه َو َمن َي ِز ْغ ِم ْن ُه ْم َع ْن أَ ْم ِر َنا
ْج ِّن َمن َي ْع َم ُل َب ْي َن َي َد ْي ِه ِب ِإذ ِ
ا ْلق ْ
ِن ال ِ
ِط ِر َوم َ
ان
ِيل َو ِج َف ٍ
َماث َ
الس ِع ِ
ُون ل ُ
ِن َع َذ ِ
ريَ ،ي ْع َمل َ
ُن ِذ ْق ُه م ْ
اء مِن َّم َحار َ
ِيب َوت َ
اب َّ
َه َما َي َش ُ
اس َي ٍ
ُدو ٍر َّر ِ
ات{ «�سب�أ� .»13:إال �أنه �أدرك �أن كل هذه العطايا الإلهية هي
ْج َو ِ
اب َوق ُ
كَال َ
َض ِل َر ِّبي ِل َي ْبلُ َونِي أَأَ ْش ُك ُر أَ ْم أَ ْك ُف ُر{ «النمل.»40:
اختبار �سماويَ } :ق َ
ال َٰه َذا مِن ف ْ
اب{ «�ص .»39:وهذا النموذج
ف�شكرَٰ } :ه َذا َع َطا ُؤ َنا فَا ْم ُن ْن أَ ْو أَ ْم ِس ْك ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
الش ُكو ُر{
ِي َّ
آل َدا ُوو َد ُش ْك ًرا َو َقل ٌ
اع َملُوا َ
ِيل ِّم ْن ِع َباد َ
من النا�س منوذج نادرْ } :

«�سب�أ ..»13:فمن يو َّفق �أن يكون كذلك كان من الذين يحبهم اهلل ويق ّربهم �إليهم
آب{ «�ص.»40:
و ُي ِ
ِن ل ُ
ند َنا َل ُز ْل َف ٰى َو ُح ْس َن َم ٍ
ح�سن عاقبتَهمَ } :وإ َّ
َه ِع َ
يف هذه الأيام ظهرت نتائج الثانوية العامة ،وتخ ّرج بع�ض �شبابنا من الكليات
بتف ّوق ،ليبد�أوا مرحلة جديدة من حياتهم ..فليكن هناك تخطيط من قبلهم ،ال
على م�ستوى اخلطوة التعليمية �أو الوظيفية القادمة فح�سب ،بل ويف الكيفية التي
من خاللها ن�شكر املنعم على نعمه ..لأن علينا دائم ًا �أن ن�سعى لنكون ممن يعون
قيمة املواهب التي �أنعم اهلل بها علينا ،و�أن ُنح�سن ا�ستعمالها فيما يعود علينا وعلى
الآخرين وعلى احلياة التي خلقها اهلل «تعاىل» باخلري.

اخلطبة الثانية

سلوكياتنا يف موسم السفر
عن الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم»( :كونوا دعا ًة للنا�س بغري �أل�سنتكمَ ،ليوا
منكم الور َع واالجتها َد وال�صال َة واخلري ،ف�إنّ ذلك داعية).
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يف ال�صيف ،وحيث ينت�شر النا�س يف �أنحاء العامل بحث ًا عن الراحة واال�ستجمام
واالبتعاد عن حرارة اجلو ،من ال�ضروري االنتباه �إىل �سلوكياتنا مبا ُيعطي انطباع ًا
�إيجابي ًا عنا ك�أفراد ،وعن امل�سلمني كمجموع ،وعن الإ�سالم كانتماء.
• سلوكيات سلبية:
قبل � 3سنوات ،وباملان�شيت العري�ض لإحدى ال�صحف اخلليجية كان العنوان:
(ك�شتات طبخ و�شي�ش حتت برج �إيفل ورق�ص و�شيالت يف �أفخم �شوارع �أوروب��ا
و�سرقة طيور الهايد بارك و�إتالف للممتلكات العامة خمجل ومرفو�ض� ..سلوكيات
ال�سياح يف اخلارج�« ..إذا منت كفو ال ت�سافر»).
وحت ّدث املقال عن حجم ال�صورة ال�سلبية التي قد يرتكها ال�سياح عند عدم
مراعاة الأنظمة والقوانني ،والقيام ب�سلوكيات ال تتناغم مع الأعراف �أو اجلو العام
يف البلد املق�صود .وما جاء يف هذه ال�صحيفة اخلليجية ميكن تعميمه على �أي
�سائح ،وال يخ�ص بلد ًا بذاته.
• صورة إجيابية:
بالطبع ،من املفرت�ض �أن ال تكون هناك ازدواجية يف ال�سلوك ..فكما ذكرت يف
الأ�سبوع املا�ضي ،يفرت�ض بالأخالقيات �أن تكون نابعة من ال�شخ�صية ،ولي�ست حالة
طارئة ومتك َّلفة.
ولكن �أحيان ًا يحتاج الإن�سان �إىل التك ّلف و�إلزام النف�س ،و�أن يفعل ما قد ال يلتزم
به عادة ،ال من باب الرياء ،وال النفاق ،وال ازدواجية ال�شخ�صية ،بل من باب تعويد
النف�س والتدريب� ،أو لوجود ما ي�ستدعي االهتمام بذلك.
مث ًال ،ال�شخ�ص الذي ّ
يطلع على �أهمية ممار�سة الريا�ضة ،بلحاظ �أن يف ذلك
م�صلحة �صحية ،وهو لي�س من �أهل الريا�ضة ،هل ُيعاب عليه ذلك؟
وهكذا ،ف���إن ال�شخ�ص ال��ذي يدخل املكتبة فيلتزم الهدوء التام وال�صوت
املنخف�ض ،مع �أن هذا لي�س من طبعه ،هل يعاب عليه ذلك؟
فال�صورة التي نعك�سها عن �سلوكياتنا يف البالد التي ن�سافر �إليها ينبغي �أن
تكون �صورة �إيجابية.
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ك ٌّل م ّنا �سفري لبلده ،و�سفري لدينه ،و�سفري ملدر�سة �أهل البيت «عليه ال�سالم»..
وهذه ال�سفارة ينبغي �أن تعك�س �صورة �إيجابية جذابة .ولنالحظ الروايات التالية:
• عن الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم»( :يا مع�شر ال�شيعة� ،إ ّنكم قد ُن�سبتم �إلينا،
كونوا لنا زين ًا وال تكونوا علينا �شين ًا).
• عن الإم��ام احل�سن الع�سكري «عليه ال�سالم» �أنه قال ل�شيعته�( :أو�صيكم
بتقوى اهلل ،والورع يف دينكم ،واالجتهاد هلل ،و�صدق احلديث ،و�أداء الأمانة �إىل
من ائتمنكم من ب ّر �أو فاجر ،وطول ال�سجود ،وح�سن اجلوار ،فبهذا جاء حممد
«�صلى اهلل عليه و�آله»� ،ص ّلوا يف ع�شائرهم ،وا�شهدوا جنائزهم ،وعودوا مر�ضاهم،
و�أ ّدوا حقوقهم ،ف�إنّ الرجل منكم �إذا ورع يف دينه و�صدق يف حديثه ،و�أ ّدى الأمانة،
وح ُ�سن خلقه من النا�س قيل :هذا �شيعي ،في�س ّرين ذلك .اتقوا اهلل وكونوا زين ًا ،وال
َ
ً
�سن
تكونوا �شينا ،ج ّروا �إلينا كل مودة ،وادفعوا عنا كل قبيح ،ف�إنه ما قيل فينا من َح ٍ
فنحن �أهله ،وما قيل فينا من �سوء فما نحن كذلك).
الحظ جمموعة ال�سلوكيات االجتماعية التي ينبغي مراعاتها ،بالإ�ضافة �إىل
ال ُبعد العبادي الديني ،وارتباط ذلك بالعنوان الذي يحمله الإن�سان( :قيل :هذا
�شيعي) ..ويف هذا �سرور لقادة هذه املدر�سة العظيمة ،مبا ي�ؤكد �إيجابية هذا
املنحى يف ال�سلوك.
• أبان بن تغلب:
�أبان بن تَغ ِلب َ
مف�سر وقاريء وفقيه و�أديب ولغوي،
اجلريري الكندي الكويفّ ،
�أدرك ثالثة من �أئمة �أهل البيت «عليهم ال�سالم» ،وهم الإمام علي بن احل�سني
والإمام حممد الباقر والإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» ،وله عدة م�ؤلفات،
وبالإ�ضافة �أنه �أخذ عن الأئمة ،فقد �أخذ عن بع�ض تابعي ال�صحابة.
النجا�شي يف كتاب «الفهر�ست» بعدما َذكر يف ترجمة �أبان �أنه عظيم املنزلة من
بني علماء مدر�سة �أهل البيت «عليه ال�سالم» ،روى �أن الباقر «عليه ال�سالم» قال له:
(اجل�س يف م�سجد املدينة) وكان �أبان يعي�ش يف الكوفة ،ولكن يبدو �أنه ا�ستقر لفرتة
(وافت النا�س ،ف� ّإن �أُحب �أن ُيرى يف
يف املدينة ،ولعل ذلك يف مو�سم عمرة �أو حج
ِ
�شيعتي مث ُلك).
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هذه الأمثلة من الن�صو�ص ت�ؤكد �أهمية النماذج العملية التي يق ّدمها النا�س
من خالل �سلوكياتهم ب�شكل عام ،وخالل مو�سم ال�سفر عند االحتكاك باملجتمعات
الأخرى ،ال�سيما بلحاظ ت�شويه �صورة امل�سلمني على مدى ال�سنوات املا�ضية ب�سبب
جرائم التكفرييني ،مما يح ّملنا م�س�ؤولية �أكرب.
• أمريكي يريد أن ُيسلِم:
قبل �أيام ،زارين معلم �أمريكي وافد �إىل الكويت ،يريد �إ�شهار �إ�سالمه ،ومت
ذلك بحمد اهلل ..وعندما �س�ألته :ما الذي دفعك للدخول يف الإ�سالم؟ قال يل :لقد
ّ
اطلعت عن قرب على قيم الإ�سالم الأخالقية واملبدئية.
وقال :وجدت �أنني م�سلم منذ �أن كنت يف العا�شرة من عمري ،لأنّ كل ما ُذكر
يل كان متطابق ًا مع القيم والأخالقيات التي �أتب ّناها منذ طفولتي .هكذا هو ت�أثري
القيم واملباديء عند �أويل الألباب.
• كونوا زي ًنا:
فلنكن يف �سلوكياتنا عموم ًا ،وعند �سفرنا �إىل اخلارج على وجه اخل�صو�ص،
مناذج �إيجابية يفتخر بها الإ�سالم ،كما كان يفتخر �أئمتنا «عليه ال�سالم» ببع�ض
�أ�صحابهم ،وكما كانوا يتم ّنون �أن يفخروا ب�شيعتهم و�أتباعهم حني ُين�سبون �إليهم،
و�أن ندرك �أهمية وح�سا�سية �أن ُيقال هذا م�سلم ،وهذا �شيعي ..ف�إن لهذا العنوان
قيم ًة عليا ،فلنحر�ص �أن نكون خري مم ّثلني لها.
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اخلطبة الأوىل

ض َب ْيض
َق ْي ُ

روى ال�شريف الر�ضي يف نهج البالغة يف اخلطبة برقم � 166أن �أمري امل�ؤمنني
«عليه ال�سالم» خطب فقال يف احلث على الت�آلف� ،أي �أن تكون هناك حالة من
العالقة احلميمة بني النا�س:
ِ ( .1ل َي َت�أَ َّ�س َ�ص ِغ ُري ُك ْم ِب َك ِب ِري ُك ْم) من الوا�ضح �أن الأمر بالت� ّأ�سي يرتبط باجلوانب
الإيجابية ،وهو �صورة معاك�سة حلالة التم ّرد .فالأب مث ًال عندما يرى �أن ابنه يقتدي
به ،وي�أخذ من �صفاته الإيجابية ،ف�إن هذا مدعاة لالرتياح النف�سي والتقارب بينهما
واملزيد من التحاب .على خالف ما لو كان الولد متم ّرد ًا ،وذا �أطباع و�سلوكيات
خمالفة للأب .ومثل هذا ما لو كان الأخ الأ�صغر يتق ّرب �إىل الأخ الأكرب ،وي�أخذ
عنه بع�ض الإيجابيات ،ف�إن هذا مدعاة لتقوية العالقة بينهما ،وحتقيق حالة من
العالقة احلميمة ،وال�شعور املتبادل باالهتمام.
َ ( .2و ْل َي�أَ ْف َك ِب ُري ُك ْم ِب َ�صغ ِري ُك ْم) فلريحم الكبار �ضعف ال�صغار وجه َلهم وعدم
خربتهم يف احلياة ،مما قد يوقعهم يف الأخطاء .خا�صة و�أن الكبار عا�شوا جتربة
الطفولة وعدم الن�ضج والتهور واالندفاع والرغبة يف اال�ستقاللية �إلخ ..فهل كانوا
يو ّدون �أن ُيع َّنفوا من قبل الكبار� ،أو ُي�ستهز�أ بهم� ،أو �أن يعاقبوا عقاب ًا �شديد ًا؟
َ ( .3و َال َت ُكو ُنوا َك ُج َفا ِة ْ َ
هلل َي ْع ِق ُلونَ .
ال ِاه ِل َّي ِةَ :ال يف الدِّ ِين َي َت َف َّق ُهونَ َ ،و َال َع ِن ا ِ
َك َق ْي ِ�ض َب ْي�ض) الق�شرة العليا الياب�سة للبي�ض (يف �أَ َداح) حفرة حتفرها بع�ض
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الزواحف والطيور لتبي�ض فيها ( َي ُكونُ َك ْ�س ُر َها ِو ْزر ًاَ ،و ُي ْخ ِر ُج ِح َ�ضا ُن َها َ�ش ّر ًا) فعندما
جتد هذا البي�ض و�أنت ال تعلم هل هو بي�ض طائر �أم بي�ض �أفعى� ،ستكون مرتدد ًا
بني املحافظة عليه لت�ستفيد منه الحق ًا بلحاظ �أنه بي�ض طائر ،وبني ك�سره للتخل�ص
من �شره بلحاظ �أنه بي�ض �أفعى �سامة .جفاة اجلاهلية هكذا ،ال تعلم هل �سيخرج
احلي منهم ،فتحافظ عليهم� ،أم �أنهم يكونون مثل الو�صف الذي جاء على ل�سان
َذ ْر َعلَى ا َ
ِين َد َّيا ًرا،
ال ُنو ٌح َّر ِّب ال ت َ
نوح «عليه ال�سالم»َ } :و َق َ
أل ْر ِ
ِن ا ْل َكا ِفر َ
ض مَ
َاج ًرا ك ََّفا ًرا{ «نوح »27-26:ليكون
ِدوا إ َّ
إ َِّن َك إِن ت َ
ِال ف ِ
َذ ْر ُه ْم ُي ِضلُّوا ِع َبا َد َك َوال َيل ُ
الأف�ضل �أن تتخ ّل�ص منهم وتريح النا�س من �ش ّرهم .ال تكونوا هكذا ،بل فليكن اخلري
منكم ظاهر وا�ضح ..وال�سبيل لتحقيق ذلك هو التفقه يف الدين ،والتعقل عن اهلل
باال�ستفادة من كتابه الكرمي ،مبا فيه من ت�شريعات وحكم ومواعظ وو�صايا وتهذيب
للنف�س وق�ص�ص ذات �أبعاد �إميانية و�أخالقية ترتبط باحلياة الدنيا وبالآخرة.

اخلطبة الثانية

ّ
التسلح النووي
«معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سالم» معهد مك ّر�س للبحث يف ال�صراعات،
وق�ضايا الت�سلح .وق��د �أ ُن�شيء يف ع��ام  ،1966وه��و يوفر البيانات والتحليالت
والتو�صيات بخ�صو�ص ال�صراعات وق�ضايا الت�سلح لوا�ضعي ال�سيا�سات والباحثني
وو�سائل الإعالم واملهتمني من العامة.
قبل �أربعة �أي��ام ،ن�شر هذا املعهد تقرير ًا مفاده �أن الواليات املتحدة يف بداية
 2019مع رو�سيا ،وبريطانيا ،وفرن�سا ،وال�صني ،والهند ،وباك�ستان ،و�إ�سرائيل،
وكوريا ال�شمالية متتلك مبجموعها نحو � 13ألف ًا و 865ر�أ�س ًا نووي ًا .هذا الرقم �أقل
بنحو  600ر�أ���س عن بداية  ،2018ولكن هذا الرقم  -بح�سب املعهد  -خمادع.
فتخفي�ض العدد ال ي�أتي من قناعة لدى هذه الدول ب�ضرورة التخل�ص من كل الأ�سلحة
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النووية ،بل لوجود اتفاقية بني الواليات املتحدة ورو�سيا تعود لعام  2010وتن�ص على
�إتالف الر�ؤو�س النووية القدمية التي تعود �إىل زمن احلرب الباردة.والدليل على
ذلك بح�سب التقرير� ،أن هذه الدول مبا يف ذلك الواليات املتحدة ورو�سيا:
1ـ تويل «�أهمية متزايدة» لهذه الأ�سلحة وتقوم بتحديث تر�سانتها.
2ـ عمر االتفاقية � 10سنوات ،و�ستنتهي عام  ،2020و بح�سب اخلبري الك�سندر
خرامت�شيكني من املعهد الرو�سي للتحليل ال�سيا�سي والع�سكري( :يف الواقع احلايل،
لي�س هناك �أي �أمل يف التو�صل �إىل �أي اتفاق جديد) .مما �سيدفع الطرفني ل�سباق
ت�سلح نووي جديد.
لو �أردنا �أن نناق�ش امل�س�ألة من ناحية �شرعية مبدئية ..بعيد ًا عن الواقع القائم
الآن ..ما هو املوقف ال�شرعي يف الإ�سالم من �صناعة هذه الأ�سلحة وا�ستخدامها؟
�أو ًال ،ال �شك �أن اهلل «تعاىل» جعل هذه الأر�ض �أمانة بيد الإن�سان  -اخلليفة،
ومقت�ضى الأمانة احلفاظ عليها وعمارتها ،ال تدمريها و�إبادة احلياة فيها والإف�ساد
اع ٌل فِي ا َ
ال َر ُّب َك ِلل َْمال ِئ َك ِة إ ِِّني َج ِ
ض َخلِي َف ًة قَالُو ْا
فيها ،قال «تعاىل»َ } :و ِإ ْذ َق َ
أل ْر ِ

َك
سلَ
َج َع ُل فِي َها َمن ُي ْف ِس ُد فِي َها َو َي ْسف ُ
ِك ِّ
أَت ْ
الد َماء َو َن ْح ُن ُن َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َق ِّد ُ
ون{ «البقرة.»30:
َم َما َ
ق َ
َم َ
َال إ ِِّني أَ ْعل ُ
ال َت ْعل ُ

ثاني ًا ،هناك و�صايا �صدرت عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» حينما كان ير�سل
املقاتلني ،ومن بني ما جاء فيها كما يف موثقة م�سعدة بن �صدقة عن �أبي عبد اهلل
«عليه ال�سالم»�( :إن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» كان �إذا بعث �أمري ًا على �سرية،
�أمره بتقوى اهلل عز وج ّل يف خا�صة نف�سه ،ثم يف �أ�صحابه عامة ،ثم يقول :اغ ُز ب�سم
اهلل ويف �سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل وال تغدروا وال تغ ّلوا ُوت ّثلوا ،وال تقتلوا وليد ًا
وال متب ّت ًال يف �شاهق ،وال حترقوا النخل وال ُتغرقوه باملاء ،وال تقطعوا �شجرة مثمرة،
وال حترقوا زرع ًا� .)....ألي�س ت�أثري القنابل النووية ي�شمل هذا ،بل وما هو �أ�شد منه؟
ثالث ًا ،يف اخلرب املعترب عن �أبي عبداهلل «عليه ال�سالم» قال( :قال �أمري امل�ؤمنني
«عليه ال�سالم» :نهى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» �أن ُيلقى ال�سم يف بالد
امل�شركني) .ف�إذا كان �إلقاء ال�سم يف بالد امل�شركني حمرم ًا� ،أفال يكون ا�ستخدام
ما هو �أ�شد فتك ًا و�ضرر ًا منه حمرم ًا بطريق �أوىل؟
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قد يقال :ما املانع من ت�صنيع هذا النوع من ال�سالح �أو اقتنائه ،ال بغر�ض
اال�ستخدام ،بل لتحقيق حالة من توازن الرعب ،وقوة ردع للعدو؟ قال اهلل «تعاىل»:
ون ِب ِه َع ُد َّو ا ِ
ُو ٍة َومِن ِّر َب ِ
هلل
اط ال َ
ُر ِه ُب َ
اس َت َط ْع ُتم ِّمن ق َّ
} َوأَ ِع ُّدو ْا َل ُهم َّما ْ
ْخ ْي ِل ت ْ

ُ
َم ُه ْم َو َما تُن ِف ُقو ْا مِن َش ْي ٍء فِي
ِم َ
ُم َو َ
آخر َ
ِين مِن ُدو ِنه ْ
َو َع ُد َّوك ْ
َمو َن ُه ُم اهلل َي ْعل ُ
ال َت ْعل ُ
يل ا ِ
ون{ «الأنفال.»60 :
َس ِب ِ
ال ت ْ
هلل ُي َو َّف ِإ َل ْي ُك ْم َوأَن ُت ْم َ
َم َ
ُظل ُ

واجل���واب �أن الأخ��ط��اء املحتملة يف ت�صنيع ه��ذا ال�����س�لاح� ،أو التهور يف
ا�ستخدامه� ،أو وقوعه ب�أيدي غري �أمينة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج كارثية ،مما
يجعلنا نقول �أن الآي��ة ال�سابقة من الأ�سا�س ال ت�شري �إىل هذا النوع من القوة
والردع ،بل ملا ُيعرف بعنوان الأ�سلحة التقليدية ،ولي�س كمثل الأ�سلحة البيولوجية
والكيميائية والنووية� .أو �أن نقول �أنها م�شمولة بذلك اخلطاب القر�آين ،لأنه
مطلق� ،إال �أنه يحرم الت�صنيع واال�ستخدام وفق العنوان الثانوي ،وذلك ب�سبب
النتائج ال�سلبية الكثرية املحتملة.
•  14ألف رأس نووي:
كان هذا من ناحية نظرية ،ويبقى الكالم يف الواقع القائم اليوم ..قرابة 14
�ألف ر�أ�س نووي بيد  9دول ،بينها الكيان ال�صهيوين الذي مي ّثل العدو الأول للأمة
الإ�سالمية ..مباذا يحكم الدين والعقل يف مثل هذه احلالة؟
ل�ست هنا يف وارد الت�شجيع �أو احلث على �صناعة الأ�سلحة النووية ف�ض ًال عن
انت�شارها وا�ستخدامها ،واحلكم الأويل �أو الثانوي هو التحرمي كما ب ّينت ،ولكن
يفرت�ض �أي�ض ًا بالأمة الإ�سالمية �أن تف ِّكر يف اجتاهني :االجتاه الأول هو حتقيق توازن
الرعب بطريقة ما مع عدوها ال�صهيوين املرتب�ص بها الدوائر ،واالجتاه الثاين هو
امل�ساهمة يف كل اجلهود ال�صادقة لتخلي�ص العامل من هذا ال�شر الفتاك ،لتعي�ش
الب�شرية ب�أمن و�سالم ،وهو ما دعت �إليه دولة الكويت بو�صفها ع�ضو ًا يف جمل�س
الأمن مع الت�أكيد على الإنفاذ الفوري والكامل لبنود معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة
معب ًة عن قلقها العميق
النووية ،واال�ستجابة لقرارات م�ؤمترات �أطراف املعاهدةِّ ،
�إزاء ا�ستمرار عدم حتقيق تقدم يف تنفيذ التزامات نزع ال�سالح النووي من جانب
الدول النووية.
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اخلطبة الأوىل

راتيب ال بركة فيه

ات َق ْوا َل َف َت ْح َنا َعلَ ْيهِم َب َرك ٍ
َات ِّم َن
قال «تعاىل»َ } :و َل ْو أَ َّن أَ ْه َل ا ْل ُق َر ٰى آ َم ُنوا َو َّ
اء َو ْ َ
الس َم ِ
ون{ «الأعراف.»96:
ض َوَٰلكِن ك َّ
ال ْر ِ
اهم ِب َما كَا ُنوا َي ْك ِس ُب َ
َذ ُبوا َف َأ َخ ْذ َن ُ
َّ

الأ�صل يف م��ادة «ب��رك» هو ثبات ال�شيء .يقالَ ( :ب�� َر َك َ
اجل َم ُلَ :ث َنى ِر ْج َل ْي ِه
و(البكة :م�ستنقع املاء) ،وهو ماء ثابت
َو�أَ ْل َ�صقَ َ�ص ْد َر ُه َو ِم ْن َط َق َة َب ْط ِن ِه ِبالأ ْر ِ�ض)ْ ِ ،
والبكة يف امل�صطلح الديني هي :ثبوت
يف مكانه ،و ( َب َر َك ال َّر ُج ُلَ :ث َب َت� ،أَ َ
قام)َ َ .
اخلري الإلهي يف ال�شيء ومنا�ؤه وزيادته .وهي تختلف بح�سب الأغرا�ض املتوقعة من
الأ�شياء ،فالطعام املبارك هو طعام ُي�ش ِبع جمع ًا كثري ًا مث ًال ،والوقت املبارك هو ما
ي�سع �أعما ًال كثرية ..وهكذا.
ويف القر�آن حديث عن الربكة كما يف الآي��ة ال�سابقة ،كما �أن يف الأحاديث
ال�شريفة هناك كالم مبا�شر عن �أ�سباب ح�صول الربكة يف ال�شيء ..مث ًال :عن
الَ ْم َو َالَ ،و
الَ ْع َم َالَ ،و ُت ْن ِمي ْ أ
(�ص َل ُة ال َّر ِح ِم تُزَ ِّكي ْ أ
الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم»ِ :
الَ ْع َما ِر).
ابَ ،وت َْد َف ُع ا ْل َب ْل َوىَ ،و ت َِزي ُد ِف ْ أ
ُت َي ِّ�س ُر ْ ِ
ال َ�س َ
ولكن يف املقابل هناك �أحاديث تنبه �إىل نزع الربكة يف بع�ض احلاالت ،ومن
بينها ما جاء يف الكايف ب�سند عن عن �أبي حمزة عن �أبي جعفر «عليه ال�سالم»
قال( :وجدنا يف كتاب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»� :إذا ظهر الزنا من بعدي:
ُ
كث موت الفج�أة ،و�إذا ُط ِّفف املكيال وامليزان� :أخذهم اهلل بال�سنني والنق�ص ،و�إذا
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َمنعوا الزكاةَ :منعت الأر���ض بركتها من الزرع والثمار واملعادن كلها .)....وما
يهمني هنا الكالم عن التطفيف ،والذي جاء كمفردة من مفردات القر�آن الكرمي
ني ،ال ِ
اس
ين ِإذَا ْ
الن ِ
اك َتالُوا َعلَى َّ
مع بيان معناها حيث قال تعاىلَ ( :و ْي ٌل ِّلل ُْم َط ِّف ِف َ
َّذ َ
ون) «املطففون.»٣-١:
وه ْم ُي ْخ ِس ُر َ
َي ْس َت ْوف َ
ُوه ْم أَو َّو َز ُن ُ
ُونَ ،و ِإذَا كَال ُ
والتطفيف ال يقت�صر على ع��امل ال��ت��ج��ارة ..فاملوظف ميكن �أن يكون من
املطففني ..فهذا املوظف الذي ي�أتي �إىل عمله مت�أخر ًا دون عذر ويرتك ع�شرات
النا�س بانتظاره ،وي�ضيع �أوقاتهم �ألي�س من املطففني؟
واملوظف الذي ال ي�أتي على ر�أ�س عمله دون �أخذ �إجازة� ،ألي�س من املطففني؟
واملوظف ال��ذي يق�ضي وقته يف العمل بعيد ًا عن مكتبه وي�شغله بالأحاديث
اجلانبية �أو بغري ذلك مما يكون على ح�ساب �إجناز عمله �أو التعامل مع املراجعني
�ألي�س من املطففني؟
وعندما يكون ب�إمكان املوظف �إجناز العمل يف نف�س الوقت ولكنه مياطل ويطلب
من املراجع �أن يراجع الإدارة بعد �أيام� ،ألي�س من املطففني؟
نجز معامال ُته على �أكمل وجه ،ويف �أق�صر مدة
�أال يريد نف�س هذا املوظف �أن ُت َ
زمنية ممكنة ،بينما ال يقوم هو بذلك بحق الآخرين؟
هذه ال�صورة م�شابهة متام ًا لقوله «تعاىل»} :ال ِ
اس
ين ِإذَا ْ
الن ِ
اك َتالُوا َعلَى َّ
َّذ َ
ون{.
وه ْم ُي ْخ ِس ُر َ
َي ْس َت ْوف َ
ُوه ْم أَو َّو َز ُن ُ
ُونَ ،و ِإذَا كَال ُ
طبعا للم�س�ألة بعد �شرعي مرتبط بحلية الراتب باملقدار الذي يتخلف فيه
املوظف عن �أداء عمله ..ففي ا�ستفتاء للمرجع ال�سيد ف�ضل اهلل :ما حكم من يعمل
يف الدوائر احلكومية �أو اخلا�صة فيطر�أ عليه �أحيان ًا عم ٌل ما في�أخذ �إجازة مر�ضية
من �أحد الأطباء ،فما حكم �أخذ راتب ذلك اليوم �إن كان العمل ال يجوز؟ج :الأمر
�شكل �إذا كان عقد الوظيفة ال يجيز ذلك يف مفرو�ض ال�س�ؤال.
ُم ِ
ويف ا�ستفتاء للمرجع ال�سيد علي ال�سي�ستاين� :أيجوز للم�سلم املوظف يف مكتب
خا�ص �أو دائرة حكومية �أو املتعاقد على عمل ما ب�أجر ُيح�سب بال�ساعات يف البلدان
غري الإ�سالمية� ،أن يتهرب من العمل بع�ض الوقت �أو يتهاون �أو يتباط�أ متعمد ًا؟ وهل
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ي�ستحق كل الأجر؟ اجلواب :ال يجوز له ذلك ،و�إذا فعل فال ي�ستحق كل الأجر ..فما
بالك بالدول الإ�سالمية؟
ني{ ..ماذا ينتظرهم عند اهلل يف
ثم هناك البعد الأخرويَ } ..و ْي ٌل ِّلل ُْم َط ِّف ِف َ
ح�ساب الآخرة؟ هو «تعاىل» �أعلم ،وكلمة } َو ْي ٌل{ مفتوحة على كل االحتماالت.
لكن هناك بعد �آخر �أي�ض ًا ،وهو نزع الربكة من الراتب ..وكثريون ي�شتكون من هذا،
والأ�سباب خمتلفة ،ولكن من بينها التطفيف يف العمل.
ف�إذا �أردنا �أن يبارك اهلل يف �أرزا ِقنا ،فالبد من مراعاة جمموعة من الأمور،
من �أهمها �أن ن�ؤدي م�سئولياتنا بال�صورة التي نتمنى �أن ي�ؤديها الآخرون عندما
نجز معامال ُته على �أكمل وجه ،ويف �أق�صر
يتع ّلق الأم ُر بناَ ،ومن م ّنا َمن ال يريد �أن ُت َ
فرتة زمنية ممكنة؟ �إن مقدِّ مات حتقيق الربكة يف الزمن ويف الرزق ويف غري ذلك
من الأمور بيدي وبيدك ،فماذا نختار؟

اخلطبة الثانية

إقرار قانون األحوال اجلعفرية
ملا كان من طبيعة الب�شر التنازع واالختالف والتخا�صم والعدوان على بع�ضهم
البع�ض ،انطالق ًا من تعار�ض امل�صالح فيما بينهم ،وتباين �آرائهم ،وقوة غرائزهم،
وحب الذات ،والرغبة يف االنت�صار لها ،لذا كان من ال�ضروري �أن ُيحتَكم �إىل �أفراد
�صفات ت�ؤهلهم للبت يف هذه اخل�صومات واملنازعات وحاالت االعتداء
ميتلكون
ٍ
وحتكيم العدالة فيما بينهم ..وهو ما ُيعرف بعنوان الق�ضاء .ومب��رور الزمان،
تطورت عملية التحاكم ،وظهرت القوانني والأنظمة الق�ضائية.
يف الكويت �صدر قانون تنظيم الق�ضاء َقبل اال�ستقالل ،وذلك يف �سنة 1959م،
ثم �صدر القانون اجلديد لتنظيم الق�ضاء �سنة .1990
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• قانون األحوال الشخصية:
ويف �سنة � 1984صدر قانون الأح��وال ال�شخ�صية اخلا�ص بالزواج والطالق
ن�ص يف املادة  346منه على �أن هذا القانون
والإرث والو�صايا والأوق��اف ،والذي ّ
ُيط َّبق (على كل َمن ُيط َّبق عليهم مذهب الإم��ام مالك ،وفيما عدا ذلك فيط َّبق
عليهم �أحكا ُمهم اخلا�صة بهم).
و�إذ مل يتطرق القانون لإقامة دائرة �أحوال جعفرية ،وال لت�شريع ِّ
منظم لقوانني
الأحوال ال�شخ�صية وفق املذهب اجلعفري ،فقد ع ّر�ض هذا الفراغ الت�شريعي �أبناء
املذهب اجلعفري �أحيان ًا �إىل بع�ض التداعيات االجتماعية وال�شرعية اخلطرية..
و�س�أ�شري �إىل بع�ضها بعد قليل.
• إجراء مؤقّت:
نعم ،خالل العقود املا�ضية كان من املتعارف عليه �أن يقوم جمل�س الق�ضاء
الأعلى بفرز دائ��رة �إداري��ة بداية كل مو�سم ق�ضائي للنظر يف دع��اوى الأح��وال
ال�شخ�صية اجلعفرية.
كما قام ق�ضاة هذه الدائرة -وقد يكونون من �إخواننا من �أهل ال�سنة �أحيان ًا-
بالرجوع �إىل الر�سالة العملية لل�سيد حم�سن احلكيم ،ثم ال�سيد اخلوئي ،وحالي ًا
لل�سيد ال�سي�ستاين ،كم�صدر للأحكام� .صياغة الو�ضع بهذه ال�صورة �أفرز عدة
م�شاكل ،من بينها:
 .1عدم التزام بع�ض الق�ضاة �أحيان ًا مبا جاء يف �أحكام الر�سالة العملية للمرجع
الأعلى ،لعدم وجود قانون يلزمهم بذلك.
 .2عندما ت�صل الدعاوى �إىل درجة التمييز ،ال يتم الف�صل فيها وفق املذهب
اجلعفري.
� .3صدور �أحكام طالق ال�ضرر مث ًال من قبل بع�ض الق�ضاة ،مع عدم كون
القا�ضي جمتهد ًا �أو وكي ًال له يف ذلك ،مما ي�ؤدي �إىل بطالن الطالق �شرع ًا ووقوعه
قانون ًا.
وغري ذلك من امل��وارد التي و�صل فيها احل��ال �أحيان ًا �أن يقع النكاح الثاين
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باط ًال ،مع التحرمي الأبدي بني الزوجني ،وال يخفى الأثر ال�سلبي لذلك  -نف�سي ًا
على الأقل  -على الأبناء املتو ّلدين.
• تداعيات خطرية:
وحيث �أن الد�ستور الكويتي يف املادة  35قد كفل حرية االعتقاد ،واعتربها من
احلريات املطلقة التي ال يجوز تقييدها ،كما كفل يف ذات املادة حرية ممار�سة
ال�شعائر الدينية وف َر�ض على الدولة حمايتها ..و�إذ كانت الأحوال ال�شخ�صية جز ًء
�أ�صي ًال من ال�شعائر الدينية ،وبالتايل مما �أوجب الد�ستور على الدولة حمايتَها ،لذا
كان من ال�ضروري العمل نحو �إ�صالح هذا الو�ضع.
بل �إن بع�ض التداعيات االجتماعية وال�شرعية اخلطرية التي �أ�شرت ملثال منها
فيما �سبق ،والناجتة عن الفراغني الت�شريعي والإداري ،مي ّثل تعار�ض ًا مع املادة
التا�سعة من الد�ستور والتي تن�ص على �أن( :الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع ،قوا ُمها الدين
والأخالق وحب الوطن ،يحفظ القانون كيا َنها ،ويق ّوي �أوا�صرها ،ويحمي يف ظلها
الأمومة والطفولة).
• حتركات جادة:
ومن هنا ،حت ّرك املهت ّمون بهذا ال�ش�أن  -منذ �سبعينيات القرن الع�شرين  -على
حتقيق �أمرين:
 .1تنظيم قانون الأحوال ال�شخ�صية اجلعفرية.
� .2إن�شاء دائرة خا�صة بالأحوال ال�شخ�صية اجلعفرية بدرجاتها الثالث وفق
القانون ِّ
املنظم لها.
دخ��ل ه��ذا امل�شروع يف خما�ض ع�سري ،وواج��ه عراقيل كثرية� ،إىل �أن وافق
جمل�س الأمة يوم الإثنني املا�ضي  -بحمد اهلل وم ّنه  -على م�شروع قانون الأحوال
ال�شخ�صية اجلعفرية.
هذا الأمر ُيع ُّد �إجن��از ًا مه ّم ًا ُي�ش َكر عليه كل من حت َّمل امل�سئولية و�ساهم يف
حتقيقه ،من علماء دين ،و�أع�ضاء جمل�س الأمة ،ورجال القانون ،واجلماهري التي
طالبت و�ضغطت يف هذا االجتاه.
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• خطوات الحقة:
بالطبع ،هناك بع�ض اخلطوات الإجرائية والتطويرية التي يجب انتظارها،
وحتتاج �إىل وقت �إىل حني تنفيذها ،ف�إقرار القانون وح��ده ال يعني ارتفاع كل
املالحظات ف��ور ًا ،ومن بينها م�شكلة طالق احلاكم مث ًال ،بل هو مبثابة اخلطوة
الأوىل يف الطريق ال�صحيحة.
• هتنئة وتذكري:
�إننا �إذ نبارك للمجتمع الكويتي �إقرار قانون الأح��وال اجلعفرية ،و�إذ نتقدم
بال�شكر لكل من �ساهم يف حتقيق هذا الإجن��از التاريخي ،ف�إننا نذ ّكر �إخوا َننا
و�شركاءنا يف الوطن ممن وقفوا �ضد هذا امل�شروع ب�أن يقلبوا ال�صورة ،وليفرت�ضوا
�أنهم كانوا هم �أ�صحاب املطالبة ب�أن ُتراعى الأحكام ال�شرعية اخلا�صة مبذهبهم
الفقهي ،يف �أنكح ِتهم وو�صاياهم و�أوقا ِفهم وغري ذلك ،ماذا كان موقفهم؟ وكما
قال علي «عليه ال�سالم»( :اجعل نف�سك ميزان ًا فيما بينك وبني غريك ،ف�أح ِبب
حتب لنف�سك ،واكره له ما تكره لها).
لغريك ما ّ
• مؤمتر البحرين:
�أخري ًا ،كلمة �شكر �أخرى لل�سادة �أع�ضاء جمل�س الأمة الذين وقفوا �ضد م�شاركة
الكويت يف ما ُع��رف بعنوان م�ؤمتر البحرين لل�سالم االقت�صادي ،ولكل القوى
والأف��راد الذين حتركوا يف هذا االجت��اه ،وحلكومة دولة الكويت التي ا�ستجابت
للمطالبة ال�شعبية ،وحتملت عواقب ال�ضغط الدويل بعدم امل�شاركة ،وهو موقف
كبه كما �أكربته القوى املناه�ضة للتطبيع مع الكيان ال�صهيوين حول العامل،
ُن ِ ُ
و�أم ُلنا �أن تبقى الكويت على طول اخلط مع احلق والعدالة.
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اخلطبة الأوىل

أموال قذرة

عن الإمام علي الر�ضا «عليه ال�سالم» �أنه قال( :اعلم  -يرحمك اهلل � -أن الربا
حرام �سحت من الكبائر ومما قد وعد اهلل عليه النار فنعوذ باهلل منها ،وهو حمرم
على ل�سان كل نبي ويف كل كتاب).
عرفت الب�شرية الربا مع احل�ضارات الأوىل� ،أمثال ح�ضارة وادي النيل ،ووادي
الرافدين .ففي عهود الفراعنة مب�صر انت�شر الربا و�شاع التعامل به �شيوع ًا بلغ فيه
�سعر الفائدة �أحيان ًا  ،%22مما دفع �أحد احلكام يف القرن الثامن قبل امليالد �أن
ي�ضع قانون ًا ُيح ِّرم فيه الربا الفاح�ش .وكانت احلكومات يف دول وادي الرافدين
القدمية تقوم بتحديد �سعر الفائدة ،فقد حددته حكومة الكلدان بـ  ، %20وحددته
احلكومة الأ�شورية فيما بني . %50- %12
وعرف الربا � -أي�ض ًا  -عند الإغريق والرومان ،حتى �أن الدائن كان له من
ُ
ال�سلطة ما يخ ّول له ا�سرتقاق َمدي ِنه �أو حب�سه �إذا مل يقم بالوفاء ،بل كان املدين
يرهن نف�سه مقابل الدين.
وهذا ما دعا �إفالطون �إىل املناداة بتحرمي الربا مطلق ًا� ،إذ جاء يف كتابه «روح
القوانني»( :ال يحل ل�شخ�ص �أن ُيقر�ض �أخ ًا بربا) ،وما دعا �أر�سطو �أن يعلن عن
ا�ستنكار الفائدة الربوية( :لي�س منط ٌق �أقوى من ذلك الذي يقرر �أن �أبغ�ض الأ�شياء
هو الربا الذي ي�ستدر الربح من املال ذاته).
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الدكتور جواد علي يف كتابه «املف�صل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم» يف معر�ض
حديثه عن و�سائل ا�ستثمار الأموال عند اجلاهليني قال( :ويف جملة و�سائل ا�ستثمار
املال :الربا ،وقد كان �شائع ًا بني �أهل اجلاهلية ،كما كان �شائع ًا بني غري العرب).
وقال( :كان اليهود من �أ�شهر املرابني يف احلجاز ،كما ا�شتهرت بذلك مكة والطائف
وجنران وموا�ضع املال الأخرى من جزيرة العرب).
وي�أتي هذا من اليهود على الرغم من النهي الوارد يف الأ�صحاح  25من �سفر
الالوينيَ ( :و�إِ َذا ا ْف َت َق َر �أَ ُخ َ
وك َو َق ُ�ص َر ْت َي ُد ُه ِع ْن َد َكَ ،ف ْاع ُ�ض ْد ُه َغ ِري ًبا �أَ ْو ُم ْ�س َت ْو ِط ًنا
ي�ش �أَ ُخ َ
ي�ش َم َع َكَ ،ال َت�أْ ُخ ْذ ِم ْن ُه ِر ًبا َو َال ُم َرا َب َح ًةَ ،ب ِل ْاخ َ�ش �إِل َه َكَ ،ف َي ِع َ
َف َي ِع َ
وك َم َع َك.
ِف َّ�ضت ََك َال ُت ْع ِط ِه ِبال ِّر َباَ ،و َط َع َام َك َال ُت ْع ِط ِب ْالُ َرا َب َح ِة) .وقد ب ّرروا ذلك ب�أن الت�شريع
خا�ص للعالقات بني اليهود �أنف�سهم ،بلحاظ كل (�أخوك)� ،إال �أن ب�أيديهم ن�ص ًا �آخر
ي�ؤكد عمومية الت�شريع ،ففي الأ�صحاح  18من �سفر حزقيالَ ( :والإِ ْن َ�سانُ ا َّل ِذي َكانَ
َبا ًّرا َو َف َع َل َح ًّقا َو َع ْد ًلَ ....و َ ْل ُي ْع ِط ِبال ِّر َباَ ،و َ ْل َي�أْ ُخ ْذ ُم َرا َب َح ًةَ ،و َك َّف َي َد ُه َع ِن ْ َ
ال ْو ِر،
َو�أَ ْج َرى ا ْل َع ْد َل ْ َ
القَّ َب ْ َي الإِ ْن َ�س ِان َوالإِ ْن َ�س ِانَ ،و َ�س َل َك ِف َف َرا ِئ ِ�ضي َو َح ِف َظ �أَ ْح َك ِامي
ال ِّق َف ُه َو َبا ٌّرَ .ح َيا ًة َي ْح َياَ ،ي ُق ُ
ِل َي ْع َم َل ِب ْ َ
ال�س ِّي ُد ال َّر ُّب).
ول َّ
ْم ِّم َن ال ِ
ين َها ُدو ْا
وقد ن ّبه القر�آن الكرمي �إىل هذه املفارقة حيث قالَ } :ف ِب ُظل ٍ
َّذ َ
يل ا ِ
ِم َط ِّي َب ٍ
رياَ ،وأَ ْخ ِذ ِه ُم
َّت َل ُه ْم َو ِب َص ِّد ِه ْم َعن َس ِب ِ
ات أُ ِحل ْ
َح َّر ْم َنا َعلَ ْيه ْ
هلل َك ِث ً
اس ِبا ْل َب ِ
ِين ِم ْن ُه ْم
ِم أَ ْم َو َ
الن ِ
ال َّ
الر َبا َوق ْ
اط ِل َوأَ ْع َت ْد َنا ِل ْل َكا ِفر َ
َد ُن ُهو ْا َع ْن ُه َوأَ ْكلِه ْ
ِّ
اس{ يعم اليهودي وغريه.
الن ِ
ِيما{ «الن�ساء .»161-160:والتعبري بـ } َّ
َع َذا ًبا أَل ً

• فتوى غريبة:
والغريب �أن من فتاوى فقهاء امل�سلمني اليوم ما يكرر ذات الأمر ،فيبيح املراباة
مع غري امل�سلمني تبع ًا لبع�ض الروايات ،وهذا بر�أيي نتاج خلل يف منهج اال�ستنباط
الفقهي .علم ًا ب�أن تق�سيم التعامل مع النا�س -يف عامل الأموال والأمانات والعهود-
اب َم ْن
ِن أَ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
وفق ًا لدينهم ال يتوافق مع منهج القر�آن الكرمي ..قال تعاىلَ ( :وم ْ

ِال َما
َد ِه ِإ َل ْي َك إ َّ
َد ِه ِإ َل ْي َك َو ِم ْن ُهم َّم ْن إِن َت ْأ َم ْن ُه ِب ِدي َنا ٍر َّ
إِن َت ْأ َم ْن ُه ِبق َ
ال ُيؤ ِّ
ِنطا ٍر ُيؤ ِّ
س َعلَ ْي َنا فِي ا ُ
ُون َعلَى
ني َس ِب ٌ
ِما َذل َ
أل ِّم ِّي َ
يل َو َي ُقول َ
ُد ْم َت َعلَ ْي ِه َقائ ً
ِك ِب َأ َّن ُه ْم قَالُو ْا َل ْي َ
ات َقى َف ِإ َّن َ
اهلل ُي ِح ُّب ال ُْم َّت ِق َ
ا ِ
ني)
ونَ ،بلَى َم ْن أَ ْوفَى ِب َع ْه ِد ِه َو َّ
َم َ
هلل ا ْل َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْعل ُ
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«�آل عمران .»76-75:ويف القر�آن الكرمي مقارنة بني منوذجني من النا�سِ } :
فآت
ون َو ْج َه ا ِ
ِك َخ ْي ٌر ِّلل ِ
هلل
الس ِب ِ
يل َذل َ
ِس ِك َ
ِيد َ
ين ُير ُ
َّذ َ
ني َوا ْب َن َّ
ذَا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َوا ْلم ْ
ال َي ْر ُبو ْا
ونَ ،و َمآ آ َت ْي ُت ْم ِّمن ِّر ًبا ِّل َي ْر ُب َو ْا فِي أَ ْم َو ِ
اس َف َ
َوأُ ْولَـئ َ
الن ِ
ال َّ
ِح َ
ْم ْفل ُ
ِك ُه ُم ال ُ
ون َو ْج َه ا ِ
ند ا ِ
ون{
هلل فأولئ َ
ْم ْض ِع ُف َ
ِيد َ
هلل َو َمآ آ َت ْي ُت ْم ِّمن َزكَا ٍة ُتر ُ
ِع َ
ِك ُه ُم ال ُ

«الروم.»39-38:
النموذج الأول منوذج الإن�سان املرابي الذي ُيقدِّ م �أمواله �إىل النا�س يف زمان
حمنتهم ،ولكنه ال يقدِّ مها لوجه اهلل ،بل ينتظر املقابل منهم لتت�ضاعف �أموا ُله من
ٌ
تخفيف ملعاناة املحتاجني..
خالل ذلك .هذا املرابي قد يعترب �أن تقدميه للمال
فالنا�س ال يلج�أون �إىل املرابي �إال عند احلاجة ..وهو بتقدميه القر�ض الربوي لهم
وت�أجيل ال�سداد �إىل حني �آخر �إمنا ي�ساعدهم يف ذلك الظرف ..ولكن امل�شكلة تقبع
يف الفائدة .وقد يربر الفائدة بلحاظ �أنه كان ب�إمكانه �أن ّ
يوظف �أمواله يف التجارة
فريبح منها ،بينما يقوم بتجميد �أمواله لو �أنه �أقر�ضها قر�ض ًا بال فوائد ..وهذا
لي�س يف �صاحله ،وت�ص ّرف غري عقالئي.
�إال �أن القر�آن يرف�ض هذا املنطق الأع��وج وي�ؤكد على �أن املجال امل�سموح به
ْل الر َبا َوأَ َح َّل ُ
اهلل
لتنمية املال هو التجارةَٰ } :ذل َ
ِك ِب َأ َّن ُه ْم قَالُوا إ َِّن َما ا ْل َب ْي ُع ِمث ُ ِّ

َف َوأَ ْم ُر ُه ِإلَى
َه َما َسل َ
اء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِّمن َّر ِّب ِه فَان َت َه ٰى َفل ُ
الر َبا ف َ
ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
َمن َج َ
ا ِ
ون{ «البقرة.»275:
هلل َو َم ْن َعا َد َف ُأوَٰلئ َ
اب َّ
ِد َ
النا ِر ُه ْم فِي َها َخال ُ
ِك أَ ْص َح ُ

النموذج الثاين يتم ّثل يف �صورة ذلك الذي ُينفق ماله على النا�س عندما ت�ضيق
بهم الأمور ،ولكن لوجه اهلل ،انطالق ًا من االلتزام ال�شرعي �أو تط ّوع ًا ،وال يريد
منهم �شيئ ًا يف املقابل.
النموذج الأول �س ُي�س َلب الربكة ..ففي امليزان الإلهي ،ال قيمة مل�ساعدته و�إن
�ساعد به الآخرين وق�ضى حاجاتهم ،لأنه مل يق�صد بذلك وجه اهلل ،بل �أراد املنفعة
املادية الدنيوية ..وقد يح�صل عليها ،ولكن ال بركة فيها ،ف�إما �أن يعي�ش بخي ًال
فال يتلذذ بنعيمها �إال مبقدار التلذذ بالتملك ،وهو تلذذ م�شوب باخلوف والقلق
واحلر�ص والطمع واملقارنة مع الآخرين ..وكما روي عن علي «عليه ال�سالم» �أنه
ويحا�سب يف الآخرة ح�ساب الأغنياء).
قال( :البخيل يعي�ش يف الدنيا عي�ش الفقراء،
َ
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�أو يتن ّعم بها ولكنها لن تدوم له ،و�س ُيبتلى ب�شيء ُين ّغ�ص عليه ذلك ،لأنه مال
(من ك�سب ما ًال ِمن غري
حمرم ُ�سحت ال بركة فيه .عن ال�صادق «عليه ال�سالم»َ :
ح ِّله�ُ ،س ِّلط عليه البناء والطني واملاء).
�أما النموذج الثاين ،ف�إنّ اهلل �سيبارك له يف عطائه يف الدنيا ،ويع ّو�ضه مبثله
ِن ِع َبا ِد ِه
ري مكذوب} :ق ْ
ُل إ َّ
�أو �أكرث ،وعد ًا غ َ
ِمن َي َشاء م ْ
الر ْز َق ل َ
ِن َر ِّبي َي ْب ُس ُط ِّ
الراز ِ
ني{ «�سب�أ..»39:
َو َي ْق ِد ُر ل ُ
ِق َ
َه َو َما أَن َف ْق ُتم ِّمن َش ْي ٍء َف ُه َو ُي ْخلِ ُف ُه َو ُه َو َخ ْي ُر َّ
وله يف الآخرة عطاء عظيم.
يف نهاية املطاف البد من التنبيه �إىل �أن بع�ض ًا من �صور الربا تكون خافية على
النا�سِ ،لتب ُّدل ا�سمها مبعامالت ال َيح�سب الإن�سان �أنها ربا ،وقد ن ّبه �أمري امل�ؤمنني
«عليه ال�سالم» �إىل ذلك حيث قال( :معا�شر النا�س ،الفقه ثم ا َملتجر ،واهلل َللربا
(من
يف هذه الأمة �أخفى من دبيب النمل على ال�صفا) ،ويف رواية �أخرى �أنه قالَ :
مل يتفقه يف دينه ثم ّاتر ،ارتطم يف الربا ثم ارتطم) ،وهو ما ي�ستدعي التث ّبت
قبل الإقدام على املعاملة ،وعدم االكتفاء بالعناوين التي قد تكون خادعة يف بع�ض
الأحيان.

اخلطبة الثانية

قصة انتحار ..كالكيت عاشر مرة
ق�ضية انتحار ال�شاب من «غري حمددي اجلن�سية» �أو «البدون يف الكويت» قبل
�أيام �أعادت فتح هذا امللف على م�صراعيه وبزخم �شعبي و�إعالمي كبري.
لي�ست هذه هي املرة الأوىل التي ت�شهد فيها الكويت حدث ًا من هذا القبيل..
ومن امل�ؤ�سف �أن هذا احلدث املتكرر الذي يك�شف عن خلل كبري ،مل يدفع نحو
معاجلة الق�ضية ب�صورة عملية وحا�سمة.
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بح�سب ت�صريح ال�سيد رئي�س اللجنة املركزية ملعاجلة �أو�ضاع غري حمددي
اجلن�سية ،يف لقاء �أج��ري معه يف �شهر فرباير املا�ضي ،ف�إن الدولة �أخ��ذت عدة
�إج��راءات مل�ساعدة هذه الفئة من املجتمع على م�ستوى التعليم وال�صحة وت�أمني
املواد التموينية وموارد �أخرى .مع هذا ،جند من خالل متابعتنا لأو�ضاع هذه الفئة
�أكرث من م�شكلة كما ال يخفى على �أحد� ،سواء على م�ستوى التعليم �أو ال�صحة �أو
التوظيف� ..إلخ.
ولو �أخذنا مفردة التعليم ،ف�إنه بح�سب الإح�صائية املعتمدة ال�صادرة من
الدولة ،هناك � ٢٨ألف طالب وطالبة يتعلمون باملدار�س احلكومية �أو تنفق عليهم
الدولة للدرا�سة يف القطاع اخلا�ص وبكلفة تفوق  5ماليني دينار ،هذا بخالف طلبة
اجلامعة والكليات.
ولكن على الرغم من تكفل احلكومة بدفع تكاليف التعليم يف املدار�س اخلا�صة،
�إال �أن هذه املدار�س تطلب من �أولياء �أمور التالميذ دفع مئات الدنانري كل عام،
ومبا يفوق طاقتهم ،وذلك بعناوين وذرائع معينة ،ومن ميتنع عن ذلك ُيحرم من
ا�ستالم �شهادة �آخر العام.
ومن يراجع املربات وبيت الزكاة واللجان اخلريية يدرك حجم معاناة �أُ َ�سر
الإخوة البدون يف جمال التعليم ،ف�ض ًال عن ال�صحة والتوظيف� ..إلخ� ..إذ ًا اخللل
ما زال موجود ًا ،والإج��راء املتخذ من قبل احلكومة مل يعا ِلج امل�شكلة بال�صورة
املطلوبة ..الكويت ،على امل�ستوى الر�سميُ ،عرفت مب�ساعيها الإن�سانية عاملي ًا،
و�سمو الأمري نال لقب «قائد العمل الإن�ساين» من قبل الأمم املتحدة ،و�أُطلق على
الكويت عنوان «مركز العمل الإن�ساين» .هذا بالإ�ضافة �إىل ما تقدمه اللجان
اخلريية واملربات من م�ساهمات خريية لي�س لها مثيل على م�ستوى العامل ككل..
فهل يتنا�سب هذا مع ا�ستمرار بل ا�ستفحال م�شكلة «البدون»؟ كما �أن الق�ضية ال
تقف عند حدِّ معاجلة اجلانب االقت�صادي املتع ّلق بالتعليم وال�صحة و�أمثالهما ،بل
هي بحاجة �إىل معاجلة جذرية ت�ضمن  -دون ت�أخري ومماطلة َ -
تعديل �أو�ضا ِع هذه
الفئة من املجتمع الكويتي فيما له عالقة باجلن�سية والإقامة والهوية الر�سمية ،ك ٌّل
بح�سب ا�ستحقاقه ،مع احلفاظ على كرامتهم من خالل �ضمان التعامل الإن�ساين
الراقي املنطلق من مباديء �إ�سالمنا وهويتنا الوطنية.
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اخلطبة الأوىل

َمن األفضل ..الذكر أم األنثى؟

ات َوا َ
الس َما َو ِ
قال «تعاىل»ِ } :
ِم ْن َي َشاء
هلل ُمل ُ
أل ْر ِ
ض َي ْخل ُ
ُق َما َي َشاء َي َه ُب ل َ
ْك َّ
ُك َرا ًنا َو ِإ َناثًا َو َي ْج َع ُل َمن َي َشاء
الذكُو َر ،أَ ْو ُي َز ِّو ُج ُه ْم ذ ْ
ِمن َي َشاء ُّ
ِإ َناثًا َو َي َه ُب ل َ
ِيم ق ِ
ير{ «ال�شورى .»50-49:لي�س يف القر�آن حديث عن �أف�ضلية
ِيما إ َِّن ُه َعل ٌ
َعق ً
َد ٌ

جن�س على جن�س ،ال �أف�ضلية الذكر على الأنثى ،وال الأنثى على الذكر ،بل هو حديث
عن تن ّوع الأدوار ،وعن حاجة كل منهما �إىل الآخر ،و�أن احلياة ال تقوم �إال بوجودهما
مع ًا ،و�أن ا�ستمرار احلياة ب�صورتها ال�صحيحة ال تكون �إال بقيام ٍّ
كل منهما بدوره
فيها .قد يقال :وماذا عن قوله تعاىل بخ�صو�ص �أم ال�سيدة مرمي «عليه ال�سالم»:
َت َر ِّب إ ِِّني َو َض ْع ُت َها أُنثَى َو ُ
س
َما َو َض َع ْت َها قَال ْ
اهلل أَ ْعل ُ
} َفل َّ
َم ِب َما َو َض َع ْت َو َل ْي َ
َر كَا ُألنثَى{ «�آل عمران»36 :؟ �ألي�س يف هذا داللة على التف�ضيل؟
َّ
الذك ُ
الإجابة بالنفي ،فالآية مرتبطة باحلديث عن نذر قامت به والدة ال�سيدة مرمي
ِني إ َِّن َك
«عليه ال�سالم» حيث قالت( :إ ِِّني َن َذ ْر ُت ل َ
َك َما فِي َب ْطنِي ُم َح َّر ًرا َف َت َق َّب ْل م ِّ
ِيم) «�آل عمران .»35 :فامل�س�ألة مرتبطة بهذا النذر الذي كان
أَ َ
السمِي ُع ا ْل َعل ُ
نت َّ
يت�ض ّمن و�ضع هذا املولود َ
املنتظر يف املعبد ليعي�ش فيه ويقوم بخدمة املكان.
ً
س
هذا الأمر مل يكن مهي�أ للإناث ،بل خا�ص ًا بالذكور ،ومن هنا قالتَ ( :و َل ْي َ
َر كَا ُألنثَى) .والذي ي�ؤ ّكد عدم احلديث عن الأف�ضلية يف اجلن�س تتمة الآيات:
َّ
الذك ُ
َّما َد َخ َل َعلَ ْي َها
( َف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َق ُب ٍ
ول َح َس ٍن َوأَن َب َت َها َن َباتًا َح َس ًنا َوك َّ
َفلَ َها َز َكر َّ
ِيا ُكل َ
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َال َيا َم ْر َي ُم أَ َّنى ل ِ
ِن
َك َه َ
ند َها ِر ْزقا ق َ
ـذا قَال ْ
اب َو َج َد ِع َ
َت ُه َو م ْ
َز َكر َّ
ِح َر َ
ِيا ا ْلم ْ
هلل َّ َ
ند ا ِ
ِع ِ
اب) «�آل عمران.»37:
اء ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
إن اهلل َي ْر ُز ُق َمن َي َش ُ

فالنبي زكريا «عليه ال�سالم»  -وهو الذكر  -تفاج�أ بهذا الرزق الإلهي اخلا�ص
بال�سيدة مرمي «عليه ال�سالم»  -وهي الأنثى والفتاة ال�صغرية فنالت ما مل يناله
زكريا «عليه ال�سالم» وهو الرجل والنبي  -فهل هذا يتنا�سب واحلديث عن �أف�ضلية
الذكر على الأنثى؟
وهنالك دعا زكريا «عليه ال�سالم» ربه �أن يرزقه ذرية طيبة دون حتديد للجن�س.
الأف�ضلية يف املنطق القر�آين مرتبطة بالفرد نف�سه ،ال باجلن�س ،وال بالقومية،
وال باالنتماء الأ�سري �أو الق َبلي ،وال ب�أي عنوان �آخر ،وحتكمها القاعدة التاليةَ ( :يا
ِن
ُم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َ
أَ ُّي َها َّ
ِل ِل َت َعا َرفُوا إ َّ
اس إ َِّنا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنث َٰى َو َج َع ْل َناك ْ
الن ُ
ِن َ
ند ا ِ
ِيم َخ ِب ٌري) «احلجرات.»13:
ُم إ َّ
أَ ْك َر َم ُك ْم ِع َ
اهلل َعل ٌ
هلل أَ ْت َقاك ْ

فما يق ّدمه الفرد على م�ستوى الإميان والعمل ال�صالح مبا يرفع م�ستوى التقوى
عنده هو الذي يجعله يف املوقع الأعلى �أو الأدنى بالن�سبة �إىل الآخرين.
ولذا كانت ال�سيدة مرمي  -الفرد  -وقبلها ام��ر�أة فرعون �أف�ضل من غالبية
الرجال والن�ساء ،ف ُقدِّ مت مث ً
ال و�أ�سوة للم�ؤمنني وامل�ؤمنات ،قال تعاىلَ ( :و َض َر َب

ُ
اهلل َمث ًَل ِّلل ِ
ند َك َب ْي ًتا فِي
ِر َع ْو َن ِإ ْذ قَال ْ
َت َر ِّب ا ْب ِن لِي ِع َ
َّذ َ
ين آ َم ُنوا ا ْم َرأَ َت ف ْ
ِر َع ْو َن َو َع َمل ِ
نيَ ،و َم ْر َي َم ا ْب َن َت
ِن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظا ِل ِم َ
ِه َو َن ِّجنِي م َ
ال َ
ْج َّن ِة َو َن ِّجنِي مِن ف ْ
ِم ِ
ِيه مِن ُّر ِ
َر َج َها َف َن َف ْخ َنا ف ِ
ات َر ِّب َها
وح َنا َو َص َّدق ْ
ِع ْم َر َ
َت ِب َكل َ
ان َّالتِي أَ ْح َص َن ْت ف ْ
ني) «التحرمي.»12-11:
ِن ا ْل َقا ِن ِت َ
َو ُك ُت ِب ِه َوكَا َن ْت م َ

�إن القاعدة القر�آنية التي حتكم م�س�ألة الأف�ضلية ليت�شارك الرجل مع املر�أة
يف اجلزاء الأخروي خا�ضعة ملا ق ّدمت يدا ِّ
كل فرد منهما يف �إطار الإميان والعمل
ْم ْؤ ِم َن ِ
ِم ِ
ني
ات َوا ْل َقا ِن ِت َ
ْم ْؤ ِم ِن َ
ْم ْسلِ ِم َ
ال�صالح .قال تعاىل( :إ َّ
ني َوال ُ
ات َوال ُ
ْم ْسل َ
ني َوال ُ
ِن ال ُ

الصاد َ
ْخ ِ
الصا ِب َر ِ
ِق ِ
الصاد ِ
َوا ْل َقا ِن َت ِ
ني
ات َوال َ
اش ِع َ
ِق َ
الصا ِبر َ
ِين َو َّ
ات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
ْحاف ِ
ِم ِ
ْم َت َص ِّدق ِ
اش َع ِ
ْخ ِ
ني
َوال َ
ِظ َ
الصا ِئ ِم َ
ْم َت َص ِّد ِق َ
ات َوال َ
الصائ َ
ني َو َّ
َات َو َّ
ني َوال ُ
ات َوال ُ
ُ
َ
ِر ِ
ِظ ِ
ِر ًة
ْحاف َ
ريا َو َّ
ات َو َّ
الذا ِكر َ
وج ُه ْم َوال َ
ِين اهلل َك ِث ً
ُر َ
ات أَ َع َّد اهلل َل ُهم َّم ْغف َ
الذاك َ
فُ
يما) «الأحزاب.»35:
َوأَ ْج ًرا َع ِظ ً
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اخلطبة الثانية

 Post-Feminismاملوجة النسوية الثالثة
الن�سوية  Feminismعبارة عن اجتاه فكري نتج عنه حراك اجتماعي ،بد أ�
بالدعوة لالنت�صار للمر�أة وق�ضاياها ،ثم للدعوة للم�ساواة بينها وبني والرجل على
امل�ستويات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،وفر�ص العمل ،وغريها ..ثم بد�أ
ي�أخذ مناحي �أخرى �س�أب ّينها ب�شكل تدريجي.
ا�ستُخدم م�صطلح  Feminismلأول مرة باللغة الإجنليزية ،يف القرن التا�سع
ع�شر بعد �أن �صاغه الفيل�سوف الفرن�سي «�شارل فوربييه» ،والذي انطلق من كون
املر�أة �إن�سان ًا كام ًال ولي�س يف منزلة طفل �أو ن�صف �إن�سان.
وهذا يعك�س اخللل يف نظرة الغرب � -آنذاك -جتاه املر�أة مما �س ّبب ر ّدة فعل
م ّهدت لهذا احلراك.
• املوجة األوىل:
وهكذا ،بد�أت املوجة الن�سوية الأوىل يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ،وا�ستمرت
حتى منت�صف القرن الع�شرين ،وكانت  -يف الأعم الأغلب  -تخ�ص الن�ساء من
ذوات الطبقات العليا ،وفيما له عالقة ببع�ض املطالبات القانونية وال�سيا�سية التي
مل ُي�سمح للمر�أة �آنذاك بامل�شاركة فيها.
• املوجة الثانية:
ثم ب��د�أت املوجة الن�سوية الثانية يف العقدين ال�ساد�س وال�سابع من القرن
التع�صب للأنثى واملطالبة
منحى �آخ��ر ،برزت فيه حالة من
الع�شرين ،و�أخ��ذت
ّ
ً
بامل�ساواة مع الذكور يف كل �شيء ،مع الدعوة (لتحرر املر�أة وج�سدها) من �أية قيود
قانونية �أو دينية .هذه املوجة تتناق�ض مع الأوىل ،فهي يف الوقت الذي طالبت فيه
بامل�ساواة مع الرجل� ،أكدت على االختالف بني اجلن�سني ،على عك�س املوجة الأوىل
التي كانت ت ّدعي عدم االختالف بينهما.
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• املوجة الثالثة:
املوجة الن�سوية الثالثة بد�أت يف العقد الأخري من القرن الع�شرين ،وما زالت
م�ستمرة �إىل هذا اليوم ،بل �إنها ازدادت حراك ًا ون�شاط ًا وامتداد ًا خالل ال�سنتني
الأخريتني.
املوجة الن�سوية الثالثة ُتعرف بعنوان «ما بعد الن�سوية ،»Post-Feminism
فهي ترفع �سقف التوقعات واملطالبات� ،إذ تتحدث عن ���ض��رورة التفريق بني
«اجلن�س» الذي يولد به املولود ،وبني «اجلندر /النوع االجتماعي» الذي ينتمي
�إليه وفق ًا الختياره ،وحرية الإن�سان يف حتديد ذلك .فلرمبا يولد الفرد (ك�أنثى:
وهذا هو اجلن�س» �إال �أن من حقه �أن يختار هويته اجلندرية «نوعه االجتماعي» وفق ًا
ل�شعوره باالنتماء �إىل فئة الرجال �أو الن�ساء� ،أو ال هذا وال ذاك!
كما �صارت تناق�ش ق�ضية الذكورة والأنوثة يف ُبعدها اللغوي ،فعلى �أي �أ�سا�س
يوجد «هو وهي»؟ ومن الذي يحدد ذلك؟ وملاذا يتم اال�ست�سالم لذكورية الذين
و�ضعوا قواعد اللغة يف كيفية التعبري عن الذكر والأنثى �أو �ضرورة ذلك؟
حتى قيل ب�أن ال�صعوبات التي تواجه املر�أة يف جمال الكتابة والإبداع فيها( :لأن
اللغة هي � -أ�سا�س ًا  -ذكورية ...فكيف تتمكن بلغة ذكورية �أن ت�شكل خ�صو�صية
خمتلفة ن�سائية يف ن�صو�صها؟ فاللغة لي�ست من �صنعها ،وهي حتتاج �إىل عالمة
تدل على ت�أنيث ذاتها فكيف تخرج من قلقها الذي تعاين منه �صوب لغة ذكورية
حتى تتمكن �أن تعرب عن م�شاعرها وعواطفها؟)
• تساؤالت غريبة:
ومن هنا ظهرت م�ؤخر ًا ت�سا�ؤالت على ل�سان البع�ض -يف حميطنا الإ�سالمي-
ُل ُه َو َّ
نعب عن اهلل بالتعبري الذكوري فنقول مث ً
الل أَ َح ٌد{
ال} :ق ْ
من قبيل :ملاذا ّ
فلماذا ال نقول (قل هي اهلل �أحد)؟ ملاذا نفر�ض �أن اهلل ذكر؟ ملاذا لغة القر�آن
واحلديث ذكورية؟ �أ�سئلة غريبة ما كانت ُتطرح من قبل ،وهي مل ت�أت من فراغ ،بل
نتيجة ما يدور يف َف َلك هذه املوجة الثالثة للن�سوية ،و�أطروحاتها الفل�سفية التي هي
بالن�سبة �إىل جيلنا غريبة ،ولكنها بالن�سبة لبع�ض ال�شباب منطقية وتنتظر الإجابة
عليها.
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وهكذا جاءت موجة الت�سا�ؤل عن ت�شريع ال�سرت ال�شرعي للمر�أة (احلجاب)،
معي دون الرجل ،وارتباط ذلك
و�إنكار ُبعدها القر�آين ،وملاذا تُلزَ م املر�أة بلبا�س َّ
بذكورية امل�ش ِّرعني ورجال الدين ،وما �إىل ذلك من �أ�سئلة و�أطروحات ذات عالقة
بالأمر .وهكذا ُتطرح حوارات تت�ضمن �أفكار ًا من قبيل �أن الأمومة قد تكون عائق ًا
�أم��ام امل��ر�أة ،فهل ُخلقت امل��ر�أة لتكون �أ ّم�� ًا؟ وهل غريزة الأمومة متوافرة يف كل
امر�أة؟ وملاذا ال يكون ال ُعقم اختيار ًا للمر�أة؟
• محلة إعالمية:
من الوا�ضح �أن بع�ض ًا من الأ�سئلة ال�سابقة ترتبط بق�ضايا اعتُربت طوال
التاريخ من البديهيات ،ولكنها مع املوجة الن�سوية الثالثة �صارت حمط ت�سا�ؤل
وت�شكيك ،بل ورف�ض .هوليوود و�أخواتها دخلت على اخلط ..فتزامن ًا مع ا�شتداد
احلملة الن�سوية الثالثة ظهرت جمموعة كبرية من الأفالم وامل�سل�سالت والربامج
التي تر ّوج ملجموعة من �أفكار هذه احلملة ،مع الرتكيز على ق�ضيتني:
الق�ضية الأوىل متعلقة ب�إظهار قوة املر�أة و�أنها ال تقل عن الرجل يف �شيء بل
تتفوق عليه �أي�ض ًا ،وهذه لي�ست بجديدة ،ولكن هناك حملة مركزة يف هذا االجتاه
مبا يخدم �أطروحات الن�سوية الثالثة.
• فيلم جديد:
والق�ضية الثانية التي يتم الرتكيز عليها لها ارتباط بالعالقات ال�شاذة بني
الن�ساء ،والت�شجيع على هذا الأمر ب�شكل غري م�سبوق ،من خالل كمية هائلة من
ربر هذا ال�سلوك ال�شاذ ،يف حماولة لإظهار
الأف�لام وامل�سل�سالت التي ّ
ت�شجع وت ّ
الأمر على �أنه ت�ص ّرف طبيعي ومن�سجم مع الفطرة.
الأده��ى من ذلك� ،أن «وال��ت دي��زين» �أنتجت م�ؤخر ًا فيلم ًا للر�سوم املتحركة
للأطفال وخا�صة ب�إحدى �شخ�صياتها امل�شهورة واملحبوبة لدى الفتيات «علم ًا ب�أن
الفيلم يف ن�سخته الأوىل ح�صد �أرباح ًا تفوق املليار دوالر» و�ستُطلقه خالل الأ�شهر
القادمة ،وهذه الن�سخة الثانية للفيلم  -بح�سب الت�سريبات �-ستق ّدمها على �أنها
فتاة ذات ميول �شاذة .وهذا الأمر غري م�سبوق يف عامل �إنتاج �أفالم الأطفال.
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ولذا ،منذ �سنة تقريب ًا ،عند ت�سريب هذا اخلرب ،ان�شغل الر�أي العام الأمريكي،
وو�سائل التوا�صل االجتماعي مبناق�شة هذه الق�ضية ب�شكل كبري جد ًا يف ُبعديه
الرتبوي والأخالقي ،وكان مبثابة ال�صدمة للبع�ض �إىل درج ِة الت�شكيك يف �صحة
الت�سريبات.
• وقفة ثقافية ضرورية:
جمموع الأمثلة واملعطيات ال�سابقة  -وهي جمرد غي�ض من في�ض  -حول
م�ضمون املوجة الن�سوية الثالثة يف َ
زخ ِمها الأخري ،ي�ستدعي وقفة ثقافية جادة يتحمل
م�سئوليتها املفكرون الإ�سالميون وعلماء الدين والرتبويون و�أهل االخت�صا�ص يف
املجاالت النف�سية واالجتماعية ملعاجلة الق�ضايا املطروحة والإجابة على الت�سا�ؤالت
امللحة بثوبها اجلديد والتي امتلأت بها و�سائل التوا�صل االجتماعي ومنتديات
ّ
احلوار .و�أدعو �أخواتي امل�ؤمنات النا�شطات والعامالت يف ال�ساحة الإ�سالمية ،وال
�سيما ونحن على �أبواب مو�سم حمرم والذي ي�شهد �إقبا ًال كبري ًا من قبل �شريحة
ال�شباب� ،إىل الرتكيز يف املحا�ضرات والربامج التعليمية والرتبوية التي ُيقم َنها
على امل�سائل املثارة يف هذا الإطار ،ومعاجلتها معاجلة عميقة ومتقنة ،وفتح �آفاق
احلوار مع �شريحة ال�شباب بهذا اخل�صو�ص ،وعدم االكتفاء ب�أ�سلوب التلقني ،فهي
اليوم  -بلحاظ هذا التحدي الفكري والعملي  -من �أهم وامل�سئوليات و�أك ِرثها
�إحلاح ًا.
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اخلطبة الأوىل

من سنن رسول اهلل «صلى اهلل عليه وآله»

َان َل ُك ْم فِي َرس ِ َّ
َان َي ْر ُجو
ّمن ك َ
قال «عز وجل»َ } :ل َق ْد ك َ
ول الل أُ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ِل َ
ُ
اهلل َوا ْل َي ْو َم ِ
َر اهلل َك ِث ًريا{ «الأحزاب .»21:من �صور الت� ّأ�سي ،الت�أ ّدب
اآلخ َر َو َذك َ

ب�آداب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،والتخ ّلق ب�أخالقه الكرمية ،واالتّ�صاف
بظاهر �س ّنته وباطنها.
ومما جاء يف و�صف �أخالقه و�سننه كما يف جمموعة من الن�صو�ص فيما له
عالقة بالتوا�ضع على الرغم من موقعه القيادي( :كان النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
حلب �شاتَه ،وي�أك ُل مع العبد ،ويجل�س على الأر�ض،
ير َق ُع ثو َبه
ِ
ويخ�ص ُف نع َله ،و َي ُ
يحم َل حاجتَه ِمن ال�سوق �إىل �أهله).
ويركب احلما َر وير ِدف ،وال مين ُعه احلياء �أن ِ
الغني والفقري ،وال ينز ُع َيده
ومن �صور ال�سلوك االجتماعي العام:
ُ
(وي�صافح َّ
أحد) �أي عند امل�صافحة (حتى ينزعها هو .وي�س ّلم على َمن ا�ستقب َله ِمن
ِمن ِيد � ٍ
غني وفقري ،وكب ٍري و�صغري .وال ُيح ِّق ُر ما دُعي �إليه ولو �إىل َح َ�شف التمر) �أرد�أ
ٍّ
ُ
ب�سا ٌم ِمن غ ِري
�أنواعه
(خفيف امل�ؤونة ،كر ُمي الطبيعة ،جمي ُل املعا�شرة ،ط ِلقُ الوجهّ ،
تب�سم يف حديثه)
ِ�ضحك) قهقهة (حم��زو ٌن ِمن غري ُعبو�س� ،إذا ح ّدث
ٍ
بحديث ّ
وهذا مدعاة للت�أثري من خالل الكالم (متوا�ضع من غري مذ ّلة ،ج��وا ٌد ِمن غري
ق�سم حلظا ِته بني �أ�صحابه ،فينظر �إىل
�س َرف .رقيقُ القلب ،رحي ٌم بكل ُم�سلمُ .ي ّ
يب�سط ِرجليه بني �أ�صحابه قط .و�أك ُرث ما يجل�س
ذا وينظر �إىل ذا بال�سوية ،ومل ُ
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جتاه القبلة .ما ر ّد َ
�سائل حاج ٍة قط �إال �أتى بها� ،أو مبي�سو ٍر ِمن القول ،وكان � َّ
أخف
النا�س �صال ًة يف متام) �أي دون �إخالل بواجباتها (و�أق�ص َر النا�س ُخطب ًة ،و�أق َّلهم
َه َذر ًا .ال َيد ْع �أحد ًا َي�شي معه �إذا كان راكب ًا حتى يحم َله معه ،ف�إنْ �أ َبى قال :تق َّدم
َ
أيام �س� َأل
�أمامي و�أد ِركني يف املكان الذي ُتريد .و�إذا ف َقد
الرجل ِمن �إخوانه ثالث َة � ٍ
عنه ،ف�إنْ كان غائب ًا دعا له ،و�إنْ كان �شاهد ًا زاره ،و�إنْ كان مري�ض ًا عا َده .وكان
ظهره اخلارجيُ ،
رجل
«�صلى اهلل عليه و�آل��ه» ُي ِ
راعي ُح�سنَ َم ِ
فينظ ُر يف ا ِمل��ر�آة و ُي ِّ
ُج َّمته) ِّ
(وميت�شط ،ورمبا نظر يف املاء و�سوى ُج َّمته
مي�شط جمتمع �شعر النا�صية
ِ
حب
فيه .ولقد كان يتج َّم ُل لأ�صحابه ،ف�ض ًال على جت ُّم ِله لأه ِله .وقال� :إنَّ اهلل ُي ّ
ِمن َعبده �إذا خرج �إىل �إخوانه �أن يته ّي�أ لهم ويتج ّمل) على خالف ت�صور البع�ض
من �أن التدين يعني �أن تكون غري مرتب الهندام (وكان ُيعرف بالريح الط ِّيب �إذا
�أق َبل .وكان يقول� :إنّ خيا َركم �أح�س ُنكم �أخالق ًا) .اللهم اجعلنا من املهتدين بهديه،
واملقتدين ب�س ّنته �إنك �سميع جميب.

اخلطبة الثانية

أكرب سجن على األرض
عند افتتاح �أعلى برج ،يتداعى النا�س حول العامل للحديث عن هذا الربج،
وكيفية �إجن��ازه ،وال�سعي لزيارته ،والتجول فيه ،و�أخ��ذ ال�صور التذكارية معه،
وما �إىل ذلك .وعند اكت�شاف �أكرب حقل للغاز الطبيعي ،تتداعى و�سائل الإعالم
وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية حول العامل للحديث عن �آث��ار هذا االكت�شاف ،وكيفية
اال�ستثمار ،وما �إىل ذلك من �شئون �سيا�سية واقت�صادية متعلقة به.
وهكذا ،كلما مت �إجناز �أو اكت�شاف �أكرب �أو �أعلى �أو �أ�ضخم �شيء بني �أمثاله،
ان�صب اهتمام النا�س عليه� ،سواء من ِقبل عامتهم� ،أو من قبل املخت�صني يف ذلك
ّ
املجال ،وتهافتوا عليه.
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• قوة وحشية ال تنتهي:
ولكن هناك مكان على الكرة الأر�ضية هو الأكرب من نوعه ،ال على نحو �إيجابي،
بل �سلبي جد ًا ،وال �إن�ساين ..وهو مع هذا ال ينال من العامل �أي اهتمام تقريب ًا ،بل
أنف�سهم للبحث عن
ولرمبا �ساهم كثريون يف ا�ستمرار وج��وده ،دون �أن ُيزعجوا � َ
طرق ج ّدية للتخ ّل�ص منه نهائي ًا.
عب عنه امل���ؤرخ الإ�سرائيلي الربيطاين و�أ�ستاذ العالقات
هذا املكان هو ما ّ
الدولية يف جامعة �أك�سفورد «�آيف �شليم» يف مقال بعنوان (بعد ع�شرة �أعوام على
غزة ،ما زالت �إ�سرائيل ُت ِّ
خطط ال�ستخدام قوة وح�شية ال تنتهي) بقوله �أن �إ�سرائيل
بعد ان�سحابها من غزة عام  ،2005ح ّولت هذا القطاع �إىل �أكرب �سجن على الأر�ض!
و�أ�ضاف الكاتب �أنه منذ ذلك احلني ،مت ّثل �أ�سلوب �إ�سرائيل يف التعامل مع غزة
يف �أمرين :الأول هو الكذب ،والثاين هو الوح�شية الق�صوى املما َر�سة �ضد املدنيني.
ثم حت ّدث عن عملية «الر�صا�ص امل�صبوب» التي �ش ّنتها �إ�سرائيل يف دي�سمرب
 ،2008ووا�صلت فيها ق�صف القطاع ذي الكثافة ال�سكانية العالية جو ًا وبر ًا وبحر ًا
على مدى اثنني وع�شرين يوم ًا.
وو�صف الكاتب عملية «الر�صا�ص امل�صبوب» ب�أنها مل تكن حرب ًا ،بل «جمزرة
من جانب واح��د) ،فمن اجلانب الإ�سرائيلي ًقتل � 13شخ�ص ًا ،بينما ُقتل من
اجلانب الفل�سطيني � 1417شخ�ص ًا ،من بينهم  313طف ًال ،كما �أ�صيب من اجلانب
الفل�سطيني � 5500شخ�ص ًا ،ووفقا للتقديرات ف�إن  % 83من ال�ضحايا الفل�سطينيني
كانوا من املدنيني.
• سجون بشعة عرب التاريخ:
ال �شك �أن الب�شرية عرب التاريخ عرفت �سجون ًا ومعتقالت �ضخمة ب�شعة ،ار ُتكبت
فيها �صنوف التعذيب والقهر والقتل واجلرائم الال�أخالقية وغري ذلك.
�سجون احلجاج بن يو�سف الثقفي كانت وما زالت م�ضرب ًا للمثل ،وهو الذي كان
يفتخر ب�أ ّنه مل يكن �أح ٌد  -على عهده � -أجر�أ منه على ال ّدم.
أح�صوا ما
ويف �صحيح الرتمذي برقم  ....( :٢٣١٩عن ه�شام بن ح�سان قالَ � :
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قتل احلجاج �صرب ًا) �أي مق َّيد ًا �أو دون مقاومة يف �ساحة قتال ومواجهة (فبلغ مائة
�ألف وع�شرين �ألف قتيل) .وع ّلق ابن الأثري يف كتابه «جامع الأ�صول يف �أحاديث
الر�سول» على اخلرب قائ ًال�( :إ�سناده �صحيح).
يف كتاب «حياة احليوان الكربى) للدمريي �أنه( :اتخذ احلجاج الثقفي �سجون ًا
ال تقي ِمن ح ّر ،وال َبرد ،يقول امل�ؤرخون :مات يف حب�سه خم�سون �ألف رجل ،وثالثون
�ألف امر�أة ،منهن �ستة ع�شر �ألف ًا جم ّردات) بال ثياب ت�سرتهن ب�شكل كاف (وكان
يحب�س الرجال والن�ساء يف مو�ضع واحد).
• سجون صدام حسني:
�سجون �صدام ح�سني �أي�ض ًا �صارت َم�ضرب ًا للمثل يف ب�شاعة اجلرائم التي
ار ُتكبت فيها ،وكيف مت تغييب ع�شرات الآالف من �أبناء العراق وغريهم ،وقتلهم
حتت التعذيب ،وحب�سهم يف زنازين رهيبة ،والتفنن يف التخل�ص منهم بالتفجري،
والفرم ،والتذويب ،واملدافن اجلماعية حال حياتهم ،وغري ذلك.
وال يخفى �أن �أ�سرى الكويت ذاقوا مرارة �سجون �صدام �إبان الغزو ،وما زال
رفات الكثري منهم ممن ُقتلوا ظلم ًا وجور ًا مغ ّيب ًا وجمهول امل�صري.
• سجن غزة الكبري:
هذه �أمثلة من بع�ض ال�سجون الكبرية� ،إال �أن بقاء غزة ك�أكرب �سجن يف التاريخ،
وعلى الكرة الأر�ضية ويف القرن احل��ادي والع�شرينُ ،يع ّد و�صمة عار يف جبني
املجتمع الدويل الذي ي ّدعي �أنه يرفع راية احلرية والتح�ضر وحقوق الإن�سان ..وال
تتوقف اجلرائم الإ�سرائيلية عند هذا احلد.
• هدم البيوت يف القدس:
فقبل �أيام ،جاءت اجلرافات الإ�سرائيلية لتزيل مائة وحدة �سكنية للمقد�سيني
يف م�شهد م�أ�ساوي �أعاد للذاكرة م�أ�ساة الالجئني الفل�سطينيني ،الذين هُ ِّجروا
ق�سر ًا عن َبلداتهم و ُمد ِنهم على �أيدي الع�صابات ال�صهيونية يف عام  ،1948وبذا
قامت ال�سلطات ال�صهيونية بت�شريد وتهجري مئات الأ�سر.
و ُتع ّد عملية الهدم الوا�سعة ،الأكرب التي ت�شهدها املدينة املقد�سة ،منذ �أحداث
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حرب  ،1967التي احتلت خاللها �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وارتكبت
وقتها جمازر وعمليات هدم وا�سعة طالت منازل الفل�سطينيني.
وبفعل �آالت الهدم واجل��راف��ات ،وق���رارات �سلطات االح��ت�لال ب���إزال��ة احلي
بالكامل� ،أ�صبحت هذه العوائل التي ت�ضم �أطفا ًال ون�سا ًء وم�س ّنني بال م�أوى ،كما مل
يتمكن �س ّكان البنايات من �إخراج حتى مقتنياتهم ال�شخ�صية من منازلهم ،بعد �أن
�ألقى بهم جنود االحتالل يف ال�شارع.
و�أ�صيب ع�شرات ال�سكان ،خالل اعتداء قوات االحتالل عليهم بال�ضرب ّ
ور�شهم
بغاز الفلفل ،على الوجوه خالل ت�ص ّديهم لعمليات الهدم ،والتي تخ ّللتها �إطالق
القنابل ال�صوتية جتاههم.
علم ًا ب�أن هناك �ضعفي هذا العدد من امل�ساكن �سيتم هدمها يف خطوة الحقة..
وبذا تكون �أكرب عملية تطهري عرقي بحق الفل�سطينيني يف املدينة املقد�سة ..ف�أين
املجتمع الدويل من ذلك؟
هذا وقد ف�شلت قبل يومني حماولة ا�ست�صدار جمرد بيان من جمل�س الأمن
للتنديد بهذه اجلرمية ،ب�سبب الفيتو الأمريكي الذي مور�س �أو ًال مع هذا البيان ،ثم
مع ن�سخته املعدلة «واملخ َّففة».
• تسويق صفقة القرن:
ت�أتي كل هذه اجلرائم يف الوقت الذي تقوم فيه الإدارة الأمريكية احلالية
بالإ�صرار على ت�سويق «�صفقة القرن» على الرغم من الف�شل املتكرر الذي واجهه
امل�شروع يف خطواته املختلفة .وما ردود الفعل ال�سلبية جتاه امل�ؤمتر الذي ُعقد
يف البحرين ،ثم ردود الفعل ال�شعبية على زي��ارة ع��دد من الإعالميني العرب
املت�صهينني �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة خالل الأيام املا�ضية لت�سويق التطبيع
مع الكيان الغا�صب �إال خ ُري دليل على ف�شل كل حماوالت الرتويج ل�صفقة القرن
والتطبيع مع هذا الكيان الغا�صب والعن�صري املتوح�ش .ون�أمل �أن تبقى كل القوى
ال�شعبية واجلهات الر�سمية الراف�ضة للتطبيع و�صفقة القرن على موقفها ال�صامد
مهما ُ
عظمت ال�ضغوطات.
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صحة حديث الغدير

�صحة حديث الغدير مما ال �شك فيها �إال عند َمن ُيكا ِبر ،وذلك �إما بناء على
التواتر ،كما �أ ّكد ذلك جالل الدين ال�سيوطي «ت911هـ»  -وهو �أ�شعري العقيدة
�شافعي املذهب  -يف كتابه «الأزه��ار املتناثرة يف الأخبار املتواترة» و�أدرج فيها
حديث الغدير.
�أو بناء على ت�صريحات املحققني من علماء امل�سلمني ،كت�صريح ابن حجر
الهيتمي «ت973ه���ـ» وه��و �أ�شعري العقيدة �شافعي امل��ذه��ب ،يف كتابه امل�شهور
املحرقة على �أهل الرف�ض وال�ضالل والزندقة» �أو «ال�صواعق املحرقة
«ال�صواعق ِ
يف الرد على �أهل البدع والزندقة» حول حديث الغدير حيث قال( :ول ْف ُظه عند
ب�سند �صحيح �أنه خطب بغدير خم حتت �شجرات فقال� :أيها
الطرباين وغريه ٍ
النا�س� ،إنه قد نب�أين اللطيف اخلبري �أنه مل يع ِّمر نبي �إال ن�صف عمر الذي يليه َمن
قب َله ،و�إين لأظن �أين يو�شك �أن �أُدعى ف�أجيب ،و�إين م�س�ؤول و�إنكم م�س�ؤولون ،فماذا
�أنتم قائلون؟ قالوا :ن�شهد �إنك قد ب ّلغت وجاهدت ون�صحت ،فجزاك اهلل خري ًا.
فقال� :ألي�س ت�شهدون �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممد ًا عبده ور�سوله ،و�أن جنته حق،
و�أن ناره حق ،و�أن املوت حق ،و�أن البعث حق بعد املوت ،و�أن ال�ساعة �آتية ال ريب
فيها ،و�أن اهلل يبعث من يف القبور؟ قالوا :بلى ن�شهد بذلك .قال :اللهم ا�شهد .ثم
قال :يا �أيها النا�س� ،إن اهلل موالي و�أنا موىل امل�ؤمنني ،و�أنا �أوىل بهم من �أنف�سهم.
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فمن كنت مواله فهذا مواله  -يعني علي ًا  -اللهم وال من وااله ،وعاد َمن عاداه .ثم
علي احلو�ض ،حو�ض �أعر�ض مما
قال :يا �أيها النا�س� ،إين َف َر ُطكم ،و�إنكم واردون ّ
بني ب�صرى �إىل �صنعاء ،فيه عدد النجوم ِق ْدحان ِمن ف�ضة ،و�إين �سائلكم حني
علي َعن الثقلني ،فانظروا كيف تخلفوين فيهما ،ال َّث َقل الأكرب كتاب اهلل عز
ِتردُون ّ
�سبب َط َر ُفه بيد اهللَ ،
وط َر ُفه ب�أيديكم ،فا�ستم�سكوا به ،ال ت�ضلوا وال ُتب ّدلوا،
وجلٌ ،
علي
وعرتتي �أهل بيتي ،ف�إنه قد ن ّب�أين اللطيف اخلبري �أنهما لن ينق�ضيا حتى ِير َدا ّ
احلو�ض).
�صححوا ه��ذا احلديث �أ�شكلوا على
بالطبع ،ف���إنّ اب��ن حجر و�آخ���رون ممن ّ
اال�ستدالل به ب�ش�أن الوالية واخلالفة ،ول�ست هنا ب�صدد املناق�شة يف ذلك ،ولكن
�أردت فقط �أن �أ�ؤكد على �أن الن�ص ثابت ،و�أن الأمر قد وقع ،وال ميكن �إنكاره.
وقوع ن�ص الغدير بهذا امل�ضمون الذي ال مياثله �أي م�ضمون �آخر يف الو�صية
أحد من �أ�صحاب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وبيان مقامه ،وبالتفا�صيل التي
ب� ٍ
رواها امل�سلمون يف كتبهمِ ،من حيث عناية النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ببيان الأمر
�أمام اجلموع املحت�شدة التي بلغت ع�شرات الآالف من حجاج بيت اهلل احلرام ،ويف
ذلك الظرف الزماين واملكاين اخلا�ص ،كفي ٌل ب�أن ُيعطي �أتبا َع مدر�س ِة �أهل البيت
«عليه ال�سالم» احلقَّ يف �أن ُي ِّ
عظموا هذا احلدث و ُيحيوه ،و�أن ال يلوم ّنهم �أح ٌد حني
علي «عليه ال�سالم» و�إمام ِته ،فهذا الن�ص -
ُيقيمونه دلي ًال من �أد ّلتهم على والي ِة ٍّ
على �أقل التقادير  -حمل الظن واالحتمال يف الداللة على ذلك.

اخلطبة الثانية

األحق برسول اهلل حيًا وميتًا
عندما ا�ستجاب ُ
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» للأمر الإلهي بالإعالن عن
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�إمامة علي «عليه ال�سالم» ومرجعيته الدينية بلحاظ �أنه � ُ
أول �أهل بيته «عليهم
ال�سالم» كما يف خطبة الغدير ،يف املقطع املتم ّثل بالو�صية بال َّثقلني ،ف���إنّ ذلك
جاء انطالق ًا من �أنه ال ميكن �أن يقوم وينه�ض بال ّر�سالة ِمن َبعد ر�سول اهلل «�صلى
اهلل عليه و�آله» �إال ال ّرجل الذي كانت الر�سالة بالن�سبة �إليه ك َّل عق ِله وك َّل قل ِبه َّ
وكل
علي «عليه ال�سالم».
حيا ِته ،وما ذاك �إال �أمري امل�ؤمنني ّ
النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» �إيكال م�س�ؤولية الر�سالة بعلي «عليه
وقد �أتْبع ُّ
ال�سالم» بالإعالن عن واليته وحاكميته بذات امل�ستوى الذي مت ّثلت فيه حاكمية
ر�سول اهلل وواليته ،حيث جاء يف اخلطبة�( :أل�ستم ت�شهدون �أين �أوىل بامل�ؤمنني من
�أنف�سهم؟) فلما �شهدوا بذلك قال( :فمن كنت مواله فهذا علي مواله).
ومن هنا قال علي «عليه ال�سالم» يف �إحدى خطبهَ ( :ف َمنْ َذا �أَ َح ُّق ِب ِه ِم ِّني َح ّي ًا
َو َم ِّيت ًا؟) ..وهو مقطع من اخلطبة برقم  197من نهج البالغة والتي جاء فيها:
م َّم ٍد «�صلى اهلل عليه و�آله») وهي الفئة
( َو َل َق ْد َع ِل َم ْالُ ْ�ست َْح َف ُظونَ ِمنْ �أَ ْ�ص َح ِ
اب ُ َ
املميزة من �أ�صحاب النبي التي �أودعها جز ًء من م�س�ؤولية املحافظة على الر�سالة
ِمن بعده ،وكان لها من اخل�صائ�ص والعناية بذلك حال حياته مبا ي� ّؤهلهم للقيام
هلل َو َل َع َلى َر ُ�سو ِل ِه َ�س َاع ًة َق ُّط).
بالأمر (�أَ ِّن َ ْل �أَ ُر َّد َع َلى ا ِ
• طاعة تامة:
هكذا كان علي «عليه ال�سالم» مي ّثل الطاعة التامة هلل ولر�سوله ،حتى يف �أ�صعب
املواقف و�أ�ش ّدها ،والتي قد يرتدد فيها البع�ض �أو ينك�ص ،كما قال تعاىل يف �أجواء
غزوة �أحدَ } :و َل َق ْد ص َد َق ُك ُم ُ
ِه َح َّت ٰى ِإذَا ف ِ
َح ُّسو َن ُهم ِب ِإ ْذن ِ
َش ْل ُت ْم
اهلل َو ْع َد ُه ِإ ْذ ت ُ
َ
َو َت َنا َز ْع ُت ْم فِي ْ َ
ال ْم ِر َو َع َص ْي ُتم ِّمن َب ْع ِد َما أَ َراكُم َّما ت ِ
ِيد
ُح ُّب َ
ون مِن ُكم َّمن ُير ُ
ُم َص َر َف ُك ْم َع ْن ُه ْم ِل َي ْب َتلِ َي ُك ْم َو َل َق ْد َع َفا َعن ُك ْم
الد ْن َيا َومِن ُكم َّمن ُير ُ
ُّ
ِيد ْال ِخ َر َة ث َّ
ُ
ول
الر ُس ُ
َواهلل ذُو ف ْ
ْم ْؤ ِم ِن َ
ون َو َل َت ْل ُو َ
ِد َ
ُصع ُ
نيِ ،إ ْذ ت ْ
َض ٍل َعلَى ال ُ
ون َعل َٰى أَ َح ٍد َو َّ
ُم فِي أُ ْخ َراكُم�« {...آل عمران.»153-152:
َي ْد ُعوك ْ

مثال �آخر هو ما �أ�شار �إليه ابن �أبي احلديد معلق ًا على املقطع ال�سابق من
اخلطبة حيث قال( :وقد كانت ال�صحابة ُتراجع َ
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ي�ستبهم عليها ،وتقول له� :أهذا منك �أم من اهلل؟ وقال له
يف الأمور ،وت�س�أله عما
ِ
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ال�سعدان) �أي �سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة (رحمهما اهلل يوم اخلندق ،وقد عزم
على م�صاحلة الأحزاب ببع�ض متر املدينة� :أهذا ِمن اهلل �أم ر�أي ر�أيته من نف�سك؟
قال :بل من نف�سي ،قاال :ال ،واهلل ال نعطيهم منها مترة واحدة و�أيدينا يف مقاب�ض
�سيوفنا).
الَ ْب َط ُالَ ،و َت َت�أَ َّخ ُر
ا�س ْي ُت ُه ِب َن ْف ِ�سي ِف ْ َال َو ِاط ِن ا َّل ِتي َت ْن ُك ُ�ص) ترتاجع ( ِفي َها ْ أ
( َو َل َق ْد َو َ
الَ ْق َد ُام) ولنتذكر ما جرى يف �أحد وخيرب وحنني ،وقد قال تعاىل حول ما جرى
ِفي َها ْ أ
ِن ال ِ
ان
ْج ْم َع ِ
اس َت َز َّل ُه ُم َّ
الش ْي َط ُ
يف �أحد} :إ َّ
َّذ َ
ين َت َو َّل ْوا مِن ُك ْم َي ْو َم ا ْل َت َقى ال َ
ان إ َِّن َما ْ
ِن َ
ض َما كَس ُبوا َو َل َق ْد َع َفا ُ
اهلل َغ ُفو ٌر َحلِي ٌم{ «�آل عمران.»155:
ِب َب ْع ِ
اهلل َع ْن ُه ْم إ َّ
َ
(ن َ��د ًة �أَ ْك َر َم ِني ُ
ثم قال «عليه ال�سالم»ْ َ :
اهلل ِب َها) ..مل ين�س الإمام يف هذه
اللحظة التي قد ي�ستغرق فيها الإن�سان يف الأنا ،وين�سب كل الف�ضل لنف�سه� ،أن املنعم
هلل{ «النحل.»53:
ِن ا ِ
احلقيقي هو اهلل ،ف�سبحانه يقولَ } :و َما ِب ُكم ِّمن ِّن ْع َم ٍة َفم َ
( َو َل َق ْد ُق ِب َ�ض َر ُ�س ُ
هلل «�صلى اهلل عليه و�آله» َو�إِنَّ َر�أْ َ�س ُه َل َع َلى َ�ص ْد ِريَ .و َل َق ْد
ول ا ِ
يت ُغ ْ�س َل ُه «�صلى اهلل عليه و�آله»
َ�سا َل ْت َن ْف ُ�س ُه ِف َك ِّفي َف�أَ ْم َر ْر ُت َها َع َلى َو ْج ِهيَ .و َل َق ْد ُو ِّل ُ
لٌ َي ْع ُر ُجَ ،و َما َفا َر َق ْت َ�س ْم ِعي
لٌ َي ْه ِب ُط َو َم َ أ
الَ ْف ِن َي ُةَ ،م َ أ
َو ْ َال َل ِئ َك ُة �أَ ْع َو ِانَ ،ف َ�ض َّج ِت ال َّدا ُر َو ْ أ
يح ِه.
َه ْي َن َم ٌة ِم ْن ُه ْم) والهينمة هي ال�صوت اخلفي ( ُي َ�صلُّونَ َع َل ْي ِه َحتَّى َوا َر ْي َنا ُه ِف َ�ض ِر ِ
َف َمنْ َذا �أَ َح ُّق ِب ِه ِم ِّني َح ّي ًا َو َم ِّيت ًا؟).
• نصرة ال متناهية:
جو مالئكي مل يكن ليعيه ويدركه �إال علي «عليه ال�سالم» نف�سه ،ومن ذا الذي
ي�ستطيع ذلك �سواه؟ مل يكن هذا الكالم من علي «عليه ال�سالم» بدافع الفخار
والرت ّفع على الآخرين ،بل كان يف موقف يحتاج فيه لتذكري النا�س مبا مي ّثله من
امتداد حقيقي لر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» حني ُ
كث الكالم و�ضعفت النفو�س
وتردد بع�ض الرجال يف ُن�صرته يف �إحدى املواقف حتت طائلة الت�شكيك يف �شرعية
قتال العدو.
وهذا ما ت�ؤكده تتمة اخلطبة حيث قالَ ( :فا ْن ُف ُذوا َع َلى َب َ�صا ِئ ِر ُك ْم) ان�صروين
عن وعي وب�صرية ( َو ْلت َْ�صد ُْق ِن َّيا ُت ُك ْم ِف ِج َها ِد َع ُد ِّو ُك ْمَ ،ف َوا َّل ِذي َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل هُ َو ِ�إ ِّن َل َع َلى
ول َما ت َْ�س َم ُعونَ َو�أَ ْ�س َت ْغ ِف ُر َ
ال ِّقَ ،و ِ�إ َّن ُه ْم َل َع َلى َمزَ َّل ِة ا ْل َب ِاط ِل� .أَ ُق ُ
َجا َّد ِة ْ َ
اهلل ِل َو َل ُك ْم).
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• فلنكن الرساليني:
ُ
مواقف �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» يف الفرتة التي �أعق َبت وفا َة
لقد كانت
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» يف ا�ستكان ِته وحركته ،ويف �إ�سرا ِره و�إعالنه ،ويف
ِ
ُ�ص ِلحه وجهاده ،منطلق ًة من الدوافع املخ ِل�صة للر�سالة التي حت َّمل م�سئوليتها ،وهو
ا�س
القائل( :الل ُه َّم �إِ َّن َك َت ْع َل ُم �أَ َّن ُه َ ْل َي ُك ِن ا َّل ِذي َكانَ ِم َّنا ُم َنا َف َ�س ًة ِف ُ�س ْل َط ٍان َو َل ا ْل ِت َم َ
َ�ش ْيءٍ ِمنْ ُف ُ�ض ِول ْ ُ
ال َط ِام َو َل ِكنْ ِل َ ِن َد ْ َال َع ِ َ
ال ْ�ص َل َح ِف ِب َل ِد َك
ال ِمنْ ِدي ِن َك َو ُن ْظ ِه َر ْ إِ
اب
َف َي�أْ َمنَ ْ َال ْظ ُلو ُمونَ ِمنْ ِع َبا ِد َك َو ُت َق َام ْالُ َع َّط َل ُة ِمنْ ُحدُو ِد َك الل ُه َّم �إِ ِّن �أَ َّو ُل َمنْ �أَ َن َ
اب َ ْل َي ْ�س ِب ْق ِني �إِ َّل َر ُ�س ُ
ال�ص َل ِة).
ول ا ِ
َو َ�س ِم َع َو َ�أ َج َ
هلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ِب َّ
فلنتع ّلم من علي «عليه ال�سالم» �أن نكون الر�ساليني ،الذين يختارون ما فيه
م�صاحلهم ،ال من الذين يجعلون من
�صالح الر�سال ِة ولو كان ذلك على ح�ساب
ِ
ُ
الر�سالة مط ّي ًة لأهوا ِئهم ،وو�سيل ًة لبلوغ غاياتهم ومطام ِعهم ال�شخ�صية ،ولو كان يف
ذلك ت�شوي ٌه ل�صورة الر�سالة ،وحتطي ٌم لقدا�سة الدين يف النفو�س.
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اخلطبة الأوىل

مراتب شكر اهلل

يف �أمايل ال�صدوق عن �أبي ب�صري ،عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم» قال( :بينا
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ي�سري مع بع�ض �أ�صحابه يف بع�ض طرق املدينة
�إذ َث ّنى رجله عن دابته ثم خر �ساجد ًا ف�أطال يف �سجوده ،ثم رفع ر�أ�سه ،فعاد ،ثم
ركب ،فقال له �أ�صحابه :يا ر�سول اهلل ر�أيناك ثنيت رجلك عن دابتك ثم �سجدت
ف�أطلت ال�سجود؟ فقال� :إن جربئيل «عليه ال�سالم» �أتاين ف�أقر�أين ال�سالم من ربي
ّ
وب�شرين �أنه لن ُيخز َيني يف �أمتي ،فلم يكن يل مال ف�أت�ص ّدق به ،وال مملوك فاعتقه،
أحببت �أن �أ�شكر ربي «عز وجل»).
ف� ُ
عندما ت�شكر بل�سانك �شخ�ص ًا ق ّدم لك خدمة و ُتثني عليه ،فهذا من الأخالق،
ولكن عندما ُتقدِّ م له �شيئ ًا يف مقابل هذا العطاء ،ك�أن تدعو له بالغيب� ،أو تهدي له
ثواب ركعتني� ،أو تعينه الحق ًا حني يحتاج �إليك ،فهذا من مكارم الأخالق.
ُ�شكر اهلل «عز وجل» على ِنعمه بالل�سان مي ّثل �أقل قدر من ال�شكر ُيتو ّقع �صدوره
عن الإن�سان امل�ؤمن ..والأرقى من ذلك �أن يقوم ال�شاكر بالعطاء ،وال يكتفي بالقول
فقط .ولنالحظ �أن املثالني الذين �ضربهما النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» للعطاء كانا
يف ال ُبعد الإن�ساين ..ال�صدقة والعتق ..فاهلل يريد منا �أن نعتني بعباده ،بحيث يكون
�شكرنا هلل عطا ًء خللق اهلل.
متو�سطة بني الإثنني ،وذلك حني يفقد الإن�سان الإمكانية املادية
وهناك مرتبة ّ
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للعطاء ،فينتقل �إىل الكون يف حالة من العبادة ،ك���أداء ركعتي �صالة� ،أو �سجدة
ال�شكر� ،أو ال�صيام تعبري ًا عن ذلك.
الأم��ر الآخ��ر ال��ذي يلفت �إليه اخلرب ال�سابق هو �أن ال�شكر هلل ال يكون على
العطاء الإلهي اخلا�ص باملن َعم عليه فقط ،بل حتى فيما يرتبط بالآخرين ممن
يهمه �أم َرهم� ،إما على م�ستوى العالقة ال�شخ�صية� ،أو العالقة الر�سالية ،فقد كان
�سجود النبي �شكر ًا لعطاء اهلل لأمته.
ولنتذكر �أنه مهما عظم ما نقدمه من �شكر بني يدي اهلل �سبحانه ،ف�إنه ال
َ�صاغ َر ِع ْن َد ت ُ
مي ّثل �شيئ ًا يف مقابل عطائه الالمتناهي�( :إلـهي ت َ
َعاظ ِم �آال ِئ َ��ك
رام َك �إ ّي َاي َثنائي َو َن ْ�شري� ،إلـهي َف َكما َغ َّذ ْيتَنا ِب ُل ْط ِف َك،
ُ�ش ْكريَ ،وتَ�ضا َء َل يف َج ْن ِب �إ ْك ِ
َو َر َّب ْيتَنا ِب ُ�ص ْن ِع َكَ ،ف َت ِّم ْم َع َل ْينا َ�سوا ِبـ َغ ال ِّن َع ِمَ ،وا ْد َف�� ْع َع ّنا َمكا ِر َه ال ِّن َق ِمَ ،و�آ ِتنا ِمنْ
ظيم يا َكر ُمي ِب َر ْح َم ِت َك يا َا ْر َح َم
ُح ُظ ِ
وظ ال ّدا َر ْي ِن �أ ْر َف َعها َو� َأج َّلها ِ
عاج ًال َو� ِآج ًال ،يا َع ُ
ال ّر ِاحمنيَ).

اخلطبة الثانية

هل األمومة غريزة؟
هل الأمومة �أمر فطري غريزي� ،أم �سلوك اجتماعي مكت�سب� ،أم جمرد قرار
تتخذه املر�أة متام ًا كقرارها ب�أن متتلك ثوب ًا ما �أو حقيبة؟
قد يبدو هذا ال�س�ؤال غريب ًا للوهلة الأوىل ،لأن الأمور البديهية ال حتتاج �إىل
�س�ؤال ..متام ًا كما لو �س�ألت �أحد ًا :هل يحتاج الإن�سان �إىل املاء؟ فمن البديهي طوال
التاريخ الب�شري �أن الأمومة غريزة فطرية حتكمها الطبيعة البيولوجية والنف�سية
للأنثى ،بل و ُتع ّرف املر�أة من خالل �أمور من بينها الأمومة.
ولكن �ضمن احلملة العاملية لرتويج فكرة «اجلندر» كق�سيم يف مقابل «اجلن�س»،
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مبعنى �أن الإن�سان يولد بجن�س ،ثم له احلق يف اختيار اجلن�س الذي يريده �أو عدم
االنتماء لأي جن�س� ،صار هذا الأمر البديهي حمط �س�ؤال وت�شكيك ..بل رف�ض..
َ
(عر�ض املر�أة �أو الفتاة ك�أ ّم يف خمتلف ال�سياقات هو
بل تطرف ..بحيث ا ّدعي �أن
�أمر �ضار للغاية وي�ؤدي �إىل تنميط �شخ�ص ّيتها وحرمانها من حرية اختيار هويتها
وكينونتها).
• األنوثة واألمومة:
االجتاه الذي تقود �إليه دعوات �أ�صحاب هذا االجتاه هو الدفع نحو مقولة �أن
الأمومة لي�ست غريزة فطرية ،وال حتى �سلوك مكت�سب ،بل جمرد قرار تتخذه املر�أة
لدافع ما ،والذي قد يكون ذاتي ًا نا�شئ ًا عن رغبتها اخلال�صة� ،أو خارجي ًا مت�أثر ًا
تبع ًا ٍ
بالعوامل املحيطة بها يف جمتمعها .وبالتايل ف�إن على املر�أة �أن ال تع ّرف نف�سها ك�أم،
و�إمنا كوجود �شخ�صي فردي ُتثبت من خالله هو ّيتها اخلا�صة وكينونتها املنفردة.
وقالوا :ليكون ال�سلوك غريزي ًا يجب �أنْ يكون تلقائي ًا ،وال ميكن مقاومته �أو
مقاومة حدوثه ،و�أنْ ين�ش�أ ا�ستجاب ًة ل�شئ ما يف البيئة وال يحتاج �إىل تدريب ..وهذا
ال ينطبق على الأمومة .من مناذج مقوالت هذا االجتاه:
• «�سارة ه��ردي»  -متخ�ص�صة يف الأنرثوبولوجيا  -تقول يف كتابها (الأم
والآخ��رون) ب�أنّ رعاية الطفل والعناية به مل تكن يوم ًا حكر ًا على امل��ر�أة ،بل هي
ح�صيلة تعاون مع الزوج والأقرباء ،وهذا يعني �أن قراءة التاريخ الب�شري ال ي�ؤيد �أن
الأمومة مرتبطة بالأنثى.
وعبت الكاتبة الفرن�سية «�سيمون دي بوفوار» عن تطرفها يف هذا الأمر
• ّ
حيث قالت ب�أنّ امل��ر�أة (�ستظل م�ستعبدة حتى يتم الق�ضاء على خرافة الأ�سرة،
وخرافة الأمومة ،والغريزة الأبوية).
• الن�سوية املتط ّرفة «�شوالميث فاير�ستون» تذهب �إىل �أنّ املر�أة لن تتحرر من
يتم حتريرها من عبودية الإجناب ،ما يعني حترير خ�ضوعها
النظام الأبوي حتى ّ
اجل�سدي للوالدة والأمومة.
ّ
هذه الأفكار املتط ّرفة ُيع َمل على ن�شرها يف الأو�ساط الن�سائية بعناوين خمتلفة،
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وجه �إىل كافة الأعمار ،بدعوى حترير املر�أة
وال تقت�صر على ال�شابات فقط ،بل ُت َّ
مما يقع عليها من ظلم وا�ستغالل من ِقبل الرجل والأ�سرة! والآن وب�شكل خمت�صر،
كيف ميكن ت� ّصور املوقف الإ�سالمي  -فكري ًا  -من هذا الطرح؟
• املوقف اإلسالمي:
نش َأكُم ِّم َن ْ َ
ض
�أ ّو ًال ،نحن نعتقد ب�أن اهلل خلق الإن�سان ل َيع ُمر الأر�ضُ } :ه َو أَ َ
ال ْر ِ
ُم فِي َها{ «هود.»61:
اس َت ْع َم َرك ْ
َو ْ
ولن يتحقق هذا الإعمار بقطع الن�سل ،وال بتخلي املر�أة عن دورها الأمومي ،بل
يتحقق بالتزاوج ،والإجناب ،وقيام املر�أة بدور الأمومة ،ورعاية العالقات الرحمية،
ات ُقوا َر َّب ُك ُم ال ِ
َّذي َخلَ َق ُكم ِّمن
اس َّ
وبرعاية مقت�ضيات التقوى فيهاَ } :يا أَ ُّي َها َّ
الن ُ

ات ُقوا َ
س َو ِ
اهلل
ِج ً
اء َو َّ
َّن ْف ٍ
اح َد ٍة َو َخل َ
ال َك ِث ً
َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ر َ
ريا َون َ
ِس ً
ِن َ
ُون ِب ِه َو ْ َ
ال ِ
َان َعلَ ْي ُك ْم َرقِي ًبا{ «الن�ساء.»١:
اهلل ك َ
ال ْر َحا َم إ َّ
اءل َ
َّذي ت َ
َس َ

ثاني ًا ،القراءة التاريخية ت�ؤكد ارتباط فكرة الأمومة يف املجتمعات القدمية
باملر�أة ،ولي�س كما ا ّدعت «هردي» ..حتى بلغ الأمر �أن ّمت ربط املر�أة بالألوهية ،مبا
مي ّثله احلمل والإجناب من رمزية ا َ
خل ْلق والعطاء ..ومن هنا انت�شرت الآلهة الأنثى
مب�سميات خمتلفة.
ثالث ًا ،ملاذا حتدث التغريات اجل�سدية والهرمونية والنف�سية لدى الأنثى عند
البلوغ مبا مي ّكنها من احلمل والوالدة والر�ضاعة وغري ذلك من وظائف الأمومة؟
هل هذا اختيار �شخ�صي؟ �أم �سلوك اجتماعي مكت�سب؟ �أم فطرة �إلهية؟
الحظ وجود قدرات خا�صة
بل �إنه  -وب�صورة ال حتتاج �إىل مزيد ا�ستدالل ُ -ي َ
وذاتية لدى املر�أة على رعاية الأطفال؟ هل هذا حم�ض �صدفة؟ �أم �سلوك مكت�سب؟
خي املر�أة بني �أمومتها وبني �أي �شئ �آخر ،ف�إنها  -فى حالة كونها
رابع ًا ،حني ُت َّ
�سوية نف�سي ًا � -ستختار الأمومة بال تردد.
يف الإ�صحاح  ٣من ِ�سفر امللوك الأول من «العهد القدمي» ق�صة لطيفة وذات
داللة عميقة حول الأمومة ،وفيها �أن امر�أتني تنازعتا لدى النبي �سليمان على
طفلني ر�ضيعني ،مات �أحدهماَ ( :ف َق َال ْ َال ِل ُكُ « :ك ٌّل ِم ْن ُك َما َت َّد ِعي �أَنَّ اال ْبنَ ْ َ
ال َّي
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هُ َو ا ْب ُن َها َو�أَنَّ اال ْبنَ ْ َال ْي َت هُ َو ا ْبنُ الأُ ْخ َرىِ .ل َذ ِل َك ِايت ُِون ِب َ�س ْي ٍف»َ .ف�أَ ْح َ�ض ُروا ِل ْل َم ِل ِك
«ا�ش ُط ُروا ِّ
الط ْف َل ْ َ
َ�س ْيف ًاَ .ف َق َال ْ َال ِل ُكْ :
ال َّي ِ�إ َل َ�ش ْط َر ْي ِنَ ،و�أَ ْع َط ْوا ُك ًّال ِم ْن ُه َما َ�ش ْطر ًا».
ا�س ِّي ِدي� ،أَ ْع ِط َها ِّ
َفا ْل َت َه َب ْت َم َ�ش ِاع ُر الأُ ِّم ْ َ
الط ْف َل َو َال
ال ِقي ِق َّي ِة َو َقا َل ْت ِل ْل َم ِل ِك�« :أَ ْ�ص ِغ َي َ
ُ ِتيتُو ُه»� .أَ َّما ْ َال ْر�أَ ُة الأُ ْخ َرى َف َكا َن ْت َت ُق ُ
ولَ « :لنْ َي ُكونَ َل ِك َو َال ِلْ :
ا�ش ُط ُرو ُه»ِ .ع ْن َد ِئ ٍد
َق َال ْ َال ِل ُك�« :أَ ْع ُطوا ِّ
الط ْف َل ِل ْل َم ْر�أَ ِة ا َّل ِتي �أَ َرا َد ْت َل ُه ْ َ
ال َيا َةَ ،ف ِه َي �أُ ُّمهُ»).
هذه الق�صة  -حتى لو قيل �أنها من الأ�ساطري ُ -ت ّلخ�ص حقيقة الأمومة لدى
املر�أة ال�سو ّية.
• األنثى السو ّية:
�إن الأمومة فطرة اهلل يف الأنثى ،وغريزة من �أقوى الغرائز لدى املر�أة ال�سوية،
وتربز معاملها فى الطفولة املبكرة حني حتت�ضن دُميتَها وتعتني بها ..وحني تتفتّح
ببلوغها و ُر�شدها واقرتانها ب�شريك حياتهاُ ،تز ِّين الدنيا ب���أرق و�أرق��ى عواطف
الب�شر و�أبقاها.
�صبح �أ ّم ًا
بل �إننا جند ِمن الفتيات َمن ُت ِ
قدم على الزواج فقط ِمن �أجل �أن ُت َ
تعتني بطفلها ،ولوال هذه الغريزة القوية لعزفت معظم الن�ساء عن الزواج واحلمل
والوالدة .كما �أن ما تعي�شه الزوجة التي ُترم ِمن الذر ّية ِمن ال�شعور باحلرمان
ال�شديد نا�شئ ِمن �شعورها بحرمانها من �أهم خ�صائ�صها كامر�أة ،ومهما حاولت
�أن تع ّو�ض هذا النق�ص ب�صورة �أو ب�أخرى ،ف�إنها فى نهاية املطاف �ستبقى ت�ست�شعر
فراغ ًا هائ ًال يف حياتها ،و�أن ال �شىء ميكنه �أن ميلأ هذا الفراغ ،وقد تظهر ُ
بع�ض
جتد لها ح ًال وخمرج ًا ،وقد
أعرا�ض اال�ضطرابات النف�سية �أو النف�سج�سمية �إىل �أن َ
� ِ
طفل متنحه حب الأمومة �أو تختار الت�سامى
تختار �أن يكون احلل بالن�سبة �إليها تب ّني ٍ
بغريزة الأمومة ِمن خالل رعاية الأيتام� ،أو العمل فى دور ح�ضانة الأطفال� ،أو
رعاية �أطفال العائلة� ،أو ما �شابه ..هذه هي فطرة اهلل التي فطر امل��ر�أة عليها،
وجعلها من �أقوى خ�صائ�صها ووظائفها لتعمر بها احلياة.
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اخلطبة الأوىل

احرتام صالة اجلماعة

االلتزام بالدين  -يف الأ�سا�س  -حالة فردية ،ترتبط بالت�صديق والإمي��ان
القلبي من جهة ،وااللتزام العملي بالت�شريعات والعبادات والتعاليم كال�صالة
والزكاة وال�صيام واحلج والأمانة وال�صدق وغريها.
�إال �أن هناك متظهر ًا اجتماعي ًا � -أو جماعي ًا  -للتد ّين حر�ص الإ�سالم عليه،
واهتم ب�ش�أنه كثري ًا ،ويهدف �إىل تنمية ال ُبعد االجتماعي يف �شخ�صية امل�سلم ،وتقوية
ّ
العالقات البين ّية ،وحتقيق املجتمع الواحد القوي ..كما جند ذلك يف احلج مث ًال،
حيث ال ُي�ؤ َّدى احلج �إال جماعي ًا ،ويف زمن حمدد.
و�صالة اجلماعة مثال �آخر ،وهي من �أهم �شعائر الإ�سالم ،ومظهر من مظاهر
عزته ،وق��وة امل�ؤمنني به ،ومن �أعظم امل�ستحبات ،وورد يف �ش�أنها من الت�شديد
والرتغيب ال�شيء الكثري.
ومن دالئل ذلك �أنه كلما ازدادت اجلماعة و�أعطت مظهر ًا حقيقي ًا لتجمع
امل�سلمني وت�آلفهم وائتالفهم ،كلما ارتفعت �ش�أن ًا وج ّلت ثواب ًا ..وهناك الكثري من
الفوائد املرتتبة على االلتزام بها.
�إال �أنه من امل�ؤ�سف �أن نرى عندنا �ضعف ًا يف ثقافة �صالة اجلماعة ،وينعك�س
ذلك من خالل عدة �صور ،من بينها ما نراه يف كثري من م�ساجدنا ،حيث ُتقام
اجلماعة ،بينما ين�شغل كثريون يف نف�س الوقت يف �أداء �صلواتهم املفرو�ضة فرادى.
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بل لرمبا جتد يف بع�ض امل�ساجد �أن عدد امل�صلني فرادى يفوق عدد امل�شاركني
يف �صالة اجلماعة! مبا يق ّدم �صورة م�ش ّوهة عن قيمة �صالة اجلماعة يف مدر�سة
�أهل البيت ،ودور امل�سجد.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،البد �أن يلتفت الإخوة الذين ي�ص ّلون فرادى حال �إقامة
�صالة اجلماعة يف نف�س املكان �إىل �أنهم يقعون غالب ًا يف �إ�شكالية �شرعية من حيث
ال ي�شعرون ،ولنالحظ اال�ستفتاءات.
�س :هناك �أ�شخا�ص يرون �أن �إمام جماعته لي�س بعادل� ،أو ال يعلمون هل هو
عادل �أم ال ،فهل يجوز لهم الذهاب �إىل ذلك امل�سجد وال�صالة فيه فرادى؟
املرجع ال�سيد �أبوالقا�سم اخلوئي :ال ت�صح ال�صالة فرادى �إذا ا�ستوجبت هتك
حرمة الإمام.
أوجه �س�ؤايل �إىل من يقومون بذلك� ،أال تكون �صالة املنفرد يف هذه
و�أنا بدوري � ّ
احلالة مت�ض ّمنة  -غالب ًا  -ر�سالة بعدم عدالة الإمام ،فتُهتك حرمتُه؟
�س :هل يجوز يل الدخول �إىل امل�سجد حني تقام فيه �صالة اجلماعة ،وال�صالة
منفردا ًلعدم ثقتي يف �إمام اجلماعة؟
املرجع الديني ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل :ال يجوز ذلك �إذا كانت ال�صالة
فرادى ت�ؤدي �إىل �إهانة �إمام امل�سجد.
ال�س�ؤال :ما حكم َمن ي�صلي منفرد ًا يف م�سجد ُي�صلى فيه �صالة اجلماعة ؟
املرجع الديني ال�سيد علي ال�سي�ستاين :ال يجوز الإنفراد �إذا ُع ّد هتك ًا لإمام
اجلماعة .
املرجع الديني ال�سيد علي اخلامنئي :ال يجوز �إذا كان فيه �إ�ضعاف �صالة
إمام جماع ٍة َيعتقد النا�س بعدالته.
اجلماعة� ،أو �إهانة وهتك � ِ
وبالفعل ،فامل�س�ألة ال ترتبط فقط بهتك �إمام اجلماعة ،بل بهتك �صالة اجلماعة
وتوهينها واحلط من قيمتها ،خا�صة و�أن لرتاكم التجربة �أثر يف تر�سيخ ال�صورة
�أو املفهوم الذي لرمبا يكون خاطئ ًا ،لتنتقل عرب الأجيال ،وتتحول �إىل ثقافة �سلبية
تخالف �أ�صل الت�شريع وغايته.
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يف هذا امل�سجد ،بحمد اهلل ،ا�ستطعنا �أن نخفف �إىل درجة كبرية جد ًا من هذه
الظاهرة ال�سلبية ،و�آمل -فيما لو ُك�سرت القاعدة� -أن يقوم بع�ض امل�ؤمنني بتوجيه
الإخوة الأعزاء الذين يخالفون ذلك ،بالتي هي �أح�سن ،كما �آمل �أن ُتعالج امل�س�ألة
بحزم مقرون بلني يف امل�ساجد التي تكرث فيها ،فامل�س�ألة ال ترتبط بهذا امل�سجد �أو
ذاك ،بل بقيمة واحرتام امل�سجد و�صالة اجلماعة يف مدر�سة �أهل البيت «عليهم
ال�سالم».

اخلطبة الثانية

يا ليتين كنت معهم؟
ِرو ْا ُث َب ٍ
قال «تعاىل»َ } :يـ َأ ُّي َها ال ِ
ِرو ْا
َّذ َ
ين َءا َم ُنو ْا ُخ ُذو ْا ِح ْذ َرك ْ
ات أَ ِو ا ْنف ُ
ُم فَانف ُ
ُ
َي
َن َف ِإ ْن أَ َصا َب ْت ُك ْم ُّم ِصي َب ٌة َق َ
َجمِي ًعاَ ،وإ َّ
ال ق ْ
َمن َّل ُي َب ِّطئ َّ
ِن ِم ْن ُك ْم ل َ
َد أَ ْن َع َم اهلل َعل َّ
َّم َت ُك ْن
ِن أَ َصا َب ُك ْم ف ْ
ِن اهلل َل َي ُقول َّ
َض ٌل م َ
ُن َّم َع ُه ْم َشهِيدًاَ ،و َلئ ْ
َم أَك ْ
َن َك َأن ل ْ
ِإ ْذ ل ْ
يما{«الن�ساء.»73-71:
َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه َم َو َّد ٌة يا لي َتنِي ك ُ
ُنت َم َع ُه ْم َف َأفُو َز َف ْوزًا َع ِظ ً

تتحدث الآية عن فئة عا�شت ال�ضعف يف املوقف نتيجة �ضعف الإميان �أو الإرادة،
فهي مل تنفر مع النافرين ،بل تباط�أت وتع َّللت يف تباط�ؤها ببع�ض الأعذار ،ف�إذا
رجع امل�ؤمنون من اجلهاد وكانوا يف موقع الهزمية �أو القتل اعتربت هذه الفئة �أنها
حمظوظة بعدم اخلروج للمعركة.
�أما �إذا رجع امل�سلمون بالن�صر وبالغنائم التي غنموها من العدو ،ف�إن املوقف
يتبدل لدى هذه الفئة ،لي�س �إميان ًا باجلهاد وال موا�ساة للمجاهدين ،بل بالنظر �إىل
يعب عن احل�سرة
الأرباح التي ح�صل عليها املجاهدون ،متام ًا ك�أي �إن�سان ما ّدي ّ
الداخلية لفوات الفر�صة عليه ،وي��رددون مقولة :يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوز ًا
عظيم ًا ..وبالتايل ف�إن الآية تتحدث عن حالة �سلبية.
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• حماولة تربيرية:
هكذا ا�ستعمل القر�آن الكرمي هذه العبارة ..ويف املقابل ،جند �أن اخلطيب
احل�سيني يف مدخل خطابته يقول( :يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز ًا عظيم ًا) ويردد
احل�ضور معه هذه العبارة ..وال �شك �أنهم ال يريدون هذا املعنى االنتهازي ،بل
التم ّني احلقيقي للكون يف ن�صرة احل�سني «عليه ال�سالم» يوم الطف ،ال �سيما و�أنه
يجن غنائم مادية.
«عليه ال�سالم» مل ِ
ول ّرمبا َمن اختار هذه العبارة و�أدخلها يف افتتاحية اخلطابة احل�سينية قام
بذلك بناء على ما جاء يف رواية عن الإم��ام الر�ضا «عليه ال�سالم» خاطب فيها
الريان بن �شبيب ،فكان فيما قال له ....( :يا بن �شبيب� ،إنْ �س َّرك �أنْ يكون لك
من الثواب مثل ما ملن ا�ست�شهد مع احل�سني ،فقل متى ذكرته :يا ليتني كنت معهم
ف�أفوز فوز ًا عظيم ًا ،)....مع مالحظة �أن الرواية �ضعيفة ال�سند.
و�شخ�صي ًا �أ�ستبعد �أن ي�صدر عن الإمام «عليه ال�سالم» ما يدل على �أن الثواب
املرتتّب على جم ّرد ترديد هذه العبارة م�ساوي ًا لثواب من ا�ست�شهد يوم الطف ،وهل
ميكن �أن ُيقا�س الثبات يف ذلك املوقف الرهيب والت�ضحيات املق ّدمة فيه ،بكالم
ير ّدده َمن يجل�س يف راحة تامة ،حتت التكييف ،وهو يحت�سي ال�شاي؟ والأمر �سهل
بلحاظ �ضعف �سند الرواية.
بل حتى لو فر�ضنا �أنّ املتحدث كان �صادق ًا يف نواياه ..ال ميكن �أن يت�ساوى َمن
ق ّدم الت�ضحيات فعلي ًا ،ونال مرتبة ال�شهادة ،مع من يتم ّناها ..واملروي عن النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه( :ومن �أحب عمل قوم �أ�شرك يف عملهم) ال يدل على
احل�صول على نف�س الثواب.
كما �أننا ال نعلم هل �سيتطابق موقف هذا املتحدث مع �أمنيته يف �ساعة احلقيقة
َر ِإلَى ال ِ
ُفو ْا
ين ق َ
ِيل َل ُه ْم ك ُّ
َّذ َ
�أم ال ...ولنالحظ ما جاء يف الآية التالية} :أَل ْ
َم ت َ

ِيق
ِم ا ْل ِق َت ُ
ال ِإذَا َفر ٌ
الصال َة َو َءاتُو ْا َّ
ِب َعلَ ْيه ُ
َما ُكت َ
الزكاة َفل َّ
ِيمو ْا ّ
أَ ْي ِد َي ُك ْم َوأَق ُ
َخ ْش َي ِة ا ِ
ِم َك َت ْب َت َعلَ ْي َنا
اس ك َ
ِّم ْن ُه ْم َي ْخ َش ْو َن َّ
هلل أَ ْو أَ َش َّد َخ ْش َي ًة َوقَالُو ْا َر َّب َنا ل َ
الن َ
ِّم ِن
الد ْن َيا َقل ٌ
ِيب ق ْ
ا ْل ِق َت َ
ال َل ْوال أَ َّخ ْر َت َنا ِإلَى أَ َج ٍل َقر ٍ
ُل َم َتا ُع ُّ
ِيل َواآلخر ُة َخ ْي ٌر ل َ
ون َفتِي ًال{ «الن�ساء.»٧٧:
ال ت ْ
ات َقى َو َ
َّ
َم َ
ُظل ُ
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فهي تن ّبه �إىل �ضرورة مراجعة النف�س قبل �إطالق الأمنيات املتعلقة باملواقف
ال�صعبة كالقتال� .إذ �أن فئة ممن �آمن بالر�سالة املحمدية يف العهد املكي كانت
ت�ضغط على النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» باجتاه الإذن با�ستعمال العنف وقتال
امل�شركني الذين كانوا ميار�سون كل �أن��وع اال�ضطهاد والتعذيب والقتل والتنكيل
وال�ضغط بحق امل�ؤمنني.
• استعمال القوة:
وكانت هذه الفئة ت�شعر ب�أن الرتاجع ميثل ّ
الذل واالنهزامية ،وتغفل عن:
� .1أن مثل هذ املواجهة تتطلب ا�ستعداد ًا عمل ّي ًا ،ودرا�سة للعنا�صر املقابلة
املعادية وطريقة عملها ،لتتحدد ما هي امل�صلحة ،وكيفية املواجهة ،والظرف
والزمن املنا�سب لذلك� ..إلخ ،ال �أن تكون بناء على ردة فعل انفعالية.
 .2احتمال وقوع الإن�سان يف قب�ضة الذل من خالل حركة انفعالي ٍة اندفاعية،
�أكرث مما يعانيه من ذلك فيما لو �سيطر على م�شاعره وانفعاالته ،وخطط لربح
املعركة يف نهاية املطاف.
 .3احتمال كون م�صلحة الدعوة �أن ال ينتبه امل�شركون �إىل القوة الذاتية التي
ميلكها امل�ؤمنون يف الظرف الراهن.
ولكن وقف ه�ؤالء امل�ؤمنون الطيبون الذين كانوا يعانون من ا�ضطهاد امل�شركني
مطالبني با�ستعمال القوة ،حتى قال بع�ضهم كما يف بع�ض الروايات( :يا نبي اهلل،
كنا يف ع ّز ونحن م�شركون ،فلما �آم ّنا �صرنا �أذلة).
• التزام كّف اليد:
ولكن اهلل «عز وجل» مل ي�أذن لهم ،و�أمرهم النبي بال�صرب والتحمل ،وهو ما
عربت عنه الآية بكف اليد ،واال�ستعانة بال�صالة والزكاة كو�سائل تربوية وروحية
وعملية .حتى �إذا متت الهجرة �إىل املدينة ،وتنامت عنا�صر القوة لدى امل�ؤمنني،
وا�ستمر امل�شركون يف ا�ضطهادهم وح�صارهم وال�ضغط عليهم �أمني ًا واقت�صادي ًا،
جاء الإذن بالقتال.
ال ِإذَا
ِم ا ْل ِق َت ُ
ِب َعلَ ْيه ُ
َما ُكت َ
وجاءت �ساعة احلقيقة ،فكيف تعاملوا معها؟ } َفل َّ
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َخ ْش َي ِة ا ِ
ِم َك َت ْب َت
اس ك َ
َفر ٌ
ِيق ِّم ْن ُه ْم َي ْخ َش ْو َن َّ
هلل أَ ْو أَ َش َّد َخ ْش َي ًة َوقَالُو ْا َر َّب َنا ل َ
الن َ
ِيب{.
َعلَ ْي َنا ا ْل ِق َت َ
ال َل ْوال أَ َّخ ْر َت َنا ِإلَى أَ َج ٍل َقر ٍ

• املوقف من قضايا الساعة:
�إننا حيث ن�ستقبل �شهر حمرم احلرام ،و ُنحيي فيه ذكرى ا�ست�شهاد احل�سني
«عليه ال�سالم» والث ّلة الط ّيبة من �أن�صاره «ر�ضوان اهلل عليهم» فلنجعل هذه الذكرى
بكل ما حتمله من �صور خالدة يف التاريخ ،حمط ًة للوقوف مع النف�س ،الكت�شاف
مدى امل�صداقية يف االنتماء ملدر�سة القر�آن الكرمي والر�سول الأعظم والعرتة
الطاهرة ،ومدى امل�صداقية يف مت ّني ن�صرة احل�سني يف يوم الطف ،ال �س ّيما ونحن
نعي�ش �أيام ًا يبلغ فيه طغيان امل�ستكربين وعربدة ال�صهاينة الأوج من ذلك ،لي�س
على �أر�ض فل�سطني املحتلة فح�سب ،بل ويف العراق ،و�سورية ،ولبنان ،وك�شمري،
وغريها من بالد امل�سلمني.
فما هو موقفنا القلبي على �أقل تقدير؟ �أم �أننا نعي�ش الال مباالة جتاه ق�ضايانا
الكربى بعد �أقنعونا �أن نعي�ش همومنا الفردية� ،أو يف الدوائر املحدودة وال�ض ّيقة،
فنكون م�صداق ال�صورة ال�سلبية للذين كانوا ير ّددون مقولة (يا ليتني كنت معهم)،
دون �أن تنطلق هذه الأمنيات من الإح�سا�س بامل�سئولية ،بل طمع ًا يف حطام الدنيا،
�أو جم ّرد كلمات خالية من امل�ضمون.
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اخلطبة الأوىل

صالة اجلماعة خلف املذاهب األخرى

ذك��رت يف الأ�سبوع املا�ضي �أن اح�ترام امل�سجد و�صالة اجلماعة وامل�س�ألة
ال�شرعية ،كل ذلك يفر�ض علينا �أن ال نبد�أ ال�صالة فرادى يف نف�س املكان الذي
تقام فيه اجلماعة .و�أن الأف�ضل �أن نلتحق باجلماعة (ونعيدها �إن مل تثبت لدينا
عدالة الإمام)� ،أو ن�صلي فرادى بعد انتهائها.
وقد بادر عدد من الإخ��وة �إىل الت�سا�ؤل عن �شمولية ما ذكرت يف حالة كون
امل�سجد �أو �صالة اجلماعة مقامة من قبل �أتباع املذاهب الأخرى.
و�س�أجيب �أو ًال من خالل عر�ض بع�ض الروايات ،ومن بينها ما هو معترب ال�سند،
ومنها ما لي�س كذلك ،وهي على العموم تع�ضد بع�ضها بع�ض ًا.
عن �أبي عبداهلل «عليه ال�سالم» قال( :من �صلى معهم يف ال�صف الأول كان
كمن �صلى خلف ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله») .ويالحظ �أن الإمام مل يذكر
جمرد امل�شاركة ،بل الكون يف ال�صف الأول �أي�ض ًا ،ولعل ذلك للت�شجيع على االلتحاق
بهذه اجلماعة ،ومعاجلة حالة الرتدد �أو االمتناع لدى البع�ض.
عن �أبي علي  -يف حديث  -قال( :قلت لأبي عبداهلل «عليه ال�سالم»� :إن لنا
�إمام ًا خمالف ًا ،وهو يبغ�ض �أ�صحابنا كلهم؟ فقال :ما عليك ِمن قوله ،واهلل لئن
كنت �صادق ًا لأنت �أحق بامل�سجد منه ،فكن � َ
أح�سن ُخل َقك
أول داخل و�آخ َر خارج ،و� ِ
مع النا�س ،و ُقل خري ًا).
133

عن �إ�سحاق بن عمار ق��ال( :قلت لأب��ي عبد اهلل «عليه ال�سالم»� :إين �أدخل
أكب.
امل�سجد ،ف�أجد الإمام قد ركع ،وقد ركع القوم ،فال ميكنني �أن �أ�ؤ ّذن و�أقيم و� ّ
فقال يل :ف���إذا كان ذلك فادخل معهم يف ال َّركعة واعت ّد بها ،ف�إنها من �أف�ضل
ركعاتك) هذه معاجلة نف�سية �أي�ض ًا (قال �إ�سحاق :فلما �سمعت �أذان املغرب و�أنا
على بابي قاعد قلت :للغالم انظر �أقيمت ال�صالة؟ جاءين فقال :نعم ،فقمت
مبادر ًا فدخلت امل�سجد فوجدت النا�س قد ركعوا ،فركعت مع �أول �صف �أدركته،
واعتددت بها ،ثم �صليت بعد االن�صراف �أربع ركعات) �أي النافلة (ثم ان�صرفت،
ف�إذا خم�سة �أو �ستة من جرياين قد قاموا �إ ّ
يل من املخزوميني والأمويني ف�أقعدوين
ثم قالوا :يا �أبا ها�شم ،جزاك اهلل عن نف�سك خري ًا ،فقد واهلل ر�أينا خالف ما ظننا
بك وما قيل فيك .فقلت :و�أي �شئ ذلك؟ قالوا :اتبعناك حني قمت �إىل ال�صالة
ونحن نرى �أنك ال تقتدي بال�صالة معنا ،فقد وجدناك قد اعتددت بال�صالة معنا
و�صليت ب�صالتنا ،فر�ضي اهلل عنك وجزاك خري ًا .قال :فقلت لهم �سبحان اهلل� ،أ
لِ ثلي يقال هذا؟!.)....
عن علي بن جعفر يف كتابه ،والرواية معتربة ال�سند ،عن �أخيه مو�سى بن جعفر
ني خلف مروان ،ونحن ن�ص ّلي معهم).
«عليه ال�سالم» قال�( :ص ّلى ح�سن وح�س ٌ
عن �سماعة عن ال�صادق �أو الكاظم «عليه ال�سالم» .....( :و�صلى علي «عليه
ال�سالم» وراءهم).
من الوا�ضح �أن الأئمة «عليه ال�سالم» يريدون ك�سر هذا احلاجز النف�سي
والرتدد لدى �أ�صحابهم.
من حيث الفتوى �أكتفي مبثال واحد ،وفتاوى فقهائنا متقاربة يف هذا امل�ضمون.
�سئل ال�سيد اخلوئي :هل ال�صالة خلف الإمام املخالف م�ستحبة وما كيفيتها،
وهل جتزئ عن الفري�ضة �أم ال؟ و�إذا كانت ال�صالة باملتابعة ماذا يفعل امل�أموم
حينما ينهي القراءة والإمام مل ينته من ذلك ،وكذا لو كانت ال�صالة جهرية هل
يجوز له �أن يخفت �أم ال؟ اجل��واب :نعم ي�ستحب ،ويقر�أ القراءة الواجبة لنف�سه
بالإخفات ،وال ب�أ�س بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها وي�صرب ويركع معه ،والإخفات
مطلق ًا لقرائته ،وال يتقيد ب�أمر ما �سوى كونه م�سلم ًا من غري الإمامية.
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اخلطبة الثانية

القرابني البشرية
َعرف النا�س تقدمي القرابني منذ فجر تاريخ الإن�سان العاقل املعا�صر ،فقد
ْل
حت ّدث القر�آن الكرمي عن ق�صة ابني �آدم ،و�ض ّمنها تقدميهما للقربانَ } :وات ُ

ِن
َم ُي َت َق َّب ْل م َ
ِم َن َب َأ ا ْب َن ْي آ َد َم ِبال َ
ُر َبا ًنا َف ُت ُق ِّب َل مِن أَ َح ِد ِه َما َول ْ
َعلَ ْيه ْ
َر َبا ق ْ
ْح ِّق ِإ ْذ ق َّ
َال إ َِّنما َي َت َق َّب ُل ُ
َال ََ
ني{ «املائدة.»27:
اآلخ ِر ق َ
َ
ْم َّت ِق َ
اهلل م َ
ِن ال ُ
ل ْق ُتل ََّن َك ق َ َ

وهو مي ّثل  -وفق الإرادة الإلهية  -نوع ًا من ت�أكيد العبودية ،والطاعة املطلقة،
وال�شكر للخالق املنعم «عز وجل» ،وتر ّفع ًا عن الدنيا ومادياتها ،وتزكي ًة للنف�س من
ال ُبخل وحب الذات وغري ذلك.
اس َم
ُروا ْ
ولرمبا �إىل هذا �أ�شارت الآيات التاليةِ } :ل َي ْش َه ُدوا َم َنا ِف َع َل ُه ْم َو َي ْذك ُ

ِيم ِة ا َ
هلل فِي أَ َّيا ٍم َّم ْعلُو َم ٍ
ا ِ
ِموا
أل ْن َعا ِم َف ُكلُوا ِم ْن َها َوأَ ْطع ُ
ات َعلَى َما َر َز َق ُهم ِّمن َبه َ
ريَ ....و ِل ُك ِّل أُ َّم ٍة َج َع ْل َنا َم ْنس ًكا ِل َي ْذكُروا اس َم َّ
الل َعلَى َما َر َز َق ُه ْم
ِس ا ْل َف ِق َ
ُ ْ
ا ْل َبائ َ
َ
ِيم ِة ْ َ
ال ْن َعا ِم{ «احل���ج .»34-28:واملن�سك يعني العبادة التي فيها ذبح
مْ
ِن َبه َ

و تقريب قربان� ،أي �أن اهلل �ش ّرع لكل �أمة  -من الأمم ال�سالفة امل�ؤمنة  -عبادة
تت�ض ّمن تقريب القرابني.
ويف التوراة احلا�ضرة �أن نوح ًا «عليه ال�سالم» مبجرد �أن نزل من ال�سفينة ق ّدم
القرابني هلل «عز وجل»َ ( :و َب َنى ُنو ٌح َم ْذ َب ًحا ِلل َّر ِّبَ .و�أَ َخ َذ ِمنْ ُك ِّل ا ْل َب َها ِئ ِم َّ
الط ِاه َر ِة
َو ِمنْ ُك ِّل ُّ
الط ُيو ِر َّ
م َر َق ٍات َع َلى ْ َال ْذ َب ِح) «�سفر التكوين .»10 :8 -
الط ِاه َر ِة َو�أَ ْ�ص َع َد ُ ْ
واهلل �أعلم.
وعندما بعث اهلل «عز وجل» مو�سى «عليه ال�سالم» نبي ًا� ،ش ّرع لأمتّه تقدمي
القرابني �ضمن مرا�سيم معينة ،ومن بينها الأبقار والأغنام ،على �أن ُيحرق هذا
القربان يف النار ،وال ي�ستفيد منه �أحد.
ولعل ذلك  -يف جانب منه  -ملعاجلة ما ُيعرف عن بني �إ�سرائيل من �ش ّدة
التع ّلق باملا ّديات ،ف�إنّ حرق القرابني �أ�ش ّد على الإن�سان من �أن يرى الآخرين قد
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ا�ستفادوا منها ،وقد ينال منهم ال�شكر� .إال �أن النا�س عندما انحرفوا عن جادة
نفو�سهم
التوحيد و�شرائع الأنبياء اتّبعوا الكهنة و�سدنة املعابد الوثنية الذين دعتهم ُ
أطماعهم ال�شخ�صية �إىل حتريف هذه املمار�سة ب�صور خمتلفة.
اخلبيثة و� ُ
• حتريفات املشركني:
من بني تلك ال�صور اال�ستئثار بتلك القرابني لأنف�سهم ول�شئون املعبد }

ْح ْر ِث َوا َ
أل ْن َعا ِم َن ِصي ًبا َف َقالُو ْا َه َذا ِ
َو َج َعلُو ْا ِ
ِم َو َه َذا
ِما َذ َرأَ م َ
ِن ال َ
هلل ِب َز ْع ِمه ْ
هلل م َّ
َان ِ
ال َي ِص ُل ِإلَى ا ِ
هلل
َان ل ُ
لُ
ِم َف َ
هلل َو َما ك َ
َما ك َ
ِش َركَا ِئه ْ
ِش َركَا ِئ َنا{ �أي الأ�صنام }ف َ
ون{ «الأنعام.»136:
ِم َساء َما َي ْح ُك ُم َ
َف ُه َو َي ِص ُل ِإلَى ُش َركَا ِئه ْ

والأب�شع من ذلك �أن َ�ش ّرعوا تقدمي الأطفال قرابني ب�شرية للآلهة لر ّد غ�ضبها:
ني َق ْت َل أَ ْوالد ِ
وه ْم{
َذل َ
} َوك َ
ِك َز َّي َن ِل َك ِث ٍ
ْم ْش ِر ِك َ
ُه ْم ِل ُي ْر ُد ُ
ِه ْم ُش َركَاؤ ُ
ري ِّم َن ال ُ
�أي يكون �سبب ًا لإهالكهم بارتكاب هذه اجلرمية ،يف الدنيا من خالل التخلي
عن الفطرة ال�سليمة واالت�صاف بالوح�شية والق�سوة ،ويف الآخرة بنيل العقوبة
ال�شديدة } َو ِل َي ْل ِب ُسو ْا َعلَ ْيه ِْم دِي َن ُه ْم{ فهذا لي�س من دين اهلل وتعاليمه ،بل
ت�شويه وخداع } َو َل ْو َشاء ُ
ون{ «الأنعام.»137:
اهلل َما َف َعلُو ُه ف َ
َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْف َت ُر َ

• جرائم األمم:
وقد �شاعت ظاهرة تقدمي القرابني الب�شرية من ال�صني �شرق ًا �إىل املك�سيك
غرب ًا ،مبا مي ّثل واحدة من �أب�شع �صور االنحراف عن الفطرة الإن�سانية ،واتّباع ًا
للت�سويالت ال�شيطانية .وم�ؤخر ًا مت اكت�شاف رفات  227طف ًال ُقدِّ موا قبل � 500سنة
تقريب ًا قرابني �إىل «الآلهة» يف البريو ،حتى حتميهم من كوارث الطق�س ،مبا مي ّثل
�أكرب موقع مكت�شف لتقدمي القرابني الب�شرية يف العامل .و�أو�ضح رئي�س فريق علماء
الآثار �أن �أعمار الأطفال ال�صغار الذين ُقدِّ موا كقرابني ترتاوح بني  4و 14عاما ،وال
ي�ستبعد الباحثون �أن يكون هناك املزيد من ال�ضحايا حتت الأر�ض.
• إمساعيل الذبيح:
وقد ي�س�أل البع�ض� ،أمل يكن يف الأمر الإلهي ال�صادر للخليل �إبراهيم «عليه
ال�سالم» بذبح ابنه �إ�سماعيل� ،أمر ًا بتقدمي قربان ب�شري؟
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اجلواب بالنفي ،فقد م ّر بنا يف الآية  137من �سورة الأنعام �أن اهلل اعترب هذا
العمل �سبب ًا لهالك الإن�سان ،ونوع ًا من ت�شويه �صورة الدين ،واالفرتاء على اهلل ،ثم
َد َخ ِس َر ال ِ
ْم َو َح َّر ُمو ْا َما
ين َق َتلُو ْا أَ ْوال َد ُه ْم َس َف ًها ِب َغ ْي ِر ِعل ٍ
قال يف الآية } :140ق ْ
َّذ َ
ُ
ِراء َعلَى ا ِ
ين{.
هلل ق ْ
َد َضلُّو ْا َو َما كَا ُنو ْا ُم ْه َت ِد َ
َر َز َق ُه ُم اهلل ا ْفت َ
�أي بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن هذا العمل خ�سران ،و�سفه ،و�ضالل ..فكيف
ي�أمر اهلل «عز وجل» �إبراهيم «عليه ال�سالم» بالقيام بعمل يت�ضمن كل هذه ال�صفات
ال�سلبية؟
لقد كان ذلك الأمر حلق ًة من �سل�سلة اختبارات ابتُلي بها النبي �إبراهيم «عليه
ال�سالم» لينال مقامه الرفيع عن ا�ستحقاق وجدارةَ } :و ِإ ِذ ا ْب َتلَى ِإ ْب َر ِ
يم َر ُّب ُه
اه َ
َال إ ِِّني َج ِ
ِم ٍ
ال
َال َ
اعل َ
ال َي َن ُ
ُر َّيتِي ق َ
اس ِإ َما ًما ق َ
َم ُه َّن ق َ
ِلن ِ
ُك ل َّ
َال َومِن ذ ِّ
ات َف َأت َّ
ِب َكل َ
الظا ِل ِم َ
ني{ «البقرة ..»124:وما كان الغر�ض منه �أن يذبح �أحد ًا.
َع ْه ِدي َّ

• القربان احلسيين:
و�إذ �أ ّمت اخلليل �إبراهيم «عليه ال�سالم» ذلك االبتالء ال�صعب حني �أمره اهلل
«عز وجل» بذبح ابنه �إ�سماعيل «عليه ال�سالم» ،بعد كل تلك ال�سنوات الطويلة التي
انتظر فيها �أن يرزقه اهلل الذرية ال�صاحلة ،وحيث ا�ستجاب اب ُنه البا ُّر �إ�سماعيل
ومل يرتدد ،لي�ضربا بذلك �أروع مثال على الطاعة التامة هلل ،وليناال �سعاد َة �أن يكون
من ذريتهما خا ُمت النبيني و�سي ُد املر�سلني حممد «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ا�ستجاب ًة
اب
ِم َر ُسو ً
ِم آ َيات َ
ِّم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ال ِّم ْن ُه ْم َي ْتلُو َعلَ ْيه ْ
لدعائهماَ } :ر َّب َنا َوا ْب َع ْث فِيه ْ
ِك َو ُي َعل ُ
ْحك ُ
َوال ِ
ِيم{ ،فقد �شاء اهلل �أن يجعل من
ِم إ َِّن َك أَ َ
نت ا ْل َعزِي ُز ال َ
ْح ْك َم َة َو ُي َزكِّيه ْ
�سليل النبو ِة املمتد ِة عرب الزمن ،قربان ًا لدينه ،و�سبب ًا
احل�سني «عليه ال�سالم»ِ ،
�ضح َي بنف�سه ،وب�أوالده ،و�أهله،
لنجاة �أمته� ،إذ مل يرتدد َطرفة ع ٍني �أبد ًا يف �أن ُي ّ
و�أن�صاره ،وحتى بالطفل الر�ضيع ما دام ذلك هلل ر�ض ًا ،وللوقوف يف وجه ذلك
يرت�صد بالأمة يف دي ِنها وهوي ِتها و�أخال ِقها ..فما
االنحراف اخلطري الذي كان ّ
م�صباح الهدى
�أعظم هذا القربان الذي خ َّل َد احل�س َني عرب التاريخ ،وجعل منه �أبد ًا
َ
و�سفين َة النجاة.
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اخلطبة الأوىل

مالحظات حول روايات واقعة الطف

ال �شك �أن �أحداث واقعة الطف  -مبا يف ذلك مقدماتها  -ك�أي حدث تاريخي،
لها رواتها الذين عاينوا وعاي�شوا الأحداث �أو بع�ضها ،ولها م�صادرها التي جمعت
الروايات و�ض ّمتها �إىل بع�ضها البع�ض وق ّدمتها ب�صورة كتاب �أو ف�صل من كتاب.
�إال �أنه بلحاظ �أن الرجال يف مع�سكر الإمام احل�سني «عليه ال�سالم» قد ُقتلوا،
والن�ساء ال ُيت� ّصور ح�ضورهن يف كثري من تلك املواقف ،وبلحاظ �أنّ َمن يف مع�سكر
الأمويني ال ميكن لهم �أن ينقلوا ما جرى بني �أ�صحاب الإمام يف الطريق �إىل كربالء،
وكذلك يف نف�س كربالء ..هنا ي�أتي ال�س�ؤال:
َمن الذي نقل الأح��داث واحل��وارات بهذه ال�صورة التف�صيلية التي نتداولها
اليوم؟ �أم �أنها  -يف غالبيتها  -مواقف وحوارات خيالية ،لرمبا �أ�ضيفت من قبل
بع�ض امل�ؤرخني ملليء الفراغات يف تفا�صيل الأح��داث ،وطلب ًا للإثارة والت�شويق،
وا�ست�سالم ًا لأ�سلوب الق�صا�صني يف الو�ضع.
املالحظة الأوىل� :أنني ال �أحتدث عما روي يف امل�صادر املت�أخرة ن�سبي ًا ومل يكن
له �سند �أو م�صدر يف القرون الأوىل القريبة زمني ًا من احلدث ،لأن هناك كم ًا من
هذه املرويات التي ظهرت يف القرن ال�سابع الهجري وما بعد ،ولي�س لها ِذكر يف
امل�صادر القدمية وال �سند مت�صل ..فمثل هذه املرويات حمل �شك على الأقل.
املالحظة الثانية� :أن تفا�صيل واقعة الطف املروية يف م�صادرها القدمية ال
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تختلف عن �سائر الأحداث التاريخية التي رواها ال�شهود ،ووقع منهم اخلط�أ� ،أو
اخللط� ،أو الكذب� ،أو غري ذلك ..وبالتايل ف�إن وجود الرواية يف امل�صادر القدمية
ال يعني يف ذاته �صحة اخلرب �أو دقته.
املالحظة الثالثة� :أن �ضعف �أ�سانيد املرويات التاريخية عموم ًا  -مبا يف ذلك
روايات واقعة الطف  -ال يعني بال�ضرورة عدم �صحة امل�ضمون ،فاملجاهيل وعدم
الثقات ال يكذبون على طول اخلط ،ووجودهم يف الأ�سانيد ال يعني حتمية بطالن
م�ضمون ال��رواي��ة .فاملعيار هو درا�سة امل�ضمون وحتليل م��دى معقوليته ،وعدم
تعار�ضه مع بع�ض املعطيات التاريخية الثابتة مث ًال ،وغري ذلك مما ُيعت َمد ك�أ�س�س
يف تقييم الروايات التاريخية.
املالحظة الرابعة :قبل عر�ض �أ�سماء عدد من �شهود العيان لأح��داث واقعة
الطف يف مقدماتها وتفا�صيلها وتبعاتها ،البد �أن ندرك �أن َمن كان مع الإمام
احل�سني «عليه ال�سالم» من الرجال مل ي�ست�شهدوا ب�أجمعهم ،بل بقي بع�ض منهم
على قيد احلياة ،وهم مي ّثلون بع�ض م�صادر تلك الروايات .كما �أن بع�ض الن�ساء
وال�صغار ممن كانوا يف مع�سكر الإمام احل�سني رووا بع�ض ًا من الأحداث.
وي�ضاف �إليهم ق�سم ممن كانوا يف مع�سكر الأموينيُ ،
وبع�ض الذين عاي�شوا
مق ّدمات الأحداث يف املدينة �أو مكة �أو يف الطريق دون �أن ي�شرتكوا يف املعركة.
وقد قام اثنان من املحققني املعا�صرين بتقدمي بحثني مهمني:
الأول :يف ح�صر وحتديد رواة تفا�صيل واقعة الطف ،وقد قام به �أخونا العزيز
�سماحة ال�سيد حممد احل�سيني.
الثاين :ح�صر وحتديد الكتب املت�ضمنة لأخبار وقائع النه�ضة احل�سينية عرب
القرون املتالحقة وترتيبها زمني ًا تبع ًا ل�سنة وفاة امل�ؤلف ،وقد قام به �سماحة ال�سيد
حممد الرتحيني.
و�س�أقوم فيما يلي ب�إذن اهلل تعاىل بتقدمي �صورة �إجمالية عن البحث الأول
اخلا�ص بالرواة ،ولرمبا �أقوم بعر�ض البحث الثاين  -ولو ب�صورة �إجمالية  -يف
وقت الحق.
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اخلطبة الثانية

رواة تفاصيل واقعة الطف
ق ّدمت فيما م�ضى بع�ض املالحظات حول م�صادر ورواة تفا�صيل واقعة الطف،
ويف هذه اخلطبة �س�أق ّدم مناذج من الرواة وفق الت�صنيف التايل:
• أ ّوالً ،الرواة من معسكر اإلمام احلسني:
 -1الإمام زين العابدين :مما ُروي عنه قوله�( :أتانا ر�سو ٌل من قبل عمر بن
�سعد فقام مثل حيث ُي�س َمع ال�صوت فقال� :إنا قد �أجلناكم �إىل غد ،ف�إن ا�ست�سلمتم
�س ّرحنا بكم �إىل �أمرينا عبيداهلل بن زياد ،و�إن �أبيتم فل�سنا بتاركيكم) .ورواية قول
الإمام احل�سني لأ�صحابه ليلة العا�شر ..( :هذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه جم ًال.)..
وقول الإمام «عليه ال�سالم»( :يا دهر � ٍّأف لك من خليل )...واحلوار بينه وبني
العقيلة زينب ليلة العا�شر ،و�ض ّمنها و�صيته لها( :يا �أُخ ّية �إين �أق�سم عليك ف�أب ِّرى
علي بالويل والثبور).
َ
علي وجه ًا ،وال تدعي ّ
علي جيب ًا وال تخم�شي ّ
ق�سمي ،ال ت�ش ّقى ّ
 -2فاطمة بنت الإم��ام علي :روي عنها ما جرى يف ق�صر يزيد حني تطاول
�أحدهم بكل وقاحة قائ ًال( :يا �أمري امل�ؤمننيَ ،هب يل هذه) ،يق�صدها ،وكيف �أنها
(كذبت واهلل ول�ؤمت ،ما ذلك لك وله...
مت�سكت بثياب �أختها زينب التي قالت:
َ
كال! واهلل ما جعل اهلل ذلك لك �إال �أن تخرج من ملتنا وتدين بغري ديننا) .ف�أفحمته
وه َب اهلل لك حتف ًا قا�ضي ًا).
حتى قال يزيد للرجل( :اعزُبَ ،
 -3فاطمة بنت الإمام احل�سني :وقد روي عنها م�شهد م�ؤمل جرى عقيب انتهاء
املعركة ،قالتَ :
(دخلت العامة علينا الف�سطاط و�أن��ا جارية �صغرية ،ويف رجلي
خلخاالن من ذهب ،فجعل رجل ّ
يف�ض اخللخالني ِمن رجلي وهو يبكي فقلت :ما
يبكيك يا عدو اهلل؟ فقال :كيف ال �أبكي و�أن��ا �أ�سلب ابنة ر�سول اهلل؟! فقلت :ال
ت�سلبني ،قال� :أخاف �أن يجيء غريي في�أخذه .قالت :وانتهبوا ما يف الأبنية حتى
كانوا ينزعون املالحف عن ظهورنا).
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 -4احل�سن املثنى بن احل�سن بن علي :ح�ضر احل�سن املثنى واقعة الطف و�شارك
فيها ف�أ�صيب �إ�صابة بليغةّ ،
وتدخل فزاري  -وكان �أم احل�سن املثنى فزارية  -ف�أُخلي
�سبيله و ُر ّد �إىل الكوفة ،وبقي عنده ثالثة �أ�شهر حتى عويف و�سلم ،وان�صرف �إىل
املدينة .روى خطبة عمه احل�سني يف �صبيحة عا�شوراء حيث قال لهم يف جانب
منها ...( :تب ًا لكم �أيتها اجلماعة و َت َرح ًا� ،أفحني ا�ست�صرختمونا ولهني متحريين،
م�ستعدين� ،سللتم علينا �سيفا كان لنا يف �أميانكم؟ .)...
ف�أ�صرخناكم موجفني
ِّ
 -5حممد بن الإمام احل�سن املجتبى :ح�ضر املعركة ومل ي�شارك فيها ل�صغر
�س ّنه .روى جانب ًا مما جرى يف ق�صر يزيد ،وخطبة الإمام احل�سني يوم عا�شوراء
التي قال فيها( :لريغب امل�ؤمن يف لقاء اهلل ،ف�إين ال �أرى املوت �إال �سعادة واحلياة
مع الظاملني �إ ّال ُذ ًال و َب َرم ًا.)..
ُ -6عقبة بن �سمعان :روي عنه احلوار الذي دار بني الإمام وابنه علي الأكرب
يف الطريق حني خفق الإمام بر�أ�سه خفقة ثم انتبه وهو يقول�( :إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون ،واحلمد هلل رب العاملني).
 -7ال�ضحاك ب��ن ع��ب��داهلل امل�شرقي :ك��ان ق��د ا���ش�ترط لنف�سه على الإم��ام
احل�سني �أن يقاتل دونه ما دام قتاله ينفعه ،فبقي �شاهد ًا حي ًا وروى �أحداث ًا كثرية،
من بينها ردود �أ�صحاب الإمام احل�سني كم�سلم بن عو�سجة و�سعيد بن عبداهلل
احلنفي وزهري بن القني ،وكذلك حال مع�سكر الإمام ليلة عا�شوراء ،وبع�ض خطب
الإمام احل�سني ،كقوله�( :أما بعد ،فان�سبوين فانظروا من �أنا ،ثم راجعوا �أنف�سكم
وعاتبوها ،فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟).
 -8غالم لعبدالرحمن بن عبد ربه الأن�صاري :روي عنه خرب عن �صبيحة
ع��ا���ش��وراء وكيف ك��ان برير ي��ه��ازل عبدالرحمن يف ق�صة معروفة ،حيث قال
عبدالرحمن( :دعنا فواهلل ما هذه ب�ساعة باطل .فقال له برير :واهلل لقد علم
قومي �أن��ى ما �أحببت الباطل �شاب ًا وال كه ًال ولكن واهلل �إين مل�ستب�شر مبا نحن
القون) ..وروى �أن الإمام ركب دابته ودعا مب�صحف فو�ضعه �أمامه.
• ثانيا ً،الرواة ممن مل يشترك يف واقعة الطف:
من بينهم من باب املثال:
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 -1دلهم بنت عمرو ،زوجة زهري بن القني ،والتي روت كيفية تغيري زهري بن
القني ملوقفه وان�ضمانه �إىل رحل الإمام احل�سني.
 -2عبداهلل بن حازم البكري :كان ممن �أعان م�سلم بن عقيل يف بع�ض مهامه،
ثم �شارك مع التوابني يف ثورتهم وا�ست�شهد .وقد روى بع�ض �أحداث الكوفة على
عهد م�سلم.
 -3الفرزدق همام بن غالب التميمي احلنظلي ال�شاعر املعروف ،وقد روى
حواره مع الإمام احل�سني حني خرج من مكة.
 -4ال�صحابي �أن�س بن مالك ،وقد كان حا�ضر ًا حني �أُتي بر�أ�س الإمام البن
زياد ،فروى اخلرب.
 -5عبداهلل بن �سليم وامل��ذري بن امل�شمعل الأ�سديان اللذان رويا خرب مقتل
م�سلم للإمام وغري ذلك.
• ثالثا ً،الرواة مِن املعسكر األموي ،فمن بينهم:
1ـ ُح َم ْيد بن م�سلم الأزدي� :أ�شركه ابن �سعد مع خويل بن يزيد حلمل ر�أ�س
احل�سني �إىل ابن زي��اد .ثم ان�ضم حلركة التوابني �سنة 65ه��ـ ،وجنا من املعركة
وهرب يف الظالم مع َمن هرب منهم .وملا بد�أ املختار الثقفي ح ْملته يف قتل َمن كان
يف مع�سكر الأمويني يف كربالء هرب ُحميد.
ُرويت عنه عدة روايات يف خ�صو�ص واقعة كربالء .منها و�صول �أمر ابن زياد
لعمر بن �سعد باحل�ؤول بني احل�سني و�أ�صحابه وبني امل��اء ،ومقتل علي الأك�بر،
وا�ست�شهاد فتية من بني ها�شم من بينهم القا�سم بن احل�سن ،ثم جانب ًا من
تفا�صيل ا�ست�شهاد الإمام احل�سني ،وت�سيري ر�أ�س الإمام �إىل الكوفة ،ودخول العقيلة
زينب على ابن زياد وكالمها امل�شهور.
 -2كثري بن عبداهلل َّ
ال�شعبي� :أحد مقاتلي اجلي�ش الأموي .بعثه عمر بن �سعد
�أول و�صوله �إىل كربالء لي�س�أل الإمام عن غر�ض قدومه �إىل العراق .وروى خطبة
زهري بن القني يوم العا�شر.
 -3م�سروق بن وائل احل�ضرمي :من مقاتلي اجلي�ش الأموي ،روى ان�سحابه يف
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حلظة حا�سمة بعد هالك ابن حوزة حني دعا عليه الإمام بقوله( :اللهم حزه �إىل
النار) .و�آخرون بحيث يبلغ املجموع �أحد ع�شر رج ًال.
كانت هذه جملة من رواة ال�شهادات والأخبار التي ُنقلت حول واقعة الطف ،يف
مقدماتها و�أحداثها وتبعاتها ،وهم �شهود عيان ح�ضروا الوقائع املختلفة ،فرويت
وحفظت عرب الأزمان ،وو�صلت �إلينا �أي�ض ًا عرب ُكتب
عنهم ،و�أُث ِبتَت يف كتب التاريخُ ،
املقاتل ،مبا ُي ّثل عن�صر ًا مهم ًا من عنا�صر الوثوق بالأحداث املف�صلية املروية حول
النه�ضة احل�سينية.
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اخلطبة الأوىل

سرية اإلمام زين العابدين ـ إعادة قراءة

هناك العديد من النقاط التي حتتاج �إىل �إع��ادة قراءتها ،وكذلك �إع��ادة
عر�ضها يف �سرية الإمام علي بن احل�سني زين العابدين «عليه ال�سالم» ،ال �سيما
بلحاظ �أنه �شخ�صية جامعة �أقبل عليها امل�سلمون عرب التاريخ ،واعتنوا بها على
اختالف طوائفهم .ف�إذا كان من البديهي �إقبال امل�سلمني على �أمري امل�ؤمنني علي
«عليه ال�سالم» �أو على �سبطي ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،إال �أننا جند من
بني �أئمتنا كالكاظم والر�ضا واجلواد ومن بعدهم من هم مبثابة �شخ�صيات �شبه
جمهولة ،وك�أنها �شخ�صيات خا�صة باملدر�سة الإمامية.
�أما الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» فله من ال�شهرة والأثر ما جعل َ
بع�ض
تفا�صيل �سري ِته وو�صاياه و�أدعي ِته وكلما ِته و�أحادي ِثه ،وحتى لقبه املبارك ،مو�ضع
ِ
عناية واهتمام وتداول ِمن قبلهم.
�أحد الباعة يف �سوق اخل�ضار من بنغالدي�ش جلب اب َنه ليعمل يف الكويت ،وملا
�س�ألته عن ا�سمه قال« :زين العابدين»� ..س�ألتُه� :أتعرف من هو زين العابدين؟ قال:
ال ،لرمبا هو عنوان مذكور يف القر�آن .قلت له :ال.
قال :ال �أعرف ،ولكنه ا�سم ج ّدي زين العابدين ،ف�أ�سميته على ا�سمه ..هذا مثال
على ارتباط النا�س بهذه ال�شخ�صية  -ولو يف مناطق بعيدة جغرافي ًا  -وارتباطها به
من حيث ال تعلم.
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الحظ ماذا قال �أبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ «ت255هـ» يف ر�سال ٍة عن
َف ْ�ضل بني ها�شم ،ولعلها كانت بعنوان «ف�ضل ها�شم على عبد �شم�س» التي و�ضعها
يف �أول خالفة الواثق باهلل العبا�سي( :و�أما علي بن احل�سني بن علي فلم �أ َر اخلارجي
يف �أمره �إال كال�شيعي ،ومل �أ َر ال�شيعي �إال كاملعتزيل ،ومل �أ َر املعتزيل �إال كالعامي ،ومل
�أ َر العامي �إال كاخلا�صي ،ومل �أجد �أحد ًا يتمارى) �أي يجادل ويرتاب (يف تف�ضيله،
الن�ساك من غري امللوك ف�أين �أنتم عن علي
وي�شك يف تقدميه) .وقال�( :إن عددمت ّ
بن احل�سني زين العابدين ،الذي كان ُيقال له :علي اخلري ،وعلي الأع��ز ،وعلي
العابد ،وما �أق�سم على اهلل ب�شيء �إال و�أب ّر ق�سمه ...ف�أما الفقه والتف�سري والت�أويل،
ف�إن ذكرمتوه ،مل يكن لكم فيه �أحد) �أي مل يدانيه �أحد يف ذلك (وكان لنا فيه ُ
مثل
علي بن �أبي طالبَ ...ومن ُ
مثل علي بن احل�سني زين العابدين؟).
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن �صورة الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم»
يف �أذه��ان �شيعته � -أحيان ًا � -صورة غري نا�ضجة وباهتة ،بل وغري متوافقة مع
القراءة التاريخية اال�ستق�صائية وال�سليمة.
ولرمبا �ساهمت يف تر�سيخ هذه ال�صورة املغلوطة ُ
بع�ض الروايات ،بالإ�ضافة
�إىل �أ�سلوب العر�ض امل�أ�ساوي والعاطفي لأو�ضاع و�أح��وال الإم��ام زين العابدين
«عليه ال�سالم» من قبل بع�ض اخلطباء وال�شعراء ،فهو الإمام العليل ،الذي مل يكن
له ذلك امل�ستوى من احل�ضور يف �أج��واء واقعة الطف ومقدماتها وتبعاتها ،على
خالف �أخيه علي الأكرب و�سائر �شهداء الطف.
ِمن هنا ،كان من ال�ضروري �أن نعيد ق��راءة �سرية الإم��ام علي بن احل�سني
زين العابدين «عليه ال�سالم» ق��راء ًة مت�أ ّنية ونا�ضجة وبعيدة عن العاطفة ،و�أن
عرفوا -ولو ب�شكل
تكون �ضمن ال�سياق التاريخي ،و�أن نق ّدمها لكل امل�سلمني الذين ِ
جزئي -هذه ال�شخ�صية العظيمة ف�أح ّبوها� ،أو ارتبطوا بها بنحو من االرتباط،
ومل نو َّفق نحن يف تقدميها وب ّثها بال�صورة التي نعطيها ولو جزء ي�سري ًا من حقها،
بيت
ولرمبا �آثرنا احتكا َرها ،ومبا يخالف و�صيتهم «عليه ال�سالم» :ح ِّببوا �أه َ��ل ِ
نب ِّيكم �إىل النا�س ..ويل فيما يلي  -ب�إذن اهلل  -وقف ٌة ناقدة لتقدميه «عليه ال�سالم»
بال�صورة النمطية على �أنه الإمام العليل.
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اخلطبة الثانية

اإلمام العليل ـ وقفة نقدية
�أ ّول نقطة نعر�ضها يف نقد ال�صورة النمطية للإمام زين العابدين «عليه ال�سالم»
باعتباره الإمام العليل ،هي وجود اتفاق يف امل�صادر على كون الإمام مري�ض ًا مبر�ض
طاريء قبل املعركة يف يوم العا�شر.
والقول مبر�ضه ال�سابق على املعركة تدل عليه �أكرث من رواي��ة ،منها ما جاء
يف الإر�شاد لل�شيخ املفيد حول ما جرى ليلة العا�شر( :قال علي بن احل�سني زين
العابدين «عليه ال�سالم» :فدنوت منه) �أي من الإمام احل�سني (لأ�سمع ما يقول
لهم ،و�أنا �إذ ذاك مري�ض ،ف�سمعت �أبي يقول لأ�صحابه ).........ثم يذكر خطبتَه
أفعال �أ�صحابه املُ�ص ّرين على الثبات ون�صرته.
«عليه ال�سالم» وردو َد � ِ
ويف «مناقب �آل �أبي طالب» عن كتاب «املقتل»( :قال �أحمد بن حنبل :كان �سبب
مر�ض زين العابدين «عليه ال�سالم» يف كربال �أنه كان �أُل ِب�س ِدرع ًا ،ف َف ُ�ضل عنه)
كان �أطول مما ينبغي (ف�أخذ الف�ض َلة بيده ومزّقه) ،وارتداء الدرع يعني اال�ستعداد
للم�شاركة يف احلرب ،ولعل هذا كان يف يوم التا�سع ،بلحاظ �أنه اليوم املقرر للقتال،
و�أن الت�أجيل مت بطلب الإمام احل�سني «عليه ال�سالم» ،ويبدو �أن الإمام زين العابدين
�أ�صيب بنوع من الت�سمم ب�سبب اجلرح الذي �أ�صابه من متزيق جزء من الدرع.
كما �أن من املمكن �أن يكون ذلك قبل التا�سع بلحاظ �أن الو�ضع كان مت�أزم ًا
والقتال حمتم ًال منذ الو�صول �إىل كربالء يف الثاين من حمرم ،وقد يقال قبل ذلك،
�أي منذ اعرتا�ض احلر للقافلة.
واالجتاه العام لدى من حت ّدث عن واقعة الطف �أنه مل ُيقا ِتل .مث ًال ،قال ابن
�شهر �آ�شوب يف «مناقب �آل �أبي طالب»( :ومل ُيقتَل زين العابدين لأن �أباه مل ي�أذن له
يف احلرب ،كان مري�ض ًا).
ولكن يف املقابل ،هناك ما يدل على �أن الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم»
قد قاتل يوم عا�شوراء  -مع مر�ضه � -إىل �أن ُج��رح ،فقد جاء يف كتاب «ت�سمية
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َمن ُقتل مع احل�سني «عليه ال�سالم» ِمن �أهل بيته و�إخوته و�شيعته» الذي جمعه
املح ّدث الزيدي ال ُف�ضيل بن الزبري الأ�سدي الكويف ،كان معا�صر ًا للإمامني الباقر
وال�صادق «عليه ال�سالم» ،و�شارك مع زيد بن علي يف ثورته .وقد ُطبع الكتاب �أول
مرة �سنة «1405هـ» .روى امل�ؤلف �أ�سماء َمن ح�ضر مع احل�سني «عليه ال�سالم» عن
ثالثة �أ�شخا�ص من بينهم زيد ال�شهيد ،قال( :وكان علي بن احل�سني «عليه ال�سالم»
علي ًال ،وارتُثّ يومئذ ،وقد َح َ�ضر َ
فد َفع اهلل عنه ،و�أُخذ مع الن�ساء) .يف
بع�ض القتال َ
«ل�سان العرب» البن منظور حول معنى كلمة «ار ُتث»�( :أي ُح ِم َل من املعركة َرثيث ًا،
�أَي َجريح ًا وبه َر َمقٌ).
• حالة صحية طارئة:
و�سواء �أ ق ِبلنا برواية امل�شاركة يف القتال �أم مل نقبل بها ،من جمموع ما �سبق
يتبي لنا احلالة ال�صحية للإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» كانت طارئة،
ّ
ومل يكن م�صاب ًا مبر�ض مزمن �أو ب�إعاقة ج�سدية ،لكي نتخ ّيله يف �صورة الإن�سان
ال�ضعيف� ،أو �صاحب ال�شخ�صية االنهزامية �أو االن�سحابية.
النقطة الثانية موقف الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» يف الأ�سر ،ففي كتاب
«ح ْذ َي» �أي احلاذق «بن ُ�شريك الأ�سدي»قال:
«االحتجاج» للطرب�سي «ت 560هـ» عن ِ
(ملا �أتى علي بن احل�سني زين العابدين بالن�سوة من كربالء ،وكان مري�ض ًا ،و�إذا
ن�ساء �أهل الكوفة ينتدبن م�ش َّققات اجليوب ،والرجال معهن يبكون .فقال زين
العابدين «عليه ال�سالم»  -ب�صوت �ضئيل وقد نهكته العلة � :-إن ه���ؤالء يبكون
علينا؟! فمن قتلنا غ ُريهم؟ ف�أومت زينب بنت علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم»
�إىل النا�س بال�سكوت .قال ِح ْذ َي الأ�سدي :مل �أ َر واهلل خفر ًة قط �أنطقَ منها ،ك�أنها
أن�صتوا.
فر ُغ على ل�سان علي «عليه ال�سالم» ،وقد �أ�شارت �إىل النا�س ب�أن � ِ
تنطق و ُت ِ
فارت ّدت الأنفا�س و�سكنت الأجرا�س ،ثم قالت.)...
ثم ينقل ال��راوي كيف طلب منها الإم��ام «عليه ال�سالم» االكتفاء مبا قالت
النا�س َحيارى ،قد ر ُّدوا �أيديهم يف
بعد �أن زلزلت احل�ضور( :قال ِح ْذ َي :فر� ُ
أيت َ
�أفواههم ....ف�سكتت .ثم نزل «عليه ال�سالم» و�ضرب ف�سطاطه ،و�أن��زل ن�ساءه،
ودخل الف�سطاط).
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قال الطرب�سي يف تتمة اخلرب( :احتجاج علي بن احل�سني «عليه ال�سالم» على
�أهل الكوفة حني خرج من الف�سطاط وتوبيخه �إياهم على غدرهم ونكثهم .قال
ِح ْذ َي بن �شريك الأ�سدي :خرج زين العابدين «عليه ال�سالم» �إىل النا�س و�أوم�أ
�إليهم �أن ا�سكتوا ف�سكتوا ،وهو قائم ،فحمد اهلل و�أثنى عليه ،و�صلى على نب ِّيه ،ثم
قال� :أيها النا�س َمن ع َرفني فقد ع َرفني! ومن مل يعرفني ف�أنا علي بن احل�سني،
املذبوح ب�شط الفرات من غري َ
دخل) �أي ف�ساد ،ويف رواية َذ ْحل �أي ث�أر (وال ِترات)
بي
و�سلب نعي ُمه ،وانت ُِهب ما ُلهُ ،
جمع ِت َرة �أي ث�أر (�أنا ابن من انتُهك حر ُميهُ ،
و�س َ
عيا ُله� ،أنا ابن َمن ُقتل �صرب ًا ،فكفى بذلك فخر ًا� .أيها النا�س نا�شد ُتكم باهلل ،هل
تعلمون �أنكم كتبتم �إىل �أبي وخدعتموه ،و�أعطيتموه ِمن �أنف�سكم العهد وامليثاق
والبيعة؟ قاتلتموه وخذلتموه ،فتب ًا لكم ما ق َّد ْمتم لأنف�سكم ،و�سو ًء لر�أيكم ،ب�أية عني
تنظرون �إىل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،يقول لكم :قتلتم عرتتي ،وانتهكتم
حرمتي ،فل�ستم من �أمتي؟ قال :فارتفعت �أ�صوات النا�س بالبكاء ،ويدعو بع�ضهم
بع�ض ًا :هلكتم وما تعلمون .)....اخلطبة املروية طويلة ،وهي مبجموعها تدل على
قوة و�شجاعة يف مواجهة موقف ع�صيب.
• موقف آخر:
املوقف الآخر يف الأ�سر كان يف ال�شام ،حيث روى ابن �أعثم الكويف «ت314هـ»
يف «الفتوح»( :ثم �أُتي بهم حتى �أُدخلوا على يزيد وعنده يومئذ وجوه �أهل ال�شام،
فلما نظر �إىل علي بن احل�سني «ر�ضي اهلل عنه» قال له :من �أنت يا غالم؟ فقال� :أنا
علي بن احل�سني ،فقال :يا علي! �إنّ �أباك احل�سني َ
وج ِهل حقي ونازعني
قطع ِ
رحمي َ
اب مِن ُّم ِصي َب ٍة
�سلطاين ،ف�صنع اهلل به ما قد ر�أيت! فقال علي بن احل�سنيَ } :ما أَ َص َ

فِي ْ َ
ِك َعلَى ا ِ
هلل
ِن َٰذل َ
ال ْر ِ
ض َو َل فِي أَن ُف ِس ُك ْم إ َِّل فِي ِك َت ٍ
اب ِّمن َق ْب ِل أَن َّن ْب َرأَ َها إ َّ
َي ِس ٌري{ .فقال يزيد البنه خالد� :أردد عليه يا بني! فلم يدر خالد ماذا يقول.)...

وبعد �أن نقل ابن �أعثم بع�ض التفا�صيل نقل عن يزيد قوله� ....( :أراد �أبوك
وج ُّدك �أن يكونا �أمريين ،فاحلمد هلل الذي �أذ َّلهما و�سفك دماءهما .فقال له علي
بن احل�سني :يا ابن معاوية وهند و�صخر! مل يزالوا �آبائي و�أجدادي فيهم الإمرة
ِمن قبل �أن نلد ،ولقد كان جدي علي بن �أبي طالب «ر�ضي اهلل عنه» يوم بدر و� ُأحد
والأحزاب يف يده راي ُة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،و�أبوك وج ُّدك يف �أيديهما
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راياتُ الكفار) .ثم نقل �أبيات ًا من ال�شعر و�أ�ضاف( :ويلك يا يزيد! �إنك لو تدري ما
لهربت يف اجلبال
أهل بيتي و�أخي وعمومتي� ،إذ ًا
�صنعت وما الذي
َ
َ
َ
ارتكبت ِمن �أبي و� ِ
ابن فاطمة وعلي
وفر�شت ال َّرماد ،ودعوتَ بالويل وال ُّثبور �أن يكون ر� ُأ�س احل�س ِني ِ
أب�شر
من�صوب ًا على باب املدينة! وهو وديعة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فيكم ،ف� ِ
ليوم ال ريب فيه).
باخلزي والندامة غد ًا �إذا ُجمع النا�س ٍ
ح�ضر ،ثم �أمر
و�أ�ضاف ابن �أعثم( :ثم دعا يزيد باخلاطب و�أمر باملنرب ف�أُ ِ
وعلي وما فعال! قال:
اخلاطب فقال :ا�صعد املنرب ّ
فخب النا�س مب�ساوئ احل�س ِني ٍّ
ف�صعد اخلاطب املنرب فحمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم �أكرث الوقيعة يف علي واحل�سني،
و�أطنب يف تقريظ معاوية ويزيد ،فذكرهما بكل جميل .ق��ال :ف�صاح علي بن
ب�س َخط اخلالق ،فانظر
ا�شرتيت مر�ضا َة
احل�سني :ويلك �أيها اخلاطب!
َ
ِ
املخلوق َ
مقعدك من النار .ثم قال علي بن احل�سني :يا يزيد� ،أت���أذن يل �أن �أ�صعد هذه
الأعواد ف�أتكلم بكالم فيه ر�ضا اهلل ور�ضا ه�ؤالء اجلل�ساء ،و�أج ٌر وثواب؟ قال :ف�أبى
يزيد ذلك ،فقال النا�س :يا �أمري امل�ؤمنني ،ائذن له لي�صعد املنرب ،لعلنا ن�سم ُع منه
�شيئ ًا! فقال� :إنه �إنْ �ص َعد املنرب مل ينزل �إال بف�ضيحتي �أو بف�ضيحة �آل �سفيان ،قيل
ن�سل قوم قد ُرزقوا العلم
له :يا �أمري امل�ؤمنني ،وما َق ْد ُر ما ُي ِ
ح�سنُ هذا؟ قال� :إنه من ِ
ِرزق ًا ح�سن ًا .قال :فلم يزالوا به حتى �ص َعد املنرب ،فحمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم خطب
خطبة �أبكى منها العيون و�أوجل منها القلوب )...وذكر اخلطبة املعروفة.
• بطالن الصورة النمطية:
�إن هذه ال�شواهد التاريخية من �سرية الإم��ام زين العابدين «عليه ال�سالم»
ت�ؤكد بطالن ال�صورة النمطية املق ّدمة عنه ،والتي توحي ب�أنه العليل ذو ال�شخ�صية
االن�سحابية املنعزلة التي �آثرت االنقطاع عن احلياة ،بعد �أن �أ�صابته بح�سب تعبري
البع�ض «عقدة» ما جرى يف كربالء فدفعته �إىل االنزواء يف حال ٍة نف�سية َّ
حمطمة،
ك��ره معها كل �شيء يرتبط بهذه احل��ي��اة ...وال��واق��ع �أن درا���س�� َة �سري ِته املباركة
ُتوقفنا �أمام مدر�سة عظيمة �إميانية و�أخالقية وروحية وفكرية وتربوية واجتماعية
إمام علي بن احل�سني زين العابدين.
و�سيا�سية عنوانها ال ُ
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اخلطبة الأوىل

ا لعزة والكرامة

الو�ضع الطبيعي والعقالئي للإن�سان �أن ي�شعر بالعزة من جهة ،و�أن ي�سعى
للحفاظ على كرامته من جهة �أخرى ...كما �أن العزة والكرامة هبة اخلالق «عز
اهم
اه ْم فِي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُ
َر ْم َنا َبنِي آ َد َم َو َح َم ْل َن ُ
وجل» ،قال «تعاىل»َ } :و َل َق ْد ك َّ
الط ِّي َب ِ
َض ْل َن ُاه ْم َعلَى َك ِث ٍري ِّم َّم ْن َخلَ ْق َنا َت ْف ِضي ًال{ «الإ�سراء ،»70:ولي�س
ِّم َن َّ
ات َوف َّ
من حق الفرد �أن يتنازل عن هذه الهبة الإلهية .ومن هنا جند �أن املجتمعات
الب�شرية حتتقر وت�ستغرب �سلوك َمن يهني نف�سه ،ويت�ص ّرف ب�صورة تدل على
ِّ
ال�ضعة واالحتقار للذات� ،إال �إذا كان مثل هذا الت�صرف نا�شئ ًا عن �سبب وجيه.
مثال ذلك َمن يدخل ال�سلك الع�سكري وهو يعلم �أنه �سيتع ّر�ض ملواقف �أثناء
التدريب جتعله يتنازل عن �شئ من كرامته وعزة نف�سه ،ففي مثل هذه احلالة ال
يكون ُمالم ًا وحمت َقر ًا من قبل املجتمع.
ويف القر�آن الكرمي توجيه �صريح �إىل �أن العزة �إمنا تكون ممدوحة �إذا كانت
هلل ا ْلع َِّز ُة َول َِر ُسول ِِه َو ِلل ُْم ْؤ ِم ِن َ
يف مكانها املنا�سب ،فمن جهة يقولَ } :و ِ
ني{
ِال إ َِّيا ُه
ال َت ْع ُب ُدو ْا إ َّ
َضى َر ُّب َك أَ َّ
«املنافقون ،»8:وم��ن جهة �أخ��رى يقولَ } :وق َ
ال َت ُقل َّل ُه َما
ِاله َما َف َ
َن ِع َ
َو ِبا ْل َوال َ
ِما َي ْبلُغ َّ
ند َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ك ُ
ِح َسا ًنا إ َّ
ِد ْي ِن إ ْ
الر ْح َم ِة
ال َت ْن َه ْر ُه َما َوقُل َّل ُه َما َق ْو ً
أُ ٍّف َو َ
اح ُّ
اخف ْ
مياَ ،و ْ
الذ ِّل م َ
ال َك ِر ً
ِض َل ُه َما َج َن َ
ِن َّ
َما َر َّب َيانِي َص ِغ ًريا{ «الإ�سراء.»24-23:
َوقُل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما ك َ
150

ولنالحظ كيف ي�صف الإم��ام زين العابدين «عليه ال�سالم» هذه احلالة يف
وفَ ،و َ�أ َب ُّرهُ َما ِب َّر ال ِّأم
ال�س ْل َط ِان ا ْل َع ُ�س ِ
دعائه لوالديه( :الل ُه َّم ْاج َع ْل ِني �أَ َها ُب ُه َما َه ْي َب َة ُّ
وف ....الل ُه َّم َخ ِّف ْ�ض َل ُه َما َ�ص ْو ِتيَ ،و�أَ ِط ْب َل ُه َما َك َال ِميَ ،و�أَلِنْ َل ُه َما َع ِر ْي َك ِتي.)....
ال َّر�ؤُ ِ
�إذا �أردنا �أن نق ّيم هذه احلالة من منظور فردي �شخ�صي ،فهي لي�ست �سوى
تنازل عن ال�شعور بال ِعزّة ،ولي�ست يف �صورتها الظاهرية �إال تنازل عن الكرامة
ال�شخ�صية ..ولكنها يف عمق ال�صورة ،وبنظرة �شمولية بعيدة عن النظرة الفردية
ال�ضيقة ،لي�ست �إال ِرفعة وعزة وكرامة حقيقية.
وال�سبب �أن هذا التنازل يتم عن �إرادة وقناعة ،ولي�س حتت ال�ضغط ،ولأنه
مرتبط بقيمة �أخالقية �أعلى وهي بر الوالدين ،ولأنه يحقق نتائج مهمة على �صعيد
الأ�سرة ،حيث يحقق لها عزتها وقوتها وتالحمها وتراحمها وكرامتها ،ويحقق
للمجتمع ككل  -من خالل قوة الأ�سر باعتبارها الوحدات االجتماعية ال�صغرية
امل�ؤلفة للمجتمع  -العزة والقوة والتالحم والرتاحم والكرامة.
من هنا نفهم �أي�ض ًا مغزى قول النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :عليكم بالعفو،
العبد �إال ِعز ًا ،فتعافوا ُي ِّ
عزكم اهلل) ،ويف رواية �أخرى( :من عفا
ف�إن العفو ال يزي ُد َ
عن َمظ َلم ٍةَ � ،أبد َله اهلل بها ِعز ًا يف الدنيا والآخرة).
يف الكايف ب�سنده عن �صفوان اجلمال قال( :وقع بني �أبي عبداهلل «عليه ال�سالم»
وبني عبداهلل بن احل�سن كالم حتى وقعت ال�ضو�ضاء بينهم واجتمع النا�س ،فافرتقا
ع�شيتهما بذلك ،وغدوت يف حاجة ف�إذا �أنا ب�أبي عبداهلل «عليه ال�سالم» على باب
عبداهلل بن احل�سن وهو يقول :يا جارية ،قويل لأبي حممد .قال :فخرج ،فقال :يا
�أبا عبداهلل ،ما ب َّكر ِبك؟ قال� :إين تلوت �آية يف كتاب اهلل عزوجل البارحة ف�أقلقتني.
ُون َما أَ َمر ُ
فقال :وما هي؟ قال :قول اهلل «عز وجل ِذ ْك ُره» َ } :وال ِ
اهلل
ين َي ِصل َ
َّذ َ
َ
وء ال ِ
اب{ .فقال� :صدقت ،لك� ّأن
ْح َس ِ
وص َل َو َي ْخ َش ْو َن َر َّب ُه ْم َو َي َخاف َ
ِب ِه أَن ُي َ
ُون ُس َ
مل �أقر�أ هذه الآية من كتاب اهلل قط ،فاعتنقا وبكيا) .والق�ضية ترتبط بالثورة
التي �أعلنها عبداهلل �ضد الأمويني ،وكان الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» يرف�ض
االن�ضمام �إليها ،وين ّبه عبداهلل من مكيدة العبا�سيني ،فاتّهمه عبداهلل باحل�سد.
فالإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» مل يكن هو املخطئ ،ومع هذا وجد �أن �صلة
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الرحم ،و�إ�صالح ذات البني ،ت�ستوجبان منه مثل هذه املبادرة ،وهي من �أ�سباب
حتقيق العزة والكرامة للكيان الأ�سري واملجتمعي ،فلم يت�أخر عن ذلك ،و�إن كان يف
�سلوكه هذا قد ق ّدم تناز ًال ،ولكنه يف الواقع حقق مكا�سب كبرية.
وال�س�ؤال� :إىل �أي مدى نحن جعفريون ،ومن �شيعة جعفر ال�صادق عندما نو�ضع
يف مثل هذا املوقف؟ ال يكفي لكي تكون جعفري ًا �أن تلتزم بفقه جعفر «عليه ال�سالم»،
يف الطهارة وال�صالة والنكاح والطالق ..بل �أن يكون �سلوكك العام �أي�ض ًا متناغم ًا
مع �سلوك الإمام جعفر ال�صادق.

اخلطبة الثانية

األزواج والعزة الكاذبة
حتدثت فيما م�ضى عن العزة والكرامة ،و�أ�ؤكد من جديد على �أنها هبة �إلهية،
والذي وهبك �أياها يريد منك �أن تركنها جانب ًا يف بع�ض املوا�ضع ..وبهذا يحكم
العقل وتلتقي باحلكمة.
ومن هنا امتدح «�سبحانه» امل�ؤمنني كالتايلَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
َد
ين آ َم ُنو ْا َمن َي ْرت َّ
َّذ َ

ِه فَس ْو َف َي ْأتِي ُ
اهلل ِب َق ْو ٍم ُي ِح ُّب ُه ْم َو ُي ِح ُّبو َن ُه أَذِل ٍ
ني
ْم ْؤ ِم ِن َ
َّة َعلَى ال ُ
مِن ُك ْم َعن دِين ِ َ
يل ا ِ
ِين ُي َج ِ
ِك
ون فِي َس ِب ِ
هلل َو َ
ِم َذل َ
ال َي َخاف َ
اه ُد َ
ُون َل ْو َم َة الئ ٍ
أَ ِع َّز ٍة َعلَى ا ْل َكا ِفر َ
ِيه َمن َي َشاء َو ُ
اهلل َو ِ
هلل ُي ْؤت ِ
َض ُل ا ِ
ِيم{ «املائدة.»54:
فْ
اس ٌع َعل ٌ
َض ُل ا ِ
هلل{� ..أي نعمة عظيمة ِمن اهلل،
عندما تعي�ش هذه احلالة ف�إنّ } َذل َ
ِك ف ْ
وقد و ِّفقت لها ،وهي ال تتحقق لكل �أحد ..بل تتحقق ملن يحبهم اهلل ويحبونه.
وقد يعي�ش امل�ؤمنون  -من اجلن�سني  -مثل هذه القيم الأخالقية ال�سلوكية مع
�أ�صدقائهم و�أقربائهم �أحيان ًا ،ولكنهم ين�سون �أو يغفلون �أو يتغافلون عنها عندما
يتع ّلق الأمر ب�شريك احلياة ..الزوج جتاه زوجته ،والزوجة جتاه زوجها.
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وهذا مالحظ ،وهو �أمر غريب ،لأن من املفرت�ض �أن تكون العالقة الزوجية
عام ًال وعنوان ًا �إ�ضافي ًا ملزيد من احلر�ص على �إعمال مثل هذه القيم.
فعام ْلته وفق ذلك املعيار من العفو والت�سامح
ف�إذا كان امل�ؤمن �أخ ًا يف اهللَ ،
واملبادرة باالعتذار ،وتعاليت على كربيائك ،وتغافلت عن عزة نف�سك وكرامتها،
ان�سجام ًا مع التعاليم الإ�سالمية يف ما له عالقة بحقوق الأخ ّوة ،ورغب ًة يف ا�ستمرار
العالقة بينكما ،ف�إنّ ما يجمع الزوج بزوجته ،والزوجة بزوجها �أكرث من ذلك ،لأن
عنوان الزوجية مل يلغ حقوق الأخوة باهلل فيما بينهما.
وما جاء  -مث ًال  -يف �سورة احلجرات من الآية العا�شرة �إىل الثانية ع�شرة من
تعاليم ّ
تنظم العالقة الأخوية الإميانية بالإ�صالح ،وعدم ال�سخرية ،وعدم اللمز
والتنابز بالألقاب ،واجتناب الكثري من الظن ،وعدم التج�س�س ،وعدم االغتياب،
ورعاية تقوى اهلل يف العالقة ،كل هذه العناوين تبقى قائمة بني الزوجني ..بل هي
�أَ ْوىل فيما بينهما مما لو كانت مع �أخيك �أو �أختك يف اهلل.
• مشاحنات ومشاجرات:
العالقة الزوجية كغريها من العالقات الإن�سانية ،مع ّر�ضة لوقوع امل�شاحنات
وامل�شاجرات ،وقد تت�أزم الأو�ضاع بني الزوجني ،وقد ت�صل �إىل مرحلة حرجة ..وت�أتي
م�س�ألة الكرامة والعزة كواحدة من عوائق املبادرة للم�صاحلة وجتاوز اخلالفات.
فاملر�أة ت�شعر ب�أن �إقدامها على هذه اخلطوة فيه انتقا�ص من كرامتها ،وجتاوز على
�أنوثتها ،لأن من املفرت�ض �أن تكون املبادرة باالهتمام والدالل �صادرة عن الرجل.
ويف املقابل ،ف�إن الرجل ي�شعر ب�أن ذكوريته وقوامته على الأ�سرة و�شخ�صيته ال
ت�سمح له بالتذلل للفرد الأ�ضعف يف الرتكيبة الأ�سرية ،خا�صة و�أن كلمته يجب �أن
تكون هي امل�سموعة ،وعلى الزوجة �أن تطيعه ،ال �أن تناق�شه وتخالف �أوامره.
• احلكمة واملصلحة العليا:
ولكن امل�صلحة العليا  -وهي املحافظة على الأ�سرة واحلالة الزوجية وامليثاق
الغليظ  -تفر�ض عدم االعتناء بكل هذا ،وجتاوز العزة الكاذبة ،والكربياء يف غري
حمله ..فرب العزة الذي ّ
نظم العالقات الإن�سانية يريد من الطرفني �أن ي�ضعا كل
�شئ يف مو�ضعه ..هذه هي احلكمة.
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احلكمة يف �أن يبادر �أحدهما بتجاوز امل�شكلة ..باالعتذار بطريق ٍة ما� ..أن يكون
�شجاع ًا مبا فيه الكفاية لطرح احللول الناجعة ،وعلى الآخر �أن يقبل ذلك االعتذار
ويق ّدر له هذه املبادرة .طبع ًا �أن��ا ال �أدع��و �إىل �أن يتحمل طرف واح��د م�سئولية
االعتذار والتنازل على طول اخلط ،و�إن كان الآخر خمطئ ًا ،بل �أن تكون املبادرة
منطلقة من الإح�سا�س بامل�سئولية واملودة والرحمة.
• طواغيت من نوع خاص:
�إن املكابرة يف اخلالفات الزوجية ،والإ�صرار على ا�ستمرارها ،بذريعة احلفاظ
على عزة النف�س ،والكرامة ال�شخ�صية ،لن ت�صنع �إال بيت ًا تعي�س ًا ،وبيئة م�شحونة
بال�صراعات ،و�أ�سرة مفككة ،وخالفات م�ستمرة ،وقد �أخرب اهلل عز وجل عن �ش�أن
َّق َ
ِز ُة ِب ْ ِ
ْم{� ،أي �أن عزته
بع�ض الطغاةَ } :و ِإذَا ق َ
َه ات ِ
ْه ا ْلع َّ
اهلل أَ َخ َذت ُ
ِيل ل ُ
الث ِ
الكاذبة النا�شئة عن روحية الطغيان حملته على املكابرة على االعرتاف بارتكاب
الإثم املنهي عنه ،و�أغ َرته باال�ستمرار على ارتكابه ،و�إن كان يف قرارة نف�سه يدرك
احلقيقة ،و�أن اخلري يف االعرتاف وت�صحيح املوقف ..ومن املمكن �أن يتح ّول الزوج
�إىل طاغوت يف بيته ،و�أن ت�صبح الزوجة طاغوت ًا يف �إطار الأ�سرة ،ومفتاح ذلك �أن
ت�أخذهما العزة الكاذبة والت�ش ّدق بالكرامة نحو تدمري رابط الزوجية من خالل
الإ�صرار على املوقف ،واملكابرة على اخلط�أ ،والتعايل على الت�سامح ،من دون مربر
حقيقي ي�ستدعي ذلك ،ولن�ستذكر من جديد قول النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه»:
العبد �إال ِعز ًا ،فتعافوا ُي ِّ
عزكم اهلل).
(عليكم بالعفو ،ف�إن العفو ال يزي ُد َ

154

� 5صفر 1441

28

� 4أكتوبر  2019م

اخلطبة الأوىل

هل أخطأ اإلمام احلسن؟ القسم األول

يف الن�صف الأول من �سنة  41هـ ،مت توقيع عقد ال�صلح بني الإم��ام احل�سن
«عليه ال�سالم» وبني معاوية بن �أبي �سفيان ..وال �شك �أن هذا ال�صلح قد َج ّر معه
العديد من الأ�سئلة والإ�شكاالت وحتى هذا اليوم.
اطلعت عليها م�ؤخر ًا ،القول ببطالن القرار الذي
ومن بني هذه الإ�شكاالت التي
ُ
اتخذه الإمام احل�سن «عليه ال�سالم» �ضمن بنود ال�صلح والقا�ضي بالتنازل عن
احلكم ملعاوية .لأننا �إذا قلنا ب�أن ُحك َمه و�إمرته متت من خالل «ال�شورى» �أو «�أهل
احلل والعقد» ف�إن �شرعية حكمه مكت�سبة من خالل ذلك ،وال ترتفع وال تنتقل �إىل
�شخ�ص �آخر �إال من خالل الرجوع �إىل َمن �أعطوه هذه ال�شرعية� ..أي كان البد من
�أن يرجع القرار �إليهم فيمن يحكم بد ًال عنه .و�إذا قلنا ب�أن حكمه و�إمرته اختيا ٌر
ٌ
وتكليف �إلهي ،فكيف يتنازل عن هذا االختيار والتكليف؟
ومن هنا قال �أ�صحاب هذه الإ�شكالية ب�أن احل�سن «عليه ال�سالم» �أخط�أ يف
ن�صه بح�سب بع�ض الروايات
القرار ال��ذي اتخذه واملت�ض َّمن يف ال�صلح ،وك��ان ُّ
كالتايل( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،هذا ما َ�صا َلح عليه احل�سن بن علي بن �أبي
طالب ،معاوي َة بن �أبي �سفيان�َ ،ص َ َ
اله على �أن ُي�س ِّلم �إليه والي َة الأمر على �أن َيعمل
و�س َّنة ر�سوله ،و�سرية اخللفاء ال�صاحلني� )....إلخ البنود.
فيهم بكتاب اهلل ُ
البد من التنبيه �أو ًال �إىل �أن املدر�سة الإمامية تعترب �أن حكم الإمام احل�سن
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و�إمرته اختيار �إلهي ،و�أن علي ًا «عليه ال�سالم» قد �أبلغ النا�س �أن الأمر من بعده
للح�سن ،وهي ال توافق على الأطروحة التي تقول ب�أن �شرعية حكمه مكت�سبة من
ال�شورى �أو �أهل احلل والعقد ،لكي يرجع �إليهم فيكون القرار قرارهم.
والروايات الإمامية على ذلك عديدة ،ويف م�صادر �أهل ال�سنة �أي�ض ًا ما يدل
على ذلك ،ومن بينها ما جاء يف كتاب الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين ،قال...( :
نعي �أم ِري امل�ؤمنني علي بن �أبي
عن �أبي بكر الهذيل قال� :أتى �أبا الأ�سود الد�ؤيل ُ
احل�سن «عليه ال�سالم» ،فقام على املنرب فخطب النا�س
طالب «عليه ال�سالم» وبيع ُة
ِ
ونعى لهم علي ًا «عليه ال�سالم») و�أخربهم بكيفية ا�ست�شهاده ،قال الراوي( :ثم بكى
ابن ر�سول اهلل،
حتى اختلفت �أ�ضالعه ،ثم قال :وقد �أو�صى بالإمامة َ
بعده �إىل ِ
ُ
جب اهلل عز
واب ِنه ،و�سلي ِله
و�شبيهه يف ُخ ُلقه) �أو َخ ْل ِقه َ
ِ
(وهد ِيه ،و�إين لأرجو �أن ُي ِ َ
وي�س َّد به ما انثلم).
وجل به ما َو َهىُ ،
ثاني ًا ،بت� ّصوري �أن جانب ًا مهم ًا من الإج��اب��ة تكمن يف مقطع من اخلطبة
ال�شق�شقية ،حيث ي�صف الإم��ام علي «عليه ال�سالم» موق َفه ِمن م�س�ألة احلكم
والإمرة على امل�ؤمنني ..فماذا قال؟ وكيف ّ
نوظف ذلك يف الرد على الإ�شكال؟ هذا
�س�أحاول تبيينه فيما يلي ب�إذن اهلل.

اخلطبة الثانية

هل أخطأ اإلمام احلسن؟ القسم الثاني
يف اخلطبة ال�شق�شقية ق�� ّدم �أم�ير امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» قاعد ًة يف كيفية
التعامل يف مثل الظرف الذي عاي�شه الإمام احل�سن «عليه ال�سالم» حيث واجه عدة
�أمور ،من بينها :خيانة العديد من قادة جي�شه ،مت ُّرد اجلي�ش عليه ،حماولة اغتياله
�أو ت�سليمه غدر ًا ملعاوية ،تعري�ض املخل�صني من �أ�صحابه  -وهم �أقلية  -للقتل دون
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مردود �إيجابي ،وبالتايل الت�سبب يف الق�ضاء على اخلط املوايل لأهل البيت.
ومن كلماته يف بيان �سبب اختياره ال�صلح:
(ل�ست ُم ِذ ًّال للم�ؤمنني ،ولكني ُم ِعزُّهم ،ما �أردتُ ِ ُب َ�ص َ َ
التي �إ َّال �أن �أدفع
.1
ُ
عنكم القتل ،عندما ر�أيت ت ُ
َباط َ�ؤ �أ�صحابي و ُنكو َلهم عن القتال).
تق�ض ،ف�إن
(ويحك �أيها اخلارجي ،ال ِ
 .2يخاطب خارجي ًا المه على موقفَ :
فعلت َقت ُل ُكم �أبي ،وطعنكم �إ َّياي ،وانتهابكم متاعي ،و�إنكم
الذي �أح َو َجني �إىل ما ُ
أمام دنياكم ،وقد �أ�صبحتم اليوم ودنياكم �أمام
ملا ِ�س ْرمت �إىل ِ�ص ِّفني ،كان دي ُن ُكم � َ
دينكم) .وحيث كان الو�ضع بهذه ال�صورة ،فما هو املوقف امل�سئول املتوافق مع
احلكمة والعقل؟
• املوقف املسئول:
نعود �إىل اخلطبة ال�شق�شقية حيث يقدِّ م الإم��ام علي «عليه ال�سالم» املوقف
املنط ِلق من وحي امل�سئولية ،قالَ ....( :ف َ�س َد ْل ُت دُو َن َها َث ْوب ًا) جعلت بيني وبينها
حجاب ًا كما يفعل الزاهد يف ال�شئ وال يرغب فيه ( َو َط َو ْي ُت َع ْن َها َك ْ�شح ًا) ملت عنها
جت ّنب ًا وابتعاد ًا ( َو َط ِف ْق ُت �أَ ْر َت ِئي َب ْ َي �أَنْ �أَ ُ�ص َ
ول ِب َيد َج َّذا َء) مقطوعة حيث ال يوجد
��اف من النا�صرين الذين ميكن االعتماد عليهم يف تغيري الواقع �إىل ما
ع��د ٌد ك ٍ
(ع ْم َيا َء) حيث ال ُيعلم �إىل �أين
ينبغي �أن يكون عليه (�أَ ْو َ�أ ْ�ص ِ َب َع َلى ُط ْخ َية) ُظلمة َ
ال�ص ِغ ُري) �إذ يبدو
�ست�سري الأمور وما هي م�آالتها ( َي ْه َر ُم في َها ال َكب ُريَ ،و َي ِ�ش ُ
يب ِفي َها َّ
�أن امل�س�ألة لن تكون ب�سيطة بل اختبار ع�سري ،و�أن الزمن الذي �ست�ستغرقه لن يكون
ق�صري الأمد ( َو َي ْك َد ُح ِفي َها ُم�ؤْ ِمنٌ َح َتّى َي ْل َقى َر َّب��هُ) وبني هذين اخليارين ،ما هو
املوقف احلكيم واملنطلق من حت ّمل م�سئولية الأمة والدين و�إن ا�ستدعى -مل�صلح ٍة
ال�ص ْ َب َع َلى َهاتَا �أَ ْح َجىَ ،ف َ�ص َبتُ َويف
�أكرب  -الت�ضحية مبا هو ح ٌّق له؟ ( َف َر�أَ ْي ُت �أَ َّن َّ
ا ْل َع ْ ِي َقذىً َ ،ويف َ
احل ْل ِق َ�شج ًا� ،أرى ُت َراثي َن ْهب ًا.)....
• قاعدة مهمة:
ه��ذا املقطع م��ن اخلطبة ال�شق�شقية ينطبق على و���ض��ع الإم����ام احل�سن
تغيت الأ�سماء والتفا�صيل ..وبهذه القاعدة َع ِمل ِمن
«عليه ال�سالم» متام ًا ،و�إن َّ َ
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َوحي حت ّمل امل�سئولية واختيار املر على ما هو �أم ّر.
وهذا االختيار ال يعني التخلي عن امل�سئولية والت�شريف الإلهي له ،حتى يقال:
�إن كانت الإمرة تكليف ًا �إلهي ًا فكيف يتنازل عنه؟ لأن م�سئوليته «عليه ال�سالم» مل
تكن تقت�صر على ُبعد واحد ،وهو احلكم ،بل �إن قيامه بدور الإمامة واملرجعية
الدينية واحلفاظ على النهج الإ�سالمي الأ�صيل واملت�ض َّمنة يف حديث الثقلني هي
امل�سئولية الإلهية الكربى والأ�سا�سية بالن�سبة له .ومبعنى �آخر ،الإمام مل يتخ ّل عن
كامل امل�سئولية ،بل عن جزء منها ،ول�صالح اجلزء الأهم.
• إشكال ور ّد:
قد يقال :وملاذا مل يفعل كما �سيفعل �أخوه احل�سني«عليه ال�سالم» يف كربالء؟
�أو ملاذا مل يفعل احل�سني «عليه ال�سالم» كما فعل احل�سن و�أخ��ذ بالقاعدة التي
ذكرناها؟ ف�إما �أن نحكم بخط�أ موقف احل�سن �أو احل�سني.
والإجابة عن هذا ال�س�ؤال ت�ستدعي القراءة الدقيقة والتف�صيلية الختالف
الظرفني ،وبالتايل اختالف املوقفني ،و�س�أحاول هنا �أن �أق�� ّدم جمموعة �أفكار
�سريعة ت�ساعد على ت� ّصور هذا الفارق:
 .1االختالف بني �شخ�صيتي معاوية ويزيد و�سيا�ستهما وكيفية �إدارة الأحداث
والأزمات ل�صاحلهما.
 .2اخلط املوايل لأهل البيت «عليه ال�سالم» كان مع ّر�ض ًا للإفناء  -قت ًال  -على
عهد احل�سن ،بينما �صار ا�ست�شهاد احل�سني �سبب ًا لإحياء لهذا اخلط .ومن هنا
كان البند الرابع من بنود ال�صلح�( :إن �أ�صحاب علي و�شيعته �آمنون على �أنف�سهم،
ون�سائهم ،و�أوالدهم .وعلى معاوية بن �أبي �سفيان بذلك عهد اهلل وميثاقه ،وما �أخذ
أحد من خلقه بالوفاء ومبا �أعطى اهلل من نف�سه).
اهلل على � ٍ
ويف العبارة الأخرية ت�شديد ال جنده يف �سائر البنود عند مراجعتها.
ُ .3و�ضع احل�سني «عليه ال�سالم» يف كربالء بني خيارين ،الت�سليم ليزيد �أو
قد ركز بني اثنتني ،بني
املوت ،قال�( :أال و�إنّ الدعي بن الدعي  -يعني ابن زياد ْ -
ال�سلة والذ ّلة) فما هو اخليار الذي اختاره؟ (وهيهات م ّنا الذ ّلة ،ي�أبى اهلل لنا ذلك
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وحجور طابت وحجور طهرت ،و�أُنوف حمية ،ونفو�س �أبية ،من
ور�سوله وامل�ؤمنونُ ،
�أن ن�ؤثر طاعة اللئام على م�صارع الكرام� ،أال و� ّإن زاحف بهذه الأ�سرة على ق ّلة
العدد وخذالن النا�صر).
ومل يقبل القوم باخليار الثالث الذي فاو�ضهم عليه ِمن َقبل ،وهو العودة من
حيث �أتى �أو �إىل حيث ي�شاء ،قال�( :أيها النا�س� ،إذا كرهتموين ،فدعوين �أن�صرف
عنكم �إىل م�أمني من الأر�ض) .وهذا يعني �أن املواجهة واملوت مل يكونا اخليار الأول
للإمام .وملا َع َر�ض عليه قي�س بن الأ�شعث القبول بالر�ضوخ ل�سلطان يزيد قال( :ال
واهلل ،ال �أُعطيهم بيدي �إعطاء الذليل ،وال �أف ّر فرار العبيد).
اعوج،
والت�سليم كان يعني الق�ضاء على كل �أمل يف نفو�س النا�س لإ�صالح ما ّ
ف�إىل من �سيتط ّلع النا�س ِمن بعده لو ر�ضخ ُ
حلكم يزيد وانحرافاته؟
�أما على عهد احل�سن «عليه ال�سالم» ف�إن الظرف الذي �صالح فيه معاوية
كان خمتلف ًا� ،إذ مل تت�ضح للنا�س �إىل الآن معامل وتفا�صيل االنحراف لدى احلكم
الأموي ،كي يكون قتل احل�سن يف مواجهة �شبيهة لكربالء �سبب ًا ال�ستيقاظ الأمة من
�سباتها ،ونزع ال�شرعية عن احلكم الأموي.
 .4وقوع حرب غري متكافئة بني الإمام احل�سن ،وهو حاكم جزء من الدولة،
مع معاوية ،ال��ذي كان يحكم اجل��زء الآخ��ر من الدولة ،كان يعني احتمال وقوع
للح ُرمات وعلى نطاق وا�سع .ومن
كارثة بحق الأوىل منهما� ،سفك ًا للدماء وانتهاك ًا ُ
هنا كان البند الثالث من بنود ال�صلح �أن( :النا�س �آمنون حيث كانوا يف َ�ش ِامهم،
وي ِنهم).
وع َراقهمِ ،
ِ
وح َجازهمَ َ ،
• قرار صائب:
مل يكن القرار الذي اتخذه الإمام احل�سن «عليه ال�سالم» بالتنازل عن احلكم
ل�صالح معاوية خطئ ًا �شرعي ًا �أو �إجرائي ًا كما �أثار البع�ض يف قراءتهم املقا ِرنة ل�سرية
الإمامني احل�سن واحل�سني «عليه ال�سالم» ،بل كان قرار ًا ميلكه من جهة ،ومبتني ًا
على الظروف التي كانت حتكم امل�شهد من جهة �أخرى ،و� ُّأي حماولة للمقارنة بني
هذا احلدث مع ما جرى يف كربالء ال ّدعاء وقوع �أحد �سبطي ر�سول اهلل يف اخلط�أ،
�ستكون حمكومة بالف�شل �إنْ خ�ضعت مل�شرحة التحقيق التاريخي املو�ضوعي والدقيق.
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اخلطبة الأوىل

خطبتا اجلمعة ..أحكام وآداب

خلطبتي �صالة اجلمعة �أهمية خا�صة ،وعن �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» �أنه
قال ....( :و�إمنا ُجعلت اجلمعة ركعتني من �أجل اخلطبتنيُ ،جعلتا مكان الركعتني
الأخريتني.)...
بالطبع هذا ال يعني �أن من جاء مت�أخر ًا ،فلم يح�ضر اخلطبتني ،فال ت�صح منه
�صالة اجلمعة ،فقد روي عن احللبي قال�( :س�ألت �أبا عبداهلل «عليه ال�سالم» عمن
مل ُيدرك اخلطبة يوم اجلمعة؟ قال :ي�صلي ركعتني ،ف�إن فاتته ال�صالة فلم يدركها
أدركت الإمام قبل �أن يركع الركعة الأخرية فقد �أدركت
فلي�صل �أربع ًا ،وقال� :إذا � َ
ال�صالة ،و�إن �أنت �أدركته بعد ما ركع فهي الظهر �أربع) .فالذي نفهمه من جمموع
الن�صو�ص �أن اهلل قد �ش ّرع للنا�س �صالة اجلمعة بخطبتني وركعتني ،لأنه يريد من
النا�س �أن يتع ّلموا وي�ستفيدوا ويتّعظوا ال �أن تقت�صر عالقتهم به من خالل العبادة
املح�ضة .ومن ُيهمل ذلك �أو يتع ّمد الت� ّأخر يف احل�ضور فقد عمل على خالف الغاية
الإلهية من ت�شريع �صالة اجلمعة بهذه ال�صورة اخلا�صة .ولذا البد من مراعاة �أمور
يف �أثناء اخلطبة ،ومن بينها:
يوم اجلمعة فال
 -1عن الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» قال�( :إذا خطب ال ُ
إمام َ
إمام من خطبته).
ينبغي لأحد �أن يتكلم حتى يف ُر َغ ال ُ
 -2ولرمبا البع�ض ال يتكلمون �أثناء اخلطبة ،ولكنهم �أي�ض ًا يت�شاغلون عنها
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بتالوة القر�آن� ،أو النظر يف �أجهزة املوبايل� ،أو القراءة من كتاب� ،أو ب�أداء �صالة،
�أو بغري ذلك ،وقد روي عن حممد بن م�سلم قال�( :س�ألته عن اجلمعة ،فقال..... :
إمام على املنرب .)...وقال بع�ض الفقهاء( :يجب الإ�صغاء
ال ي�صلي النا�س ما دام ال ُ
�إىل اخلطبتني على الأح��وط ،بل الأق��وى ،وي�شمل ذلك جميع اخلطبة ملن يفهم
معناها).
 -3بل لو �ألقى �أحد احل�ضور ال�سالم �أثناء اخلطبتني ،فقد وردت رواية بكراهية
الرد ،ففي و�سائل ال�شيعة عن علي «عليه ال�سالم» �أنه( :كان َيكره ر َّد ال�سالم والإمام
يخطب) .ولرمبا ق ّيد بع�ض الفقهاء الكراهية يف حالة ر ّدها ِمن قبل �أحدهم ،ال
مطلق ًا.
 -4مراعاة ا�ستقبال ال ِقبلة كما هو احلال يف �أثناء ال�صالة ،فعن �أبي عبد
واعظ ِقبلة)
اهلل «عليه ال�سالم» قال( :قال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» :ك ُّل ٍ
�أي عندما يعظكم �أحد النا�س ،فا�ستقبلوه احرتام ًا وتقدير ًا وحتقيق ًا لال�ستفادة
الق�صوى .ثم ع ّلق الإم��ام ال�صادق «عليه ال�سالم» على ذلك م�ستفيد ًا من كون
النا�س يوم اجلمعة
خطيب اجلمعة يف مقام الوعظ فقال( :يعني �إذا خطب ال ُ
إمام َ
ينبغي للنا�س �أن ي�ستقبلوه) .و�إن مل َي ِ�صل هذا الأمر �إىل حد الوجوب عند الفقهاء،
�إال �أنه من الآداب التي ينبغي مراعاتها ،وهو الو�ضع الطبيعي واملفرت�ض حال
اخلطبتني.

اخلطبة الثانية

الشهيد البطل أم الشهيد املظلوم؟
مل�س�ألة ال�شهادة دور يف ِبناء وت�شكيل العقل والوجدان الإ�سالمي على م ّر تاريخه.
ويف �سنة «2000م» �صدر كتاب بعنوان «الإمام ال�شهيد يف التاريخ والأيديولوجيا..
161

بطل ال�س ّنة» للدكتورة «�سلوى الع َمد» ،وهو يف الأ�صل ر�سالة
�شهي ُد ال�شيعة مقابل ِ
ماج�ستري �صدرت عام .1987
• الشخصية الرمز عند الس ّنة:
عمد الكتاب لدرا�سة مفهوم ال�شهيد  -وب�صورة مقارنة  -عند �أهل ال�سنة
وال�شيعة ،وذلك من خالل درا�س ِة �صور ِة رمز واحد هو احل�سني «عليه ال�سالم»،
باعتباره الرمز الأ�شهر والأكرث جت�سيد ًا ملفهوم ال�شهيد .ومن �ضمن الق�ضايا التي
ُبحثت يف الكتاب ،م�س�ألة التمايز الذي الحظته الكاتبة بني �أهل ال�سنة وال�شيعة
خالل احلرب الأهلية يف لبنان -فيما له عالقة بالو�صف امل�ضاف �إىل عنوان«ال�شهيد» .فعندما يتم الإعالن  -من خالل املل�صقات املعلقة يف ال�شوارع  -عن
«�شهيد» يف الو�سط ال�شيعي ،ف�إن العنوان الغالب هو «ال�شهيد املظلوم» ..بينما
يت�صدر عنوان «ال�شهيد البطل» غالبية مل�صقات التنظيمات ال�سنية!
ثم قامت مبحاولة حتليل لهذا االختالف من خالل ق��راءة فكرية وتاريخية
واجتماعية ونف�سية .قالت �أنه انطالق ًا من �أن ا ُ
حلكم �إجما ًال  -عرب التاريخ  -كان
بيد �أهل ال�سنة ،لذا ف�إن ال�شخ�صية الرمز عندهم غالب ًا ما تكون هي رجل الدولة
القوي� ،أو قائد اجلي�ش بطل الفتوحات.
ومن هنا جند احلديث عن ال�شخ�صية الرمز عند �أهل ال�سنة هو حديث عن
بع�ض اخللفاء ،وعن طارق بن زياد ،و�صالح الدين الأيوبي ،والظاهر بيرب�س� ،إلخ.
واعتربت الكاتبة �أن نف�س هذا الأمر ان�سحب على مفهوم �أهل ال�سنة لل�شهيد
 مبن فيهم الإمام احل�سني  -باعتباره بط ًال �سقط يف الطريق نحو الهدف املرج ّوحتقيقه من خالل بطولته هذه.
• الشخصية الرمز عند الشيعة:
ويف املقابل ،فقد عا�ش ال�شيعة  -يف الغالب الأع��م من التاريخ الإ�سالمي -
يف �إط��ار املعار�ضة للدولة املركزية ،وتع ّر�ضوا يف بع�ض مراحله �إىل اال�ضطهاد
واملالحقة والتنكيل والتهجري والقتل .ومن جهة �أخرى ،ف�إن ال�شيعة ينظرون �إىل
الإمام احل�سني «عليه ال�سالم» نظرة مق ّد�سة مرتبطة بالعقيدة ،ال بعنوان �أنه حاكم
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ك�سائر احلكام ،وال كقائد جي�ش� ،أو زعيم ثورة� ..إنه �إمام اختاره اهلل لهذا املقام.
هذا الإمام  -وب�صورة وح�شية ق ّل نظريها  -تع ّر�ض للقتل والتمثيل بج�سده ،ونال
ال�شهادة ،وذلك عندما اتخذ موقف املعار�ضة ل�سلطة يزيد ،وخرج عليه ثائر ًا.
من هنا ،فقد ر ّكز ال�شيعة  -يف تناولهم لواقعة الطف  -على ال�شق امل�أ�ساوي
منها ،ف�صارت �صورة الإمام احل�سني «عليه ال�سالم» عند ال�شيعة الإمامية ،هي
�صورة الإمام ال�شهيد املظلوم� .أي �أن ال�شخ�صية الرمز عند ال�شيعة  -يف الأعم
الأغلب  -هي �شخ�صية املعار�ض �أو الثائر الذي يتع ّر�ض للظلم ،فالقتل وال�شهادة.
هذه ال�صورة بذاتها �ألقت بظاللها على نظرة ال�شيعة �إىل �شهدائهم ،ف�صار
ُي َّعب عن الواحد منهم بعنوان «ال�شهيد املظلوم» ..يف مقابل عنوان «ال�شهيد البطل».
• الشهيد ملظلوم:
هذه القراءة التحليلية من قبل هذه الكاتبة ت�ستحق  -من جهة  -التوقف
عندها والتفكري يف مدى م�صداقيتها ،ومن جهة �أخرى يف مدى حاجتنا �إىل تغيري
هذا الواقع ..فقد يق ّر البع�ض ب�صحة هذه القراءة وي��رى �ضرورة ا�ستمرارها
وجدوائيتها .ولو قمنا بالبحث عن عنوان «ال�شهيد املظلوم» يف الإنرتنت ،ثم عن
عنوان «ال�شهيد البطل» ،ف�سنجد �أن النتائج �ست�شري �إىل م�صداقية كبرية يف
املالحظة التي ذكرتها الكاتبة ،ال على م�ستوى لبنان فح�سب  -وهي البيئة التي
انطلقت من خاللها الباحثة  -بل يف الدائرة الأو�سع .بل �إننا لو راجعنا �إىل بع�ض
ن�صو�ص الرثاء احل�سيني ،وامل�صطلحات امل�ستعملة يف خطابنا ال�شيعي ف�سنجد
فيها الرتكيز على ال ُبعد امل�أ�ساوي للق�ضية ب�صورة تفوق ال ُبعد البطويل منها.
• الشهيد يف الشعر:
يقول ال�شاعر ال�شعبي يف و�صف �أن�صار احل�سني ،وك�أنهم ماتوا يف حادث
نتح�سر على �شهادة َمن
مروري( :منتوا على الغربه ح�سافه �آيا فر�سان)! �أ ُيع َقل �أن ّ
إمام زمانهم؟
ن�صروا الدينَ واحلقَّ و� َ
وهكذا فعل �شاعر �آخر وعلى ل�سان العقيلة زينب «ر�ضي اهلل عنها» وبحق علي
(و�ص ْر َخت :ح�سافه اتروح يا �شمعة ال�شبان).
الأكرب «ر�ضي اهلل عنه»ِ :
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هذا منطق ال�شاعر يف مقابل املنطق احلقيق للعقيلة حيث قال لها ابن زياد
يك َو�أَ ْه ِل َب ْي ِت ِك؟ َف َقا َل ْتَ :ما َر�أَ ْي ُت ِ�إ َّل َج ِم ًيل،
هلل ِب َ�أ ِخ ِ
متغطر�س ًاَ ( :ك ْي َف َر َ�أ ْي ِت ُ�ص ْن َع ا ِ
اهلل َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت َْل َف َ َب ُزوا ِ�إ َل َم َ�ض ِاج ِع ِه ْمَ ،و َ�س َي ْج َم ُع ُ
َه�ؤُ َل ِء َق ْو ٌم َكت ََب ُ
اهلل َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه ْم
ا�ص ُمَ ،فا ْن ُظ ْر لِ َ ِن ا ْل َف ْل ُج َي ْو َم ِئ ٍذ) .فع ًال ،ف�إن طريقة عر�ضنا ل�شخ�صية
َفت َُحا ُّج َو ُت َخ َ
العقيلة زينب ال تبتعد عن الرتكيز على ال ُبعد امل�أ�ساوي.
• نظرتنا إىل العقيلة زينب:
املظلومة ..املقهورة ..امل�سبية ..الباكية ..الوحيدة ..الغريبة ..كعبة الرزايا..
ق�صائدنا
كعبة الأحزان� ..أم امل�صائب� ..ألقاب ُعرفت بها العقيلة زينب ،وتت�ص ّدر
َ
وخطا َبنا احل�سيني ،وهي ُتقدِّ م �صورة رمزية حقيقية عن ال ُبعد امل�أ�ساوي من �سريتها،
كل حقيق ِة ابن ِة علي «عليه ال�سالم»َّ ،
وما القته من طغاة زمانها ،ولكنها ال مت ّثل َّ
وكل
مواق ِفها اخلالدة.
فال�صور البطولية املنقولة لنا من مواقفها  -وال �سيما فيما بعد ا�ست�شهاد الإمام
احل�سني و�أهل بيته و�أن�صاره  -تفوق ال�صور امل�أ�ساوية.
• شاهد تارخيي:
ومن بني هذه ال�صور ما نقله ال�سيد ابن طاو�س يف كتابه «اللهوف يف قتلى
الطفوف» من موقف العقلة زينب �أم��ام طغيان يزيد ويف جمل�سه ،فقالت...( :
�أظننت يا يزيد  -حيث �أخذت علينا �أقطار الأر�ض و�آفاق ال�سماء ف�أ�صبحنا ن�ساق
كما ت�ساق الإم��اء � -أنّ بنا على اهلل هوان ًا ،وبك عليه كرامة ،و�أن ذلك لعظيم
خطرك عنده؟ ف�ش ُمخت ب�أنفك ونظرت يف عطفكَ ،ج ِ��ذ ًال م�سرور ًا ،حني ر�أيت
الدنيا لك م�ستو�سقة ،والأم��ور مت�سقة ،وحني �صفا لك مل ُكنا و�سلطا ُننا ،فمه ًال
مه ً
ال َي ْح َس َب َّن ال ِ
ين َك َف ُرو ْا أَ َّن َما ُن ْملِي َل ُه ْم
ال� ،أن�سيت قول اهلل «عز وجل»َ } :و َ
َّذ َ
َخ ْي ٌر َِّ
اب ُّمهِني{؟ �أ ِمن العدل يا
ْما َو َل ْه ُم َع َذ ٌ
لن ُف ِسه ْ
ِم إ َِّن َما ُن ْملِي َل ُه ْم ِل َي ْز َدا ُدو ْا ِإث ً
بنات ر�سول اهلل �سبايا؟ قد هتكت
بن الطلقاء تخدي ُرك �إماءك ون�ساءك ،و�سو ُقك ِ
�ستورهن و�أبديت وجوههن ،حتدو بهن الأعداء من بلد �إىل بلد ،وي�ست�شرفهن � ُ
أهل
القريب والبعيد ،والد ُّ
ين وال�شريف ..وكيف
وجوههن
املنازل واملناهل ،ويت�صفح َ
ُ
ُت َ
رتى مراقب ُة َمن لفظ فو ُه �أكبا َد الأزكياء ،ونبت حل ُمه بدماء ال�شهداء؟!...
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كمت ومل تكن قلت ما قلت ،وفعلت
فل ِرتدَنّ و�شيك ًا مور َدهم ،ولتودَنّ �أنك َ�شللت و َب َ
جلدك ،وال حززت �إال حل َمك ،ولرتدنّ على ر�سول
ما فعلت ...فواهلل ما فريت �إال َ
وانتهكت ِمن ُحرمته
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» مبا حت ّم َلت ِمن �سفك دماء ذري ِته،
َ
علي الدواهي خماطبتَك� ،إين لأ�ست�صغر قدرك،
يف عرتته ُولم ِته ...ولئن ج ّرت ّ
و�أ�ستعظم تقريعك ،وا�ستكرث توبيخك)� ...أية عظم ٍة هذه و�أية بطولة؟
• ضرورة النظرة املتزنة:
�إن غلب َة فكر ِة املظلومية يف قبال فكرة البطولة  -يف الال وعي  -جعلنا نفقد
�أحيان ًا النظر َة املتزنة لفكرة ال�شهيد وال�شهادة ،وعلى تطبيقها من خالل �شخ�صيتي
صرب والقو ِة
الإمام احل�سني والعقيلة زينب «عليه ال�سالم» ،لأنّ عنا�ص َر ال�شجاع ِة وال� ِ
والب�صري ِة والبطول ِة حا�ضر ٌة بكل و�ضوح يف �سريتهما العا�شورائية ،ومن م�سئوليتنا
�أن نعيد التوازن �إىل خطابنا من خالل تقدمي ال�صورة الكاملة واحلقيقية لأبطال
ال�صلبة ،دون �إلغاءٍ لل ُبعد
كربالء ،وهي ال�صورة الزاخرة بعنا�صر القوة والإرادة ُّ
العاطفي يف �إطاره الإن�ساين املتناغم مع الفطرة.
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اخلطبة الأوىل

انظر َمن ُتالس

من و�صايا ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» لأمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم»( :يا
عليَ ،من مل تَنتف ْع بدي ِنه وال دنياه فال خ َري َ
لك يف جمال�س ِته).
الطبيعة االجتماعية يف الإن�سان تدفعه للبحث ع ّمن يجال�سه على الأقل� ،إن مل
يتح ّول ذلك �إىل حالة من ال�صداقة والعالقة القوية فيما بينهما .تبد�أ هذه الرحلة
وتتغي تدريجي ًا يف �صورتها وطبيعتها كلما
يف الطفولة املت�أخرة �أو بداية املراهقةّ ،
كب الإن�سان ،وقد يكتفي يف �سن مت�أخرة مبجال�سة الآخرين دون تكوين �صداقات.
ُ
يف جمتمعاتنا اليوم �صور من املجال�س التي قد يرتادها الإن�سان ويعتاد عليها،
وهي تختلف من بلد �إىل �آخر من حيث امل�سمى ،ومن حيث طريقة عقد هذه املجال�س
و�إعدادها .ومن بني تلك ال�صور:
 .1الديوانية ،وهي بالن�سبة �إىل كثري من كبار ال�سن وال�شباب عادة �شبه يومية،
وت�ستهلك جز ًء ملحوظ ًا من وقت ر ّواده��ا ،وهي يف حني �أنها ظاهرة اجتماعية
�إيجابية� ،إال �أنها حتمل يف طياتها عدة �سلبيات ،من بينها �أن يكون تواجدُك فيها
بال طائل ،وجم ّرد قتل للوقت.
ف�إذا كان املجل�س نافع ًا على م�ستوى دينك ،ك�أن يكون جمل�س ًا فيه ذكر اهلل
وتالوة كتابه وتع ّلم لأحكامه وغري ذلك ،فهو جمل�س خري� ...أو على م�ستوى دنياك،
ك�أن يكون جمل�س ًا تتع ّلم من ر ّواده بع�ض خربات احلياة وبع�ض املهارات التجارية �أو
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ال�صناعية و�أمثال ذلك� ،أو جمل�س ًا �أدبي ًا �أو ثقافي ًا �أو علمي ًا وما �شابه ،فهو جمل�س
خري ..و�إن مل يكن ال هذا وال ذلك ،فال خري فيه.
 .2ومثل الدواوين ،املقاهي ..والتي قد ال تلتقي فيها ب�أحد ،ولكنك مت�ضي
ال�ساعات وال�ساعات مع ال�شي�شة واملباريات والأفالم املعرو�ضة عرب ال�شا�شة والعبث
بالهاتف املحمول فقط ..وال خري يف هذا املجل�س ما مل ينفعك ،ال على امل�ستوى
الأخروي �أو ال الدنيوي.
 .3املحادثة عرب الإنرتنت والتي قد تطول كذلك ل�ساعات ممتدة ،وهي �صورة
حديثة ملجال�سة الآخرين ،بل قد تتح ّول �إىل حالة من املغاالة يف ذلك بامتدادها
ل�ساعات طويلة من اليوم ،وهو ما مل يكن متاح ًا بهذه ال�صورة من قبل ،على �أن
مثل هذه املجال�س يف العامل االفرتا�ضي تكون يف الأعم الأغلب بال فائدة ُترجتى.
هذه ال�صور و�أمثالها من املجال�س ت�ضييع للعمر الذي هو مبثابة فر�صة غري
قابلة للتكرار ،و�إهدار للطاقات املودعة يف الإن�سان ،وهي انعكا�س حلالة من فقدان
الإح�سا�س بامل�س�ؤولية� ..أما َمن �أراد لنف�سه اخلري يف الدنيا والآخرة ف�إنه �سيتعامل
مع عمره مب�سئولية ،كما روي عن علي «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إن الليل والنهار
يعمالن فيك ،فاعمل فيهما ،وي�أخذان منك ،فخذ منهما) وعنه «عليه ال�سالم»:
(احذروا �ضياع الأعمار يف ما ال يبقى لكم ،ففائتها ال يعود).

اخلطبة الثانية

ّ
املتعقلني
سّيد
(ما َق َ�س َم ُ
اهلل ِل ْل ِع َبا ِد
يف الكايف عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قالَ :
َ�ش ْيئ ًا �أَ ْف َ�ض َل ِمنَ ا ْل َع ْق ِل ؛ َف َن ْو ُم ا ْل َعا ِق ِل �أَ ْف َ�ض ُل ِمنْ َ�س َه ِر ْ َ
ال ِاه ِلَ ،و ِ�إ َق َام ُة ا ْل َعا ِق ِل �أَ ْف َ�ض ُل
و�ص ْ َ
ال ِاه ِل) �أي خروجه من بلده لغاي ٍة نبيلة مع ما يف هذا ال�سفر من تعب
ِمنْ ُ�ش ُخ ِ
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وغربة و�إنفاق للمال واحتماالت التعر�ض للخطر ( َو َل َب َعثَ اهلل َن ِب ّي ًا َو َل َر ُ�س ً
ُ
وال َحتّى
َي ْ�س َت ْك ِم َل) هذا النبي �أو الر�سول (ا ْل َع ْق َلَ ،و َي ُكونَ َع ْق ُل ُه �أَ ْف َ�ض َل ِمنْ ُع ُق ِول َج ِمي ِع ُ�أ َّم ِت ِه،
هلل
َو َما ُي ْ�ض ِم ُر ال َّن ِب ُّي ِف َن ْف ِ�س ِه �أَ ْف َ�ض ُل ِم ِن ْاج ِت َها ِد ْالُ ْجت َِه ِدينَ َ ،و َما �أَ َّدى ا ْل َع ْب ُد َف َرا ِئ َ�ض ا ِ
َحتّى َع َق َل َع ْنهَُ ،وال َب َل َغ َج ِمي ُع ا ْل َعا ِب ِدينَ ِف َف ْ�ض ِل ِع َبا َد ِت ِه ْم َما َب َل َغ ا ْل َعا ِق ُلَ ،وا ْل ُع َقال ُء
اب ا َّل ِذينَ َق َ ُ
َّر أُولُوا ْ َ
ْباب{).
هُ ْم �أُو ُلو َْ أ
ال ْل َب ِ
الل ِ
ال اهلل «تعاىل»} :إ َِّنما َي َت َذك ُ
ويف البحار عنه «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قالَّ �( :إنا ُي ْد َر ُك ا َ
خل ُري ُكلُّ ُه ِبال َع ْق ِل،
َو َل ِدينَ لِ َنْ َل َع ْق َل َلهُ) .م�ضمون هذه الكلمات مي ّثل واحد ًة من �أهم معامل الر�سالة
الإ�سالمية ،حيث �سعى النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �إىل �أن يجعل للعقل والعقالنية
مكان ًة بارز ًة يف حيا ِة َمن �آمن بر�سالته .والقر�آن الكرمي  -بكل �آياته التي ّ
ح�ضت
على التع ّقل والتد ّبر والتفكري ،والتحرر من �أ�سر التقليد الأعمى ،واالعتماد على
الدليل �أو ا ُ
حل ّجة ،ال الظن والوهم  -كان خ َري معني له يف تر�سيخ ذلك.
أحد الأبنا ِء
ويكفينا هذا امل�شهد الذي ي� ّصوره القر�آن يف تقدمي الأب �أو الأم � َ
ني
َذل َ
قربان ًا للآلهة دفع ًا لل�ضرر �أو جلب ًا للمنفعةَ } :وك َٰ
ِك َز َّي َن ِل َك ِث ٍ
ْم ْش ِر ِك َ
ري ِّم َن ال ُ
َق ْت َل أَ ْو َلد ِ
ُه ْم{ «الأنعام .»137:و�أي ُة ق�ساوة يف القلب هذه التي تدفع
ِه ْم ُش َركَاؤ ُ
الأبوين �إىل قتل الأبناء تخ ّوف ًا من عدم القدرة على �إطعامهم يف يوم ماَ } :و َل
ُم{ «الإ�سراء� .»31:أو تخ ّل�ص ًا
ُم َخ ْش َي َة ِإ ْم َل ٍق َّن ْح ُن َن ْر ُز ُق ُه ْم َوإ َِّياك ْ
َت ْق ُتلُوا أَ ْو َل َدك ْ
ْم ْو ُءو َد ُة
من الإناث من املواليد خوف ًا من جمرد احتمال حلوق العار بهمَ } :و ِإذَا ال َ
َنب ُق ِتل َْت{ «التكوير.»-8:
َتِ ،ب َأ ِّي ذ ٍ
ُس ِئل ْ
• أمثلة عديدة:
هذا جمرد مثال واحد على �إلغاء العقل  -ف�ض ًال عن �إلغاء العاطفة والفطرة
الإن�سانية  -و�إال فالأمثلة على الالعقالنية يف الع�صر اجلاهلي يف ما له عالقة
بالنظرة �إىل كيفية اخللق ،و�إدارة الوجود ،ومعاجلة الأمرا�ض ،ومواجهة الق�ضايا
االجتماعية ،وغ�ير ذل��ك ،فكثرية ج��د ًا .وم��ا �سيطرة اخل��راف��ات و�شدة الإمي��ان
بالأ�ساطري �إال م�ؤ�شر �آخر على غياب العقل يف اجلاهلية .الحظ يف اخلرب التايل
كيف ميكن للمعتقدات الباطلة وتغييب العقل �أن يخلق للإن�سان تعقيدات هو يف
نى عنها ،وجتعله عد ّو ًا لنف�سه ،و�سبب ًا لهالكه وهالك الآخرين.
ِغ ً
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• قتل احلشرات:
قبل �أيام َع ْنو َنت البي بي �سي  -عربي مقا ًال لها بالتايل( :كيف تقف املعتقدات
البوذية عائق ًا �أمام مكافحة املالريا؟) ،جاء يف هذا املقال( :ثمة حتديات حتول
دون الق�ضاء على املالريا يف «بوتان»� ،أبرزها كراهية البوذيني لقتل �أي �شكل من
�أ�شكال احلياة ،حتى لو كانت بعو�ضة ناقلة للمر�ض ...يقول «رينزين نامغاي» �أول
عامل ح�شرات يف بوتان� ،إنه كان ُيطمئن �أ�صحاب املنازل بالقول�« :إننا نر�ش املنازل
فقط ،ف�إذا �أرادت البعو�ضة �أن تنتحر بالدخول �إىل املنزل ،فال متنعوها» .و�أحيان ًا
كان عمال ر�ش املبيدات يقتحمون املنازل لر�شها مبرافقة رجال ال�شرطة).
• نقلة نوعية:
حارب النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» هذا النوع من تغييب العقل عند التعامل مع
وع َللها ،وقد جاءه بع�ض الأعراب بر�ؤية يغيب
مبتغيات الطبيعة ِ
الق�ضايا املتعلقة ّ
فيها العقل فقالوا( :يا ر�سول اهلل �أنتداوى؟ فقال :نعم يا عباد اهلل ،تَدا َووا ،ف�إنّ
اهلل عز وجل مل َي َ�ضع دا ًء �إال َو�ض َع َله ِ�شفا ًء.).....
وعن هالل بن ي�ساف قال( :دخل ر�سول اهلل«�صلى اهلل عليه و�آله» على مري�ض
أر�سلوا �إىل الطبيب ،فقال له قائل :و�أنت تقول ذلك يا ر�سول اهلل؟)
يعودُه فقالِ � :
َ
ومقامه الرفيع عند اهلل ،و�إميا َنه بالق�ضاء والقدر،
ارتباط النبي بالغيب،
وك�أنّ
َ
وا�ستجاب َة دع��ائ��ه ،ك�� ُّل ذل��ك ي�ستدعي منه ع��دم اللجوء �إىل معاجلة الأ�سباب
الطبيعية ،بل اللجوء �إىل ال ُّرقية مث ًال� ،أو االكتفاء بالدعاء ،فجاء اجلواب �صادم ًا:
(قال :نعم).
حدث نقلة نوعية لدى العربي
بهذا جنح النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» �أن ُي ِ
اجلاهلي البعيد عن العقالنية ،و�أن يفتح له من خالل ذلك �آف َ
��اق العلم وال ِفكر
واحل�ضار ِة املادية واملعنوية .ولكن ظهرت بعد ذلك حرك ُة ِر َّد ٍة ح�ضارية تدفع نحو
العودة �إىل تغييب العقل من جديد.
• ر ّدات حضارية:
هذه احلركة جاءت بثوب �إ�سالمي و�شرعي ،اعتماد ًا على رواي��ات �ضعيفة،
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�أو على تف�سريات خاطئة �أو �ساذجة للن�صو�صُ ،يغ َّيب فيها العقل عند التحليل
الر َّدة احل�ضارية يندفع �إىل اال�ستفتاء من �أجل
والتف�سري ،حتى �صار امل�ؤمنُ بهذه ِ
�أن يعرف هل يجوز التداوي بالدواء �أم ال!
والطريف �أن هذا ال�سائل من �أهل االخت�صا�ص يف جماله ،فال�س�ؤال املث َبت
على �إحدى املواقع الدينية الإلكرتونية جاء كالتايل«( :م .ب» من جامعة البرتول
واملعادن بالظهران ي�س�أل فيها عن �أمرين :يف الأول يقول :م�س�ألة التداوي؛ ف�إن
بع�ض �أهل العلم قال ما حم�صلته� :أنه ال يجب التداوي من مر�ض ولو ظن نف ُعه،
وتر ُكه �أف�ضل ،روي عن الإمام �أحمد؛ لأنه �أقرب للتوكل!).....
ومثل ذلك من َي�ستفتي عن حكم ربط حزام الأمان مث ًال ،بلحاظ احتمال منعه
للق�ضاء والقدر ،وعن ر�ضاع الكبري بحكم وجود رواي��ات بهذا اخل�صو�ص ،وعن
القول بكروية الأر���ض بحكم وجود ن�صو�ص ُيف َهم منها خالف ذلك ،وعن حكم
�إهداء الزهور ،والذي جاء اجلواب عنه كالتايل:
(ال يجوز �إهداء الزهور للمر�ضى وال لغريهم يف املنا�سبات �أو غري املنا�سبات)
وال�سبب .1 :فيها ت�ش ّبه بالكفار  .2م�ضيعة للمال بغري فائدة  .3فيها قطع للورود
احلية و�إماتتها بغري منفعة.
• إعادة انتاج فكري وفقهي:
ُ
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» على �أن َ
يعي�ش امل�ؤمنون بر�سال ِة
لقد عمل
إ�سالم احليا َة على �أ�سا�س العقل ،و�أن يرتفعوا بها على �أ�سا�س العلم ،و�أن ينطلقوا
ال ِ
ا�س ب�أ�سباب
ل ُيغنوا احلياة من خالل ذلك ،لأن اهلل عزوجل ال َيقبل �أن ي�أخذ ال ّن ُ
اخلرافة والتخ ّلف يف ما يعتقدونه �أو يقومون به ،بل ال ب ّد من �أن ينطلق امل�ؤمن يف
عقيدته ويف عمله على �أ�سا�س العلم والعقل ،ال اجلهل والوهم .ومن هنا ،كان من
ال�ضروري �أن ُيعيد الفقهاء واملفكرون الإ�سالميون  -من حني �إىل �آخر  -قراء َة
والنتائج النظرية املتحققة من خالله
مناهجهم يف اال�ستنباط الفكري والفقهي،
ِ
ِ
وانعكا�سات ذلك ك ِّله على ال�صعيد العملي� ،إذ ال
على م�ستوى الفكرة والفتوى،
ِ
قدا�س َة لالجتهاد ،وال ثبات للظروف والنتائج.
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اخلطبة الأوىل

إطفاء النائرة

من دعاء مكارم الأخالق كما جاء يف ال�صحيفة ال�سجادية( :ال َل ُه َّم ّ�ص ِّل َع َلى
النيََ ،و�أَ ْل ِب ْ�س ِني زِي َن َة ْالُ َّت ِقنيَِ ،ف َب ْ�س ِط ا ْل َع ْد ِل َو َك ْظ ِم
ال�ص ِ ِ
َُ
م َّم ٍد َو�آ ِل ِهَ ،و َح َّل ِني ِب ِح ْل َي ِة َّ
ال َغ ْي ِظ َو ِ�إ ْط َفا ِء ال َّنا ِئ َر ِة).
النائرة هي :ال�شحناء والعداوة ،وهي م�شتقة من النار ،ف�إذا كانت هناك نار
وتدمر ،ف�إن العداوات والنزاعات نا ٌر من نوع �آخر ،ولها ذات املفعول
مادية ُترق ِّ
يف احلرق والتدمري.
هناك حديث طريف يف فكرته ،مفيد يف م�ؤ ّداه :عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم»
�أنه قال�( :أطفئوا نائرة ال�ضغائن باللحم الرثيد)� .أي ا�ستعملوا �أ�سلوب الإطعام
للتخفيف من حدة امل�شاعر ال�سلبية جتاه بع�ضكم البع�ض ..واملثل يقول�( :أط ِعم
الفم ت�ستحي العني).
يبي الإم���ام «عليه ال�سالم» �أن من �ضمن
يف املقطع ال�سابق من ال��دع��اءّ ،
ال�صفات اجلميلة التي يتز ّين بها ال�صاحلون :ت�سكني حاالت ال�شحناء والتباغ�ض
والنزاعات� ،إما ابتدا ًء ،بنزع فتيل الفنت وعدم �إثارتها� ..أو بعد ن�شوبها ،بال�سعي
للت�صالح وتخفيف ح ّدة اخلالف والبحث عن خمارج للأزمات.
الأمن والتعاي�ش ال�سلمي من الغايات الرئي�سة للت�شريعات القانونية والتوجيهات
الأخالقية املرتبطة بالعالقات االجتماعية ،حتى لو ا�ستدعى ذلك �أحيان ًا التنازل
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عن �شيء �أو �أكرث .اخلالفات والنزاعات والعداوات �إن مل تكن من �ش ّر ال�شيطان
وكيده ابتدا ًء ،فهي على الأق��ل ُت�سعده وتخدم م�شروعه التدمريي النا�شيء عن
ان أَن ُي ِ
وق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة
ِيد َّ
الش ْي َط ُ
عداوته للب�شرية .قال «تعاىل»} :إ َِّن َما ُير ُ
ْض َاء{ «املائدة .»91:ولهذا يعظنا اهلل «تعاىل» ويح ّذرنا من كيد ال�شيطان
َوا ْل َبغ َ
ْج َّن ِة{
و�ش ّرهَ } :يا َبنِي آ َد َم َل َي ْف ِت َن َّن ُك ُم َّ
الش ْي َط ُ
َما أَ ْخ َر َج أَ َب َو ْي ُكم ِّم َن ال َ
ان ك َ
«الأع��راف ،»27:حيث كانا يعي�شان حال ًة من الأمن وال�سلم واال�ستقرار ،ثم فقدا
ذلك كله .والذي ينبغي االلتفات �إليه هو �أن مثل هذه املواقف التي ُت�ش ِعل النائرة
ُتق َّدم مز َّينة بعناوين �شرعية وم�صلحية ،ولي�ست يف الواقع �سوى خدمة �أخرى
ان
ل�صالح امل�شروع الإبلي�سي ،وتق َّدم على طبق من ذهبَ } :و َز َّي َن َل ُه ُم َّ
الش ْي َط ُ
يل{ «النمل.»24:
الس ِب ِ
أَ ْع َما َل ُه ْم ف َ
َص َّد ُه ْم َع ِن َّ
فلي�سع ك ُّل واح ٍ��د م ّنا �أن يكون �إطفائي ًا لنريان اخلالفات والنزاعات� ،سوا ًء
تلك التي قد ت�شتعل �أو ا�شتعلت فع ًال يف �إطار الأ�سرة� ،أو الأ�صدقاء� ،أو يف الدائرة
الأكرب ،و�سواء منها ذات الطابع االجتماعي �أو ال�سيا�سي �أو الأمني ،ولنتذ ّكر هذا
يبي فيه �أن من ال�صفات
املقطع من دعاء الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» الذي ّ
اجلميلة لل�صاحلني �أن يكونوا من املبادرين �إىل �إطفاء هذه النريانَ ( :و َح َّل ِني ِب ِح ْل َي ِة
النيََ ،و�أَ ْل ِب ْ�س ِني زِي َن َة ْالُ َّت ِقنيَِ ،ف َب ْ�س ِط ا ْل َع ْد ِل َو َك ْظ ِم ال َغ ْي ِظ َو�إِ ْط َفا ِء ال َّنا ِئ َر ِة).
ال�ص ِ ِ
َّ

اخلطبة الثانية

الشريعة أم احلكمة؟
الكالم الذي �س�أطرحه مهم ومرتبط بحياتنا االجتماعية من قريب ،ولرمبا
مي�س �أو�ضاعنا اليومية ،وقد تناولته �أكرث من مرة �ضمن مو�ضوعات خمتلفة ،ولكن
املوجهة �إ ّ
يتبي يل �أن النا�س مل ي�ستوعبوا
يل مكرر ًا ّ
لأهميته ،وبلحاظ الأ�سئلة َّ
املو�ضوع �إىل الآن وهو ما ي�ستدعي طرحه.
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 -1يف الق�ضايا ذات ال ُبعد االجتماعي ،وخ�صو�ص ًا ق�ضايا الزواج والطالق،
وما يتع ّلق بهما من م�سائل احل�ضانة والإنفاق وغريهما ،قد يجيز ويبيح ال�شرع
�أمر ًا ما ،ولكن الإباحة ال تعني الإلزام ،ولي�س كل ُمباح ُيف َعل ..بل البد من تغليب
احلكمة وامل�صلحة يف القرار َ
املتخذُ .ي�س�أل �أحد الأئمة «عليه ال�سالم» عن حرمة
�شيء فيقول( :حالل� ،إال �أ ّنا � َ
أهل البيت نعا ُفه).
ولذا لو ا�ستفتَى �أحد طريف اخل�صومة ،وجاء اجلواب باجلواز ،فلن يكون هذا
كافي ًا التخاذ القرار� ،أو للتم�سك به كذريعة للموقف الذي يتخذه ال�سائل ،بل البد
من الأخذ بعني االعتبار مث ًال ال ُبعد االجتماعي والآثار ال�سلبية التي قد ترتتّب على
هذا االختيار .مث ًال ،من ال�ضروري التفكري يف:
�أ� .أثر القرار املتخذ على الأطفال ..على اجلانب النف�سي والرتبوي والتعليمي.
مث ًال ،يجوز للزوج �أن يرفع ق�ضية متعلقة باحل�ضانة ويك�سبها ،ولكنه يف نف�س الوقت
يجد �أن �أطفاله م�ستق ّرين نف�سي ًا ب�شكل كبري مع والدتهم ،و�أنها قادرة على رعايتهم
بن�سبة مقبولة ،ويف املقابل لن ي�ستطيع هو �أن يو ّفر لهم اجلو املنا�سب ب�سبب ظروف
عمله وكرثة غيابه عن البيت وما �إىل ذلك ..فهل تكون تلك الإباحة م� ِّسوغ ًا له لكي
يطا ِلب باحل�ضانة؟
ب� .أثر القرار على �سمعة الأ�سرة� ،أو ال�سمعة ال�شخ�صية ل�صاحب امل�شكلة،
لكونه �شخ�صية عامة مث ًال ..فاملجتمع ال يرحم ،والنا�س يحبون تداول الق�ضايا
املثرية ،وال مينعهم عن ذلك مكانة ال�شخ�صية التي يرتبط بها اخلرب .وخري �شاهد
على ذلك ما ذك َرته �آيات ق�صة الإفك والتي بح�سب كثري من املف�سرين تخ�ص
�شخ�ص النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» و�سمعتهِ } :إ ْذ َتل ََّق ْو َن ُه ِب َأل ِ
ُون
ْس َن ِت ُك ْم َو َت ُقول َ
ند ا ِ
ِب َأ ْف َو ِ
يم{
َح َس ُبو َن ُه َه ِّي ًنا َو ُه َو ِع َ
ْم َوت ْ
هلل َع ِظ ٌ
س َل ُكم ِب ِه ِعل ٌ
اه ُكم َّما َل ْي َ
«النور.»15:
ج� .أثر القرار على م�ستقبل الفرد ،فقد يقلب تنفيذ هذا القرار حياة �صاحب
الق�ضية ر�أ�س ًا على عقب ،فيق�ضي �سنوات و�سنوات من عمره يف املحاكم ،و�إنفاق
�أموال طائلة مبا ُيرهقه اقت�صادي ًا ،فلرمبا يكون الت�صالح الو ّدي والتنازل يف البني
عن بع�ض احلقوق �أف�ضل من ذلك.
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د .هل الو�ضع القادم �أف�ضل من الو�ضع القائم؟ �إخوة يختلفون على مبلغ من
الإرث ،واملبلغ لي�س بذي اعتبار كبري ،وي�ستطيع الإن�سان �أن يتجاوز عنه يف مقابل
�أن ال يخلق �صراع ًا ممتد ًا وخ�صومة طويلة الأمد مع �إخوانه ..فهل جواز ا�سرتداد
ح ّقه �أوىل �أم جتاوز اخل�صومة؟
أحب
هـ .مراعاة � ِّأي املواقف �أحب �إىل اهلل؟ فمن املفرت�ض � ّأن �إن�سان م�ؤمن ،و� ّ
�أن يكون اهلل را�ضي ًا عني دائم ًا ،و�أ�سعى �أن �أنال مغفرته وعفوه يف الآخرة ،وهذا قد
يتطلب م ّني �أن �أغفر خل�صمي ،و�أعفو عنه يف الدنيا.
و .هل يتنا�سب ه��ذا املوقف مع الأخ�ل�اق وال ِق َيم التي �أتب ّناها؟ االنتقام،
ال�صراع� ....إلخ.
• اسأل عن احلكمة:
ولذا ال تتوقف عند حد معرفة اجلواب ال�شرعي ،وال تقل عندي فتوى بجواز
ذل��ك ،بل طالب العلماء و�أه َ��ل االخت�صا�ص باجلانب الآخ��ر من املو�ضوع ،وهو
الداخل حتت عنوان «احلكمة» ،ثم انظر يف �أمرك ،وماذا تختار .الحظ كيف �أن
الآية الكرمية التالية وهي تعالج ق�ضية اجتماعية ال تكتفي بال ُبعد ال�شرعي من
امل�س�ألة ،بل وت�أكد على �ضرورة التح ّلي باحلكمة �أي�ض ًا:
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن
} َو ِإذَا َطلَّ ْق ُت ُم ال ِّن َساء َف َبلَغ َ
وف أَ ْو َس ِّر ُح ُ
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ
ِب َم ْع ُر ٍ
ِك َف َق ْد َظل ََم َن ْف َس ُه{ �إذ
وف َو َ
وه َّن ِض َرا ًرا ِّل َت ْع َت ُدو ْا َو َمن َي ْف َع ْل َذل َ
ُم ِس ُك ُ
ال ت ْ
يجوز للزوج حال العدة الرجعية �أن يعيد مطلقته �إىل حالة الزوجية بكلمة واحدة،
ولكن هل احلكمة تقت�ضي ذلك يف ما لو مل يرغب هو حقيق ًة يف �إرجاعها وكان
ات َّ
ال َت َّت ِخ ُذو ْا آ َي ِ
الل ُه ُز ًوا{ ب�أن حت ِّولوا
الأمر بالن�سبة �إليه جمرد انتقام؟ } َو َ
الأحكام ال�شرعية �إىل �أدوات ّ
توظفونها مبا ال ُير�ضي اهلل وتتعاملون معها وك�أنها
�ألعوبة ب�أيديكم } َوا ْذكُرو ْا ِن ْعم َت َّ
اب{
الل َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّم َن ا ْل ِك َت ِ
َ
ُ
الت�شريعات } َوال ِ
ْح ْك َم ِة{ فهذه الت�شريعات لي�ست م�سائل جتريدية بل واقع عملي
ِظ ُكم ِب ِه َوا َّت ُقو ْا اهلل
مي�س حياة الإن�سان والآخرين املرتبطني به وب�شكل كبري } َيع ُ
اعل َُمو ْا أَ َّن اهلل ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِي ٌم{ «البقرة.»231:
َو ْ
� -2أحيان ًا يدفع احلكم ال�شرعي باجتاه الإلزام ..فعندما يبلغ الطفل � 7سنوات
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 مث ًال  -ف�إن ح�ضانته تكون ل�ل�أب ..هذا حكم �شرعي �إلزامي ،ولكن يجب �أننلتفت �إىل �أن الأحكام ال�شرعية الإلزامية يف الق�ضايا ذات ال ُبعد االجتماعي تكون
 �أحيان ًا  -لبيان احلد الأدنى للحالة املطلوب حتقيقها عند التخا�صم ،ولي�ست منباب الإلزام ابتدا ًء.
�أي �أن ال�شرع الإ�سالمي يدفع باجتاه حتقيق توافق ت�صاحلي على الرتتيبات
املتعلقة بح�ضانة الأطفال وفق م�صلحة كل الأطراف ،وهذا التوافق الت�صاحلي قد
يق�سمها  -بطريق ٍة ما  -بني الأبوين ،وقد تنتقل
ُيبقي ح�ضانة الأطفال للأم ،وقد ّ
ب�شكل كامل �إىل الأب ..املهم �أن نقدِّ م احلكمة على رغباتنا و�أهوائنا ال�شخ�صية ،وال
نح ّول امل�س�ألة ال�شرعية �إىل �أداة لالنتقام .ومثل م�س�ألة احل�ضانة ،امل�سائل املالية،
وامل�سكن ،والإرجاع ،وعو�ض ا ُ
خللع وغري ذلك.
اح
قال «تعاىل»َ } :وإ ِ
اضا َف َ
ِع َر ً
ِن ا ْم َرأَ ٌة َخاف ْ
َت مِن َب ْعلِ َها ُن ُشو ًزا أَ ْو إ ْ
ال ُج َن َ
ْح َخ ْي ٌر َوأُ ْح ِض َر ِت ا َ
الش َّح َوإِن
س ُّ
ِحا َب ْي َن ُه َما ُصل ً
ِما أَن ُي ْصل َ
الصل ُ
ْحا َو ُّ
َعلَ ْيه َ
ألن ُف ُ
َت ُقو ْا َف ِإ َّن َ
ُون َخ ِب ًريا{ «الن�ساء.»128:
ُح ِس ُنو ْا َوت َّ
َان ِب َما َت ْع َمل َ
اهلل ك َ
تْ

• استغالل األحكام الشرعية:
�إن من امل�ؤ�سف �أن ن�شهد  -يف حاالت التخا�صم يف الق�ضايا االجتماعية  -نوع ًا
م�صالح �ض ّيقة� ،أو ل�شفاء غيظ،
من ال�سعي ال�ستغالل الأحكام ال�شرعية لتحقيق
َ
موجع ٍة �إىل الطرف الآخر املتخا�صم معه،
�أو انتقام ًا للنف�س� ،أو لتوجيه �ضرب ٍة ِ
بينما مل ُت�ش َّرع هذه الأحكام لتحقيق امل�صلحة الفردية ،بل ُو ِ�ض َعت بجانب احلكمة
ومراعاة م�صالح الآخرين كي يح ّد َد الفر ُد ِمن خاللها ما هو القرار الأن�سب يف مثل
هذا املوقف ،تخفيف ًا على نف�سه وعلى الآخرين تبعات ال ُعقد املحت َمل ت�ش ّكلها نتيجة
اخل�صومات والنزاعات ،و�س ّد ًا للباب الذي قد تقتحم عليه من خالله الكثري من
ال َت َّت ِخ ُذو ْا آ َي ِ
ات
ال�سلبيات الكفيلة ب�إرباك حياته ،ولنجعل من قوله «تعاىل»َ } :و َ

الل ُه ُز ًوا َوا ْذكُرو ْا ِن ْعم َت َّ
َّ
اب َوال ِ
ْح ْك َم ِة
الل َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّم َن ا ْل ِك َت ِ
َ
ُ
أ�سا�س يف مواق ِفنا
َيع ُ
ِيم{ ال َ
ِظ ُكم ِب ِه َوا َّت ُقو ْا اهلل َو ْ
َمو ْا أَ َّن اهلل ِب ُك ِّل َش ْي ٍء َعل ٌ
اعل ُ

وقرارا ِتنا وردو ِد �أفعا ِلنا.
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اخلطبة الأوىل

الذكر أم الصالة؟
أيهما أكربِّ ..

ألت النا�س عن �أيهما �أه��م و�أعظم ..ال�صالة �أم ِ«ذك��ر اهلل» ..فلرمبا
لو �س� ُ
توافقونني �أن الإجابة التي يبادر �إليها �أغلب النا�س هي �أن ال�صالة �أهم و�أعظم
من «ذكر اهلل» ،و�أن «ذكر اهلل» جزء من ال�صالة ،متام ًا كما �أن القيام وقراءة
الفاحتة والركوع وال�سجود والدعاء من �أجزاء ال�صالة.
ْل َما
ولكن عندما نعود �إىل القر�آن الكرمي �سنجد �أن اهلل «تعاىل» يقول} :ات ُ

أُ ِ
ْمن َك ِر
ِن ا ْل ِك َت ِ
الصال َة إ َّ
اب َوأَق ِ
وح َي ِإ َل ْي َك م َ
الصال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوال ُ
ِن َّ
ِم َّ
هلل أَ ْك َبر َو ُ
َول ِ
ون{ «العنكبوت.»45:
َص َن ُع َ
اهلل َي ْعل ُ
َم َما ت ْ
َذ ْك ُر ا ِ ُ

هذه الآي��ة �صريحة ووا�ضحة يف �أن ِ«ذك�� َر اهلل» �أكرب من ال�صالة ،فما الذي
�أوق َعنا يف هذا اخلط�أ؟
 .1عدم تكوين معرفتنا من خالل القر�آن بلحاظ كونه املرجع الأول يف ذلك،
وجعلنا بع�ض الروايات التي �أحيان ًا ال نعلم مدى �صحة �صدورها عن النبي «�ص» �أو
مقدمة
الإمام «عليه ال�سالم»� ،أو دقة م�ضمونهاَّ ،
على القر�آن الكرمي ،مما �س ّبب لنا خل ًال منهجي ًا ومفاهيمي ًا يف �أكرث من اجتاه.
 .2التف�سري اخلاطئ للم�صطلحات القر�آنية ،كم�صطلح ِ«ذكر اهلل» مث ًال.
بالطبع ،ف�إن البع�ض مبج ّرد �أن ي�سمع مثل هذا الكالم يبادر ليقول :يف هذا
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الكالم حتري�ض على �إهمال ال�صالة وتركها ،يف الوقت الذي نعاين فيه من التزام
�أبنائنا على االلتزام بال�صالة.
ال �أبد ًا �أنا ل�ست يف وارد التحري�ض على �إهمال ال�صالة ..لأنني مل �أقل �أ�ص ًال �أن
ال�صالة غري مهمة ،بل قلت �أن «ذكر اهلل �أكرب» من ال�صالة.
وهذا متام ًا مثل �أن �أقول للمري�ض بال�س ّكر« :تنا ُول الطعام ال�صحي و�أن تعرف
ماذا ت�أكل وعن �أي الأطعمة جتتنب �أهم من تناول الطعام يف حد ذات��ه» ..فهل
هذا حتري�ض على عدم الأكل؟ وي�أتي �آخر ويقول� :أنت بقولك هذا حت ّر�ض �ضد
الأحاديث ،و ُتبعد النا�س عن النبي و�أهل بيته.
ال �أبد ًا� ،أنا ل�ست حم ِّر�ض ًا �ضد الأحاديث ،وال �أريد �أن �أُبعد النا�س عن النبي
و�آله ..لكن �أقول ٍّ
لكل موقعه ..هناك تراتبية ..ومتى ما �أهملنا هذه الرتاتبية وقعنا
كحجة على الآخرين يف مقام بيان
يف اخلط�أ .كلنا يحفظ حديث الثقلني ويق ّدمه ّ
عرتة النبي ،ولكننا نتغافل �أو ال نحب �أن ننتبه �إىل جانب ِمن هذا احلديث حيث
يقول فيه النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» كما روي عنه�( :إِ ِّن تَا ِر ٌك ِفي ُك ْم َما �إِنْ َ َت َّ�س ْكت ُْم
ِب ِه َلنْ ت َِ�ضلُّوا َب ْع ِدي� ،أَ َحدُهُ َما �أَ ْع َظ ُم ِمنَ ال َآخ ِر) ويف رواية �أخرى�« :أكرب من الآخر»
ال�س َما ِء �إِ َل الأَ ْر ِ�ض َ ،و ِع ْ َت ِتي �أَ ْه ُل َب ْي ِتي َ ،و َلنْ َي َت َف َّر َقا
َاب ا ِ
ِ
(كت ُ
هلل َح ْب ٌل َ ْ
مدُو ٌد ِمنَ َّ
َحتَّى َي ِر َدا َع َل َّي َ
احل ْو َ�ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َف ت َْخ ُل ُف ِون ِف ِيه َما).
�ألي�ست هذه الأعظمية �أو الأكربية تت�ض ّمن تنبيه ًا �إىل �ضرورة تقدمي القر�آن
كمرجع �أ ّول يف بناء املعرفة الدينية ،بالإ�ضافة �إىل جع ِله املعيار يف تقييم ما ي�صلنا
من كالم النبي و�آله؟
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» نف�سه � ّأ�س�س لهذا املنهج حيث قال« :ما جا َء ُكم ع ِّني
هلل فما واف َق ُه ف�أَنا قل ُتهُ ،وما خال َف ُه ف َلم �أقلهُ» ،ويف لفظ �آخر:
كتاب ا ِ
فاعر�ضو ُه على ِ
ِ
هلل ،ف�إذا وا َف َقه فاق َبلو ُه ،و�إنْ خا َل َفه
كتاب ا ِ
فاعر ُ�ضوه على ِ
«�إذا ُر ِو َي ع ِّني حديثٌ ِ
ف ُر ُّدوه» .والعرتة �أ ّكدوا ذات املنهج يف التقييم ويف حفظ الرتاتبية ففي الكايف عن
�أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم» قال( :قال ر�سول اهلل «�ص»� :إنّ على ِّ
كل حقٍّ حقيق ًة،
وعلى ِّ
كتاب اهلل فخذوه وما َ
فد ُعوه».
كل
كتاب اهلل َ
ٍ
خالف َ
�صواب نور ًا ،فما وافق َ
وفيه �أي�ض ًا عنه «عليه ال�سالم»« :ما مل يوا ِفق ِمن احلديث القر�آنَ فهو زخرف).
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فكي نفهم كيف ميكن �أن يكون ِذك ُر اهلل �أوىل و�أكرب ،البد �أن نعود �إىل نف�س
القر�آن الكرمي لنبني معرفتنا ملفهوم ذكر اهلل من خالل القر�آن ،وحينها �ستت�ضح
الأمور ،ون�ضع كل �شيء يف مو�ضعه.
و�ستكون يل فيما يلي وقفة ملحاول تو�ضيح مفهوم ِ«ذكر اهلل» كما جاء يف القر�آن
الكرمي.

اخلطبة الثانية

تصحيح مفهوم الذكر
توقفت فيما م�ضى عند حماولة ا�ستي�ضاح م�صطلح ِ«ذكر اهلل» يف اال�ستعمال
القر�آين ،فلنالحظ الآيات التالية لرنفع �شيئ ًا من الغمو�ض عن املراد من ذلك:
ان أَن ُي ِ
ْم ْي ِس ِر
يد َّ
ْضاء فِي ال َ
وق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َ
الش ْي َط ُ
}إ َِّن َما ُي ِر ُ
ْخ ْم ِر َوال َ
ِك ِر ا ِ
ون{ «امل��ائ��دة..»91:
ُم َعن ذ ْ
الصال ِة َف َه ْل أَن ُتم ُّمن َت ُه َ
َو َي ُص َّدك ْ
هلل َو َع ِن َّ
و«ذكر اهلل» عنوان �آخر.
فال�صالة عنوانِ ،
ِجا َر ٌة َوال َب ْي ٌع َعن
ِج ٌ
ِم ت َ
ال ّل ُت ْلهِيه ْ
ويتكرر نف�س الأمر يف قوله «تعاىل»} :ر َ
َّب ف ِ
ِك ِر ا ِ
ُوب
ذْ
الصال ِة َوإِي َتاء َّ
الزكَا ِة َي َخاف َ
ِيه ا ْل ُقل ُ
ُون َي ْو ًما َت َت َقل ُ
هلل َوإِقَا ِم َّ
َوا َأل ْب َصا ُر{ «النور.»37:

الآية  19من املجادلة تتحدث عن املنافقني ،ولرمبا عن فئة من �ضعاف الإميان
َر ِإلَى ال ِ
ين
َّذ َ
الذين �أ�ضاعوا البو�صلة ،فاتّخذوا من بع�ض �أعداء اهلل �أولياء}:أَل ْ
َم ت َ

َت َو َّل ْوا َق ْو ًما َغ ِض َب ُ
ون َعلَى ا ْل َك ِذ ِب
اهلل َعلَ ْيهِم َّما ُهم ِّمن ُك ْم َوال ِم ْن ُه ْم َو َي ْحلِ ُف َ
ِك َر ا ِ
هلل{ .فعن � ِّأي ِذكر
ِم َّ
اه ْم ذ ْ
الش ْي َط ُ
َم َ
نس ُ
اس َت ْح َو َذ َعلَ ْيه ُ
ونْ ..
َو ُه ْم َي ْعل ُ
ان َف َأ َ

تتحدث الآية؟ هل تق�صد �أنهم تركوا �صالتَهم مث ًال؟
ال �أبد ًا ،فقد كان املنافقون  -وكذلك �ضعاف الإميان  -حري�صني على �أن َيظهر
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التزامهم بالعبادات الإ�سالمية .بل �إن املنافقني بنوا م�سجد ًا خا�ص ًا بهمَ } :وال ِ
ين
َّذ َ
ِّم ْن َحا َر َب
ات َ
ْم ْؤ ِم ِن َ
ني َو ِإ ْر َصا ًدا ل َ
َّخ ُذو ْا َم ْس ِج ًدا ِض َرا ًرا َو ُك ْف ًرا َو َت ْفرِي ًقا َب ْي َن ال ُ
َ
ْح ْس َنى{ «التوبة.»107:
ِن أَ َر ْد َنا إ َّ
اهلل َو َر ُسول ُ
َه مِن َق ْب ُل َو َل َي ْحلِ ُف َّن إ ْ
ِال ال ُ
وحتى بالن�سبة �إىل �صالة اجلمعة ،مل تقل الآيةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين آ َم ُنوا ِإذَا
َّذ َ
ِك ِر ا ِ
هلل
َاس َع ْوا ِإلَى» الصالة ،بل قالت« :ذ ْ
ِلصال ِة مِن َي ْو ِم ال ُ
ْج ُم َع ِة ف ْ
ُنودِي ل َّ
َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َّل ُك ْم إِن كُن ُت ْم َت ْعل َُم َ
ون{ .فميزة هذه العبادة �أنها ال

تقت�صر على ال�صالة بل على اخلطبتني اللتني تذ ّكران النا�س باهلل.

• املعىن الصحيح:
«ذكر اهلل» فعلينا �أن ن�سرتجع قو ُله «تعاىل»َ } :وا ْذكُر
�إذا �أردنا �أن نعرف معنى ِ

ال
اآلص ِ
ال َو َ
َّر َّب َك فِي َن ْف ِس َك ت َ
َض ُّر ًعا َو ِخي َف ًة َو ُد َ
ِن ا ْل َق ْو ِل ِبا ْلغ ُ
ْج ْه ِر م َ
ون ال َ
ُد ِّو َو َ
فالذكر بالقول ،واملعروف بعنوان ِّ
ني{ «الأع��رافِّ .»205:
«الذكر
َت ُكن ِّم َن ا ْلغَا ِفلِ َ

ال ِّل�ساين» و�سيلة ِمن و�سائل ِذك��ر اهلل ،وال��ذي يجب �أن يكون يف �إط��ار الت�ضرع
واخلوف� ،أما ِ«ذكر اهلل» فهو ما يقابل «الغفلة» « َو َال َت ُكن ِّمنَ ا ْل َغا ِف ِلنيَ».

• ليس الذكر اللساين:
وهذا ما �ص ّرح به الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» بو�ضوح حيث قال«ِ :من �أ�ش ّد
ما فر�ض اهلل «تعاىل» على خلقه ِذك ُر اهلل كثري ًا ،ثم قال «عليه ال�سالم» م�صحح ًا
املفهوم الدارج لدى النا�س حول ذكر اهلل «� َأما ال �أعني �سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
وال �إله �إال اهلل ،واهلل �أكرب و�إن كان منه ولكن ذكر اهلل «تعاىل» عند ما �أح ّل وح ّرم،
ف�إن كان طاعة عمل بها ،و�إن كان مع�صية تركها».
من هنا نقول �أنَّ ِ«ذكر اهلل» بح�سب امل�صطلح القر�آين يعني �أن ت�ستح�ضر الرقابة
الإلهية دائم ًا� ..أن ال تغفل عن حقيقة �أن اهلل حا�ضر حيثما كنت ..و�أنه �سيحا�سبك،
و�أن هذا احل�ساب �سيرتتب عليه �أث ٌر يف الآخرة ..فكيف �سيكون �سلو ُكك؟
• مفهوم أعظم:
ِ«ذك ُر اهلل» بهذا املفهوم �أكرب و�أهم و�أعظم من ال�صالة ،وال�صالة و�سيلة و�أداة
الذكر ،ومن ال ي�صلي ال يحقق هذا ِّ
لتحقيق هذا ِّ
الذكر ،ومن ي�ص ّلي ويغفل عن اهلل،
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وال يراقب اهلل يف نف�سه و�أموره مل يح ِّقق هذا ِّ
الذكر ،وبالتايل ف�إنَّ حا َله حال َمن ال
ي�ص ّلي ،لأن الغاية يف احلالتني مل تتحقق.
• تناقضات السلوك والظاهر:
ممن ي�ؤم امل�ساجد ليل نهارَ :من ي�أكل � َ
أموال
يف�سر لنا كيف ميكن �أن يكون ّ
وهذا ِّ
النا�س بالباطل ،ويظلم �أقرب النا�س �إليه ،ويكون من الفا�سدين ،ويتعاون على الإثم
والعدوان ،وال يتناهى عن منكر� ..إلخ القائمة.
• عالقة تصاعدية:
�أكرر مرة �أخرى  -كما ذكرت فيما م�ضى � -أن ما �سبق ال يعني الت�شجيع على
ترك ال�صالة ما دام الإن�سان ال ُيحقق ِ«ذك َر اهلل» من خاللها ،بل يعني �ضرورة �أن
نط ّور من �صالتنا لتُح ِّقق هذه النتيجة ،و�أن نراقب �صالتَنا ونق ِّيمها من خالل مقدا ِر
إح�سا�سنا بهذه
� ِ
إح�سا�سنا بالرقابة الإلهية ،ومن ِ
خالل �سلوكيا ِتنا ،فك ّلما ازداد � ُ
الرقابة وانعك�س ذلك على �سلوكيا ِتنا ،كلما ت�أ ّكدنا �أننا ن�سري يف االجتاه ال�صحيح،
و�أننا نذكر اهلل ..وكلما ت�ضاءل ذلك حتى يتال�شى ،وكانت �أفكا ُرنا على خالف ما
يريد اهلل ،و�سلوكيا ُتنا االجتماعية على خالف ما يريد اهلل ،و�أخال ُقنا على خالف
ما يريد اهلل ،ومواق ُفنا على خالف ما يريد اهلل� ،أدركنا �أننا من الغافلني ،و�أننا قد
�أ�ضعنا البو�صلة الإلهية.
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اخلطبة الأوىل

اخلالفات الزوجية يف البيت النبوي

ال ريب وال �شك يف �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» كان �صاحب اخللق
العظيم ،وك��ان �أف�ضل النا�س تعام ًال مع زوجاته وهو القائل خماطب ًا الرجال:
(خ ُريكم خ ُريكم لأهله) �أي �أن تكامل ال�صورة الإميانية والأخالقية واالجتماعية
للرجل ال تتحقق �إال من خالل ُح�سن تعامله مع زوجته و�أبنائه ،وكلما ارتقى يف ذلك
ارتقى يف �صورته الإجمالية �إيجاب ًا ،ثم قال «�صلى اهلل عليه و�آله»( :و�أنا خ ُريكم
لأهلي) .ومع ه��ذا ،ف���إن القر�آن الكرمي حت�� ّدث عن وق��وع خالفات داخ��ل البيت
النبوي ،بينه وبني بع�ض �أزواجه ،وبامل�ستوى الذي تط ّلب �أحيان ًا ّ
تدخ ًال �إلهي ًا ل�صالح
النبي ،من �أجل �سرعة �إنهاء امل�س�ألة ،حفاظ ًا على �سمعة هذا البيت ومكانته.
ُح ِّر ُم
واحدة من هذه امل�شاهد ما جاء يف �سورة التحرميَ } :يا أَ ُّي َها َّ
ِم ت َ
الن ِب ُّي ل َ

اج َك َو ُ
َما أَ َح َّل ُ
يم ...إِن َت ُتو َبا
َك َت ْب َتغِي َم ْر َض َ
اهلل ل َ
ات أَ ْز َو ِ
اهلل َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
اهرا َعلَ ْي ِه َف ِإ َّن َ
ِإلَى ا ِ
ِيل
َت ُقلُو ُب ُك َما َوإِن ت َ
اهلل ُه َو َم ْوال ُه َو ِج ْبر ُ
هلل َف َق ْد َصغ ْ
َظ َ َ
َه
ْمال ِئ َك ُة َب ْع َد َذل َ
ريَ ،ع َسى َر ُّب ُه إِن َطلَّ َق ُك َّن أَن ُي ْب ِدل ُ
ْم ْؤ ِم ِن َ
ِك َظ ِه ٌ
َو َصال ُ
ني َوال َ
ِح ال ُ
َي َب ٍ
ِح ٍ
ات َعا ِب َد ٍ
ات تَا ِئ َب ٍ
ات قَا ِن َت ٍ
ات ُّم ْؤ ِم َن ٍ
ِم ٍ
ات
ات َسائ َ
ات ث ِّ
أَ ْز َو ً
اجا َخ ْي ًرا ِّمن ُك َّن ُم ْسل َ
َوأَ ْب َكا ًرا{ «التحرمي.»15:

وحدوث مثل هذه اخلالفات يف الوقت الذي كان فيه ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
و�آله» خ َري النا�س �إىل �أهله �إمنا يعود للطرف الآخر من امل�شكلة الذي قد ي�صدر عنه
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ما ي�سبب بع�ض الأجواء امل�شحونة التي ت�ؤ ّدي �إىل مثل ذلك ،يف الوقت الذي كان
ي�سعى فيه النبي �أن يعالج الأمور بحكمة ،ولو بالتخ ّلي والتنازل عن حقٍّ من حقوقه،
متاح له ،كما هو وا�ضح يف الآيات ال�سابقة.
�أو عن �أمر ٍ
ثم �إن للبيت النبوي و�ضع ًا ا�ستثنائي ًا حماط ًا ببع�ض الأح��ك��ام والتدابري
امل�ش َّددة رعاي ًة ل�سمعته وخ�صو�صيته ،وذلك من قبيل ما جاء يف �آيات من �سورة
َر َن فِي ُب ُيو ِت ُك َّن
َس ُت َّن َك َأ َح ٍد ِّم َن ِّ
ِساء َّ
الن ِب ِّي ل ْ
الأحزابَ } :يا ن َ
الن َساءَ } {...وق ْ
اهل َِّي ِة ا ُ
ْج ِ
ُوه َّن مِن
َاس َأل ُ
ألولَى{ } َو ِإذَا َس َأ ْل ُت ُم ُ
وه َّن َم َت ً
َوال َت َب َّر ْج َن َت َب ُّر َج ال َ
اعا ف ْ
َو َراء ِح َجاب{ .وقد ذكرتُ ِمن قبل �أن احلجاب هنا ال يعني اللبا�س ،بل احلاجز.
هذا م�ضاف ًا �إىل زهد النبي ذات ًا ،بالإ�ضافة �إىل خ�صو�صية موقعه كقائد ،مبا
يح ّمله م�سئولية �أن يوا�سي �أ�شد النا�س فقر ًا وحاجة ،والتخ ّلي عن �أي مظهر من
مظاهر الإقبال على الدنيا.
وقد روي عن �أم امل�ؤمنني عائ�شة( :ما �شبع � ُآل حممد «�صلى اهلل عليه و�آله» منذ
الب َ
ليال تباع ًا حتى ُقب�ض).
ثالث ٍ
َق ِدم املدينة ِمن طعام ُ ِّ
ويف رواية �أخرى�( :إن ك َّنا � َآل حممد «�صلى اهلل عليه و�آله» َلنمكثُ �شهر ًا ما
ن�ستوقد بنار� ،إنْ هو �إال التمر واملاء).
وبني �أيدينا م�شهد �آخر ،فعن زرارة ،عن �أبي جعفر الباقر «عليه ال�سالم» قال:
(كان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إذا �أراد ال�سفر �س ّلم على من �أراد الت�سليم
عليه من �أهله ،ثم يكون �آخر من ي�سلم عليه فاطمة «عليه ال�سالم» ،فيكون توجهه
علي «عليه ال�سالم»
�إىل �سفره من بيتها ،و�إذا رجع بد�أ بها ،ف�سافر مرة وقد �أ�صاب ٌ
�شيئ ًا من الغنيمة ،فدفعه �إىل فاطمة ،ثم خرج ،ف�أخذت �سوارين من ف�ضة وع ّلقت
على بابها �سرت ًا ،فلما قدم ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» دخل امل�سجد ،فتوجه
نحو بيت فاطمة «عليه ال�سالم» كما كان ي�صنع ،فقامت فرحة �إىل �أبيها �صباب ًة
و�شوق ًا �إليه ،فنظر «�صلى اهلل عليه و�آله» ف�إذا يف يدها �سواران من ف�ضة ،و�إذا على
بابها �سرت ،فقعد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» حيث ينظر �إليها ،فبكت فاطمة
وحزنت وقالت :ما �صنع هذا �أبي قبلها ،فدعت ابنيها ونزعت ال�سرت من بابها
وخلعت ال�سوارين من يدها ،ثم دفعت ال�سوارين �إىل �أحدهما وال�سرت �إىل الآخر،
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ثم قالت لهما :انطلقا �إىل �أبي ف�أقرئاه ال�سالم وقوال له :ما �أحدثنا بعدك غري
هذا ،فما �ش�أنك به؟ فجاءاه ف�أبلغاه ذلك عن �أمهما ،فق ّبلهما ر�سول اهلل «�صلى اهلل
عليه و�آله» والتزمهما ،و�أقعد َّ
فخذه ،ثم �أمر بذينك ال�سوارين
كل واحد منهما على ِ
ف ُك�سرا ،فجعلهما قطع ًا قطع ًا ،ثم دعا � َ
ال�ص َّفة ،قوم من املهاجرين مل يكن لهم
أهل ُّ
منازل وال �أموال ،فق�سمه بينهم قطع ًا ،ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي ال
ي�سترت ب�شيء .وكان ذلك ال�سرت طوي ًال ولي�س له عر�ض ،فجعل ي�ؤزر الرجل ف�إذا
التقا عليه َ
قط َعه ،حتى ق�سمه بينهم �أُزر ًا ...ثم قال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
و�آل��ه» :رحم اهلل فاطمة ،ليك�سونها اهلل بهذا ال�سرت من ك�سوة اجلنة ،وليحلي ّنها
بهذين ال�سوارين ِمن ِحلية اجلنة).
ال �شك �أن هذا الو�ضع امل�شتمل على القيود الإ�ضافية ،وج�شوبة العي�ش بذلك
امل�ستوى� ،أم ٌر �صعب ال يتح ّمله ك ُّل �أحد ،وهو ما قد يدفع بالأمور �أن ت�صل  -ببع�ض
�أزواج النبي � -إىل طريق م�سدودة ،عند ال�شعور بعدم القدرة على اال�ستمرار،
والتفكري  -ولرمبا الت�صريح  -بذلك.
فكيف كان تعامل النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف مثل هذا الظرف؟ وماذا ق ّدم
له القر�آن الكرمي ولنا من توجيهات تهدف �إىل التعامل الإن�ساين الراقي واحلكيم
الذي ُت َفظ من خالله كرامة الطرفني وحقوقهما؟
�سيكون حديثي فيما يلي ب�إذن اهلل حماولة ال�ستي�ضاح ذلك.

اخلطبة الثانية

عندما طلق النيب زوجته
ذك��رتُ فيما م�ضى �أن النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» واج��ه من بع�ض �أزواج��ه
حالة من عدم القدرة على اال�ستمرار يف الو�ضع املعي�شي اال�ستثنائي اخلا�ص ببيت
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النبوة ،ولرمبا الرغبة  -ت�صريح ًا �أو تلميح ًا  -يف �إنهاء العالقة الزوجية بينهما...
فكيف عالج القر�آن والنبي هذه امل�س�ألة؟
• قبول أو تسريح:
املوجه لأزواج النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» وا�ضح ًا
جاء اخلطاب القر�آين ّ
الن ِب ُّي قُل َِّ
الد ْن َيا َوزِي َن َت َها
ل ْز َو ِ
و�صريح ًاَ } :يا أَ ُّي َها َّ
ْح َيا َة ُّ
اج َك إِن كُن ُت َّن ُت ِر ْد َن ال َ
َف َت َعا َل ْي َن أُ َم ِّت ْع ُك َّن{ وذلك ب�أن ت�أخذ كل واحد ٍة منكن حقوقها الواجبة بالعقد ،مع
زيادة على ذلك من نفق ٍة �أو عط ّي ٍة مقبول ٍة ،كما قال تعاىل يف الآية  241من �سورة
ْم ْع ُر ِ
البقرةَ } :و ِلل ُْم َطلَّ َق ِ
ني{ َمن عنده تقوى ال
ْم َّت ِق َ
وف َح ّقا َعلَى ال ُ
ات َم َتا ٌع ِبال َ
احا َجمِي ًال{ لت�أخذن حريتكن يف
يعبث بهذا احلكم الإلهي } َوأُ َس ِّر ْح ُك َّن َس َر ً
�أجواء املودة والر�ضا والإح�سان واملعروف } َوإِن كُن ُت َّن ُت ِر ْد َن َ
الدا َر
اهلل َو َر ُسول ُ
َه َو َّ
ِ
وح�سن التب ُّعل والت�ضحية
اآلخ َر َة{ وعلى ا�ستعداد لإكمال امل�شوار مع ال�صرب ُ
وتقدمي امل�صالح العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية } َف ِإ َّن َ
اهلل أَ َع َّد ِلل ُْم ْح ِس َن ِ
ات
يما{ «الأحزاب.»29-28:
مِن ُك َّن أَ ْج ًرا َع ِظ ً

• تعامل راقي:
هكذا يكون التعامل الراقي والإن�ساين عندما ت�صل الأمور بني الزوجني �إىل
احا َجمِيالً» « َو ِلل ُْم َطلَّ َق ِ
ات
طريق م�سدودةَ } :ف َت َعا َل ْي َن أُ َم ِّت ْع ُك َّن َوأُ َس ِّر ْح ُك َّن َس َر ً
ْم ْع ُر ِ
اك ِب َم ْع ُر ٍ
وف أَ ْو
الق َم َّرت ِ
َان َف ِإ ْم َس ٌ
ني{ } َّ
الط ُ
ْم َّت ِق َ
وف َح ًّقا َعلَى ال ُ
َم َتا ٌع ِبال َ

وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وف أَ ْو
ِيح ِب ِإ ْح َس ٍ
انَ ....و ِإذَا َطلَّ ْق ُت ُم ِّ
الن َساء َف َبلَغ َ
ْن أَ َجلَ ُه َّن َف َأ ْم ِس ُك ُ
َسر ٌ
تْ
وه َّن ِب َم ْع ُر ٍ
وه َّن ِض َرا ًرا ِّل َت ْع َت ُدو ْا{ «البقرة.»231-229:
وف َو َ
ُم ِس ُك ُ
َس ِّر ُح ُ
ال ت ْ

حيث ال تتح ّول الأو�ضاع بينهما يف �أجواء الطالق �أو االنف�صال �أو اخل�صومة
حرب بني عد ّوين لدودين ،بحيث تدفع ٍّ
بكل منهما �إىل ا�ستخدام
�إىل ما ي�شبه �ساحة ٍ
�أب�شع الو�سائل لإنزال الهزمية بالآخر� ،أو االنتقام منه� ،أو ابتزازه� ،أو الت�شهري به،
�أو حتويل حياته �إىل جحيم م�ستمر.
• أميمة الكندية:
تذكر كتب ال�سرية �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» ت��ز ّوج من �أميمة �أو
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�أ�سماء بنت النعمان اجلونية الكندية ،و�صفت باجلمال ،وكانت ذات ح�سب ون�سب،
لل�سوقة؟
وكندة كانت مملكة ،فلما دخل عليها النبي قالت( :وهل تهب امللكة نف�سها ُّ
ذت
قال :ف�أهوى بيده ي�ضع يده عليها لت�سكن ،فقالت� :أعوذ باهلل منك .فقال :قد ُع ِ
اك�سها رازقيتني) نوع من الثياب الطويلة
مبعاذ .ثم خرج علينا فقال :يا �أبا �أ�سيدُ ،
امل�صنوعة من الكتان (و�أحلقها ب�أهلها).
• انسداد الطريق:
وللأ�سف ،ف�إن ق�ضايا الطالق واالنف�صال واخل�صومة بني الأزواج يف جمتمعاتنا
اليوم هي �أبعد ما تكون  -يف الأعم الأغلب  -عن مثل هذه احلالة الراقية والإن�سانية
واحل�ضارية من التعامل الذي يحفظ كرامة طريف الق�ضية وحقوقهما.
وم��ن �أعقد و�أ���س��و�أ احل��االت تلك التي ميتنع فيها ال��زوج عن الطالق على
الرغم من ان�سداد طريق اال�ستمرار يف احلياة الزوجية بينهما ،وبعد كل حماوالت
الإ�صالح ،حيث ي�ستغل انح�صار �سلطة الطالق بهّ ،
ويوظف ذلك يف االنتقام من
زوجته ويذرها معلقة ،ال زوجة وال مطلقة.
و�إذا �أخذنا بعني االعتبار تعقيدات �أو�ضاع املحاكم يف هذا الزمان ،وتراكم
الق�ضايا ،وامتداد التخا�صم فيها ل�سنوات ،وتكاليفها املالية املرهقة ،وافتقاد
الق�ضاة  -من الفقهاء العدول  -يف حماكمنا ممن ميلكون حق طالق احلاكم،
ف�ستكون �صورة الو�ضع املعقد وال�سيء �أكرث و�ضوح ًا.
• إعادة اقتراح:
وقد اقرتحت قبل �سنة تقريب ًا التفكري بج ّدية يف م�س�ألة توعية الفتاة عند
�إقدامها على الزواج على �أن ب�إمكانها �أن ت�شرتط يف عقد الزواج �أن تكون وكيلة
معي ،و�أنه لو �أرجعها يف ع ّدة
أمر طالقها� ،إما ُمط َلق ًا� ،أو يف ظرف ّ
عن زوجها يف � ِ
الطالق الرجعي ا�ستم ّرت وكالتها يف الطالق� ،أو �أن تكون الوكالة لأبيها� ،أو يكون
ذلك حمدود ًا يف حالة الطالق ا ُ
خللعي� ...إلخ.
ولأن امل�س�ألة ذات تعقيدات متعددة اجلوانب ،ولأنها ق�ضية غري م�ألوفة ،ولأننا
ال منلك دلي ًال عملي ًا على �أن هذا الإجراء مي ّثل ح ًال يعالج م�شكلة اجتماعية دون
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�سلبيات ،بل لرمبا قد يفاقمها ،لذا فقد اقرتحت عقد بع�ض احللقات النقا�شية
التي ي�شرتك فيها �أولياء الأمور وال�شباب من اجلن�سني وبع�ض علماء الدين ورجال
القانون واملخت�صني يف علم االجتماع وعلم النف�س للخروج بت� ّصور عملي حولها..
�سواء مع �أو �ضد.
وقد علمت قبل �شهر تقريب ًا ،من �أخي العزيز �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار،
وهو من �أعالم القطيف كما ال يخفى� ،أن هذه امل�س�ألة  -ومنذ عدة �سنوات � -صارت
دارج��ة ومعمول بها هناك ،و�أن جمتمع القطيف ّ
تخطى حالة اال�ستيحا�ش من
تطبيقها .ولرمبا يكون االنفتاح على جتربتهم يف هذا املجال مما ُيعني على جالء
ال�صورة عندنا.
حمطات عملية:
• ّ
�إننا يف ذكرى املولد النبوي ال�شريف �إذ ن�ستح�ضر يف ذاكرتنا ويف خطاباتنا ويف
منتدياتنا �سريتَه املباركة ،ومعا َمل �شخ�صي ِته العظيمة ،ف�إننا بحاجة �إىل �أن نح ّول
ذلك ك َّله �إىل ّ
حمطات لتفعيل ال�صور الإيجابية التي تزخر بها على م�ستوى التكامل
الذاتي واالجتماعي ،و�أن ال جنعلها حبي�س َة الن�صو�ص والنفو�س مبا ال يتجاوز ح ّد
التعظيم والتباهي .و�سري ُته احلكيمة يف تعامله مع �أزواجه ،ويف �أجواء اخلالفات
الأ�سرية ،وما جاء حول ذلك من و�صايا ومعاجلات قر�آنية ،جدي ٌر ب�أن يتح ّول �إىل
منهج عملي يف �إطار التعامل مع الأو�ضاع امل�شابهة التي قد نعي�شها �أو قد تع�صف
بنا من حيث ال نتوقع وال نريد.

186

 25ربيع الأول 1441

34

 22نوفمرب  2019م

اخلطبة الأوىل

قطرة من مخر

من املعلوم �أن لدينا يف ال�شريعة الإ�سالمية �أوامر تبلغ يف �إلزامها ح ّد الوجوب،
و�أي�ض ًا نواهي تبلغ يف �إلزامها ح ّد احلرمة .و�إمياننا ب�أن اهلل «عز وجل» حكيم ،و�أن
ال عبثية يف �أعماله وال يف ت�شريعاته يجعلنا نقول من دون تر ُّدد ب�أن هذه الإلزامات
الآمرة والناهية مل ت� ِأت عبث ًا ،بل جاءت تبع ًا للم�صالح واملفا�سد ،واملنافع وامل�ضار.
كما �أن عدد ًا من الن�صو�ص ُت�ص ِّرح بوجود مثل هذا االرتباط بني الإلزامات
من جهة ،وبني امل�صالح واملفا�سد ،واملنافع وامل�ضار ...وذلك من قبيل املروي عن
الإمام الر�ضا «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إن اهلل «تبارك «تعاىل» مل ُيبح �أك ًال وال ُ�شرب ًا
�إال ملا فيه املنفعة وال�صالح ،ومل يح ّرم �إال ما فيه ال�ضرر والتلف والف�ساد ،فكل نافع
قاتل فحرامَ ،
مثل
مق ٍّو للج�سم فيه قوة للبدن فحالل ،وكل م�ض ٍّر ُيذهب بالقوة �أو ٍ
ال�سموم وا َمليتة والدم وحلم اخلنزير) .وعنه «عليه ال�سالم»( :ف�إنْ قال قائلَ ِ :ل
ُّ
�أم َر اهلل العباد ونهاهم؟ قيل :لأنه ال يكون بقا�ؤهم و�صالحهم �إال بالأمر والنهي،
واملنع عن الف�ساد والتغا�صب) ...وهناك �أدلة �أخرى ت�ؤكد ذلك.
مع مالحظة �أن ه��ذه املنافع وامل�ضار وامل�صالح واملفا�سد قد ال تعود على
الفرد نف�سه ،بل قد يكون م��ردوده��ا الإيجابي� ،أو ال�ضرر املدفوع من خاللها
راجع ًا �إىل ال�صالح العام .الحظ كيف �أن ال�ضرر واملف�سدة بخ�صو�ص النهي عن
اخلمر واملي�سر يف جانب منه مرتبط مب�صلحة عامةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين آ َم ُنوا
َّذ َ
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اب َو ْ َ
ْم ْي ِس ُر َو ْ َ
َاج َت ِن ُبو ُه
الش ْي َط ِ
س ِّم ْن َع َم ِل َّ
إ َِّن َما ال َ
نص ُ
ان ف ْ
ال ْز َل ُم ر ْ
ِج ٌ
ال َ
ْخ ْم ُر َوال َ
ان أَن ُي ِ
اء فِي
ِيد َّ
وق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َ
الش ْي َط ُ
ِح َ
ون ،إ َِّن َما ُير ُ
َل َعلَّ ُك ْم ُت ْفل ُ
ْض َ
ِك ِر ا ِ
ون{
ُم َعن ذ ْ
ال َ
الص َل ِة َف َه ْل أَن ُتم ُّمن َت ُه َ
ْم ْي ِس ِر َو َي ُص َّدك ْ
هلل َو َع ِن َّ
ْخ ْم ِر َوال َ

«املائدة .»91-90:كما �أن بع�ضها قد يعود على غري الإن�سان ،كما يف املروي يف كتاب
َ«من ال يح�ضر الفقيه» لل�صدوق عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه�( :أب�صر ناقة
معقولة)ع ْقل الدابة�َ :ض ُّم ُر�س ِغها �إىل َع ُ�ض ِدها ُ
وربط ُه َما مع ًا بالعقال لتبقى بارك ًة
(وعليها جها ُزها) وهذا يرهقها جد ًا ،ف�إما �أن ُيفك العقال �أو �أن ُينزَ ل اجلهاز ِمن
على ظهرها (فقال� :أين �صاح ُبها؟ ُمروه فلي�ستعد غد ًا للخ�صومة).
والإ�شكال الذي ُيطرح يف هذا الإطار� :إذا كان حترمي اخلمر مث ًال ب�سبب �أنه
ُم�سكر ،وما يرتتب على �شربه من ف�ساد وم�ضار على امل�ستوى ال�شخ�صي والعام...
فلماذا َيح ُرم �أن َي�شرب الإن�سان قطر ًة من اخلمر بحيث ال يتحقق من خاللها
الإ�سكار وال الإدمان ،وال ترتتب من خالل ذلك املف�سدة املذكورة يف الآية بخ�صو�ص
العداوة والبغ�ضاء وال�صد عن ذكر اهلل وال�صالة؟
وهكذا� ،إذا كان حترمي �أكل حلم اخلنزير ب�سبب �أ�ضراره ال�صحية ،وا�ستطاع
الإن�سان �أن ي�ستخل�ص منه كل هذه امل�ضار ،و�أ ّكد العلم ب�أن هذا اللحم �أ�صبح غري
م�ض ّر ...فلماذا ُيح َّرم؟
ومثل ذلك �سماع الأق�سام املح َّرمة من الغناء واملو�سيقى ،لو مت ذلك مرة �أو
مرات متفرقة ،دون �أن ترتتّب الآثار النف�سية والأخالقية والإميانية على الفرد...
فلماذا تبقى حم ّرمة؟
ويف املقابل ،لو مت ّكن الإن�سان من �أن َ
ينال التقوى �أو يحقق بناء ال�شخ�صية
الأخالقية املتزنة وال�صاحلة عرب طريق �آخر �سوى العبادات ال�شرعية -كال�صالة-
فلماذا نلزمه بها؟
فبح�سب الفر�ض ال�سابق كان الإيجاب تابع ًا للم�صلحة واملنفعة ،واملفرو�ض هنا
حتققها ...وكان التحرمي تابع ًا للمف�سدة وال�ضرر ،واملفرو�ض يف الأمثلة ال�سابقة
انتفاء ذلك ...فلماذا يبقى الفرد مكلف ًا بها؟
�س�أحاول �أن �أجيب عن هذا الإ�شكال فيما يلي ب�إذن اهلل «تعاىل».
188

اخلطبة الثانية

القطرة والكأس سّيان
ميكن الإجابة على الإ�شكال ال�سابق كما يلي:
 -1عندما تو�ضع �إ�شارات املرور لتنظيم ال�سري يف التقاطعات ،ويكون قائد
املركبة عند التقاطع يف وقت ال توجد فيه �أية �سيارة �أخرى يف االجتاهات املختلفة،
وتكون الإ�شارة ال�ضوئية حمراء ،هل �سي�سمح له القانون بتجاوز الإ�شارة مع ت�أ ّكده
ب�أنه لن تكون هناك �أية �أ�ضرار وال مفا�سد ،ال على امل�ستوى ال�شخ�صي ،وال بحق
الآخرين ،وال بحق القانون لعدم وجود �أحد ميكن �أن يت�أ ّثر؟
بالت�أكيد �أن الإجابة بالنفي ،و�أن كامريا املراقبة �أو �شرطي امل��رور لو كان
حا�ضر ًا �سيح ِّرر له خمالفة ...ولو ا�شتكى قائد املركبة راف�ض ًا املخالفة ،فهل �ستُق َبل
�شكواه؟ �أو �إذا رفع ق�ضية �ضد
• انتهاك قوانني املرور:
�إدارة املرور ،هل �سيحكم القا�ضي ل�صاحله؟ جمدد ًا �ستكون الإجابة بالنفي،
فما هو ال�سبب؟ من الوا�ضح �أن امل�ش ِّرع لو �أحال تقدير الأم��ور للأفراد لتطبيق
القانون �أو خمالفته ،فلن يتحقق من ذلك �سوى الفو�ضى ،ونق�ض الغر�ض الذي من
�أج ِله ُو�ضع القانون.
كل هذا عالوة على احلوادث التي من املمكن جد ًا �أن تقع نتيجة �سوء �أو اخلط�أ
يف التقدير� ،إذ قد يظن قائد املركبة �أنه ال يوجد �أحد �سيعرب التقاطع يف نف�س
الوقت ،والواقع خالف ذل��ك ،وعندها �سيقع احل��ادث ال��ذي قد ي��ودي ب��الأرواح
واملمتلكات.
هكذا الأمر يف الت�شريعات الإ�سالمية ...لو ُترك الأمر لتقدير الأفراد ،ونظرنا
�إىل ال�صورة الإجمالية ،فلن ن�شهد �سوى الفو�ضى يف تطبيق النا�س للأحكام ومبا
ينق�ض الغر�ض من ت�شريعها.
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 -2ت�شري بع�ض الآيات والأحاديث �إىل منافع متحققة من وراء بع�ض الأوامر
�أو النواهي� ،أو م�ضار متحققة من خالل التم ّرد عليها ،ولكنها قد ال تكون العلة
الكاملة للوجوب �أو التحرمي.
ومن هنا ،لو انتفت تلك العلة املذكورة يف الآية �أو احلديث� ،أو حتققت تلك
املنافع بو�سيلة �أخرى ،فهذا ال يعني جواز ترك ذلك الواجب �أو فعل ذلك املحرم.
فلو افرت�ضنا �أن �صالح الإن�سان يف بع�ض �سلوكياته حتقق من دون ال�صالة ،فهل
يجوز لهذا الفرد �أن يرتك ال�صالة؟ اجلواب بالنفي ...وال�سبب �أن �صالح الفرد
يف هذه ال�سلوكيات قد ال يكون العلة الكاملة يف ت�شريع ال�صالة ،و�أن هناك عل ًال
�أخرى وراء ت�شريع ال�صالة ،ترتبط بامل�صالح واملفا�سد ،وب�إ�صالح �أبعاد �أخرى يف
�شخ�صيته و�سلوكياته مل نلحظها ...وبرتك ال�صالة نفقد هذه امل�صالح� ،أو ترتتب
هذه املفا�سد .وواحدة من هذه العلل ما �سي�أتي يف الإجابة الثالثة.
 -3حتقيق العبودية هلل «عز وجل» يف ح ّد ذاته �أم ٌر مطلوب ...والعبودية تعني
الطاعة التامة للأوامر والنواهي ال�صادرة عن اخلالق «عز وجل» .وهذه يف حد
ذاتها م�صلحة للفرد واملجموع ،ومن خاللها تتحقق املنفعة الفردية والعامة.
فقد يكون ال�شيء يف نف�سه طيب ًا ال �ضرر فيه ،ولكن امل�صلحة املتحققة من
أهم و�أكرث نفع ًا من فعله.
خالل ترك هذا ال�شيء واالمتناع عنه -حتقيق ًا للعبوديةّ � -
الحظ يف الآي��ة التالية كيف �أن اهلل «عز وجل» نهى اليهود عن تناول بع�ض
الأطعمة يف نف�س الوقت الذي ي�صفها فيه ب�أنها طيبة� ،أي نافعة ومفيدة للإن�سان:
ِم َط ِّي َب ٍ
ْم ِّم َن ال ِ
َّت َل ُه ْم َو ِب َص ِّد ِه ْم َعن
ات أُ ِحل ْ
} َف ِب ُظل ٍ
َّذ َ
ين َها ُدوا َح َّر ْم َنا َعلَ ْيه ْ

اس ِبا ْل َب ِ
يل ا ِ
اط ِل
َس ِب ِ
ِم أَ ْم َو َ
الن ِ
ال َّ
الر َبا َوق ْ
َد ُن ُهوا َع ْن ُه َوأَ ْكلِه ْ
هلل َك ِث ً
رياَ ،وأَ ْخ ِذ ِه ُم ِّ
ِين ِم ْن ُه ْم{ �أي املتم ّردين على الأوامر والنواهي الإلهية } َع َذا ًبا
َوأَ ْع َت ْد َنا ِل ْل َكا ِفر َ
ِيما{ «الن�ساء.»160161:
أَل ً

• العبودية هلل:
وبالتايل لو افرت�ضنا �أننا ا�ستطعنا �أن جنعل حلم اخلنزير طعام ًا طيب ًا،
�أي مفيد ًا ونافع ًا على امل�ستوى ال�صحي والغذائي للإن�سان ،فهل �سيتح ّول بذلك
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�إىل طعام حالل؟ الإجابة حتم ًا هي النفي .وال�سبب هو �أن النهي عن تناول حلم
اخلنزير مطلق ،وغري مق ّيد بكونه طيب ًا �أو غري طيب ،وقد يكون يف جانب منه
مرتبط ًا بتحقيق العبودية� ،أو مبنافع وم�ضار �أخرى غري معلومة لنا.
فالإ�سالم يف حني �أنه يدعو �إىل احلرية امل�سئولة ،يدعو �أي�ض ًا ،بل ويقوم على
مبد�أ مهم جد ًا ،وهو العبودية هلل ،وهي غاية من الغايات الأ�صيلة ،وفيها م�صلحة
ومنفعة مهمة يجب �أن ن�أخذها بعني االعتبار عند احلديث عن ارتباط الت�شريعات
بامل�صالح واملفا�سد وباملنافع وامل�ضار.
• مصاحل ومفاسد:
�إننا كم�سلمني ن�ؤمن ب�أن ال عبثية يف ت�شريعات اهلل «�سبحانه وتعاىل» يف �أوامره
ونواهيه ،و�أنها تابعة للم�صالح واملفا�سد ،واملنافع وامل�ضار ،على امل�ستوى الفردي
والعام ،وقد تتجاوز الإن�سان �أحيان ًا لت�شمل ما ت�شاركه من �أ�صناف الكائنات احلية
ومك ّونات البيئة ،بل ومبا يتجاوز احلياة الدنيا �إىل الآخرة.
وهذه امل�صالح واملفا�سد واملنافع وامل�ضار قد تكون �أحيان ًا خافي ًة علينا ،وقد
تت�ضح بع�ضها ويغيب ع ّنا ُ
بع�ضها الآخر ،وقد تتم ّثل يف حتقيق العبودية هلل بطاعته
يف �أوام��ره ونواهيه ،كما قد تكون مرتبط ًة بتطبيق القانون على كل حال ،جت ّنب ًا
للفو�ضى وامل�ضار التي قد ترتتّب على التطبيق �أو التقدير اخلاطيء من قبل الأفراد
يف احلاالت اال�ستثنائية.
من هنا ندرك �أن ال جمال لتجاوز �أوام��ر اهلل ونواهيه بذريع ِة �أنّ خمالفتَها
اجلزئية ال ترتتّب عليها مف�سدة� ،أو ال تتخ ّلف عنها م�صلحة� ،أو با ّدعاء �أن حتقيق
نف�س تلك امل�صالح ممكنٌ بطرق �أخرى يبتكرها الإن�سان ،وال يعود معها يف حاجة
�إىل االلتزام بتلك الأوامر �أو النواهي ك�إقامة ال�صالة.
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اخلطبة الأوىل

العمالة املنزلية ..إطاللة على السرية

مو�ضوع العمالة املنزلية من الق�ضايا التي ُيعاد فتحها من قبل منظمات حقوق
الإن�سان وو�سائل الإعالم من حني �إىل �آخر ،ومن �آخرها التقرير الذي �أعدته �إحدى
القنوات العاملية حول �أو�ضاع العمالة املنزلية يف اخلليج ،و�أثار �ضجة كبرية وردود
فعل حتى على بع�ض امل�ستويات الر�سمية.
وال �شك �أن��ه مبجرد فتح هذا امللف ،يتحدث �أ�صحاب العمل عن معاناتهم
املريرة من بع�ض مناذج العمالة املنزلية املت ِعبة يف التعامل ،واجلاهلة لأب�سط �أ�س�س
العمل ،وما يتك ّبدون من خ�سائر مالية نتيجة هروبهم� ،أو تقاع�سهم عن العمل،
وغري ذلك .وحيث �أن احل�ضور من الإخ��وة والأخ��وات الأع��زاء هم من �أ�صحاب
العمل ،فلن يكون احلديث عن وجهة نظرهم مفيد ًا يف �شيء ،و�سيكون جمرد ترديد
وهمومهم.
لكالمهم و�شكاواهم
ِ
وغر�ضي �أن �أ�س ّلط ال�ضوء على بع�ض اجلوانب الإن�سانية وال�شرعية والقانونية
التي يجب �أن يلتفت �إليها �أ�صحاب العمل عند التعامل مع هذا امللف.
و�س�أبد�أ مبجموعة من الأحاديث املروية يف هذا الباب ،وق�سم منها و�إن كان
يتع ّلق باململوكني ،ولكن ميكن القول �أنّ امل�ضمون ي�شمل العمالة املنزلية ككل ،ف�إذا
كانت هذه الن�صو�ص تدعو للتعامل مع اململوكني با ُ
حل�سنى ،فمن باب �أوىل �أن يكون
التعامل باحل�سنى �أي�ض ًا مع اليد العاملة احل ّرة.
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• يف ر�سالة احلقوق للإمام زين العابدين «عليه ال�سالم»( :وح ُّق مملوكك
�أن تعلم �أنه َخ ْلق ربك وابن �أبيك و�أمك ،وحلمك ودمك ،مل متلكه لأنك �صنعته
دون اهلل «تعاىل»)�أي مل ي�صبح مملوكك لأنك �صانعه بل م َلكته بطريقة �أو ب�أخرى
أخرجت له رزق ًا ،ولكن اهلل عزوجل كفاك ذلك
خلقت �شيئ ًا من جوارحه ،وال �
َ
(وال َ
َ
ثم َّ
ليحفظ لك ما ت�أتيه من اخلري �إليه
�سخره لك وائتمنك عليه وا�ستودعك �إياه،
ف�أح�سن �إليه كما �أح�سن اهلل �إليك ،و�إن كرهته ا�ستبدلت به ،ومل ُت ِّ
عذب خلق اهلل
عز وجل وال قوة �إال باهلل).
(من َظلم �أجري ًا �أج َره) والعالقة مع العمالة
• عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»َ :
املنزلية عالقة �إجارة (�أحبط اهلل عم َله) �أي �أن هذا النوع من الظلم �سي�ؤ ّثر على
قيمة �أعمال الإن�سان يف الآخرة ،فيجده هبا ًء منثور ًا.
• ويف رواية �أخرى عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ثالثة �أنا خ�صمهم يوم
كنت خ�ص َمه خ�صمتُه ...ورج ٌل ا�ست� َأجر �أجري ًا فا�ستوفى منه) �أي
القيامةَ ،ومن ُ
�أ ّدى الأجري ما ُطلب منه (ومل يو ِّفه �أج َره).
• عن �أب��ي جعفر «عليه ال�سالم» ق��ال( :مل��ا ح�ضر علي بن احل�سني «عليه
ال�سالم» الوفاة �ض ّمني �إىل �صدره ،ثم قال :يا بني� ،أو�صيك مبا �أو�صاين به �أبي
«عليه ال�سالم» حني ح�ضرته الوفاة ،ومبا َذكر �أنّ �أباه) �أي �أمري امل�ؤمنني علي«عليه
ال�سالم» (�أو�صاه به ،قال :يا بنيَ � ،
وظلم َمن ال يج ُد عليك نا�صر ًا �إال اهلل).
إياك َ
��ادم له ،فقال له النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه»:
• ي��روي �أب��و ذر �أن��ه �أ�سا َء خل ٍ
( ِ�إ ْخ َوا ُن ُك ْم َخ َو ُل ُك ْم) يف هذه العبارة تقدمي للخرب على املبتد�أ� ،أي َخو ُل ُكم �إخوا ُنكم،
لالهتمام ب�ش�أن الأخ��وة ،ومعنى خولكم �أي خدمكم �أو عبيدكم الذين يتخ ّولون
(ج َع َل ُه ُم ُ
ت َت �أَ ْي ِدي ُك ْمَ ،ف َمنْ َكانَ �أَ ُخو ُه َ ْ
اهلل َ ْ
ت َت َي ِد ِه َف ْل ُي ْط ِع ْم ُه
الأمور �أي ي�صلحونها َ
ما َي ْل َب ُ�سَ ،و َال ُت َك ِّل ُفوهُ ْم َما َي ْغ ِل ُب ُه ْمَ ،ف ِ�إنْ َك َّل ْف ُت ُموهُ ْم َف�أَ ِعي ُنوهُ ْم).
ِ َّ
ما َي�أْ ُك ُلَ ،و ْل ُي ْل ِب ْ�س ُه ِ َّ
الحظ الآن يف الرواية التالية تطبيق بع�ض ما جاء هنا.
• عن الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» قال( :يف كتاب ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
و�آله»� :إذا ا�ستعملتم ما مل َكت �أميا ُنكم يف �شيء ي�ش ُّق عليهم ،فاعملوا معهم فيه.
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قال :و�إنْ كان �أبي) �أي الإمام الباقر ( َل َي�أ ُم ُرهُ م َف َيقولَ :كما �أنتُمَ ،ف َي�أتي َف َي ُ
نظ ُر َف ِ�إن
كانَ َثقي ًال َ
هللُ ،ث َّم َع ِم َل َم َع ُهم .و�إن كانَ َخفيف ًا َت َن ّحى َعن ُهم).
�سم ا ِ
قالِ :ب ِ
يا�سر ونا ِدر ،وكانا من خدم الإمام علي بن مو�سى الر�ضا «عليه ال�سالم»
• وعن ِ
(قال َلنا �أ ُبو َ
قاالَ :
ؤو�س ُكم و�أنتُم َت�أ ُكلون) �أي
احل َ�س ِن «عليه ال�سالم»� :إنْ ُق ُ
مت َعلى ُر� ِ
دخلت عليكم وكنتم جلو�س ًا ت�أكلون ( َفال تَقوموا َحتّى تَف ُرغوا .و َل ُر َّبا َدعا َب َ
ع�ضنا
قال َله :هُ م َي�أ ُكلونَ َ ،ف َي ُ
َف ُي ُ
قولَ :دع ُهم َحتّى َيف ُرغوا).
�ستكون يل فيما يلي ب�إذن اهلل وقفة مع بع�ض املالحظات التي ينبغي �أخذها
بعني االعتبار من قبل �أ�صحاب العمل يف عالقتهم بالعمالة املنزلية.

اخلطبة الثانية

العمالة املنزلية ..مالحظات ووصايا
�أود �أن �أق ّدم بع�ض املالحظات املتعلقة ببع�ض اجلوانب الإن�سانية وال�شرعية
والقانونية التي يجب �أن يلتفت �إليها �أ�صحاب العمل عند التعامل مع هذا امللف.
• اخلادم إنسان:
اخلادمة �أو اخل��ادم  -من �أي بلد كان ومن �أية ديانة  -عبارة عن �إن�سان..
م�شاعر ،وهموم ،و�أف��ك��ار ،وطموحات ،وق��درة حم��دودة ،وهو مع ّر�ض للمر�ض،
واالكتئاب ،و�ضعف الهمة ،والإجهاد ،وامللل ،وت�س ّلط الهموم والأفكار عليه� ...إلخ
مما يعر�ض على � ِّأي فرد م ّنا.
بل ُي�ضاف �إىل ذلك �أن هذا الإن�سان يعي�ش يف بلد غريب ،و�أحيان ًا حتت �ضغط
ال�شعور باال�ست�ضعاف ،مع اختالف الثقافات والعادات والتقاليد ،ولغة التفاهم،
ويف كثري من الأحيان الإح�سا�س بال َوحدة نتيجة عدم وج��ود زميل له يف العمل
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من �أبناء بلده �أو من �أية جن�سية �أخرى ،بحيث ميكنه �أن يتبادل معه احلديث..
فالإن�سان كائن اجتماعي على كل حال .ي�ضاف �إىل ما �سبق �ضغط العمل يف بع�ض
البيوت ولفرتة تتجاوز اثنتي ع�شرة �ساعة ،وتوفري بيئة للمعي�شة غري متنا�سبة مادي ًا
ونف�سي ًا مع البيئة املحيطة ...فبع�ض الغرف املخ�ص�صة لهم ال تتجاوز املرت ون�صف
املرت يف مرتين ،ولرمبا ُت�شر فيه خادمتان �أحيان ًا ،وك�أنّ املكان قرب.
�صحيح �أن العمالة املنزلية ت�أتي من بيئات فقرية ،ولكن �ضيق املكان بهذه
ال�صورة مع مقارنتهم للغرف الفارهة التي يعي�ش فيها �أ�صحاب العمل �ستو ّلد
لديهم نوع ًا من امل�شاعر ال�سلبية .و�سواء �أكانوا حم ّقني يف �شعورهم هذا �أم ال ،ف�إنّ
مثل هذه امل�شاعر �شئنا �أم �أبينا �ستتولد و�ست�ؤ ّثر على نف�سياتهم وعملهم ومواقفهم
وردود �أفعالهم.
غالبية هذه اليد العاملة يف املنازل ت�أتي من بيئات فقرية ثقافي ًا وعلمي ًا،
ولرمبا ال يتل ّقون �إال مقدار ًا ب�سيط ًا من الرتبية الأخالقية ،بل وقد يتل ّقون مفاهيم
اجتماعية و�سلوكية خاطئة ،ويعتربونها �أ�س�س ًا يف التعامل ،وهذا ُيلقي بظالله على
�سلوكياتهم وردود �أفعالهم وكيفية نظرتهم وحتليلهم للأمور.
�إدراك هذا ال ُبعد يف العمالة املنزلية والتعامل معهم على هذا الأ�سا�س قد
يق ّل�ص بع�ض ال�سلوكيات ال�سلبية جتاههم ،ويح ّد من بع�ض اخلالفات التي قد
تظهر مبرور الأيام ،ويجعل العالقة الوظيفية �أكرث و ّدية ،و�أكرث �إن�سانية وح�ضارية.
• اخلادم أجري:
ينبغي �أن يدرك �أ�صحاب العمل �أن العاملني لديهم يف املنازل لي�سوا من العبيد
الأر ّقاء ،بل هم �أُ َجراء يعملون يف وظيفة ،وهذه الوظيفة يحكمها عقد عمل .و�إدراك
هذه احلقيقة  -و�أعني هنا على وجه التحديد الإدراك العملي ال النظري� -سيرتتب
عليه عدة �أمور ،من بينها:
�أ� .إلغاء تداول م�صطلح «بيع» اخلادمة وال�سائق ،ولو كان اال�ستعمال على �سبيل
املجاز ..فهو م�صطلح َمعيب و ُم�شني يف هذا الزمان ،ويعك�س �صورة غري ح�ضارية
عن �سلوكياتنا ومفاهيمنا.
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ب .يف حال الرغبة يف �إنهاء التعاقد مع اليد العاملة ونقل مق ّر عملها و�إقامتها
�إىل مكان �آخر ،يجب �إعطا�ؤها حق اختيار الأ�سرة التي �ستنتقل للعمل عندها �أو
على الأقل ا�ست�شارتها يف ذلك وعر�ض الأمر على الأجري ،و�أما الإجبار فال يحدث
�إال يف حال كون اخلادم عبد ًا �أو �أم ًة يف نظر �صاحب العمل .فوجود عقد العمل ال
ي�سلبهم حق االختيار والإرادة �إال من منظور الر ّقية والعبود ّية.
ج� .إعطا�ؤها م�ستحقاتها كاملة وفق بنود التعاقد ،وللأ�سف ف�إن بع�ض �أ�صحاب
العمل ي� ّؤجلون رواتب العاملني لديهم ،ثم ي�ساومونهم بعد عدة �أ�شهر بني االكتفاء
بجزء من جمموع الرواتب �أو ال �شيء.
• الكرامة اإلهلية:
حرمة العدوان عليهم ج�سدي ًا ومعنوي ًا بال�ضرب وال�سب والتحقري واال�ستهزاء،
م�سلمني كانوا �أو غري ذل��ك ،فكونهم َّ
موظفني و�أج��راء ال ي�سلب منهم الكرامة
َر ْم َنا َبنِي آ َد َم{ «الإ�سراء ،»70:وال يجعلهم
الإن�سانية حيث يقول «تعاىل»َ } :و َل َق ْد ك َّ
م�ستثنني من مثل قولهَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين آ َم ُنوا َل َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم َع َس ٰى أَن
َّذ َ
اء ِّمن ِّن َس ٍ
اء َع َس ٰى أَن َي ُك َّن َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه َّن َو َل َت ْل ِم ُزوا
َي ُكو ُنوا َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم َو َل ن َ
ِس ٌ
أَن ُف َس ُك ْم َو َل َت َنا َب ُزوا ِب ْ َ
ْس ِ
َّم َي ُت ْب
مي ِ
ال ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ
ال ْل َق ِ
وق َب ْع َد ْ ِ
ال َ
ان َو َمن ل ْ
اب ِبئ َ
ون{ «احلجرات »11:وغري ذلك من الن�صو�ص والأحكام التي
ِك ُه ُم َّ
َف ُأوَٰلئ َ
ِم َ
الظال ُ

ّ
تنظم العالقات الإن�سانية يف الإطار ال�شرعي والأخالقي.

• أبواب اهلداية:
وفوق هذا وذاك ،فلننتبه �إىل �أن التعامل الإن�ساين مع العمالة املنزلية قد يفتح
لهم �أبواب الهداية �إىل الإ�سالم �إن مل يكونوا م�سلمني ،وقد يفتح لهم �أبواب االلتزام
الديني �إن كانوا م�سلمني غري ملتزمني جلهلهم �أو لتمردهم ،وقد يفتح لهم �أبواب
تغيري �سلوكياتهم ال�سلبية �إنْ رجعوا �إىل ديارهم ،فنكون قد �ساهمنا  -ولو ب�صورة
ي�سجل
غري مبا�شرة  -يف حت�سني �أو�ضاعهم االجتماعية يف بلدانهم ،وكل هذا َّ
ر�صيد ًا لنا يف ميزان �أعمالنا يف الآخرة ب�إذن اهلل.
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اخلطبة الأوىل

فئات اجملتمع يف عهد اإلمام علي لألشرت

يف مقطع من عهد الإمام علي «عليه ال�سالم» ملالك الأ�شرت ،يتح ّدث الإمام عن:
 .1فئات املجتمع وتنوعها بح�سب وظائفها �أو �أو�ضاعها االقت�صادية واالجتماعية.
 .2حاجة كل فئة �إىل الأخرى ،وبالتايل حاجة املجتمع ككل جلميع هذه الفئات.
 .3كيفية التعامل مع كل فئة وفق خ�صو�صياتها.
قال «عليه ال�سالم»َ ( :و ْاع َل ْم �أَ َّن ال َّر ِع َّي َة َط َب َقاتٌ َال َي ْ�ص ُل ُح َب ْع ُ�ض َها �إ َّال ِب َب ْع ٍ�ضَ ،و َال
ِغ َن ًى ِب َب ْع ِ�ض َها َعنْ َب ْع�ض).
ثم يبد�أ «عليه ال�سالم» با�ستعرا�ض هذه الفئات:
هلل) �أي رجال الأمن يف داخل البالد وخارجها.
َ ( .1ف ِم ْن َها ُج ُنو ُد ا ِ
ّاب ا ْل َع َّام ِة َو ْ َ
ا�ص ِة) وهم مي ّثلون املوظفني الإداريني.
ِ .2
(وم ْن َها ُك َت ُ
ال َّ
َ ( .3و ِم ْن َها ُق َ�ضا ُة ا ْل َع ْد ِل).
الر ْف ِق) وهم مي ّثلون املوظفني امليدانيني.
َ ( .4و ِمن َها ُع َّم ُال ا ِلإ ْن َ�ص ِ
اف َو ِّ
الزْ َي ِة َو ْ َ
راج ِمنْ �أَ ْه ِل ِّ
ا�س) وه�ؤالء مي ّثلون
َ ( .5و ِم ْن َها �أَ ْه ُل ْ ِ
الذ َّم ِة َو ُم ْ�س ِل َم ِة ال َّن ِ
ال ِ
�أبناء الطبقة املتو�سطة والرثية من املجتمع املتن ّوع ديني ًا ،فلديهم فائ�ض من املال �أو
مدخول جيد ي�ستدعي �أن ت�ضع عليها الدولة �ضريبة لتوظيفها يف التنمية املجتمعية.
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ال�ص َن َاعات) وهي الطبقة االقت�صادية الرثية.
َ ( .6و ِم ْن َها ال ُت َّّجا ُر َو�أَ ْه ُل ِّ
َ ( .7و ِمن َها َّ
ال�س ْف َلى ِمنْ َذ ِوي ْ َ
اج ِة َو ْ َال ْ�س َك َن ِة).
ال َ
الط َب َق ُة ُّ
بعد هذه التق�سيمة ملك ّونات املجتمع ،قام الإمام «عليه ال�سالم» ببيان الأ�سباب
التي ت�ستدعي �أن تتعاون هذه الفئات مع بع�ضها البع�ض يف حتقيق التنمية والنه�ضة،
و�أن يقوم احلاكم مب�سئولياته جتاهها كلها ،بحيث �أن �إيقاع الظلم والإجحاف من
قبل �أية فئة بحق الأخرى و�سوء ا�ستغاللها �سي�ؤ ّدي �إىل �إحداث خلل يف املجتمع ككل،
ويكون باب ًا من �أبواب تغلغل الف�ساد �إليه ،والنخر فيه من الداخل.
ات،
ال�ص َن َاع ِ
ومن بني كالمه هذا قالَ ( :و َال ِق َو َام َل ُه ْم َج ِميع ًا �إِ َّال ِبال ُت َّّجا ِر َو َذ ِوي ِّ
ِفي َما َي ْجت َِم ُعونَ َع َل ْي ِه ِمنْ َم َرا ِف ِق ِه ْم» �أي معاملهم « َو ُي ِقي ُمو َن ُه ِمنْ �أَ ْ�س َوا ِق ِه ْمَ ،و َي ْك ُفو َن ُه ْم
«مما َال َي ْب ُل ُغ ُه ِرفْقُ
ِمنَ َّ َ
الت ُّف ِق ِب�أَ ْي ِد ِيهم) �أي العمل ب�أيديهم يف ِ
احل َرف وال�صناعات ّ
َغ ْ ِي ِه ْم» لأنهم لي�سوا حرفيني.
بعد ذلك قام الإم��ام «عليه ال�سالم» بتقدمي التو�صيات ملالك الأ�شرت فيما
يخ�ص كل فئة من هذه الفئات ...فماذا ق ّدم من تو�صيات ومالحظات بخ�صو�ص
التعامل مع كبار رجال الأعمال وال�صناعة؟ هذا ما �س�أحاول ت�سليط ال�ضوء عليه
فيما يلي ب�إذن اهلل «تعاىل».

اخلطبة الثانية

ّ
تغول رجال األعمال والصناعة
ق ّدم �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» يف عهده ملالك الأ�شرت جمموعة من التو�صيات
واملالحظات بخ�صو�ص التعامل مع كبار رجال الأعمال وال�صناعة ،قال «عليه
اتَ ،و�أَ ْو ِ�ص ِب ِه ْم َخ ْي ًا) �أي عليك �أن
ال�ص َن َاع ِ
ا�س َت ْو ِ�ص ِبال ُت َّّجا ِر َو َذ ِوي ِّ
ال�سالم»ُ ( :ث َّم ْ
تتعامل مع هذه الفئة بعناية كبرية ،و�أن تو�صي الآخرين بذلك �أي�ض ًا.
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ثم ّبي «عليه ال�سالم» بعد ذلك ال�سبب يف هذه العناية اخلا�صة بهم ،فهم
الذين تتو ّفر من خاللهم الب�ضائع وامل�صنوعات التي يحتاج �إليها النا�س ،ومن دون
هذه احلركة االقت�صادية يف ال�سوق ،ال ميكن حتقيق التنمية يف �أي جمتمع.
• فئة مساملة:
امليزة الأخ��رى التي ذكرها الإم��ام «عليه ال�سالم» لهذه الفئة �أنها ع��اد ًة ما
تكون فئة م�ساملة مهادنة للحكم ،ال ُتب الدخول يف الأعمال العنيفة ،على عك�س
الع�سكريني مث ًال ،فقد يثورون �أو ينقلبون على احلكام يف �أية حلظة� ....أما فئة
رجال الأعمال وال�صناعة فلي�سوا كذلك ،قال «عليه ال�سالم»َ ( :ف�إِ َّن ُه ْم ِ�س ْل ٌم َال ُت َخ ُ
اف
َبا ِئ َق ُتهَُ ،و ُ�ص ْل ٌح َال ُت ْخ َ�شى َغا ِئ َلتُه) �أي غدره.
وهذا ي�ستدعي من احلاكم �أن يتف ّقد �أمو َرهم ،يف املناطق القريبة والبعيدة،
و َيرفع العوائق �أمام �أن�شطتهم ،ويو ّفر لهم الت�سهيالت ،قال «عليه ال�سالم»َ « :و َت َف َّق ْد
�أُ ُمو َرهم ِبح�ض َر ِتكِ ،وف َح َو ِا�شي ِبال ِد َك».
• انتقاد لبعض السلبيات:
هذا الكالم الإيجابي عنهم كان َمدخ ًال لبيان بع�ض ال�سلبيات الكامنة �أو
الطارئة التي قد ُتع ِّكر هذه ال�صورة اجلميلة التي مت تقدميها عنهم ،وكيفية التعامل
معها در ًء للمفا�سد التي قد ترتتب عليها.
قال «عليه ال�سالم»َ ( :و ْاع�� َل ْ��م َم�� َع ذ ِل َ��ك �أَ َّن ِف َك ِث ٍري ِم ْن ُه ْم ِ�ضيق ًا َف ِاح�ش ًا،
َو ُ�ش ّح ًا َق ِبيح ًاَ ،و ْاح ِت َكار ًا ِل ْل َم َنا ِف ِعَ ،و َ َ
اب َم َ�ض َّر ٍة لل َعا َّم ِة،
ت ُّكم ًا ِف ا ْل ِب َي َاع ِ
اتَ ،وذ ِل َك َب ُ
النا�س امل�سئولني ال�سيا�سيني م�سئولية هذا الغالء
َو َع ْي ٍب َع َلى ا ْل ُو َالة)� .أي �س ُيح ِّم ُل ُ
واالحتكار والتالعب يف الأ�سواق ،على الرغم من �أن ذلك �صادر  -ب�شكل مبا�شر-
عن رجال الأعمال وال�صناعة ،ولكنّ النا�س يعتربون �أن الإدارة ال�سيا�سية م�سئولة
عن و�ضع الت�شريعات ومراقبة الأ�سواق واتخاذ التدابري الكفيلة مبنع مثل هذه
معا�شهم و�أو�ضاعهم االقت�صادية.
املظاهر ال�سلبية والإ�ضرار بهم يف ِ
• إجراءات ضرورية:
ومن هنا كان من ال�ضروري على امل�سئولني ال�سيا�سيني �أن:
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 .1يتّخذوا التدابري الالزمة ملنع بروز مثل هذه الظواهر ال�سلبية.
ُ .2ينزلوا العقوبة العادلة واملنا�سبة باملخالفني دون مبالغة.
 .3ال يرتاخوا يف ذلك مراعا ًة لبع�ض امل�صالح �أو خوف ًا من ر ّدة ِفعل بع�ضهم.
لأن ر�ضا العامة مق َّدم على ر�ضا اخلا�صة وقطع الأعناق وال قطع الأرزاق:
االح ِت َكا ِر َف�إِ َّن َر ُ�س َ
هلل «�صلى اهلل عليه و�آله» َم َن َع ِم ْنهَُ .و ْل َي ُك ِن ا ْل َب ْي ُع
ول ا ِ
( َف ْام َن ْع ِمنَ ْ
ِين َع ْد ٍلَ ،و�أَ ْ�س َعا ٍر َال ُ ْ
ت ِح ُف ِبا ْل َف ِري َق ْ ِي ِمنَ ا ْل َبا ِئ ِع َو ْالُ ْبتَا ِعَ ،ف َمنْ
َب ْيع ًا َ�س ْمح ًاَ ِ :ب َواز ِ
اف).
َقا َر َف ُح ْك َر ًة َب ْع َد َن ْه ِي َك �إِ َّيا ُه َف َن ِّك ْل ِب ِه َو َعا ِق ْب ُه ِمن َغ ْ ِي �إِ ْ�س َر ٍ

• القفز على األدوار:
ال�سلبية الأخرى التي قد تربز يف �إدارة �أي جمتمع وتفتح باب ًا وا�سع ًا للف�ساد
وللإخالل مبنظومة احلكم يف املجتمع ،هو عدم التزام كل فئة بالدور امل�أمول منها
يف حتقيق التنمية يف املجتمع ،و�سعيها لأخذ دور �آخر يف �إدارة الأمور.
فالع�سكريون مث ًال فئة لها مه ّمتها يف حفظ الأمن ،ومن الإيجابية �أن ُت َّيد عن
ّ
التدخل املبا�شر يف الأمور ال�سيا�سية ،ولذا فهي ُت َنع يف بع�ض البالد  -كالكويت -
من امل�شاركة يف االنتخابات الت�شريعية ،وهذه ميزة �إيجابية ،لأن لدخول الع�سكريني
يف عامل ال�سيا�سة تبعات �سلبية .وهكذا الأمر فيما لو تط ّلع ُ
رجال الأعمال وال�صناعة
�إىل ال�سيطرة على عامل ال�سيا�سة واحلكم.
ال �أعني هنا �أن ال يكون لهذه الفئة � ُّأي دور يف العملية ال�سيا�سية ،ولكن �أق�صد
�أن دخولهم املبا�شر لعامل ال�سيا�سة و�إدارة الأم��ور يف املجتمع بحيث يكون لهم
الت�أثري الأكرب يف ال�سيا�سات والقرارات ُيع ُّد �أمر ًا �سلبي ًا ،ويخ ّل بالإدارة املتوازنة
لأمور املجتمع.
• منوذجان من األثرياء:
الباحث الأمريكي «داري��ل وي�ست ،نائب رئي�س معهد بروكينغز» يف كتابه
«املليارديرات :ت�أ ّمالت يف الت�أثري ال�سيا�سي للنخبة» يقارن بني منوذجني من
الأثرياء الأمريكيني ،منوذج «بيل غيت�س» الذي يحرتم اال�ستقاللية امل�ؤ�س�ساتية،
وي�ساهم يف عجلة التنمية يف بالده من خالل مبادراته التعليمية وال�صحية التي
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تخدم كافة فئات ال�شعب الأمريكي ،يف مقابل منوذج ي�ضم  20بليونري ًا ّ
ي�سخرون
ث��راءه��م لتحقيق م�صالح �شخ�صية من خ�لال التدخل املبا�شر يف التوجهات
ال�سيا�سية لوا�شنطن.
و َيطرح الكاتب عدة ت�سا�ؤالت :هل ميكن له�ؤالء منع بع�ض الت�شريعات؟ وملاذا
انتقل الأثرياء من منا�صرة ال�سيا�سات �إىل �صياغتها؟ ملاذا ُيدير الأثرياء �أعمالهم
من خالل �أكرث من اثنتي ع�شرة دولة؟ وما عالقة هذا احلجم من الأعمال ب�سيا�سات
الدول املختلفة؟
ثم يطلق «وي�ست» حتذيره  -الذي َيعتربه مبثابة نظام �إن��ذار مبكر  -حول
خماطر التمادي يف ممار�سة ال�سلطة الكامنة يف ال�ثروة املادية ،والت�أثري على
التوجهات ال�سيا�سية الر�سمية .هذه يف احلقيقة هي الطبيعة الب�شرية� ،إن ُترك لها
املجال تغ َّولت وازدادت مطامعها.
• أطماع وحتذيرات:
ودخ��ول رجال الأعمال وال�صناعة يف عامل ال�سيا�سة ب�شكل مبا�شر وقوي ال
يكون يف الغالب تق ُّرب ًا �إىل اهلل ،وال حب ًا يف الأوطان ،وال عطف ًا على عامة النا�س،
التو�سع
بل رغب ًة يف �أن يكون ذلك َمدخ ًال لتحقيق املزيد من الرثوات ،وملزيد من ُّ
يف �إمرباطورياتهم التجارية �أو ال�صناعية ،وت�سخري ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية
مل�صاحلهم ال�شخ�صية .وم ّر بنا قبل قليل حتذير الإمام «عليه ال�سالم» من ذلك
حني حت ّدث عن بع�ض ال�صفات ال�سلبية يف كثري منهم ،كال�شح واالحتكار والتح ّكم
يف الأ�سعار وما �إىل ذلك.
• خطورة التغ ّول:
مثل هذا التغ ّول واخل��روج عن ال��دور الوظيفي الطبيعي يف املجتمع ،كفيل
بالتدمري التدريجي لكل مق ِّومات التنمية والنه�ضة فيه ،لأنه �سيكون باب ًا لتوظيف
أفراد معدودين� ،أو جمموع ِة �أُ َ�س ٍر ثر ّية،
ثروات البلد و�سيا�س ِته وت�شريعا ِته ل�صالح � ٍ
على ح�ساب الطبقة املتو�سطة والفقرية ،ومبا قد ُيلغي تدريجي ًا الطبقة املتو�سطة
التي مت ِّث ُل ع�صب ًا مهم ًا يف حتقيق احليوية لأي جمتمع ،و�إيجاد حالة من الطبقية
احلادة ،مبا ي�ستتبع الكثري من النتائج ال�سلبية على امل�ستويات املختلفة.
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من هنا ّبي الإمام «عليه ال�سالم» �ضرورة وجود حالة وقائية رقابيةَ « :و َت َف َّق ْد
�أُ ُم��و َره��م ِبح�ض َر ِتكِ ،وف َح َو ِا�شي ِب�لا ِد َك» وو�ضع ت�شريعات و�إج���راءات قانونية
حازمة وغري ُمهادنة وال ُمابية ،ت�صل �أحيان ًا �إىل حد �إنزال العقوبة العادلة فيما
لو حت ّول بع�ض �أف��راد هذه الفئة من �أداء دورهم الإيجابي �إىل دو ٍر �سلبي ُي ِلحق
ال�ضرر باملجتمع ككل.
• احلكومة اجلديدة:
وبعد الإعالن ال�صريح من �سمو �أمري البالد حول �ضرورة مواجهة الف�ساد يف
جديد للوزراء ،والإعالن
رئي�س ٍ
الدوائر احلكومية وما تبلور عن ذلك من تعيني ٍ
عن الرت ّيث يف تقدمي الت�شكيلة الوزارية ،رغب ًة يف حتقيق توليفة قوية ،نظيفة اليد،
و�صاحبة ر�ؤية تنموية جا ّدة ،بعد هذا كله ،ف�إنه بات من ال�ضروري للجهات امل�سئولة
يف ال�سلطات الثالث من االلتفات �إىل العديد من امللفات احل�سا�سة ،ومن بينها
بع�ض رجال الأعمال على ح�ساب م�صالح الوطن
امللف اخلا�ص بظهور بوادر تغ ّو ِل ِ
واملواطنني.
ف�إذا كانت ال�سلطة التنفيذية اليوم قادرة على �س ّد تبعات وقوع املواطنني يف
�أزمات مالية كبرية ب�صورة �أو ب�أخرى� ،أو ردم الفوارق الطبقية احلادة واملحافظة
على وجود الطبقة املتو�سطة ،ف�إنه قد ي�أتي اليوم الذي تعجز فيه عن اال�ستمرار
يف القيام بهذا الدور ،و ُت�صبح امل�شكلة �أكرب من �أن ُتعا َلج ،ولن يكون مبقدورها
حينذاك �سوى تقدمي حلول ترقيعية وم�ؤقتة ال ُتزيل مكامن اخللل ،وال ُتعا ِلج �آثا َره
ب�صورة حقيقية.
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اخلطبة الأوىل

أتريد أن يبقى ِذكُرك حيًا؟

مبوت الإن�سان ميوت ِذك ُره بني النا�س �إال اللهم ِمن قبل َمن عا�صروه ...زوجته،
و�أبنا�ؤه ،و�أ�صدقا�ؤه ،ولرمبا ميت ّد ِذك ُره �إىل اجليل الالحق من خالل �أحفاده الذين
عا�صروه قبل وفاته.
ولكن بعد ذلك ،عاد ًة ما يختفي ِذكر هذا الإن�سان ،وتزول من الأذهان معا ُمل
حياته ،وال يبقى �إال ا�س ُمه دائ��ر ًا على �أل�سن الأجيال الالحقة التي تنت�سب �إليه،
فيقال :فالن بن فالن بن فالن.
ومن طبيعة كث ٍري من النا�س �أنهم يو ّدون �أن يخلدوا يف هذه احلياة ،ولو على
م�ستوى الذكرى ،فتجد بع�ضهم يعمد �إىل حفر ا�سمه على ال�صخر وجذوع الأ�شجار
�أم ًال يف �أن يبقى باقي ًا ببقائها ،وهو يدرك ب�أن ال قيمة كبرية يف ذلك ،لأنه لو ُقرء
ا�س ُمه بعد �أجيال ،فلن يعرف �أح ٌد َمن هو.
�إال �أننا جند يف بع�ض الن�صو�ص توجيهات حول كيفية ك�سر هذه القاعدة ،ومن
بني ذلك:
 -1يف احلكمة  144من نهج البالغةَ ( :يا ُك َم ْيل ْبن ِز َي ٍ��ادَ ،م ْع ِر َف ُة ا َل ِع ْل ِم ِدينٌ
ال ْن َ�سانُ َّ
الط َاع َة ِف َح َيا ِت ِهَ ،و َج ِم َيل الأُ ْحدُو َث ِة َب ْع َد َو َفا ِت ِهَ ....يا
ُي َدانُ ِب ِهِ ،ب ِه َي ْك ِ�س ُب ِْ إ
الَ ْم َ��و ِال َوهُ ْم �أَ ْح َيا ٌءَ ،وا ْل ُع َل َما ُء َبا ُقونَ َما َب ِق َي ال َّد ْه ُر:
ِيادَ ،ه َل َك ُخزَّانُ ْ أ
ُك َم ْيل ْبن ز ٍ
وب َم ْو ُجو َد ٌة).
�أَ ْع َيا ُن ُه ْم َم ْف ُقو َد ٌة� ،أَ ْم َثا ُل ُه ْم ِف ا ْل ُق ُل ِ
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ك�سب الإن�سان االمتداد يف احلياة ،وعلى مدى قرون طويلة ،ولي�س
فالعلم ُي ِ
بال�ضرورة �أن يكون يف الإطار الديني ،و�إن كان الإ�سالم َيعترب العلم يف الدين يف
أهمها.
مقدمة العلوم و� ِّ
�أر�سطو و�إفالطون و�أبقراط والفارابي وابن الهيثم و�أبو بكر الرازي وكانت
و�أدي�سون و�آين�شتاين وغريهم ما كانوا علماء دين ،ولكنهم خلدوا من خالل علومهم.
العلم النافع بح ّد ذاته ُيحقق هذه النتيجة ،و َيكتب للإن�سان امتداد ًا يف الزمن
ولو غادر احلياة قبل �ألف عام.
 -2ال�صدقة اجلارية ،ومن �ضمنها الأوقاف ،وهي �صدقاتٌ تبقى عي ُنها عادة
ملُ َد ٍد طويلة ،وتكون غالب ًا �أك َرث نفع ًا من ال�صدقات املعتادة ،ولها �صور كثرية ،و�إن
كان النا�س يح�صرونها غالب ًا يف قوالب حمددة من قبيل امل�سجد واحل�سينية.
الرحالة ال�شهري ابن بطوطة وقف منبهر ًا مبا ر�آه يف �أوقاف دم�شق يف القرن
أنواعها وم�صار ُفها لكرثتها؛
الثامن الهجري فقال( :والأوقاف بدم�شق ال ُت�صر � ُ
فمنها � ٌ
يحج عن الرجل منهم كفايتَه،
أوقاف على العاجزين عن ِّ
احلجُ ،يعطى ملن ّ
ومنها �أوقاف على جتهيز البنات �إىل �أزواجهنَّ  ،وهنَّ اللواتي ال قدرة لأهلهنَّ على
جتهيزهنَّ  ،ومنها �أوقاف لفكاك الأ�سارى ،ومنها �أوقاف لأبناء ال�سبيل؛ ُيعطون
منها ما ي�أكلون ويلب�سون ويتز َّودُون لبالدهم ،ومنها �أوق��اف على تعديل الطرق
ور�صفها).
(مررتُ يوم ًا ببع�ض �أز َّقة دم�شق،
ويروي �أي�ض ًا حادثة م�ؤ ّثرة عاينها بنف�سهَ :
فر�أيت به مملوك ًا �صغري ًا قد �سقطت من يده َ�صحف ٌة من ال َّفخار ال�صيني ،وهم
ال�ص ْحن ،فتك�سرت واجتمع عليه النا�س ،فقال له بع�ضهم :اجمع ُ�ش َق َفها،
ُي َ�س ُّمونها َّ
واحملها معك ل�صاحب �أوقاف الأواين .فجمعها ،وذهب الرجل معه �إليه ،ف�أراه
�إ َّياها ،فدفع له ما ا�شرتى به َ
مثل ذلك ال�صحن ...فكان هذا الوقف جرب ًا للقلوب،
جزى اهلل خري ًا َمن ت�سامت ه َّمته يف اخلري �إىل مثل هذا).
وكان امل�سلمون ُيبدعون يف �أوقافهم ،يقول ابن بطوطة �أن الواقف كان َيذكر
ن�ص الوقف َّية وجوب تقدمي طعام ِّ
ٍّ
خا�ص به ،ووجوب
كل مري�ض يف �إناء
يف ِّ
م�ستقل ٍّ
تغطيتها و�إي�صالها �إىل املري�ض بهذا ال�شكل ،وقد ُخ ِّ�ص�ص يف البيمار�ستانات
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امل�ست�شفيات -قاعات م�ستقلة للم�ؤ َّرقني من املر�ضى؛ �إذ كانوا ُيعزلون فيها،ف ُي َ�ش ِّنفون �آذانهم ب�سماع الأنا�شيد ،واال�ستماع �إىل الق�ص�ص حتى يغل َبهم النوم!
خم�ص�ص ًا لتوظيف اثنني
ويف مدينة طرابل�س اللبنانية كان ريع �إحدى الأوقاف َّ
مي َّران يف امل�ست�شفيات يوم ّي ًا؛ فيتح َّدثان بجانب املر�ضى حديث ًا خافت ًا؛ ل َي ْ�س َم َعه
بتح�س ِن حالته ،واحمرار وجهه ،وبريق عينيه!
املري�ض مبا يوحي له ُّ
َك
ك ٌّل منا يتمنى �أن يكون م�صداق ًا من م�صاديق قوله «تعاىل»َ } :و َر َف ْع َنا ل َ
ذ ِْك َر َك{ و�إن كان امل�صداق الأمثل للآية هو ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،إال �أنّ
ممن يرفع اهلل ِذكرهم ،وميت ّد
هذا ال مينع �أن ن�سعى جميع ًا ،وك ٌّل بح�سبه �أن يكون ّ
وجودُهم يف هذه احلياة من خالل عناوين اخلري و�إن غادروها.

اخلطبة الثانية

حرب املصطلحات
للكلمة معنى ،ولرمبا معان متعددة ...فكلمة «عني» لها �أكرث من معنى ،فقد
ُيراد بها العني البا�صرة ،وقد ُيراد بها عني املاء ...ولكن هناك ُبع ٌد �آخر لبع�ض
ملعان خا�صة ذات داللة مع ّينة ...وهذا
الكلمات ،وذلك حني تتح ّول �إىل م�صطلحات ٍ
قد يتم عن طريق الفر�ض �أو بالتوافق.
ال�س َّر» ،ثم ّمت اختيار هذه
مث ًال ،كلمة «مذياع» لها معنى ،وهو «الذي ال يكتم ِّ
الكلمة لتكون م�صطلح ًا ي��دل على جهاز ال��رادي��و .والكلمات وامل�صطلحات قد
معي
ُت�ستعمل �أحيان ًا بطريقة مق�صودة من �أجل الت�أثري يف امل�ستمع
وتوجيهه باجتا ٍه ّ
ِ
امل�ستعمل ...وقد ُت�ستع َمل دون التفات �إىل نتائجها ال�سلبية.
يريدُه
ِ
وقد ن ّبه القر�آن �إىل م�س�ألة التالعب بالكلمات وامل�صطلحات ودالالتها ،ومثال
ين آ َم ُنوا َل َت ُقولُوا َر ِ
ذلك قوله «تعاىل»َ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
انظ ْر َنا
اع َنا َوقُولُوا ُ
َّذ َ
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ِيم{ «البقرة ،»104:والآي��ة تنهى امل�ؤمنني عن
اس َم ُعوا َو ِل ْل َكا ِفر َ
ِين َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
َو ْ
ا�ستعمال كلمة «راعنا» يف خطابهم للنبي وا�ستبدالها بكلمة «انظرنا».
ولنالحظ الت�شديد يف الآية ب�ضرورة االلتزام بهذا النهي الإلهي �إىل امل�ستوى
ِين
الذي يكون فيه عدم االلتزام به عن عمد و�إ�صرار بعد النهي ُكفر ًا } َو ِل ْل َكا ِفر َ
ِيم{! ما ُم�شكلة هذه الكلمة ،وهي كلمة عربية وال َتمل يف ط ّياتها داللة
َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
«راعيت الأم�� َر� :أي َ
إالم ي�صري» وبتعبري �آخر:
�سلبية ،ففي العربية يقال:
ُ
نظ ْرتُ � َ
أمهلنا وارفق بنا»؟
«� ِ
• ملاذا النهي؟
يف �سورة الن�ساء تو�ضيح لذلكِّ } :م َن ال ِ
ِم َعن
ين َها ُدوا ُي َح ِّرف َ
َّذ َ
ُون ا ْل َكل َ

اع َنا ل ًَّيا ِب َأل ِ
اس َم ْع َغ ْي َر ُم ْس َم ٍع َو َر ِ
اضع ِ
َّم َو ِ
ِم
ِه َو َي ُقول َ
ْس َن ِته ْ
ُون َس ِم ْع َنا َو َع َص ْي َنا َو ْ
ان َخ ْي ًرا
اس َم ْع َو ُ
الد ِ
انظ ْر َنا َل َك َ
َو َط ْع ًنا فِي ِّ
ين َو َل ْو أَ َّن ُه ْم قَالُوا َس ِم ْع َنا َوأَ َط ْع َنا َو ْ
َّل ُه ْم َوأَ ْق َو َم َوَٰلكِن َّل َع َن ُه ُم ُ
اهلل ِب ُك ْفر ِ
ِيل{ «الن�ساء.»46:
ون إ َِّل َقل ً
ِه ْم ف َ
َل ُي ْؤ ِم ُن َ

َ�ساب بكلمة «راعنا» فيما بينها لداللتها على الرعونة ،وكانوا
كانت اليهود ت ُّ
فو�س ِهم ،فلما َ�س ِمعوا هذه الكلمة يف خطاب
ي�س ُّبون النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يف ُن ِ
ُ
َ
بلفظ ُي�س َمع وال َيلحقهم يف ظاهره �شيء؛
امل�ؤمنني للنبي ،اغتنموا �أن ُيظهروا �س ّبه ٍ
فبي اهلل للنبي وامل�ؤمنني ما �أ�ضمره اليهود ،و َن َهى عن ا�ستعمال الكلمة.
ّ
• التأثري على الرأي واملوقف:
وبالأخذ بعني االعتبار املالحظتني ال�سابقتني تربز لدينا �أه ّمية االعتناء
وجه
بالكلمات وامل�صطلحات التي ن�ستعملها للداللة على بع�ض الأمور ،والتي قد ُن َّ
ِمن خاللها لتكوين ت� ّصورات �أو تب ّني �أفكار �أو اتخاذ مواقف �سلبية �أو �إيجابية
جتاهها� .أي �أننا لو ا�ستعملنا الكلمة املنا�سبة �أو امل�صطلح الأ�صيل لهذا ال�شيء لكان
ر�أ ُينا �أو موق ُفنا مغاير ًا ع ّما هو عليه الآن ب�سبب التوجيه غري املبا�شر الذي قام به
البع�ض لغايات خا�صة.
فلكلمة «خمر» داللة �سلبية يف �أذهان امل�سلمني ،ولكن عندما يتم ا�ستبدال هذا
امل�صطلح مب�صطلح «م�شروبات روحية» ،ف�إن هذا العنوان لي�س فقط لن يحمل يف
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معنى جمي ًال يرتبط بالروح والروحانية...
داخله تلك الداللة ال�سلبية ،بل ويت�ض ّمن ً
وهكذا ق��ارن بني دالل��ة م�صطلح «زن��ا» وم�صطلح «عالقات ن�سائية ..عالقات
حميمية»�« ...شذوذ جن�سي» يف مقابل «مثلية جن�سية»« ...خم��دِّ رات» يف مقابل
«ح�شي�شة الكيف»� ...إلخ.
وهكذا يتم ا�ستعمال م�صطلح «ع��رب �إ�سرائيل» ب��د ًال من الفل�سطينيني...
ففي الوقت الذي جاء فيه اليهود من �أ�صقاع العامل واحت ّلوا �أرا�ضي الفل�سطينيني،
و�أ�س�سوا دولتهم بالقوة والإره��اب� ،أ�صبح املحتل املعتدي هو الأ�صل وهو �صاحب
ن�سب الآخرون وك�أنهم �أقلية وافدة.
الأر�ض ،و�إليه ُي َ
• استحداث مصطلح جديد:
وقد ُيع َمد �إىل ا�ستحداث م�صطلح ملفهوم جديد ،ولكن ُيراعى فيه التخفيف
من وط�أة الأمر وتزيينه دون �أن يكون هناك م�صطلح �سابق له .مثال ذلك م�صطلح
«احلرب الناعمة» والتي ت�شمل� :أي نوع من العمليات النف�سية �أو الدعائية �أو الإعالمية
�أو الثقافية التي ت�ستهدف جمتمع ما �أو جمموعة حمددة من النا�س ،وتدفعهم نحو
االنفعال �أو االنهزام بدون قتال ع�سكري �أو ا�ستعمال القوة .وتهدف هذه العمليات
امل�ستهدف كي ت�ضعف مك ّوناته الفكرية والثقافية ،و ُت�شيع
�إىل �سحق فكر املجتمع
َ
عدم اال�ستقرار والتزلزل يف النظام ال�سيا�سي واالجتماعي ال�سائد .تت�سع احلرب
الناعمة لكل الإجراءات التي تتم من خالل احلرب الكمبيوترية والأن�شطة االنرتنتية
و� ً
صوال �إىل ت�أ�سي�س �شبكات �إذاعية وتلفزيونية وموارد �أخرى.
• تضييع املفاهيم:
ميكن العتماد م�صطلحات بديلة عن امل�صطلحات الأ�صلية �أن يعمل على
ت�ضييع املفاهيم ومتييعها وتغيري مدلول امل�صطلح الأ�صيل �أي�ض ًا .ومثال ذلك
ا�ستبدال م�صطلح «الإمي��ان» مب�صطلح «العقيدة» ..ف��الأول م�صطلح ق��ر�آين له
حدوده ومدلوالته الوا�ضحة يف القر�آن� ،أما امل�صطلح الثاين فم�ستحدث من قبل
بع�ض علماء امل�سلمني.
وعندما مت ا�ستبدال امل�صطلح ال��ق��ر�آين مب�صطلح ب�شري و�ضعي ،مت ّكن
مبتدعوه من �إدخال ما �شاءوا من عناوين لتكون مبثابة الأ�س�س الفكرية التي من
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خاللها ُيح َكم بدخول الفرد يف دائرة الدين �أو املذهب وعدمه ...فظهرت لدينا
عقيدة ال�سلفية ،وعقيدة الإمامية ،وعقيدة الأ�شاعرة� ...إلخ.
وو�ضع �أتبا ُع ِّ
كل «عقيدة» احلدو َد التي ارت�أوا ِمن خاللها �أن هذا الفرد داخل
يف دائرة الدين �أم ال.
وهذا بدوره �أ ّدى �إىل متييع مدلول «الإميان امل�ؤمنون»� ،أي �أنه �أ ّثر على مدلول
امل�صطلح الأ�صيل و�ض ّيع ح��دوده ،على الرغم من �أنّ القر�آن ّبي ما هي حدود
الإميان ،وما هي الأمور التي �إن �آمن بها الفرد �أ�صبح م�ؤمن ًا يف مفهوم القر�آن،
وم�شم ً
وال بخطاب «يا �أيها الذين �آمنوا».
• االستيقاظ مي ًتا:
امل�صطلحات
�إن الأمثلة ال�سابقة ،وغ ُريها كثري ،ت�ؤكد �أهمي َة املحافظة على
ِ
امل�صطلحات امل�ستحدث ِة التي قد ُيع َم ُد ن�ش ُرها
الأ�صيل ِة للمفاهيم ،والتن ّب ِه �إىل
ِ
لغايات �سيا�سية �أو فكرية �أو مالية ،فقد باتت حرب امل�صطلحات �أداة من �أدوات
ُول
اجليل الرابع من احلروب ،وهو اجليل الذي ي�ستخدم كل الو�سائل املتاحة خللق د ٍ
ت�ستجيب للنفوذ اخلارجي ،وبح�سب الربوفي�سور ماك�س مانوارينج
�ضعيف ٍة ُمن َهك ٍة
ُ
فعلت هذا بطريق ٍة
يف ندوة �ألقاها مبعهد درا�سات الأمن القومي اال�سرائيلي�« :إذا َ
ُ
ف�سي�ستيقظ عد ُّوك ميت ًا».
جيد ٍة وببطءٍ كاف،
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اخلطبة الأوىل

أيهما ختتار ؟

عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آل��ه»�( :أع ُ
��دل النا�س َمن ر�ضي للنا�س ما َير�ضى
لنف�سه ،و َك ِره لهم ما َيكر ُه لنف�سه) .وعن علي «عليه ال�سالم»َ ( :يا ُب َن َّيْ ،اج َع ْل َن ْف َ�س َك
ت ُّب ِل َن ْف ِ�س َكَ ،وا ْك َر ْه َل ُه َما َت ْك َر ُه
ِميزَ ان ًا ِفي َما َب ْي َن َك َو َب ْ َي َغ ْ ِي َكَ ،ف�أَ ْح ِب ْب ِل َغ ْ ِي َك َما ُ ِ
ا�س َت ْق ِب ْح
ت ُّب �أَنْ ُت ْظ َل َمَ ،و�أَ ْح ِ�سنْ َك َما ُ ِ
َل َهاَ ،و َل ت َْظ ِل ْم َك َما ال ُ ِ
ت ُّب �أَنْ ُي ْح َ�سنَ ِ�إ َل ْيك ََ ،و ْ
ا�س ِ َبا َت ْر َ�ضا ُه َل ُه ْم ِمنْ َن ْف ِ�س َك).
ِمنْ َن ْف ِ�س َك َما ت َْ�س َت ْق ِب ُح ُه ِمنْ َغ ْ ِي َكَ ،وا ْر َ�ض ِمنَ ال َّن ِ
الن�صو�ص يف جمال �إن�صاف النا�س كثرية ،وهي تدفع باجتاه تقوية الوجدان
الأخ�لاق��ي ،مبعنى �أن يكون الإن�سانُ رقيب نف�سه ،لأن اهلل «عز وج��ل» قد جعل
يف فطرة الإن�سان ما مي ّكنه من ممار�سة هذا الدور ،و�إن كان بحاجة �أي�ض ًا �إىل
الرقابة اخلارجية ...الرقابة اخلارجية تتمثل يف مثل( :امل�ؤمنُ مر�آ ُة �أخي ِه امل�ؤمن)،
عندك َمن �أهدى �إليك
�صد َقك ال َمن �ص َّدقك) ،و(ليكن �آث َر النا�س َ
و(�صدي ُقك من َ
عي َبك ،و�أعا َنك على نف�سك).
هذه ثالث �أدوات للرقابة اخلارجية التط ّوعية غري القانونية ،الأخ امل�ؤمن،
وال�صديق ،والناقد الإيجابي �أي ًا كان هذا ال�شخ�ص بالن�سبة �إليك ،قريب ًا �أم غريب ًا...
ومع القانون وقنواته ُت�صبح لدينا �أربعة �أدوات .لكنْ وجود هذه الأدوات اخلارجية
ال ُيغني الإن�سان عن �أداة الرقابة الذاتية� ،أي الوجدان الأخالقي احلي ،م�ضاف ًا �إىل
ال�شعور بالرقابة الإلهية بلحاظ �أننا ن�ؤمن بالآخرة ،وما فيها من ح�ساب.
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�إن القانون الذي يعا ِقب على خمالفته لن يتم ّكن وحده من بناء جمتمع ناجح
�آمن ومتوازن يف ظل غياب �أو �ضعف الدور الرقابي الذاتي لدى الفرد ...بل �إن
الرقابة الذاتية �أق��وى و�أه��م من القانون ،لأن رجال القانون قد يغيبون ،وعيون
النا�س قد تكون غافلة �أو غري ناقدة ،ويبقى ال�ضمري الإن�ساين على املحك� ...ضع
نف�سك مكان الآخرين واحكم على املوقف� ،إن قبلت به لنف�سك فاقبله للآخرين،
و�إن كنت كاره ًا له فال تخرت لنف�سك وللآخرين �إال ما هو خري.

اخلطبة الثانية

ذوو االإعاقة ..تصورات ومواقف
تعاملت الب�شرية مع ذوي الإعاقة؟ وكيف َت ّيز الإ�سالم يف هذه الق�ضية؟
كيف َ
وهل ترتقي �سلوكياتنا اليوم يف مراعاة خ�صو�صياتهم النف�سية والعقلية واجل�سدية؟
بع�ض الأمم يف املا�ضي كانت تنظر �إىل ذوي االحتياجات اخلا�صة بنظرة،
وتتعامل معهم بطريقة� ،أقل ما تو�صف به �أنها ال �إن�سانية ...بل وقد ت�صل �أحيان ًا
�إىل درجة الوح�شية.
• نظرات ظاملة:
ال�صحفية وامل�ؤلفة «كاثرين كورمبي» متخ�ص�صة يف ال�شئون االجتماعية ،وكتاباتها
ذات طابع حتقيقي ،وحا�صلة على عدة جوائز ،ذكرت يف كتابها «كب�ش الفداء ..ملاذا
نخذل املعاقني؟» Scapegoat: Why We Are Failing Disabled People
ال�صادر يف � 2011صور ًا عديدة ملنطلقات النا�س يف ت�صوراتهم ومواقفهم ال�سلبية
عرب التاريخ جتاه ذوي الإعاقة.
ومن بني هذه املنطلقات التي جاءت يف هذا امل�صدر وم�صادر �أخرى ،اعتقاد
النا�س بوجود:
210

 .1قوى �سحرية �أو �شريرة جعلتهم بهذه ال�صورة ،و�أنهم ال َيجلبون ملن حو َلهم
�إال النح�س وال�شر.
 .2غ�ضب من الآلهة جتاههم ،مما ي�ؤدي �إىل نبذهم ،ومن ثم �صريورتهم حتت
ت�ص ّرف ال�شياطني.
� .3أثر اجتماعي �سلبي ،لأن تنا�سلهم �سي�ؤدي �إىل �ضعف املجتمع من خالل �إيجاد
ن�سل �ضعيف يتوارث هذه الإعاقة ،وقد قال �إفالطون يف كتابه «اجلمهورية» بوجوب
قتل الأطفال املعاقني .ولذا جند الإغريق يعمدون �إىل قتل الأطفال املعاقني...
و�أهل �إ�سبارطة ُيلقون بهم من �أعايل اجلبال ليكونوا طعام ًا للحيوانات والطيور
ن�ص القانون الروماين على �إعدام الأطفال املعاقني �أو امل�ش ّوهني،
املفرت�سة ..كما ّ
وكان يتم ذلك بالرجم غالب ًا ،وغاية الرحمة بهم �أن يتم حتويلهم �إىل عبيد.
ويف امل�سيحية انق�سم ر�أي الكني�سة ،حيث ر�أى بع�ض رجال الدين �أن الإعاقة
عقاب �إلهي للإن�سان ب�سبب ذنوبه ،ويتم ذلك ب�إجناب طفل معاق� ،أو ب�إ�صابة
الفرد نف�سه بالإعاقة الحق ًا .و ُيذكر �أن «مارتن لوثر» م�ؤ�س�س الربوت�ستانتية طلب
من �أحد احل ّكام �أن ُيغرق طف ًال معاق ًا ،وعندما مت االعرتا�ض على ذلك من قبل
البع�ض ،ب ّرر لوثر طلبه ب�أن البديل هو �أن يوا�صل امل�سيحيون ال�صالة يومي ًا لطرد
ال�شيطان امل�ستحوذ على ال�صبي ،ف�أيهما �أهون؟! وللإن�صاف ،هناك يف الكتاب
املقد�س تو�صيات مب�ساعدة بع�ض الفئات ،كال ُعمي ،ولكن هناك �أي�ض ًا ما ُير�شد �إىل
�أن بع�ض الإعاقات ناجتة عن املعا�صي ،و�أن لل�شياطني ت�سلط ًا على املعاقني.
واجلاهليون العرب كانوا يعتربون �أن اجل��ن هم الذين ي���ؤ ّث��رون يف الطفل
فيجعلونه معاق ًا ،وكانوا يت�شاءمون من ذوي الإعاقات ،وال يجال�سونهم على طعام.
• يف التصور اإلسالمي:
وعندما بعث اهلل حممد ًا «�صلى اهلل عليه و�آله» ق ّدم ر�ؤية خمتلفة بخ�صو�ص
ذوي الإعاقات ،واعتربهم جز ًء من املجتمع ،لهم من احلقوق ما لغريهم ،وخ ّفف
عنهم بع�ض التكاليف مبا يتنا�سب مع قدراتهم ،بل و�أ�سقطها عن ذوي الإعاقات
الذهنية ،وطالب امل�سلمني باحرتامهم و�إعانتهم.
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واحدة من الآي��ات القر�آنية التي عاجلت م�س�ألة ترتبط بنموذجني من ذوي
ال ْع َم ٰى َح َر ٌج َو َل َعلَى ْ َ
س َعلَى ْ َ
ال ْع َر ِج
الإعاقات قول اهلل «�سبحانه وتعاىل»َّ } :ل ْي َ

ِيض َح َر ٌج َو َل َعل َٰى أَن ُف ِس ُك ْم أَن َت ْأ ُكلُوا مِن ُب ُيو ِت ُك ْم أَ ْو ُب ُي ِ
وت
ْمر ِ
َح َر ٌج َو َل َعلَى ال َ
آ َبا ِئ ُك ْم« {....النور ،»61:وهذا راجع �إىل التح ّرز من جمال�ستهم على طعام.
وح ّرم ال�سخرية منهم ونبزهم بالألقاب امل�سيئةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين آ َم ُنوا َل
َّذ َ
ِس ٍ
اء َع َسى
اء م ْ
َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم م ْ
ِن ن َ
ِن َق ْو ٍم َع َسى أَ ْن َي ُكو ُنوا َخ ْي ًرا ِم ْن ُه ْم َو َل ن َ
ِس ٌ
أَ ْن َي ُك َّن َخ ْي ًرا ِم ْن ُه َّن َو َل َت ْل ِم ُزوا أَ ْن ُف َس ُك ْم َو َل َت َنا َب ُزوا ِب ْ َ
ْس ِ
ال ْس ُم
ال ْل َق ِ
اب ِبئ َ
ون{ «احلجرات.»11 :
مي ِ
ِك ُه ُم َّ
َم َي ُت ْب َف ُأو َلئ َ
ا ْل ُف ُس ُ
ِم َ
وق َب ْع َد ْ ِ
ال َ
ان َو َم ْن ل ْ
الظال ُ

وعن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :من كفى �ضرير ًا حاجة من حوائج الدنيا
وم�شى فيها حتى يق�ضي اهلل له حاجته �أعطاه اهلل براءة من النفاق ،وبراءة من
النار ،وق�ضى له �سبعني حاجة من حوائج الدنيا ،وال يزال يخو�ض يف رحمة اهلل عز
وجل حتى يرجع).
وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ال ُتدميوا النظر �إىل �أهل البالء واملجذومني؛
ف�إن ذلك ُيحزنهم) .وعن الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم»�( :إ�سماع الأ�صم من غري
ت�ضجر �صدق ٌة هنيئة).
ّ
اهلل َ
ويف عهد الإمام علي ملالك الأ�شرت تو�صية خا�صة بهمُ ( :ث َّم َ
اهلل ِف َّ
الط َب َق ِة
َاج َني َو�أَ ْه ِل ا ْل ُب�ؤْ َ�سى َو َ
الز ّْم َنى) �أي
ال�س ْف َلى ِمنَ ا َّل ِذينَ َال ِحي َل َة َل ُه ْم َو ْ َال َ�س ِاكني َوا ْلـ ُم ْحت ِ
ُّ
هذ ِه َّ
ا�ست َْح َف َظ َك ِمنْ َح ِّق ِه
الإعاقات (ف ِ�إ َّن ِف ِ
الط َب َق ِة َقا ِنع ًا َو ُم ْع َ ّت ًاَ ،و ْاح َف ْظ هلل َما ْ
ِف ِيه ْمَ ،و ْاج َعل َل ُهم ِق ْ�سم ًا ِمن َب ْي ِت َما ِل َكَ ،و ِق�سم ًا ِمنْ َغ َّال ِت َ�ص َو ِاف ال ْإ�س َال ِم ِف ُك ِّل
َب َلد� )......أي �أن اهلل جعل له�ؤالء حق ًا يف �أموال النا�س ويف املال الذي بيد الدولة
ليكون معين ًا للمحتاج منهم ولت�أمني احتياجاتهم العالجية والرعائية� ..إلخ ( َف َال
َي ْ�ش َغل َّن َك َع ْن ُه ْم َب َط ٌر )....بحيث ترى �أنك �أجنزت مهام ًا كربى ،وبالتايل ُيغت َفر لك
�إهمال هذه الفئة ( َف َال ُت ْ�ش ِخ ْ�ص َه َّم َك َع ْن ُه ْمَ ،و َال ُت َ�ص ِّع ْر َخ َّد َك َل ُه ْمَ ،و َت َف َّق ْد ُ�أ ُمو َر َمنْ
منْ َت ْقت َِح ُم ُه ا ْل ُع ُيونُ َو َ ْ
الر َج ُالَ ،ف َف ِّر ْغ لأول ِئ َك ِث َقت ََك ِمنْ
َال َي ِ�ص ُل ِ�إ َل ْي َك ِم ْن ُه ْم ِ َّ
ت ِق ُر ُه ِّ
�أَ ْه ِل ْ َ
ال ْ�ش َي ِة َوال َّت َو ُ
هلل َت َع َال َي ْو َم َت ْل َقا ُهَ ،ف ِ�إ َّن
ا�ض ِعَ ،ف ْل َ ْي َف ْع ِ�إ َل ْي َك ُ�أ ُمو َر ُه َبال ْإع َذا ِر ِ�إ َل ا ِ
اف ِمنْ َغ ْ ِي ِه ْم).
إن�ص ِ
ه�ؤُ َال ِء ِمنْ َب ْ ِي ال َّر ِع َّي ِة �أَ ْح َو ُج ِ�إ َل ال َ
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املن�صفة والتو�صيات الأخالقية دف َعت
هذه النظرة الإن�سانية والت�شريعات ِ
امل�سلمني للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة بعيد ًا عن الت�صورات اخلرافية
�شجعت
يف من�ش�أ الإعاقة ،والنظرات التحقريية ،والت�شريعات الظاملة بح ّقهم ،كما ّ
امل�سلمني والدولة للم�ساهمة يف التخفيف من معاناتهم.
• يف العصر احلديث:
ويف الع�صر احلديث ،برز االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة على �أكرث من
م�ستوى ،و�صدر يف عام  1975عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة الإعالن اخلا�ص
بحقوق ذوي الإعاقة ،وا�شتمل على  13بند ًا ،تت�ض ّمن حقوقهم ال�شخ�صية واملدنية
واالجتماعية والتعليمية واالقت�صادية وال�سيا�سية وغريها.
ويف عام  1992مت حتديد يوم  3دي�سمرب من كل عام يوم ًا عاملي ًا لذوي الإعاقة،
وهو يهدف �إىل التوعية لق�ضايا الإعاقة ،ودعم الت�صاميم الهند�سية واملرورية
املنا�سبة لهم ،و�إ�شراكهم يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية.
كما مت التد ّرج يف ا�ستعمال امل�صطلحات الأرفق للداللة عليهم ،وتن ّوع ما بني
املع ّوقني واملعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة �إىل �أن ا�ستقر م�ؤخر ًا على م�صطلح
«ذوو الإعاقة».
• موقف الكويت:
يف الكويت ،جند �أن املادة  11من الد�ستور تن�ص على �أنه( :تكفل الدولة املعونة
للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة �أو املر�ض �أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات
الت�أمني االجتماعي واملعونة االجتماعية والرعاية ال�صحية).
وم��ن هنا مت ت�أ�سي�س الكثري م��ن امل�شاريع الرتبوية والتعليمية وال�صحية
والرعائية اخلا�صة بذوي االحتياجات اخلا�صة ،وبرامج التوعية ،و�سن وتنظيم
القوانني اخلا�صة بهم.
وال�����س���ؤال امل��ه��م :ه��ل يرتقي جمتمعنا ال��ي��وم يف نظرته وتعامله م��ع ذوي
االحتياجات اخلا�صة �إىل امل�ستوى املتناغم مع كل ما �سبق يف املنظور الإ�سالمي
والأممي والد�ستوري؟
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• مواقف ذوي اإلعاقة:
يخ�ص حتديد مواقف
خذ هذا املثال :واح��دة من الت�شريعات التنظيمية ما ّ
خا�صة ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة لتي�سري و�صولهم �إىل مق�صدهم ،وين�ص
القانون على احلب�س والغرامة املالية و�سحب الرخ�صة يف بع�ض حاالت ا�ستغالل
هذه املواقف من قبل الآخرين ...ف�إىل �أي مدى يتم اليوم االلتزام بذلك؟ وحيث
من املفرت�ض �أنه كلما م ّر الوقت على و�ضع القوانني كلما ازداد وعي املجتمع بها،
وازداد امتثا ًال وتطبيق ًا لها� ،إال �أننا جند �أحيان ًا �أن امل�س�ألة معكو�سة ،وال�سبب:
 .1غياب الوجدان الأخالقي واحل�س الرقابي لدى الفرد ،وقد حتدثت عن �أثره
فيما م�ضى.
 .2تراخي اجلهات امل�سئولة بعد �شهر �أو �شهرين من احلما�سة الكبرية يف
تطبيق هذا القانون وغريه من القوانني ،مبا ي�شجع املواطن والوافد على حد �سواء
للتج ّر�ؤ على املخالفة.
 .3التدخل ال�سلبي من قبل �أ�صحاب الو�ساطات.
• مسئولية حاضرة:
نف�سه ميزان ًا بينه وبني النا�س ،ولن�ضع �أنف�سنا مو�ضع �صاحب
فليجعل ك ٌّل منا َ
احل��ق ،ولن ُكن من�صفني  -عندما تغيب عني الرقيب  -وجنعل ت�صرفاتنا جتاه
حقوق الآخرين على الأقل مبا ميليه علينا وجداننا الأخالقي ،ثم لننظر هل ميكن
ملثل هذه الت�صرفات الال قانونية والال �أخالقية �أن تكون مقبولة وم�ستح�سنة؟
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آيات أم معاجز ؟

م�صطلح «�آية» من امل�صطلحات القر�آنية التي ُ
كث ا�ستعمالها .والآية -لغوي ًا-
هي العالمة والإمارة الظاهرة التي تدل على �شيء ما وت�ستدعي التث ّبت والتوقف
عندها .وهي م�شتقة من «الت�أ ّيي» .قال ابن منظورُ ( :يقال :قد ت�أ َّي ْي ُت� ،أي :تَل َّب ْث ُت
و َ
حت َّ�س ْب ُت) .ومن هنا �أطلق اهلل «عز وجل» على املقاطع التي تت�ش ّكل منها ال�سور
القر�آنية عنوان «�آيات» ،لأنها عالمات ودالئل ظاهرة تدل على �سماو ّيتها و�صحة
نبوة حممد «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» ،ولأن ما فيها من م�ضامني �إميانية وت�شريعية
وح َكمية ،ت�ستدعي النظر والتث ّبت والتوقف عندها واال�ستفادة منها.
و�أخالقية ِ
ومن الأمور التي ينبغي �أن نلتفت �إليها �أن القر�آن الكرمي مل ي�ستعمل م�صطلح
«معجزة» للداللة على ما �أ ّي��د به بع�ض الأن��ب��ي��اء� ،أو الأم���ور اخل��ارق��ة للقوانني
الطبيعية ،بل ا�ستعمل م�صطلح «�آية» .وا�ستعمال كلمة «�آية» ب�ش�أن ما ُنط ِلق عليه
عنوان «املعجزة» �أوفق بالغاية منها .فالغاية الرئي�سة والأهم عند اهلل هي هداي ُة
وفتح �أعي ِنهم على احلقائق ،ال التعجيز
النا�س و�إر�شادُهم و� ُ
إخراجهم من غفلتهمُ ،
حتد مع عباده وهو القوي العزيز ،و�إنْ كان هذا
والتغ ّلب والقهر والدخول يف حالة ٍّ
حا�ص ًال يف بع�ض الأحيان ب�سبب العناد والطغيان واجلحود.
ومن املفرت�ض بنا �أن نعيد االعتماد على امل�صطلحات القر�آنية ،لأن لهجرانها
وا�ستبدالها مب�صطلحات �أخرى �آثار �سلبية متعددة ،من بينها خفاء �أو �ضياع بع�ض
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املفاهيم املهمة املرتبطة بامل�صطلح ،كالذي نحن فيه ،مما ي�ؤ ّدي �أي�ض ًا خللل عند
التطبيق ب�إدخال �أو �إخراج بع�ض الأحداث على اعتبار �أنها من املعاجز �أم لي�ست
منها .و�آيات القر�آن اخلالدة وعظمة ت�أثريها تفوق �ش�أن ًا الآيات املادية حمدودة
الزمن والت�أثري ،وقد �أُعطي النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أكرث من �ستة �آالف �آية
خالدة بخلود القر�آن ،فالآيات امل�صدِّ قة لر�سالة حممد «�صلى اهلل عليه و�آله» �أكرث
عدد ًا و�أكرث امتداد ًا يف الزمان واملكان ،و�أعظم من �أية �آية �أخرى نزلت على �أي
�إن�سان .ثم �إن من مميزات الآيات الإلهية بح�سب القر�آن �أنها:
ْل
ْج ُّن َعلَى أَن َي ْأتُو ْا ِب ِمث ِ
�أ) تفوق قدرات الب�شر} :قُل َّلئ ِ
نس َوال ِ
اج َت َم َع ِت ا ِ
ِن ْ
إل ُ
ُون ِب ِم ْثل ِ
َان َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍض َظ ِه ًريا{«الإ�سراء.»88:
َه َذا ا ْل ُق ْر ِ
آن َ
ِه َو َل ْو ك َ
ال َي ْأت َ
ات َب ِّي َن ٍ
ِس َع آ َي ٍ
ات{«الإ�سراء.»101:
ب) وا�ضحة ال َلب�س فيهاَ } :و َل َق ْد آ َت ْي َنا ُم َ
وسى ت ْ
ول ِّمن
ِر َع ْو ُن إ ِِّني َر ُس ٌ
ج) قد تكون لإثبات م�صداقية النبيَ } :وق َ
َال ُم َ
وسى َيا ف ْ
ْت ِبآ َي ٍة
ني{ «الأعراف »104:فبم ر ّد عليه فرعون؟ }ق َ
ُنت ِجئ َ
َال إِن ك َ
َّر ِّب ا ْل َعا َل ِم َ

الصاد ِ
نيَ ،و َن َز َع َي َد ُه
َف ْأ ِت ِب َها إِن ك َ
ان ُّم ِب ٌ
ِق َ
نيَ ،ف َأ ْل َقى َع َصا ُه َف ِإذَا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ُنت م َ
ِن َّ
ِلن ِ
ِين{ «الأعراف.»108-106:
َف ِإذَا ِه َي َب ْي َضاء ل َّ
اظر َ
انص ُروا آ ِل َه َت ُك ْم إِن كُن ُت ْم
د) وقد تكون لإنقاذ �صاحبها} :قَالُوا َح ِّرقُو ُه َو ُ
نيُ ،ق ْل َنا َيا َنا ُر كُونِي َب ْر ًدا َو َسال ًما َعلَى ِإ ْب َر ِ
ف ِ
يمَ ،وأَ َرا ُدوا ِب ِه َك ْي ًدا
َاعلِ َ
اه َ
اه ُم ا َ
ِين{ «الأنبياء.»70-68:
أل ْخ َسر َ
َج َع ْل َن ُ
فَ
هـ) وقد تكون بغر�ض التخويف وحتقيق ال�صدمة من �أجل هداية النا�سَ } :و َما
َذ َب ِب َها ا َ
َم َن َع َنا أَن ُّن ْر ِس َل ِباآل َي ِ
َة ُم ْب ِص َر ًة
الناق َ
ات إ َّ
ِال أَن ك َّ
َمو َد َّ
أل َّول َ
ُون َوآ َت ْي َنا ث ُ
َمو ْا ِب َها َو َما ُن ْر ِس ُل ِباآل َي ِ
َخوِي ًفا{ «الإ�سراء.»59:
ات إ َّ
فَ
ِال ت ْ
َظل ُ

نت ِب ِن ْع َم ِت َر ِّب َك ِب َك ِ
اه ٍن َوال
و) وقد تكون حت ّدي ًا بغر�ض الهداية} :ف َ
َما أَ َ
ِّر ف َ
َذك ْ
ُون َش ِ
َر َّب ُصوا َف ِإ ِّني َم َع ُكم ِّم َن
ْم ُن ِ
َم ْج ُن ٍ
ون ،ق ْ
ون ،أَ ْم َي ُقول َ
ص ِب ِه َر ْي َب ال َ
اع ٌر َّن َت َر َّب ُ
ُل ت َ
َه
ني ،أَ ْم َت ْأ ُم ُر ُه ْم أَ ْحال ُم ُهم ِب َه َذا أَ ْم ُه ْم َق ْو ٌم َط ُ
ُون َت َق َّول ُ
ْم َت َر ِّب ِص َ
ون ،أَ ْم َي ُقول َ
اغ َ
ال ُ
ِق َ
ِه إِن كَا ُنوا َصاد ِ
يث ِّم ْثل ِ
ونَ ،ف ْل َي ْأتُوا ِب َح ِد ٍ
ني{«الطور.»34-29 :
َبل ّل ُي ْؤ ِم ُن َ

ز) كما قد تكون و�سيلة لت�أكيد حقيقة من احلقائق التي ُينكرها النا�س ،فقد
اعترب القر�آن الكرمي �أن ال�سيدة مرمي بنت عمران كانت �آية من �آيات اهلل للداللة
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َر َج َها َف َن َف ْخ َنا فِي َها مِن ُّر ِ
وح َنا
على قدرته على اخللق والبعثَ } :و َّالتِي أَ ْح َص َن ْت ف ْ
ني{ «الأنبياء ،»91:و�س�أحتدث فيما يلي عن هذا
اها َوا ْب َن َها آ َي ًة ِّل ْل َعا َل ِم َ
َو َج َع ْل َن َ

الأمر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال ب�إذن اهلل «تعاىل».

اخلطبة الثانية

آيات اهلل ،البتول والزهراء والعقيلة
�أ�شرت فيما م�ضى �إىل �أن اهلل «تعاىل» جعل ال�سيدة مرمي �آية من �آياته ،وقد
جاء ذلك يف جانب منه تكرمي ًا وتعظيم ًا لها ،ويف جانب �آخر �سبب ًا من �أ�سباب جت ّلي
قدرته وعظمته .لقد ا�صطفاها اهلل من بني كل الرجال والن�ساء يف زمانهاَ } :و ِإ ْذ
َت الْمال ِئ َك ُة َيا َمر َي ُم إ َّ َ
اص َط َف ِ
عظيم من
اك{ لتكونني يف خدمة ٍ
ِن اهلل ْ
قَال ِ َ
ْ
بيت ٍ
بيوته } َو َط َّه َر ِك{ خالل فرتة �إعدا ِد ِك يف بيته منذ طفولتك الأوىل لتكوين مه ّي�أة
اص َط َف ِ
ني{ لتكوين �أم ًا
ِساء ا ْل َعا َل ِم َ
و ُمع ّدة حلمل امل�سئولية العظيمة } َو ْ
اك َعلَى ن َ
لولد يولد من غري �أب ،هو امل�سيح ،وليكون هذا احلمل وهذه الوالدة �آية من �آيات
عظيم قدرته يف خمالفة ال�سنة
القدرة الإلهية .وبذا جعل اهلل ال�سيدة مرمي مظه َر ِ
الب�شرية حل�صول َحمل �أنثى دون �أن يقربها ذكر ،لريى النا�س مثا ًال من القدرة
الإلهية على اخللق والبعث.
• آية اهلل ...البتول مرمي:
ومل ي� ِأت هذا اال�صطفاء الإلهي من فراغ ،ومل يتحقق ذلك التطهري من دون
�سبب ،بل �إنه وليد ما كانت تتمتّع به هذه ال�سيدة من �صفات جعلتها يف م�صاف
امل�صط َفني من �أنبياء اهلل ور�سله .وقد ظهر ذلك منذ بداية ن�ش�أتها ..قال «عز
ِم
ِم ِإ ْذ ُي ْل ُقون أَ ْق َ
وجل»َ } :و َما ك َ
ال َم ُه ْم أَ ُّي ُه ْم َي ْك ُف ُل َم ْر َي َم َو َما ُك ْن َت ل َ
ُنت ل َ
َد ْيه ْ
َد ْيه ْ
ون{ «�آل عمران ....»44:فلماذا يتناف�سون على كفالتها ويقرتعون فيما
ِإ ْذ َي ْخ َت ِص ُم َ
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بينهم لوال �أن اهلل قد جعل يف هذه الطفلة اليتيمة من ال�صفات والعالمات ما
يدفعهم لذلك؟
ثم يخربنا القر�آن �إىل �أن اهلل �أر�سل �إليها مالئكته يف �أكرث من منا�سبة يحملون
وح َنا
�إليها كالمه ،كما يف �آية اال�صطفاء ال�سابقة ،وكما يف قولهَ } :ف َأ ْر َس ْل َنا ِإ َل ْي َها ُر َ
َف َت َمث ََّل َل َها َب َش ًرا َسو ًِّيا{ «مرمي .»17:وهكذا جند الإكرام الإلهي لها مبا جعل نبي ًا
ول َح َس ٍن َوأَن َب َت َها َن َباتًا َح َس ًنا
يتعجب من ذلكَ } :ف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ِب َق ُب ٍ
من �أنبيائه ّ
ال َيا َم ْر َي ُم
ند َها ِر ْزقًا َق َ
َوك َّ
اب َو َج َد ِع َ
َّما َد َخ َل َعلَ ْي َها َز َكر َّ
َفلَ َها َز َكر َّ
ِح َر َ
ِيا ا ْلم ْ
ِيا ُكل َ
ِن َ
ند ا ِ
ِن ِع ِ
أَ َّنى ل ِ
اب{ «�آل
َك َه َذا َقال ْ
اهلل َي ْر ُز ُق َمن َي َشاء ِب َغ ْي ِر ِح َس ٍ
هلل إ َّ
َت ُه َو م ْ

عمران .»37:كل هذه الأمور جعلت من هذه ال�سيدة املك َّرمة �آية من �آيات اهلل «عز
وجل» ...يف طفولتها املبكرة ،ويف ن�ش�أتها ،ويف حملها ووالدتها .وما بني اال�صطفاء
الأول والثاين جاء عنوان التطهري ،فال ا�صطفاء من دون هذه ال�صناعة الإلهية
اخلا�صة لعقلها وروحها و�سلوكها ...فهذه الطهارة هي مدخل هذا اال�صطفاء وب ّوابته.

• الزهراء ..آية اهلل:
وهكذا نالت موالتنا الزهراء «عليها ال�سالم» مقام اال�صطفاء الإلهي .روى
الإمام �أحمد يف «ف�ضائل ال�صحابة» برقم « ،»1331واحلاكم يف امل�ستدرك برقم
« »4853من حديث �أم امل�ؤمنني عائ�شة �أنهاَ ( :قا َلت ِل َف ِاط َم َة « َر ِ�ض َي ُ
اهلل َع ْن َها» ِب ْن ِت
«�ص َّلى ُ
«�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»� :أَ َل �أُ َب ِّ�ش ُر ِك؟ �أَ ِّن َ�س ِم ْع ُت َر ُ�س َ
اهلل
ول ا ِ
َر ُ�س ِول ا ِ
هلل َ
هلل َ
َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم» َي ُق ُ
«�س ِّي َداتُ ِن َ�سا ِء �أَ ْه ِل ْ َ
ال َّن ِة �أَ ْر َب ٌعَ :م ْر َ ُي ِب ْن ُت ِع ْم َرانَ َ ،و َف ِاط َم ُة ِب ْن ُت
ولَ :
«�ص َّلى ُ
يج ُة ِب ْن ُت ُخ َو ْي ِل ٍدَ ،و� ِآ�س َي ُة») .وقد �صححه
َر ُ�س ِول ا ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم»َ ،و َخ ِد َ
هلل َ
ال�شيخ الألباين يف «ال�سل�سلة ال�صحيحة» « »411/3قائ ًال�( :صحيح على �شرط
ال�شيخني) .هذا اال�صطفاء �أي�ض ًا مل ي� ِأت من فراغ ،بل جاء من خالل ما اتّ�صفت
به الزهراء «عليها ال�سالم» من طهارة ال��روح والعقل وال�سلوك ،وي�شهد بذلك
قوله «تعاىل»} :إ َِّنما ُير ُ ُ
ُم
س أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْ
َ
الر ْج َ
ِيد اهلل ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ِّ
َط ِه ًريا{ «الأحزاب.»33:
تْ
وقد روى املف�سرون واملح ّدثون عن ال�سيدة �أم امل�ؤمنني �أ ّم �سلمة( :يف بيتي نزلت
}إ َِّنما ُير ُ ُ
َط ِه ًريا{ ويف
ُم ت ْ
س أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َرك ْ
َ
الر ْج َ
ِيد اهلل ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ِّ
218

وعلي واحل�سن واحل�سني ،فج ّللهم ر�سول اهلل بك�ساء كان عليه ّثم قال:
البيت فاطمة ّ
«ه�ؤالء �أهل بيتي ف�أذهب عنهم الرج�س وط ّهرهم تطهري ًا»).
كانت الزهراء «عليها ال�سالم» يف كل تفا�صيل حياتها �آية من �آيات اهلل ،يف
طفولتها املب ّكرة حيث كانت � َّأم �أبيها ،ويف بيت الزوجية حيث كانت خري زوجة
و�أ ّم ،ويف عالقتها مع اهلل ومع النا�س ،وقد �شهد لها الإمام احل�سن «عليه ال�سالم»
حيث قال( :ر�أيت �أمي فاطمة «عليها ال�سالم» قامت يف حمرابها ليلة جمعتها فلم
تزل راكعة �ساجدة حتى ات�ضح عمود ال�صبح ،و�سمعتها تدعو للم�ؤمنني وامل�ؤمنات
وت�س ّميهم و ُتكرث الدعاء لهم ،وال تدعو لنف�سها ب�شيء ،فقلت لها :يا �أم��اه ،مل ال
تدعني لنف�سك كما تدعني لغريك؟ فقالت :يا بني ،اجلار ثم الدار).
• آية اهلل ..العقيلة زينب:
وعلى درب الزهراء �سارت ابنتُها العقيل ُة زينب ،التي ما �إن وقفت بني يدي
الطاغوت يف الكوفة حتى جت ّلت عظمتُها ،فكانت يف موق ِفها اخلالد �آي ًة من �آيات
اهلل حيث �أجابت على �س�ؤاله �إذ قال وهو يعي�ش ن�شوة الن�صر ،و�سكرة َ
البطرَ ( :ك ْي َف
يك َو�أَ ْه ِ��ل َب ْي ِت ِك؟ فما كان منها �إال �أن �أجابت مبنطق القر�آن
هلل ِب�أَ ِخ ِ
َر�أَ ْي ِ��ت ُ�ص ْن َع ا ِ
اجلنانَ :ما َر�أَ ْي ُت ِ�إ َّل َج ِم ًيلَ ،ه�ؤُ َل ِء َق ْو ٌم َكت ََب ُ
وعزة الإ�سالم وقوة احلق وثبات َ
اهلل
َع َل ْي ِه ُم ا ْل َقت َْل َف َ َب ُزوا ِ�إ َل َم َ�ض ِاج ِع ِه ْمَ ،و َ�س َي ْج َم ُع ُ
ا�ص ُم،
اهلل َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه ْم َفت َُحا ُّج َو ُت َخ َ
َفا ْن ُظ ْر لِ َ ِن ا ْل َف ْل ُج َي ْو َم ِئ ٍذَ ،ث ِك َلت َْك �أُ ُّم َك َيا ا ْبنَ َم ْر َجا َن َة).
• االرتباط احلقيقي:
واليوم �إذ جتتمع ذكرياتٌ ثالث ترتبط بالبتول م��رمي ،وبالزهراء فاطمة،
وبالعقيلة زينب ،نحتاج �إىل �أن نتوقف قلي ًال مع هذه الآيات من �آيات اهلل ،لنخترب
َ
ارتباطنا الإمي��ا ِّ
عمقَ
االرتباط الإمياين العميق
ين بها ،ال
العاطفي فح�سب ،لأنّ
ِ
ِّ
هو الذي ُ
وال�سلوك ،وما هذه
��روح
ِ
يكفل لنا �سالم َة امل�سري ِة يف �سالم ِة ِ
الفكر وال ِ
التناق�ضات التي يعي�شها الكثريون ما بني العنوان الذي يحملونه ،والعاطفة التي
ُ
جتي�ش يف ال�صدور من جهة ،وما بني الواقع الذي ال يتناغم وطبيعة هذا االرتباط
مع َمن م ّثلوا  -وما زالوا مي ّثلونِ -ق َمم ًا ِمن ِق َمم الطهارة يف العقل والروح والعمل،
�إ ّال خ ُري �شاهد على �ضرورة مثل هذه الوقفات التقييمية مع الذات.
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اخلطبة الأوىل

استشهاد أسد اهلل محزة

يف غزوة � ُأحد التي جرت يف ال�سنة الثالثة من الهجرة وبعد غزوة بدر ب�سنة
واح��دة تقريب ًا ،تل ّقى امل�ؤمنون �أكرث من �صدمة� ،أوىل تلك ال�صدمات مت ّثلت يف
ن�صر كب ٍري
الهزمية يف �ساحة املعركة ،بعد �أن كانت الأمور ت�سري يف اجتاه حتقيق ٍ
على امل�شركني الغزاة .ولعل الذي زاد ِمن وقع �صدمة الهزمية ،هو الت�صور املُ�سبق
الذي كان يحمله ق�سم من امل�ؤمنني ب�أنْ ال احتمال �سوى الن�صر يف كل مواجهة بني
َان َح ًّقا َعلَ ْي َنا
مع�سكري احلق والباطل ،وذلك ان�سجام ًا مع الوعد الإلهيَ } :وك َ
ني{ «الروم.»47:
ْم ْؤ ِم ِن َ
َن ْص ُر ال ُ
ومن هنا جند �أنّ �صدم َة الهزمية يف املعركة دفعت ببع�ضهم لل�شك يف م�صداقية
َد أَ َه َّم ْت ُه ْم أَن ُف ُس ُه ْم
الإميان بالر�سالة ،ويف م�صداقية الوعود الإلهيةَ } :و َطا ِئ َف ٌة ق ْ
ْج ِ
ون ِبا ِ
ِن ا َأل ْم ِر مِن َش ْي ٍء{
اهل َِّي ِة َي ُقول َ
َي ُظ ُّن َ
ُون َهل َّل َنا م َ
هلل َغ ْي َر ال َ
ْح ِّق َظ َّن ال َ
أ�سد اهلل
«�آل عمران ...»154:هذه �صدمة ،وال�صدمة الأخرى مت ّثلت يف ا�ست�شهاد � ِ
أ�سد ر�سوله حمزة بن عبد املطلب.
و� ِ
• امتياز محزة:
مع احرتامنا ل�صحابة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آل��ه» �إال �أنهم مل يكونوا
ب�أجمعهم َ
رجال حرب وبطوالت قتالية ،كان هناك تفاوت فيما بينهم يف القدرات
القتالية ومهاراتها ،وال�شجاعة والقوة البدنية وما �إىل ذلك .وكان عم النبي حمزة
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«ر�ضي اهلل عنه» ُيعترب يف اجلاهلية فتى قري�ش ل�شجاعته وب�سالته ،ويكفيه �أنه
حينما علم ب�أن �أبا جهل قد �أ�ساء لر�سول اهلل ،وقف �أمام رجاالت قري�ش و�ضرب �أبا
و�شج ر� َأ�سه و�أعلن �إميا َنه بالر�سالة ،ومل ي َهب ردو َد �أفعالهم ،ومل يجر�ؤ
جهل بقو�سه ّ
�أحد على مواجهته ،وهو وحيد ،وهم ُ
كث.
كما كان من �أعراف احلروب �آنذاك �أن ُيع ِلم ال�شجعان والأ�شداء يف القتال عن
�أنف�سهم بري�شة طويلة ي�ضعونها على ال�صدر �أو على البي�ضة (�أي ما ي�شبه اخلوذة
الع�سكرية) التي يرتدونها ...وما كان كل �أحد ليجر�ؤ على ِفعل ذلك ،لأنه �سيكون
مق�صد ًا للمقاتلني الأ�ش ّداء من مع�سكر اخل�صم .وحمزة كان من �أولئك القالئل...
يف غزوة بدر والتي روي �أنه قاتل فيها ب�سيفني ...ويف غزوة � ُأحد حيث �أع َلم نف�سه
بري�شة ن�سر.
نت له �إىل �صخرة وهو
أيت حمز َة َيفري النا�س فري ًا ،ف َك َم ُ
يقول قات ُله وح�شي( :ر� ُ
ُمك ِب�س) مهاجم (له َكتيت� )،صوت الأنفا�س يف ال�صدر (فاعرت َ
َ�ض له ِ�سباع ابن
�أم ِن َيار) ثم ذكر وح�شي كيف حمله حمزة ثم �ألقاه وبرك عليه وقتله ،قال( :ثم
علي مك ّب ًا حني ر�آين ،فلما بلغ امل�سيل) جمرى املاء (وطيء على ُج ُرف) ِ�شق
�أقبل ّ
�أو �أر�ض حمفورة باملاء (فز ّلت قد ُمه) وكانت هذه هي اللحظة التي ا�ستغ ّلها وح�شي
(فهززتُ حربتي حتى َر�ضيت منها ،ف�أ�ضرب بها خا�صرتَه حتى َخ َرجت من مثانته،
وك ّر عليه طائف ٌة من �أ�صحابه ف�أ�سم ُعهم يقولون� :أبا ُعمارة! فال يجيب .فقلت :قد
واهلل مات الرجل).
• أثر استشهاد محزة:
علي بخرب
وكان َو ْق�� ُع ا�ست�شها ِد حمزة على النبي �شديد ًا ،فبعد �أن جاء �إليه ٌّ
ا�ست�شهاده( :خرج النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» مي�شي حتى وقف عليه فقال :ما
وقفت موقف ًا قط �أغيظ �إ ّ
يل من هذا املوقف) .ويف رواية �أنه ملا بد�أت عملية دفن
ال�شهداء بعد انتهاء املعركة( :كان كلما �أتي ب�شهيدُ ،و�ضع �إىل جنب حمزة بن عبد
املطلب ،ف�صلى عليه وعلى ال�شهداء ،حتى �ص ّلى عليه �سبعني مرة).
ا�ست�شهاد حمزة ،بالإ�ضافة �إىل �سائر ال�شهداء الذين قاربوا ال�سبعني ،ومن
بينهم ال�صحابي اجلليل م�صعب بن عمري ،الذي كان مي ّثل قيمة رمزية �أخرى ملا له
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من دور يف هداية �أهل املدينة وتعليمهم ،بلحاظ كونه �سف َري ر�سول اهلل �إليهم ،م ّثل
�صدم ًة كبرية ،وهو الأمر الذي ا�ستدعى ّ
تدخ ًال �إلهي ًا ملعاجلة الآثار ال�سلبية املرتتبة
عليها وعلى �سائر ال�صدمات .فكيف كانت هذه املعاجلات كما جندها يف �سورة �آل
اخت�ص ق�سم كبري من �آياتها بهذه الغزوة و�آثارها؟ وما هي الر�سائل
عمران والتي
ّ
التي حتملها هذه الآيات ال�شريفة؟ �ستكون لنا وقفة فيما يلي ب�إذن اهلل ال�ستي�ضاح
ذلك كله.

اخلطبة الثانية

معاجلة اهلزمية والصدمة
ذكرت فيما م�ضى �أن �سورة �آل عمران ق ّد َمت معاجلات متنوعة للآثار ال�سلبية
املرتتبة على ال�صدمات التي واجهها امل�ؤمنون يف غزوة � ُأحد .وميكننا تلخي�ص ذلك
يف الآتي:
• معاجلات معرفية:
�صححت بع�ض املفاهيم لدى
من خالل نزول جمموعة من الآيات القر�آنية التي ّ
امل�ؤمنني ،وب ّينت لهم املعادالت الإلهية ،و�ضربت لهم الأمثال ،و�أنزلت ال�سكينة على
نفو�سهم.
ِن
ُون َل ْو ك َ
مثال ذلك قوله «تعاىل» يف الآية  154من ال�سورةَ } :ي ُقول َ
َان َل َنا م َ
ّ
ويتدخل لن�صرنا،
ا َأل ْم ِر َش ْي ٌء َّما ُق ِت ْل َنا َه ُاه َنا{ من املفرت�ض �أن يحمينا اهلل
لأننا الطرف الذي مي ّثل الإميان واحلق ،ولأن انت�صارنا يعني انت�صار دين اهلل،
وهزميتنا هزمية له ...هذا خط�أ مفاهيمي ا�ستدعى املعاجلة والتي جاءت يف جانب
منها كالتايل} :قُل َّل ْو كُن ُت ْم فِي ُب ُيو ِت ُك ْم َل َب َر َز ال ِ
ِم ا ْل َق ْت ُل ِإلَى
َّذ َ
ِب َعلَ ْيه ُ
ين ُكت َ
ُم َو ِل ُيم ِّحص َما فِي ُقلُو ِب ُك ْم َو ُ
ُ
ِيم
َم َض ِ
اهلل َعل ٌ
اج ِعه ْ
ِي اهلل َما فِي ُص ُدو ِرك ْ َ َ
ِم َو ِل َي ْب َتل َ
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ِب َذ ِ
الص ُدو ِر{ هناك خط�أ يف ت�صوراتكم ومفاهيمكم حول املوت والن�صر وما
ات ُّ
�إىل ذلك ،وعليكم �أن ُتد ِركوا �سنن اهلل فيها .وهناك معاجلات فكرية �أخرى �أي�ض ًا
عر�ضتها ال�سورة ِتباع ًا.
• معاجلات نفسية:
َم أَ َم َن ًة
ُم أَن َز َل َعلَ ْي ُكم ِّمن َب ْع ِد ا ْلغ ِّ
من بينها ما جاء يف قوله «تعاىل»} :ث َّ
ْشى َطا ِئ َف ًة ِّمن ُك ْم{ «�آل عمران ،»154:ونحن نعلم ما للنوم من ت�أثري يف
اسا َيغ َ
ُّن َع ً
َح َس َب َّن
تهدئة النف�س بعد انفعالها .ومن بينها الإخبار عن م�صري ال�شهداءَ ( :و َ
ال ت ْ

ُونَ ،فر ِ
يل ا ِ
ال ِ
ني ِب َما
ين ُق ِتلُو ْا فِي َس ِب ِ
ِح َ
ِم ُي ْر َزق َ
هلل أَ ْم َواتًا َب ْل أَ ْح َياء ِع َ
َّذ َ
ند َر ِّبه ْ
َاه ُم ُ
ون ِبال ِ
َضل ِ
ال َخ ْو ٌف
ِم أَ َّ
اهلل مِن ف ْ
ِه َو َي ْس َت ْب ِش ُر َ
َّذ َ
آت ُ
َم َيل َ
ْح ُقو ْا ِبهِم ِّم ْن َخ ْل ِفه ْ
ين ل ْ
ون) «�آل عمران.»170-169:
ِم َو َ
ال ُه ْم َي ْح َز ُن َ
َعلَ ْيه ْ

• معاجلات ميدانية:
من بينها �إع�لان العفو ال�شامل عن كل الذين ارتكبوا خمالفات قبل و�أثناء
ِن ال ِ
ان
ْج ْم َع ِ
اس َت َز َّل ُه ُم َّ
الش ْي َط ُ
املعركة( :إ َّ
َّذ َ
ين َت َو َّل ْوا مِن ُك ْم َي ْو َم ا ْل َت َقى ال َ
ان إ َِّن َما ْ
ِن َ
ض َما كَس ُبو ْا َو َل َق ْد َع َفا ُ
ِيم) «�آل عمران.»155:
ِب َب ْع ِ
اهلل َع ْن ُه ْم إ َّ
اهلل َغ ُفو ٌر َحل ٌ
َ
املعاجلة امليدانية الثانية مت ّثلت يف اتخاذ النبي قرار مالحقة الغزاة ،وحرمانهم
من ن�شوة الإح�سا�س بالن�صر التام واحلا�سم ،ولإعطاء امل�ؤمنني دفعة معنوية قوية
أ�سباب الن�صر متى ما �أخل�صوا هلل يف حركتهم،
ب�أنهم ميتلكون عنا�ص َر القوة و� َ
ومتى ما ن�صروا اهلل حق ًا يف امليدان ،ومل تكن حركتُهم لك�سب مغامن دنيوية� ،أو
لتحقيق م�صالح �شخ�صية .ففي �صبيحة اليوم الثاين من العودة �إىل املدينة ،وبعد
النبي بال ًال �أن ينادي باخلروج ملالحقة امل�شركني ،و�أنْ ال يخرج
�أن �صلى الفجر� ،أمر ُّ
�إال َمن َ�شهد القتال يف � ُأحد.
النبي اللواء لعلي ،وحترك مبن معه ناحية َحمراء الأَ َ�سد ( 13كم تقريب ًا
عقد ُّ
جنوب غرب املدينة وم�سجد ال�شجرة يف الو�سط بينهما) ،ف�أمر �أ�صحا َبه بالنزول
هناك و�أن يجمعوا احلطب نهار ًا ويوقدوه لي ًال ،و�أقام امل�ؤمنون بذلك املحل ثالث
ليال ،وكانوا يوقدون يف كل ليلة من تلك الليايل خم�سمائة �شعلة نار ،حتى ُترى من
املكان البعيد ...فذهب اخلرب يف كل اجتاه.
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(تركت حممد ًا
ووفد َمع َبد اخلزاعي على امل�شركني ،وكان حليف ًا للنبي ،فقال:
ُ
و�أ�صحا َبه خلفي يتح ّرقون عليكم مبثل النريان ،وقد اجتمع معه َمن تخ ّلف عنه
بالأم�س من الأو�س واخلزرج ،وتعاهدوا �أال يرجعوا حتى يلحقوكم فيث�أروا منكم،
وقد غ�ضبوا لقومهم غ�ضب ًا �شديد ًا).
دخل الرعب يف قلوب امل�شركني ،و�سارعوا يف العودة لديارهم خوف ًا مما قد
ي�صيبهم .وقد �أثنى اهلل «تعاىل» على امل�ؤمنني ملوقفهم هذا} :ال ِ
اس َت َجا ُبو ْا
َّذ َ
ين ْ

ول مِن َب ْع ِد َما أَ َصا َب ُه ُم ا ْل َق ْر ُح ِلل ِ
ِ
ات َق ْوا أَ ْج ٌر
الر ُس ِ
ين أَ ْح َس ُنو ْا ِم ْن ُه ْم َو َّ
َّذ َ
هلل َو َّ
يم{ «�آل عمران.»172:
َع ِظ ٌ

• مسئوليات يف أجواء الصراع:
ويه ّمني هنا �أن �أ�ستعر�ض ما اختُتمت به �سورة �آل عمران ،حيث قامت الآيات
ببيان ُ�س ّن ٍة من �سنن اهلل «تعاىل» ،وهي مبثابة در�س �إمياين وتاريخي وعملي ال غنى
ون َ
لنا عنه .يف البدء ،قال اهلل «تعاىل» وا�صف ًا �أويل الألباب} :ال ِ
اهلل
ُر َ
َّذ َ
ين َي ْذك ُ

ات َوا َ
الس َما َو ِ
ض َر َّب َنا َما
ون فِي َخل ِ
أل ْر ِ
ِم َو َي َت َف َّك ُر َ
َى ُج ُنو ِبه ْ
ْق َّ
ِق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َو َعل َ
َخلَ ْق َت َه َذا َب ِ
النا ِر{ «�آل عمران.»191:
اط ً
اب َّ
ال ُس ْب َحا َن َك َف ِق َنا َع َذ َ

يف �أجواء ال�صراع القائم بني احلق والباطل ،هناك م�سئوليات ،وهي ال تتوقف
عند ح ّد اال�ستعداد الع�سكري وامليداين ،بل البد من الإعداد املكثف على امل�ستويني
الروحي والفكري �أي�ض ًا.
امل�سئولية الأخرى تتم ّثل يف تقوية االرتباط باهلل من خالل الدعاء وا�ستمداد
القوة من عنده انطالق ًا من الإح�سا�س بال�ضعف ،و�أن الأمور ك َّلها من عند اهلل ،مبا
ِن
النا َر َف َق ْد أَ ْخ َز ْي َت ُه َو َما ل َّ
ُد ِخ ِل َّ
ِلظا ِل ِم َ
يف ذلك الن�صرَ } :ر َّب َنا إ َِّن َك َمن ت ْ
ني م ْ

ِر
مي ِ
ان أَ ْن آ ِم ُنو ْا ِب َر ِّب ُك ْم فَآ َم َّنا َر َّب َنا ف ْ
نصارٍَّ ،ر َّب َنا إ َِّن َنا َس ِم ْع َنا ُم َنا ِد ًيا ُي َنادِي ِل ِ
إل َ
أَ َ
َاغف ْ
َف ْر َع َّنا َس ِّيئَا ِت َنا َو َت َو َّف َنا َم َع ا َ
دت َنا َعلَى
أل ْب َرارَِ ،ر َّب َنا َوآ ِت َنا َما َو َع َّ
َل َنا ُذ ُنو َب َنا َوك ِّ
ِف ا ْلمِي َعا َد{ «�آل عمران.»194-192:
ُخ ِز َنا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إ َِّن َك َ
ِك َو َ
ُر ُسل َ
ال ت ْ
ال ت ْ
ُخل ُ

وعد �إلهي ،ومن �أ�صدق من اهلل
حينذاك �سترتتّب النتيجة احلتمية التي هي مبثابة ٍ
قي ً
ِل ِّمن ُكم ِّمن َذ َك ٍر أَ ْو أُنثَى
ال أُ ِضي ُع َع َم َل َعام ٍ
اب َل ُه ْم َر ُّب ُه ْم أَ ِّني َ
َاس َت َج َ
ال؟ }ف ْ

ِجو ْا مِن ِد َيار ِ
ض فَال ِ
ِه ْم َوأُوذُو ْا فِي َس ِبيلِي
َب ْع ُض ُكم ِّمن َب ْع ٍ
َّذ َ
اج ُرو ْا َوأُ ْخر ُ
ين َه َ
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ِم َو ُ
َوقَا َتلُو ْا َو ُق ِتلُو ْا ُ
أل ْد ِخل ََّن ُه ْم َج َّن ٍ
َح ِت َها
ألك ِّ
َجرِي مِن ت ْ
ات ت ْ
َف َر َّن َع ْن ُه ْم َس ِّيئَا ِته ْ
هلل َو ُ
اَ
ند ا ِ
أل ْن َها ُر َث َوا ًبا ِّمن ِع ِ
اب) «�آل عمران.»195:
ند ُه ُح ْس ُن َّ
الث َو ِ
اهلل ِع َ

هذا على م�ستوى الآخرة ...فماذا عن الآثار املرتتبة على �صعيد هذه احلياة؟
ُّب ال ِ
الد{ ال تنخدع
جاء اجلواب كالتايلَ } :
ين َك َف ُرو ْا فِي ا ْل ِب ِ
َّذ َ
ُر َّن َك َت َقل ُ
ال َيغ َّ
ْس ا ْل ِم َها ُد{ «�آل
بظاهر القوة عندهم } َم َتا ٌع َقل ٌ
ُم َم ْأ َو ُ
ِيل ث َّ
اه ْم َج َه َّن ُم َو ِبئ َ
عمران.»197-196:
م�سئوليات
بيان طبيع ِة
ثم ُتختتم ال�سورة بو�صية �إلهية ُت ِّث ُل ُزبد َة
املخا�ض يف ِ
ِ
ِ
ات ُقو ْا َ
املرحلةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
اهلل َل َعلَّ ُك ْم
اص ِب ُرو ْا َو َصا ِب ُرو ْا َو َرا ِب ُطو ْا َو َّ
َّذ َ
ين آ َم ُنو ْا ْ
ُت ْفل ُِح َ
ون{ «�آل عمران� .»200:أيها امل�ؤمنون ،ال تَتخ ّلوا عن �إميانكم ،وال تَ�سمحوا
نفو�سكم ،وال تَرتكوا َما ًال لل�ضعف ب�أن َيغل َبكم ،و�أعينوا
للهزمية ب�أن تتغلغل �إىل ِ
َ
بع�ضكم بع�ض ًا يف هذه الطريق ال�صعبة ،وال ت�سمحوا لهذه ال�صدمات العنيفة ب�أن
ُ
أحزان والهموم ،فقد �أعل َمكم اهلل ِمن ُ
قبل �أنه} :إِن َي ْم َس ْس ُك ْم
بحر ال ِ
ُت ِغر َقكم يف ِ

َم ُ
ْك ا َ
اهلل
ُه َو ِتل َ
الن ِ
أل َّيا ُم ُن َدا ِو ُل َها َب ْي َن َّ
َر ٌح ِّم ْثل ُ
اس َو ِل َي ْعل َ
َر ٌح َف َق ْد َم َّ
س ا ْل َق ْو َم ق ْ
قْ
ين آ َم ُنو ْا َو َي َّت ِخ َذ مِن ُك ْم ُش َه َداء َو ُ
ال ِ
ني{ «�آل عمران...»140:
ال ُي ِح ُّب َّ
اهلل َ
الظا ِل ِم َ
َّذ َ

و�سيعلم الذين ظلموا � َّأي منقلب ينقلبون.
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اخلطبة الأوىل

االستشراق االستعماري

نقل القر�آن الكرمي �صورتني ملوقفني متعار�ضني من مواقف علماء �أهل الكتاب
جتاه ر�سالة الإ�سالم وكتاب اهلل املجيد:
املن�صفني الباحثني عن احلقيقة واملبادرين للت�صديق به مبجرد االطالع
� .1صورة ِ
ْم مِن َق ْبل ِ
ِن ال ِ
ِه ِإذَا ُي ْتلَى
عليه ،وذلك يف مثل قوله «تعاىل»} :إ َّ
َّذ َ
ين أُوتُو ْا ا ْل ِعل َ
ون ِل َ
َان َو ْع ُد َر ِّب َنا
ألذْق ِ
ان َر ِّب َنا إِن ك َ
ُون ُس ْب َح َ
َان ُس َّج ًداَ ،و َي ُقول َ
ِم َي ِخ ُّر َ
َعلَ ْيه ْ
ون ِل َ
وعا{ «الإ�سراء.»109-107:
ألذْق ِ
َان َي ْب ُك َ
َم ْف ُعوالًَ ،و َي ِخ ُّر َ
ون َو َيز ُ
ِيد ُه ْم ُخ ُش ً
لَ

ي�صلون �إىل احلقيقة ف ُينكرونها ،قال «تعاىل»:
� .2صورة املكابرين اجلاحدين الذين ِ
}ال ِ
ِن َفرِي ًقا ِّم ْن ُه ْم
اء ُه ْم َوإ َّ
َما َي ْع ِرف َ
َّذ َ
ين آ َت ْي َن ُ
اه ُم ا ْل ِك َت َ
اب َي ْع ِرفُو َن ُه ك َ
ُون أَ ْب َن َ
ون{ «البقرة.»146:
َم َ
َل َي ْك ُت ُم َ
ون ال َ
ْح َّق َو ُه ْم َي ْعل ُ
وعدد كبري من امل�ست�شرقني الذين ن�شطوا بقوة منذ القرن الثامن ع�شر وبحثوا
يف الإ�سالم هم من هذا النمط الثاين ال��ذي مل ي�ستطع التج ّرد من الع�صب ّية،
والتح ّلي بالإن�صاف عند البحث.
واال�ست�شراق عبارة عن حركة غربية تركز على ا�ستك�شاف الثقافة ال�شرقية
ودرا�ستها عن كثب ،وتو�ضيح النظرة الغربية لهذه الثقافة يف جماالت التاريخ
واالقت�صاد واجلغرافيا واللغة والآداب والفنون والأديان ،وغري ذلك.
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وهذه احلركة و�إن كانت مهتمة بال�شرق ككل على اختالف ثقافاته وح�ضاراته
ان�صب  -بالدرجة الأوىل  -على الإ�سالم وامل�سلمني
ودياناته� ،إال �أن اهتمامها
ّ
و�شئونهم .وقد ن�شطت حركة اال�ست�شراق �ضمن احلركة «اال�ستعمارية» لل�شرق،
وكانت يف خدمتها ،وا�ستم ّرت تقريب ًا �إىل منت�صف القرن الع�شرين ،و�أطلق عليها
مرحلة «اال�ست�شراق اال�ستعماري».
ثم دخل اال�ست�شراق مرحلة ما بعد اال�ستعمار ،والتي اهتمت بدرا�سة الآثار
الثقافية والقيمية والعلمية وغريها لال�ستعمار الغربي لل�شرق ،على امل�ستع َمر
وامل�ستعمر ،وا�ستمرت قرابة � 40سنة.
ِ
واعترب بع�ض الباحثني �أن��ه مع بداية القرن احل��ادي والع�شرين ،وال �سيما
�أح��داث احل��ادي ع�شر من �سبتمرب  ،2001ب��د�أت مرحلة �أخ��رى من اال�ست�شراق
�أخذت عنوان «اال�ست�شراق اجلديد» ...فما هي مالحمه؟ وما هي �أهم خ�صائ�صه؟
�سيتبي معنا فيما يلي.
ومدى خطورته؟ هذا ما
ّ

اخلطبة الثانية

االستشراق اإلسالموفوبي
�أ�شرتُ فيما م�ضى �إىل ظهور ما ُيعرف با�سم اال�ست�شراق اجلديد ،وميكن لنا �أن
ّ
نلخ�ص �أهم معاملِه يف النقاط التالية:
 .1هو حركة م� َ
ؤدلة� ،أي تنطلق من خلفيات �إديولوجية ،ولي�ست غاياتها علمية
بحتة وال بريئة.
 .2ت�ستهدف هذه احلركة يف ن�شاطاتها ونتاجاتها � -أ ّو ًال و�آخر ًا  -الإ�سالم وامل�سلمني.
 .3ي�شارك يف ُ�صنعها ُ
بع�ض مفكري امل�ؤ�س�سات البحثية ،و�سيا�سيون ،و�صحفيون،
وخ�براء هوليوودِّ ،
ومب�شرون م�سيحيون ،وقليل من الأك��ادمي��ي�ين ،على خالف
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اال�ست�شراق الكال�سيكي الذي كان ِقوامه الأكادمييني وما ينتج عنهم من بحوث
ودرا�سات وحما�ضرات.
 .4العمل فيها ُمنهج من خالل م�ؤ�س�سات قوية ،مع خرباء مال ،و�سائل �إعالم،
وو�سائل نا�شطة وممتدة لن�شر املعلومات ،ولي�ست جهود ًا فردية.
 .5القيام بالتن�سيق مع �أجهزة خمابراتية وم�ؤ�س�سات حكومية دولية ومراكز �صنع
القرار فيها ،وال��ذي ي�صل �إىل حدِّ امل�ساهمة يف اتّخاذ قرار �شن حرب هنا� ،أو
زعزعة � ْأمن هناك� ،أو �إثارة نزاعات دينية �أو طائفية �أو قومية �أو حرب �أهلية و�أمثال
ذلك وفق ًا للقراءات «اال�ست�شراقية» التي ُتقدِّ مها عن طبيعة اخلالفات العقائدية �أو
امل�ستهدفة.
الفقهية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�سية �أو الثقافية للمنطقة
َ
 .6غالبية نتاجا ِتها ال تت�سم بالعمق والر�صانة العلمية ولي�ست ذات قيمة معرفية
مهمة ،على خالف كثري من الدرا�سات اال�ست�شراقية الكال�سيكية التي و�إنْ مل نتفق
معها  -من حني �إىل �آخر  -يف نتائجها� ،إال �أنه ال ي�صح ا ّدعاء �أنها كانت �سطحية
و�ساذجة.
 .7الرتكيز على تقدمي �صورة منطية عن الإ���س�لام وامل�سلمني عنوانها اخلطر
والإرهاب وتهديد القيم الثقافية و «�سالمة احل�ضارة والرفاهية املادية للغرب».
• إحياء اإلسالموفوبيا:
جهود اال�ست�شراق اجلديد ،وبروز حركات الإرهاب التكفريية ،بالإ�ضافة �إىل
الت�صريحات النارية وذات ال�صبغة العدائية لبع�ض كبار امل�سئولني يف الغرب،
وغريها من العوامل� ،أ ّدت �إىل �إحياء ما ُيعرف بعنوان «الإ�سالموفوبيا».
بح�سب املو�سوعات ودوائ��ر املعارف الغربية ف�إن هذا امل�صطلح ي�شري �إىل
والتع�صب �ض ّدهم ،ك�أنْ تكون ر�ؤية املر�أة
اخلوف من الإ�سالم وكراهية امل�سلمني
ّ
امل�سلمة امللتزمة باللبا�س ال�شرعي وهي ت�سري يف �إح��دى �شوارع �أوروب��ا �سبب ًا
ال�ستدعاء �صورة جرائم اجلماعات الإرهابية التكفريية ،و�أن تكون ر�ؤية �شخ�ص
يرتدي عمامة وهو من طائفة ال�سيخ مدعاة لت� ّصور �أنه يحمل حزام ًا نا�سف ًا،
بت� ّصور �أنه �شخ�ص م�سلم.
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ومن هنا� ،أَطلقت بع�ض الدرا�سات النقدية لال�ست�شراق على هذا اال�ست�شراق
اجلديد عنوان «اال�ست�شراق الإ�سالموفوبي».
امل���ؤ���س�����س��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة ملجتمع م��ت��ع��دد الأع�����راق (ران��ي��م��ي��دي ت��را���س��ت)
 Runnymede Trustيف كتابها (الإ�سالموفوبيا ،حتدي لنا) Islamophobia:
 Challenge for Usتقول �أنّ ظاهرة الإ�سالموفوبيا تقوم على ت� ّصور �أن
الإ�سالم دين و�ضيع ،غري عقالين ،بدائي� ،شهواين ،عدواين ،عنيف ،مهدِّ د ،م�ؤيد
للإرهاب ،ويف ِ�صدام دائم مع احل�ضارات.واحلقيقة �أن تلك ال�صورة لي�ست جديدة
بل تعود �إىل القرون الو�سطى ،ولذا قلت «�إحياء الإ�سالموفوبيا» .وبع�ض الدرا�سات
اال�ست�شراقية الكال�سيكية �ساهمت يف ر�سمها ،وما قام به �آباء اال�ست�شراق اجلديد
من قبيل «برنارد لوي�س» و«�صموئيل هنتغتون» و«فوكوياما» هو عملية نفخ الروح
اخلبيثة فيها من جديد وتوظيفها مل�صالح غربية مع ّينة.
• مراد هوفمان:
و�إذا كان امل�ست�شرقون ا ُ
جلدد يعملون على خلق وتر�سيخ حالة الإ�سالموفوبيا،
ف�إنّ املن�صفني من الغربيني عندما ّ
اطلعوا على حقيقة الإ�سالم ،كان لهم موقف
ِن ال ِ
ْم
�آخر خمتلف متام ًا ،وم�شابه ملا جاء يف قوله «تعاىل»} :إ َّ
َّذ َ
ين أُوتُو ْا ا ْل ِعل َ
ون ِل َ
مِن َق ْبل ِ
ان َر ِّب َنا
ألذْق ِ
ُون ُس ْب َح َ
َان ُس َّج ًداَ ،و َي ُقول َ
ِم َي ِخ ُّر َ
ِه ِإذَا ُي ْتلَى َعلَ ْيه ْ
ون ِل َ
وعا{
ألذْق ِ
َان َي ْب ُك َ
َم ْف ُعوالًَ ،و َي ِخ ُّر َ
إِن ك َ
ون َو َيز ُ
ِيد ُه ْم ُخ ُش ً
َان َو ْع ُد َر ِّب َنا ل َ

«الإ�سراء.»109-107:
املحامي والدبلوما�سي وال��ك��ات��ب الأمل���اين «ويلفريد ه��وف��م��ان» Wilfried
 Hofmannال��ذي عمل يف اخلم�سينات من القرن الع�شرين يف �سفارة �أملانيا
الإحتادية يف اجلزائر ،و�شاهد عن قرب الثورة اجلزائريةّ ،
واطلع على الإ�سالم،
مل يجد لنف�سه خيار ًا بعد �سنوات من البحث والتد ّبر �سوى �أن يعلن �إ�سالمه �سنة
 ،1980واختار لنف�سه ا�سم مراد.
مل يكن مراد هوفمان �شخ�ص ًا على هام�ش احلياة ،فهو من جهة خريج جامعة
هارفارد ،ومن جهة �أخرى عمل كخبري يف جمال ال ّدفاع ال ّنووي يف وزارة اخلارجية
الأملانية ،وكمدير لق�سم املعلومات يف حلف الناتو ،ثم �سفري ًا لأملانيا يف اجلزائر
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ثم املغرب ،وكان �إعال ُنه الدخول يف الإ�سالم مو�ضع جدل ب�سبب من�صبه ال ّرفيع
واحل�سا�س يف احلكومة الأملانية.
يقول( :عندما تع َّر ْ�ضت حلملة طعن وجتريح �شر�سة يف و�سائل الإعالم ب�سبب
�إ�سالمي ،مل ي�ستطع ُ
بع�ض �أ�صدقائي �أن يفهموا عدم اكرتاثي بهذه احلملة ،وكان
ني{).
اك َن ْع ُب ُد وإ َِّي َ
ميكن لهم العثور على التف�سري يف هذه الآية }إ َِّي َ
اك َن ْس َت ِع ُ
وق ّدم هوفمان قرابة  350حما�ضرة يف  31دولة ،ر ّكزت معظمها على تقدمي
الإ�سالم للغرب ،وهذا هو ال�سياق الغالب على م�ؤلفاته ،ومنها كتاب «الإ�سالم
كبديل» الذي �أح��دث �ضجة كبرية يف �أملانيا ،ومن �أقواله�( :إن االنت�شار العفوي
للإ�سالم هو �سمة من �سماته على م ّر التاريخ ،وذلك لأنه دين الفطرة املنزّل على
غينا ما ب�أنف�سنا ،لي�س ب�إ�صالح الإ�سالم،
قلب امل�صطفى� ....إنّ اهلل �س ُيعي ُننا �إذا ّ
ولكن ب�إ�صالح موق ِفنا و�أفعا ِلنا جتاه الإ�سالم ...الإ�سالم هو احلل الوحيد للخروج
الغرب فيها ،وهو اخليار الوحيد للمجتمعات الغربية يف
من الهاوية التي تر ّدى
ُ
القرن احلادي والع�شرين).
ويف يوم الإثنني املا�ضي و ّدع هوفمان هذه احلياة بعد �أن ق ّدم منوذج ًا عملي ًا
والفاح�صة للإ�سالم �ستقود �صاح َبها -على الأقل� -إىل
ن�صفة
ِ
على �أن النظرة املُ ِ
الإميان ب�أنه دين عظيم� ،إنْ مل ت ْه ِده �إىل الدخول يف دين اهلل �إميان ًا وت�صديق ًا.
�شخ�صيات وازِنة خ ُري دليل على �أنّ جهو َد امل�ست�شرقني ا ُ
جلدد
ومثل هذه املواقف من
ٍ
يف خلق وتر�سيخ الإ�سالموفوبيا قابلة �أن تتب َّدد لو �أح�س ّنا ا�ستخدام الطرق املنا�سبة
املن�صفة التي در�ست الإ�سالم
ملواجهتهاِ ،ومن بينها تقد ُمي ِمثل هذه النماذج الغربية ِ
فوجدتْه  -بحقٍّ  -دينَ اهلل القومي ،واحل َّل ال َ
أمثل مل�شكالت الإن�سان املعا�صر.
َ
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اخلطبة الأوىل

العطاء يف سرية الزهراء

�صور العطاء يف �سرية موالتنا فاطمة الزهراء «عليها ال�سالم» عديدة ،ومن بني
ما ُنقل �إلينا:
 .1العطاء املادي :ولي�س بال�ضرورة �أن يكون من الأموال النقدية ،بل �أق�صد
ون
ِم َ
بذلك العطاء مما ميلكه الإن�سان ،ولو كان �شيئ ًا عيني ًا .قال «تعاىل»َ } :و ُي ْطع ُ
ِم ُك ْم ِل َو ْج ِه ا ِ
ِيد
َّ
هلل َل ُنر ُ
ِيما َوأَ ِس ً
ريا ،إ َِّن َما ُن ْطع ُ
ِسكِي ًنا َو َيت ً
الط َعا َم َعل َٰى ُح ِّب ِه م ْ
مِن ُك ْم َج َز ًاء َو َل ُش ُكو ًرا{ «الإن�سان .»9-8:وامل��روي �أن الآي��ات مرتبطة بق�صة

ت�ضحية الزهراء وعلي «عليهما ال�سالم» بتقدمي طعامهما ثالثة �أيام متتالية لثالث
حاالت �إن�سانية.
 .2العطاء الروحي واملعنوي :عن الإمام احل�سن «عليه ال�سالم» قالَ ( :ر�أَ ْي ُت �أُ ِّمي
م َرا ِب َها َل ْي َل َة ُج ُم َع ِت َها َف َل ْم تَزَ ْل َر ِاك َع ًة َ�س ِاج َد ًة َحتَّى
َف ِاط َم َة «عليها ال�سالم» َق َام ْت ِف ِ ْ
ات َو ُت َ�س ِّم ِيه ْم َو ُت ْك ِ ُث ال ُّد َعا َء
ال�ص ْب ِح َو َ�س ِم ْع ُت َها ت َْد ُعو ِل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َني َو ْالُ�ؤْ ِم َن ِ 
ات ََّ�ض َح َع ُمو ُد ُّ
َل ُه ْم َوال ت َْد ُعو ِل َن ْف ِ�س َها ِب َ�ش ْيءٍ َ ،ف ُق ْل ُت َل َهاَ :يا �أُ َّما ْهَ ِ ،ل ال ت َْد ِع َني ِل َن ْف ِ�س ِك َك َما ت َْد ِع َني
ِل َغ ْ ِي ِك؟ َف َقا َل ْتَ :يا ُب َن َّيَ ْ ،
الا ُر ُث َّم ال َّدا ُر).
(ح َ�ض َرت ْام�� َر�أَ ٌة ِع ْن َد
 .3العطاء العلمي :عن الإم��ام الع�سكري «عليه ال�سالم»َ :
ال�صدِّ ي َق ِة َف ِاط َم َة الزّهراء «عليها ال�سالم»َ ،ف َقا َل ْت� :إِنَّ ِل َوا ِل َ��د ًة َ�ض ِعي َف ًةَ ،و َق ْد
ِّ
َ
َ
َ
َ
َل ِب َ�س َع َل ْي َها ِف �أ ْم ِ��ر َ�صال ِت َها َ�ش ْي ٌءَ ،و َق ْد َب َع َث ْت ِني �إِ َل ْي ِك �أ ْ�س�أ ُل ِكَ ،ف�أ َجا َب ْت َها َف ِاط َم ُة
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«عليها ال�سالم» َعنْ َذ ِل َكَ ،ف َث َّن ْت َف�أَ َجا َب ْتُ ،ث َّم َث َّل َث ْت ِ�إ َل �أَنْ َع َّ�ش َر ْت َف�أَ َجا َب ْتُ ،ث َّم
هللَ ،قا َل ْت َف ِاط َم ُةَ :ها ِتي
َخ ِج َل ْت ِمنَ ا ْل َك ْ َث ِة َف َقا َل ْت :ال �أَ ُ�ش ُّق َع َل ْي ِك َيا ا ْب َن َة َر ُ�س ِول ا ِ
َو َ�س ِلي َع َّما َب َدا َل ِك� ،أَ َر َ�أ ْي ِت َم ِن ا ْك ُ ِت َي َي ْوم ًا َي ْ�ص َع ُد ِ�إ َل َ�س ْط ٍح ِب ِح ْم ٍل َث ِق ٍيل َو ِك َرا ُه ِما َئ ُة
يت �أَ َنا ِل ُك ِّل َم ْ�س�أَ َل ٍة ِب َ�أ ْك َ َث ِمنْ ِم ْل ِء َما
�أَ ْل ِف ِدي َنا ٍر َي ْث ُق ُل َع َل ْي ِه؟ َف َقا َل ْت :الَ ،ف َقا َل ْت :ا ْك ُ ِت ُ
َب ْ َي َّ َ
الثى ِ�إ َل ا ْل َع ْر ِ�ش ُل�ؤْ ُل�ؤ ًاَ ،ف�أَ ْح َرى �أَنْ ال َي ْث ُق َل َع َل َّي).
 .4العطاء ببذل اجلهد :عن �أمري امل�ؤمنني علي «عليه ال�سالم» �أ ّنه قال لرجل من
ا�س َت َق ْت
بني �سعد�( :أَال �أُ َحدِّ ُث َك َع ِّني َو َعنْ َف ِاط َم َة الزّهراء؟ �أَ َّن َها َكا َن ْت ِع ْن ِدي َف ْ
م َل ْت َي َد َاهاَ ،و َك َ�س َح ِت ا ْل َب ْي َت
ِبا ْل ِق ْر َب ِة َحتَّى �أَ َّث َر ِف َ�ص ْد ِر َهاَ ،و َط َح َن ْت ِبال َّر َحى َحتَّى َ ِ
َحتَّى ْاغ َ َّب ْت ِث َيا ُب َهاَ ،و�أَ ْو َق َد ْت َ ْ
ت َت ا ْل ِق ْد ِر َحتَّى َد ِك َن ْت ِث َيا ُب َهاَ ،ف�أَ َ�صا َب َها ِمنْ َذ ِل َك ُ�ض ٌّر
َ�ش ِدي ٌد).
مل �أذكر هذه ال�صور من �أجل تعظيم �شخ�صية الزهراء «عليها ال�سالم» فح�سب،
وهي من دون �شك �أعلى مقام ًا مما نقول ،ومما ُنثني عليها به ،بل ِمن �أجل تكون
منوذج ًا عملي ًا لكل فتاة ،ولكل �سيدة ،جتد يف فاطمة «عليها ال�سالم» مثا ًال ُيكن
�أن ُيحتذى به .واحدة من الأبعاد ال�شخ�صية التي جعلت الزهراء هي الزهراء التي
نقدِّ ُ�سها ،تتم ّثل يف روحية العطاء والت�ضحية والإيثار ،وهي اخل�صلة التي نحتاج �إىل
عال َي�ضج بالروح املادية والنزعة الذاتية ،يف عا ٍمل
تنميتها يف بناتنا و�أخوا ِتنا يف َ ٍ
�صارت فيه �أناني ُة املذهب الر�أ�سمايل هي الطاغية يف �صياغة ال�شخ�صية ،و�إن كانت
بن�سب متفاوتة.
عندما تتناف�س بع�ض الفا�شن�ستات على مواقع التوا�صل االجتماعي �أ ّيهن
ا�ستطاعت �أن متتلك �أثمن املجوهرات ،و�أفخم الق�صور ،و�أغلى ال�سيارات ،بغ�ض
النظر عن طرق الك�سب وم�صادر التمويل ،ثم ُتق َّدم الواحدة منهن على �أنها
النموذج الذي تطمح �إىل بلوغه ك ُّل فتاة ،فهذه ُت ّثل ُذرو َة االنحطاط الذي تقود
�إليه مادية الر�أ�سمالية الب�شعة التي جتعل ِمن املال واملُلك العنوان الأبرز والأهم
يف حتقيق ال�سعادة والنجاح يف احلياة ،و�إنْ ّمت ذلك على ح�ساب حقوق الآخرين
ق�ص�ص الت�ضحية يف الدائرة
�أو �سعادتهم �أو راحتهم .وح�س ُبنا �أننا كنا ُنع ّلم بنا ِتنا
َ
الإ�سالمية ،يف �شخ�صيات من قبيل ال�سيدة خديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء
والعقيلة زينب و�أم عمارة ُن�سيبة بنت كعب ،ويف الدائرة الأعم يف �شخ�صيات من
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قبيل فلورن�س نايتنجيل ،والأم ترييزا ،وغريهن ،ف�إذا بنا قد تركناهن اليوم �ضحايا
للفا�شن�ستات ،يغر�سن يف نفو�سهن ك َّل �صو ِر الرنج�سية املقيتة.

اخلطبة الثانية

صراع بني َخصلتني
حب الذات
يعي�ش الإن�سان حالة من ال�صراع بني َخ�صلتني يف نف�سهَ ،خ�صل ُة ِّ
وتقد ِمي امل�صالح ال�شخ�صية من جهةَ ،
وخ�صل ُة الإيثار والعطاء من جهة �أخرى.
ِن َر ْح َم ِة َر ِّبي إِذًا َ
أل ْم َس ْك ُت ْم َخ ْش َي َة
فقوله «تعاىل»} :ق ْ
َملِ ُك َ
ون َخ َزائ َ
ُل َل ْو أَن ُت ْم ت ْ
انعكا�س ل�صور َة ا َ
خل�صل ِة الأوىل...
َان ا ِإل ْن َس ُان َق ُتورًا{ «الإ�سراء»100:
إلن َف ِ
اق َوك َ
ٌ
اِ
فالإن�سان الذي ال ُي ِّ
هذب �سلو َكه يكون قتور ًا� ،أي بخي ًال و�شحيح ًا وحري�ص ًا.بينما
ِم ُك ْم
ون َّ
ِم َ
ِيما َوأَ ِس ً
ريا ،إ َِّن َما ُن ْطع ُ
ِسكِي ًنا َو َيت ً
تعك�س �آيةَ } :و ُي ْطع ُ
الط َعا َم َعل َٰى ُح ِّب ِه م ْ
ِيد مِن ُك ْم َج َز ًاء َو َل ُش ُكو ًرا{ «الإن�سان� »9-8:صورة ا َ
ِل َو ْج ِه ا ِ
خل�صلة
هلل َل ُنر ُ
الثانية ...ومن الوا�ضح �أن ال�صورة الثانية �أرقى يف املنظور القر�آين.
ولكن ،هل هذا يعني �أن اهلل ال يريد للإن�سان �أن يلتفت �إىل نف�سه و�أن يل ّبي
فحب الإن�سان لذاته و�سع ُيه لتح�صيل املنافع �أم ٌر
حاجاته؟ لي�س هذا هو املق�صودُّ ،
طبيعي وم�شروع ،بل الق�ضية مرتبطة هنا ب�أمرين:
• إدراك الفرد حلدود حاجته:
بحيث يجعل للآخرين ن�صيب ًا للم�شاركة فيما زاد عن احلاجة .عندما تتحدث
الآي��ات من �سورة املعارج عن امل�صلني ،يقول تعاىل يف و�صفهم} :ال ِ
ين ُه ْم
َّذ َ
ونَ ،وال ِ
ِل َوال َْم ْح ُرو ِم{
ِّلسائ ِ
ِم َ
َّذ َ
ين فِي أَ ْم َوا ِله ْ
َعل َٰى َص َل ِته ْ
ِم َدائ ُ
ِم َح ٌّق َّم ْعلُو ٌم ،ل َّ
«املعارج .»25-23:هذا مثال على العطاء من خالل ما هو فائ�ض عن احلد ،بحيث
ي�ضع الإن�سان لنف�سه ح��دود ًا حلاجاته ،ويجعل للمحتاجني ن�صيب ًا مما زاد على
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ذلك .عندما جتد �أنّ يف ر�صيدك لهذا ال�شهر فائ�ض ،فت�شرتي هذا وذاك مما
يتجاوز حد احلاجة ،ف�ست�صل يف النهاية �إىل نتيجة واحدة وهي �أنك ال ت�ستطيع �أن
تعطي للآخرين ،وحينها تكون َخ�صلة حب الذات قد انت�صرت على َخ�صلة العطاء.
�أي عندما ال ُتدرك حدو َد حاجاتك ،حينئذ تفقد ال�سيطرة على �إدارت��ك املالية،
مربمج
وجتد �أنك ال ت�ستطيع �أن ُتعطي للآخرين ،خا�صة و�أن هذا العطاء غري َ
�ضمن ّ
خطتك للإدارة املالية.
وكذلك تنت�صر َخ�صلة حب ال��ذات على َخ�صلة العطاء عندما تتمكن من
ال�سيطرة على �إنفاقاتك ،وحتتفظ بفائ�ض مايل ،ولكنك ال ُتنفق منه �شيئ ًا مبا
يخدم الآخرين املحتاجني �أو للخدمات العامة.
� 2153شخ�ص ًا ميتلكون �أموا ًال �أكرث مما ميتلكها  4مليارات و 600مليون ن�سمة
هم الأ�شد فقر ًا ومي ّثلون  %60من �سكان الأر���ض ...هذا خري مثال على انت�صار
خ�صلة حب ال��ذات .حتى لو مل تكن ملزم ًا ب�إخراج احلق ال�شرعي بح�سب فتوى
مرجع التقليد على الرغم من �أن مدخولك ال�سنوي �آالف الدنانري ،لأنك متقاعد �أو
موظف حكومي ...يف املنطق القر�آين هذا غري مقبول ،وعلى الأقل يجب عليهم �أن
خ�ص�ص من هذا الإيراد مبلغ ًا للعطاء كل �سنة تط ّوع ًا.
ُت ِّ
الآي���ات ال�سابقة ت�صف امل�ص ّلني احلقيقيني ب�أنهم الذين ي�ضعون العطاء
للآخرين يف �ضمن برنامج الإدارة املالية اخلا�ص بهمَ } :وال ِ
ِم َح ٌّق
َّذ َ
ين فِي أَ ْم َوا ِله ْ
ِل َوال َْم ْح ُرو ِم{.
ِّلسائ ِ
َّم ْعلُو ٌم ،ل َّ
• تقدمي اآلخرين على النفس:
فيما حتتاج �إليه ،ال يف الفائ�ض ،وذلك يف بع�ض احلاالت اخلا�صة التي ت�ستدعي
علي وفاطمة «عليهما ال�سالم»
مثل هذه الت�ضحية .الآيات التي تتحدث عن ت�ضحية ٍّ
بالطعام الوحيد الذي كانا ميلكانه وعلى مدى ثالثة �أيام ،مثال على العطاء بتقدمي
الآخرين على النف�س يف بع�ض الظروف اخلا�صة .ولي�س بال�ضرورة �أن يكون العطاء
�ضحي
باملال ،فقد ال متلك فائ�ض ًا ،بل قد تكون حمتاج ًا للمال ،ولكنك متلك �أن ُت ّ
ببع�ض راحتك ،ب�شيء من �ساعات نومك ،ببع�ض �أوقات الرتفيه عن النف�س ،من
�أجل �أن ُت�سعد الآخرين� ،أو لتق�ضي حوائجهم� ،أو لت�سهر على راحتهم ،و�أمثال
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ذلك .املهم يف امل�س�ألة �أن جتعل �ضمن تخطيطك العام حلياتك �أن ُتعطي ،و�ضمن
�سلوكياتك اليومية �أن ُتعطي ،و�أن تن�صر روحية العطاء والت�ضحية والإيثار يف
�صراعها مع حب الذات.
الحظ هذا الت�صوير الرائع لل�صراع بني حب الذات وروحية العطاء يف كلمات
الهتديت الطريق �إىل م�ص ّفى هذا الع�سل و ُلباب
�شئت
ُ
علي «عليه ال�سالم»( :ولو ُ
هذا القمح ون�سائج هذا القز ،ولكن هيهات �أنْ يغل َبني هواي ويقو َدين ج�شعي �إىل
تخي الأطعمة ،ولعل باحلجاز �أو اليمامة من ال طمع له يف القر�ص وال عهد له
ّ
بال�شبع� ،أو �أبيت مبطان ًا وحويل بطون غرثى و�أكباد حرى).
كيف ُيخ ّفف الإن�سان هذه النزعة الأنانية؟ وكيف يتجاوز حالة البخل والتقتري
واحلر�ص؟
• أوالً ،االلتفات إىل حاجاته األخروية:
فمن ي� ِؤمن ب�أنّ هناك حياة مديدة بعد املوت ،ثم ح�ساب ًا وجزا ًء ،ي�ستعد لذلك
�أح�سن اال�ستعداد .الحظ الربط بني التخطيط للآخرة وبني برجمة الإدارة املالية
ْم ْح ُرو ِمَ ،وال ِ
للفردَ } :وال ِ
ُون
ِّلسائ ِ
ين ُي َص ِّدق َ
َّذ َ
َّذ َ
ين فِي أَ ْم َوا ِله ْ
ِل َوال َ
ِم َح ٌّق َّم ْعلُو ٌم ،ل َّ
ينَ ،وال ِ
ِم َغ ْي ُر
الد ِ
ين ُهم ِّم ْن َع َذ ِ
ون ،إ َّ
اب َر ِّبهِم ُّم ْش ِف ُق َ
ِب َي ْو ِم ِّ
َّذ َ
ِن َع َذ َ
اب َر ِّبه ْ
ِك فِي َج َّن ٍ
ون{ «املعارج.»235-24:
َم ْأ ُم ٍ
ون ......أُوَٰلئ َ
ات ُّم ْك َر ُم َ

الط َعا َم
ون َّ
ِم َ
والحظ الربط بني التخطيط للآخرة وبني الت�ضحيةَ } :و ُي ْطع ُ
ِم ُك ْم ِل َو ْج ِه ا ِ
يد مِن ُك ْم
هلل َل ُن ِر ُ
ِيما َوأَ ِس ً
ريا ،إ َِّن َما ُن ْطع ُ
ِسكِي ًنا َو َيت ً
َعل َٰى ُح ِّب ِه م ْ
اه ُم ُ
اهلل
اء َو َل ُش ُكو ًرا ،إ َِّنا َن َخ ُ
يراَ ،ف َو َق ُ
وسا ق ْ
اف مِن َّر ِّب َنا َي ْو ًما َع ُب ً
َم َط ِر ً
َج َز ً
يرا{
َش َّر َٰذل َ
ِك ا ْل َي ْو ِم َول َّ
اه ْم َن ْض َر ًة َو ُس ُرو ًراَ ،و َج َز ُ
َق ُ
اهم ِب َما َص َب ُروا َج َّن ًة َو َح ِر ً

«الإن�سان.»12-8:

• ثان ًيا ،العناية بتنمية األبعاد املعنوية:
يف النف�س ،وعدم االقت�صار على تلبية احلاجات اجل�سدية �أو التنمية البدنية...
فحاجات الإن�سان يف الدنيا لي�ست حاجات مادية فقط .وهذا هو الذي يرتقي
بالإن�سان ،ويح ِّقق من خالله �إن�سانيته ،فيخلد به ذك ُره ،وينال به ر�ضا اهلل.
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• ثالثًا ،التوقّف عن التحليق يف الذات:
من حني �إىل �آخر ،واخلروج من �صندوق الأنا ،والتفكري بالغري ،والنظر �إىل ما
يحيط بنا من م�آ�سي ،وما �أكرثها ،وهي يف كل يوم يف ازدياد.
• بادروا قبل األجل:
أحدنا لي�س له وحده ،و�إمنا للفقراء واحلاجات
�أيها الأعزاء ،هذا املال الذي بيد � ِ
العامة ن�صيب فيه .كل واحد منا �سريحل عن هذه الرثوات التي يجمعها ،ويف نهاية
املطاف �س�أكون و�ستكون �أيها الإن�سان حتت ال�تراب ،يف قرب حمدود ،ولن ي� ُأخ َذ
�أحدُنا ِمن هذه الأموال �شيئ ًا معه ،فل ُنح�سن الت�ص ّرف فيما ائت َمننا اهلل عليه ِمن
ِي
رزقه ،ف�إنه �سائ ُلنا عن ذلك غد ًاَ } :وأَن ِف ُقوا مِن َّما َر َز ْق َناكُم ِّمن َق ْب ِل أَن َي ْأت َ

ِيب َف َأ َّص َّد َق َوأَكُن ِّم َن
ْم ْو ُت َف َي ُق َ
ول َر ِّب َل ْو َل أَ َّخ ْر َتنِي ِإل َٰى أَ َج ٍل َقر ٍ
أَ َح َدك ُ
ُم ال َ
اهلل َن ْفسا ِإذَا َجاء أَ َجلُ َها َو ُ
َخر ُ
الصال ِ
ُون{
ِح َ
ري ِب َما َت ْع َمل َ
اهلل َخ ِب ٌ
َّ
ً
نيَ ،ولَن ُيؤ ِّ َ
َ

«املنافقون.»12-10:
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اخلطبة الأوىل

الوالء اإلهلي

خام�س �أدعية ال�صحيفة ال�سجادية حتت عنوان( :وكانَ من دُعائ ِه «عليه ال�سالم»
لنف�س ِه َو� ْأه ِل َوال َي ِت ِه) �أي املرتبطني به بال َوالء ،ويف بع�ض الن�سخ (وخا�صته) بد ًال من
ِ
(�أهل َواليته).
��ام «عليه ال�سالم» على اهلل «عز وجل» ب�أنواع الثناء ويدعو
بعد �أن ُيثني الإم ُ
ببع�ض الدعوات ،يقول( :الل ُه َّم �إ ّن َك َمنْ َوا َل ْي َت َ ْل َي ْ�ض ُر ْر ُه ِخ ْذالنُ ْ َ
ال ِاذ ِلنيَ).
من طبيعة �ضعف الإن�سان �أنه ي�شعر دائم ًا باحلاجة �إىل ال�سند الذي يلج�أ �إليه
يف �أوقات احلاجة ...وهذه احلاجة قد تكون مالية ،وقد تكون حاجة ملوقف م�ساند،
وقد تكون بالدفاع امليداين يف حالة وجود عدوان مبا�شر ،وقد تكون ب�صور �أخرى
خمتلفة.
ومن هنا برز نظام الوالء يف تاريخ العرب ،حيث ي�أتي ال�شخ�ص الغريب� ،أو
الهارب� ،أو غري العربي� ،أو املح َّرر من العبودية ،فيطلب �أن يكون حتت ِحمى �شخ�ص
�أو قبيلة �أو �أ�سرة مع ّينة ،وقد ت�صل الأمور �أحيان ًا �إىل �أن ي�أخذ لقب تلك القبيلة،
فيقال( :القر�شي والء) �أو (الكندي والء) .و�إمنا تظهر احلاجة �إىل الأولياء يف
�ساعة الع�سرة ،فكيف �إذا اتّخذوا موقف اخلذالن عندما يجتمع الأعداء �أو ت�شتد
املحنة �أو يتف ّرق الأ�صدقاء؟ عندها �ستكون ال�صدمة كبرية والأمل �شديد ًا.
لذا فالإمام «عليه ال�سالم» ين ّبه �إىل �ضرورة �أن يجعل الإن�سان امل�ؤمن �أم َله باهلل
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«عز وجل» على كل حال ،و�أن تكون ثقته به كبرية ،و�أن يتو ّقع من النا�س اخلذالن،
كي ال يقع �ضحية املوقف ال�سلبي منهم .وهذا ي�ستدعي من امل�ؤمن �أن يبني هذه
العالقة القوية مع اهلل ،العالقة التي تكون نا�شئة عن ب�صرية ووعي حلقيقة �أن
اهلل هو القوي العزيز ،ال�سميع الب�صري العليم مبا ظهر وما َ
بطن ،و�أنه الذي بيده
مقادير كل �شيء ،ولذا قال «عليه ال�سالم»( :الل ُه َّم �إ ّن َك َمنْ َوا َل ْي َت َ ْل َي ْ�ض ُر ْر ُه ِخ ْذالنُ
َْ
ال ِاذ ِلنيَ).
الحظ يف الرواية التالية قيمة �أن يكون اهلل ولي ًا للإن�سان ونا�صر ًا� ،سئل �أمري
ذنب � ُ
أعجل عقوب ًة ل�صاحبه؟ فقالَ :من ظلم َمن ال
امل�ؤمنني «عليه ال�سالم»ُّ �( :أي ٍ
نا�صر له �إال اهلل ،وجاور النعمة بالتق�صري ،وا�ستطال بالبغي على الفقري)� .إذا
ظلمت َمن كان ُ
اهلل ول َّيه ،فتو ّقع العقوبة القا�سية وال�سريعة.
َ
و�إمنا يكون اهلل ولي ًا ونا�صر ًا للإن�سان عندما ُيق ِبل الإن�سان على ذلك وي�سعى
لتحقيق هذا الوالء من خالل ِ�صدق الإميان والتقوى والعمل ال�صالح والعبادة و�أن
يكون �إميا ُنه باملفهوم احلقيقي لوالء اهلل عميق ًا يف عقله ونف�سه ،و�أن يجده اهلل
ُ
ُ
نا�صر ًا لدينه و�أوليائه وللحق� ...أ ّما الذي ُ
ويخذل
ويخذل �أوليا َء اهلل
يخذل دينَ اهلل
احلق ،وال ُيبايل ،فكيف له �أن يتوقع ُن�صر َة اهلل له؟ فعالقة الوالء عالقة متبادلة،
َ
ولي�ست من جهة وحدةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
َب ْت
َّذ َ
نص ْرك ْ
ُم َو ُيث ِّ
َنص ُروا اهلل َي ُ
ين آ َم ُنوا إِن ت ُ
أَ ْق َدا َم ُك ْم{ «حممد.»7:

اخلطبة الثانية

صفعــة القـــرن
} َيٰـ َأ ُّي َها ٱل ِ
آء
ين آ َم ُنو ْا َ
ال ت َّ
َت ِخ ُذو ْا ٱا ْل َي ُهو َد َو َّ
َّذ َ
آء َب ْع ُض ُه ْم أَ ْو ِل َي ُ
ٱالن َصا َر ٰى أَ ْو ِل َي َ
َ
ني،
ِن
ال َي ْه ِدي ٱا ْل َق ْو َم َّ
ٱاهلل َ
َب ْع ٍ
ٱالظا ِل ِم َ
ض َو َمن َي َت َو َّل ُه ْم ِّمن ُك ْم َف ِإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم إ َّ
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ُون َن ْخ َش ٰى أَن ت ِ
َف َت َرى ٱال ِ
ُصي َب َنا
ين فِي ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌ
ِم َي ُقول َ
ِع َ
َّذ َ
ض ُي َسار ُ
ون فِيه ْ
ُ
ِي ِبا ْل َف ْت ِح أَ ْو أَ ْم ٍر ِّم ْن ِع ِ
ند ِه َف ُي ْص ِب ُحو ْا َعل َٰى َمآ أَ َس ُّرو ْا
َدآئ َ
ِر ٌة َف َع َسى ٱاهلل أَن َي ْأت َ
ۤ
ين أَ ْق َس ُمو ْا ِباٱ ِ
ُال ِء ال ِ
ول ال ِ
هلل َج ْه َد
نيَ ،و َي ُق ُ
ِم َنا ِد ِم َ
َّذ َ
َّذ َ
ين آ َم ُنو ْا أَ ُهۤـؤ ۤ
فِي أَ ْن ُف ِسه ْ
اسر َ
َم َع ُك ْم َح ِب َط ْت أَ ْع َما ُل ُه ْم َف َأ ْص َب ُحو ْا َخ ِ
ِين{.
أَ ْي َما ِنه ْ
ِم إ َِّن ُه ْم ل َ

• غزوة بدر:
واجه امل�ؤمنون يف املدينة املنورة حالة من ال�صراع امل�ستمر مع امل�شركني ُبعيد
الهجرة النبوية بقليل ،وكان هذا ال�صراع وجودي ًا� ،أي �أن تكون �أو ال تكون ،لأن
امل�شركني مل يكن لري�ضوا بغري الق�ضاء على الإ�سالم والنبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
ودولته الفت ّية .وكانت غزوة بدر مبثابة املفاج�أة الكربى يف نتيجتها ،ولذا مل يخرج
وعبد اهلل
زيد بن حارثة َ
كثريون مع النبي ،وملّا �أر�سل النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» َ
بن رواحة �إىل املدينة ل ُي ِّ
ب�شرا �أهلها بالن�صر ،مل ُي�ص َّدقا.
يف املغازي( :وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» الق�صواء
ب�شر � َ
أهل املدينة ،فل ّما جاء امل�ص ّلى �صاح على راحلته) و�صار ُي ّ
ُي ّ
ب�شر النا�س بالن�صر
زيد بن حارثة ،ويقولون :ما جاء
ويذكر �أ�سماء القتلى (فجعل النا�س ال ُي�ص ّدقون َ
زيد �إال ف ًّال ...وقال رج ٌل من املنافقني لأبي لبابة بن عبد املنذر :قد تف ّرق �أ�صحا ُبكم
تف ّرق ًا ال يجتمعون منه �أبد ًا ،وقد ُقتل ِعلي ُة �أ�صحا ِبه و ُقتل حممد ،هذه ناقتُه نعر ُفها،
وهذا زيد ال يدري ما يقول ِمن الرعب ،وجاء ف ًّال) .هذا الن�صر الكبري كان مبثابة
دفعة قوية نحو ت�صديق الوعد الإلهي.

أحد:
• غزوة ُ
ولكن ملّا وقعت الهزمية يف غزوة � ُأحد ،عاد هاج�س اخلوف من جديد ليغزو
الوعي والب�صرية
قلوب �أولئك الذين مل ي�ستحكم الإميانُ يف قلوبهم ،ومل ميلكوا
َ
الكافية لكي ُيد ِركوا ُ�س َنن اهلل يف �صراع احلق والباطل.
ويجب �أن نلتفت �إىل �أن الآيات ال تتحدث عن املنافقني ،بل عن �ضعاف الإميان.
َد أَ َه َّم ْت ُه ْم
قال «تعاىل» يف و�صف هذه الفئة عقيب هزمية يوم �أحدَ } :و َطا ِئ َف ٌة ق ْ

ِن ا َ
ْج ِ
ون ِبا ِ
أل ْم ِر مِن
اهل َِّي ِة َي ُقول َ
أَن ُف ُس ُه ْم َي ُظ ُّن َ
ُون َهل َّل َنا م َ
هلل َغ ْي َر ال َ
ْح ِّق َظ َّن ال َ
َش ْي ٍء{ «�آل عمران.»154:
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• غزوة األحزاب:
وتك َّرر الأمر حني �شاهدت هذه الفئة َ
جي�ش الأحزابِ } :إ ْذ َجاؤُوكُم ِّمن َف ْو ِق ُك ْم

اغ ْت ا َ
ون ِبا ِ
أل ْب َصا ُر َو َبلَغ ِ
هلل
اج َر َوت ُ
ِن أَ ْس َف َل مِن ُك ْم َو ِإ ْذ َز َ
ْح َن ِ
َظ ُّن َ
َوم ْ
َت ا ْل ُقل ُ
ُوب ال َ
ون
ُّ
الظ ُنو َناُ ،ه َنال َ
يداَ ،و ِإ ْذ َي ُق ُ
ْم َنا ِف ُق َ
ْم ْؤ ِم ُن َ
ون َو ُز ْل ِزلُوا ِز ْل َزاال َش ِد ً
ول ال ُ
ِي ال ُ
ِك ا ْب ُتل َ
ض َّما َو َع َد َنا ُ
َوال ِ
ِال ُغ ُرو ًراَ ،و ِإ ْذ قَالَت َّطا ِئ َف ٌة
ُه إ َّ
ين فِي ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌ
اهلل َو َر ُسول ُ
َّذ َ
ُون
ِن َفر ٌ
ِيق ِّم ْن ُه ُم َّ
الن ِب َّي َي ُقول َ
ِب ال ُم َقا َم َل ُك ْم فَا ْر ِج ُعوا َو َي ْس َت ْأذ ُ
ِّم ْن ُه ْم َيا أَ ْه َل َي ْثر َ
ِال ف َِرا ًرا{ «الأحزاب.»13-10:
ون إ َّ
ِيد َ
إ َّ
ِن ُب ُيو َت َنا َع ْو َر ٌة َو َما ِه َي ِب َع ْو َر ٍة إِن ُير ُ

• خوف دائم:
لدى الذين يف قلوبهم مر�ض خوف دائم من �أن ي�أتي اليوم الذي تتمكن فيه
قري�ش من الق�ضاء على النبي َومن معه ،ولذا كانت تتح ّدث عن �أنها وقعت �ضحية
اخلداع واالغرتار بكالم النبي ،وتبحث عن ال�سبل الكفيلة ب�ضمان �سالمتها من
هذا امل�صري الذي كان ُيرعبها عند كل مواجهة .وواحدة من تلك ال�سبل التي كانت
هذه الفئة تت�صور �أن ب�إمكانها �أن ُتنقذها من بط�ش قري�ش وحلفائها هو تكوين نوع
من الوالء والتحالف مع اليهود �أو الن�صارى ،بلحاظ ما لليهود من ح�صون منيعة
و�أموال �ضخمة وحتالفات مع قري�ش وغريها ،و�أن للن�صارى امتداد ًا يف كل نواحي
اجلزيرة العربية ،وعالقات خا�صة مع الروم ون�صارى ال�شام والعراق.
• والء اإلنسان:
هذه الفئة ّ
ف�ضلت وال َء الإن�سان على والء اهلل ،ولذا �سارعت يف اجتاه �إعالن
ال��والء لليهود والن�صارى ولو بتقدمي التنازالت� ،أو دفع الأم��وال� ،أو خيانة اهلل
ور�سولهَ } :ف َت َرى ال ِ
ون فِيه ِْم{ �أي يف اليهود
ين فِي ُقلُو ِبهِم َّم َر ٌ
ِع َ
َّذ َ
ض ُي َسار ُ
ُون َن ْخ َش ٰى أَن ت ِ
ُصي َب َنا َدآئ َِر ٌة{ نخاف من �أن ي�أتي اليوم الذي
والن�صارى } َي ُقول َ
تكون فيه الغلبة لأعداء الإ�سالم من امل�شركني و�أهل الكتاب ،وب�صورة ماحقة.
لقد جاء مثل هذا املوقف منهم يف الوقت الذي ن�سوا فيه �أن اليهود والن�صارى
ال ُيك ّنون لهم ُحب ًا وال يريدون بهم اخلري ...ولو حانت �ساعة املواجهة ف�إنّ عنوان
ين أَ ْق َس ُمو ْا ِبا ِ
ُال ِء ال ِ
ول ال ِ
هلل
املوقف هو اخلذالن ال غريَ } .و َي ُق ُ
َّذ َ
َّذ َ
ين آ َم ُنو ْا أَ ُهۤـؤ ۤ
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َج ْه َد أَ ْي َما ِنه ِْم إ َِّن ُه ْم ل ََم َع ُك ْم{؟ هل كان هذا هو اخليار ال�صحيح؟ هل �ص ّدقتم
اسر َ
وعو َدهم و�أميا َنهم؟ } َح ِب َط ْت أَ ْع َما ُل ُه ْم َف َأ ْص َب ُحو ْا َخ ِ
ِين{.

• الرهان على الصهيونية:
و�إذا كانت الآي��ة ال�شريفة تتحدث عن حقيقة �أن الرهان على والء اليهود
والن�صارى يف تلك املواقف ِرها ٌن خا�سر ،ف�إنّ ال ِّرهانَ اليوم على ال�صهيونية رها ٌن
ظهر �شيئ ًا ِمن املحبة،
خا�س ٌر �أي�ض ًا ،مهما حاولت ال�صهيونية بوجوهها املتعددة �أن ُت ِ
للم َ
نطقة .احلقيقة
و�أن تتحدث عن رغبتها يف حتقيق ال�سالم وجلب اخلري والرخاء ِ
التي يجب �أن نراها ر�ؤيا العني هي �أن ال�صهيونية املتم ّثلة يف كيانها الغا�صب ،ويف
�سائر ال�شخ�صيات وال ِقوى وامل�ؤ�س�سات العاملية ،هذه ال�صهيونية ال ُت ِكنّ للعرب
وامل�سلمني �أي�� َة م��و ّدة ،وال ميكن لها �أن تكون حليف ًا حقيقي ًا لهم ،لأن عقيدتَها
العن�صرية تقوم على اال�ستعالء يف الأر�ض بالقوة واحليلة ،وعلى ت�سخري الأغيار
بعد ال�سيطرة على مق ّدرا ِتهم وحم ِو هو ّي ِتهم و�إ�ضعاف كينون ِتهم .وي�أتي الإعالنُ
ويفر َز ال�ساح َة من جديد.
الأخري عن �صفق ِة القرن ،ل ُيع ّري احلقيقة ِ
ُ
و�ضعاف الإميان ف�إنهم ُي�سارعون يف قبولها متع ّذرين بخ�شيتهم
�أما املت�صهينون
ِمن �أنْ ُت�صي َبهم الدائرة �إنْ وقفوا موقف املعار�ضة� ،أو �أنْ تفوتَهم الفر�صة التي قد ال
تتكرر ..و�أما الذين �آمنوا بالق�ضية ومل ُيل ِب�سوا �إميا َنهم بظلم فال يكفي �أن ي�سكتوا،
بل البد �أن ُيعلنوا عن موقفهم املعا ِر�ض والراف�ض كلي ًا ل�صفقة اخلزي والعار� ،سر ًا
وعالنية ،وعلى امل�ستويني الر�سمي واجلماهريي.
و�أذ ّكر �إخواين و�أخواتي الأعزّاء ب�أن �أ�ضعف الإميان يف مواجهة هذا التح ّدي
هو ك�شف احلقائق لأبنائنا يف مواجهة عملية التجهيل والتالعب يف التاريخ الذي
متار�سه و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي.
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اخلطبة الأوىل

بيت األحالم

فر�صة العمر  ..اجلائزة الكربى ..بيت الأحالم ..و�أمثال هذه الإعالنات متتليء
أحد منا ،فهل هي
بها ال�شوارع وال�صحف وو�سائل الإعالم ،فلنفرت�ض �أنها حتققت ل ٍ
فع ًال كذلك؟ هل هي فع ًال فر�صة العمر �أو بيت الأحالم �أو اجلائزة الكربى؟
للذين ال متتد �أعي ُنهم وتطلعا ُتهم �أكرث من احلياة الدنيا ..نعم ،هي كذلك،
�أما بالن�سبة �إىل الذين �آمنوا ب�أن هذه احلياة كما قال �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم»
مازٍ َ ،و ْال ِآخ َر ُة َدا ُر َق َرارٍ) بالن�سبة
يف اخلطبة برقم  203من نهج البالغة( :دا ُر َ َ
له�ؤالء الأمر خمتلف متام ًا .بالن�سبة �إىل ه�ؤالء فر�صة العمر هي تلك اللحظة التي
وبيت الأحالم هو
ُيفتَح لك فيها باب التوبة ،واجلائزة الكربى هي العتق من النارُ ،
ال َق�صر الذي تبنيه يف اجلنة ب�إميانك و�أعمالك ال�صاحلة وهجران ما ُيغ�ضب اهلل.
ولذا قال الإمام بعد ذلك:
م ِّر ُك ْم لِ َ َق ِّر ُك ْم) هذا �أو ًال ،وثاني ًاَ ( :و َال َت ْه ِت ُكوا �أَ ْ�ستَا َر ُك ْم ِع ْن َد َمنْ
( َف ُخ ُذوا ِمنْ َ َ
َي ْع َل ُم �أَ ْ�س َرا َر ُكم) و�أما ثالث ًاَ ( :و�أَ ْخ ِر ُجوا ِمنَ ال ُّد ْن َيا ُق ُلو َب ُك ْم ِمنْ َق ْب ِل �أَنْ ت َْخ ُر َج ِم ْن َها
�أَ ْب َدا ُن ُك ْم) .وال�سبب ب�سيط جد ًا ووا�ضح وهو �أنكم مل ُتخ َلقوا لهذه احلياة ،بل هي
ُب ُ ْت ،و ِل ِغ ْ ِي َها ُخ ِل ْقت ُْم).
جمرد مرحلة عابرة عنوانها االختبارَ ( :ف ِفي َها ْاخت ِ ْ
ثم ن ّبه الإمام «عليه ال�سالم» �إىل الفرق بني معايري النا�س الذين ركنوا �إىل
الدنيا ،وبني املعايري احلقيقية يف تقييم امل�صري ،قال�( :إِنَّ ْ َال�� ْر َء �إِ َذا َه َل َك َق َال
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ا�سَ :ما َت َر َك؟) ق�صور؟ �أر�صدة �ضخمة؟ جتارة وا�سعة؟ �أ�سطول من ال�سيارت
ال َّن ُ
الفارهة؟ ( َو َقا َل ِت ْ َال َال ِئ َك ُةَ :ما َق َّد َم؟) ماذا ه ّي�أ مل�صريه الأبدي يف الآخرة؟ ماذا
ّ
وظف من كل ذلك ملا يدوم له يف الآخرة؟
هلل �آ َبا ُ�ؤ ُك ْم! َف َقدِّ ُموا َب ْع َ�ض ًا) قدِّ م �شيئ ًا من مالك� ..شيئ ًا من وقتك� ..شيئ ًا من
( ِ
جهدك� ..شيئ ًا من مهاراتك� ..شيئ ًا من علمك ،لكي تَبني �آخرتَك ..مل ُيط َلب منك
كل ذلك ،بل بع�ض ًا منه ( َي ُكنْ َل ُك ْم َق ْر�ض ًاَ ،و َال ُت َخ ِّل ُفوا ُك ًّال) ال جتعلوا كل ما �أنعم اهلل
به عليكم للدنيا فح�سب ( َف َي ُكونَ َع َل ْي ُك ْم).

اخلطبة الثانية

صناعة املهدوية
واحدة من الق�ضايا التي ُت ِّقق من خاللها �أجهز ُة املخابرات الدولية � َ
أغرا�ضها
هو الدين ،يف متبنياته الفكرية ،ويف مفاهيمه ،ويف ت�شريعاته ،وذلك بتوظيف
بع�ضها من �أجل حتقيق �أهداف معينة تخدم �أجنداتها القريبة �أو بعيدة املدى.
ومن العناوين الدينية التي مت توظيفها ب�شكل وا�ضح ومك ّثف قبل ما يقارب القرنني
هو عنوان املهدوية.
• الصراع الروسي اإليراين:
يف القرن التا�سع ع�شر امليالدي كانت بني �إيران القاجارية ورو�سيا القي�صرية
حروب ونزاعات ،وحيث كان ال ُبعد الديني واملذهبي حا�ضر ًا بو�ضوح لدى ال�شعب
الإيراين ،لذا مت التخطيط ال�ستغالل هذا ال ُبعد لتحقيق امل�صالح اال�ستعمارية...
وكانت الق�ضية املهدوية واحدة من هذه العناوين.
ذكر �أ�ستاذ علم االجتماع يف جامعة �شرياز الدكتور (�سيد �سعيد زاهداين) يف
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كتابه (البهائية يف �إيران) �أن موجات الي�أ�س التي اجتاحت الإيرانيني �آنذاك جراء
�شجع النا�س
هزميتهم يف احلرب مع رو�سيا ،والفقر ،واجلهل الثقايف ،كل ذلك ّ
للتط ّلع �إىل ُمنقذ الب�شرية الإمام املهدي «عليه ال�سالم».
• اجلاسوس الروسي:
يف هذه الأجواء ،وحيث قام بع�ض العلماء بالرتكيز على الق�ضية املهدوية وتقدمي
(�أفكار جديدة) ب�ش�أنها ،فقد اجنذب لهم تيار وا�سع من املتح ّم�سني والباحثني عن
اخلال�ص .ويف املقابل قام الرو�س بزراعة �ضابط خمابرات يف احلوزة بكربالء
وعرف با�سم (عي�سى اللنكراين)
وا�سمه (كينياز دالغوركي) حيث ا ّدعى الإ�سالم ُ
وتدرج يف درا�سته حتى �صار �آي َة اهلل.
يف كتابه امل�سمى (مذكرات كينياز دالغوركي) �شرح رجل املخابرات الرو�سي
كيف بنى عالقته بطالب احلوزة (علي حممد ر�ضا ال�شريازي) الذي كان  -بح�سب
دالغوركي  -معتقد ًا بالعلوم الغريبة كالط ّل�سمات واجلفر ،ومنغم�س ًا يف اخللوات
املُ ِنه َكة والريا�ضات الروحية ال�شا ّقة املتع ّلقة بت�سخري قوى الطبيعة وما �أ�شبه ذلك،
ف�أقنعه  -خالل جل�سات تدخني احل�شي�ش التي اعتادها معه  -ب�أن يطرح نف�سه
للنا�س على �أنه باب الإمام املهدي ،ووكيله اخلا�ص وممثله.
و�ص ّرح دالغوركي عن غايته( :و�أنا كنت م�ص ّمم ًا �أن �أُحدث يف مذهب ال�شيعة
اختالف ًا)� .أي �أن ُيحدث ان�شقاق ًا مبا يخدم امل�صالح الرو�سية ،و�أ�ضاف( :قلت له:
م ّني ال ّنقد واملال ،ومنك ا ّدعاء ّ
املب�شرية والبابية ،وقلت له� :إ ّنك ال تعلم �أنّ وراء هذا
القول جي�ش منظم .ف�أر�ضيتُه بذلك).
• والدة البابية والبهائية:
وهكذا ،ا�ستطاعت رو�سيا �آن��ذاك توظيف علي حممد ال�شريازي ل�صاحلها،
نف�سه،
ف�أعلن �أنه باب الإمام املهدي ،ثم تط ّور الأمر حتى ا ّدعى �أنه الإمام املهدي ُ
ثم ا ّدعى النبوة و�أ ّلف كتابه «البيان» الذي ن�سخ فيه �شريعة الإ�سالم ،ف�أحدث بذلك
ان�شقاق ًا وفتنة دينية و�سيا�سية و�أمنية يف �إيران� ،أ ّدت �إىل �إعدامه ،فظهر من بعده
ُ
تلميذه (ح�سني علي النوري) الذي �أعلن والدة البهائية.
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وقع بهاء اهلل يف �أح�ضان الرو�س ،وتل ّقى منهم دعم ًا ومتوي ًال� ،إال �أنه بعد �سقوط
احلكومة القي�صرية وانقطاع امل�ساعدات الرو�سية عن البهائيني ،تلقفتهم بريطانيا
فتح ّولوا �إىل �أح�ضانها .وكما هو وا�ضح ف�إن ب�ساط َة النا�س ،وحما�ستَهم الدينية،
واالن��خ��دا َع بالعناوين الرباقة ،من العوامل التي ت���ؤدي �إىل جناح هذه الأجهزة
املخابراتية يف حتقيق �أهدافها.
• اليمانية وداعش:
هذا جمرد مثال على كيفية توظيف املخابرات الدولية الق�ضايا الدينية لتحقيق
م�صاحلها ...وما �أدعياء اليمانية وجند ال�سماء و�أمثالهم من بعد �سقوط النظام
ال�صدامي �إال مثال �آخر .كما �أن جتربة داع�ش تعترب واحدة منها ،وتتذكرون كيف
مت الرتويج لهم على �أنهم املمهدون للمهدي من خالل الروايات التي تتحدث عن
�شعار ال�سواد وطول ال�شعر واتخاذ الكنى.
• جيوسياسة املسلسالت التلفزيونية:
م�ؤخر ًا مت عر�ض م�سل�سل تلفزيوين حتت عنوان (امل�سيح)  Messiahو�أثار
�ضجة يف الأو�ساط الإ�سالمية والعربية وغريها ،وخال�صة فكرة امل�سل�سل هي( :ماذا
�سيوحد اجلماهري� ،أم يت�سبب يف
�سيحدث لو ظهر امل�سيح على الأر�ض اليوم؟ هل ّ
فو�ضى عارمة يف جميع �أنحاء العامل ويفكك النظام اجليو�سيا�سي العاملي؟)
حيث يق ّدم امل�سل�سل رج ًال ذا قدرات خارقة يظهر فج�أة يف ال�شرق الأو�سط
الحق من قبل املخابرات العاملية ،و ُيحدث ان�شقاق ًا كبري ًا بني
وي ّدعي �أنه امل�سيح ،و ُي َ
النا�س ،بني م�ؤمن به و ُم ِنكر .هل هذا امل�سل�سل و�أمثاله �إنتاج �إعالمي �ساذج يق�صد
منه الرتفيه والرت ّبح املادي ال �أكرث؟
(دومينيك ُمو ْيزي) ،مفكر �سيا�سي وا�سرتاتيجي فرن�سي ذو �شهرة عاملية،
و�أحد م�ؤ�س�سي «املعهد الفرن�سي للعالقات الدولية» الذي تعتمده وزارة اخلارجية
الفرن�سية ك�أحد مرجعياتها الفكرية ،و�أ�ستاذ زائر يف جامعة هارفارد الأمريكية
وعدد من اجلامعات العاملية الأخرى .له عدة م�ؤلفات من بينها كتابه «جيو�سيا�سة
االنفعال» الذي ّمتت ترجمته �إىل  26لغة.
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يف عام � 2016صدر له كتاب بعنوان (جيو�سيا�سة امل�سل�سالت التلفزيونية) مع
عنوان فرعي هو «انت�صار اخلوف» ويبحث يف ت�أثري امل�سل�سالت على التوجهات
اجليو�سيا�سية العاملية .واجليو�سيا�سة  Geopoloticsتعني درا���س��ة املالمح
اجلغرافية من قبيل مواقع املناطق والدول ،وت�أثري الطبوغرافيا واملناخ والهجرة
و�أحجام الدول و�أ�شكالها والرتكيبة ال�سكانية وما �شابه ذلك ،ملعرفة مدى ت�أثريها
على �سيا�سات الدول اخلارجية ،بغر�ض اال�ستفادة منها وفق ًا مل�صاحلها.
يقول يف كتابه �أن من املعلوم �أن الغر�ض الأ�سا�س للم�سل�سالت التلفزيونية هو
الت�سلية والرتفيه� ،إال �أنه ومنذ �أحدث  11من �سبتمرب  ،2001تع ّدى دورها ذلك،
بحيث غدت يف الكثري من احلاالت نوع ًا من املرجعيات الثقافية ،بل واملرجعيات
ال�سيا�سية واجليو�سيا�سية.
فعن �أي خوف يتحدث م�ؤلف الكتاب؟ يقول مويزي �أن م�سل�سالت من قبيل
«لعبة العرو�ش»  Game of Thronesو«بيت لعبة الورق» House of Cards
و«�أر�ض الوطن» Homelandوغريها يف الواقع غري بريئة الهدف ،لأن وا�ضعيها
ر ّكزوا اهتمامهم على القلق امل�شوب باخلوف من تهديدات ُتنبئ بـتقهقر الغرب
وانحداره ،وتعاظم ظاهرة الإرهاب ،وتهديد املنظومة الدميقراطية الغربية .ومن
خالل ذلك يتم توجيه امل�شاهدين مبا يخدم �أهداف ًا جيو�سيا�سية معينة.
• ضرورة التن ّبه:
بعد هذا اال�ستعرا�ض ،وبعد التجربة امل ّرة وامل�ؤملة للحركات الإرهابية الأخرية
والأحداث الفتنوية التي �أعقبت �إ�سقاط النظام ال�صدامي يف العراق التي ربطت
نف�سها  -يف احلالتني  -ب�صورة �أو �أخرى بالق�ضية املهدوية� ،أ يحق لنا �أن نتعامل
ب�سذاجة و�سطحية مع ما يطفو على ال�سطح من حني �إىل �آخر من دعوات وا ّدعاءات
من قبل البع�ض بوجود نوع من االرتباط بينهم وبني الإم��ام املهدي� ،أو قيامهم
بالتمهيد له من خالل بع�ض الو�سائل الغريبة و�أمثال ذلك؟
�إن الإمي��ان بالق�ضية املهدوية يجب �أن ال يح ّولنا �إىل �أداة بيد بع�ض �أجهزة
املخابرات الدولية التي ت�صطنع ال�شخ�صيات والأح��داث� ،أو حتاول �أن ت�ؤ ّثر على
نف�سيات وقناعات الأجيال ال�شابة من خالل ال�صناعة ال�سينمائية امل ّوجهة.
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اخلطبة الأوىل

الدعاء بني القضاء والقدر

من دعاء الزهراء «عليها ال�سالم»( :الل ُه َّم َق ِّن ْع ِني ِ َبا َر َز ْق َت ِني ُ
وا�ست ِن َو َعا ِف ِني
وارحم ِني ،الل ُه َّم ال ُتع ِي َي ِني يف َط َل ِب َما ال تقدِّ ر يل) �إذا
�أبد ًا ما �أبقي َت ِني ،واغ ِف ْر يل َ
كان هذا الأمر لن يتحقق فيا رب ال جتعلني �أ�سعى فيها فتذهب جهودي التي ميكن �أن
� ّ
علي
أوظفها يف اجتاه �آخر �سدىً و�أ�ضيع من عمري �شيئ ًا ميكن �أن �أ�ستغ ّله فيما يعود ّ
(وما َق َّدر َت ُه ع َل َّي فاجعل ُه ُم َي َّ�سر ًا َ�سه ًال) ف�إذا كانت هناك �سلبيات �أو �صعوبات
بالنفع َ
متع ّلقة بتحقق �أمر ما ،فيا رب خفف من تلك ال�سلبيات �أو �أزح من تلك ال�صعوبات
علي .يف هذا املقطع من دعائها «عليها ال�سالم» تثري موالتنا
ما يجعل الأمر ي�سري ًا ّ
الزهراء واحدة من النقاط التي ميكن من خاللها حل الإ�شكالية املهمة التي ترتبط
بفهم العالقة بني الدعاء والق�ضاء والقدر الإلهيني .والإ�شكالية املطروحة تتلخ�ص
يف ال�س�ؤال التايل :ملاذا يجب علينا �أن ندعو �إذا كان اهلل قد َق ّدر الأمور ،و�أنها �ست�سري
يف نف�س اجتاه التقدير والق�ضاء الإلهيني� ،سواء �أ دعونا �أم مل ندعُ؟
ميكن ال��رد على هذه الإ�شكالية من خالل عدة نقاط ،من بينها  -وب�شكل
خمت�صر  -ما يلي:
اس أَ ْن ُت ُم
 .1الدعاء حاجة فطرية نا�شئة من �ضعف الإن�سانَ } :يا أَ ُّي َها َّ
الن ُ
ُ
اء ِإلَى ا ِ
ِيد{ «فاطر ،»15:ومن حاجته �إىل القوة
ْحم ُ
ِي ال َ
ا ْل ُف َق َر ُ
هلل َواهلل ُه َو ا ْل َغن ُّ
التي تخ ّل�صه من م�آزق احلياة وتقلباتهاُ } :ه َو ال ِ
ُم فِي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر
َّذي ُي َس ِّي ُرك ْ
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َح َّتى ِإذَا كُن ُت ْم فِي ا ْل ُفل ِ
ِيح
ْك َو َج َر ْي َن ِبهِم ِبر ٍ
ِحو ْا ِب َها َجاء ْت َها ر ٌ
ِيح َط ِّي َب ٍة َو َفر ُ
ِم َد َع ُو ْا َ
َع ِ
اهلل
ُل َم َك ٍ
ان َو َظ ُّنو ْا أَ َّن ُه ْم أُ ِح َ
ْم ْو ُج مِن ك ِّ
اص ٌف َو َج ُ
يط ِبه ْ
اءه ُم ال َ
ِن َه ِ
ُم ْخل ِ
ِين{ «يون�س.»22:
ِن َّ
ِن أَ َ
ني ل ُ
ِص َ
َه ِّ
الشا ِكر َ
ـذ ِه َل َن ُكو َن ِّن م َ
جن ْي َت َنا م ْ
ين َلئ ْ
الد َ

 .2الدعاء يف نف�سه مطلوب ،بغ�ض النظر عن م�س�ألة الق�ضاء والقدر الإلهيني ،وهو
من �أهم العبادات� ،سواء �أ كان الإن�سان يف ال�شدة �أو الرخاء ،وعواقب التعايل على
ِن ال ِ
ون َع ْن
ذلك وخيمةَ } :و َق َ
ين َي ْس َت ْك ِب ُر َ
ال َر ُّب ُك ُم ا ْد ُعونِي أَ ْس َت ِج ْب َل ُك ْم إ َّ
َّذ َ
ُون َج َه َّن َم َد ِ
ِين{ «غافر.»60:
ِع َبا َدتِي َس َي ْد ُخل َ
اخر َ
 .3ال ي�صح �أن يكون �إميا ُننا بالق�ضاء والقدر �سبب ًا لالمتناع عن ال�سعي لتحقيق
ما نريد� ...إذا كان الطعام وال�شراب مقدر ًا لك ،فلماذا تعمل لك�سب الرزق؟ من
املفرو�ض �أن جتل�س يف بيتك وتنتظر جميء ذلك الطعام وال�شراب ...هكذا الأمر
متام ًا بالن�سبة �إىل الدعاء ،فهو �سبب من �أ�سباب حتقق الأم��ور من خالل �سعي
ي�سر بن عبد العزيز ،عن �أبي عبد اهلل «عليه ال�سالم» قال :قال
الإن�سان( :عن ُم َّ
عند اهلل «عز وجل» منزل ًة ال
ي�سر ،ادع وال تقل �إن الأمر قد ُفرغ منه� ،إنّ َ
يل :يا ُم َّ
ُتنال �إال مب�س�ألة) �أي �إال بالطلب والدعاء (ولو �أن عبد ًا �س ّد فا ُه ومل ي�س�أل مل ُي َ
عط
ف�سل ُت َ
باب ُيق َرع �إال يو�شك �أن ُيفتَح ل�صاحبه).
ي�سر� ،إنه لي�س من ٍ
�شيئ ًاَ .
عط ،يا ُم َّ
قد حتتاج �أن تقرعه مرة� ،أو مرتني �أو ع�شر ًا .ملاذا يجب �أن تك ِّرر املحاولة؟ لأن
جانب ًا من الق�ضاء والقدر الإلهيني مرتبط بقراراتنا و�أعمالنا ،ومن بينها الدعاء،
م�سيون كالآالت ،بل يعني �أن الأمور يف احلياة ت�سري
فالق�ضاء والقدر ال يعني �أننا ّ
وفق القوانني ،ومن بني هذه القوانني �أن الدعاء �سبب من �أ�سباب حتقق بع�ض
الأمور ،والدعاء من الإن�سان ،والإجابة من اهلل «عز وجل».
 .4هناك ق�ضاء �إلهي نهائي وق�ضاء مع ّلق ،فاهلل «عز وجل» ِمن وا�سع رحمته بعباده
للتغي� ،إلغا ًء وحت ّقق ًا وزي��اد ًة ونق�صان ًا ،لأنها من الأ�سا�س
�أنه جعل الأمور قابلة ّ
معلقة على ال�صدقة �أو الرب بالوالدين �أو الدعاء� ...إلخَ } .يم ُحو ُ
اهلل َما َي َشاء
ْ
اب{ «الرعد.»39:
ند ُه أُ ُّم ا ْل ِك َت ِ
َو ُي ْث ِب ُت َو ِع َ
 .5العلم الإلهي ال�سابق ال يرتبط بالنتيجة فح�سب بل باملقدمات �أي�ض ًا ،ومن بينها
الدعاء.
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باب من
 .6و�أخري ًا ،يجب �أن ُندرك حقيقة �أن الدعاء يف الإ�سالم لي�س على الدوام ٌ
باب من �أبواب الرتبية الإميانية والأخالقية
�أبواب الطلب والإجابة ،بل �أي�ض ًا هو ٌ
والروحية ،مبا ي�شتمل عليه من مفاهيم وتوجيهات ومعارف �صيغت ب�أ�سلوب �أدبي
وروحي رفيع.

اخلطبة الثانية

يوحنا الدمشقي وفخ الشياطني
للفي�ض الكا�شاين  -الذي كان من فقهاء القرن احلادي ع�شر الهجري  -كتاب
يحمل عنوان (الأ�صول الأ�صيلة) ،ذكر فيه جمموعة من الأ�صول والقواعد التي
ينبغي للفقهاء االلتفات �إليها عند قيامهم بعملية البحث واال�ستنباط.
الأ�صل العا�شر والأخري الذي ذكره يف هذا الكتاب ت�ض ّمن م�س�ألة مهمة جد ًا،
وحدهم ،بل عموم امللتزمني بالدين ،وتتم ّثل يف م�س�ألة
تخ�ص الفقهاء َ
وهي ال ّ
اخلو�ض يف تفا�صيل وتفريعات م�صطنعة للم�سائل الدينية ،ومن َثم حتويلها �إىل
مادة للتخا�صم والتنازع والتف ّرق.
فكري ًا وت�شريعي ًا و�أخ�لاق��ي�� ًا ،الإ���س�لام يدفع باجتاه وح��دة ال�صف وحتقيق
القوة والتما�سك املجتمعي ..وبالتايل ف�إنّ � ّأي �أمر ميكن �أنْ ُي ِخ َّل بذلك �سيكون
اع َت ِص ُمو ْا ِب َح ْب ِل ا ِ
هلل َجمِي ًعا
خمالف ًا لأ�صل مهم من �أ�صول الدين وقواعدهَ } .و ْ
ُرو ْا ِن ْع َم َة ا ِ
َّف َب ْي َن ُقلُو ِب ُك ْم
َو َ
هلل َعلَ ْي ُك ْم ِإ ْذ كُن ُت ْم أَ ْع َداء َف َأل َ
ال َت َف َّرقُو ْا َوا ْذك ُ
َف َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َمت ِ
َذ َه َب
ِخ َوا ًنا{ «�آل عمرانَ } .»103:و َل َت َنا َز ُعوا َف َت ْف َشلُوا َوت ْ
ِه إ ْ
ِحي ُك ْم{ «الأنفال.»46:
ر ُ

انطالق ًا من هذه احلقيقة الدينية قال الفي�ض الكا�شاين حتت عنوان الأ�صل
طالب للحق والنجاة �أن يتح ّرى الأه َّ��م يف الدين
العا�شر( :يجب على كل مك َّلف ٍ
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فالأهم ،وي� َ
أخذ بالأقرب من اليقني فالأقرب ،وال يرتك ما َيعنيه �إىل ما ال َيعنيه).
فهناك ق�ضايا ُتط َرح بعنوان �أنها م�سائل فكرية �أو �شرعية �أو تاريخية �أو من الثقافة
الدينية ،وهي لي�ست ذات فائدة كبرية� ،أو لرمبا عدمية الفائدة �أ�ص ًال ،وال ُت ِثمر �إال
خالف ًا ونزاع ًا و�شحن ًا لل�صدور.
• شبهة يوحنا الدمشقي:
(يوحنا الدم�شقي)  -ابن �سرجون م�ست�شار يزيد بن معاوية ُ -يعد �آخر �آباء
الكني�سة ال�شرقية ،وهي ال�شخ�صيات امل�سيحية الكبرية التي و�ضعت اخلطوط
العري�ضة ل ُبنية الكني�سة على م�ستوى العقيدة والتنظيم ،و ُيعترب يف الثقافة امل�سيحية
قدي�س ًا جلهوده يف مواجهة الإ�سالم .يوحنا هذا طرح الإ�شكال التايل�( :إذا كان
القر�آنُ غ َري خملوق ،فهو �أزيل ،وبا ِمل ْثل ف�إنّ النبي عي�سى �أز ٌّ
يل لأن ُه كلمة اهلل ،و�إنْ
كان خملوق ًا فهو منف�صل عن قد�سية اهلل مثل باقي املخلوقات).
هذه ال�شبهة منه �أث��ارت الحق ًا �إ�شكالية يف الو�سط الإ�سالمي حتت عنوان
(م�س�ألة خلق القر�آن) و�أحدثت فتنة كبرية على عهد اخلليفة امل�أمون العبا�سي،
ومفادها :هل القر�آن خملوق �أم �أزيل؟ وتف ّرعت عنها �إ�شكاالت �أخرى ،وانق�سم
ُ
وا�ضط ِهد و ُقتل من الفقهاء والنا�س جمع ملخالفتهم
املجتمع الإ�سالمي على نف�سه،
الر�أي الذي تب ّنته اخلالفة �آنذاك حول هذه امل�س�ألة امل�صطنعة.
وقد روى ال�صدوق يف (التوحيد) ب�سند معترب عن الإمام الهادي «عليه ال�سالم»
�أنه كتب �إىل بع�ض �شيعته ببغداد( :نحن نرى �أنّ اجلدال يف القر�آن بدع ٌة ا�شرتك
فيها ال�سائل واملجيب ،فيتعاطى ال�سائل ما لي�س له ،ويت َّك ُ
املجيب ما لي�س عليه)
لف
ُ
�أي لي�س من تكليفهما ذلك (ولي�س اخلالق �إال اهلل «عز وجل» ،وما �سواه خملوق.
عندك فتكون من ال�ضالني).
والقر�آن كالم اهلل ،ال جتعل له ا�سم ًا ِمن ِ
ما �أهمية �أن القر�آن خملوق �أم �أزيل؟ املهم هو �أن تتم�سك بالقر�آن و�أن يكون
بحق -مرجعيتك الدينية على امل�ستوى الفكري والعمليُ ،خذ مبا هو يقني ،و َدعهذه الظنون التي ال ُت ّقق لك �شيئ ًا .عن ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إياكم
القلب عن ذكر اهلل) غاية الدين �أن يتع ّلق قل ُبك
واخل�صومة يف الدين ،ف�إنها ُت�شغل َ
باهلل ،و�أنتم بهذه اخل�صومات امل�صطنعة ت�صورمت �أنكم ت�سريون �إىل اهلل ،والواقع
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�أنها �أبعدتكم عنه ،و�شغلت تفكريكم عن الأمور البناءة فكري ًا �أو عبادي ًا �أو �أعمال
اخلري (وتو ِرث النفاق) �إذ تتحول �إىل ق�ضية �شخ�صية ،وحماولة لالنت�صار للذات،
فيكون ظاهر الأمر هلل وللدين ،وواقعه خالف ذلك (و ُتك�سب ال�ضغائن ،وت�ستجيز
الكذب) لأنه �إذا َ
نفجر يف اخل�صومة ،و�أن ن�سخر
ح�ضرت الأنا �سمحنا لأنف�سنا ب�أن ُ
من اخل�صم ،ونح ّقره ،ون�سيء الظن فيه ،ونبهته ،ونتقاتل معه ،ونكذب عليه،
ونكذب ب�ش�أنه.
• من أبواب الشيطان:
حتويل امل�سائل الدينية �إىل مادة للخ�صومة  -يف عني ت� ّصور املتد ّين �أنها باب
باب من �أو�سع الأبواب التي ينفذ منها ال�شياطني من
من �أبواب العلم ور�ضا اهلل ٌ -
اجلن والإن�س ،كامل�ستكربين ال�ساعني لتدمري �أو�ضاع امل�ؤمنني .ولذا قال الفي�ض
بات الباردة،
بعد ذلك( :وال َيدخل يف اختالفات النا�س وخما�صما ِتهم
والتع�ص ِ
ّ
وم ِر�ضة للقلب ،بل ي�أخذ �أ ّو ًال مبا اتَّفق عليه العقال ُء قاطب ًة)
ف�إ ّنها مذمومة جد ًاُ ،
وذكر م�س�ألة التوحيد والنبوة واملعاد ،ثم قال( :ثم ي�أخذ مبقت�ضى ما اتّفقوا عليه
جميع ًا ِمن �أنّ مدار النجاة يف تلك الن�ش�أة هو التقوى والأعمال ال�صاحلة والأخالق
احل�سنة) .هذا هو الذي يجب التفكري فيه واالهتمام به وبذل اجلهد فيه.
َ
للم�سائل الدينيةِ ،ومن َثم
وتفريعات م�صطنع ٍة
تفا�صيل
�إن م�س�ألة الدخول يف
ٍ
ِ
للتخا�صم والتناز ِع والتف ّر ِق� ،أم ٌر يتعار�ض مع �أ�صل قر�آين مهم
حتوي ُلها �إىل ماد ٍة
ِ
جد ًا يتم ّثل يف املحافظة على وحدة ال�صف وحتقيق القوة والتما�سك املجتمعي ،مع
العلم ب�أن الكثري من التفا�صيل الفرعية ذات العالقة بالدين على امل�ستوى الفكري
وال�شرعي والتاريخي قد ال ُتقق �أية فائدة حقيقية ،بل مت ّثل باب ًا من الأبواب التي
يلج من خاللها �شياطني اجلن والإن�س ل ُيف�سدوا بني امل�ؤمنني ما وجدوا �إىل ذلك
�سبي ًال� .إن لل ّدين ر�سال ًة عليا ،وله �أه ٌ
��داف كربى ،ومن غري املنطقي �أن تتخلى
الأمة عن الأه��داف ،وتن�شغل بالتفا�صيل واجلدليات والق�ضايا اجلزئية ،فتفقد
وتخ�سر موق َعها الذي �أراده اهلل عز وجل لها يف كونها الأم َة
بذلك دو َرها املركزي َ
ال�شاهدة على �سائر الأمم ،واملرجعي َة الفكري َة والأخالقي َة والت�شريعي َة لها ،وقد قال
ون
َذل َ
«عز وجل»َ } :وك َ
الن ِ
ُم أُ َّم ًة َو َس ًطا ِّل َت ُكو ُنو ْا ُش َه َداء َعلَى َّ
اس َو َي ُك َ
ِك َج َع ْل َناك ْ
ِيدا{.
الر ُس ُ
ول َعلَ ْي ُك ْم َشه ً
َّ
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اخلطبة الأوىل

قبل أن ّ
يغي اهلل علينا

هلل ِع َباد ًا َي ْخت َُّ�ص ُه ُم ُ
اهلل ِبال ِّن َع ِم لِ َ َنا ِف ِع
يف نهج البالغة احلكمة برقم �ِ ( :425إنَّ ِ
زَع َها ِم ْن ُه ْمُ ،ث َّم َح َّو َل َها ِ�إ َل
وهاَ ،ف ِ�إ َذا َم َن ُع َ
ا ْل ِع َبا ِدَ ،ف ُي ِق ُّر َها ِف �أَ ْي ِد ِيه ْم َما َب َذ ُل َ
وها َن َ
َغ ْ ِي ِه ْم) .هذه احلكمة ُت�س ّلط ال�ضوء على معادلة �إلهية� ،س ّنة من �سنن احلياة وهي
مركبة من ثالثة �أجزاء.
املقطع الأول من هذه احلكمة يدل على �أن اهلل «عز وجل» يختار ِمن بني النا�س
�أفراد ًا لديهم القابلية كي يكونوا من املم َّيزين عنده من خالل ما يخت�صهم به من
نعمة .وعندما نتحدث عن التم ّيز عند اهلل ،ف�إن �أذهاننا تن�صرف عادة �إىل العبادة
�أو اجلهاد يف �سبيله ،و�أمثال ذلك� ،إال �أن الإمام «عليه ال�سالم» ين ّبهنا �إىل وجود
طريق �أخرى ن�ستطيع من خاللها حتقيق هذا التم ّيز ،وذلك باملال �أو اجلاه �أو العلم
�أو ال�شخ�صية االجتماعية اجلذابة �أو اخلربة يف احلياة� ،إلخ.
وهذا االخت�صا�ص بالنعمة لهذا النموذج من النا�س ال يكون املق�صود بالإفا�ضة
بها �صاح ُبها بالذات ،بل قد �أنعم اهلل «تعاىل» بها عليه على �سبيل العطاء امل�شروط.
وها) مبقدار ما ت�ستمر يف العطاء
وال�شرط وا�ضحَ ( ..ف ُي ِق ُّر َها ِف �أَ ْي ِد ِيه ْم َما َب َذ ُل َ
زَع َها ِم ْن ُه ْم).
ت�ستمر النعمة ،ولكن �إذا �أخللت بال�شرط فالنتيجةَ ( :ف ِ�إ َذا َم َن ُع َ
وها َن َ
( ُث َّم َح َّو َل َها �إِ َل َغ ْ ِي ِه ْم) هذا التحويل للغري يتم لأنّ اهلل يريد حلوائج النا�س
املختلفة �أن ُتق�ضى ،ف�إذا مل �أكن �أنا �أه ًال لق�ضائها�ُ ،سل َبت مني و�أعطيت لآخر ميكنه
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تغي �أطباعنا وقناعاتنا ،ف�أحيان ًا جند
�أن يقوم بها .وهذا ي�ستدعي منا �أن نلتفت �إىل ّ
�أنف�سنا متحم�سني للعطاء الفكري �أو املايل �أو االجتماعي �أو غري ذلك ثم ن�صاب
بالربود ،بل ولرمبا نتذ ّمر ونندم على ما كنا نقوم به من فعل اخلري ،لأننا واجهنا
مث ًال نكران ًا للجميل� ،أو مل جند من النا�س تقدير ًا .ولرمبا ال نكتفي بذلك ،بل ونتك ّلم
مبا يث ّبط من عزمية النا�س يف فعل اخلري ،وبذا قد ينطبق علينا قول اهلل عز وجل:
َاه ُم ُ
َضل ِ
}ال ِ
ِه
اهلل مِن ف ْ
ون َّ
اس ِبا ْل ُب ْخ ِل َو َي ْك ُت ُم َ
ُون َو َي ْأ ُم ُر َ
ين َي ْب َخل َ
َّذ َ
ون َما آت ُ
الن َ
ِين َع َذا ًبا ُّمهِي ًنا{ «الن�ساء.»37:
َوأَ ْع َت ْد َنا ِل ْل َكا ِفر َ
َ
ِعم ًة
�أيها الأعزاء� ،إن اهلل «عز وجل» يقولَ } :ذل َ
ِك ِب َأ َّن اهلل لَم َي ُك ُم َغ ِّيرًا ن َ
أَن َعم َها َعلَى قَو ٍم َح َّتى ُي َغ ِّيروا َما ِب َأن ُف ِسهِم َوأَ َّن َ
ِيم{ «الأنفال.»53:
اهلل َسمِي ٌع َعل ٌ
َ
ُ
ً
وقد كان �أهل الكويت دائما �س ّباقني يف تقدمي يد العون للأيتام والفقراء وذوي
احلاجات و�إقامة امل�شاريع اخلريية املتنوعة ،ولكن املالحظ �أن هناك فتور ًا وتراجع ًا
ن�سبي ًا يف هذا الإطار ،وهو ما ي�ستدعي م ّنا جميع ًا مراجعة �أنف�سنا  -على الأقل  -كي
ال ُي ِّغي اهلل نعم ًة �أنعمها علينا.

اخلطبة الثانية

لو دامت لغريك ما اتصلت إليك
احلكم  -عادة  -هو تقدمي الن�صيحة العملية الإيجابية امل�ستخ َل�صة
الغاية من ِ
ِمن خالل خربات احلياة وجتاربها .ويف كتاب (الذهب امل�سبوك يف وعظ امللوك)
ملحمد بن �أبي ن�صر َ
احلميدي�( :أن رج ًال كان ينادي على بع�ض �أبواب امللوكَ :من
ي�شرتي مني ثالث كلمات باثني ع�شر �ألف درهم! فكان َمن ي�سمعه يعجب منه ،حتى
أح�ضر املال .ف�أح�ضره)
ب َلغ م ِلك ًا منهم خ ُربه ،فدعا به و�س�أل عن الكلمات فقالِ � :
وبعد �أن ق ّدم له ثالث ِحكم قال امللك( :قد �أح�سنت ،فخذ املال .قال :ال حاجة يل
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فيه� ،إمنا �أردت �أن �أعلم هل بقي �أحد يطلب احلكمة) .فهو مل ُي ِرد �أن يق ّدمها لأي
احلكمة ال�صحيحة والنافعة ملن يعرف
�أحد ،بل ملن يق ّدرها ...هكذا تكون قيمة ِ
�أهميتها ،ولنتذكر �أن احلكمة واحدة من غايات �إر�سال الر�سلُ } :ه َو ال ِ
َّذي َب َع َث
فِي ْ ُ
اب َوال ِ
ِم آ َيات ِ
ْح ْك َم َة
ني َر ُس ً
ال ِّم ِّي َ
ِّم ُه ُم ا ْل ِك َت َ
ِه َو ُي َزكِّيه ْ
ول ِّم ْن ُه ْم َي ْتلُو َعلَ ْيه ْ
ِم َو ُي َعل ُ
ني{ «اجلمعة.»2:
َوإِن كَا ُنوا مِن َق ْب ُل َلفِي َض َل ٍل ُّم ِب ٍ

• حكمة مؤثّرة:
احلكم اجلميلة وامل�ؤثرة عبارة( :لو دامت لغريك ما ات�صلت �إليك)،
واحدة من ِ
وقد اختُلف يف قائلها ،هل هو عمرو بن ُعبيد املعتزيل� ،أم عبدالرحمن الأوزاعي،
وكالهما عا�صرا �أبا جعفر املن�صور� ،أم �أحمد ابن اخلليفة هارون العبا�سي� ،أم
غريهم .املهم يف الأمر �أن هذه احلكمة تطلب من �صاحب �أي من�صب  -ولو كان
رئي�س ق�سم � -أن يتم ّعن يف حال َمن �سبقه ،فمنهم َمن ُعزل ل�سبب �أو من دون �سبب،
بحكم ال�سن ،ومنهم َمن فارق احلياة خم ّلف ًا املن�صب
ومنهم َمن تقاعد عن العمل ُ
وراءه ،ومنهم ،ومنهم ...هذه هي دورة احلياة.
الفهم ال�سليم لهذه احلكمة �أنها ُتذ ِّكر الإن�سان  -الذي ي�ؤمن بالآخرة واجلنة
والنار  -باملوت ،ثم باحل�ساب والثواب والعقاب ،ولذا فهي تدعوه �إىل �أن ُيح�سن
الت�ص ّرف فيما جعل اهلل «عز وجل» حتت يديه من م�سئولية ،ومن مال عام ،حتى
�إذا وقف بني يدي اهلل القاه بوجه �أبي�ض .ولعل �إميان امل�سئولني يف البالد  -كبار ًا
بجد من �أجل
و�صغار ًا  -قبل عقود مب�ضمون هذه احلكمة هو الذي دفعهم للعمل ٍّ
الوطن ،ال من �أجل م�صاحلهم ،وهو ما ح َّقق للكويت ازدهارها ال�سريع.
ولكن يبدو �أن بع�ض امل�سئولني اليوم يفهمون هذه احلكمة ب�صورة معكو�سة...
ف�إنّ املوقع الذي ي�شغلونه ِمن وزارة �أو هيئة �أو �إدارة� ..إلخ ،والأموال العامة التي
حتت ت�ص ّرفهم قابلة لأن تنتقل منهم �إىل �أ�شخا�ص �آخرين ،ولذا ف�إنّ عليهم �أن
ي�ستغلوا الفر�صة وي�سارعوا لنهب ما �أمكن نه ُبه! و�إذا �أ�ضافوا �إىل الفهم املعكو�س
للحكمة ال�سابقة احلكمة القائلة( :دوام احلال ِمن املحال) ازداد ن َه ُمهم لالختال�س
وال�سرقة من املال العام! فاملوقع الذي ي�شغلونه عبارة عن َمرعى م�ؤ ّقت فح�سب،
ومتى ما ا�ستَنفذوا الغر�ض منه حت ّولوا �إىل غريه!
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• خراب األرض:
جاء يف عهد الإمام علي «عليه ال�سالم» ملالك الأ�شرت وهو يتحدث عن املوازنة
ما بني فر�ض ال�ضرائب على املواطنني يف قبال التنمية يف الوطن ،تنبي ٌه ل�ضرورة �أن
ين�صب اهتمام امل�سئولني يف املقام الأول على التنمية ،بلحاظ �أنها ُت ِّقق �أكرث من
ّ
نتيجة �إيجابية ،من بينها القوة االقت�صادية ،وزيادة اللُّحمة بني املواطن والدولة،
واندفاع املواطنني عن طيب خاطر للم�ساهمة يف حت�سني و�ضع االقت�صاد الوطني
اب الأ ْر ِ�ض ِمنْ �إِ ْع َوا ِز
عند احلاجة ،ثم ختم هذه الفقرة بقولهَ ( :و�إِ َّ َن��ا ُي ْ�ؤتَى َخ َر ُ
عم الفقر انهار االقت�صاد الوطني ،ولكن ملاذا قد يعم الفقر؟ (و�إِ َّ َنا
�أَ ْه ِل َها) �إذا ّ
اف َ �أ ْن ُف ِ�س ا ْل ُ��و َال ِة َع َلى ْ َ
همهم ( َو ُ�سو ِء َظ ِّن ِه ْم
ُي ْع ِو ُز �أَ ْه ُل َها لإِ ْ�ش َر ِ
ال ْم ِع) هذا مبلغ ِّ
ِبا ْل َب َقاءَِ ،و ِق َّل ِة ا ْن ِت َف ِاع ِه ْم ِبا ْل ِع َ ِب).
• َمن أمِن العقوبة:
ال �شك �أن كل مواطن غيور وحري�ص على م�ستقبل الوطن وم�ستقبل الأجيال
القادمة �سيكون ق ِلق ًا من هذا النمط من التفكري عند ه���ؤالء امل�سئولني .خا�صة
عندما يجد هذا املواطن �أن الق�ضاء � -أحيان ًا  -ال ُي�صدر �أحكام ًا رادعة بحق �س ّراق
املال العام� ،أو �أنّ الأموال املنهوبة ال ُت َ
�ست َجع ،ومن املعلوم �أنّ َمن � ِأمن العقوبة �أ�ساء
و�شجع الآخرين على الإ�ساءة �أي�ض ًا .و�أنا ال �أريد هنا �أن �أق ّيم الأحكام
الأدب ،بل ّ
الق�ضائية لعدم علمي بحيثياتها ،ولكن ال�صورة الظاهرية للأحكام ال تبعث بر�سائل
مطمئنة �إىل املواطنني ،وهذا الأمر يحتاج �إىل معاجلة.
ع�لاوة على م��ا �سبق ،ف����إنّ تعاقب التقارير والأح��ادي��ث االقت�صادية التي
ُتنذر بخلل اقت�صادي كبري �سيتع ّر�ض له البلد خالل ال�سنوات القادمة �إنْ بقيت
ال�سيا�سات االقت�صادية يف املوارد والإنفاقات على ما هي عليه ،مي ّثل عام ًال �آخر
يرفع من من�سوب القلق لدى املواطنني.
• تقرير النقد الدويل:
قبل ثالثة �أ�سابيع تقريب ًا ،وعقب زيارة ر�سمية للبالد من قبل بعثة خرباء �صندوق
النقد الدويل� ،أ�صدر ال�صندوق تقريره بخ�صو�ص و�ضع االقت�صاد الكويتي ،ومما
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جاء فيه �أن( :الزيادة الأخرية يف الإنفاق �أدت لتفاقم الو�ضع املايل ...ويف غياب
ت�صحيح للم�سار ،ف�إن التحديات املالية والتمويلية �ست�شتد ...وتوقع ال�صندوق �أن
يتحول ر�صيد املوازنة العامة من فائ�ض قدره  % 5.5من الناجت املحلي الإجمايل يف
� 2019إىل عجز بنف�س القيمة بحلول  ،2025مما �سينجم عنه احتياجات متويلية
بقيمة نحو  180مليار دوالر على مدى ال�سنوات ال�ست املقبلة ...ومن املتوقع ا�ستنفاد
�أ�صول �صندوق االحتياطي العام املتاحة ب�سهولة يف �أقل من عامني).
• مع األعياد الوطنية:
فهل ميكن ملثل هذا التقرير �أن يبعث بر�سائل اطمئنان للمواطنني؟ �إننا وحيث
نحتفل هذه الأيام بالأعياد الوطنية ،بحاجة �إىل نو�صل ر�سالة �إىل كل م�سئول يف
هذا البلد  -يف ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية  -ب�أنه (لو دامت لغريك
ما ات�صلت �إليك) ال باملفهوم املغلوط لهذه احلكمة والذي يتم ّثل يف االندفاع للنهب
واالختال�س من املال العام قبل فوات الأوان وحلب امتيازات املن�صب ما وجدوا �إىل
ذلك �سبي ًال ،بل مبعنى القيام بامل�سئوليات املناطة بهم على �أح�سن وجه مبا يعود
وه ْم إ َِّن ُهم
على الوطن واملواطنني باملنفعة ،و�أن يتذكروا قول اهلل «عز وجل»َ } :و ِق ُف ُ
ُون{ ،وقول ر�سوله «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ال ت ُ
يوم القيام ِة
َزول َق َد َما ٍ
َّم ْسئُول َ
عبد َ
َ
أربع) وواحدة منها( :وعن ما ِل ِه ِمنْ �أ ْينَ ا ْكت ََ�س َب ُه وفيما �أنف َقهُ).
حتَّى ُي�س� َأل عن � ٍ
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اخلطبة الأوىل

االبتالء باألوبئة

ال َو ْ َ
ص ِّم َن ْ َ
س
ال ْم َو ِ
الن ُف ِ
ْجو ِع َو َن ْق ٍ
} َو َل َن ْبلُ َو َّن ُكم ِب َش ْي ٍء ِّم َن ال َ
ْخ ْو ِف َوال ُ
ين ِإذَا أَ َصا َب ْت ُهم ُّم ِصي َب ٌة قَالُوا إ َِّنا ِ
ِين ،ال ِ
َّم َر ِ
هلل َوإ َِّنا
َّذ َ
الصا ِبر َ
ات َو َب ِّش ِر َّ
َوالث َ
ون{
ِم َصلَ َو ٌ
ِم َو َر ْح َم ٌة َوأُوَٰلئ َ
ون ،أُوَٰلئ َ
ِإ َل ْي ِه َر ِ
ْم ْه َت ُد َ
اج ُع َ
ات ِّمن َّر ِّبه ْ
ِك َعلَ ْيه ْ
ِك ُه ُم ال ُ

«البقرة.»157-155:
االبتالء من طبيعة هذه احلياة ،ومن �س ُبله الظهور املفاجئ للأوبئة التي ُتهدد
الب�شرية يف الأنف�س والأرزاق ،وت�سلب الإح�سا�س بالأمن ،وتدفع النا�س �إىل الهجرة
من الأوطان ،وغري ذلك.
امل�سجل للب�شرية وقعت العديد من الأوبئة التي كانت تن�ش�أ كمر�ض
خالل التاريخ ّ
معد يف بيئة ما ثم تنت�شر العدوى ب�شكل �سريع ومفاجئ يف رقعة جغرافية وا�سعة
ٍ
ب�سبب احلركة التجارية وغريها.
يف �سنة 165م ،بد أ� وباء (الطاعون الأنطوين) الذي انت�شر يف �أوروبا وت�سبب يف
وفاة  5ماليني �شخ�ص تقريب ًا ،وثلث �سكان بع�ض املناطق ،وا�ستمر � 15سنة.
ويف �سنة 541م ظهر (طاعون ج�ستنيان) وانت�شر �سريع ًا يف �أرجاء الإمرباطورية
البيزنطية وت�سبب يف وفاة ما بني  50-25مليون �شخ�ص ،من بينهم قرابة ن�صف
�سكان الق�سطنطينية .ويف  1918ظهرت (الإنفلونزا الإ�سبانية) التي �أدت �إىل مقتل
 25مليون �شخ�ص حول العامل.
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ويف �آخر ع�شرين �سنة ،انت�شرت العديد من الأوبئة ،مثل �إنفلونزا اخلنازير،
و�إنفلونزا الطيور ،ولكن �أرقام ال�ضحايا  -بحمد اهلل � -أقل بكثري مما كانت تت�سبب
به الأوبئة يف املا�ضي.
فوباء �سار�س الذي ظهر �سنة � 2002أدى �إىل وفاة � 800شخ�ص حول العامل ،وتويف
ب�سبب �إنفلونزا الطيور الذي ظهر �سنة  2003حوايل � 400شخ�ص .وحتى بالن�سبة
�إىل �أخطر هذه الأوبئة  -وفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية  -وهو �إنفلونزا اخلنازير الذي
�أودى بحياة الآالف على مدى ال�سنني املا�ضية ،ف�إنّ الرقم لو قورن مبجموع �سكان
الأر�ض ،ف�إنّ الن�سبة ُتعد �ضئيلة جد ًا مقارن ًة بن�سب اخل�سائر الب�شرية التي كانت
ُتخ ّلفها الأوبئة يف املا�ضي .فما هي �أ�سباب هذا الفارق الكبري يف ِن�سب اخل�سائر
الب�شرية؟ وما هي م�سئولياتنا يف �إطار التهديد احلايل لتح ّول ّ
تف�شي فريو�س كورونا
املتجدد �إىل وباء عاملي؟

اخلطبة الثانية

يف مواجهة الكورونا
ت�ساءلت فيما �سبق عن �أ�سباب الفارق الكبري يف ِن�سب اخل�سائر الب�شرية بني ما
امل�سجلة يف هذا الع�صر .وميكن �أن نعيد
كانت تخ ّلفه الأوبئة يف املا�ضي ،وبني تلك ّ
�أهم الأ�سباب �إىل:
 .1التطور العلمي الكبري الذي حدث باكت�شاف �أ�سباب الأمرا�ض املعدية وطرق
انت�شارها.
 .2الإمكانات العلمية والطبية املتطورة يف الت�شخي�ص واملتابعة والعالج.
 .3القرارات والتن�سيق العاملي بني اجلهات الر�سمية والتط ّوعية املختلفة ب�ش�أن
الإجراءات الالزمة للحد من انت�شار مثل هذه الأمرا�ض املعدية.
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 .4و�سائل الإعالم واالت�صال ال�سريعة التي باتت تخدم يف اجتاه الإجراءات
الوقائية والعالجية.
 .5انت�شار الثقافة ال�صحية حول �أهمية الإجراءات الوقائية وااللتزام بها.
حد كبري �أن يقاوم
وحيث �أن الإن�سان  -بف�ضل اهلل «تعاىل»  -ا�ستطاع �إىل ٍّ
الأوبئة ،ولكن �ضمن �إج��راءات مع ّينة ،لذا ف�إنّ م�سئوليتنا الإن�سانية والأخالقية
وال�شرعية تفر�ض علينا:
• االلتزام بالتعليمات:
االلتزام بالتعليمات والإجراءات التي تفر�ضها اجلهات ال�صحية امل�سئولة يف
البلد .ويف الوقت الذي ال يحتاج فيه الإن�سان �إىل �أن يعود �إىل فتوى �شرعية بهذا
اخل�صو�ص ،و�أن يكون التزامه هذا نابع ًا من حكم العقل ،وتوجيه ال�ضمري الإن�ساين
والأخالقي ،واحرتام القانون الذي ي�ستهدف امل�صلحة العامة� ،إال �أن البع�ض َيبقى
متطلع ًا �إىل ال ُبعد ال�شرعي يف امل�س�ألة .ومتا�شي ًا مع تط ّلع هذه الفئة ،فقد ا�ستفتيت
بنف�سي عدد ًا من املرجعيات الدينية كالتايل( :يف ظل انت�شار مر�ض كورونا املعدي،
هل يجوز ملن يحتمل �أن يكون م�صاب ًا باملر�ض �أن يخرج من َ
احلجر ال�صحي
املفرو�ض عليه من قبل اجلهات ال�صحية املعنية؟ وهل يكون م�أثوم ًا بذلك؟ ولو
تبي �أنه م�صاب ونقل العدوى و�أدى ذلك �إىل وفاة املنقول �إليه ،هل يتحمل م�سئولية
ّ
�شرعية؟).
وتنوعت الإجابات ما بني عدم جواز خمالفة الأنظمة ال�صحية ،وترتّب الإثم،
وحت ّمل امل�سئولية ال�شرعية يف حالة املخالفة ،بل يف �إحدى اال�ستفتاءات �أنه يف حال
تعمد نقل العدوى وموت املنتقل �إليه ولو بعد مدة من الزمن مع التفات الناقل �إىل
كون النقل موجب ًا للموت ع��اد ًة ،جاز لويل امليت الق�صا�ص من الناقل ،و�أما مع
اجلهل �أو الغفلة فعلية الدية والكفارة.
• التعامل بعقالنية:
عدم امل�ساهمة يف �إثارة الهلع واخلوف بني النا�س ،ب�أي نحو ،ولو ب�إعادة ن�شر ما
ي�صلنا عرب و�سائل التوا�صل ...ويف املقابل �أي�ض ًا عدم الت�سبب يف الدعوة �إىل حالة
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من الالمباالة و�إهمال �أو التمرد على التعليمات ال�صحية والوقائية التي تفر�ضها
�أو تدعو �إليها اجلهات امل�سئولة .فاملطلوب �أن نكون معتدلني ومتّزنني وعقالنيني يف
التعامل مع الأمور ،ومن بينها هذا الو�ضع احل�سا�س ،فكما �أن (الفقيه ك ّل الفقيه)
(من مل ُيقنط النا�س ِمن رحمة
بح�سب ما روي عن �أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم»َ :
ؤي�س ُهم ِمن َر ِوح اهلل ،ومل ُي� ِؤم ْنهم ِمن مكر اهلل) ..فكذلك ينبغي �أن نكون
اهلل ،ومل ُي� ْ
بعيدين عن املبالغة يف التخويف ،وكذلك بعيدين عن الإنكار والالمباالة.
• إجراءات احترازية:
قد ي�ستدعي الأمر  -م�ؤقت ًا  -جت ّنب الذهاب �أو ال�سفر �إىل بع�ض الأماكن التي
ظهر فيها املر�ض ،ولو كانت هذه الأماكن ذات طابع ديني ،والغر�ض عبادي م�ستحب،
خا�صة مع وفود النا�س �إليها من بلدان متعددة ،و�صعوبة اتخاذ الإجراءات الوقائية
الالزمة� ،سواء �أكان الأمر مرتبط ًا بالعمرة� ،أو زيارة املراقد املقد�سة� ،أو غري ذلك.
فعمل امل�ستحب بالعنوان الأ ّويل قد يتح ّول �إىل �أمر منهي عنه بعنوان ثانوي .يجب
تف ّهم هذا الأمر ،و�إدراك �أبعا ِده ،والتعامل معه بعيد ًا عن الإثارة وال�ضرب على
الوتر العاطفي عند النا�س .وكذلك ،فيما لو ّمت اتخاذ �إجراءات مع ّينة بخ�صو�ص
ح�ضور امل�ساجد ،وااللتزام ببع�ض التعليمات عند الدخول �أو اخلروج ،فالبد من
التعاون بهذا اخل�صو�ص.
ومن بني ذلك �أن الإخوة الذين �سافروا �أو تواجدوا يف �أماكن ت َّبي انت�شار املر�ض
فيهاِ ،من م�سئوليتهم �أن يتج ّنبوا االختالط بالآخرين  -مبا يف ذلك امل�ساجد -
تتبي �سالمتهم ،فا�ستحباب ال�صالة يف امل�ساجد ال يعني التهاون بتعري�ض
حتى ّ
الآخرين �إىل ما قد ُيلحق ال�ضرر بهم .و�أدع��و هنا �إىل اتخاذ �إج��راء اح�ترازي
بخ�صو�ص املعانقة والتقبيل وحتى امل�صافحة ،دون �إحراج �أو عتب.
• إبعاد النصوص الدينية:
ع��دم �إق��ح��ام ال��رواي��ات يف بيان تكليف النا�س يف مثل ه��ذه الأم���ور ،فهذه
م�س�ألة �صحية طبية فما عالقة ال��رواي��ات بها؟ ي�أتي بع�ضهم وي��روي �أن النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» قال( :الفرا ُر من الطاعون كالفرار من الزحف) �أي �أنه من
الذنوب الكبرية ،كما �أن الفرار يف احلرب كذلك .واجلواب عن ذلك �أ ّو ًال:
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�أ) على فر�ض �صحة الرواية ،فقد تكون منا�سبة للإمكانات ال�صحية والطبية
والوقائية والعالجية التي كانت متوفرة يف ذلك اليوم ،فكيف ن�ست�شهد بها اليوم مع
تب ّدل كل هذه املعطيات؟
ب) قد تكون �صادرة خوف ًا من ن�شر املر�ض املعدي يف بيئات �سليمة ،والهدف هو
ال�سيطرة على املر�ض وتقليل اخل�سائر الب�شرية ما �أمكن.
معي حتّم �صدور مثل هذا الكالم عن النبي
ج) قد تكون �صادرة يف ظرف ّ
«�صلى اهلل عليه و�آله» ،وبالفعل ف�إن امل�س�ألة من هذا القبيل ،ففي معاين الأخبار
لل�صدوق �أن الإمام الكاظم «عليه ال�سالم» �سئل( :عن الطاعون يقع يف بلدة و�أنا
فيها� ،أحت ّول عنها؟ قال :نعم .قال :ففي القرية و�أنا فيها� ،أحت ّول عنها؟ قال :نعم،
قلت :ففي الدار و�أنا فيها� ،أحت ّول عنها؟ قال :نعم .قلت :ف�إنا نتحدث �أن ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» قال :الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف .قال� :إن ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إمنا قال :هذا يف قوم كانوا يكونون يف الثغور يف نحو العدو
فيقع الطاعون ف ُيخلون �أماكنهم يف ّرون منها ،فقال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ذلك فيهم) �أي �أنه نهاهم عن ذلك �إىل �أن يتخذ التدبري املنا�سب للظرف.
د) هناك بيان وا�ضح يف القر�آن الكرمي ،وهو مبثابة القاعدة التي مل يختلف
الت ْهلُ َك ِة{ «البقرة ،»195:و�إذا �ضممنا
عليها امل�سلمونَ } :و َ
ال ُت ْل ُقو ْا ِب َأ ْي ِدي ُك ْم ِإلَى َّ
�إليها احلديث النبوي املتفق عليه( :ال �ضرر وال �ضرار) ف�إن الإن�سان ي�ستطيع �أن
يعرف م�سئوليته ال�شرعية الأ ّولية.
مي�سها
هـ) مقولة �أن هذا م�سجد وذاك حرم وتلك الكعبة ،وهي بيوت اهلل ولن ّ
الوباء ،وال داعي لأن ي�أخذ الإن�سان احتياطاته عند الذهاب �إليها كال ٌم ال �أ�سا�س
له من ال�صحة ،ولو كان كذلك ملا ُ�ضربت الكعبة باملنجنيق وته َّدمت ُ
بع�ض �أركانها
واحرتقت ،وقد روى ال�شيخ ال�صدوق�( :إذا وقع الطاعون يف �أهل م�سجد فلي�س لهم
�أن يف ّروا منه �إىل غريه) خوف ًا من ن�شره.
• اللجوء إىل اهلل:
عند االبتالء والإح�سا�س بال�ضعف ،ي��زداد �إقبال الإن�سان امل�ؤمن على اهلل
«عز وجل» والرجوع �إليه وا�ستمداد القوة منه ،وهو القائلَ } :و َل َن ْبلُ َو َّن ُكم ِب َش ْي ٍء
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ال َو ْ َ
ص ِّم َن ْ َ
َّم َر ِ
ِين،
ال ْم َو ِ
الن ُف ِ
ْجو ِع َو َن ْق ٍ
ِّم َن ال َ
الصا ِبر َ
ْخ ْو ِف َوال ُ
ات َو َب ِّش ِر َّ
س َوالث َ
ين ِإذَا أَ َصا َب ْت ُهم ُّم ِصي َب ٌة قَالُوا إ َِّنا ِ
ال ِ
ِم
ون ،أُوَٰلئ َ
هلل َوإ َِّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ
اج ُع َ
َّذ َ
ِك َعلَ ْيه ْ
ون{ «البقرة.»157-155:
َصلَ َو ٌ
ِم َو َر ْح َم ٌة َوأُوَٰلئ َ
ْم ْه َت ُد َ
ات ِّمن َّر ِّبه ْ
ِك ُه ُم ال ُ

و�أدعوكم �إىل قراءة الدعاء الثالث والع�شرين من ال�صحيفة ال�سجادية حتت
عنوان ( َوكانَ من دُعا ِئ ِه «عليه ال�سالم» �إذا �س�أل اهلل العافي َة َو ُ�شكرها) ،و�أوله:
م َّمد َو�آ ِل�� ِهَ ،و�أَ ْل ِب ْ�س ِني َعا ِف َيت ََكَ ،و َج ِّل ْل ِني َعـا ِف َيت ََكَ ،و َح ِّ�ص ِّني
(الل ُه َّم َ�ص ِّل َع َلى ُ َ
ِب َعـا ِف َي ِت َـكَ ،و�أ ْك ِـر ْم ِني ِب َعا ِف َي ِت َكَ ،و� ْأغ ِن ِني ِب َعا ِف َي ِت َكَ ،وت ََ�ص َّد ْق َع َل َّي ِب َعا ِف َي ِت َكَ ،و َه ْب ِل
َعا ِف َيت ََكَ ،و�أَ ْف ِر ْ�ش ِني َعا ِف َيت ََكَ ،و�أَ ْ�ص ِل ْح ِل َعا ِف َيت ََكَ ،وال ُت َف ِّر ْق َب ْي ِني َو َب ْ َي َعا ِف َي ِت َك ِف
م َّمد َو�آ ِل ِهَ ،و َعا ِف ِني َعا ِف َي ًة َكا ِف َي ًة َ�شا ِف َي ًة َعا ِل َي ًة
ال ُّد ْن َيا َو ِ
االخ�� َر ِة .الل ُه َّم َ�ص ِّل َع َلى ُ َ
ال�ص َّح ِة
َن ِامي ًةَ ،عا ِف َي ًة ُت َو ِّل ُد ِف َب َد ِن ا ْل َعا ِف َي َةَ ،عا ِف َي َة ال ُّد ْن َيا ِ
واالخ َر ِةَ ،و ْام ُ ْن َع َل َّي ِب ِّ
ال�س َال َم ِة ِف ِد ْي ِني َو َب َـد ِن.)...
َو ْ
االم ِن َو َّ
• كلمة أخرية:
ّ
تف�شي فريو�س كورونا املتجدِّ د و�إن مل يتم الإع�لان  -حتى هذه ال�ساعة -
عن حت ّوله �إىل وباء من قبل منظمة ال�صحة العاملية �إال �أنه بات يبثّ الذعر يف
العامل ،حيث ت��زداد �أع��داد امل�صابني به وال��دول التي تعلن عن ت�سجيل �إ�صابات
فيها ،وتت�سارع حاالت الوفاة بني امل�صابني به .وعلينا �أن نتعامل مب�سئولية مع هذا
يخ�ص
الأمر ،على م�ستوى االلتزام بالتعليمات ال�صادرة عن اجلهات املعنية ،ومبا ّ
ت�ص ّرفاتنا و�أن�شطتنا وما نب ّثه على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ونبتعد عن التهويل
و�إثارة الذعر من جهة ،كما ال نكون ال �أباليني يف ما ي�صدر ع ّنا من ت�صرفات و�أقوال
من جهة �أخرى .فلنتح ّمل م�سئولياتنا جتاه �أنف�سنا وجتاه الآخرين ،ولنبتهل �إىل
اهلل بقلوب خا�شعة وجوارح خا�ضعة �أن يزيل هذه الغ ّمة عاج ًال غري �آجل �إنه �سميع
جميب.
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