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الأ�ستاذ علي ح�سن محمد

المق ــدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين،
وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الخلق و�سيد المر�سلين
المبعوث رحمة للعالمين �سيدنا محمد وعلى �آله الطيبين
الطاهرين.
من خالل ا�ستماعي لمحا�ضرات �إمام الجمعة والجماعة
في م�سجد �سيد ها�شم بهبهاني �سماحة ال�شيخ الجليل علي
ح�سن غلوم في ليالي عا�شوراء لعام 1442هـ وبعد اطالعي
وقراءتي لمحتويات هذا الإ�صدار المتميز (ليالي عا�شوراء
1442هـ) الذي �أبدع �سماحته في �سرده وربطه بين الأحداث
والمواقف في الحقب والع�صور القديمة والمعا�صرة والحديثة
من مختلف الأنظار ،مرتكر ًا على الأ�س�س والمبادىء التي �أكد
عليها ال�شرع الأ�سالمي ال�صحيح.
لقد �أخذ �سماحة ال�شيخ الجليل علي ح�سن غلوم على
عاتقه منذ بداية م�سيرته وعمله ك�إمام الجمعة والجماعة
وكخطيب للمتبر الح�سيني �أن يكون القر�آن الكريم هو
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د�ستوره في �أداء مهمته الر�سالية ،ومدر�سة النبي و�آله هي
التي تر�سم له معالم طريقه ،وارتباطه بالمرجعية الدينية
هو الرافد له علم ًا وعم ًال ،ووطنيته هي �شعاره وعزّه ،للعمل
في �ساحات ثالث :في الدائرة ال�شيعية الخا�صة بق�ضاياها
وخ�صو�صياتها ،وفي الدائرة الإ�سالمية العامة دفع ًا نحو
م�شاريع الوحدة والتقارب والتعاي�شِ ،ومن َثم على م�ستوى
الإن�سانية جمعاء ،لأن النا�س �صنفان� :إما �أخ لك في الدين �أو
نظير لك في الخلق كما قال �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم».
لذا ا�ستطاع �سماحة ال�شيخ وتم ّكن من خالل الطرح
المتوازن �أن ي�ؤكد على �أه ّمية و�شمولية وتاريخ وعمل ودور
المنبر في الم�ساجد والح�سينيات في دولة الكويت من الناحية
بال�سرد ّ
وال�شرح والدالئل
النظرية والتطبيقية ،مدعمة ّ
التاريخية في بيان �أهداف الثورة الح�سينية والقدرة على ربط
هذه الأهداف بما يدور في فلك الوقائع الحديثة والحالية،
وعلى �سبيل المثال �أحداث (جائحة كورونا) وتداعياتها
على مختلف جوانب الحياة ،مما ميز هذا الإ�صدار و�ص ّنفه
�ضمن الإ�صدارات التي �ستع ّمق المفاهيم الدينية والتربوية
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والتاريخية لدى �أفراد المجتمع ،وت�ساهم في �إثراء المكتبة
الدينية والعلمية والأدبية في دولة الكويت.
والمت�أ ّمل والمتم ّعن في هذه المحا�ضرات التاريخية
المتم ّيزة ،يتّ�ضح له جل ّي ًا حجم المجهود الجبار المبذول
في �إعدادها و�إخراجها �شك ًال وم�ضمون ًا نظر ًا لما تحتويه
من معلومات ق ّيمة في عنوانها ومعانيها ،حيث و ّثق �سماحته
ور�سخ قواعده في
بمهنية خا�ض من خاللها �أعماق التاريخ ّ
المتوهج بمح ّبة �أهل بيت النبوة
وجدان المجتمع ب�ضميره
ّ
الأطهار «عليهم ال�سالم» ،مما جذب المتابع والم�ستمع
والقارىء للمنبر الح�سيني بدرجة تجعله ي�شعر ويعي�ش
الأحداث بواقع ّية ،ب�أ�سلوب �سهل ممتنع.
• المنبر صوت ووعاء الحسين:

�إن خير ما ن�ستند عليه في هذا التّقديم فيما يتع ّلق بالثورة
الح�سينية ،هو ما ورد على ل�سان عميد المنبر الح�سيني
الدكتور ال�شيخ �أحمد الوائلي «قد�س اهلل �سره» في كتابه
(تجاربي مع المنبر) والذي ب ّين فيه �أنّ الح�سين بن علي
«عليهما ال�سالم» �صوت الحق والعدل والحرية ،وك ّل �صوت
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من هذا القبيل ّ
يق�ض م�ضاجع العرو�ش الم�ستب ّدة الظالمة،
فتقوم ب�إ�سكاته بك ّل ما تملك من �أ�سلحة� ،سواء كانت تلك
الأ�سلحة ماد ّية �أو معنو ّية ،وهذا عين ما �صنعه الأمويون ،فقد
ج ّندوا كل �أدواتهم لإ�سكات �صوت الح�سين «عليه ال�سالم»،
فبد�أوا بال�ضغط حيث �سجنوا الكثير ممن يخ�شون �أنه ي�ساند
هذا ال�صوت ،وبالإغراء في جانب �آخر ،فبذلوا الأموال
الطائلة وفتحوا الخزائن على م�صراعيها ل�شراء ال ّذمم،
فقد جاء في حديث الح�سين «عليه ال�سالم» مع النفر الأربعة
الذين التحقوا به في عذيب الهجانات مزيد من الت�أكيد
على ذلك ،وذلك حينما �س�ألهم الح�سين «عليه ال�سالم» عن
خبر النا�س من ورائهم فقال له مجمع بن عبد اهلل العائدي:
(�أما �أ�شراف النا�س فقد �أعظمت ر�شوتهم و ُملئت غرائرهم،
ُي�ستمال و ُّدهم ،فهم �أ َلب واحد عليك ،و�أما �سائر النا�س ف�إنّ
�أفئدتهم تهوي �إليك ،و�سيوفهم م�شهور ٌُة عليك) ،وبالأفواه
والأقالم الم�أجورة التي راحت ت�صف الح�سين «عليه ال�سالم»
ب�أنه خارجي �شقّ ع�صا الطاعة وقتل ب�سيف جده� ،إلى و�سائل
�أخرى ُح�شدت في الميدان ،وقد كان من البله ت�ص ّورهم �أنهم
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�أ�سكتوا هذا ال�صوت ،فمثل هذا ال�صوت ال يمكن �إ�سكاته ،لأنه
يحمل هموم الإن�سان ّية وتط ّلعاتها ،ف�إذا م ّر عليه دور يكون فيه
هام�س ًا فلي�س معنى ذلك �أنه مات ،لأنه �سيرتفع ثانية على
تفاوت في مدى هذا االرتفاع ،وقد تج�سد �صوت الح�سين
«عليه ال�سالم» في جملة من الو�سائل المع ّبرة ،ومنها المنبر
الح�سيني ،ومنها الكتاب ،ومنها ِّ
ال�شعر ،وغير ذلك ،ولع ّل
المنبر هو الأداة الأولى من حيث الأهم ّية والت�أثير.
ولذلك ر�أيناه ُيكا َفح و ُيك َبت بو�سائل عنيفة عبر الع�صور
التي مرت وحتى اليوم ،ول ّما كان المنبر �صوت ًا للح�سين «عليه
ال�سالم» فقد حظي باهتمام كبير وتناولته معالجات مختلفة
ين�صب
تحاول �إ�شباع الجوانب المتعلقة به ،و�أهم ما ينبغي �أن
ّ
عليه االهتمام هو �أن يكون المنبر تعبير ًا �صادق ًا عن مزاج
�صاحب هذا ال�صوت ،المزاج الذي �سكبه الح�سين «عليه
ال�سالم» في و�صيته لأخيه محمد بن الحنفية (�أما بعد ف�إ ّني
لم �أخرج �أ�شر ًا وال بطر ًا وال ظالم ًا وال مف�سد ًا ،و�إنما خرجت
لطلب الإ�صالح في �أمة جدي «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،أريد �أن
�آمر بالمعروف و�أنهى عن المنكر ،و�أ�سير ب�سيرة جدي و�أبي
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علي)� .إن هذا التوجه عند �أبي ال�شهداء ما كان مج ّرد نوازع
تعي�ش داخل الح�سين ،وكمجرد فكرة ،و�إنما هو تحديد لأمور
تتج�سد ،يريد
مو�ضوعية يريد لها الح�سين «عليه ال�سالم» �أن ّ
يج�سدها
لها �أن تكون من هواج�سنا كم�سلمين �أ ّو ًال ،و�أن ّ
الم�سلمون بالو�سائل التي ر�سمها ال�شرع ال�شريف.
�إن ذلك ُيف َهم بديهي ًا من كون النبي «�صلى اهلل عليه
و�آله» ترك ثقلين ،كتاب ًا وعترة ،ولو �أراد النبي مج ّرد وجود
هذه المفاهيم نظر ّي ًا الكتفى بالقر�آن الكريم ،ولكنّ الجانب
النظري لوحده يبقى مج ّرد كتاب مو�ضوع على الـرف.
تتّ�ضح مما ذكرناه �أهمية هذه الأداة المع ّبرة عن
�أهداف الطف و�ضرورة الخروج بها �إلى م�ستوى �أو�سع من
المنا�سبة المحدوة ،حيث تنب�سط عن �سائر �أ ّيام ال�سنة
لت�شيع الحاجات المعرف ّية المتج ّددة دائم ًا ،خ�صو�ص ًا و�أنه
ِ
ال�سنة ،ولكنه من
من حيث ظرف المنا�سبة امتد طوال ّ
حيث الظروف يحتاج �إلى التن ّوع� ،ضرورة تع ّدد الحاجات
الفكرية للم�ستمع ،وامتداده على �أيام ال�سنة يعني �أنه �صار
زاد ًا ينبغي الحر�ص على كونه زاد ًا نظيف ًا ال يفقد معنى
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التغذية ،وال نن�سى �أن المنبر وعاء الح�سين «عليه ال�سالم»،
فينبغي �أن نعرف كيف و�أي وعاء ن�ضع الح�سين فيه ،هناك
وعاءان ال ثالث لهما يمكن �أن ن�ضع الح�سين «عليه ال�سالم»
في �أحدهما في حدود اختيارنا :الوعاء الأول وعاء االرتزاق،
ولهذا الوعاء موا�صفات معروفة ال تخرج بواقعة الطف عن
�صورة ذليلة ون�ساء حا�سرة ومواقف ال مكان للرجولة فيها
وال مالمح للأهداف ،و�إ ّنما كل ما فيها ن�ساء يندبن �أج�ساد ًا
ممزّقة ويتامى ي�ستب ّد بهم الرعب ،ومجموعة من القتلة تم ّثل
بالأج�ساد ،وتعبير عن ذلك ك ّله ب�ألفاظ ال ُتنا�سب مكانة
ال�شهادة وال�شهداء ،ول�ست �أريد �أن �أنفي وقوع هذه ال�صور
الم�أ�ساوية ،فقد وقعت بالفعل ،ولك ّنها وقعت لتُ�سفر عن نتائج
مع ّينة هي ثمرة الت�ضحية ،فهي تم ّثل جانب ًا من ال�صورة ال
ينبغي �أن ي�ستب ّد بال�صورة ك ّلها ،وتحاط بمبالغات تذهب
بالمالمح ال�صحيحة المع ِّبرة ،والتي ُتدين الأمويين وتف�ضح
نواياهم.
�أ ّما الوعاء الثاني الذي ُيفتر�ض �أن يو�ضع الح�سين «عليه
ال�سالم» فيه ،فهو وعاء الر�سالة الذي يبتعد عن المزايدات
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والمبالغات ،وي�ست�شف من وراء ك ّل تح ّرك وك ّل مفردة من
مفردات واقعة الطف الهدف الكبير وال�س ّر الكامن ،وفي
الوقت ذاته ا�ستجالء محتويات هذه الواقعة وتقديمها درو�س ًا
ن�ستلهمها في م�سيرة الحياة� .إن الحياة الكريمة محتاجة
ُ
مواقف رموزها وقادتها ،ف�إنّ �سيرة القادة
دائم ًا لأن ُت�ستلهم
طعام النف�س الجائعة.
وهنا �أقول :نحن نتط ّلع �إلى المب ِّلغ الواعي الذي ي�صنع
المنبر المتزن فينبغي� ،أن تت�ضافر جهود الدعاة والمب ّلغين
ك ّل ح�سب ا�ستطاعته لر�سم ت�صوره عن �أف�ضل ال�سبل ل�صنع
هذا المنبر المن�شود� .إن المنبر مثله مثل بع�ض الأحكام التي
تتغير بتغ ّير مو�ضوعاتها ،فال تبقى �أكثر مك ّوناته ثابتة ،بل
هي من نمط ما يتح ّرك دائم ًا ويحتاج �إلى مواكبة ومالحقة
و�إدارات ومناهج تالئم الم�ستج ّدات ما دمنا نفتر�ض �أن
المنبر من حاجات النا�س التي �أ�صبحوا ال ي�ستغنون عنها كما
الحظ ،فينبغي اللحاق بها.
هو ال ُم َ
�إن ك ّل ر�أي من الآراء يكون �أقرب �إلى الكمال �إذا كان ر�أي ًا
جماعي ًا ،ومن هنا جاءت �أهمية اال�ست�شارة التي قال عنها
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�أميرالم�ؤمنين «عليه ال�سالم»( :من �شاور الرجال �شاركها في
عقولها)� ،إلى غير ذلك من الأ�سباب التي تدعو �إلى ت�ضافر
الآراء وتع ّدد الر�ؤية فيما ينبغي �أن يكون عليه المنبر في ك ّل
فترة من الفترات التي تم ّر بها الأجيال ،مثله مثل باقي �شئون
الحياة المتح ّركة التي تحتاج �إلى مالحقة بالتقويم وتحديد
المناهج تبع ًا للأزمنة ،و�أنا هنا �أعتبر هذه ال�سوانح دعوة
�إلى �إخواني ب�أن ي�ساهموا بمالحظاتهم حول ك ّل ما له عالقة
بالمنبر ،لن�ضع لبنات قابلة للنمو في طريق خدمة المنبر
حتى يكون قريب ًا �إلى الكمال الم�ستطاع.
• أخالقيات المنبر:

كل عمل من الأعمال �أو ن�شاط من الأن�شطة �إذا لم يتوفر
فيه العن�صر الأخالقي فهو مج ّرد عن الروح وخ�صو�ص ًا
الن�شاط الديني ،ف�إن من �ألزم الأ�شياء له الأخالق� ،ضرورة
�أن ذلك روح الدين� ،ألي�س يقول ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
و�آله»�( :إنما ُبعثت لأتمم مكارم الأخالق)؟ و�أهم �أخالقيات
المنبر في ما �أرى هي التالية:
�أو ًال � :أن ي�ستهدف عمل المنبر وجه اهلل «تعالى» قبل وبعد
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كل �شيء ،ف�إنه �إن حاد عن هذا الهدف فمال �إلى مكانة �أو مال
�أو ما �شاكلهما ،وكلها �أهداف محدودة وزائلة ،تح ّول المنبر
�إلى دكان لعر�ض ب�ضاعة وال ترتفع به عن هذا الم�ستوى
عجل بنهايته ،ف�إن ما ُربط بزائل زال� ،أما �إذا ا�ستهدف
و ُت ّ
وجه اهلل «تعالى» في تر�سيخ العقائد والأحكام والأخالق
فقد �سلك الطريق القويم ،و�ضمن للمنبر �أن ال يزول ،لأنه
ربطه بالدائم ...هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إن من
مفردات منهج العلوم التقوى ومراعاة وجه اهلل «تعالى»،
ف�إنها منفذ فاعل في اال�ستلهام وتل ّقي العطاء من الفي�ض،
وفي ذلك الح�صول على �آل ّية نافذة �إلى النفو�س وبنائها ،ومن
دون ذلك ال يت�أتّى الح�صول على الأثر المطلوب.
�إننا يجب �أن ن�أخذ بعين االعتبار وجه اهلل «عز وجل» من
التحول بيننا الرغائب الم�ؤقتة ،و�إن كان
وراء كل عمل ،و�أن ُ
انتظار الرزق من وراء �أي عمل م�شروع لي�س منافي ًا لل�شرع،
ولكن ال ينبغي �أن ُيجعل الهدف الأ�سا�س بحيث يحجبنا عن
الوجه الكريم الذي اليخفى في حين من الأحيان ،ولكننا
نحن الذين ُنحرم من ر�ؤياه بفعلنا.
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ثاني ًا :الثانية من �أهم �أخالقيات المنبر وهي من متطلبات
الأولى ،االرتباط بال�صالح العام واالرتفاع �إلى هذا الم�ستوى
بعيد ًا عن التحول �إلى مدية بيد فئة �أو فرد �ضد فئة �أو فرد
�آخر بدوافع �شخ�صية فال يرتفع لما �أريد له .وهو في وعاء
االعتبار �إنما ُي َ
نظر �إليه على �أنه منارة هدى ما دام يحمل
للنا�س م�شع ًال ُي�ضيء لهم الطريق ،وكتاب ًا يحفظ التراث،
وو�سيلة ت�شترك مع الو�سائل الأخرى في التقويم والت�سديد،
وهنا �أرجو �أن ال يلتب�س الأمر على القارىء فيح�سب �أ ّني �أريد
�أنْ �أج ّرد المنبر من و�ضع الإ�صبع على بع�ض الدمامل �أو
معالجة مواطن الخلل في ج�سم الأمة ك ًال ،بل �أريد �أن يكون
وي�صب في ال�صالح
التقويم مرتفع ًا عن الهدف ال�شخ�صي
ّ
العام� .إن القر�آن الكريم وال�س ّنة النبوية ال�شريفة و�ضعا
الإ�صبع على الدمامل فيما لهما من منهج في المعالجة ،فقال
«عز وجل» عن بع�ضهمُ } :عتُ ٍّل بَـ ْع َد َٰذلِ َك َزنِ ٍيم{((( ،وقال النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» فيما روي عنه( :ر�أيت قوم ًا ينزون على
منبري نزو القردة) ،وقال لبع�ض( :فو الذي نف�سي بيده
((( �سورة القلم.13 :
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الج َعل برجله خي ٌر من �آبائكم الذين ماتوا في
لما يدحرج ُ
الجاهلية) ،ومن الوا�ضح �أنهما في مقام التقييم والو�صف.
وكذلك تلميذ القر�آن ،الإمام �أمير الم�ؤمنين «عليه
ال�سالم» ق ّيم جماعة رجعوا لت ِّوهم بعد �أن بايعوا �ض ّب ًا وقالوا:
(يا �ضب �أنت واهلل �أحب �إلينا من علي بن �أبي طالب!!)،
فقال�( :إذا كان يوم القيامة نادى مناد :لي�أتي كل قوم بمن
ي�أت ّمون به في الحياة الدنيا ،وذلك قول اهلل «عز وجل»} :يَـ ْوَم
اس بِإِ َما ِمه ِْم{((( وك�أني انظر يوم القيامة �إلى قوم
نَ ْد ُعو ُك َّل أُنَ ٍ
يح�شرون و�إمامهم ال�ضب ي�سوقهم �إلى النار).
�إن كل هذا من ال�شواهد على معالجة الخلل ،ولكني �أريد
�أن ال تكون المعالجة بهدف �شخ�صي و�إنما يراد بها وجه اهلل
«عز وجل» حتى ال تعود �سباب ًا من �شخ�ص لآخر تفرزها الذات
ال المو�ضوعية.
ثالث ًا :ارتفاع ممار�سة العمل المنبري عن ار�ضاء القاعدة
الهابطة على ح�ساب الحقائق والقيم وعلى �أ�شالء العقل
والذوق ،وكل ذلك لتح�صيل مكانة �أو �سمعة �أو ا�ستقطاب
((( �سورة الإ�سراء.71:
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جمهور �أو من �أجل �سحب الب�ساط من تحت خطيب �آخر،
فالطعام الجيد ال ي�ض ّره �أن ال يتذ ّوقه الآخرون ،كما �أن
الطعام الردئ ال ي�صعد به �أن ي�أكله عدد �أكبر ،ف�إن جمهور
الأعمال التي فيها �أ�صالة ومعاناة دائم ًا ما يكون �أقل من
جمهور الأعمال ال�سطحية ،ف�إن الذين ُيالعبون ِقرد ًا قد
يجمعون من الجمهور �أكبر بكثير مما يجمعه �آين�شتاين �إذا
�أراد �شرح نظريته الن�سبية.
وتح�ضرني هنا ق�صة ب�شار بن ُبرد وهو �شاعر فحل ،فقد
كان يقارع خ�صومه ب�شعره ،فكان ال يح�صل �إال على قليل ممن
يردِّد ِ�شع َره ،ولكن خ�صومه انبروا له ب�شعر هابط ي�ست�سيغه
العا ّمة فتل ّقفه الجمهور وراح ينعق به ،ولكنْ �شعر ب�شار يبقى
مو�ضع جدارة وتقدير ،بينما انح�سر الهراء واللغو .فال ينبغي
غني بالعدد ،و�إن كان بفكر
�أن
هم ِ
ين�صب ّ
ّ
المنبر على اجتماع ٍّ
فقير في النوع ّية.
• مالمح الخطيب والخطابة:

الخطيب انطالق ًا من تعريفه ب�أنه  -ح�سن الخطبة -
ي�ستبطن هذا التعريف الأمور التالية :
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�أو ًال � :أ�سلوب الطرح ،وهو �أمر مهم يكون له �أبلغ الأثر
على ال�سامع ،كما ُيحدِّ د َمكانة الخطيب ومنزلته في نفو�س
ال�سامعين ،ومن �سكب الم�ضمون الذي يريد �إي�صاله �إلى
التبجح
الآخرين في عبارات منا�سبة ومه ّذبة تخلو من
ّ
واال ّدعاء وت�ستعمل المفردة التي لها وقع في نفو�س الجمهور،
ف�إن المفردة الكالمية كما يكون لها في ِّ
ال�شعر دور كبير،
كذلك هي في النثر  .ومما له �صلة ب�أ�سلوب الطرح هو تف�صيل
بقدر المعنى ،من دون �أن يكون ف�ضفا�ض ًا
الثوب من الألفاظ َ
�أكبر من المطلوب� ،أو �ض ّيق ًا �أ�صغر من حجم الم�ضمون.
�إنّ لهذا المعنى دور ًا مهم ًا في مقبولية الخطبة والخطيب،
وهو �أهم ما يت�صل ب�أ�سلوب الطرح الرتباطه بظروف الأداء
من مختلف الجهات ،فبع�ض ما يطرح في زمان قد ال ي�صلح
للطرح في زمان �آخر ،وكذلك بع�ض ما يطرح في بع�ض
الأمكنة قد ال يطرح في مكان �آخر ،فلي�س من الذوق في �شيء
�أن تَطرح في مجل�س كله من النا�س غير االخت�صا�صيين الأد ّلة
الأ�صولية �أو الفقهية على �أن ال َغ�سل �أو الم�سح على الر�أ�س في
الو�ضوء هل يجب �أن ي�ستوعب الر�أ�س كله �أم يكفي بع�ضه ،بل
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يذكر لهم مجمل نتيجة الأدلة في كفاية م�سح بع�ض الر�أ�س،
و�أما مقارعة الدليل بالدليل والحجة بالحجة فهذا من �ش�أن
ذوي الف�ضل والمكانة العلمية .وبالجملة �إن �أ�سلوب الطرح
مهارة يجب �أن يتقنها الخطيب ويت�ص ّيدها من م�صادرها
وخ�صو�ص ًا من �أ�ساتذة الفن .
ثاني ًا :انطالق ًا من التعريف ال�سابق ،يتع ّين تتبع العالمات
البارزة والأحجام المرموقة التي لها �إ�سهام في الم�شاركة
ّ
بالطف ،ف�إن ذلك باال�ضافة �إلى كونها مادة د�سمة في
م�ضمون المنبر ،ف�إنه يثبت معنى القدوة في نفو�س قد تكون
�ضعيفة ت�شعر بالتذ ّمر من ممار�سة �أمثال هذا اللون من
ال�شعائر.
فعلى �سبيل المثال� ،إذا عرف ال�سامع �أن �شرائح متنوعة
والمعة في تاريخنا كانت ُتقيم مجال�س العزاء للح�سين
كالفاطميين ،وتفا�صيل ما كانوا يقومون به ،وكالبويهيين
والحمدانيين وبع�ض حكام الهند من غير الم�سلمين ومثل ما
ن�ص
روي عن ر�أ�س الجالوت  -كبير الجالية اليهودية  -كما ّ
عليه ابن �سعد في الطبقات حيث ذكر �أنه قال للأموبين:
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(واهلل� ،إنّ بيني وبين داود ل�سبعين �أب ًا ،وان اليهود لتلقاني
فتعظمني ،و�أنتم لي�س بينكم وبين ابن نب ّيكم �إال �أب واحد
قتلتموه) ،ومثل �إ�سهامات ال ُكتّاب الغربيين في ت�أبين الح�سين
«عليه ال�سالم» ممن تع ّر�ضت لهم كتب الطف� .إن كل ذلك
ينبغي �أن ُت�ش َرح تفا�صيله تحقيق ًا للهدف المطلوب من �أهمية
الواقعة وت�أ�صيلها في النفو�س بما لها من زخم يلتقي وتلك
الأهداف.
ثالث ًا :العمل بمهارة على و�ضع الم�ستمع الم�سلم �أمام
عمل ُيح ّبذه الإ�سالم بت�شريعه
م�سئوليته في عدم التح ّرج من ٍ
و�أ�شخا�صه ،نظري ًة وممار�س ًة ،ودعوة الم�سلمين �إلى فهم
ذلك جيد ًا لجعل الم�سلمين في هذه الأجواء وعدم ابتعادهم
عن �أمر ُيح ِّقق لهم �أجر ًا و�إفادة في فهم خلفياتنا التاريخية
وت�صحيح كثير من الم�سارات التي �أخذ المنبر ُي�ساهم في
�إلقاء ال�ضوء عليها ،ف�أنا واثق من �أن كثير ًا من الم�سلمين
يجهلون �أد ّلة م�شروعية المجال�س الح�سينية و�إباحة البكاء
على مطلق الموتى من الم�ؤمنين والحزن عليهم ورثائهم
بدليل بكاء النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» يوم مات عمه �أبو
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طالب ،ويوم �شهادة عمه حمزة ،ويوم �شهادة �شهداء م�ؤتة،
ويوم وفاة ابنه �إبراهيم ،وبكاء �سيدة ن�ساء العالمين فاطمة
«عليها ال�سالم» على جعفر بن �أبي طالب ،و�أمر النبي بالبكاء
على حمزة ،وبكاء عمر بن الخطاب على �أخيه زيد ،وبكاء
عائ�شة �أم الم�ؤمنين عند قبر �أخيها عبدالرحمن ،وبكاء
الخن�ساء وهي �صحابية جليلة على �أبنائها ورثائهم ،وهكذا.
و�أعتقد �أن التو ّفر على مثل هذه الوقائع ال يترك مجا ًال
لمعتر�ض ويحمل الم�سلم على الإذعان .
وفي الوقت ذاته التحرك بحذر وبمنتهى البراعة في
�إدانة خ�صوم �أهل البيت ومن ا�شترك في �أحداث واقعة
الطف وذلك كعملية تروي�ض لأع�صاب كثير من الم�سلمين
الذين ال ي�سهل عليهم االعتراف ب�أن يزيد و�أهله يمكن �أن
ي�صدر عنهم ذلك ،وهم يتمتعون بح�صانة ال�صحابة .
�إن العملية تحتاج �إلى �صبر طويل وجهد كبير لعر�ض
الآثار المروية في ذلك ،و�إيراد �آراء علماء �أهل ال�سنة في
قتال يزيد ،مثل الكياهرا�سي وابن مفلح والح�سيني و�أبو
الحنبلي والألو�سي وغيرهم.
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ختام ًا ..بقدر ما �أ�سعدني و�ش ّرفني االحتيار من قبل
�إدارة م�سجد �سيد ها�شم بهبهاني لأق ّدم هذا الكتاب المتميز
والراقي بقدر ما �ضاعف من م�سئوليتي تجاه الجميع ،و�أتمنى
�أن �أكون قد ُو ّفقت بذلك و�أعتذر عن �أي ق�صور تجاه �صاحب
ذلك التقديم ،كما �أت�ضرع �إلى اهلل «عز وجل» �أن يحفظ
ويرعى الجميع وبالأخ�ص �سماحة ال�شيخ الجليل علي ح�سن
غلوم ويم ّد في عمره وي�س ّدد على الخير خطاه وم�ساعيه
لخدمة الدين  ،و�أن ُيديم عليه نعمة ال�صحة والعافية ونتمنى
والرقي في �شتى المجاالت.
ل�سماحته مزيد ًا من التق ّدم
ّ
واهلل ولي التوفيق.
متعلم علي �سبيل نجاة
علي ح�سن عبد الح�سين محمد
الكويت� :أكتوبر 2020
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} َوإِذَا َجآ َءْتـ ُه ْم آيٌَة َقالُواْ لَن نُّـ ْؤِم َن َحت َّٰى نُـ ْؤتَ ٰى ِم ْث َل َمآ أُوتِ َي ُر ُس ُل
ٱلل ِه َّ
َّ
ين أَ ْج َرُمواْ َص َغا ٌر ِعن َد
ِسالَتَ ُه َسيُ ِص ُ
ٱلل ُه أَ ْع َل ُم َح ْي ُث يَ ْج َع ُل ر َ
يب ٱلَّ ِذ َ
َّ
اب َش ِدي ٌد بِ َما َكانُواْ يَ ْم ُك ُرونَ{(((.
ٱلل ِه َو َع َذ ٌ

((( �سورة الأنعام.124:
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تحكي هذه الآية ال�شريفة واحدة من �أ�ساليب بع�ض
الم�شركين في مواجهة الر�سالة .فعندما كانت ت�أتيهم �آية من
�آيات اهلل «عز وجل» ّ
تو�ضح لهم حقيقة الوحي ،و�أن القر�آن
الكريم منزل من عند اهلل ،و�أن محمد ًا «�صلى اهلل عليه و�آله»
مبعوث على وجه الحقيقة من قبل اهلل ،كان بع�ضهم يلج�أ �إلى
طلب �أن ُينزل اهلل عليهم الوحي كما ُينزله على النبي ،و�أن
يتل ّقوا من اهلل علم ًا ومعارف كما كان يتلقاها النبي ،و�أن يروا
الملك كما ر�آه النبي.
واختُلف في دافعهم لمثل هذا الطلب:
 .1تعجيز النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» والمكابرة والمكر
في مواجهة دعوته التي اعتمدت على المنطق والدليل.
 .2اال�ستهزاء بالر�سالة و�صاحبها ،دون �أن يكون طلبهم
هذا على نحو الحقيقة.
 .3رغبة حقيقية في تح�صيل ذلك لتكون لهم بذلك
جائزة �إلهية تتحقق لهم من خالله الرفعة والمكانة
والمنزلة الرفيعة ،ليكونوا متبوعين ال تابعين ،ومخدومين
ال خادمين ،ويحافظوا على موقعهم الرفيع في المجتمع.

27

الليلة الأولى

 .4الح�سد للنبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،والحا�سد يندفع
دائم ًا لكي ي�سلب النعمة من الطرف المقابل �أو �أن يح�صل
هو على ح�صل عليه المح�سود.
وقد قيل �أن الوليد بن المغيرة قال( :واهلل لو كانت
النبوة حق ًا لكنت �أنا �أحق بها من محمد ،ف�إني �أكثر منه ما ًال
وولد ًا)((( فنزلت هذه الآية ...ولربما الأمر �أو�سع من دائرة
مقولة �شخ�ص واحد .ولعل الآية ت�شير �إلى ما جاء في �سورة
المدثر �أي�ض ًا حيث قال «عز وجل»} :بَ ْل يُ ِري ُد ُك ُّل ٱ ْم ِرىء ّمْنـ ُه ْم
أَن يُـ ْؤتَ ٰى ُص ُحفاً ُّمنَ َّش َرًة{((( ،فالم�س�ألة ال تخ�ص فرد ًا واحد ًا،
ال�سيما بلحاظ �صيغة الجمع في الآيةَ } :وإِذَا َجاءْتـ ُه ْم ءايٌَة َقالُواْ
لَن نُّـ ْؤِم َن َحتَّ ٰى نُـ ْؤتَ ٰى ِم ْث َل َما أُوتِ َى ُر ُس ُل ٱلّل ِه{ وهذا يدل على �أن
جماعة منهم كانوا يقولون هذا الكالم.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن الآية ال�سابقة لها ،تدل على ذلك
�أي�ض ًاَ } :وَك ٰذلِ َك َج َع ْلنَا ِفي ُك ّل َقـ ْريَ ٍة أَ َكـٰب َِر ُم ْج ِرِمي َها لِيَ ْم ُك ُرواْ
ِفي َها{(((.
((( الرازي :التف�سير الكبير ،ج� ،13ص.175
((( �سورة المدثر.52 :
((( �سورة الأنعام.123:
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وهناك ت�أويل �آخر لطلبهم هذا ،وهو �أنهم ما طلبوا النبوة
يخ�صها ،و�إنما طلبوا �أن ت�أتيهم �آيات مادية ظاهرة مثل
وما ّ
تلك التي نزلت على بع�ض الأنبياء المتقدمين كي تدل على
�صحة نبوة محمد «�صلى اهلل عليه و�آله» ،من قبيل �إحياء
الموتى و�إبراء الأكمه والأبر�ص وانقالب الع�صى �إلى �أفعى...
�إلخ ،وذلك كما حكاه عنهم «تعالى» في قوله} :لَن نُّـ ْؤِم َن لَ َك

يل
ض يَـْنـبُو ًعا ،أَ ْو تَ ُك َ
ْج َر لَنَا ِم َن ٱ َأل ْر ِ
ون لَ َك َجنَّ ٌة ِّمن نَّ ِخ ٍ
َحتَّ ٰى تَـف ُ
َج َر ا َألْنـ َها َر ِخاللَ َها تَـف ِ
الس َماء َك َما
ْج ًيرا ،أَ ْو تُ ْس ِق َط َّ
َو ِعنَ ٍب َفـُتـف ِّ
َزَع ْم َت َع َليـنَا ِكسفًا أَ ْو تَْأتِي ب َّ
ِالل ِه َوالْ َمالئِ َك ِة َقبِي ً
ون لَ َك
ال ،أَ ْو يَ ُك َ
ْ َ
َ

الس َماء َولَن نُّـ ْؤِم َن لِ ُرِقيّ َ
ِك َحتَّى تُـَنـ ِّز َل
بَـ ْي ٌت ِّمن ُز ْخ ُر ٍف أَ ْو تَـ ْرَقى ِفي َّ
نت إِالَّ بَ َش ًرا ر َُّسو ًال{(((.
ْرُؤُه ُق ْل ُس ْب َح َ
ان َربِّي َه ْل ُك ُ
َع َلْيـنَا ِكتَابًا نَّـق َ

ولكن الت�أويل الأول �أقوى و�أو�ضح ،بل �إن قوله في نف�س الآية:
} َّ
ٱلل ُه أَ ْع َل ُم َح ْي ُث يَ ْج َع ُل ر َِسالَتَ ُه{ ال يليق �إال بالت�أويل الأول.
وعلى العموم فقد جاء الرد ِّ
مو�ضح ًا �أن م�س�ألة الر�سالة
لي�ست م�س�ألة مزاجية �أو وفق ًا للمح�سوبيات �أو خالية من
المعايير ،بل �إن للر�سالة مو�ضع ًا مخ�صو�ص ًا ال ي�صلح و�ضعها
((( �سورة الإ�سراء.93-90:
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�إال فيه ،فمن كان مخ�صو�ص ًا مو�صوف ًا بتلك ال�صفات التي
لأجلها ي�صلح و�ضع الر�سالة فيه كان ر�سو ًال و�إال فال ،والعا ِلم
بتلك ال�صفات ومن يت�صف بها لي�س �إال اهلل «تعالى»َّ } :
ٱلل ُه
أَ ْع َل ُم َح ْي ُث يَ ْج َع ُل ر َِسالَتَ ُه{ .وهذا يتناغم مع قوله «�سبحانه
يم َربُّ ُه ب َ
ات َفأَتَ َّم ُه َّن َق َ
ِك ِل َم ٍ
ال إِنِّي
وتعالى»َ } :وإِ ِذ اْبـَتـ َلى إِْبـ َرا ِه َ
اس إِ َما ًما َق َال َوِمن ُذ ِّريَّتِي{ هل �سي�شمل هذا العطاء
َجا ِع ُل َك لِلنَّ ِ
والمقام الإلهي كل َمن ينتمي لهذا البيت �أم �أن الم�سالة
ال َع ْه ِدي َّ
ال َال يَـنَ ُ
خا�ضعة لأ�س�س معينة؟ } َق َ
الظالِ ِم َين{(((.
ومن ظريف ما ا�ستفيد من قوله «تعالى»َّ } :
ٱلل ُه أَ ْع َل ُم
َح ْي ُث يَ ْج َع ُل ر َِسالَتَ ُه{ �أنها تت�ضمن تنبيه ًا على �أن �أقل ما ال بد

منه في ح�صول النبوة والر�سالة :البراءة عن الدوافع التي
جعلتهم يطلبون �أن ينزل اهلل عليهم ما �أنزل على النبي،
�سواء �أكان دافعهم المكر والغدر� ،أو الإ�صرار على الباطل
واالعتماد على ال�سخرية واال�ستهزاء في مواجهة الحق،
�أو الح�صول على االمتيازات المادية والمعنوية من خالل
المن�صب� ،أو الغل والح�سد.
((( �سورة البقرة.124:
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يب
ثم تحدثت الآية عن م�صير هذا النموذجَ } :سيُ ِص ُ
َّ
ين أَ ْجرُمواْ َص َغا ٌر ِعن َد َّ
ٱلل ِه{ وهو على عك�س ما طلبوه تمام ًا،
ٱل ِذ َ َ

لأن نزول الر�سالة على �أحد  -من دون �شك وال ترديد -
�شرف ورفعة وعلو منزلة ،كما �أنه على عك�س ما �سعوا �إليه في
مواجهتهم لر�سول اهلل و�إنكار ًا للر�سالة ،حيث كانوا يريدون
المحافظة على مواقعهم المتقدمة في المجتمع وا�ستعالئهم
بذلك على النا�س� ،أما م�صيرهم ف�سيكون عك�س ذلك تمام ًا،
اب َش ِدي ٌد بِ َما َكانُواْ
وهو ال�صغار ،و�سيجدون فوق هذا } َو َع َذ ٌ
ون{ .وفي قولهَ } :ص َغا ٌر ِعن َد َّ
يَ ْم ُك ُر َ
ٱلل ِه{ وجوه:
الأول� :أن يكون المراد �أن هذا ال�صغار �إنما يح�صل في
الآخرة ،حيث �سينالون من المهانة ما ينالونه مما تحدث
َرواْ أَنَّ َما نُ ْم ِلي
عنه القر�آن �أحيان ًا بقولهَ } :و َال يَ ْح َسبَ َّن الَّ ِذ َ
ين َكف ُ

لَ ُه ْم َخْيـ ٌر ِّ َلنف ِ
اب
ِم إِنَّ َما نُ ْم ِلي لَ ُه ْم لَِيـ ْزَدا ُدواْ إِثْ ًما َولَ ُه ُم َع َذ ٌ
ُسه ْ
(((
يم َص ُّلوُه،
ُّمهِي ٌن{  ،وقوله «تعالى»ُ } :خ ُذوُه َفـ ُغ ُّلوُه ،ث َُّم الْ َج ِح َ
ون ِذ َرا ًعا َف ْاس ُل ُكو ُه{(((.
ث َُّم ِفي ِس ْل ِس َل ٍة َذ ْرُع َها َسْبـ ُع َ
((( �سورة البقرة.178:
((( �سورة الحاقة.32-30 :
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الثاني� :أنهم ي�صيبهم �صغار في دار الدنيا بحكم اهلل
و�إيجابه ،وقد وقع ذلك لكبار الم�شركين يوم بدر الكبرى
حيث �أ�سر منهم َمن � ِأ�سر ،و ُقتل منهم من ُقتل ،حتى �أن �أمية
بن خلف الم�ستكبر ُقتل على يد من كان يتعذب تحت يديه،
وهو بالل العبد الم�ست�ض َعف .في البداية والنهاية البن كثير:
(عن عبد الرحمن بن عوف قال :كان �أمية بن خلف لي
�صديق ًا بمكة .وكان ا�سمي عبد عمرو ،فت�سميت حين �أ�سلمت
عبد الرحمن ،فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول :يا عبد عمرو،
�أرغبت عن ا�سم �س ّماكه �أبوك؟ قال :ف�أقول :نعم! قال :ف�إني
ال �أعرف الرحمن ،فاجعل بيني وبينك �شيئا �أدعوك به� ،أما
�أنت فال تجيبني با�سمك الأول ،و�أما �أنا فال �أدعوك بما ال
�أعرف .قال :وكان �إذا دعاني يا عبد عمرو لم �أجبه .قال:
فقلت له :يا �أبا علي اجعل ما �شئت .قال :ف�أنت عبد الإله.
قال :قلت :نعم! قال :فكنت �إذا مررت به قال :يا عبد الإله
ف�أجيبه ف�أتحدث معه ،حتى �إذا كان يوم بدر ،مررت به وهو
واقف مع ابنه علي وهو �آخذ بيده ،قال :ومعي �أدراع لي قد
ا�ستلبتها ،ف�أنا �أحملها فلما ر�آني .قال :يا عبد عمرو فلم
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في؟
�أجبه .فقال :يا عبد الإله .فقلت :نعم! قال :هل لك َّ
ف�أنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال :قلت :نعم ها
اهلل .قال :فطرحت الأدراع من يدي ،و�أخذت بيده وبيد ابنه.
وهو يقول :ما ر�أيت كاليوم قط .....قال :ثم خرجت �أم�شي
بهما ......فواهلل �إني لأقودهما �إذ ر�آه بالل معي  -وكان هو
الذي يعذب بال ًال بمكة على ترك الإ�سالم  -فلما ر�آه قال:
ر�أ�س الكفر �أمية بن خلف ،ال نجوت �إن نجا ،قال :قلت� :أي
بالل �أ�سيري ،قال :ال نجوت �إن نجا .ثم قال� :صرخ ب�أعال
�صوته يا �أن�صار اهلل! ر�أ�س الكفر �أمية بن خلف ،ال نجوت �إن
نجا ،ف�أحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل ال َم َ�سكة) ال�سوار (ف�أنا
�أذب عنه) رغبة في �أن يبقيه حي ًا ليفتدى بمال فيكون غنيمة
له (قال :ف�أخلف رجل ال�سيف ف�ضرب ِر َ
جل اب ِنه فوقع ،و�صاح
انج بنف�سك
�أمية �صيحة ما �سمعت بمثلها قط .قال :قلتُ :
وال نجاء بك ،فواهلل ما �أغني عنك �شيئ ًا .قال :فهبروهما
ب�أ�سيافهم حتى فرغوا منهما .قال :فكان عبد الرحمن يقول:
أ�سيري)(((.
يرحم اهلل بال ًال ،فجعني ب�أدراعي وب� ّ
((( ابن كثير :البداية والنهاية ،ج � ،٣ص .٣٤٩
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وفي رواية البخاري في �صحيحه �أن �سبب دفاعه عنه
هو كتاب متبادل بينهما ال الرغبة في الفداء( :كاتبت �أمية
بن خلف كتابا ب�أن يحفظني في �صاغيتي بمكة) �أي في
مالي �أو حا�شيتي �أو �أهلي ومن ي�صغي ويميل �إليه (و�أحفظه
في �صاغيته بالمدينة ،فلما ذكرت الرحمن قال :ال �أعرف
الرحمن ،كاتبني با�سمك الذي كان في الجاهلية .فكاتبته
«عبد عمرو» .فلما كان في يوم بدر ،خرجت �إلى جبل
لأحرزه) �أحفظه (حين نام النا�س ف�أب�صره بالل فخرج حتى
وقف على مجل�س من الأن�صار فقال �أمية بن خلف ال نجوت
�إن نجا �أمية فخرج معه فريق من الأن�صار في �آثارنا فلما
خ�شيت �أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأ�شغلهم فقتلوه ثم �أبوا
حتى يتبعونا وكان رجال ثقيال فلما �أدركونا قلت له ابرك
فبرك ف�ألقيت عليه نف�سي لأمنعه فتخللوه بال�سيوف من تحتي
حتى قتلوه و�أ�صاب �أحدهم رجلي ب�سيفه وكان عبد الرحمن
بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه)(((.
وعلى العموم ،يمكننا �أن نت�صور مقدار الذل والمهانة
((( البخاري� :صحيح البخاري ،ح.2207
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التي عا�شها �أمية الم�ستكبر في �أواخر لحظات حياته في
مثل هذا الم�شهد المهين ،وهو مجرد مثال من الأمثلة على
الوعيد الإلهي.
الثالث :وقد يكون المراد �أنه ي�صيبهم �صغار في الدارين،
الدنيا والآخرة.
• مفردات تاريخية:

وعندما نرجع �إلى كتب التاريخ والحديث ،نجد هذه
الجملة الواردة في الآية القر�آنيةَّ } :
ٱلل ُه أَ ْع َل ُم َح ْي ُث يَ ْج َع ُل
ر َِسالَتَ ُه{ قد تح ّولت على ل�سان البع�ض �إلى عبارة تقال كلما
انبهروا وت�أثروا بموقف �صادر عن �أحد ممن ينتمي �إلى بيت
الر�سالة المحمدية.
المورد األول :ما نقله ابن �شهرا�شوب عن المبرد
موقف للإمام الح�سن «عليه ال�سالم»
وابن عائ�شة حول
ٍ
وذلك�( :أن �شامي ًا ر�آه راكب ًا ،فجعل يلعنه والح�سن ال يرد
فلما فرغ �أقبل الح�سن «عليه ال�سالم» ف�سلم عليه و�ضحك
فقال� :أيها ال�شيخ �أظنك غريب ًا ،ولعلك �شبهت ،فلو ا�ستعتبتنا
�أعتبناك ،ولو �س�ألتنا �أعطيناك ،ولو ا�ستر�شدتنا �أر�شدناك،
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ولو ا�ستحملتنا �أحملناك ،و�إن كنت جائعا �أ�شبعناك ،و�إن كنت
عريانا ك�سوناك ،و�إن كنت محتاجا �أغنيناك ،و�إن كنت طريد ًا
�آويناك ،و�إن كان لك حاجة ق�ضيناها لك ،فلو حركت رحلك
�إلينا ،وكنت �ضيفنا �إلى وقت ارتحالك كان �أعود عليك ،لأن
لنا مو�ضع ًا رحب ًا وجاه ًا عري�ض ًا وما ًال كثير ًا .فلما �سمع
الرجل كالمه ،بكى ثم قال� :أ�شهد �أنك خليفة اهلل في �أر�ضه،
اهلل أعلم حيث يجعل رسالته وكنت �أنت و�أبوك �أبغ�ض خلق
اهلل �إلي والآن �أنت �أحب خلق اهلل � ّإلي ،وح ّول رحله �إليه ،وكان
�ضيفه �إلى �أن ارتحل ،و�صار معتقدا لمحبتهم)(((.
المورد الثاني :يخ�ص موقف ًا للإمام علي بن الح�سين
زين العابدين «عليه ال�سالم» ،قال الطبري في تاريخه:
(وفى هذه ال�سنة ُو ّلي الوليد عمر بن عبد العزيز المدينة.
قال الواقدي َق ِد َمها والي ًا في �شهر ربيع الأول وهو ابن خم�س
وع�شرين �سنة ،و ُولد �سنة  ،62قال :وقدم على ثالثين بعير ًا،
فنزل دار مروان .قال فحدثني عبد الرحمن بن �أبي الزناد
عن �أبيه قال :لما َق ِد َم عمر بن عبد العزيز المدينة ونزل دار
((( ابن �شهرا�شوب :المناقب ،ج � ،٤ص ،١٩
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مروان دخل عليه النا�س ف�س ّلموا ،فلما �صلى الظهر دعا ع�شرة
من فقهاء المدينة :عروة بن الزبير وعبيد اهلل بن عبد اهلل
ابن عتبة و�أبا بكر بن عبد الرحمن و�أبا بكر بن �سليمان بن
�أبي خيثمة و�سليمان بن ي�سار والقا�سم بن محمد و�سالم بن
عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل
بن عامر بن ربيعة وخارجة بن يزيد ،فدخلوا عليه فجل�سوا
فحمد اهلل و�أثنى عليه بما هو �أهله ثم قال� :إني �إنما دعوتكم
لأمر ت�ؤجرون عليه وتكونون فيه �أعوان ًا على الحق ،ما �أريد �أن
�أقطع �أمر ًا �إال بر�أيكم �أو بر�أي َمن ح�ضر منكم ،ف�إن ر�أيتم
حرج اهلل على
�أحد ًا يتع ّدى� ،أو بلغكم عن عامل لي ُظالمة ف�أُ ِ
َمن بلغه ذلك �إال ب ّلغني .فخرجوا ُيجزو َنه خير ًا ،وافترقوا.
قال :وكتب الوليد �إلى عمر ي�أمره �أن ه�شام يقف بن �إ�سماعيل
للنا�س ،وكان فيه �سييء الر�أي ......قال :وحدثني محمد
بن عبد اهلل بن محمد بن عمر عن �أبيه قال :كان ه�شام بن
�إ�سماعيل ُي�سبء جوا َرنا وي�ؤذينا ،ولقي منه علي بن الح�سين
�أذىً �شديد ًا ،فلما ُعزل �أمر به الوليد �أن يو َقف للنا�س ،فقال:
ما �أخاف �إال ِمن علي بن الح�سين .فم ّر به علي ،وقد ُوقف
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عند دار مروان ،وكان علي قد تق ّدم �إلى خا�صته �أن ال َي ِعر�ض
له �أح ٌد منهم بكلمة ،فلما م ّر ناداه ه�شام بن �إ�سماعيل :اهلل
أعلم حيث يجعل رسالته)(((.
المورد الثالث :في كتاب (�أعيان ال�شيعة) لل�سيد
مح�سن الأمين نق ًال عن كتاب (مر�آة الجنان وعبرة اليقظان
في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان) لعبداهلل بن �أ�سعد
اليافعي اليمني �شاهد �آخر يرتبط �أي�ض ًا بالإمام علي زين
العابدين «عليه ال�سالم» ،قال( :روي �أنه تكلم رجل فيه
كنت كما قلت
وافترى عليه ،فقال له زين العابدين� :إن ُ
ف�أ�ستغفر اهلل ،و�إن لم �أكن كما قلت فغفر اهلل لك .فقام �إليه
ل�ست كما قلت ،فاغفر
الرجل وق ّبل ر�أ�سه وقالُ :جعلت فداكَ ،
لي .قال :غفر اهلل لك .فقال الرجل :اهلل أعلم حيث يجعل
رسالته)(((.
المورد الرابع :في الكافي �أن عبد اهلل بن نافع الأزرق
 و�أبوه م�ؤ�س�س فرقة الأزارقة �إحدى فرق الخوارج  -كان((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،5ص.217
((( الأمين� :أعيان ال�شيعة ،ج� ،ص .628
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يقول( :لو �أني علمت �أن بين قطريها �أحدا تبلغني �إليه
المطايا يخ�صمني �أن علي ًا َقتل �أهل النهروان وهو لهم غير
ظالم لرحلت �إليه ،فقيل له وال ولده؟ فقال� :أ في ولده عالم؟
فقيل له :هذا �أ ّول جهلك ،وهل يخلون من عالم؟ قال :فمن
عال ُمهم اليوم؟ قيل :محمد بن علي بن الح�سين بن علي.
قال :فرحل �إليه في �صناديد �أ�صحابه حتى �أتى المدينة
فا�ست�أذن على �أبي جعفر «عليه ال�سالم» ،فقيل له :هذا
عبداهلل بن نافع .فقال :وما ي�صنع بي ،وهو يبر�أ م ّني ومن
�أبي طرفي النهار؟ فقال له �أبو ب�صير الكوفي :جعلت فداك
�إن هذا يزعم �أنه لو َعلم �أن بين قطريها �أحد ًا تبلغه المطايا
�إليه يخ�صمه �أن علي ًا «عليه ال�سالم» قتل �أهل النهروان وهو
لهم غير ظالم لرحل �إليه ،فقال له �أبو جعفر «عليه ال�سالم»:
�أتراه جاءني مناظر ًا؟ قال :نعم .قال :يا غالم ،اخرج فحط
رحله ،وقل له� :إذا كان الغد ف�أتنا .قال :فلما �أ�صبح عبد اهلل
بن نافع غد ًا في �صناديد �أ�صحابه ،وبعث �أبو جعفر «عليه
ال�سالم» �إلى جميع �أبناء المهاجرين والأن�صار فجمعهم ثم
خرج �إلى النا�س في ثوبين مم ّغرين) م�صبوغين ب�أك�سيد
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الحديد ولونه �أحمر (و�أقبل على النا�س ك�أنه فلقة قمر فقال:
الحمد هلل ُمح ّيث الحيث ،و ُمك ّيف الكيف ،وم�ؤ ّين الأين.
الحمد هلل الذي ال ت�أخذه �سنة وال نوم ،له ما في ال�سماوات
وما في الأر�ض �-إلى �آخر الآية -و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل،
و�أ�شهد �أن محمد ًا «�صلى اهلل عليه و�آله» عبده ور�سوله ،اجتباه
وهداه �إلى �صراط م�ستقيم ،الحمد هلل الذي �أكرمنا بنبوته،
واخت�صنا بواليته ،يا مع�شر �أبناء المهاجرين والأن�صار،
َمن كانت عنده منقبة لعلي بن �أبي طالب ،فليقم وليتحدث.
قال :فقام النا�س ف�سردوا تلك المناقب .فقال عبد اهلل� :أنا
علي الكف َر بعد
�أر َوى لهذه المناقب ِمن ه�ؤالء ،و�إنما � َ
أحد َث ٌّ
تحكيمه الحكمين! حتى انتهوا في المناقب �إلى حديث خيبر:
لأعطين الراية غد ًا رج ًال يحب اهلل ور�سوله ،ويحبه اهلل
ور�سوله ،كرار ًا غير فرار ،حتى ال يرجع ،يفتح اهلل على يديه.
فقال �أبو جعفر «عليه ال�سالم» :ما تقول في هذا الحديث؟
أحد َث الكفر بعدُ .فقال له
فقال :هو حق ال �شك فيه ،ولكن � َ
�أبو جعفر «عليه ال�سالم» :ثكلتك �أمك! �أخ ِبرني عن اهلل «عز
علي ابن �أبي طالب يوم �أح ّبه ،وهو يعلم �أنه َيقتل
وجل» � َأح َّب َّ
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قلت :ال ،كفرت .قال:
�أهل النهروان� ،أم لم يعلم؟ قال :ف�إنْ ُ
فقال :قد علم ،قال :ف�أح َّبه اهلل على �أن َ
يعمل بطاعته �أو على
�أن يعمل بمع�صيته؟ فقال :ع َلى �أن يعمل بطاعته ،فقال له �أبو
جعفر «عليه ال�سالم» :ف ُقم مخ�صوم ًا ،فقام وهو يقول :حتى
يتبين لكم الخيط الأبي�ض من الخيط الأ�سود من الفجر) �أي
قد ات�ضحت الحقيقة (اهلل أعلم حيث يجعل رسالته)(((.
أعرابي الباقر
المورد الخامس :في البحار �أنه �أتى � ٌّ
�أو ال�صادق «عليه ال�سالم» فقال�( :أر�أيت اهلل حين عبدته؟
فقال :ما كنت لأعبد �شيئا لم �أره ،قال :كيف ر�أيته؟ قال :لم
تره االب�صار بم�شاهدة العيان ،ولكن ر�أته القلوب بحقيقة
االيمان ،ال يدرك بالحوا�س وال يقا�س بالنا�س ،معروف
بالآيات ،منعوت بالعالمات ،هو اهلل الذي ال �إله �إال هو ،فقال
االعرابي ،اهلل أعلم حيث يجعل رسالته)(((.
المورد السادس :في �أمالي ال�صدوق �أنه جاء رجل
ا�سمه (�صندل) �أو (مندل) فقال لجعفر بن محمد «عليهما
((( الكليني :الكافي ،ج� ،8ص .351
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،75ص.207
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ال�سالم»( :يا �أبا عبد اهلل� ،إن ه�ؤالء ال�شباب يجيئونا عنك
ب�أحاديث ُمن َكرة فقال له جعفر «عليه ال�سالم» :وما ذاك
يا �صندل؟ قال :جا�ؤونا عنك �أنك حدثتهم �أن اهلل ليغ�ضب
لغ�ضب فاطمة وير�ضى لر�ضاها؟ قال :فقال جعفر «عليه
ال�سالم» :يا �صندل �أل�ستم رويتم فيما تروون �أن اهلل «تبارك
وتعالى» ليغ�ضب لغ�ضب عبده الم�ؤمن ،وير�ضى لر�ضاه؟ قال:
بلى .قال :فما تنكرون �أن تكون فاطمة «عليها ال�سالم» م�ؤمنة
يغ�ضب اهلل لغ�ضبها وير�ضى لر�ضاها؟! قال :فقال له :اهلل
أعلم حيث يجعل رسالته)(((.
المورد السابع :يخ�ص الإمام مو�سى الكاظم «عليه
ال�سالم»  .ففي مقاتل الطالبيين( :حدثنا يحيى بن الح�سن
قال :كان مو�سى بن جعفر �إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث
ب�ص ّرة دنانير ،وكانت �صراره ما بين الثالثمائة �إلى
�إليه ُ
المائتين دينار ،فكانت �صرار مو�سى مث ًال) �أي ُي�ضرب بها
المثل .ثم ينقل الأ�صفهاني �شاهد ًا على ذلك ،حيث �أن رج ًال
كان ي�شتم علي بن �أبي طالب �إذا ر�أي مو�سى بن جعفر،
((( ال�صدوق :الأمالي� ،ص.352
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وي�ؤذيه �إذا لقيه ،فقال له بع�ض مواليه و�شيعته :دعنا نقتله،
فقال :ال ،ثم م�ضى راكب ًا حتى ق�صده في مزرعة له فتواط�أها
بحماره ،ف�صاح :ال تدُ�س زرعنا .فلم ُي�ص ِغ �إليه ،و�أقبل حتى
نزل عنده فجل�س معه وجعل ي�ضاحكه ،وقال له :كم غرمت
على زرعك هذا؟ قال :مائة درهم .قال :فكم ترجو �أن تربح؟
قال :ال �أدري .قال� :إنما �س�ألتك كما ترجو .قال مائة �أخرى.
قال :ف�أخرج ثالثمائة دينار فوهبها له .فقام فق ّبل ر�أ�سه)،
فلما دخل الإمام الم�سجد بعد ذلك ،وثب ذلك الرجل ف�سلم
عليه وجعل يقول( :اهلل أعلم حيث يجعل رسالته ،فوثب
�أ�صحابه عليه وقالوا :ما هذا؟ ف�شاتمهم ،وكان بعد ذلك
ك ّلما دخل مو�سى خرج ي�س ّلم عليه ويقوم له) .فقال الإمام
للرجل الذي اقترح قتل ال�شاتم�( :أ ّيما كان خير ًا ما �أردتم �أو
ما �أردت؟)(((.
وهذه مجرد نماذج قليلة من موارد عديدة جاءت في كتب
الحديث والتاريخ وتخ�ص �آل بيت النبوة ،وهي في غالبها
تخ�ص �أئمة �أهل البيت «عليهم ال�سالم» ،وفي بع�ض الموارد
((( الأ�صفهاني :مقاتل الطالبيين� ،ص .332
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أحد من ذريتهم.
نجد ذات التعبير لموقف �صادر عن � ٍ
تر�سخ في وجدان الم�سلمين �أن بيت
وهذا يعك�س ما ّ
الر�سالة متم ّيز عن �سائر البيوت ،لأنهم م�صداق من
وت أَ ِذ َن َّ
م�صاديق قوله «�سبحانه وتعالى»ِ } :في بُـيُ ٍ
الل ُه أَن تُـ ْرَف َع

ال ،ر َِج ٌ لَّ
ِح لَ ُه ِفي َها بِالْ ُغ ُد ِّو َو ْال َص ِ
ِم
َويُ ْذَك َر ِفي َها ْ
اس ُم ُه يُ َسبّ ُ
ال تُـ ْلهِيه ْ
تِ َجا َرٌة َوَل بَـي ٌع َعن ِذ ْك ِر َّ
َّل ِة َوإِيتَا ِء َّ
الل ِه َوإَِقا ِم الص َ
ون
الزَكا ِة يَ َخا ُف َ
ْ
البْ َصا ُر ،لِي ْج ِزيَـ ُه ُم َّ
وب َو َْ
الل ُه أَ ْح َس َن َما َع ِم ُلوا
يَـ ْوًما تَـَتـق ََّل ُب ِفي ِه الْ ُق ُل ُ
َ
َويَ ِزي َد ُهم ِّمن َف ْض ِل ِه َو َّ
الل ُه يَـ ْرُز ُق َمن يَ َشا ُء بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
اب{(((.

قال ال�سيوطي في تف�سيره الدر المنثور( :و�أخرج ابن
مردويه عن �أن�س بن مالك وبريدة قال قر�أ ر�سول اهلل
وت أَ ِذ َن َّ
«�صلى اهلل عليه و�سلم» هذه الآية } ِفي بُـيُ ٍ
الل ُه أَن
تُـ ْرَف َع{ فقام �إليه رجل فقالّ � :أي بيوت هذه يا ر�سول اهلل؟
قال :بيوت الأنبياء .فقام �إليه �أبو بكر فقال :يا ر�سول اهلل،
هذا البيت منها؟  -لبيت علي وفاطمة  -قال :نعمِ ،من
�أفا�ضلها)(((.
((( �سورة النور.38-36:
((( ال�سيوطي :الدر المنثور ،ج� ،5ص .50
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• جاذبية متعددة الجوانب:

وبالتالي ،فعندما خرج الح�سين «عليه ال�سالم» للثورة
على الأمويين ما كان خافي ًا على النا�س من هو الح�سين
�أو ماذا يم ّثل ،نعم ،كانت هناك فئات من النا�س حديثة
العهد بالإ�سالم� ،أو عا�شت بعيدة عن المدينة المنورة وعن
التعاليم الحقيقية للإ�سالم ،ولكن �أي�ض ًا كانت هناك فئات
كبيرة تعرف ماذا يم ّثل الح�سين ،ومن �أي بيت هو ،و�أنه من
بيت الر�سالة ،و�أن هذا البيت ال يمتلك ر�صي ًا فقط بلحاظ
االنتماء ،بل هناك تربية خا�صة لأبناء هذا البيت ،وهناك
�صفات ُعرفوا بها ،ومن �أهمها �أنهم الأمناء على الر�سالة
بو�صي ٍة من ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» حيث قال�( :إني
تارك فيكم ما �إن تم�سكتم به لن ت�ضلوا بعدي �أبد ًا) وكانت
عترته �أحد العنوانين.
وحيث �أن ر�سول اهلل قد ع ّرفهم بهذه ال�صورة �إذ ًا البد
و�أن تكون جهود �أهل هذا البيت ر�سالية ال م�صلحية ،وعلى
الأقل الأ�سماء البارزة في هذا البيت كعلي والح�سن والح�سين
«عليهم ال�سالم».
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وبالتالي كانت للح�سين جاذبية متعددة الجوانب ،واحدة
منها خروجه من التفكير ال�شخ�صي الم�صلحي �إلى التفكير
بالآخرين وم�صالحهم ،والتفكير بالم�صلحة الر�سالية
واال�ستعداد للت�ضحية من �أجل ذلك .ومن يحمل مثل هذا
الهم ومثل هذا الم�شروع البد و�أن يكون جاذب ًا للآخرين.
عندما قال الإمام الح�سين «عليه ال�سالم» في و�صيته
لأخيه محمد ابن الحنفية عندما �صمم على الخروج من
المدينة( :و�أني لم �أخرج �أ�شر ًا وال بطر ًا وال مف�سد ًا وال
ظالم ًا ،و�إنما خرجت لطلب الإ�صالح في �أمة جدي �صلى
اهلل عليه و�آله� ،أريد �أن �آمر بالمعروف و�أنهى عن المنكر،
و�أ�سير ب�سيرة جدي و�أبي علي بن �أبي طالب)((( ،كان حري ًا
بمن ي�سمع هذا �أو ّ
يطلع عليه �أن يقول( :اهلل �أعلم حيث يجعل
ر�سالته).
عندما يحمل الإن�سان �أهداف ًا عليا ،وتطلعات �إ�صالحية،
الحري �أن يكون في �شخ�صه وفي حركته
وم�شروع ًا عام ًا ،فمن
ّ
قد حمل عن�صر ًا من عنا�صر الجاذبية.
((( الع�سكري :معالم المدر�ستين ،ج� ،3ص .50
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ماذا يملك المن�صف �أن يقول حين يقر�أ هذه الكلمات
التي ناجى فيها الح�سينُ ربه �أمام جمع من الحجاج في
ِمنى مكرر ًا منطق �أبيه كما جاء في نهج البالغة؟ ففي كتاب
( ُت َحف العقول) للحراني( :قال �سليم بن قي�س :حج الح�سين
بن علي �صلوات اهلل عليهما ،وعبد اهلل بن عبا�س وعبد اهلل
بن جعفر معه ،فجمع الح�سين «عليه ال�سالم» بني ها�شم
وال�صحابة ،فاجتمع �إليه بمنى �أكثر من �سبعمائة رجل وهم
في �سرادقه ،عامتهم من التابعين ،ونحو من مائتي رجل
من �أ�صحاب النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فقام فيهم خطيبا
فحمد اهلل و�أثنى عليه) �إلى �أن قال «عليه ال�سالم» « :اللهم
�إنك تعلم �أنه لم يكن ما كان منا تناف�سا في �سلطان ،وال
التما�س ًا من ف�ضول الحطام ،ولكن لنري المعالم من دينك،
ونظهر اال�صالح في بالدك ،وي�أمن المظلومون من عبادك،
ويعمل بفرائ�ضك و�سنتك و�أحكامك ،ف�إنكم �إال تن�صرونا
وتن�صفونا قوي الظلمة عليكم ،وعملوا في �إطفاء نور نبيكم،
وح�سبنا اهلل وعليه توكلنا و�إليه �أنبنا و�إليه الم�صير»).
قال عبداهلل العاليلي في كتابه (الإمام الح�سين):
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(ومما ال خالف فيه بين الرواة �أن الح�سين «عليه ال�سالم»
كان مح َّبب ًا �إلى كل نف�س ،وم�صطفى بين كل قبيل ،وزادت
جاذبيته �إلى النا�س �أنهم غدو يقد�سونه تقدي�س ًا وينظرون
�إليه بالنظر الذي هو فوق اعتبارات النا�س)
ولذا كانت الجاذبية الح�سينية فاعلة حتى بعد ا�ست�شهاده
و�إلى هذا اليوم على الرغم من مرور قرابة  14قرن ًا ،فت�أ ّثر
به الم�سلمون كما ت�أثر  -وما زال يت�أثر به غيرهم � -سواء من
كانوا من �أهل الكتاب �أو ِمن �سواهم ،و�إن لم نعمل نحن على
تقديمه للأمم بال�شكل ال�سليم والمطلوب ،اللهم �إال بع�ض
الجهود الب�سيطة والمتوا�ضعة هنا �أو هناك مما ن�شهده في
كل عام.
لقد ا�ستمرت جاذبية الح�سين «عليه ال�سالم» رغم �ضغط
الطغاة ،ومحاولتهم �إطفاء نور اهلل بمختلف الأ�ساليب بما
في ذلك هدم قبره و�إخفائه� ،إال �أنه �صار رغم �أنف الطغاة
مجتمع الثائرين على الباطل ،وملتقى ال�ساعين نحو التحرر
من الظلم والف�ساد.
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التفرعن والتنمر

من خالل الحديث القر�آني عن فرعون النبي مو�سى
«عليه ال�سالم»� ،أخذت ال�شخ�صية الفرعونية طابع ًا خا�ص ًا
في الثقافة العربية ،وفي الذهنية العامة ..فهو:
 .1الطاغوت الذي َّ
ت�ضخ َمت �شخ�صيته بحيث ال َيرى �إال
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ذاتَه المتعالية} :ا ْذ َه ْب إِلَى ِف ْرَع ْو َن إِنَّ ُه َط َغى{(((.
 .2وطغيا ُنه هذا يدفعه �إلى احتقار كل من �سواه ،وتبرير
كل ما يفعله ،لأن كل ما يفعله هو ال�صواب ،بل هو في ذاته
ال ِف ْرَع ْو ُن َما أُر ُ
ووجوده عين ال�صوابَ } :ق َ
ِيك ْم إِالَّ َما أَ َرى َوَما
أَ ْه ِد ُ
يك ْم إِالَّ َسب َ
الر َشا ِد{(((.
ِيل َّ
 .3وهذا التعالي قد يبلغ المرتبة التاليةَ } :وَق َ
ال ِف ْرَع ْو ُن يَا
أَيُّـ َها الْ َم َُل َما َع ِل ْم ُت لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍه غ َْي ِري{((( .ولي�س بال�ضرورة

�أن يقول هذا الكالم ..ولكنّ لربما �أفعاله هي التي تن ُّم عن
نف�سه كالإله ،يفعل ما ي�شاء.
ذلك ،بحيث يجعل َ

 .4ومن �أجل �أن ي�سيطر ويح ّقق لنف�سه ما يريد ،ولأ ّنه ال
يرى قيم ًة للآخرين الذين يقعون تحت نفوذه ،فهو يمار�س
معهم ما �شاء من �صور الطغيان} :إ َّ
ض
ِن ِف ْرَع ْو َن َعال ِفي ا َأل ْر ِ
ِح أَْبـنَا َء ُه ْم َويَ ْستَ ْحيِي
َو َج َع َل أَ ْه َل َها ِشَيـ ًعا يَ ْستَ ْض ِع ُف َطائِ َف ًة ِّمْنـ ُه ْم يُ َذبّ ُ
ان ِم َن الْ ُمف ِ
ْس ِد َين{(((.
نِ َساء ُه ْم إِنَّ ُه َك َ

((( �سورة طه.24 :
((( �سورة غافر.29:
((( �سورة الق�ص�ص.38:
((( �سورة الق�ص�ص.4:
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ولي�س بال�ضرورة �أن تبلغ � ُ
أفعال ال�شخ�صية الفرعونية
هذا الم�ستوى من الإجرام ،ولك ّنها ِمن هذا النمط المف ّرق
والم�ؤذي والمد ّمر للنف�س ولل�شخ�صية.
 .5وهو متمادي في �أفعاله وت�ص ّرفاته وطغيانه �إلى
درجة الإ�سراف فيهاَ } :وإ َّ
ِن ِف ْرَع ْو َن لَ َع ٍ
ض َوإِنَّ ُه لَ ِم َن
ال ِفي ا َأل ْر ِ
الْ ُم ْس ِرِف َين{(((.
 .6وقد تبلغ الأمور م�ستوى من الطغيان الذي يتم ّنى فيه
َمن وقع تحت �سلطانه الخال�ص منهَ } :و َضر َب َّ
ين
الل ُه َمثَال لَِّّل ِذ َ
َ

آ َمنُوا ا ْم َرأَ َة ِف ْرَع ْو َن إِ ْذ َقالَ ْت َر ِّب ابْ ِن لِي ِعن َد َك بَـْيـتًا ِفي الْ َجنَّ ِة
َونَ ِّجنِي ِمن ِفرَع ْو َن َو َع َم ِل ِه َونَ ِّجنِي ِم َن الْ َق ْوِم َّ
الظالِ ِم َين{(((.
ْ

وهكذا ظهر عنوان (فرعون) وا�شتقاقات هذه الكلمة من
قبيل( :تفرعن) و (متفرعن) لتدل في الذهنية العامة على
رمزية الطغيان والتعالي والتج ّبر.
بالطبع ،لي�س بال�ضرورة �أن يكون الإن�سان في موقع الحكم
كي يكون فرعون ًا ..ففي كل موقع فيه نوع من القيادة وال�سلطة
((( �سورة يون�س.83:
((( �سورة التحريم.11:
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يمكن �أن يظهر لنا فرعون بحجم مختلف وبهيئة مغايرة.
في دائرة العمل والوظيفة يمكن �أن يظهر فرعون ..وفي
العمل الحزبي يمكن �أن يظهر فرعون ..وفي ال�شارع يمكن
�أن يظهر فرعون ..وفي الدوائر التعليمية يمكن �أن يظهر
فرعون ..وفي البيت يمكن �أن يظهر فرعون ..وهو ما �أود �أن
�أتح ّدث عنه اليوم.
• فرعون األسرة:

بع�ض الأ�سر تعاني من رب الأ�سرة المتفرعن ..الزوجة
تعاني ..والأبناء يعانون ..ولربما عانت منه �أي�ض ًا زوجات
�أبنائه في الم�ستقبل ،وعانى منه �أحفاده .كل ال�صور التي
ثت عنها حول فرعون حا�ضرة في �شخ�صيته وت�ص ّرفاته
تح ّد ُ
وطريقة �إدارته .وهذا قد ي�ؤ ّدي �إلى تدمير �شخ�صية �أبنائه،
�إذ يلغي كل ر�أي لهم ،حتى �إذا دخل هذا الولد عالم الزواج
َف َقد القدرة على �إدارة بيت الزوجية ،وكان �أبوه هو الذي
يوجهه كد َّفة ال�سفينة .وال يعرف هذا الولد من �إدارة بيت
ّ
الزوجية �إال ال�صورة التي ر�سخت في ذهنه من ممار�سات
�أبيه� ..ضرب و�شتائم و�إهانات وتحقير.
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وقد تتخذ ال�شخ�صية المتفرعنة �إجراءات وقرارات تد ّمر
الأ�سرة اجتماعي ًا �أو اقت�صادي ًا ،وذلك بقرار �أحمق ومزاجي،
بال تفكير �سليم ،وال ا�ست�شارة ،وال م�شاركة زوجته و�أبنائه
في ذلك ..ي�صدر الفرمان وعلى الجميع �أن يطيعوا .يدخل
رب الأ�سرة في نزاع �شخ�صي مع �إخوانه مث ًال� ،أو مع بع�ض
�أهل زوجته ،وي�صدر الأمر الفرعوني ..من ٌع تام لأي نوع من
التوا�صل االجتماعي معهم! قطع �أرحام قد يمتد لعقود من
الزمان ،ويتوارثه الأبناء ..والتبرير حا�ضرَ } :ما أُر ُ
ِيك ْم إِالَّ َما
أَ َرى َوَما أَ ْه ِد ُ
يك ْم إِالَّ َسب َ
الر َشا ِد{.
ِيل َّ
بمعاملة (تجارية) مزاجية يفقد من خاللها ممتلكاته
بما في ذلك المنزل الذي ي�ؤوي الأ�سرة ،ويح ّول حياتهم
الكريمة �إلى جحيم الديون وال�سجون ...يجل�س في الديوانية،
ويت�أثر بالكالم الذي يدور فيها ،و ُيغرى بالأرباح ال�سريعة ،وال
يف ّكر باحتماالت الخ�سارة التي قد ت�ض ّيع كل �شيء ،وهذه هي
النتيجة.
الر َج ُ
ال
المطلوب من رب الأ�سرة �أن يمار�س قوامتهِّ } :
ون َع َلى النِّساء بِ َما َف َّض َل َّ
َقـوَّا ُم َ
ض َوبِ َما أَن َفقُواْ
الل ُه بَـ ْع َض ُه ْم َع َلى بَـ ْع ٍ
َ
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ِم ْن أَ ْم َوالِه ِْم{(((� ،إال �أن القوامة �شيء ،والتفرعن �شيء �آخر.
فالقوامة ال تعني �إلغاء الآخر ،الزوجة ..والأبناء ..فال ر�أي
لهم ،وال قيمة ،وال هوية ،وال اختيار ،وال �شخ�صية م�ستقلة..
خا�صة في القرارات المهمة والكبيرة والم�صيرية ..بل تعني
القيادة والإدارة ..وهذا في حد ذاته فن ،ويحتاج �إلى مهارات.
وعندما ّ
تطلع اليوم على فن الإدارة ُتدرك �أنّ المدير الناجح
هو الذي ي�ستطيع االرتقاء بالمهمة الموكلة �إليه بم�ساعدة
مر�ؤو�سيه ،ولعل �أبلغ ما ي�ص ّور ذلك قوله تعالىَ } :فبِ َما َر ْح َم ٍة
ِّم َن َّ
يظ الْ َق ْل ِب َالنف ُّ
نت َف ًّظا َغ ِل َ
َضواْ ِم ْن َح ْولِ َك
نت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك َ
الل ِه لِ َ
اسَتـ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َو َشا ِوْرُه ْم ِفي ا َأل ْم ِر َفإِذَا َع َزْم َت َفـَتـ َوَّك ْل
َفا ْع ُف َعْنـ ُه ْم َو ْ
ِن َّ
َع َلى َّ
الل ِه إ َّ
الل َه يُ ِح ُّب الْ ُمَتـ َوِّك ِل َين{(((.

على م�ستوى �أ�سلوب القيادة ،هناك حزم وهناك لين..
فالإن�سان الفظ غليظ القلب �شخ�صية طاردة ،ولو كان زوج ًا
�أو �أب ًا ..قد ي�صل �إلى مبتغاه ،ولكنه ال ي�ستطيع �أن ي�صل �إلى
القلوب .و�إذا كانت هناك �أمور ال ي�ستطيع التنازل عنها ،لأنها
((( �سورة الن�ساء.34:
((( �سورة �آل عمران.159:
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ت�صب في م�صلحتهم� ،أو لأنها مح ّرمة ،المطلوب هنا �أن
ال ّ
يكون حازم ًا ..والحزم ال يعني العنف الكالمي ،وال العنف
الج�سدي ..ولذا عليه �أن يمزج هذا الحزم باللين� ..أن يب ّين
لهم لماذا ..و�أن ُيظهر لهم المح ّبة ..و�أن يدعو لهم بالخير.
وكما قال علي «عليه ال�سالم»َ ( :و�أَ ْ�ش ِع ْر َق ْل َب َك ال َّر ْح َم َة
ِلل َّر ِع َّي ِة) ولي�س بال�ضرورة �أن يكون حاكم دولة ،فالرعية هم
من يرعاهم ( َوا ْل َم َح َّب َة َل ُه ْم َوال ُّل ْط َف ِب ِه ْمَ ،و َل َت ُكو َن َّن َع َل ْي ِه ْم
َ�س ُبع ًا َ�ضا ِري ًا َت ْغ َت ِن ُم َ�أ ْك َل ُه ْم)(((.
ثم على م�ستوى القرارات الهامة والكبيرة يجب �أن ينتبه
رب الأ�سرة �إلى �أنه قد تغيب عنه بع�ض التفا�صيل ..وقد ال
ينتبه �إلى بع�ض النتائج ال�سلبية المحتملة ..كما �أن �أ�صل
�إ�شراك �أ�سرته في قراراته يح�س�سهم بقيمتهم و�أهميتهم
عنده.
• الزوجة المتنمرة:

وفي مقابل الزوج المتفرعن ،هناك الزوجة المتن ّمرة،
والم�صطلح م�شتق من (النمر) ،فكما ذكرتُ �أنّ ال�شخ�صية
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .53
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الفرعونية المعرو�ضة في القر�آن ت َركت �أ َثرها على اللغة
والثقافة العربية ،فظهر م�صطلح التفرعن ،كذلك نجد
م�صطلح (التن ُّمر) الم�شتق من ال ِّنمر ،وهو المفتر�س
المعروف .جاء في المعاجم( :تن َّم َر َّ
غ�ضب
خ�صَ :ن ِمر؛ ِ
ال�ش ُ
و�ساء خل ُقه ،و�صار كال َّن ِمر الغا�ضب) .ولذا �صار ُيط َلق على
(المتنمرة)،
المر�أة العنيفة ،وذات الل�سان ال�سليط م�صطلح
ِّ
وفي التعبير ال�شعبي الدارج عندنا (ال ِّن�سرة) ا�شتقاق ًا من
طائر ال ِّن�سر الجارح .ومن لطيف ما قر�أت قول الحكيم
َ
الوحو�ش
(�صارعت
(بزرجمهر) �أحد وزراء بالد فار�س:
ُ
ف�صرعتُهم ،وجا َلدتُ ال�شجعانَ فغلبتُهم ،فلم ُترهبني �إال
المر�أ ُة ال�سليط ُة الل�سان) .وللعالمة الغزّالي في كتابه (�إحياء
علوم الدين) مقولة �أخرى طريفة ،قال( :ال�صبر على ل�سان
الن�ساء مما ُيمتَحن به الأولياء).
وكل زوج مع َّر�ض لأن يكون في موقع تمار�س من خالله
زوجته �ضغط ًا نف�سي ًا كبير ًا بحيث تدفعه �إلى اتخاذ موقف
مخالف لرغبته ،حتى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ا�ضطر لأن يتنازل عن مباح و ُيق�سم على تركه تحت �ضغط
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ِي لِ َم تُ َح ِرُم َما أَ َح َّل َّ
الل ُه لَ َك تَـْبـتَ ِغي
بع�ض �أزواجه} :يَا أَيُّـ َها النَّب ُّ
ّ
ض َّ
اج َك َو َّ
ات أَ ْزَو ِ
الل ُه لَ ُك ْم تَ ِح َّل َة
َم ْر َض َ
يمَ ،ق ْد َفـ َر َ
الل ُه َغفُوٌر ر َِّح ٌ
أَيْ َمانِ ُك ْم َو َّ
الل ُه َم ْو ُ
الك ْم َو ُه َو الْ َع ِل ُيم الْ َح ِك ُيم{(((.

تحكي �سورة التحريم واحدة من �صور المعاناة ذات
الطابع االجتماعي التي واجهها ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه
و�آله» ،وهي ذات طابع خا�ص ،ولدائرة خا�صة ،لأنها ترتبط
بالخ�صو�صية الأُ َ�سرية للنبي.
وع ْر ُ�ضها في القر�آن الكريم وبهذه ال�صورة الممزوجة
َ
بالوعيد} :إِن تَـتُوبَا إِلَى َّ
َد َص َغ ْت ُقـ ُلوبُ ُك َما َوإِن تَ َظا َه َرا
الل ِه َفـق ْ

ِن َّ
َع َل ْي ِه َفإ َّ
الل َه ُه َو َم ْوال ُه َو ِج ْب ِر ُ
ين َوالْ َمالئِ َك ُة
يل َو َصالِ ُح الْ ُم ْؤِمنِ َ
ِيرَ ،ع َسى َربُّ ُه إِن َط َّلق ُ
اجا َخْيـ ًرا
َك َّن أَن يُـ ْب ِدلَ ُه أَ ْزَو ً
بَـ ْع َد َذلِ َك َظه ٌ
ِّم ُ
ات ثـَيِّبَ ٍ
ات َسائِ َح ٍ
ات َعابِ َد ٍ
ات تَائِبَ ٍ
ات َقانِتَ ٍ
ات ُّم ْؤِمنَ ٍ
نك َّن ُم ْس ِل َم ٍ
ات
َوأَبْ َكا ًرا{((( ُيعطي انطباع ًا ب�أن الق�ضية ت َركت �أثر ًا نف�سي ًا

عميق ًا في م�شاعر النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ،الأمر الذي
ا�ستدعى ّ
التدخل ال�سماوي انت�صار ًا له ،وح�سم ًا للموقف.
((( �سورة التحريم.2-1:
((( �سورة التحريم.4-3:
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والذي ي�ؤ ّكد هذه ال�صورة ما قام به النبي للتخ ّل�ص من
أمر لم تذكر
أق�سم على ترك � ٍ
ال�ضغط المما َر�س عليه� ،إذ � َ
الآيات ماه ّيتَه ،ولكننا نعرف من ال�سياق �أنه كان في الأ�صل
�أمر ًا مباح ًا له ،ف�آثر االمتناع عنه ،والغاية بح�سب تعبير
ات أَ ْزَو ِاج َك{.
الآية} :تَـْبـتَ ِغي َم ْر َض َ
في موروثنا الإ�سالمي هناك �أحاديث عديدة تحاول من
ال�ضرب على ال َوتَر الأخروي �أنْ ُت ِّ
خالل َّ
هذب �سلوك هذه
النوعية من الن�ساء خوف ًا من �سوء العاقبة ،وذلك من قبيل ما
وزوجها عليها
ُروي عن ال�صادق �أنه قال�( :أ ُّيما امر�أ ٍة باتت ُ
ٌ
�ساخط في َحق ،لم ُتق َبل منها �صالة حتّى َير�ضى عنها)(((.
والقيد المذكور في هذا الن�ص (في حق) مهم في فهم �سائر
الن�صو�ص ،فلي�ست الم�س�ألة مجرد غ�ضب الزوج على زوجته
مطلق ًا ،كي نقول �أنَّ هذه الن�صو�ص ذكورية ،بل في الحاالت
التي يكون فيها الحقّ معه ..فاهلل هو الح َكم ال َعدل ،وهو ال
لطرف ما بلحاظ جن�سه.
ينت�صر
ٍ
ومن جهة �أخرى ف�إنّ هذه الن�صو�ص التي تتح ّدث عن
((( الكليني :الكافي ،ج� ،5ص.507
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العواقب الأخرو ّية الوخيمة لي�ست مق�صورة على المر�أة كي
ُيقال م ّرة �أخرى ب�أنها ُو ِ�ض َعت انت�صار ًا َّ
للذ َكر على الأنثى� ،إذ
نجد على �سبيل المثال الحديث النبوي التالي�( :أ ُّيما امر�أة
زوجها بل�سانها لم َيقبل اهلل منها ِ�صرف ًا وال عد ًال ،وال
�آذت َ
ح�سن ًة ِمن عملها ،حتّى تر�ض َيه ..........وكذلك ال ّرجل �إذا
كان لها ظالم ًا)(((.
والمتتبع للأحاديث يجد �أنّ هناك ت�أكيد ًا على ِّ
حق الزوج
في نيل االحترام على الم�ستوى ال�شخ�صي ،والتقدير لمقام
ال ِقوامة الذي اختاره اهلل له  ،وربط ذلك بالر�ضا الإلهي
عنها في الآخرة ،ومنها الحديث النبوي التالي( :ال ت�ؤ ّدي
المر�أ ُة حقَّ اهلل «عز وجل» ،حتّى ت�ؤ ّدي حقّ َزوجها)((( .وعنه
«�صلى اهلل عليه و�آله»�( :أ ُّيما امر�أة لم تَر َفق بزوجها ،وح َملته
على ما ال يقدر عليه ،وما ال ُيطيق ،لم ُيقبل منها ح�سنة،
وتلقى اهلل وهو عليها غ�ضبان)((( .وعن الإمام ال�صادق
أيت
«عليه ال�سالم» �أنه قال�( :أ ُّيما امر�أة قالت لزوجها :ما ر� ُ
((( الحر العاملي :و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.212
((( الكليني :الكافي :ج� ،5ص.9
((( الطبر�سي :مكارم الأخالق� ،ص.214

التفرعن والتنمر

60

وجهك خير ًا ،فقد َح ِبط عم ُلها)(((.
قط ِمن ِ
هذه ال�صور المذكورة في القر�آن وفي الأحاديث �صو ٌر
المتنمرة ب�أ�شكال
نمط ّية متك ِّررة تَظهر في �سلوك المر�أة
ِّ
و�ألفاظ متغايرة ،وم�ؤ ّداها واحد ،وهي قد تكون ناتجة عن:
� .1سوء تربية في البيت الذي ن�ش�أَت فيه.
ب�سلوك � ِّأمها ،فال تعرف �أ�سلوب ًا �آخر
� .2أو ت�أ ُّثر ًا وتط ُّبع ًا
ِ
للتعامل مع الزوج �سوى ذلك.
وتحري�ضات �صديقا ِتها �أو و�سائل
ت�سويالت
� .3أو نتيجة
ِ
ِ
الإعالم والتوا�صل.
نف�سه في نفخ روح ّية التن ّمر فيها،
 .4ولربما ي�ساهم الزوج ُ
َ
�ضعيف ال�شخ�صية ،ال
زوجها
وذلك عندما تجد الزوجة �أن َ
يملك ثق ًة في نف�سه ،كثي َر التر ّددَ ،
قليل اله ّمة ،غي َر ُمبادر...
�أو قد تخ ّلى عن م�س�ؤوليا ِته وواجباته الأ�سرية الطبيعية ،فهي
نجز المعامالت،
التي ُتن ِفق ،وهي التي تت�س َّوق ،وهي التي ُت ِ
وهي التي تتابع ال�ش�ؤون التعليمية وال�صحية لأبنائها� ..إلخ.
((( ال�صدوق :من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.440
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وبهذا تجد الزوجة �أنَّ َمن ُيف َت َر�ض به �أن تكون له ال ِقوامة،
و�إدارة �ش�ؤون الأ�سرة بالأ�صالة ،قد تخ ّلى عنها ،لتقوم هي
بتق ّم�ص �شخ�صية (�سي ال�س ّيد).
و�أ ّي ًا كانت الأ�سباب ،ف�إنّ عاقب َة مخالف ِة ال ِفطرة ال�سليمة،
والتم ّرد على نظام ال ِقوامة في الأ�سرة والذي ر�سم معال َمه
تمار�سه الزوج ُة
القر�آنُ الكريم ،وذلك من خالل الدور الذي ُ
المتنمرة ،لن َ
تقف �آثا ُره ال�سلبية عند حدِّ تهديد ا�ستمرا ِر
ِّ
العالق ِة الزوجية ،بما يتناغم مع قول اهلل عزوجل لنب ِّيه
اجا َخْيـ ًرا ِّم ُ
الكريمَ } :ع َسى َربُّ ُه إِن َط َّلق ُ
نك َّن
َك َّن أَن يُـ ْب ِدلَ ُه أَ ْزَو ً

ات ثـَيِّبَ ٍ
ات َسائِ َح ٍ
ات َعابِ َد ٍ
ات تَائِبَ ٍ
ات َقانِتَ ٍ
ات ُّم ْؤِمنَ ٍ
ُم ْس ِل َم ٍ
ات
بظال ِلها على تربية الأبناء،
َوأَبْ َكا ًرا{ ،بل وتتجاوز ذلك لتُلقي ِ

وبنا ِء �شخ�ص ّيا ِتهم ،وعلى الم�ستقبل الأخروي ال ُمظلم الذي
ينتظ ُرها حين تقف بين يدي اهلل «عز وجل».
• التنمر في أجواء كورونا:

بالطبع ف�إن التن ّمر في اال�ستعمال الدارج ال يقت�صر
على �سلوكيات الزوجة تجاه زوجها ،بل هو عنوان عام قد
يو�صف به �سلوك الأطفال مع بع�ضهم البع�ض كما يح�صل
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في المدار�س �أو ال�شارع �أو من خالل المحادثة الإلكترونية،
وهي م�شكلة كبيرة ّ
وتحطم نف�سية الطفل ،وقد تجعله يبغ�ض
الدرا�سة �أو العالقات االجتماعية ،بل وفي بع�ض الحاالت قد
تدفع المراهق �إلى االنتحار.
وقد اعتدنا �سابق ًا على م�صطلح (ال�ضغاط) في
اال�ستعمال الدارج عندنا ،وهو ذاته ممار�سة التنمر بال�ضغط
القولي والنف�سي الكبير الذي قد يو ّلد االنفجار عند الطرف
ّ
التحطم داخلي ًا واالنهيار النف�سي .وقد الحظنا
الآخر� ،أو
حالة من التن ّمر وا�ضحة في بداية تف�شي جائحة كورونا،
وتمركزت �أحيان ًا حول الموقف من الوافدين على اختالف
جن�سياتهم ،وما �أثير من كلمات �أخذت �صورة اال�ستهزاء
وال�سخرية والطعن ،مع مطالبات و�صلت �أحيان ًا �إلى حد
الال �إن�سانية مع فئات موجودة �أ�ص ًال للعمل بما ي�ساهم في
تحقيق التنمية في المجتمع ب�صورها المختلفة على م�ستوى
التعليم والبناء والنظافة والخدمات ال�صحية وغير ذلك .كل
ذلك مع ارتفاع وتيرة التع�صب في وقت َيتوقع فيه الإن�سان
�أن ترتفع فيه من�سوب الإن�سانية عندما ي�شاهد �أو يتل ّم�س
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معاناة الآخرين ،ال�سيما َمن فقدوا وظائفهم ،وعجزوا عن
ت�أمين لقمة العي�ش لأ�سرهم ،وعا�شوا الخوف من الم�ستقبل
المجهول ،خا�صة ونحن �أبناء مدر�سة الإ�سالم التي تر ّكز على
الجانب الأخالقي والإن�ساني .بالطبع هذا ال ُيخلي الم�سئولية
عن الطرف الآخر الذي لربما مار�س �أحيان ًا دور ًا ا�ستفزازي ًا
ب�صورة �أو ب�أخرى ،ولكن هل من ال�سليم �أن ين�ساق الإن�سان
وراء ذلك دون وعي وتد ّبر في الموقف؟ وهل العنف في نقد
هذه المواقف ال�سلبية يعد �أمر ًا حكيم ًا ومطلوب ًا؟
النقد في حد ذاته مطلوب ،مع حفظ الأدب و�إخال�ص
النية ،ولكن العنف في النقد قد يدفع بالتدريج نحو التن ّمر
كو�سيلة من و�سائل ر ّد االعتبار� ،أو الت�ش ّفي� ،أو االنتقام� ،أو
تفريغ �شحنات الغ�ضب الكامنة ب�سبب هذه الم�شكلة� ،أو
ب�سبب �ضغوطات �أخرى .والبنية النف�سية والفكرية للفرد
الذي ُينعت بالق�سوة وال�شدة ،وبالتالي بالتمركز حول الذات
(لي�س بال�ضرورة الذات الفردي بل لربما الذات النوعي)
وا�ستبعاد الآخر قد يكون عام ًال مهم ًا في بروز ظاهر العنف
في النقد ،ومن ّثم التن ّمر في المواقف وردود الأفعال.

التفرعن والتنمر

64

وهذا الخلل ال�سلوكي والنف�سي قد يكون ناتج ًا �أحيان ًا عن
�أن التكبر را�سخ في �شخ�صية الفرد ،بحيث ينعك�س من خالل
مجموعة من ال�سلوكيات� ،إحداها حالة النقد العنيف مع من
نختلف معه ،والتحول �إلى موقف التن ّمر بعد ذلك .والم�شهود
في بع�ض الحاالت �أن الأمر لم يقت�صر على المقيمين
والوافدين ،بل لم ي�سلم حتى المواطنون �إذا �أخط�أوا في
تعليقة �أو موقف ما ،فالتعليقات لم تكن لترحمهم �أبد ًا ،ولم
تهد�أ هذه الحالة �إال بعد �أن م�ضى وقت طويل على الو�ضع
اال�ستثنائي خالل �أزمة كورونا ،وان�شغل كثيرون ب�أنف�سهم
وت�أمين احتياجاتهم ،وانغلق ق�سم منهم على �أنف�سهم،
و�أ�صيب البع�ض باالكتئاب وغير ذلك.
وهذا يعك�س خل ًال �أخالقي ًا يحتاج �إلى معالجة ،وقد نكون
نحن �سبب ًا في �إيجاده من خالل كثرة التركيز على االفتخار
باالنتماء �إلى عنوان ما� .أنا ال �أقول �أنه لي�س علينا �أن ال نفتخر
�أننا ننتمي �إلى هذا الوطن مث ًال ،بل من ال يفتخر بذلك يعتبر
جاحد ًا ،ولكن �أقول �أن يتح ّول ذلك �إلى حالة �شوفينية حيث
يبالغ الوطني المتع�صب في �شعوره بذلك االنتماء بالم�ستوى
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الذي يح ّوله �إلى حالة احتقار وا�ستعداء للآخرين انطالق ًا
من النظرة الدونية لهم ،ومن ثم الدخول في �صراعات ال
تعرف حد ًا ،فكل ما له عالقة بهذا الوطن يمثل الحق مهما
كان باط ًال في القوانين ال�سماوية والو�ضعية.
و�أقرب مثال على ذلك ما قام به المقبور �صدام من
م�سخ مفهوم الوطنية والمواطنة ليحولها �إلى عقيدة �شوفينية
د ّمرت العراق وك ّلفت المنطقة ب�أ�سرها �أثمان ًا باهظة .و�سبقه
�آخرون كمو�سيليني.
وقد يتحول االنتماء �إلى دين �أو مذهب �إلى حالة عن�صرية
ت�سعى للتدمير والت�سخير ال للهداية وال للتعاي�ش ،ومن يرقب
الم�شهد االجتماعي وال�سيا�سي في الكويت  -منذ �أمد -
ي�شعر بقلق من التنامي المطرد لخرافة التميز العن�صري
وال�شوفينية والتع�صب القبلي وحتى الديني والمذهبي .وما
الثمن من وراء لك �إال المزيد من �صور ال�صراع والتدمير
لكل ما هو خير ولكل ما هو جميل في هذا الوطن الم�سكين
الذي �أراد حكما�ؤه في وقت ما من خالل الد�ستور في ن�ص
المادة ( )29منه �أن ي�ؤكدوا مبد�أ �إن�ساني ًا �إ�سالمي ًا حيث جاء
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فيه( :النا�س �سوا�سية في الكرامة الإن�سانية وهم مت�ساوون
لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة) وقد قال نبينا
الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» في �أخريات حياته المباركة
و�أمام تجمع هائل من النا�س( :النا�س كلهم �سواء ك�أ�سنان
الم�شط)((( ،وقال�( :أيها النا�س! �إن ربكم واحد و�إن �أباكم
واحد ،كلكم لآدم و�آدم من تراب� ،أكرمكم عند اهلل �أتقاكم،
ولي�س لعربي على عجمي ف�ضل �إال بالتقوى)((( �أف�ضلية ال
تعني احتقار الآخر ،بل تعني توظيف ما عندك من عنا�صر
الخير لي�شاركك فيه الآخرون .ومن الطريف �أن ي�أتي في
المذكرة التف�سيرية التي هي بمثابة امتداد للد�ستور ومكمل
له ب�أن( :الم�شرع لم ي�ش�أ �أن ي�ضيف عبارة �-أو اللون �أو
الثروة -رغم ورود مثل هذه العبارة في الإعالن العالمي
لحقوق الإن�سان ،وذلك لأن �شبهة التفريق العن�صري ال وجود
لها في الكويت) ،ولعل ذلك الم�ش ّرع لو عا�ش �إلى هذه الأيام
لغ ّير ر�أيه كثير ًا.
وك ًال من التفرعن والتن ّمر �سببان من �أ�سباب هدر وتبديد
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،75ص.251
((( الجاحظ :البيان والتبيين ،ج� ،2ص.25
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الطاقات فيما ال طائلة منه ،وعندما ين�شغل �أي مجتمع بتوافه
الأمور� ،أو بمعالجة ال�ضغوطات الممار�سة عليه ،ف�إنه لن يجني
في نهاية المطاف �سوى قتل روح الإبداع عنده ،والعمل على
م�سخ ومحو �شخ�صية من ُيما َر�س بحقه التفرعن والتن ّمر،
ِيك ْم إ َِّل َما أَ َرى َوَما أَ ْه ِد ُ
ومن هنا قال فرعونَ } :ما أُر ُ
يك ْم
إ َِّل َسب َ
الر َشا ِد{((( ،وك�أنه يقول لهم� :أنتم مج ّرد عنا�صر
ِيل َّ
خا�ضعة لي ،ولذا َّندد النبي مو�سى «عليه ال�سالم» ب�سيا�سته
هذه قائ ً
ال لفرعونَ } :وتِ ْل َك نِ ْع َم ٌة تَ ُمُّنـ َها َع َل َّي أَ ْن َعبَّ َّ
دت بَنِي
إ ِْس َرائِ َيل{(((؟ �أي غاية ما يطمح �إليه المرء �أن يكون عبد ًا
لفرعون و�أن ُي�سمح له بالعمل في ُملكه!
} َونَا َدى ِف ْرَع ْو ُن ِفي َقـ ْوِم ِه َق َ
س لِي ُم ْل ُك ِم ْص َر
ال يَا َقـ ْوِم أَلَْي َ
َو َه ِذ ِه َْ
ون{((( .ولما نجح في
الْنـ َها ُر تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِي أَ َف َل تُـ ْب ِص ُر َ
استَ َخ َّف َقـ ْوَم ُه
ذلك خ�ضع النا�س لفرعون و�أدمنوا عبوديتهَ } :ف ْ
َفأَ َطا ُعوُه إِنَّـ ُه ْم َكانُوا َقـ ْوماً َف ِاس ِق َين{(((.
((( �سورة غافر.29:
((( �سورة ال�شعراء.22:
((( �سورة الزخرف.51:
((( �سورة الزخرف.54:
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• التفرعن األموي:

وقد مار�س الأمويون نف�س هذه ال�سيا�سة ،حتى قال قائلهم:
(�إن ال�سواد) جنوب العراق وو�سطه (ب�ستان لقري�ش)((( كما
روى الطبري وابن الأثير وبرواية ابن �أبي الحديد (وبني
�أمية)(((! وانعك�س ذلك في موقفهم عندما �سيطر م�سلم بن
عقبة على المدينة المنورة بعد ثورة �أهلها على يزيد ،فدعا
النا�س للبيعة ليزيد على �أنهم خول له ،يحكم في دمائهم
و�أموالهم و�أهليهم ،ومن امتنع عن ذلك ُقتل!
وكانت هذه مفردة من مفردات االنقالب في حال
الأمة الإ�سالمية وم�سخ هويتها ،وعودته �إلى الجاهلية بثوب
وعناوين �إ�سالمية ،لذا كان من الطبيعي �أن يت�ص ّدى الإمام
الح�سين «عليه ال�سالم» لت�صحيح هذا االنحراف .وقد جاءت
ثورته بمثابة ال�صدمة للأمة لتفيق وتعود �إلى ُر�شدها و ُتدرك
ما ُخ ِّطط لها ،و�إلى �أين هي ذاهبة ،ال�صدمة التي ُتخرجها
من حالة الر�ضا بالعبودية ،واال�ستئنا�س بالذل والخ�ضوع
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،2ص.637
((( ابن �أبي الحديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،2ص.130
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لل�سلطان الفا�سد .ولذا ف�إنه «عليه ال�سالم» عندما ا�ستدعي
من قبل والي المدينة ليبايع يزيد وقف وقال�( :أيها الأمير،
�إنا �أهل بيت النبوة ،ومعدن الر�سالة ،ومختلف المالئكة ،وبنا
فتح اهلل ،وبنا ختم اهلل ،ويزيد رجل فا�سق �شارب الخمر ،قاتل
النف�س المحرمة ،معلن بالف�سق ،ومثلي ال يبايع مثله)(((.
قال ال�شيخ المفيد( :فقام الح�سين في منزله تلك الليلة
وهي ليلة ال�سبت لثالث بقين من رجب �سنة �ستين من
الهجرة ،وا�شتغل الوليد بن عتبة بمرا�سلة ابن الزبير في
البيعة ليزيد ،وامتناعه عليهم ،وخرج ابن الزبير من ليلته
عن المدينة متوجه ًا �إلى مكة)((( ولم يدركوه.
و�أ�ضاف( :فلما كان �آخر نهار ال�سبت ،بعث الرجال �إلى
الح�سين «عليه ال�سالم» ليح�ضر فيبايع الوليد ليزيد بن
معاوية ،فقال لهم الح�سين� :أ�صبحوا ثم ترون ونرى! فكفوا
تلك الليلة عنه ،ولم يحلوا عليه ،فخرج «عليه ال�سالم» من
تحت ليلة ،وهي ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب متوجه ًا نحو
((( ابن طاو�س :الملهوف في قتلى الطفوف� ،ص.98
((( المفيد :الإر�شاد ،ج� ،2ص.34
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مكة ،ومعه بنوه وبنو �أخيه و�إخوته ،وجل �أهل بيته �إال محمد
ابن الحنفية)(((.
وذكرت بع�ض كتب التاريخ والمقاتل �أن حوار ًا دار بين
الح�سين وابن الحنفية ،وانتهى ب�أن دعا الح�سين بدواة
وبيا�ض وكتب و�صية لأخيه محمد ،ومما جاء فيها( :و�أني
لم �أخرج �أ�شر ًا وال بطر ًا وال مف�سد ًا وال ظالم ًا ،و�إنما خرجت
لطلب اال�صالح في �أمة جدي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أريد �أن
�آمر بالمعروف و�أنهى عن المنكر ،و�أ�سير ب�سيرة جدي و�أبي
علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» فمن قبلني بقبول الحق
فاهلل �أولى بالحق ،ومن رد علي هذا �أ�صبر حتى يق�ضي اهلل
بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين)((( .ثم طوى
الح�سين الكتاب وختمه بخاتمه ،ودفعه �إلى �أخيه محمد ثم
و ّدعه وخرج في جوف الليل متوجه ًا مع من معه �إلى مكة
المكرمة لين ّفذ الخطوة الثانية من نه�ضته المباركة.

((( المفيد :الإر�شاد ،ج� ،2ص.34
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،44ص.330
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الشريعة واإلنسان

من الأمور التي �أبرزتها �أزمة تف�شي جائحة كورونا جدلية
العالقة بين ال�شريعة والإن�سان :هل ال�شريعة في خدمة
الإن�سان �أم الإن�سان في خدمة ال�شريعة؟ وما مدى واقعية
ال�شريعة الإ�سالمية بحيث ن�ستطيع �أن نقول �أن ال�شريعة في
خدمة الإن�سان؟
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هذه الجدلية لي�ست جديدة ،ولكن الأزمة التي ع�شناها
مع جائحة كورونا وانق�سام المتدينين ما بين ُم�ص ّر على
ا�ستمرار فتح الم�ساجد والحرم المكي والمقامات الدينية
وبع�ض المظاهر التي وازت ذلك ،وفي المقابل الفئة الأخرى
التي �أ�ص ّرت على �أن ال ا�ستثناء في التعامل وفق القواعد
ال�صحية والوقائية ،مهما كانت درجة القدا�سة في الموقع
الذي نتحدث عنه ،وعلى ر�أ�سها الحرم المكي ،هذه الأزمة
وهذا االنق�سام �أعاد �إلى الم�شهد الفكري جدلية العالقة بين
ال�شريعة والإن�سان ،و�أيهما في خدمة الآخر.
لأننا �إذا قلنا ب�أن الإن�سان في خدمة ال�شريعة ،فهذا يعني
�ضرورة �إبقاء تلك المواقع الدينية فاعلة وناب�ضة بالحياة
مهما ق ّدمنا من قرابين وت�ضحيات ج�سام في هذا االتجاه،
ومهما بلغ عدد الإ�صابات والوفيات ،فالأهم �أن نحافظ
على ا�ستمرارية الطواف حول الكعبة ،وعلى �إقامة الجمعة
والجماعات ،وعلى اجتماع النا�س في المقامات الدينية.
�ألم يق ّدم ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» الت�ضحيات على
م�ستوى النف�س بتعري�ضها لالغتيال ليلة الهجرة ،وبالتغرب
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عن الوطن ،وبخو�ض الحروب مع الأعداء ،وفقدان عمه
حمزة والعديد من �أهله و�أ�صحابه في المعارك وفي �أحداث
م�ؤلمة ُن�صر ًة للدين؟ �ألم ي�ست�شهد الح�سين «عليه ال�سالم»
من �أجل الدين؟ �ألم يقدم الت�ضحيات على م�ستوى النف�س
والأقربين والأ�صحاب من �أجل �أن يبقى الدين حي ًا؟ فما قيمة
الحياة �إن لم تبقَ للدين قائمة؟ هذه المعطيات و�سواها ت�ؤكد
على �أن الإن�سان في خدمة ال�شريعة ،ال العك�س ،وعلى هذا
فقد �أخط�أنا كم�سلمين في طريقة تعاملنا مع الجائحة فيما
له عالقة بالمق�ضايا التي لها ارتباط بالدين.
ومن �أجل �أن ن�صل �إلى ر�ؤية وا�ضحة حول المو�ضوع نحتاج
�أن ن�ستقريء بع�ض الن�صو�ص التي تب ّين موقعية ال�شريعة في
الحياة وطبيعة العالقة فيما بينهما ،بما يمكنها �أن ت�ساعد
على تقديم الإجابة على هذه الإ�شكالية:
• مهام النبي:

تح ّدث القر�آن الكريم عن طبيعة مهمة الر�سول في
ِي ُْ
الر ُس َ
ال ِّم َّي الَّ ِذي يَ ِج ُدونَ ُه
ين يَـتَّبِ ُع َ
ون َّ
ول النَّب َّ
ر�سالته} :الَّ ِذ َ
يل يَْأ ُم ُرُهم بِالْ َم ْع ُر ِ
َم ْكتُوبًا ِعن َد ُه ْم ِفي الَّتـ ْوَرا ِة َو ْال ِ
وف َويَـْنـ َها ُه ْم
ِنج ِ
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نك ِر َويُ ِح ُّل لَ ُهم َّ
َع ِن الْ ُم َ
الطيِّبَ ِ
ِم الْ َخبَائِ َث َويَ َض ُع
ات َويُ َح ِّرُم َع َل ْيه ُ
ُ
الغ َ َّ
ِص َرُه ْم َو َْ
ين آ َمنُوا بِ ِه َو َع َّزُروُه
َعْنـ ُه ْم إ ْ
ِم َفالَّ ِذ َ
ْل َل التِي َكانَ ْت َع َل ْيه ْ
ون{(((.
َونَ َص ُروُه َواتَّـَبـ ُعوا النُّوَر الَّ ِذي أُن ِز َل َم َع ُه أُولَـٰئِ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ

المالحظ هنا �أن الآية ربطت بين ما جاء في ال�شريعة
الإ�سالمية من �إباحة وتحريم وبين عنواني الطيبات
والخبائث� ،أي بين ما هو في م�صلحة الإن�سان وبين ما هو
م�ضر له ..فالطيب حالل ،والخبيث حرام� .أي �أن م�س�ألة
الإباحة والتحريم لي�ست عبثية وال اعتباطية وال مزاجية وال
تح ّكمية ،بل ُو�ضعت ت�شريعاتها وفق ما يحقق م�صالح الفرد
�أو المجموع الب�شري .وهذا ما يجعلنا نقول �أن ال�شريعة في
خدمة الإن�سان ،ولو لم تكن كذلك لكان هذا الو�صف المذكور
في الآية و�صف ًا غير مطابق للحقيقة ،ولوجدنا ت�شريعات ال
ت�صب في م�صلحة الإن�سان ،وهي م�ض ّرة به على الم�ستوى
الج�سدي �أو النف�سي �أو الأخالقي �أو االجتماعي �أو المادي،
والدنيوي �أو الأخروي.
والذي ي�ؤكد هذه الفكرة �أن الآية ال�شريفة جعلت من
((( �سورة الأعراف.157:
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�أهداف �إر�سال النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» و�إنزال ال�شريعة
عليه رفع الأثقال وحط الأغالل عن النا�س ،تلك الأثقال
والأغالل الناتجة عن العادات والتقاليد التي لم ي�أمر بها اهلل،
ولكن الأعراف االجتماعية هي التي �ألزمتهم بها ،فواجهوا
من خاللها بع�ض ال�صعوبات والتعقيدات وااللتزامات،
وجاءت ال�شريعة لترفع عنهم كل ذلك وتحررهم منها.
ولنالحظ هذا المثال حول كيفية تح ّول عادة �أو �سلوك
مع ّين �ضمن ظروف مع ّينة �إلى منهج وطريقة مقد�سة في
الحياة ،في الوقت الذي تكون فيه هذه الطريقة من �أ�سباب
تعقيد الحياة ويتح ّول التد ّين بال�شريعة ثق ً
ال و�إ�صر ًا} :ث َُّم

ِنج َ
يسى ابْ ِن َم ْريَ َم َوآتَـْيـنَا ُه ْال ِ
يل
َقـ َّفْيـنَا َع َل ٰى آثَا ِرِهم ب ُِر ُس ِلنَا َوَقـ َّفْيـنَا بِ ِع َ
َو َج َع ْلنَا ِفي ُقـ ُل ِ
ين اتَّـَبـ ُعوُه َرأْ َف ًة َوَر ْح َم ًة َوَرْهبَانِيَّ ًة اْبـتَ َد ُعو َها
وب الَّ ِذ َ
ان َّ
ِض َو ِ
الل ِه َف َما َرَع ْو َها َح َّق ِرَعايَتِ َها
ِم إِلَّ ابْتِ َغا َء ر ْ
َما َكَتـْبـنَا َها َع َل ْيه ْ
ير ِّمْنـ ُه ْم َف ِ
ُون{(((.
اسق َ
َفآتَـْيـنَا الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا ِمْنـ ُه ْم أَ ْج َرُه ْم َوَكثِ ٌ

لقد ابتدعوا من وحي قيم الر�أفة والرحمة وال�سمو الروحي
طريقة خا�صة بهم هي الرهبانية� ،أرادوا لها �أن تكون منطلق ًا
((( �سورة الحديد.27:
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لل�سمو الروحي ،ولم تكن فر�ض ًا من اهلل عليهم ،ولم تنزل
ك�شريع ٍة عبادي ٍة ،بل كانت ا�ستيحا ًء فكري ًا وروحي ًا من القيم
الكبيرة التي �أكدتها مفاهيم الإنجيل .ثم ما لبثت �أن تحولت
طقو�س وعادات و�شعائر خالي ٍة من الروح ،وابتعدت عن
�إلى
ٍ
التوازن في الجانب الواقعي العملي في حاجات الإن�سان
الخا�صة ،وتح ّولت �إلى نوع من الأغالل التي تعيق الحركة
الطبيعية للإن�سان في الحياة ،وك�أنّ الإن�سان �أ�صبح هنا في
خدمة ال�شريعة ال العك�س ،وهذا ما ال يريده اهلل «�سبحانه»،
ولذا كان نزول هذه الآية ال�شريفة نموذج ًا من نماذج رفع
ال�شريعة الإ�سالمية الإ�صر والأغالل ،وبالتالي م�صداق ًا من
م�صاديق �أن ال�شريعة �إنما جاءت لخدمة الإن�سان.
في الكافي عن ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال( :جاءت
امر�أة عثمان بن مظعون �إلى النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
فقالت :يا ر�سول اهلل �إن عثمان ي�صوم النهار ويقوم الليل
فخرج ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» مغ�ضبا يحمل نعليه
حتى جاء �إلى عثمان فوجده ي�صلي ،فان�صرف عثمان حين
ر�أى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فقال له :يا عثمان لم
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ير�سلني اهلل «تعالى» بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفة ال�سهلة
ال�سمحة� ،أ�صوم وا�صلي و�ألم�س �أهلي ،فمن �أحب فطرتي
فلي�ستن ب�سنتي ومن �سنتي
النكاح)(((.
ُ
ولنالحظ �أي�ض ًا ما في الرواية التالية كيف �أن الإن�سان
قد ي�صطنع عاد ًة ما ،ثم تتحول هذه العادة �إلى عبء عليه
�أو على الآخرين .عن ح�سين بن �أبي العالء قال( :خرجنا
�إلى مكة نيف ًا وع�شرين رج ًال ،فكنت �أذبح لهم في كل منزل
�شاة) �أي من ماله الخا�ص (فلما �أردت �أن �أدخل على �أبي
عبد اهلل «عليه ال�سالم» قال :يا ح�سين ،و ُتذل الم�ؤمنين؟
قلت� :أعوذ باهلل من ذلك .فقال :بلغني �أنك كنت تذبح لهم
علمت
في كل منزل �شاة .فقلت :ما �أردت �إال اهلل .قال� :أما َ
�أنَّ ِمنهم َمن ُيحب �أن يفعل مثل ِفعالك فال يبل ُغ مقدرتَه،
نف�سه؟) تت�ضاءل وتت�صاغر (قلت� :أ�ستغفر
َ
فتقا�صر �إليه ُ
اهلل ،وال �أعود)(((.
ففي قوافل ال�سفر في ذلك الزمان ،وال �سيما في الحج،
((( الكليني :الكافي ،ج� ،5ص.494
((( الحر العاملي :و�سائل ال�شيعة ،ج� ،21ص415
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كانت الب�ساطة هي ال�صفة الغالبة في الم�أكل والم�سكن وغير
ذلك ،وكان رفقاء ال�سفر من م�ستويات اجتماعية واقت�صادية
مختلفة ،منهم الثري ومتو�سط الحال والفقير ،ونية هذا
الرجل كانت ح�سنة ،و�أراد �أن ُيكرم �صحبة ال�سفر بذبح �شاة
ك َّل يوم و�إطعامهم من لحمها ،ولكنه في ذات الوقت كان
ُيحرجهم بهذا الت�صرف وي�شعرون بالنق�ص لعدم قدرتهم
على مجاراته والعمل بمثله ،ولربما يدفع بع�ضهم تحت �ضغط
الإحراج �إلى �أن ي�ستدين� ،أو ي� ِؤجر نف�سه ،كي ال يظهر ب�صورة
البخيل �أو الفقير ،ولربما تح ّول هذا العمل �إلى ُ�س ّنة وعادة
ومن التقاليد و�أ�صبح بعد ذلك ثق ًال ووبا ًال على كثيرين .من
هنا انزعج الإمام «عليه ال�سالم» من تكرار هذا الفعل من
الح�سين ونبهه �إلى خطئه.
بع�ض الأمور التي ي�أتي بها الإن�سان لي�ست من المحرمات،
ولكنها ُتتع ُبه في حياته وتوقعه في الحرج� ،أو ُتتعب الآخرين
وتوقعهم في الحرج .وقد قال «�سبحانه»} :يُ ِري ُد َّ
الل ُه ب ُ
ِك ُم
وجهنا �أنظارنا �إلى
الْيُ ْس َر َو َال يُ ِري ُد ب ُِك ُم الْ ُع ْس َر{((( .ولو ّ
((( �سورة البقرة.185:
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المرهقة ،والتي تح ّولت �إلى عادات
�سلوكياتنا االجتماعية
ِ
وتقاليد فيها الكثير من المظاهر ،والتفا�صيل ،والإنفاق
غير المب َّرر ،والتناف�س ،وتراكم االلتزامات غير ال�ضرورية،
والوقوع في محاذير الإ�سراف ،وانتفاء الإخال�ص والتقرب
لوجه اهلل ،لوجدناها في كثير من الأحيان منطبقة على ما
جاء في الخبر ال�سابق.
حين يتح ّول العمل الح�سن الب�سيط وبنية �صالحة �إلى
التزام �شخ�صي واجتماعي يفوق طاقة الفرد ،ويوقع الآخرين
في حرج االلتزام بما تح ّول �إلى عادة من العادات التي ي�صعب
تجاوزها� ،أو َي�شعر معها الفرد بالمهانة� ،أو ُيتَّهم التارك لها
بالبخل �أو الفقر �أو التمرد.
ومن هذا القبيل الت�شريعات المبتدعة التي �أعطيت
عنوان ًا عام ًا في �سورة يون�سُ } :ق ْل أَ َرأَْيـتُم مَّا أَن َز َل َّ
الل ُه لَ ُكم
ِّمن ِّرْز ٍق َف َج َع ْلتُم ِّم ْن ُه َحرا ًما َو َح َل ًل ُق ْل َّ
آلل ُه أَ ِذ َن لَ ُك ْم أَ ْم َع َلى
َ
َّ
ون{((( ،وعر�ضتها �سورة الأنعام في قوله «تعالى»:
الل ِه تَـ ْفَتـ ُر َ
لَّ
لَّ
ِم
} َوَقالُوا َهـٰ ِذ ِه أَْنـ َعا ٌم َو َح ْر ٌث ِح ْج ٌر يَ ْط َع ُم َها إِ َمن نَّ َشا ُء بِ َز ْع ِمه ْ

((( �سورة يون�س.59:
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ون َهـ ِذ ِه َْ
َ
الْنـ َعا ِم
َوأْنـ َعا ٌم ُح ِّرَم ْت ُظ ُهوُرَها َ ،...وَقالُوا َما ِفي بُ ُط ِ ٰ
َخالِ َص ٌة لِّ ُذُكوِرنَا َوُم َح َّرٌم َع َل ٰى أَ ْزَو ِاجنَا{ ،بل بلغ الأمر �إلى ح ّد �أن
َّن لِ َكثِي ٍر
يتم ت�شريع تقديم الأوالد كقرابين للآلهةَ } :وَك َٰذلِ َك َزي َ
ِم
ِّم َن الْ ُم ْش ِرِك َ
ِسوا َع َل ْيه ْ
ين َقـ ْت َل أَ ْوَل ِد ِه ْم ُش َرَكا ُؤ ُه ْم لُِيـ ْرُدو ُه ْم َولَِيـ ْلب ُ

ِديَنـ ُه ْم.((({...

وهذا يطرح ت�سا�ؤ ًال عما ُيقدم عليه البع�ض في يوم العا�شر
من تطبير �أطفاله الر�ضع وال�صغار وتعري�ضهم للموت �أو
الإ�صابة البليغة ف�ض ًال عن حتمية الجرح ،تحت ذات ال�شعار،
قدم الإن�سان على مثل ذلك بحق
وهو تقديم القربان ،و�أن ُي ِ
�أغلى ما يملك ومن دون غاية حقيقية �إنما ي�أتي �أحيان ًا لوجود
هذا الخلل في ت�صور العالقة بين ال�شريعة والإن�سان و�أيهما
في خدمة الآخر .ومن ال�سذاجة بمكان �أن يتم ت�شبيه هذا
الفعل بما �أقدم عليه �سيد ال�شهداء «عليه ال�سالم» وما وقع
لأوالده ،ومن بينهم الطفل الر�ضيع ،فذلك كان في �إطار
التدافع وال�صراع بين الحق والباطل ،وهذا الفعل ال�صادر
بتطبير الأطفال ال �ش�أن له بذلك مطلق ًا.
((( �سورة الأنعام.137-135:
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• اليسر في التكليف:

هذه قيمة �أخرى تو�ضح الم�س�ألة وتر�سخ حقيقة �أن
ال�شريعة في خدمة الإن�سان .فمن جهة نف�س التكاليف تت�صف
بال ُي�سر و�أنها �ضمن قدرات الإن�سان الطبيعي  ،ومن جهة
�أخرى ف�إن القدرة حد في التكليف يقف عنده ،ف�إذا انتفت
القدرة توقف التكليف وتوقفت معها الم�س�ؤولية والمحا�سبة.
ولذا قال «�سبحانه»َ } :و َجا ِه ُدوا ِفي َّ
اجَتـبَ ُاك ْم
الل ِه َح َّق ِج َها ِد ِه ُه َو ْ
ين ِم ْن َح َر ٍج ۚ ِّم َّل َة أَب ُ
يم ُه َو
َوَما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِفي ال ِّد ِ
ِيك ْم إِْبـ َرا ِه َ
َسم ُ
َّاك ُم الْ ُم ْس ِل ِم َين ِمن َقـ ْب ُل{(((� ،أي حتى عندما تجاهد،

�سواء على م�ستوى جهاد النف�س �أو جهاد العدو ،ومن طبيعة
ذلك التعب وتحميل الإن�سان م�سئولية �صعبة ،كل ذلك ي�أتي
ت�شريعه في حدود قدرة الإن�سان ،ومتى ما انتفت القدرة كان
َّ
س َع َلى ُّ
الض َعفَا ِء َوَل َع َلى الْ َم ْر َض ٰى َوَل َع َلى
الفرد معذور ًا} :ل ْي َ
ُون َح َر ٌج إِذَا نَ َص ُحوا لَِّل ِه َوَر ُسولِ ِه َما َع َلى
ون َما يُن ِفق َ
ين َل يَ ِج ُد َ
الَّ ِذ َ
ِيل َو َّ
الل ُه َغفُوٌر رَِّح ٌيم{(((.
ين ِمن َسب ٍ
الْ ُم ْح ِسنِ َ

((( �سورة الحج.78:
((( �سورة التوبة.91:
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ين ِم َن
وتت�أكد الم�س�ألة في الآية التاليةُ } :قل لِّ ْل ُم َخ َّل ِف َ
ا َأل ْع َر ِ
ون
اب َستُ ْد َع ْو َن إِلَى َقـ ْوٍم أُولِي بَْأ ٍس َش ِدي ٍد تُـقَاتُِلونَـ ُه ْم أَ ْو يُ ْس ِل ُم َ
َفإِن تُ ِطي ُعوا يُـ ْؤتِ ُك ُم َّ
الل ُه أَ ْج ًرا َح َسنًا َوإِن تَـَتـ َولَّ ْوا َك َما تَـ َولَّْيـتُم ِّمن َقـ ْب ُل
س َع َلى ا َأل ْع َمى َح َر ٌج َوال َع َلى ا َأل ْع َر ِج
يُـ َع ِّذبْ ُك ْم َع َذابًا أَلِي ًما ،لَْي َ
يض َحر ٌج َوَمن يُ ِط ِع َّ
الل َه َوَر ُسولَ ُه يُ ْد ِخ ْل ُه َجنَّ ٍ
ات
َح َر ٌج َوال َع َلى الْ َم ِر ِ َ
تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِ َها ا َألْنـ َها ُر َوَمن يَـَتـ َو َّل يُـ َع ِّذبْ ُه َع َذابًا أَلِي ًما{(((.
اس ِح ُّج الَْبـ ْي ِت
وهذا وا�ضح في ت�شريع الحج } َولِّل ِه َع َلى النَّ ِ
استَ َط َاع إِلَْي ِه َسب ً
ِيل{((( .وكذلك في ال�صيامَ ...} :ف َمن
َم ِن ْ
نك ُم َّ
َش ِه َد ِم ُ
يضا أَ ْو َع َل ٰى َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة
الش ْه َر َفـ ْليَ ُص ْم ُه َوَمن َك َ
ان َم ِر ً
ِّم ْن أَيَّا ٍم أُ َخر يُ ِري ُد َّ
اللـ ُه ب ُِك ُم الْيُ ْس َر َوَل يُ ِري ُد ب ُِك ُم الْ ُع ْس َر.((({...
َ

وذكرها في هذه الموارد لما في الحج والجهاد وال�صيام
من جهد متميز ،و�إال ف�إن القاعدة �سارية في الكل .ولو كان
الإن�سان في خدمة ال�شريعة لما وجدنا كل هذه اال�ستثناءات
والت�أكيد على رفع الحرج وال ُع�سر في التكاليف.
((( �سورة الفتح.17-16:
((( �سورة �آل عمران.97:
((( �سورة البقرة.185:
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ولأن القدرة �شرط في التكليف �أخذ الفقهاء بقاعدة (ال
حرج) ،والحرج هو �صعوبة التحمل ،قد تكون نف�سية �أو نف�سية
وج�سدية ،ولربما ال يترتب �ضرر ما ،بل مجرد ال�صعوبة غير
العادية .عندما ت�صوم هناك �صعوبة ،هناك عط�ش وجوع
و�ضعف في الن�شاط وقوى البدن ،وهذا مطلوب ما دام في
الحد المعتاد ،ولكن متى ما تجاوز الأمر هذا الحد �أبيح
الإفطار .ولذا عندنا عنوان ذو العطا�ش والمري�ض وال�شيخ
وال�شيخ والحامل والم�سافر .وقاعدة (ال حرج) قاعدة تحكم
على �أدلة الأحكام ،فترفع �أي حكم حرجي من دون حاجة �إلى
ن�ص خا�ص يرفعه.
وبر�أيي �أنه كلما وجدنا في فتاوى الفقهاء موارد تتعار�ض
مع هذه القاعدة القر�آنية ،ف�إنها ت�شريع ب�شري ولي�ست ت�شريع ًا
�إلهي ًا ،هي �أخطاء في عملية اال�ستنباط� ،أو في القواعد
والأ�صول المعتمدة لدى الفقيه� ،أو فهمه للن�ص� ،أو في منهج
اال�ستنباط نف�سه ،و�إال ناق�ضنا �أنف�سنا ب�أنف�سنا.
ولأن القدرة �شرط في التكليف �أخذ الفقهاء �أي�ض ًا بقاعدة
(ال �ضرر) ،وقاعدة (ال �ضرر) هي قاعدة عامة تحكم على
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�أدلة الأحكام كلها فتح�صرها في غير حالة ال�ضرر� ،أما �إذا
ا�ستلزم ال�ضرر (البع�ض ي�ؤكد على البليغ منه والبع�ض على
حا�سب الإن�سان
النوعي منه) ف�إن الت�شريع يتوقف حينها وال ُي َ
عليها .وهذا كله يب ّين �أن الواقعية (ال المثالية) هي �سمة
الت�شريعات الإ�سالمية ،و�أن ال�شريعة جاءت لتقدم للإن�سان
ما يمكن من خالله �أن ينظم حياتَه وعالقا ِته ،و�أن يحقق
الغاية من وجوده ،و�أن يم ّهد للن�ش�أة الآخرة في ي�سر ،وبما
يتنا�سب مع فطرته واحتياجاته الج�سدية والروحية ،وبالتالي
تكون ال�شريعة في خدمة الإن�سان.
• أمثلة تؤكد المطلب:

ومما ي�ؤكد حقيقة �أن اهلل «�سبحانه» �إنما جعل ال�شريعة
لتخدم م�صالح االن�سان النماذج التالية من الت�شريعات
المرتبطة بمواجهة االن�سان لبع�ض الأو�ضاع الحياتية
الخا�صة ،وذلك من قبيل:
 )1رد االعتداء بمثله ،قال «�سبحانه» في مدح الم�ؤمنين

}والّ ِذين اذا أصاب ُه ُم الْب ْغ ُي ُه ْم ِ
ينتص ُرون ،وجزا ُء سيِّئ ٍة سيِّئ ٌة ِّمْثـ ُلها
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فأج ُرُه على ال ّل ِه انّ ُه ال يُ ِح ُّب ّ
الظالِ ِمين{(((.
فمن عفا ْ
وأصلح ْ
ْ

فاهلل يترك القرار للمظلوم ،وليق ّدر المظلوم الموقف
بنف�سه ،بدرا�سة الأو�ضاع المحيطة به ،والنتائج المترتبة على
القرار ،وبمراعاة م�شاعره وم�شاعر المرتبطين بالق�ضية،
وفي النهاية فان لكل موقف قيمته عند اهلل� ،سواء اختار
المظلوم االنت�صار لنف�سه �أم العفو.
ففي الت�شريع اال�سالمي يكون ال�سلوك الفردي للإن�سان
نف�سه هو الذي يرفعه �أو ّ
يحطه �أمام اهلل و�أمام الآخرين،
والم�س�ؤولية والمحا�سبة والعقوبة تخ�صه وال تنت�شر الى
�أ�سرته و�أقربائه وع�شيرته ،قال «�سبحانه»} :وال ْ
تك ِس ُب ُك ُّل
عليها وال ت ِزُر وازِرٌة ِوْزر أُ ْخرى{(((.
نف ٍ
ْس ّال ْ
وعلى هذا فلي�س من الم�شروع ما يجري �ضمن الأعراف
الع�شائرية في بع�ض المجتمعات اال�سالمية من ا�ستتباع
جريرة الرجل بالحكم على بع�ض بناته �أو �أخواته بما ي�سمى
بـ(الف�صل العيني) حيث ُتزوج المر�أة ق�سر ًا من �أحد �أقرباء
((( �سورة ال�شورى.40-39:
((( �سورة الأنعام.164:
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المجني عليه ،بل �أحيان ًا عندما تكون الفتاة �صغيرة يتم
حجزها وتزويجها لذلك ال�شخ�ص عندما تكبر ،وكثير ًا
ما ُتعامل الف�صلية بعد الزواج على �أنها كائن منبوذ ويتم
ا�ستحقارها من قبل الزوج و�أهله.
وقد تمتد �آثار تلك الجريرة بحيث يتم نبذ �أ�سرة الجاني
تو�سع
ب�أكملها اجتماعي ًا و�أمثال ذلك من االجراءات التي ّ
دائرة الم�س�ؤولية لت�شمل من ال عالقة لهم بها.
 )2عالقة الم�سلم بغيره :فقد راعت ال�شريعة اال�سالمية
التنوع العقائدي الحا�صل في المجتمعات االن�سانية ،ولذا
كان من الح�سا�سية بمكان معالجة ق�ضية العالقات االن�سانية
في المجتمع الواحد بما يعود بالنفع على الإن�سان الملتزم
بال�شرع ،وبما يحقق ال�سلم الأهلي والأمن االجتماعي.
ولذا �أبقت ال�شريعة اال�سالمية العالقة العامة بينهم
في الإطار االن�ساني ما دام �أن الآخر المختلف عقائدي ًا لم
يعلن الحرب ،واعتبرت بالتالي �أن كل �صور الخيانة والغ�ش
والخداع والمكر والنفاق ممنوعة� ..أما اذا رفع لواء العداء
والمحاربة فان العالقة �ستحكمها معايير �أخرى.
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قال «�سبحانه»} :ال ي ْن ُ
عن الّ ِذين ْلم يُقاتُِلوُك ْم ِفي
هاك ُم ال ّل ُه ِ
تبرو ُه ْم وتُـق ِ
ِم ان ال ّله
ال ِّد ِ
ولم يُ ْخ ِر ُجوُكم ِّمن ِديارُِك ْم ان ُّ
اليه ْ
ين ْ
ْس ُطوا ْ

ْس ِطين ،انّما ي ْن ُ
يُ ِح ُّب الْ ُمق ِ
ين
عن الّ ِذين قات ُلوُك ْم ِفي ال ِّد ِ
هاك ُم ال ّل ُه ِ
اخر ِ
اج ُك ْم ان تولّ ْو ُه ْم ومن
رجوُكم ِّمن ِديارُِك ْم
على ْ
ْ
وظاهروا ٰ
وأخ ُ
ُ
يتولّ ُه ْم فأُ ٰولئِك ُه ُم ّ
الظالِ ُمون{(((.

 )3طبيعة العالقة بالعبادة :فلم ُترد لنا ال�شريعة �أن
ن�ستغرق في العبادة ونن�سى ما يحيط بنا من واقع� ،أو نرهق
�أنف�سنا بها �إلى الحد الذي تتحول فيه العبادة �إلى �شئ غير
مقبول نف�سي ًا� ،أو بحيث نوحي للآخرين ب�صعوبة االنتماء
لهذا الدين الذي يقهر االن�سان في جو عبادي ويغلق عليه
منافذ الحياة الأخرى.
ففي رواية عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» لعلي «عليه
ال�سالم»( :يا علي� ،إن هذا الدين متين ف�أوغل فيه برفق ،وال
تب ِّغ�ض �إلى نف�سك عبادة ربك� ،إن ال ُمن ِبت) يعني ال ُمفرط
الذي يق�سو على دابته في الم�سير (ال ظهر ًا �أبقى وال �أر�ض ًا
هرم ًا ،واحذر حذر من
قطع ،فاعمل عمل َمن يرجو �أن يموت ِ
((( �سورة الممتحنة.8-9 :
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يتخوف �أن يموت غدا)((( .وعن علي�( :إن للقلوب �شهوة
و�إقبا ًال و�إدبار ًا ،ف�أتوها من ِقبل �شهوتها و�إقبالها ،ف�إن القلب
�إذا �أكره عمي)((( .وفي حديث عن ال�صادق «عليه ال�سالم»:
(م ّر بي �أبي بالطواف و�أنا حدث وقد اجتهدت في العبادة
أت�صاب عرق ًا فقال لي :يا جعفر يا بني� ،إن اهلل
فر�آني و�أنا � ّ
اذا �أحب عبد ًا �أدخله الجنة ور�ضي عنه بالي�سير)(((.
• نتائج عملية:

وعلى ما �سبق ،يمكن �أن تترتب عدة نتائج عملية:
 .1ال ينظر الإن�سان �إلى ال�شريعة نظرة �سلبية وك�أنها
جاءت لتعقيد حياته ،ولتزرع طريقه بالألغام ،ولتق ّيد حركته
ب�صورة تمنعه من االنطالق في هذه الحياة برحابتها.
 .2ال يعي�ش الإن�سان حالة االحتياط والقلق الدائم من
الحكم ال�شرعي بال�صورة التي يع ّقد معها حياته ،مع وجود
الفتاوى التي تقدم له الحكم ال�شرعي المبرئ للذمة.
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٦٨ص .٢١٤
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٦٧ص.٦١
((( الكليني :الكافي ،ج� ،2ص.86

89

الليلة الثالثة

والطريف �أن البع�ض ي�ستهجن فتوى الفقيه حين يكون
فيها �شئ من التي�سير �إذا خالف فيها الم�شهور مث ًال ،و�إن
كانت �أدلته محكمة ،ثم ب�أنف�سهم ي�شتكون من �صعوبة فتوى
الم�شهور.
 .3وبت�صوري �أن الفقيه �أي�ض ًا قد تت�أثر فتاواه لو بنى
�أ�سا�س عمله اال�ستنباطي على هذه القاعدة ..فلو افتر�ضنا
وجود فقيه احتياطاته كثيرة قد تفوق فتاواه ،ف�إنه �سيعيد
النظر في ا�ستنباطاته ،بل قد يعيد النظر في مرجعيته لو
طرح نف�سه للمرجعية ،لأن احتياطاته �ستخالف تلك القاعدة.
• حكمة التدافع:

ويبقى ال�س�ؤال� :إذا كانت ال�شريعة في خدمة الإن�سان،
فلماذا ُيطلب من الإن�سان �أن يدافع عنها ،الدفاع الذي قد
ي�صل �إلى حد الدخول في �صراع م�سلح ،وقد ينجم عنه موته؟
و�إذا كات اعتبر قتي ًال في �سبيل اهلل وله الجنة والمكانة
العظيمة والحياة البرزخية التي ينعم فيها.
والجواب عن ذلك �أن هذا ي�أتي في �إطار �سنة التدافع،
ين
وهي من �سنن الحياة ،وع ّبرت عنها الآية ال�شريفة} :الَّ ِذ َ
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الل ُه َولَ ْوال َد ْف ُع َّ
أُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِديَا ِرِه ْم بِ َغي ِر َح ٍّق إِالَّ أَن يَـقُولُوا َربُّـنَا َّ
الل ِه
ْ
ات َوَم َس ِ
اج ُد
اس بَـ ْع َض ُهم بَِبـ ْع ٍ
ض لَّ ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوبِيَ ٌع َو َص َل َو ٌ
النَّ َ
ِن َّ
نصر َّن َّ
يُ ْذَكر ِفي َها ْ َّ
نص ُرُه إ َّ
الل َه لَ َقو ٌّ
ِي
الل ُه َمن يَ ُ
اس ُم الل ِه َكثِ ًيرا َولَيَ ُ َ
ُ
(((
َع ِزي ٌز{ .

فالعالقة مع ال�شريعة ال تفر�ض علينا قتال الآخرين
بد ًء ،بل �أن ندافع عن �أنف�سنا فيما لو اعتُدي عليناَ } :وَقاتُِلواْ
ِن َّ
ِيل َّ
ين يُـقَاتُِلونَ ُك ْم َو َال تَـ ْعتَ ُدواْ إ َّ
الل َه َال يُ ِح ُّب
ِفي َسب ِ
الل ِه الَّ ِذ َ
الْ ُم ْعتَ ِد َين{((( ،تمام ًا كما تدافع عن نف�سك �أو �أهلك �أو بيتك

�أو وطنك عندما ي�ستهدفك المعتدي �أو الغازي.
• التدافع في نهضة الحسين:

وفي مثل هذه المواقف تكون الت�ضحية مطلوبة حتى لو
و�صل الأمر �إلى �أن يموت الإن�سان في هذا الطريق �أو �أن يق ّدم
�أوالده ،وهذا ما نفهمه من ا�ستقراء المواقف التالية في
نه�ضة الإمام الح�سين «عليه ال�سالم».
من ذلك ما جاء في و�صيته البن الحنفية عندما اتخذ
((( �سورة الحج.40:
((( �سورة البقرة.19:
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قرار الخروج من المدينة( :و�أني لم �أخرج �أ�شر ًا وال بطر ًا
وال مف�سد ًا وال ظالم ًا ،و�إنما خرجت لطلب الإ�صالح في �أمة
جدي «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،أريد �أن �آمر بالمعروف و�أنهى
عن المنكر ،و�أ�سير ب�سيرة جدي و�أبي علي بن �أبي طالب.
علي هذا
فمن قبلني بقبول الحق فاهلل �أولى بالحق ،ومن ر ّد ّ
�أ�صبر حتى يق�ضي اهلل بيني وبين القوم بالحق وهو خير
الحاكمين ،وهذه و�صيتي يا �أخي �إليك وما توفيقي �إال باهلل
عليه توكلت و�إليه �أنيب)(((.
وقوله حين واجه القوة الع�سكرية بقيادة الحر الرياحي
وهو في الطريق �إلى الكوفة( :وتقدم الحر بين يديه في �ألف
فار�س ي�ستقبل بهم ح�سينا ،فلم يزل الحر مواقفا للح�سين
«عليه ال�سالم» حتى ح�ضرت �صالة الظهر ،و�أمر الح�سين
الحجاج بن م�سرور �أن ي�ؤذن ،فلما ح�ضرت الإقامة خرج
الح�سين «عليه ال�سالم» في �إزار ورداء ونعلين ،فحمد اهلل
و�أثنى عليه ثم قال� :أيها النا�س� ،إني لم �آتكم حتى �أتتني
أقدم علينا ف�إنه لي�س لنا
كتبكم وقدمت علي ر�سلكم� :أن � ِ
((( الع�سكري :معالم المدر�ستين ،ج� ،3ص .50
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�إمام ،لعل اهلل �أن يجمعنا بك على الهدى والحق ،ف�إن كنتم
على ذلك فقد جئتكم فاعطوني ما �أطمئن �إليه من عهودكم
ومواثيقكم ،و�إن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين ان�صرفت
عنكم �إلى المكان الذي جئت منه �إليكم)(((.
ثم في يوم العا�شر عندما ان�سدت كل الآفاق لأية حلول �أو
مخارج �سوى �أن ي�سلم الح�سين نف�سه ويبايع ابن زياد ويزيد،
�آثر «عليه ال�سالم» المواجهة والت�ضحية والموت دفاع ًا عن
المباديء التي �آمن بها والقيم التي تم�سك بها�( :أال و�إن
الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين ال�سلة والذلة
وهيهات منا الذلة ي�أبى اهلل لنا ذلك ،ور�سوله والم�ؤمنون،
وحجور طابت وطهرت ،و�أنوف حمية ،ونفو�س �أبية من �أن
ن�ؤثر طاعة اللئام ،على م�صارع الكرام� ،أال و�إني زاحف بهذه
الأ�سرة على قلة العدد وخذالن النا�صر)(((.
وتق ّدم الح�سين «عليه ال�سالم» مع قلة العدد وخذالن
النا�صر ،وق ّدم ال�شهداء بين يديه ،و�سقط الواحد تلو الواحد،
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.306
((( ابن طاو�س :الملهوف في قتلى الطفوف� ،ص.59
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وهو ُيدرك �أن ال محي�ص من �أن يكون ِم ُ
�سك ختام تلك القافلة
هو بنف�سه ،ولكن لم ُتغ ِّير تلك القناع ُة �شيئ ًا من الموقف ،بل
زادته �إ�صرار ًا وعزيمة على الم�ضي في هذا الطريق الذي
�سيجتمع في نهايته بجده ر�سول اهلل ،وب�أمه فاطمة ،وب�أبيه
علي ،وب�أخيه الح�سن ،وقد �أ ّدى الأمانة التي �أ�ؤتمن عليها،
�أمان َة الر�سالة التي لم يتنازل عنها وحافظ عليها بدمه وبدم
�أع ّز النا�س �إليه ،فكانت ت�ضحيا ُته تلك ُقبل َة الحيا ِة التي ب ّثت
الروح في الأمة من جديد  ،و�أخرجتها من غيبوبتها التي طال
�أمدُها حتى كاد الأمل �أن يكون مفقود ًا في عودتها �إلى الحياة
مرة �أخرى.
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الأزمة العالمية المرتبطة بجائحة كورونا �ألقت بظاللها
الكبيرة جبر ًا على مناحي الحياة المختلفة� ،سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا و�صحي ًا واجتماعي ًا ،ولما ا�ستحكمت الجائحة
وتم ّكنت في الأ�سابيع الأولى تحدث �أ�صحاب كل اخت�صا�ص
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عن ت�أثيرات هذه الأزمة في المجال الذي يعنيهم ،وبما
يتنا�سب مع مرحلة ما بعد كورونا.
�أ�صحاب االخت�صا�ص في الدين �أي�ض ًا مطا َلبون بفتح
ملفات مختلفة ك�شفت جائحة كورونا عن وجود الحاجة �إلى
معالجتها بطريقة مختلفة� ،أو �إلى �إعادة �إنتاجها ب�صورة
�أف�ضل ،وذلك بعد ظهور مواطن خلل فكري وت�شريعي
و�سلوكي و�أخالقي برزت في الأو�ساط المتدينة � -أو الملتزمة
بدرج ٍة ما بالدين � -أو ظهور �أ�سئلة تبحث عن �إجابات دينية
�شافية �أو مقنعة ،ولم تجدها �ضمن ما ُعر�ض خالل الأزمة
من معالجات فكرية �أو ت�شريعية.
• مظاهر غريبة:

وكلنا نتذكر �أنه في بدايات بروز الأزمة العالمية ظهرت
فئة في الأو�ساط المتدينة اليهودية والم�سيحية والإ�سالمية،
وهذه الفئة تت�ضمن رجال دين ،تطالب  -بل وتعمل  -بقوة
على تر�سيخ فكرة �أن هذا الفيرو�س ال مجال له �أن يقتحم
عا َلم الدين ...ال مجال له �أن يقتحم الم�سجد الحرام �أو
المقامات الدينية �أو الم�ساجد ويل ّوثها ...وقالوا� :إذا كان
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الإن�سان يلج�أ �إلى اهلل �أو �إلى هذه المقامات �أو ال�شخ�صيات
المقد�سة طلب ًا لل�شفاء من الأمرا�ض ،فكيف لنا �أن نت�صور
�أن بيت ًا من بيوت اهلل �أو مقام ًا مقد�س ًا يكون �سبب ًا للعدوى
بالمر�ض؟
وبعبارة �أخرى ،ال مجال لهذا الفيرو�س �أن يكون معدي ًا
�أو مميت ًا ما دام الإن�سان مرتبط ًا �إيماني ًا بالدين الفالني� ،أو
بالمذهب الفالني� ،أو الجئ ًا �إلى ال�شخ�صية المقد�سة الفالنية
وطالب ًا لل�شفاعة منها ،وما �أ�شبه ذلك من �أقاويل.
وانعك�س هذا على �سلوكيات ومقوالت بع�ضهم كما
�شاهدنا ..فبع�ض متديني اليهود �أ�ص ّروا على مدى �أ�شهر على
ك�سر منع التجول والتالقي في معابدهم بكثافة ...وهكذا
فعل �أتباع بع�ض الكنائ�س الم�سيحية.
وبع�ض الم�سلمين فعلوا ذات ال�شيء في الم�ساجد،
وطالبوا بعدم منعهم من �صالة الجماعة ،واحتجوا على
�إغالق المطاف حول الكعبة ،وبع�ضهم لعق الأ�ضرحة ،وهناك
من اقتحموا بع�ض المقامات الدينية بالقوة احتجاج ًا على
�إغالقها الوقائي ،وتجمهر مائة �ألف م�ش ّيع لجنازة عالم دين
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في �إحدى الدول الإ�سالمية دون مراعاة لأي �إجراء وقائي
في مثل هذا الموقع المكتظ بالنا�س .كما �س ّفه بع�ض رجال
الدين �أقرا َنهم التّخاذ �إجراءات احترازية ب�إيقاف درو�سهم
اليومية ،واعتبروا ذلك نق�ص ًا في �إيمانهم وتوكلهم وتقواهم،
ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه ،فلماذا يخاف العدوى؟
• أتدافع األسئلة:

وهكذا برزت �أ�سئلة حول:
 .1الق�ضاء والقدر الإلهيين ،وعالقة ذلك بالدعاء
والحاجة �إليه لك�شف البالء مادام الأمر مقدر ًا �سلف ًا .وهل
ن�ست�سلم للقدر الإلهي �أم نقاومه؟
 .2علة وجود ال�شرور الطبيعية كالأوبئة والفي�ضانات
والزالزل والبراكين وما �أ�شبه ذلك ،وعن تعطيل الدور
الإلهي في دفع ذلك عن الأبرياء ممن لم ي�شاركوا في خطايا
المجتمع ،والأطفال والمعاقين والعجزة وكبار ال�سن.
 .3كيفية معالجة م�س�ألة ال�صيام فقهي ًا في ظل هذه
الجائحة التي تتطلب قوة مناعة وتناول كميات كبيرة من
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الماء وغير ذلك من الإجراءات التي بدا للبع�ض �أنها تتعار�ض
مع ال�صيام ال�سيما في الأجواء الحارة وفي ظل العمل خالل
النهار .وما �صاحب ذلك من نقا�شات فقهية وطبية ات�سمت
�أحيان ًا بالعاطفية وال�شعارية ،و�أحيان ًا بعدم االرتكاز على
�أ�س�س علمية.
 .4هل الوباء عقوبة �إلهية �أم رحمة؟ هل هو نتيج ٌة ل�شيوع
الموبقات ،فلماذا �إذ ًا لم يميز بين الأخيار كال�صحابة
وغيرهم ،وبين الم�سلمين وغيرهم؟ ففي عهد الخليفة
عمر بن الخطاب وقع طاعون َع َموا�س (� 17أو 18هـ) الذي
ح�صد الكثير من الأرواح (نحو � 30-25ألف ًا) ،من بينهم
ال�صحابيان معاذ بن جبل و�أبو عبيدة بن الجراح.
 .5هل هو فعل �إلهي غيبي �أم فيرو�س معلوم الأ�سباب
والتفا�صيل؟ قال ابنُ حجر الع�سقالني (ت852هـ) في كتابه
(بذل الماعون في ف�ضل الطاعون) �إلى �أن الطاعون وفق ًا
(من وخز �أعدائكم من الجن)((( و�أن هذا
لبع�ض الأحاديث ِ
((( والحديث في م�سند �أحمد (  ) 417 ، 413 ، 395 / 4وكذا الطبراني
في المعجم ال�صغير� ،ص  ،71والحاكم �أي�ض ًا في الم�ستدرك على
ال�صحيحن ،ج� ،1ص 50من طرق عن �أبي مو�سى الأ�شعري مرفوعا
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مما ال يوقف عليه بالتجربة والم�شاهدة بل بالوحي.
 .6هل يختلف تقييمنا للوباء بح�سب معتقد ال�شخ�ص
الذي ُي�صاب به ،فهو رحمة واختبار للم�ؤمن ،وعذاب على
غيره� ،أم �أن الحكم فيه واحد في جميع الب�شر؟
 .7هل يمكن اللجوء �إلى الن�صو�ص الدينية في التعامل
مع الأوبئة؟ فقد اعتمد البع�ض على رواية (ال عدوى)(((،
ليرجح نفي وقوع العدوى بين النا�س عموم ًا ،كما فعل �شهاب
ّ
الدين بن �أبي َح َجلة (ت 776هـ) وابن حجر في ر�سالتيهما
عن الطاعون ،وبع�ضهم �أثبت العدوى كما فعل ابن خاتمة
ول�سان الدين بن الخطيب في ر�سالتيهما عن الطاعون.
بلفظ( :الطاعون وخز �أعدائكم من الجن).
((( في �صحيح م�سلم برقم ( :2220عن �أبي هريرة حين قال ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�سلم»« :ال عدوى وال �صفر وال هامة .فقال �أعرابي :يا
ر�سول اهلل ،فما بال الإبل تكون في الرمل ك�أنها الظباء فيجيء البعير
الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال :فمن �أعدى الأول؟» .وحدثني
محمد بن حاتم � ....أخبرني �أبو �سلمة بن عبد الرحمن وغيره �أن �أبا
هريرة قال� :إن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» قال« :ال عدوى وال
طيرة وال �صفر وال هامة» ،فقال �أعرابي :يا ر�سول اهلل» بمثل حديث
يون�س).
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�أم يجب علينا �أن ال ُنقحم الن�صو�ص الدينية في بيان
تكليف النا�س في مثل هذه الأمور ،فهذه م�س�ألة �صحية طبية
فما عالقة الروايات بها؟ كيف نتعامل مع المروي عن النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :الفرا ُر من الطاعون كالفرار
من الزحف) �أي �أنه من الذنوب الكبيرة ،كما �أن الفرار في
الحرب كذلك .وما هو الموقف ال�شرعي من ذلك؟
وقد تح ّولت بع�ض هذه الأ�سئلة وبع�ض الإجابات والأفكار
المعرو�ضة �إلى �سبب لتن ّدر البع�ض وطعنهم في الدين �أو
المتدينين ،والدفع باتجاه ترويج الأفكار الإلحادية �أو الال
دينية.
بع�ض هذه المقوالت وال�سلوكيات قد تبدو �سطحية
وعفوية ،ولكنها تك�شف �أحيان ًا عن وجود خلل فكري عميق
�أو وجود �صورة �ضبابية مرتبطة بفهم عالقة ودور الدين
بالحياة ،وكيفية جريان النظام الكوني ،وعن دور المعاجز
والكرامات في حركة الوجود ،وعن عالقة عالم الغيب بعالم
ال�شهود ،وعن عالقة عملية اال�ستنباط الفقهي بالمعطيات
العلمية.
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كل هذا يفر�ض بال�ضرورة على �أ�صحاب االخت�صا�ص في
الم�سائل الدينية  -من فقهاء ومفكرين ومثقفين  -التداعي
لح�صر ومناق�شة التداعيات الفكرية والت�شريعية والأخالقية
لأزمة جائحة كورونا الم�ستجد والخروج بت�صورات و�إجابات
وقواعد لمعالجة الم�سائل ،ولربما بالتعاون مع �أ�صحاب بع�ض
االخت�صا�صات العلمية حيثما ا�ستدعى الأمر ذلك.
• ترسيخ المنهج:

وبت�صوري �أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب
اتخاذها في هذا الإطار ،و�أهم هذه الخطوات تر�سيخ المنهج
العقالني الوسطي في التعامل مع الم�سائل الدينية من دون
مجاملة وال محاباة ،ومن خالل منهج ر�صين و�أ�س�س وا�ضحة.
و�أعني بالو�سطي:
�أو ًال :عدم المبالغة في هذا المنهج بحيث ُيلغي الغيبيات
وما ق ّدمه الوحي من معطيات تاريخية �أو م�ستقبلية �أو فيما
له عالقة بال ُبعد الغيبي في الوجود كالمالئكة والجن والآخرة
والجنة والنار.
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والبد �أن نف ّرق هنا ما بين �إلغاء هذه العناوين وبين
�إعادة قراءتها و�إنتاجها ،ومثال ذلك م�س�ألة تجديد قراءة
َمن هو �آدم وفق المعطيات العلمية التجريبية والمخبرية
والمعتمدة اليوم ب�شكل كبير على المعطيات الجينية ،وبين
�آدم وفق ت�صورات قدماء مف�سري القر�آن الكريم والم�ؤرخين
الم�سلمين.
وهكذا عندما نتحدث عن �إعادة قراءة حقيقة الجن في
زمن تبحث فيه م�ؤ�س�سات ف�ضائية عن حياة �أو عن موجودات
عاقلة في مجرتنا �أو في مجرات �أخرى ،ولربما تكون �أكثر
تقدم ًا وتطور ًا من الإن�سان ،وعن امتالكها لو�سائل ات�صال
بالإن�سان بحيث ال ُندرك �إلى هذا اليوم كيفيته.
فما المانع �أن نعيد قراءة الآية التالية وفق هذا الت�صور
العلمي حيث يقول «تعالى»} :يَا بَنِي آ َد َم َل يَـ ْفتَِنـنَّ ُك ُم َّ
ان
الش ْي َط ُ
اس ُه َما لِيُ ِريَـ ُه َما َس ْوآتِ ِه َما
َك َما أَ ْخ َر َج أَبَـ َويْ ُكم ِّم َن الْ َجنَّ ِة يَن ِزُع َعْنـ ُه َما لِبَ َ
إِنَّ ُه يَـ َر ُاك ْم ُه َو َوَقبِي ُل ُه ِم ْن َح ْي ُث َل تَـ َر ْونَـ ُه ْم إِنَّا َج َع ْلنَا َّ
ين
الشيَا ِط َ
ون{(((.
ين َل يُـ ْؤِمنُ َ
أَ ْولِيَا َء لَِّل ِذ َ

((( �سورة الأعراف.27:
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وقوله «تعالى»ُ } :ق ْل أُ ِ
َر ِّم َن الْ ِج ِّن
وح َي إِلَ َّي أَنَّ ُه ْ
استَ َم َع نَـف ٌ
ان ر َِج ٌ
ِنس
َفـقَالُوا إِنَّا َس ِم ْعنَا ُقـ ْرآنًا َع َجبًاَ .....وأَنَّ ُه َك َ
ال ِّم َن ْال ِ
ُون بِ ِر َج ٍ
الس َما َء
يَـ ُعوذ َ
ال ِّم َن الْ ِج ِّن َفـ َزا ُدو ُه ْم َرَهقًاَ ...وأَنَّا لَ َم ْسنَا َّ

َفـ َو َج ْدنَا َها ُم ِلئَ ْت َح َر ًسا َش ِدي ًدا َو ُش ُهبًاَ ،وأَنَّا ُكنَّا نَـ ْق ُع ُد ِمْنـ َها َمقَا ِع َد
لس ْم ِع َف َمن يَ ْستَ ِم ِع ْال َن يَ ِج ْد لَ ُه ِش َهابًا ر ََّص ًدا{(((.
لِ َّ

وما روي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :ال
تب ّيتوا القمامة في بيوتكم و�أخرجوها نهار ًا ،ف�إنها مقعد
ال�شيطان)((( .ب�أن يكون ال�شيطان هنا رمز للميكروبات
ب�أنواعها.
وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إن هذه الح�شو�ش) �أي بيوت
َ
(محت�ضرة) �أي تح�ضرها ال�شياطين .والمراد منها
الخالء
الميكروبات (ف�إذا �أتى �أحدكم الخالء فليقل� :أعوذ باهلل من
الخبث والخبائث)(((.
وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»( :خ ّللوا لحاكم ،وق�صوا
((( �سورة الجن.9-1:
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٧٣ص .١٧٥
((( ابن ماجه :ال�سنن ،ح.296
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�أظافيركم؛ ف�إن ال�شيطان يجري ما بين اللحم والظفر)(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم»( :ال ت�شربوا الماء من
ثلمة الإناء وال من عروته ،ف�إن ال�شيطان يقعد على العروة
والثلمة)((( .فال�شيطان هنا رمز للميكروبات التي تتجمع
بكثرة في هذين المو�ضعين ،فالأول ل�صعوبة تنظفه ،والثاني
لتكرار لم�سه ب�أيدي النا�س.
وعنه «عليه ال�سالم»( :ال ت�ؤوا التراب خلف الباب ،ف�إنه
م�أوى ال�شياطين)(((.
• بين اللغتين األدبية والعلمية:

فلي�س المطلوب دائم ًا �إلغاء هذه العناوين ،بل لربما �إعادة
�إنتاجها ب�شكل ال ي�صطدم مع العقل �أو مع المعطيات العلمية
الأكيدة ،ال�سيما بلحاظ �أن لغة القر�آن الكريم مث ًال لي�ست لغة
علمية بل لغة �أدبية ،وهناك فرق ما بين اللغة العلمية واللغة
الأدبية� ،أو بين الأ�سلوب العلمي في التعبير والكتابة والأ�سلوب
((( المتقي الهندي :كنز العمال ،ج � ،9ص  ،301ح .26101
((( الري�شهري :مو�سوعة الأحاديث الطبية ،ج � ،٢ص .٤٧٣
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٧٣ص .١٧٧
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الأدبي ..وواحدة من �أهم الفروقات بينهما التركيز على ال ُبعد
العاطفي في الأ�سلوب الأدبي �إلى جانب الحقائق والأفكار.
�أما في الأ�سلوب العلمي ،ف�إن الأفكار والحقائق هي الأ�سا�س
الأول في بنائه ،وق ّلما نجد االنفعال والعاطفة والمجاز فيه،
لأن مدار عنايته هو الو�ضوح واال�ستق�صاء للحقائق والأفكار.
وفي اللغة العلمية يتم تحا�شي التكرار للأفكار وترديدها
�أكثر من مرة ،وهو على العك�س من الأ�سلوب الأدبي� ،إذ نجده
يكرر المعنى الواحد ويعر�ضه علينا في عدة �صور بيانية
مختلفة ،تمثل الإجالل والإعظام ،ولعله في كل مرة يكرر
عر�ض الفكرة في �صور مغايرة ي�سبغ عليها دالالت مختلفة.
آلء َربّ ُ
و�أو�ضح مثال على ذلك تكرار } َفبِأَ ِّي َ
ِك َما
ان{(((� ،أو تكرار } ...أَإِلٌَه َّم َع َّ
تُ َك ِّذبَ ِ
ون...
الل ِه بَ ْل ُه ْم َقـ ْوٌم يَـ ْع ِدلُ َ
الل ِه تَـ َعالَى َّ
ون ...أَإِلٌَه َّم َع َّ
أَإِلٌَه َّم َع َّ
الل ُه َعمَّا
الل ِه بَ ْل أَ ْكَثـ ُرُه ْم َل يَـ ْع َل ُم َ

ون{((( ..وهكذا ،بعد عر�ض مجموعة من نعم اهلل.
يُ ْش ِرُك َ
ثم �إن اللغة الأدبية تعتمد كثير ًا على المجاز ،وال ي�صح
((( �سورة الرحمن.
((( �سورة النمل.63-60:
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�أن نحاكم بع�ض الآيات علمي ًا وهي تتحدث بلغة مجازية .وقد
�أ ّلف عدد من العلماء واللغويين كتب ًا في مجازات القر�آن،
(م ْع َمر بن المث ّنى التيمي) (ت210هـ) وله كتاب
ومن بينهم َ
(مجاز القر�آن) يتناول فيه المجازات بالبيان وال�شرح �آية
�آية �ضمن كل �سورة بترتيب الم�صحف ال�شريف ،وهكذا �أ ّلف
ال�شريف الر�ضي (ت411هـ) كتاب (تلخي�ص البيان في
مجازات القران) ،ومن المعا�صرين الدكتور �أحمد الجبوري
�صاحب (مو�سوعة �أ�ساليب المجاز في القر�آن الكريم).
عندما ي�سرد �أحدهم مجموعة �إ�شكاالت (وي�س ّميها علمية)
ض إِلَّ
الس َما َء أَن تَـ َق َع َع َلى َْ
ال ْر ِ
على قوله «تعالى»َ } :ويُ ْم ِس ُك َّ
بِإِ ْذنِ ِه{((( من حيث �سعة ال�سماوات والكم الهائل من الأجرام
و�ضخامتها� ،أو من حيث �أن ال�سماء -بح�سب تعبيره -فراغ
وغازات �سابحة ،فكيف �سي�سقط الفراغ والغازات على
الأر�ض ..هو ال يلحظ �أن التعبير في الآية مجازي ،تمام ًا كما
في قولهَ } :و ْاسأَ ِل الْق َْريَ َة الَّتِي ُكنَّا ِفي َها{((( ،فالقرية ال ُت�س�أل
بل �أهلها ُي�س�ألون.
((( �سورة الحج.65:
((( �سورة يو�سف.82:
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ثم �إن بع�ض التعبيرات الواردة في القر�آن ُي َلحظ فيها
الجانب الظاهري من الأمور ال واقعها العلمي .ولذا ال ي�صح
مث ًال� -أن ي�أتي �شخ�ص و ُي�شكل على قوله «تعالى»َ } :حتَّى
إِذَا بَـ َل َغ َم ْغ ِر َب َّ
الش ْم ِس َو َج َد َها تَـ ْغ ُر ُب ِفي َع ْي ٍن َح ِمئَ ٍة{((( على
ي�صح لو كانت الأر�ض م�سطحة
اعتبار �أن هذا الت�صوير ّ
وثابتة ،وال�شم�س تتحرك من اتجاه �إلى �آخر كما هو الت�ص ّور
مغرب ال�شم�س)
الب�شري القديم ،فهنا ي�صح �أن نقول (بل ْغ ُت َ
و (غربت ال�شم�س في المكان الفالني)� ..أما الحقيقة العلمية
فخالف ذلك .فالآية �إنما ت�صف الأمور كما كانت ظاهرة
بالن�سبة لذي القرنين ،ال في واقعها العلمي.
• تجنب المبالغة:

ثاني ًا :المق�صود من الو�سطي من جهة �أخرى هو عدم
المبالغة في:
�أ) القراءة الحرفية الظاهرية للن�صو�ص.
ب) تب ّني الن�صو�ص غير المع�صومة عن التزييف
والتحريف والإ�ضافة والنق�ص والخلل في العبارة والن�سيان
((( �سورة الكهف.86:
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والخلط ،وهو �ش�أن كل الموروث الحديثي.
ج) تب ّني تف�سيرات القدماء وك�أنهم وحدهم الذين
يمتلكون العلم في ذلك� ،أو بلغوا �أق�صى القدرات في التف�سير
والت�أويل والتحقيقي.
د) �إ�ضفاء هالة من القدا�سة على تف�سيرات القدماء
والتم ّنع �أو الخوف من نقدها في المنهج والنتائج.
هـ) اعتماد منهج التحقيق ال�سندي فقط في ت�صحيح �أو
ر ّد الأحاديث.
و�أمثلته �أكثر من �أن ُتح�صر ،في خ�صو�ص كروية الأر�ض
ودورانها حول ال�شم�س وتج�سيم الذات الإلهية ،ومن بينها
م�س�ألة العدوى بالأمرا�ض كما م ّر بنا.
وكما روي عن الباقر «عليه ال�سالم» قوله( :كونوا ال ُّن ْم ُرق َة
الو�سطى) وهي الو�سادة التي يتك�أ عليها الإن�سان ،والجمع
نمارق ،قال «تعالى»َ } :ونَ َمار ُِق َم ْصفُوَف ٌة{((( (يرجع �إليكم
الغالي ،ويلحق بكم التالي)(((.
((( �سورة الغا�شية.16 :
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،48ص.101
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• نصوص كثيرة:

ننتقل الآن �إلى بيان ما ي�ؤ ّكد �صحة المنهج العقالني
الو�سطي ،و�ضرورة ح�ضور العقل في التعامل مع الن�صو�ص
الدينية واالجتماعية والثقافية وغيرها.
فبالإ�ضافة �إلى ع�شرات الآيات التي تطالب بالتدبر
والتب�صر والمقارنة ،والتح ّرر من �أ�سر التقليد
والتعقل والتفكر
ّ
الح ّجة ،ال الظن والوهم،
الأعمى ،واالعتماد على الدليل �أو ُ
وتقديم �صور على �إلغاء العقل والالعقالنية  -ف�ض ًال عن �إلغاء
العاطفة والفطرة الإن�سانية  -في ما له عالقة بالنظرة �إلى
كيفية الخلق ،و�إدارة الوجود ،ومعالجة الأمرا�ض ،ومواجهة
الق�ضايا االجتماعية ،و�سيطرة الخرافات ،و�شدة الإيمان
بالأ�ساطير ،وكلها م�ؤ�شرات على غياب العقل في الجاهلية،
بالإ�ضافة �إلى كل ما �سبق نجد ن�صو�ص ًا حديثية ت�ؤكد على
هذا المنهج ،ومن ذلك:
في الكافي عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال:
العاقل
(ما ق�سم اهلل للعباد �شيئ ًا �أف�ضل من العقل ،فنوم
ِ
�أف�ضل من �سهر الجاهل ،و�إقامة العاقل �أف�ضل من �شخو�ص
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الجاهل) �أي خروجه من بلده لغاي ٍة نبيلة مع ما في هذا
ال�سفر من تعب ُ
وغربة و�إنفاق للمال واحتماالت التعر�ض
للخطر (وال بعث اهلل نبي ًا وال ر�سو ًال حتى ي�ستكمل) هذا النبي
�أو الر�سول (العقل ،ويكون عقله �أف�ضل من جميع عقول �أمته،
وما ي�ضمر النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» في نف�سه �أف�ضل من
اجتهاد المجتهدين ،وما �أ ّدى العبد فرائ�ض اهلل حتى ع َقل
عنه ،وال بلغ جميع العابدين في ف�ضل عبادتهم ما بلغ العاقل،
والعقالء هم �أولو الألباب ،الذين قال اهلل «تعالى»} :إِنَّما
يَـتَ َذَّك ُر أُولُوا َْ
اللْ ِ
باب{)(((.
في البحار عنه «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال�( :إنما
يدرك الخير كله بالعقل  ،والدين لمن ال عقل لهُ)(((.
م�ضمون هذه الكلمات يم ّثل واحد ًة من �أهم معالم
الر�سالة الإ�سالمية ،حيث �سعى النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
�إلى �أن يجعل للعقل والعقالنية مكان ًة بارز ًة في حيا ِة َمن �آمن
بر�سالته.
((( الكليني :الكافي ،ج� ،1ص  .13-12والآية برقم  19من �سورة الرعد.
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،77ص.158
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ومثال مما له عالقة بالحدث الأبرز الذي �أثار هذا
المو�ضوع ،وهو �أزمة جائحة كورونا الم�ستجد ،نجد �أن النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» حارب هذا النوع من تغييب العقل عند
وع َللها،
التعامل مع الق�ضايا المتعلقة بمتغ ّيرات الطبيعة ِ
وقد جاءه بع�ض الأعراب بر�ؤية يغيب فيها العقل فقالوا( :يا
ر�سول اهلل� ،أال نتداوى؟ قال :نعم يا عباد اهلل تداووا ،ف�إن
اهلل لم ي�ضع داء �إال و�ضع له �شفاء ودواء �إال داء واحدا ،قالوا:
يا ر�سول اهلل ،وما هو؟ قال :الهرم)(((.
وعن هالل بن ي�ساف قال( :دخل ر�سول اهلل «�صلى اهلل
أر�سلوا �إلى الطبيب،
عليه و�آله» على مري�ض يعودُه فقالِ � :
َ
ارتباط
فقال له قائل :و�أنت تقول ذلك يا ر�سول اهلل؟) وك�أنّ
ومقامه الرفيع عند اهلل ،و�إيما َنه بالق�ضاء
النبي بالغيب،
َ
والقدر ،وا�ستجاب َة دعائه ،ك ُّل ذلك ي�ستدعي منه عدم اللجوء
�إلى معالجة الأ�سباب الطبيعية ،بل اللجوء �إلى ال ُّرقية مث ًال،
�أو االكتفاء بالدعاء ،فجاء الجواب �صادم ًا( :قال :نعم)(((.
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،59ص.76
((( ابن القيم الجوزي :الطب النبوي� ،ص.105
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قى
في رواية �أنه قيل لر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»ُ ( :ر ً
ُي�ست�شفى بها هل تر ُّد من قدر اهلل؟) ،فقال «�صلى اهلل عليه
و�آله»� (:إنها من قدر اهلل)((( .والرقى جمع الرقية بمعنى
ال ُعوذة ،فقد جعل ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» التم�سك
بالأ�سباب جزء ًا من تقديره �سبحانه ف�أعلم بذلك �أن لي�س
التقدير �سلب ًا لالختيار بل خير ُة الإن�سان وحريته في مجال
الحياة من تقديره �سبحانه وتعالى.
روى الأ�صبغ بن نباته� :إن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم»
َع َدل من حائط مائل �إلى حائط �آخر فقيل له يا �أمير الم�ؤمنين
�أتفر من ق�ضاء اهلل؟ قال «عليه ال�سالم»�( :أفر من ق�ضاء اهلل
�إلى قدر اهلل «عز وجل»)(((.
ف�إن مما ق ّدره اهلل «تعالى» في هذا الكون �إن الحائط لو
�سقط على الإن�سان ي�ضره وي�ؤذيه ،و�أي�ض ًا قد ق ّدر اهلل تبارك
وتعالى في هذا الكون �إن االبتعاد عن الحائط المائل �سبب
للخال�ص من �ضرر الحائط ،فلو كان �أمير الم�ؤمنين «عليه
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،5ص.87
((( ال�صدوق :التوحيد� ،ص.369
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ال�سالم» بقي واقف ًا في مكانه وانهدم الحائط عليه معناه قد
انطبق هذا القانون الكوني عليه فهو الق�ضاء .ومن هنا نعلم
�أن الإن�سان ب�إرادة منه يختار ما ق ّدره اهلل «تبارك وتعالى» في
هذا الكون من �سنن وقوانين.
حدث نقلة
بهذا نجح النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أن ُي ِ
نوعية لدى العربي الجاهلي البعيد عن العقالنية ،و�أن يفتح
له من خالل ذلك � َ
آفاق العلم وال ِفكر والح�ضار ِة المادية
والمعنوية .ولكن عملت بع�ض الأيدي وب�إيعاز من الأمويين
على �أن يتالعبوا في هذه ال�صورة العقالنية لواحدة من
�أ�س�س الإيمان عند الإن�سان الم�سلم ،ويعيدوا ذات الفكرة
الجاهلية التي ال تقوم على حجة عقلية ،با ّدعاء �أن الق�ضاء
والقدر ي�ستلزم الجبر.
• مقاومة لمساعي األمويين:

وقد نجح بع�ض العلماء �آنذاك في مقاومة هذا المنهج
الأموي ،وظهرت عدة مدار�س �إ�سالمية اتّ�سمت باعتماد
درجة من العقالنية ،وكانت الم�س�ألة �سجا ًال بين الطرفين
عبر التاريخ.
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عندما اعتر�ض عبد اهلل بن عمر على الت�سويق لخالفة
يزيد ،ر ّد عليه معاوية قائ ًال�( :إني �أح ّذرك �أن ت�شق ع�صى
الم�سلمين ،وت�سعى في تفريق ملتهم ،و�أن ت�سفك دماءهم،
و�إن �أمر يزيد قد كان ق�ضا ًء من الق�ضاء ،ولي�س للعباد خيرة
من �أمرهم)(((.
وعندما اعتر�ض عبد اهلل بن مطيع العدوي على عمر بن
(اخترت همدان والري على قتل ابن عمك؟!)
�سعد قائ ًال:
َ
�أي الح�سين «عليه ال�سالم» ،قال له ابن �سعد( :كانت �أمور ًا
ُق�ضيت من ال�سماء ،وقد �أَعذرت �إلى ابن عمي قبل الواقعة
ف�أبى �إال ما �أبى)(((.
وعمد الأمويون �أحيان ًا �إلى ترويج عقيدتهم الفا�سدة في
الق�ضاء والقدر والوقوف بوجه الر�أي الآخر بالقوة ،ومثال
ذلك ما جاء في كتاب االعت�صام لل�شاطبي عن عمرو بن
مهاجر قال( :بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل �أن َغيالن
يقول في القدر) غيالن بن م�سلم� ،أ�صله من القبط� ،أ�سلم
((( ابن قتيبة :الإمام وال�سيا�سة ،ج� ،1ص.170
((( ابن �سعد :الطبقات الكبرى ،ج� ،5ص.148
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�أبوه وكان مولى للخليفة عثمان ،وولد غيالن وعا�ش في
دم�شق ،وارتحل في طلب العلم فدر�س على الح�سن بن محمد
بن الحنفية في المدينة ،ودر�س الفقه على الح�سن الب�صري
في الب�صرة .و�أ�صبح �أحد العلماء ،و�صار على �صلة بعمر بن
عبد العزيز ،حيث عهد �إليه ر ّد مظالم َمن �سبقه من �أمراء
بني �أمية ،فكان غيالن ينادي لبيعها للنا�س في المدينة
ويقول :تعالوا �إلى �أموال الظلمة ،تعالوا �إلى �أموال الخونة! وقد
و�صلت هذه الكلمات �إلى م�سامع ه�شام بن عبد الملك ،الذي
�سي�صبح خليفة فيما بعد ،فقال :هذا يعيبني ويعيب �آبائي؟!
واهلل �إن ظفرت به لأقطعن يديه ورجليه .وكان غيالن ينا�صر
القول ب�أن اهلل �أعطى للإن�سان االختيار في �أعماله و�أنه غير
مجبر عليها (فبعث �إليه فحجبه �أيام ًا ثم �أدخله عليه فقال:
يا غيالن ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر:
ف�أ�شرت �إليه �أن ال تقول �شيئ ًا ،فقال :نعم يا �أمير الم�ؤمنين.
ين ِّم َن َّ
ِنس ِ
الد ْه ِر
ان ِح ٌ
�إن اهلل «عز وجل» يقولَ } :ه ْل أَتَى َع َلى ْال َ
لَ ْم يَ ُكن َشْيـئًا م ْ
اج نَّـْبـتَِلي ِه
ِنس َ
ان ِمن نُّ ْط َف ٍة أَ ْم َش ٍ
َّذُكوًرا ،إِنَّا َخ َل ْقنَا ْال َ
السب َ
ِيل إِمَّا َش ِاك ًرا َوإِمَّا َكفُوًرا{.
َف َج َع ْلنَا ُه َس ِمي ًعا بَ ِص ًيرا ،إِنَّا َه َدْيـنَا ُه َّ
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ون إِلَّ أَن يَ َشا َء َّ
الل ُه
قال عمر :اقر�أ �آخر ال�سورةَ } :وَما تَ َشا ُء َ
ان َع ِلي ًما َح ِكي ًما ،يُ ْد ِخ ُل َمن يَ َشا ُء ِفي َر ْح َمتِ ِه َو َّ
ِن َّ
إ َّ
ين
الل َه َك َ
الظالِ ِم َ
أَ َع َّد لَ ُه ْم َع َذابًا أَلِي ًما{ ،ثم قال :ما تقول يا غيالن؟ قال:

فب�صرتني ،و�أ�ص ّم ًا ف�أ�سمعتني ،و�ضا ًال
�أقول :قد كنت �أعمى ّ
فهديتني .فقال عمر :اللهم �إن كان غيالن عندك �صادق ًا و�إال
فا�صلبه .قال :ف�أم�سك عن الكالم في القدر ،فواله عمر بن
عبد العزيز رحمه اهلل دار ال�ضرب بدم�شق .فلما مات عمر
بن عبد العزيز و�أف�ضت الخالفة �إلى ه�شام تكلم في القدر،
فبعث �إليه ه�شام فقطع يده فم ّر به رجل والذباب على يده
فقال :يا غيالن هذا ق�ضاء وقدر .قال :كذبت لع ْمر اهلل ما
هذا ق�ضاء وال قدر ،فبعث �إليه ه�شام ف�صلبه)(((.
• العنف في مواجهة الفكر:

بمثل هذ العنف واجه الأمويون من يخالفهم في العقائد
الفا�سدة التي ر ّوجوها ،وبقيت �آثارها �إلى هذا اليوم ،حيث
نجح الخطاب الديني  -وبكل اقتدار  -على مدى ال�سنوات
الما�ضية بتحقيق حرك ِة ِر َّد ٍة ح�ضارية وا�سعة تدفع نحو العودة
((( الآجري :ال�شريعة ،ح.521
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�إلى تغييب العقل من جديد ،وبثوب �إ�سالمي و�شرعي ،ومن
انعكا�ساته الأخيرة ما جاء على ل�سان وفي كتابات البع�ض
حول كيفية التعامل مع جائحة كورونا.
ومن خالل اعتماد الأمويين على العنف في مواجهة
من يخالفهم ولو بالر�أي ،ومن خالل هذ النوع من التفكير
التبريري في م�س�ألة الق�ضاء والقدر�ُ ،س ّوغ للبع�ض ارتكاب
واحدة من �أكبر جرائم التاريخ عندما تجرءوا على قتل
الح�سين و�أهل بيته و�أن�صاره ،و� ْأ�سر حرائر بيت النبوة
و�سوقهم �سبايا ،على اعتبار �أن الم�س�ألة قد ق ّدرها اهلل عز
وجل وق�ضاها ،و�أن الجميع بمثابة الري�شة في مهب الريح ،ال
يملكون �إرادة حقيقية في تغيير ما هو مكتوب.
�إال �أن الأمور �سارت على خالف ما �أرادوا ،ففي حين �أنهم
ت�ص ّوروا �أن قتل الح�سين والثلة الطيبة معه �ستُخمد جذوة
الحق ،و�ستف�سح لهم المجال كي يعيثوا في الأر�ض ف�ساد ًا
كيفما �شاءوا ،ف�إذا بالدماء الزاكية ت�سقي �شجرة الثورة على
الباطل والطغيان الأموي وتزلزل عرو�شهم وت�سلب عنهم
�شرعية الحكم ،و�شرعية الموقف ،و�شرعية الكلمة ،وتك�شف
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للنا�س الوجه الحقيقي للحكم الأموي الذي طالما ر ّوج �إلى
�أنه الوارث ال�شرعي للخالفة التي يجب �أن تكون في قري�ش،
ف�إذا بهذه الخالفة ترتكب واحدة من �أكبر و�أب�شع جرائم
التاريخ بحق �سبط ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» و�أهل
بيته و�أن�صاره من �أبرار الأمة وخيار ق ّرائها و�ساداتها.
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كورونا واألخالق

واحدة من الم�سائل التي �أثيرت في �أجواء الأزمة العالمية
المرتبطة بجائحة كورونا هي م�س�ألة ارتباط القرارات
الطبية والإجرائية بالأخالق ،ووقوع التعار�ض بين �إجراءين
يحتار الإن�سان في اختيار �أحدهما ،بلحاظ �أن ٍّ
لكل ِمن طرفي
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رجح الأخذ بها� ،أو لت�ساوي الخيارين.
الم�س�ألة خ�صو�صية ُت ّ
بل ولم تتوقف مثل هذه التعار�ضات في الحياة العامة في يوم
ما ،وال يكاد الفرد منا �إال وعاي�ش �صور ًة فاقعة من �صورها
خالل حياته ،ولذا فقد كانت  -وما زالت � -س�ؤا ًال �أخالقي ًا
و�شرعي ًا وقانوني ًا قائم ًا ،ويتم �إدراجها تحت عنوان (�آلية
الحكم على الفعل الأخالقي) ،وهي ترتبط بوقوع التعار�ض
بين �أمرين مت�ضا ّدين ،و�آلية الترجيح بينهما.
• مثال القطار:

والمثال الذي ُي�ضرب لذلك عادة وقوع التعار�ض بين
الحفاظ على حياة مجموعة من النا�س وبين قتل �إن�سان
واحد ...فماذا �سيكون قرارك ،وما هو العمل الأخالقي
المنا�سب في هذه الحالة؟
من قبيل �أنك تقود قطار ًا ،والقطار ي�سير ب�سرعة كبيرة
على �سكة الحديد ،وتفاج�أت بوجود خم�سة عمال على ال�سكة
يعملون غير منتبهين للقطار المتجه �إليهم ،ور�أيت في
نف�س الوقت تفرع ًا جانبي ًا من �سكة الحديد يتجه بعيد ًا عن
الخم�سة ،ولكن هناك �شخ�ص يقف على ال�سكة وال دخل له
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في المع�ضلة ...فماذا �ستفعل و�أنت ال تملك �أي خيار �آخر
مطلق ًا؟ هل �ستختار �أن ت�صطدم بالواحد �أم بالخم�سة؟ هل
للرقم هنا �أهمية؟ فلربما تكون لذلك ال�شخ�ص الواحد عائلة
واحدة ،بينما خم�سة �أ�شخا�ص فتلك خم�سة عائالت بالأزواج
والأطفال؟ �أم يعتمد القرار على تح ّمل الم�س ِّبب لتبعة الأمر
ونتائجه فال تتخذ �أي �إجراء لتغيير م�سار القطار؟
للفيل�سوف ال�سيا�سي مايكل �سانديل Michael Sandel

كتاب با�سم (العدالة :ما هو ال�شيء ال�صحيح الذي يجب
فعله) ،Justice: What’s the Right Thing to Do
و�ضع فيه مجموعات فر�ضيات مط ّورة عن ال�س�ؤال ال�سابق مع
عر�ض بع�ض النظريات الأخالقية التي تجيب ك ٌّل منها على
الأ�سئلة من وجهة نظرها ،وهي مهمة جد ًا لفهم كيف تعاملت
الدول المختلفة مع التعار�ضات التي ح�صلت نتيجة الجائحة،
وقد اعتمدت على ترجمة د .محمد قا�سم لذلك.
قام (�سانديل) بتطوير ال�س�ؤال ال�سابق الخا�ص بالقطار
ووجهه للذين يقولون باختيار قتل الواحد بد ًال من الخم�سة:
ّ
تخيل �أنك على ج�سر وكان هناك قطار ي�سير �أ�سفله،
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و�سي�صطدم بالعمال الخم�سة ،و�أنت تراقب هذا الم�شهد
وبجانبك �شخ�ص ثقيل الوزن ،بحيث لو �أنك رميت به من
على الج�سر �أمام القطار ،ف�سيتوقف و�ستُنقذ الخم�سة ،ماذا
�ستفعل في هذه الحالة؟ لعل حكم غالبية نف�س هذه الفئة هو
عدم جواز رمي الرجل البدين� ،إذ ال ذنب له.
والآن ننتقل �إلى َمن ي�صر �إلى الآن على الت�ضحية بالفرد
في مقابل �إنقاذ الخم�سة لنقول له :لو �أنك طبيب ولديك
غرفتان ،في واحدة منهما �شخ�ص �سليم ال مر�ض فيه ،وفي
الغرفة الأخرى خم�سة �أ�شخا�ص ،كل واحد منهم لديه م�شكلة
�ست�ؤدي �إلى موته ،فهل لديك اال�ستعداد لتخدير ال�شخ�ص
ال�سليم في الغرفة الأولى لأخذ �أع�ضائه وزرعها في كل من
الأ�شخا�ص المر�ضى؟ غالب ًا ما �ستكون �إجابة َمن تب ّقى من
هذه الفئة هي النفي.
لماذا تتغير �آراء النا�س من المثال الأول من ر�أي يتخذ
القرار في الت�ضحية بالفرد لإنقاذ العدد الأكبر �إلى القول
بعدم الت�ضحية بالفرد مع تغ ّير الأمثلة؟
قد يقول البع�ض �أن الم�س�ألة مرتبطة بطبيعة المهنة ،وقد
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يرى البع�ض �أنها ترتبط بمدى حرية ال�ضحية في االختيار،
ولكن �أي ًا من هذه االفترا�ضات غير �سليمة.
• التفضيل بين المرضى:

ومثل هذه الت�سا�ؤالت لي�ست ترف ًا ،وال من مح�ض الحيال،
بل هي من وحي الواقع ،وقد عقدت الف�صل الأخير من كتابي
(�أخالق المهن الطبية و�آدابها) وهو كتاب درا�سي ُخ ِّ�ص�ص
لكلية الطب في �إحدى الجامعات العربية ،لطرح ثمانية ق�ضايا
للنقا�ش بين طلبة الطب بعد االنتهاء من درا�سة المادة ،من
بينها ق�ضية التعار�ض بين زراعة كبد لمري�ض (وهي مكلفة
جهدة) تب ّين قبيل العملية �أنه مري�ض بالقلب و�أن
جد ًا و ُم ِ
�إجراءها قد يعني �إهدار ذلك الكبد ،وبالتالي ت�ضييع الفر�صة
على مري�ض �آخر جاء الحق ًا ولك ّنه ال يعاني من م�شاكل �صح ّية
في القلب ُتع ّر�ضه للخطر .فهل �سيكون القرار بالم�ضي في
العملية الجراحية للمري�ض الأول متنافي ًا مع العدالة ،وحقّ
المري�ض الآخر في الح�صول على هذا الكبد؟ وهل �سيتب ّدل
القرار الطبي ما لو هدد المري�ض الأول باالنتحار في حال
امتناع الطبيب عن �إجراء العملية الجراحية؟
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ومع الأزمة العا�صفة التي ح ّلت بالنا�س والدول في �أجواء
جائحة كورونا ،والأعداد المليارية من النا�س التي عانت
من م�شكلة واحدة في وقت متزامن ،وب�صورة يتم فيها
تناقل الأخبار وتفاعالتها ب�سرعة فائقة ،مع �إمكانية �إجراء
الحوارات المبا�شرة بين �أتباع مختلف الثقافات والقوميات
والديانات مع ًا ،دخلت الم�س�ألة على الخط ب�شكل وا�ضح وقوي
وملح ...فلن�أخذ بع�ض الأمثلة على ذلك:
ّ
 -1هل يتعار�ض ما ُ�س ّمي با�ستراتيجية (مناعة القطيع)
مع الأخالق؟ ففي منت�صف مار�س الما�ضي ،ظهر م�صطلح
«مناعة القطيع» �أو «المناعة بالعدوى» ،وذلك بالتزامن مع
دعوة رئي�س الوزراء البريطاني بوري�س جون�سون �إلى اتّباع هذه
اال�ستراتيجية في مواجهة فيرو�س كورونا الم�ستجد .وت�ستند
هذه اال�ستراتيجية �إلى ممار�سة الحياة ب�شكل طبيعي ،بحيث
ي�صاب معظم �أفراد المجتمع بالفيرو�س ،وبالتالي تتعرف
�أجهزتهم المناعية على الفيرو�س ،ومن ثم تحاربه �إذا ما
حاول مهاجمتها مجدد ًا.
الم�شكلة في هذه اال�ستراتيجية �أنها �ستع ّر�ض كبار
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ال�سن والم�صابين بالأمرا�ض المزمنة و�أمثالهم ممن ُيع ّدون
الحلقات الأ�ضعف في المجتمع �إلى خطر الموت بن�سب
كبيرة جد ًا ،ولكن هذا �سي�صب في ال�صالح العام من خالل
تحقق المناعة .فهل ُتع ّد االحتمالية الكبيرة للت�ضحية بهذه
الفئات �أمر ًا منافي ًا للأخالق؟ �أم �أنها ت�ص ّرف �أخالقي في
�صالح الأغلبية؟ �أم �أنها البراغماتية التي يجب �أن تتحلى بها
المجتمعات �أو الجهات �صاحبة القرار في معالجة مثل هذه
الأزمة الخطيرة؟
وهل نق ّدم م�صلحة الم�سنّ الذي يتقا�ضى راتب ًا تقاعدي ًا
من ال�صناديق االجتماعية و ُيثقل كاهل الدولة� ،أم م�صلحة
�شاب في مقتبل العمر ،وهو قادر على العطاء واالبتكار؟
وماذا لو �أن ن�سبة الم�سنين كانت  -في بلد ما  -كبيرة،
وارتفاع معدالت الأعمار في تزايد و�سط منجزات علمية
وطبية هائلة ،فهل من المعقول �أن ن�ضحي بالغالبية لأجل
الأقلية؟
 -2ويتف ّرع عن هذا ما ذهب �إليه البع�ض من الدعوة
ال�ستخدام هذه اال�ستراتيجية كحل �أمثل للبلدان الفقيرة التي
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يكثر فيها ال�شباب مثل الهند ،باعتبار �أنها �ست�ؤدي �إلى الحد
من االنهيار االقت�صادي ،ورفع معاناة ق�سم كبير من المجتمع
الهندي ب�سبب الإغالق الذي ي ّقيد حركتهم.
 -3عندما ازدحمت الم�ست�شفيات وقاعات العناية
المركزة على وجه التحديد بالم�صابين بهذا المر�ض ،وق�سم
ملحوظ منهم من الحاالت الميئو�س منها ،ومن �أ�صحاب
الأمرا�ض المزمنة �أو كبار ال�سن ،بينما َينتظر في مقابلهم
الآالف ممن ُيرتجى �شفا�ؤهم بح�سب الموازين الظاهرية،
ولكنهم محرومين من هذه المعالجة ب�سبب ا�ستمرارية عالج
الحاالت ال�سابقة ،فهل حرمان الفئة الأكثر توقع ًا للتماثل
لل�شفاء عمل �أخالقي؟ �أم �أن حرمان الفئة الأولى من ذلك هو
العمل غير الأخالقي؟
قالت �صحيفة (ديلى ميل) البريطانية� ،إنها فكرة مرعبة،
�أن تتخذ قرار ًا ب�ش�أن من �سيبقى على قيد الحياة ،ومن يجب
�أن تتركه ليموت ،ولكن هذا هو بال�ضبط الو�ضع الذى يواجهه
العديد من الأطباء فى �إيطاليا يومي ًا فى الوقت الحالى.
بل �إن بع�ض الم�ست�شفيات البريطانية اتخذت قرار
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التخل�ص من الحاالت التي ال �أمل في �شفائها بوا�سطة ُحقنة
لإف�ساح المجال لمر�ضى �آخرين ،مما دفع ببع�ض العاملين في
العناية المركزة لترك العمل بلحاظ �أنهم كانوا يعملون طوال
حياتهم لإنقاذ حياة النا�س ف�إذا بهم يتحولون �إلى قتلة!!.
 -4وال يقت�صر الأمر على ال ُبعد الطبي وال�صحي ،فعندما
تم اتخاذ �إجراءات احترازية �أمام الأ�سواق المركزية الكبيرة
عندنا في الكويت ،ووجدت بع�ض �إدارات هذه الأ�سواق �أن
الأولوية في الدخول للمواطنين ،وعلى غيرهم االنتظار
لمدة قد تطول �أو تق�صر بح�سب ن�سبة المرتادين في المرة
الواحدة ،فهل ُيع ّد هذا العمل متوافق ًا مع الأخالق بلحاظ
ال ُبعد الوطني ،والمواطنون هم الأولى بالخدمات� ،أم عمل
ال �أخالقي بلحاظ �أن مثل هذا التمييز ال يقوم على �أ�س�س
مقبولة.
هذه مجرد �أمثلة �أفرزتها الأزمة ،والم�س�ألة ح�سا�سة جد ًا،
حتى �أن الدكتور (فريدريك م .بيركلي جونيور) وهو طبيب
�سابق في حرب فيتنام بعد �أن و�ضع �أفكار ًا حول كيفية التعامل
مع �ضحايا حدث �إرهابي بيولوجي وا�سع النطاق ،واقتُرحت
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بع�ض �أفكاره من قبل الأطباء الكنديين بعد ِّ
تف�شي ال�سار�س
في م�ست�شفيات تورنتو عام  ،2003كما �ش ّقت طريقها �إلى
العديد من الخطط الأمريكية بعد وباء  H1N1عام ،2009
قال هو في مقابلة �أجريت معه بعد م�شاهدة التطبيق العملي
قلت لزوجتي� :أعتقد �أ ّني ط ّورت وح�ش ًا ما).
لأفكاره( :لقد ُ
ما كان يقلقه� ،أن البروتوكوالت لم تكن لديها  -غالب ًا -
معايير �صارمة لتحديد من �أحقّ ب�أجهزة التنف�س ال�صناعي
�أو حتى دخول الم�ست�شفى ،مما يع ّر�ض فئات من النا�س �إلى
خطر الموت ب�سبب الأفكار التي اقترحها هو.
والت�سا�ؤالت ال�سابقة كما قلت ال تختلف عن ت�سا�ؤالت
طالما �أثيرت عبر التاريخ وارتبطت بفل�سفة الأخالق ،كما
ارتبطت بال ُبعدين ال�شرعي والأخالقي.
قد يقع التعار�ض بينه الحكم الأخالقي واال�ستنباط
ال�شرعي ،ففي بلجيكا مث ًال ،امتنعت مري�ضة ُم�س ّنة مبتالة
بالكورونا عن �أخذ العالج عبر جهاز التنف�س ال�صناعي
وجدت �أن مري�ض ًا �شاب ًا كان بحاجة
الوحيد المتو ّفر ،عندما َ
�إلى ذات الجهاز ،مما �أدى �إلى وفاتها.
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هذا العمل راقي جد ًا بالمنظور الأخالقي الإن�ساني،
ويم ّثل �صورة من �أرقى �صور الإيثار ،وتح ّول �سلوكها هذا
�إلى م�ضرب للمثل ،بينما في بع�ض الإنتاج الفقهي هو بمثابة
تعري�ض النف�س للهلكة ،وهو �أمر مح ّرم �شرع ًا ..وهذا ما
ي�ستدعي �إعادة النظر عند ه�ؤالء الفقهاء في قواعد �أو
ن�صو�ص �أو خطوات اال�ستنباط لديهم ،وهو ما �سنعر�ض له
في مو�ضوع �آخر.
وفي مثال ما جرى في بريطانيا قد يعتبر بع�ض ما ُيرتكب
في بع�ض وحدات العناية المر ّكزة جريمة بنظر القانون،
و�سيع ِّر�ض الطواقم الطبية للم�ساءلة والمعاقبة القانوينة
والمطالبة بالتعوي�ضات� ،سواء من الجهات الر�سمية �أو �أهالي
المتوفين ،بينما اعتبرته بع�ض الطواقم الطبية متناغمة مع
القواعد المهنية� ،أو البروتوكوالت المعمول بها� ،أو تقديرهم
لأخالقيات المهنة.
فما هي النظريات (الأخالقية) التي تم االعتماد عليها
في بع�ض الدول التي واجهت الأزمة ب�شدة لتحديد الت�ص ّرف
الأخالقي المنا�سب بح�سب الظرف القائم:
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• النظرية النفعية:

النظرية الأولى للمدر�سة النفعية ،Utilitarianism
وم�ؤ�س�سها هو الفيل�سوف الإنجليزي جيرمي بنثام (- 1748
 .)1832وهي ترى �أن الأخالق مرتبطة بال�سعادة ،وال�سعادة
تتحقق من خالل تحقق المنفعة واللذة� ،أو دفع الألم .هذا
هو معيار الأف�ضلية ال�سلوكية و(الأخالقية) .وهذا يعني �أن
تقييم الت�صرف (�أخالقي ًا) ال يعتمد على القيم والف�ضائل،
بل وفق ًا للنتائج ،فكل عمل يقوم به ال�شخ�ص البد �أن ي�أخذ
بعين االعتبار المنفعة واللذة والألم ،ف�إذا كان العمل يقود
لل�سعادة (تحقيق المنفعة واللذة /دفع الألم) لأكبر عدد
من النا�س ف�سيكون من ال�صحيح القيام به ،و�إن كان العك�س
ف�سيكون من الخط�أ القيام به.
نعم ،كيفية تحديد المنفعة واللذة والألم في حد ذاتها
محل نقا�ش ومو�ضع اختالف .فال�سعادة �أمر ن�سبي يختلف
من فرد �إلى �آخر ،ك ّم ًا ونوع ًا .ف�أحد الأفراد يعتبر �أن كل اللذة
والمنفعة متحققة بالعزلة ،ويت�ألم من وجود النا�س حوله،
و�آخر على العك�س ...فعلى �أيهما نقي�س؟
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وهكذا قد نجد فرد ًا يعتبر �أن العمل وخدمة النا�س
هي المنفعة وقمة اللذة (ال�سعادة) ،و�آخر يعتبر �أن البقاء
في الفرا�ش طوي ًال واال�سترخاء يمثل قمة اللذة والمنفعة
(ال�سعادة) ..فعلى �أيهما نقي�س؟
هذه �أ ّول �إ�شكالية تواجه النظرية.
وتذهب النظرية �إلى �أنه عند وقوع التعار�ض في الأمثلة
الخا�صة بجائحة كورونا ،البد من اختيار الت�ص ّرف �أو القرار
الذي �سيحقق �أكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد من النا�س
(الخير الأعظم لأكبر عدد)� ،أو الذي �سيمنع �أكبر قدر من
الألم لأكبر عدد منهم ..هذا هو المعيار.
لنفتر�ض �أن �إرهابي ًا ج ّهز قنبلة قذرة وخ ّب�أها في مكان
ما ،فلو انفجرت هذه القنبلة ف�إن عدد ًا هائ ًال من النا�س
�سيموتون .ق َب�ض الأمن على الإرهابي قبل انفجار القنبلة
وو�ضعوه في زنزانة ،هل يحق لنا تعذيبه ب�شدة  -وهو فرد
واحد  -لنزع االعتراف منه حول مكان القنبلة لإنقاذ
الماليين من النا�س؟ المدر�سة النفعية تقول نعم ،وهو عمل
�أخالقي .وقد ال نتردد نحن في موافقتهم على ذلك.

كورونا والأخالق

134

ويجب �أن ننتبه �إلى �أن المدر�سة النفعية ال تقبل بالتعذيب
�أو ترف�ضه بناء على ال ِق َيم ،بل بمقدار ما ُيحققه من نتائج..
فلو كنت �أعلم �سلف ًا �أنه لم يكن ليحقق نتيجة فهو عمل ال
�أخالقي.
ولنط ّور المثال ال�سابق بفر�ض �أن نزع االعتراف منه
ي�سلتزم تعذيب طفلته ال�صغيرة �أمام عينيه ،فما هو الحكم
الأخالقي على هذا الفعل؟ تعود المدر�سة النفعية لتجيبك
مرة �أخرى ب�أنه مقبول .هنا� ،سيتوقف كثيرون عن موافقة
المدر�سة النفعية حتم ًا ،مما يك�شف الخلل في هذه النظرية.
الخلل الآخر الذي يواجه هذه النظرية ما ك�شفته
تجربة عا ِلم االجتماع (�إدوارد ثورندايك) Edward
 Thorndikeحين قام بتقديم مجموعة من االختيارات
لمجموعة من النا�س ،وو�ضع في مقابل كل اختيار �س�ؤا ًال حول
القيمة المالية فيما لو وافق هذا الفرد على هذا االختيار،
فكانت الإجابات من قبل الذين وافقوا على ذلك كالتالي:
خلع ال�ضر�س  - $4500قطع الإ�صبع � - $57,000أكل
دودة طولها � 6إن�شات  - $100,000خنق القطة $10,000
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 العزلة في مكان نائي  .$300,000وهذا يعني �أنه تم جعلقيمة مادية لكل واحدة من موارد المنفعة �أو اللذة �أو الألم� ،أي
�أن ال�سعادة يمكن تقديرها بالمال فقط ،و�أنه يمكن االعتماد
على القيمة المالية في تطبيق العدالة ،و�أن كرامة الإن�سان
يمكن تقديرها بالمال.
هذه النزعة المادية ال�صرفة في النظرية النفعية هي
التي دفعت بمجموعة من الم�شاركين �إلى رف�ض �إعطاء قيمة
لمثل هذه الأ�شياء ...وهذا خلل �آخر يواجه النظرية.
ولنالحظ الآن كيف ط ّبقت �إحدى ال�شركات الكبرى
لإنتاج ال�سيارات هذه النظرية في اتخاذ القرار (الأخالقي).
فعندما اكت�شفت ال�شركة وجود خلل م�صنعي خطير في �إحدى
�سياراتها ،وب�سبب ذلك توفي �أكثر من � 500شخ�ص عدا عن
الم�صابين ،قامت ال�شركة بعملية ح�سابية تقارن فيها بين
�سحب منتجها من ال�سوق وبين دفع التعو�ضيات للمت�ضررين،
فوجدت �أن الأوفر لها (المنفعة = ال�سعادة) هو �إبقاء الو�ضع
على ما هو عليه .وقد تعاملت بع�ض الجهات الطبية والر�سمية
والم�سئولة خالل �أزمة كورونا وفق ًا لهذه النظرية.
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ومن الإ�شكاالت التي تواجهها هذه النظرية �أن ال�سعادة
من وجهة نظرها -ال تتعلق بفرد فرد ،بل بالمجموع �أوبالقدر الأكبر من النا�س ،وهي قد تت�أثر بالإعالم والإ�شاعات
والظروف ال�ضاغطة ،فكيف يمكن تقييم ذلك؟ كما �أن
�إعطاء الأولوية لتنفيع الجماعة ي�سلب حق الفرد �أو الأقلية.
• النظرية الليبرتارية:

النظرية الليبرتارية �أو التحررية
وهي ن�سخة مط ّورة عن المدر�سة النفعية ،و�صاحبها
الفيل�سوف (جون �ستيوارت ميل) .John Stuart Mill
هذه النظرية ترى �أن:
libertarianism

 .1الإن�سان حر في �أي ت�صرف ي�شاء �أن يقوم به طالما �أنه
ال ي�ضر بالآخرين.
 .2ال يحق للجهات الر�سمية التدخل في اختياراته ولو
كانت م�ض ّرة بالن�سبة �إليه �أو م�ؤدية �إلى الموت طالما �أنه ال
ي�ضر بذلك �أحد ًا.
 .3من خالل ذلك �ستتحقق للفرد (ال�سعادة) المتمثلة
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في تحقيق اللذة �أو المنفعة �أو دفع الألم ،و�ستتحقق للنا�س
�أي�ض ًا (كمجموع) �أكبر قدر من ال�سعادة وعلى المدى الطويل.
من هنا �ستكون مواجهة �إ�شكالية التعار�ض في مثل �أزمة
كورونا هو بقبول القرار ال�شخ�صي للفرد� ،أي ًا كان هذا القرار
ما دام �أنه ال ي�ضر بالآخرين ،لأن المنفعة �أو اللذة �أو دفع
الألم (ال�سعادة) �إنما تتحقق بذلك فقط.
وهذه النظرية بالإ�ضافة �إلى بع�ض الإ�شكاالت ال�سابقة
الموجهة �إلى النظرية النفعية ،تواجه �إ�شكا ًال �آخر في تحديد
مفهوم الإ�ضرار وطبيعته ومداه ،فهل مر�ض الأفراد وعدم
قدرتهم الإنتاج وتح ّولهم �إلى حالة �ضرر �أم ال؟ هل ُيج َبر
المري�ض على العالج �أم ال؟ هل الن�سبة المعينة في احتمالية
العدوى تعتبر �ضرر ًا �أم ال؟ وحاالت الت�صادم بين االختيارات
ال�شخ�صية والمنفعة العامة كثيرة جد ًا ،فهل تدخل في
ح�سبات الإ�ضرار وتقييد الحرية؟
• نظرية األخالق الواجبة:

نظرية الأخالق الواجبة
 deonبمعنى (التزام وواجب) و/logia

Deontological ethics

 logyبمعنى
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(علم) ،وهي متفرعة عن نظرية (�إيمانويل كانط)
 Immanuel Kantفي الأخالق ،وت�شترك معها في
�ضرورة و�ضع معايير وقواعد يتم االتفاق عليها ،ومن َث ّم
ُيمكن الحكم بخ�صو�ص مدى �أخالقية �أي فعل �صادر ،بح�سب
درجة االلتزام بتلك القواعد والمعايير ،مع �إبعاد �أي ت�أثير
الحكم على الفعل.
للنوازع ال�شخ�صية في ُ
وقامت فران�سي�س كام ( )Frances Kammبتطوير
هذه النظرية وقالت بمبد�أ (ال�ضرر الم�سموح به) ،حيث
يجوز �إلحاق ال�ضرر ب�شخ�ص من �أجل �إنقاذ �آخرين عددهم
�أكثر ،وذلك �إذا اقت�ضى ال�صالح العام ذلك .ولذا ففي مثال
القطار يجوز �أخالقي ًا تحويل م�ساره لقتل الفرد.
�أما �أن نقتل �شخ�ص ًا من �أجل �أن ن�أخذ �أع�ضاءه لعالج
خم�سة مر�ضى ،فهذا -مبدئي ًا -ال يجوز� ،إال �إذا كانت
هناك م�صلحة عامة تترتب على هذا العمل ،وفق المعايير
المو�ضوعة �سلف ًا ،ك�أن يكون �أحد المر�ضى عالم فيزيائي
كبير ،ومثل هذا ينطبق على المثال الثاني لحادث القطار.
وفي عام  ،2007ن�شرت (كام) كتابها و�أطلقت من خالله
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عنوان (مذهب الطهارة الإنتاجية) الذي يح ّدد الظروف
التي ُي�س َمح فيها للنا�س بالت�صرف بطريقة ت�ض ّر الآخرين.
• تطبيق عملي:

ولذا ف�إن االتجاه الغربي في معالجة م�شكلة مفا�ضلة العالج
في ظل جائحة كورونا انق�سم �إلى اتجاهين رئي�سين ،و�إن
اختلفت طرق و�أ�ساليب التنفيذ ،اتجاه (النفعية) و(الأخالق
الواجبة) .مثال ذلك ما قام به الباحثون في جامعة (جونز
هوبكنز) حيث �ص ّمموا نموذج ًا ُيعطي (درجات) للمر�ضى
ا�ستناد ًا �إلى:
 .1االحتمال التقديري للبقاء على المدى الق�صير
والطويل.
 .2يحدد البقاء بما �إذا كان متو�سط العمر المتو َّقع للفرد
في ال�سابق ال يق ُّل عن �سنة بعد ال�شفاء.
 .3يتم توفير �أجهزة التنف�س ال�صناعي ح�سب توفرها
ووفق ًا لت�صنيف المر�ضى.
يو�صى ب�إجراء قرعة على الموارد المنقذة للحياة
َ .4
عندما يكون لدى المر�ضى نف�س الدرجة.
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 .5يمكن �أي�ض ًا ا�ستخدام المرحلة العمرية باعتبارها
الفي�صل في حالة التكاف�ؤ.
 .6يتع ّين اتخاذ القرارات من قبل �ضباط الفرز المعنيين،
ولي�س الأطباء الأفراد الذين يقومون على رعاية المر�ضى.
�أو في والية كولورادو ،حيث عمل الدكتور (ماثيو وينيا)،
طبيب �أخالقيات البيولوجيا والأمرا�ض المعدية ،على خطة
من �ش�أنها �إعطاء درجات للمر�ضى ،واالعتبارات الأُولى هي
احتماالت البقاء على قيد الحياة وطول الفترة المتوقعة
للعالج ،مع اعتماد طرح الأمر على المري�ض قبل دخوله
الم�ست�شفى ،معتبر ًا �أن �أكثر الطرق �أخالقي ًة التخاذ القرار
هي �أن ت�س�أل المري�ض .و�إذا كانت الأمور تزداد �سو ًءُ ،ينقل
الجهاز �إلى مري�ض �آخر ،فال يعني كونك على جهاز تنف�س
�صناعي �أ ّنك تملكه ،بغ�ض النظر عن عدد النا�س الذين يجب
�أن يموتوا في هذه الأثناء .هذا الأ�سلوب من المعالجة يلتقي
مع نظرية الأخالق الواجبة ،بينما تتناغم طريقة (مناعة
القطيع) مث ًال في مواجهة الجائحة �أو ما جرى في بع�ض
الم�ست�شفيات البريطانية مع النظرية النفعية.
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• الرؤية اإلسالمية:

في خ�ضم هذه النظريات المختلفة ،هل هناك �شيء في
الإ�سالم يمكنه �أن يحدد مدى �أخالقية العمل من عدمه؟
قد يبادر الإن�سان الملتزم ديني ًا ليقول� :إذا كانت جهود
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» في ر�سالته قد تركزت على �أربعة
ق�ضايا ب ّينتها الآية التالية حيث يقول تعالىُ } :ه َو الَّ ِذي بَـ َع َث
ِفي ُْ
ِين َر ُس ً
اب
ِم َويُـ َع ِّل ُم ُه ُم الْ ِكتَ َ
ال ِّميّ َ
ِم آيَاتِ ِه َويُـ َزِّكيه ْ
ول ِّمْنـ ُه ْم يَـْتـ ُلو َع َل ْيه ْ
ِين{(((� ،أي القر�آن
َوالْ ِح ْك َم َة َوإِن َكانُوا ِمن َقـ ْب ُل لَ ِفي َض َل ٍل ُّمب ٍ

 الأخالق  -الت�شريعات  -الحكمة ،فمن البديهي �أن نمتلكنحن كم�سلمين ح ًال لهذه الإ�شكالية الأخالقية الكبيرة...
ولكن ال�س�ؤال :ما هو هذا الحل؟ وهل يمكن الخروج بر�أي �أو
اجتهاد �إ�سالمي واحد في مثل هذه الم�س�ألة ومن خالل قراءة
�شرعية و�أخالقية لجوانبها المختلفة؟
• موقف مسلم:

ال �أعتقد �أن الم�س�ألة بهذه ال�سهولة ،و� ّ
أدل دليل على ذلك
((( �سورة الجمعة.2:
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انق�سام �آرائنا حول ما وري من موقف م�سلم بن عقيل حين
�صار في دار هانيء بن عروة ،وقد جاء عبيداهلل بن زياد
لزيارته ،فامتنع م�سلم عن اغتياله.
ففي كتاب الأخبار الطوال للدينوري وم�صادر �أخري
ب�شيء من االختالف في الألفاظ والتفا�صيل �أنه( :كان هانئ
بن عروة موا�ص ًال ل�شريك بن الأعور الب�صري الذي قام)
ولعل ال�صحيح قدم (مع ابن زياد ،وكان ذا �شرف بالب�صرة
وخطر ،فانطلق هانئ �إليه حتى �أتى به منزله ،و�أنزله مع
م�سلم بن عقيل في الحجرة التي كان فيها .وكان �شريك
من كبار ال�شيعة بالب�صرة .....ومر�ض �شريك بن الأعور في
منزل هانئ بن عروة مر�ض ًا �شديد ًا ،وبلغ ذلك عبيد اهلل بن
زياد ،ف�أر�سل �إليه يعلمه �أنه ي�أتيه عائد ًا .فقال �شريك لم�سلم
بن عقيل� :إنما غايتك وغاية �شيعتك هالك هذا الطاغية،
وقد �أمكنك اهلل منه ،هو �صائر �إلى ليعودني ،فقم ،فادخل
الخزانة حتى �إذا اطم�أن عندي ،فاخرج �إليه ،فقاتله ،ثم �صر
�إلى ق�صر الإمارة ،فاجل�س فيه ،ف�إنه ال ينازعك فيه �أحد من
النا�س ،و�إن رزقني اهلل العافية �صرت �إلى الب�صرة ،فكفيتك
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�أمرها ،وبايع لك �أهلها .فقال هانئ بن عروة :ما �أحب �أن
يقتل في داري ابن زياد .فقال له �شريك :ولم؟ فواهلل �إن قتله
تق�صر في ذلك.
لقربان �إلى اهلل .ثم قال �شريك لم�سلم :ال ّ
فبينما هم على ذلك �إذ قيل لهم :الأمير بالباب .فدخل م�سلم
بن عقيل الخزانة ،ودخل عبيد اهلل بن زياد على �شريك،
ف�س ّلم عليه ،وقال :ما الذي تجد وت�شكو؟ فلما طال �س�ؤاله �إياه
�سمع م�سلم ًا:
ا�ستبط�أ �شريك خروج م�سلم ،وجعل يقول ،و ُي ِ
ما تنظرون ب�سلمى عند فر�صتها
(((

ال�ص َر ُم
فقد و َفى ُو ُّدها ،وا�ستو�سق َّ

وجعل يردد ذلك .فقال ابن زياد لهانئ� :أيهجر؟  -يعني
يهذي  .-قال هانئ :نعم� ،أ�صلح اهلل الأمير ،لم يزل هكذا
منذ �أ�صبح .ثم قام عبيد اهلل وخرج ،فخرج م�سلم بن عقيل
من الخزانة ،فقال �شريك :ما الذي منعك منه �إال الجبن
والف�شل .قال م�سلم :منعني منه َخ َّلتان� :إحداهما كراهية
هانئ لقتله في منزله ،والأخرى قول ر�سول اهلل «�صلى اهلل
عليه و�آله»� :إن الإيمان ق ّيد الفتك ،ال َيف ِت ُك م�ؤمن .فقال
((( ا�ستو�سق الأمر �إذا �أمكن ،وال�صرم :الطائفة المجتمعة من القوم.
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�شريك� :أما واهلل لو قتلته ال�ستقام لك �أمرك ،وا�ستو�سق لك
�سلطا ُنك .ولم يع�ش �شريك بعد ذلك �إال �أيام ًا حتى توفي،
و�ش َّيع ابنُ زياد جنازته ،وتقدم ف�صلى عليه)(((.
ف�إننا ننق�سم عاد ًة بين م�ؤيد لموقف م�سلم وبين راف�ض،
بل ولربما م�ستهجن �أو م�ستغرب من مثل هذا الت�صرف الذي
كان له �أن يغ ّير م�سار الأحداث ب�شكل تام ،لنعود �إلى نف�س
الم�شكلة ال�شرعية والأخالقية عند بروز مثل هذه التعار�ضات
المرجحات ،علم ًا ب�أننا �إذا ا�ستهجنا موقف
والبحث عن
ِّ
م�سلم بن عقيل �أو ا�ستغربناه �أو رف�ضناه ف�إنما نحكم بذلك
بعد انتهاء الأحداث وجالء الم�شهد ،بينما كانت ال�صورة
مختلفة تمام ًا في لحظة الحدث ،ال�سيما �إذا الحظنا ذيل
الرواية ال�سابقة حيث يقول الراوي بعد ذلك( :ولم يزل
م�سلم بن عقيل ي�أخذ البيعة من �أهل الكوفة حتى بايعه
منهم ثمانية ع�شر �ألف رجل في �ستر ورفق) مما يدل على
�أن حكمنا على موقف م�سلم يجب �أن يكون على �ضوء قراءة
دقيقة للم�شهد بعد �أن ن�ضع �أنف�سنا في �إطاره الزمني و�ضمن
((( الدينوري :الأخبار الطوال.233 ،
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تراتبية الأحداث ،ال من خارج الم�شهد بعد انتهائها ب�شكل
تام.
وعلى كل حال� ،ستكون لنا وقفة في محاولة ال�ستجالء
الموقف ال�شرعي والأخالقي �ضمن مجموعة من القواعد
ال�شرعية والأخالقية التي يمكن لها �أن تكون حا�سمة في
تقديم �إجابة على هذه المع�ضلة.
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الحسن ُ
والقبح

في خ�ضم النظريات المختلفة التي عر�ضتُها م�سبق ًا
حول الحكم على العمل من وجهة نظر �أخالقية �ضمن الآثار
الرهيبة التي خ ّلفتها جائحة كورونا ،هل هناك �شيء في
الإ�سالم يمكنه �أن يحدد مدى �أخالقية العمل من عدمه؟
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عندما نعود �إلى نتاج الفقهاء الم�سلمين وعلمائهم
ومف ّكريهم� ،سنجد �أنهم يختلفون ب�شكل كبير �أحيان ًا فيما
يق ّدمونه من �إجابات في هذا الإطار ،وهذا من طبيعة
االختالف في مناهج االجتهاد ال�سائدة ،واالعتماد على
الروايات المت�ضاربة ،وكيفية تحليل الن�صو�ص ،وفك
التعار�ض ومدى �شمولية ثقافة الفقيه �أو المفكر �أو العالم
وغير ذلك.
واحدة من موارد الخالف الرئي�سة والمهمة والم�ؤثرة هي
تف�سيرهم لم�صدر ُح�سن الفعل و ُقبحه ،ف�إحدى النظريات
الإ�سالمية تذهب �إلى �أن الذي يحدد ذلك هو ال�شرع ،بينما
تذهب مدر�سة �أخرى �إلى �أن الح�سن والقبح ذاتيان ويمكن
التو�صل �إليهما عن طريق العقل ،وال�شرع يقوم بالتو�ضيح
والت�أكيد وما �إلى ذلك.
• مثال تطبيقي:

نتيجة هذا الخالف مث ًال� ،أن �أ�صحاب الر�أي الأول لو
اقتنعوا بالروايات التي تكلمت عن كيفية التعامل مع الأوبئة،
ب�أن الت�صرف الفالني هو الالزم �أو الأف�ضل �أو مكروه و�أمثال
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ذلك ،ف�سينتهي بهم المطاف �إلى الحكم عليه �شرعي ًا
و�أخالقي ًا ،والقول ُبح�سن ذلك الت�صرف �أو ُقبحه .ولنالحظ
ما جاء في الم�س�ألة التالية المن�شورة على الإنترنت والتي
ننقلها كما وردت دون ت�ص ّرف:
�س .ما حكم التداوي؟
القول الأول :تركه �أف�ضل ،وهو المن�صو�ص عليه في
مذهب الحنابلة ،ونقل عن الإمام �أحمد �أنه قال�(:أحب لمن
اعتقد التوكل و�سلك هذا الطريق ترك التداوي من �شرب
الدواء وغيره) ،وقد كانت تكون به علل فال يخبر الطبيب بها
�إذا �س�أله .وا�ستدلوا لذلك ب�أدلة منها:
 )1عن ابن عبا�س «ر�ضي اهلل عنهما» �أن ر�سول اهلل
علي الأمم ،فجعل النبي
«�صلى اهلل عليه و�سلم» قالُ :عر�ضت ّ
والنب ّيان يم ّرون معهم الرهط ،والنبي لي�س معه �أحد ،حتى
ُرفع لي �سواد عظيم .قلت :ما هذا؟ �أمتي هذه؟ قيل :بل
هذا مو�سى وقومه .قيل :انظر �إلى الأفق .ف�إذا �سواد يملأ
الأفق .ثم قيل لي :انظر ها هنا وها هنا في �آفاق ال�سماء.
ف�إذا �سواد قد ملأ الأفق .قيل :هذه �أمتك ،ويدخل الجنة
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من ه�ؤالء �سبعون �ألف ًا بغير ح�ساب .ثم دخل ولم يبين لهم
ف�أفا�ض القوم وقالوا :نحن الذين �آمنا باهلل واتبعنا ر�سوله،
فنحن هم �أو �أوالدنا الذين ولدوا في الإ�سالم ،ف�إنا ُولدنا في
الجاهلية؟ فبلغ النبي «�صلى اهلل عليه و�سلم» فخرج فقال:
هم الذين ال ي�ست ْرقون وال يتط ّيرون وال يكتوون ،وعلى ربهم
يتوكلون .فقال عكا�شة بن مح�صن� :أ ِمنهم �أنا يا ر�سول اهلل؟
قال :نعم .فقام �آخر فقال� :أ ِمنهم �أنا؟ قال� :سبقك بها
عكا�شة(((.
 )2عن عطاء بن �أبي رباح «ر�ضي اهلل عنه» قال :قال
لي ابن عبا�س� :أال �أريك امر�أة من �أهل الجنة؟ قلت :بلى،
قال :هذه المر�أة ال�سوداء� ،أتت النبي «�صلى اهلل عليه و�سلم»
فقالت� :إني �أُ�صرع ،و�إني � ّ
أتك�شف ،فادع اهلل لي ،قال� :إن �شئت
�صبرت ولك الجنة ،و�إن �شئت دعوت اهلل �أن يعافيك .فقالت:
�أ�صبر ،فقالت� :إني � ّ
أتك�شف ،فادع اهلل لي �أن ال �أتك�شف ،فدعا
لها(((.
((( البخاري� :صجيج البخاري ،ح .5378
((( البخاري� :صجيج البخاري ،ح .5352

151

الليلة ال�ساد�سة

 )3كما ا�ستدلوا ب�أن َخلق ًا من ال�صحابة والتابعين لم يكونوا
يتداوون ،بل فيهم من اختار المر�ض ،ك�أبي بن كعب ،و�أبي ذر
«ر�ضي اهلل عنهما» ،ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي.
القول الثاني :ال يجوز التداوي ،وقال به غالة ال�صوفية،
وع ّللوا ر�أيهم :ب�أن الوالية ال تتم �إال �إذا ر�ضي بجميع ما نزل
به من البالء ،فالواجب على الم�ؤمن �أن يترك التداوي
اعت�صاما باهلل ً
وانقطاعا �إليه ،ف�إن اهلل
وتوكل عليه وثقة به،
ً
ً
قد علم �أيام المر�ض و�أيام ال�صحة فلو حر�ص الخلق على
اب ِم ْن
تقليل ذلك �أو زيادته ما قدروا ،قال تعالىَ } :ما أَ َص َ

ُم ِصيبَ ٍة ِفي َْ
ض َوَل ِفي أَْنـف ِ
ُس ُك ْم إِلَّ ِفي ِكتَ ٍ
اب ِم ْن َقـ ْب ِل أَ ْن
ال ْر ِ
نَـْبـ َرأَ َها{((( .فما دام كل �شيء بق�ضاء وقدر فال حاجة �إلى

التداوي .وا�ستدلوا على هذا بما يلي:

 )1عن المغيرة بن �شعبة «ر�ضي اهلل عنه» قال :قال النبي
من ا ْكتوى �أو ا�س َت ْرقى ،فقد برى َء من
«�صلى اهلل عليه و�سلم»ِ :
ال َّت َو ُّك ِل(((.
((( �سورة الحديد.22 :
((( الترمذي :ال�سنن ،ح.2055
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 )2وعن المغيرة بن �شعبة «ر�ضي اهلل عنه» عن النبي
«�صلى اهلل عليه و�سلم» قال :لم يتوكل من ا�سترقى واكتوى(((.
القول الثالث� :أنه م�شروع ،لما ورد في �ش�أنه في القر�آن
الكريم وال�سنة القولية والعملية ،ولما فيه من (حفظ
النف�س) الذي هو �أحد المقا�صد الكلية من الت�شريع؛ واختار
القا�ضي �أبو يعلى ،وابن عقيل ،وابن الجوزي �أن فعل الدواء
�أف�ضل من تركه .واختلفوا في م�شروعيته على قائل بالوجوب
وقائل بعدم الوجوب:
�أ -فذهب جمهور العلماء �إلى عدم الوجوب؛ قال ابن
تيمية( :لي�س بواجب عند جماهير الأئمة� ،إنما �أوجبه طائفة
قليلة من �أ�صحاب ال�شافعي و�أحمد).
ب -وذهب جماعة منهم �إلى �أنه مباح ،وهو قول جمهور
العلماء من الحنفية والمالكية.
�أما �إذا خ�شي الإن�سان على نف�سه التلف بتركه ف�إنه
حينئذ يجب ،وقد �أخذ مجمع الفقه الإ�سالمي بالقول بوجوب
ٍ
التداوي �إذا كان تركه يف�ضي �إلى تلف النف�س �أو �أحد الأع�ضاء
((( ابن �أبي �شيبة :الم�صنف ،ح .23134
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�أو العجز� ،أو كان المر�ض ينتقل �ضرره �إلى غيره ،كالأمرا�ض
المعدية .وهذا ي�ؤخذ منه �أن الدواء �إذا ُتيقن نفعه وكان
المر�ض مما يخ�شى منه التلف ،وجب التداوي ،فيدخل في
ذلك �إيقاف النزيف ،وخياطة الجروح ،وبتر الع�ضو التالف
الم�ؤدي �إلى تلف بقية البدن ،ونحو ذلك مما يجزم الأطباء
بنفعه و�ضرورته ،و�أن تركه ي�ؤدي �إلى التلف �أو الهالك.
الأدلة على م�شروعية التداوي:
(((

اس{
 )1قال اهلل «تعالى» عن الع�سلِ } :في ِه ِشفَا ٌء لِلنَّ ِ
فهو دليل على جواز التداوي ب�شرب الدواء.

 )2عن �أبي الدرداء «ر�ضي اهلل عنه» قال :قال ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�سلم»� :إن اهلل �أنزل الداء والدواء وجعل لكل
داء دواء فتداووا عباد اهلل وال تتداووا بحرام(((.
 )3عن �أ�سامة بن �شريك «ر�ضي اهلل عنه» قال :قالت
الأعراب :يا ر�سول اهلل� ،أال نتداوى؟((( قال :نعم يا عباد اهلل
((( �سورة النحل.69:
((( ال�صالحي ال�شامي� :سبل الهدى والر�شاد ،ج � ،١٢ص .١١٨
((( المباركفوري :تحفة الأحوذي �شرح جامع الترمذي ،ح .2038
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تداووا ،ف�إن اهلل لم ي�ضع داء �إال و�ضع له �شفاء ودواء �إال داء
واحدا ،قالوا :يا ر�سول اهلل ،وما هو؟ قال :الهرم(((.
ح�سنه
هذا نموذج من نماذج ت�أثير مقولة �أن َ
الح�سن ما ّ
ال�شرع ،والقبيح ما ق ّبحه.
• قواعد ضرورية:

بالح�سن والقبح الذاتيين يقولون �أن تحقق
ثم �إن القائلين ُ
فعل ما يعتمد على:
الح�سن في ٍ
ُ
 )1نية التق ّرب �إلى اهلل «تعالى» والإخال�ص في العمل
لوجهه «�سبحانه» ،وهي �أرقى �صور الدافعية عند الإن�سان.
ففي معر�ض و�صف حال النا�س يوم القيامة وانق�سامهم �إلى
�أهل النار و�أهل الجنة ،قال «عز وجل»َ } :و َسيُ َجَّنـُبـ َها َْ
الْتـقَى،
الَّ ِذي يُـ ْؤتِي َمالَ ُه يَـَتـ َزَّك ٰىَ ،وَما ِ َل َح ٍد ِعن َد ُه ِمن نِّ ْع َم ٍة تُ ْج َز ٰى ،إِلَّ ابْتِ َغا َء
َو ْج ِه َربِّ ِه َْ
ال ْع َل ٰى{(((� ،أي �أن الذي بلغ الدرجة العليا في تقواه

�س ُيزحزَ ح عن النار ،ومن �صفته �أنه يبذل ماله ابتغاء تحقيق
المزيد من الخير على م�ستوى الآخرين بم�ساعدتهم بذلك

((( https://www.saaid.net/Doat/dhafer/45.htm

((( �سورة الليل.20-17:
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المال ،وعلى الم�ستوى ال�شخ�صي بتطهير النف�س من ال ُبخل
والتع ّلق بالما ّدة .ولي�س �إنفاقه ذاك مكاف�أ ًة لمن �أ�سدى �إليه
معروف ًا ،لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ور�ضاه ،فكل ما
يقوم به من فرو�ض الطاعة والأعمال ال�صالحة ابتغا ًء لوجه
اهلل ،وطلب ًا للح�صول على مر�ضاته في كل �شيء .وقد �أ ّكد
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» دور النية في تقييم العمل حيث
قال�( :إنما الأعمال بالن ّيات ،و�إنما لكل امريء ما ن َوى)(((.
� )2أو الدافع الإن�ساني �أو الوازع الأخالقي الفطري
والذاتي ،حتى ولو لم يق�صد الإن�سان من فعله هذا التق ّرب
�إلى اهلل .ومن هنا جاءت بع�ض الأحاديث لت�ؤ ّكد �أن �أفعال
الكافرين المتوافقة مع القيم الأخالقية الأ�صيلة في الإن�سان
بح�سنها ،و�سيترتّب عليها �أث ٌر في الآخرة.
لها قيمة ،و ُيح َكم ُ
ومن �شواهد ذلك ،الحوار الذي جرى بين النبي «�صلى
اهلل عليه و�آله» وبين �سفانة بنت حاتم الطائي التي وقعت
�أ�سيرة بيد الم�سلمين ،فقالت( :يا محمد �إن ر�أيت �أن ُتخ ّلي
عنا ،وال ُت�شمت بنا �أحياء العرب ،ف�إني ابنة �سيد قومي ،و�إنّ
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٦٧ص .٢١٢
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�أبي كان يحمي ِّ
الذمار ،ويفك العاني ،و ُي�شبع الجائع ،ويك�سو
العاري ،و ُيقري ال�ضيف ،و ُيطعم الطعام ،ويف�شي ال�سالم،
ولم يرد طالب حاجة قط� ،أنا ابنة حاتم طيء .فقال ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» :يا جارية ،هذه �صفة الم�ؤمنين
لترحمنا عليهَ ،خ ّلوا عنها ،ف�إنَّ
حق ًا ،لو كان �أبوك م�سلم ًا َّ
�أباها كان يحب مكارم الأخالق ،واهلل «تعالى» ُيحب مكارم
الأخالق .فقام �أبو بردة بن نيار فقال :يا ر�سول اهلل ،واهلل
حب مكارم الأخالق؟ فقال ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»:
ُي ّ
بح�سن الخلق)(((.
والذي نف�سي بيده ال يدخل الجنة �أح ٌد �إال ُ
قال ال�سيد كاظم اليزدي (ت 1337هـ)( :ترتّب الثواب
موقوف على ق�صد القربة ،مع �أنه يمكن �أن يقال بترتبه على
الأفعال الح�سنة و�إن لم يق�صد بها وجه اهلل ،ف�إن الفاعل لها
ي�ستحق المدح عند العقالء و�إن لم يق�صد بفعله التقرب �إلى
اهلل ،فال يبعد �أن ي�ستحق من اهلل التف�ضل بالثواب ،وي�ؤيده:
ما في الأخبار الم ّرغبة من انتفاع الميت بولده ال�صالح،
مع �أنه لم يق�صد القربة في طلبه ،و�إنما ق�صد لذة النف�س
((( ابن كثير :البداية والنهاية ،ج �،٥ص .٨٠
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بالمقاربة �أو بتح�صيل الأوالد)(((.
ُ )3ح�سن الفعل في نف�سه ذات ًا ،ك�إيواء اليتيم والإنفاق
بلحاظ ما ،كمعاقبة ال�سارق بال�سجن مث ًال من �أجل
عليه� ،أو
ٍ
�صالح المجتمع وحفظ الحقوق.
ومن خالل ما �سبق يمكننا �أن نفتر�ض �أن يكون الفعل:
 .1ح�سن ًا في ُبعديه الفعلي والفاعلي ،كمن يبني م�سجد ًا
(البعد الفعلي) خال�ص ًا لوجه اهلل تعالى (البعد الفاعلي)،
�أو يبني دار ًا للأيتام بدافع �إن�ساني مح�ض .و�إن كانت النية
الأولى �أعلى م�ستوى.
 .2قبيح ًا في ُبعديه الفعلي والفاعلي ،كالبلطجي الذي
يعتدي على الأبرياء �إر�ضا ًء ل�س ّيده.
 .3ح�سن ًا في ُبعده الفعلي ،وقبيح ًا في ُبعده الفاعلي ،كمن
ُي�ش ِّيد م�شروع ًا خيري ًا ،ولكن دافعه هو الرياء والم�صلحية
وغ�سيل الأموال.
 .4قبيح ًا في ُبعده الفعلي ،وح�سن ًا في ُبعده الفاعلي،
((( اليزدي :العروة الوثقى ،ج � ،٦ص .٢٨٢
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كمن قام ب�إخراج م�صاب في حادث مركبة ف�أ�صابه بعاهة
م�ستديمة ب�سبب خط�أ �إجرائي ،ولكن نيته هي �إنقاذه من
الموت .وينبغي هنا �أن نالحظ �أن التعامل مع ظواهر الأمور
ال يقودنا على الدوام �إلى الحكم ال�صحيح على الفعل ،فلو
�أننا نظرنا �إلى �شخ�ص ي�ضرب يتيم ًا ،وتعاملنا مع ظاهر
الأمر ف�إننا لن نتردد بالحكم على عمله بال ُقبح ،لكن لو
َّ
اطلعنا على �أن هذا ال�ضرب هو بغر�ض الت�أديب ال الت�ش ّفي
بالح�سن.
واالنتقام ،لغ ّيرنا ر�أينا وح َكمنا على فعله ُ
يهم بقتل �إن�سان بريء
في المقابل لو �أننا ر�أينا �شخ�ص ًا ّ
وقد �أطلق النار �أو ال�سهام عليه ،ف�إننا �سوف ن�صف عمله
بالقبح حتى لو �أن ال�سهم �أخط�أ الهدف و�أ�صاب �شخ�ص ًا
ُمجرم ًا م�ستحق ًا للقتل؟
ثم �أحيان ًا قد نتحدث في المطلقات ّ
وننظر �إ�سالمي ًا،
ولكن عندما ن�أتي �إلى التطبيق نعي�ش حالة من عدم الو�ضوح،
والحاجة �إلى اتخاذ قرارات قد تت�صادم مع النظرية ،وقد
يف�سرها �أحدهم بطريقة معينة لأنه �أخذ بعين االعتبار
ّ
�أمر ًا ما ،في�صل �إلى نتيجة تختلف عن تلك التي تو�صل �إليها
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الذي لم يالحظ تلك الخ�صو�صية .والأمثلة الم�ضروبة في
المحا�ضرة ال�سابقة ّ
تو�ضح هذا الأمر كثير ًا.
الح�سن الذاتي للفعل ،كيف
فمن يعتمد على القبح �أو ُ
يت�ص ّرف في حالة التعار�ض بين عالج مري�ضين� ،أو الإبقاء
على مري�ض كبير في ال�سن وهناك طابور من المر�ضى
ال�شباب المحتاجين لهذا الجهاز� ...إلخ؟
• أخالقيات المهن:

يجب �أن نعرف �أن هناك ما ُيعرف بعنوان �أخالقيات
المهن � ،Code of Practiceأو Professional
 Ethicsومن بينها �أخالقيات المهن الطبية وال�صحية.
وقد �أق َّر الم�ؤتمر العالمي الثامن للمنظمة الإ�سالمية للعلوم
الطبية في القاهرة والذي انعقد في  10من دي�سمبر 2004م،
�أول ميثاق �إ�سالمي للأخالقيات الطبية متفق عليه بين
ُ
وا�صطلح على ت�سميته (الميثاق الإ�سالمي
الدول الإ�سالمية،
العالمي للأخالقيات الطبية وال�صحية) Islamic Code
 ،of Health Ethicsوقام ب�إعداده نخبة من العلماء
الم�سلمين في مجاالت العلوم الطبية وال�شريعة الإ�سالمية،
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ويقوم على خم�سة مباديء ،وهي باخت�صار كالتالي:
المبد�أ الأول :الإن�سان مك َّرم ( َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم)
بغ�ض النظر عن لونه وجن�سه ومعتقده.
المبد�أ الثاني :الحياة حق لكل �إن�سان ،وهي مق ّد�سة
َعدل
محترمة مدافع عنها ،وقيمة النف�س الب�شرية الواحدة ت ِ
قيم َة الب�شر جميع ًا.
المبد�أ الثالث :العدل ،فمن الأمور التي ال جدال فيها
�ضرورة تحقيق العدالة والم�ساواة في تقديم الرعاية
ال�صح ّية ،من دون �أدنى تمييز بينهم ب�سبب الجن�س �أو ال ِعرق
�أو العقيدة �أو االنتماء ال�سيا�سي� ،أو ب�سبب �أي اعتبار اجتماعي
�أو ق�ضائي �أو غير ذلك من الأ�سباب.
المبد�أ الرابع :الإح�سانُ  ،ويت�ضمن مجموعة من المعاني
فالح�سن هو الج ّيد ،ومن هنا
في وقت واحد ،وهي الجودةَ ،
ينبع مفهوم �ضمان الجودة في تقديم الرعاية ال�صحية.
وتت�ضمن معنى اللم�سة الرفيقة الحانية ،ونف�سية العطاء،
حيث يحب المرء لأخيه ما يحب لنف�سه ،بل وي�ؤ ِثر على نف�سه،
ولو كان به خ�صا�صة .ويت�ض ّمن الإح�سان كذلك �صحوة
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ال�ضمير ومراقبة اهلل «عز وجل» في كل ت�ص ّرف و�سلوك.
المبد�أ الخام�س :ال �ض َر َر وال ِ�ضرار ،حيث ال يجوز
الإ�ضرار بالنف�س� ،أو الإ�ضرار بالغير� ،أو الإ�ضرار بالمجتمع،
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
كما ويت�ش ّكل هذا الميثاق من (� )10أبواب ،تت�ضمن
يم�س الم�س�ألة التي
( )108مادة ،واخترت بع�ض ًا منها مما ّ
ن�ستعر�ضها:
المادة ( :22ال يجوز للطبيب �إنهاء حياة المري�ض ،ولو
بنا ًء على طلبه �أو طلب ول ّيه �أو و�ص ّيه ،حتى ولو كان ال�سبب
وجود ت�ش ّوه �شديد� ،أو مر�ض م�ستع�ص مي�ؤو�س من �شفائه،
�أو �آالم �شديدة مبرحة ال يمكن ت�سكينها بالو�سائل المعتادة،
وعلى الطبيب �أن يو�صي المري�ض بال�صبر ،ويذ ّكره ب�أجر
ال�صابرين).
المادة ( :57عند اختيار الإجراءات والطرق الوقائية
والعالجية التي ت�ضمن تحقيق م�ستوى مالئم من الرعاية
ال�صحية ،يلتزم الأطباء بمراعاة االعتبارات الأخالقية
الآتية:
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�أ) مدى ا�ستفادة المري�ض من البرنامج العالجي؛
ب) احتمال ا�ستفادة المري�ض من العالج؛
ج) مدة هذه اال�ستفادة؛
د) تكلفة العالج؛
هـ) عدد المر�ضى الذين �سي�ستفيدون من العالج.
المادة  :62لحياة الإن�سان ُحرمتها ،وال يجوز �إهدارها �إال
في المواطن التي حددها ال�شرع والقانون ،وهذه جميع ًا خارج
نطاق المهنة الطبية تمام ًا .وال يجوز للطبيب �أن ي�ساهم في
�إنهاء حياة المري�ض ولو بدافع ال�شفقة ،وال �سيما في الحاالت
الآتية مما ُيعرف بقتل المرحمة:
�أ) القتل العمد لمن يطلب �إنهاء حياته بملء �إرادته
ورغبته؛
ب) االنتحار بم�ساعدة الطبيب؛
ج) القتل العمد للولدان المولودين بعاهات خلقية قد
تهدد حياتهم �أو ال تهددها.
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المادة  :63ال تندرج الحاالت التالية (على �سبيل المثال)
في م�س ّمى قتل المرحمة:
�أ) وقف العالج الذي يثبت عدم جدوى ا�ستمراره بقرار
من اللجنة الطبية المخت�صة بما في ذلك �أجهزة الإنعا�ش
اال�صطناعي؛
ب) �صرف النظر عن ال�شروع في معالجة ُيقطع بعدم
جدواها؛
(ج) تكثيف العالج القوي لدفع �ألم �شديد ،رغم العلم
ب�أن مثل هذا العالج قد ُينهي حياة المر�ض(((.
هذه المواد وغيرها مما جاء في الوثيقة تعا ِلج -من
وجهة نظرها -بع�ض الإ�شكاالت المطروحة ،و ُتقدِّ م للأطباء
خياراتهم في عديد من الحاالت ال�صعبة ،ولكن ال تكتمل
ال�صورة �إال ب�أن ن�أخذ فكرة ،ولو �إجمالية حول بع�ض القواعد
المو�ضوعة من قبل الفقهاء والمفكرين الم�سلمين لمعالجة
حاالت مختلفة من التعار�ض ،وما هي المرجحات التي
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-EthicsCover-2004.html
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يطرحونها -ولو نظري ًا -في معالجة هذه الإ�شكاليات ،وهو
ما �س�أخ�ص�ص له المو�ضوع القادم ب�إذن اهلل «تعالى».
• مصداقية األنصار:

و�أعتقد �أن كل ما عر�ضته خالل المو�ضوعات ال�سابقة
حول هذه المع�ضلة ال�شرعية والأخالقية ي�ؤكد �أن الم�س�ألة
لي�ست �سهلة ،ال�سيما �إذا ارتبط الأمر بالآخرين� .أي �أن
القرار لو كان يخ�ص الفرد نف�سه فقط لربما �أ�صبح �أهون
بكثير مما لو �أنه �سي�ؤثر على ع�شرات غيره ،وهذا بال�ضبط
هو الموقف الذي واجهه الإمام الح�سين «عليه ال�سالم» ليلة
العا�شر من المحرم.
فبعد �أن ات�ضحت ال�صورة ،و�أن الأمور ت�سير نحو مواجهة
حا�سمة وغير متكافئة تمام ًا من حيث العدد� ،أ�صحر لأ�صحابه
بالأمر ،وعر�ض عليهم االن�سحاب من �ساحة المواجهة.
فقد روى الطبري و�آخرون ب�ألفاظ مختلفة عن الإمام
علي بن الح�سين «عليهما ال�سالم» �أنه قال�( :أتانا ر�سول من
قبل عمر بن �سعد فقام مثل حيث ي�سمع ال�صوت فقال �إنا
قد �أجلناكم �إلى غد فان ا�ست�سلمتم �سرحنا بكم �إلى �أميرنا
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عبيد اهلل بن زياد و�إن �أبيتم فل�سنا تاركيكم) ثم قال( :جمع
الح�سين �أ�صحابه بعد ما رجع عمر بن �سعد وذلك عند
قرب الم�ساء .قال علي بن الح�سين :فدنوت منه لأ�سمع و�أنا
مري�ض ،ف�سمعت �أبي وهو يقول لأ�صحابه� :أثني على اهلل
تبارك وتعالى �أح�سن الثناء و�أحمده على ال�سراء وال�ضراء،
اللهم �إني �أحمدك على �أن �أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القر�آن
وف ّقهتنا في الدين وجعلت لنا �أ�سماع ًا و�أب�صار ًا و�أفئدة ،ولم
تجعلنا من الم�شركين� .أما بعد ،ف�إني ال �أعلم �أ�صحاب ًا �أولى
وال خير ًا من �أ�صحابي ،وال �أهل بيت �أبر وال �أو�صل من �أهل
بيتي ،فجزاكم اهلل عنى جميع ًا خير ًا� ،أال و�إني �أظن يومنا
من ه�ؤالء الأعداء غد ًا� ،أال و�إني قد ر�أيت لكم ،فانطلقوا
جميع ًا في ح ّل ،لي�س عليكم منى ذمام .هذا لي ٌل قد غ�شيكم،
فاتخذوه جم ًال)(((.
ثم روى الطبري عن ال�ضحاك بن عبد اهلل الم�شرقي قوله
في تتمة هذا الحدث( :هذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه جم ًال،
ثم لي�أخذ كل رجل منكم بيد رجل من �أهل بيتي ثم تفرقوا في
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.315
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�سوادكم ومدائنكم حتى يفرج اهلل ،ف�إنّ القوم �إنما يطلبوني،
ولو قد �أ�صابوني لهوا عن طلب غيري .فقال له �إخوته و�أبنا�ؤه
وبنو �أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفرَ :لم نفعل؟ لنبقى بعدك؟
ال �أرانا اهلل ذلك �أبد ًا .بد�أهم بهذا القول العبا�س بن علي،
ثم �إنهم تكلموا بهذا ونحوه .فقال الح�سين «عليه ال�سالم» :يا
بنى عقيل ،ح�سبكم من القتل بم�سلم ،اذهبوا قد �أذنت لكم.
قالوا :فما يقول النا�س؟ يقولون� :إنا تركنا �شيخنا و�سيدنا
وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم ب�سهم ولم نطعن
معهم برمح ولم ن�ضرب معهم ب�سيف وال ندري ما �صنعوا؟ ال
واهلل ال نفعل ،ولكن تفديك �أنف�سنا و�أموالنا و�أهلونا ونقاتل
معك حتى ِنر َد موردك ،فق ّبح اهلل العي�ش بعدك ....فقام �إليه
م�سلم بن عو�سجة الأ�سدي فقال� :أ نحن نخلى عنك ولما نعذر
�إلى اهلل في �أداء حقك؟ �أما واهلل حتى �أك�سر في �صدورهم
رمحي و�أ�ضربهم ب�سيفي ما ثبت قائ ُمه في يدي ،وال �أفارقك
ولو لم يكن معي �سالح �أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك
حتى �أموت معك .قال :وقال �سعد بن عبد اهلل الحنفي:
واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل �أنا قد حفظنا غيبة ر�سول اهلل
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علمت �أنى �أُقتل ثم �أحيا
«�صلى اهلل عليه و�آله» فيك .واهلل لو ُ
ثم �أحرق حي ًا ثم �أذر ،يفعل ذلك بي �سبعين مرة ما فارقتك
حتى �ألقى حمامي دونك .فكيف ال �أفعل ذلك و�إنما هي قتلة
واحدة ثم هي الكرامة التي ال انق�ضاء لها �أبد ًا قال وقال
زهير بن القين :واهلل لوددت �أنى قتلت ثم ن�شرت ثم قتلت
حتى �أقتل كذا �ألف قتله و�أن اهلل يدفع بذلك القتل عن نف�سك
وعن �أنف�س ه�ؤالء الفتية من �أهل بيتك .قال :وتكلم جماعة
�أ�صحابه بكالم ي�شبه بع�ضه بع�ضا في وجه واحد فقالوا :واهلل
ال نفارقك ولكن �أنف�سنا لك الفداء نقيك بنحورنا وجباهنا
و�أيدينا ف�إذا نحن قتلنا كنا وفينا وق�ضينا ما علينا)(((.
و�صدق �أن�صار الح�سين فيما قالوا ،وكانوا في يوم العا�شر
ليوث الميدان ،وق ّدموا بدمائهم التي �سالت دفاع ًا عن الحق
خير مثال على الت�ضحية والفداء والإيثار.

((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.316-315
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فقه األولويات

في الفقه الإ�سالمي هناك باب (التعار�ض والتراجيح)
الذي ُطرح منذ ال�صدر الإ�سالمي الأول ،وهناك (فقه
الأولويات) الذي انبثق عنه م�ؤخر ًا ،وهذا الباب مهم جد ًا
فيما تحدثنا عنه حول تعار�ض وتزاحم االختيارات �أمام
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الإن�سان في ق�ضايا تكون ح�سا�سة جد ًا �أحيان ًا ،بل وخطيرة
جد ًا وتتعلق بحياة النا�س وم�صائرهم.
االطالع ولو ب�شكل �إجمالي على بع�ض مفردات هذا الباب
في الفقه الإ�سالمي يمكنه �أن ي�ساعد ب�شكل كبير في بيان
وتو�ضيح الم�س�ألة �أكثر من وجهة نظر �شرعية ،ال�سيما و�أن
من المفتر�ض �أن ال يتباين الموقف الفقهي مع الأخالقي،
لأن الفر�ض �أن الم�صدر واحد ،فمن زرع في الإن�سان القيم
و�أعطاه ال�ضمير والفطرة والعقل هو نف�سه الذي �أر�سل النبي
و�أنزل القر�آن ،والذي �أمر النبي ب�أن يعلم النا�س كيف يز ّكون
�أنف�سهم ،هو نف�سه الذي �أمره ب�أن يع ّلم النا�س الأحكام
(الكتاب).
وقد قام الدكتور ال�شيخ حيدر حب اهلل -في الو�سط
ال�شيعي -بتخ�صي�ص ف�صل من كتابه (فقه الم�صلحة)
لمعالجة مو�ضوع فقه الأولويات وقانون التزاحم ،كما �سبقه
�إلى ذلك عدة -في الو�سط ال�سني -من بينهم الدكتور
ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي في كتاب حمل عنوان( :في فقه
الأولويات).

171

الليلة ال�سابعة

الم�صطلح جديد ،ولكن �أ�صل البحث لي�س بجديد ،وكان
يطرح �أحيان ًا بعنوان (فقه مراتب الأعمال) ،وعند ال�شيعة
بعنوان (التزاحم وتقديم الأهم على المهم) ،على �أن ما
بات ُيكتب تحت عنوان (فقه الأولويات) �صار ذا مدى �أو�سع
وي�شمل بحوث ًا و�أبواب ًا �أكثر ،ويهتم بتقديم الم�صاديق التي تهم
العاملين في ال�ساحة الإ�سالمية والدعاة والمب ّلغين ،في ال ُبعد
الأخالقي والعملي ،وال يكتفي بالتنظير والبحث المج ّرد.
ومن هنا يمكن القول �أن فكرة فقه الأولويات انطلقت
في الع�صر الحديث من معاناة العاملين في ميدان العمل
الإ�سالمي وال�سيا�سة ال�شرعية ،بغر�ض �ضبط عملية �إدارة
تطبيق ال�شريعة والتعامل مع الوقائع ومتطلباتها بطريقة
�أكثر عقالنية ومنطقية بحيث ال ُتهدر القيم الأكبر لأجل
التفا�صيل ،وال يغرق العمل الإ�سالمي في التفا�صيل تارك ًا
الأمور الأهم.
لذا طالب بع�ض الفقهاء والمفكرين في الع�صر الحديث
ب�ضرورة �أن تتب ّنى الم�ؤ�س�سة الدينية فقه الأولويات ،وتبرمج
�أهدافها وخطواتها تبع ًا لذلك.
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من �أبرز الأمثلة على ذلك الخطاب الديني ،ف�إنه �إذا ر ّكز
على ق�ضايا �أقل �أهم ّية وا�ستغرق فيها ،ف�إن ال�ساحة �ستخ�سر
الكثير نتيجة هذا االن�شغال ،و�سيتم ا�ستنزاف موارد مالية
وب�شرية وطاقات ووقت وتفكير هي بحاجة �إليها ،كما �سيولد
نتيجة ذلك جمهور �ضعيف �أو هزيل في وعيه الديني.
وهناك �أمثلة من حياة النا�س �أي�ض ًا ،حيث يقوم البع�ض
بالكذب با ّدعاء المر�ض و�أخذ �إجازة مر�ضية مع راتب من
�أجل العمرة �أو زيارة المراقد ،فهنا تم ارتكاب المحرم �أو
�أكثر من محرم لأجل عمل م�ستحب.
وقد و�صف ال�شيخ المطهري ذلك بقوله �أن مثل هذا
ال�سلوك لدى عامة النا�س يك�شف عن عجز العقل الديني
عن فهم الأولويات وفق ًا لمنظومة الت�شريع الديني ،وهكذا
فكم من م�ستحب �أ�ضحى �أكثر �أهمية من الواجب ،وكم من
مكروه �صار الت�شديد عليه �أبلغ من الت�شديد على الحرام! وقد
�أ�سماها ال�شيخ المطهري (معركة الم�صالح االجتماعية)
والتي تجعل الفقيه غير العارف بزمانه يتجاهل كبريات
الهموم والم�شاكل واقف ًا عند �صغرياتهاِّ ،
معظم ًا لها �أحيان ًا.
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ال�شيخ حامد الغزالي في كتابه (�إحياء علوم الدين)
تحدث عن مثل هذه الحالة عند بع�ض الجماعات المتدينة،
قال( :فمنهم فرقة �أهملوا الفرائ�ض وا�شتغلوا بالف�ضائل
والنوافل ،وربما تعمقوا في الف�ضائل حتى خرجوا �إلى
العدوان وال�سرف ،كالذي تغلب عليه الو�سو�سة في الو�ضوء
فيبالغ فيه ...وربما �أكل الحرام المح�ض!)(((.
هنا تبرز �أهمية �أن يمتلك الإن�سان (عقلية الأولويات)
لإدارة الأمور ،وهي ت�أتي من خالل �أمور:
 .1درا�سة الن�صو�ص مع فهم م�ستويات الأحكام المنبثقة
عن هذه الن�صو�ص ودرجاتها.
نجد في بع�ض الروايات ما ي�ؤكد فكرة التراتبية في
م�ستويات الأحكام ودرجاتها ،ومن ذلك ما روي عن زرارة ،
عن �أبي جعفر الباقر «عليه ال�سالم» قال( :ال تعاد ال�صالة
�إال من خم�سة :الطهور ،والوقت ،والقبلة ،والركوع ،وال�سجود.
ثم قال «عليه ال�سالم» :القراءة �سنة ،والت�شهد �س ّنة ،والتكبير
((( الغزالي� :إحياء علوم الدين ،ج� ،3ص.411
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�س ّنة ،وال ينق�ض ال�س ّنة الفري�ضة)((( .فالفري�ضة �أعلى
م�ستوى من ال�سنة ،ومعنى الفري�ضة هنا ما ُفر�ض في القر�آن،
ومعنى ال�سنة ما �س ّنه النبي ولم ُيذكر في القر�آن .في ال�صالة
الطهور ،ب�أن تكون على و�ضوء فري�ضة مذكورة في القر�آن،
وكذلك الوقت والقبلة والركوع وال�سجود ،كلها مذكورة في
و�صف ال�صالة� .أما قراءة الحمد وال�سورة فهي �س ّنة نبوية،
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» هو الذي �س ّنها ،وال يوجد في
القر�آن �أن نقر�أ الحمد و�سورة في ال�صالة ،ولذا فهي ت�أتي
في مرتبة �أدنى من الفرائ�ض .وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى
الت�شهد ،والتكبير .ومن هنا لو �أنك �أتيت بالفرائ�ض ولم ت�أت
ب�س ّنة لم تبطل ال�صالة .هذا مثال فقهي في �سلم الأولويات
في الأحكام.
مثال فقهي �آخر :عن زرارة قال( :قلت لأبي جعفر «عليه
ال�سالم» :الرجل ُيق ّلم �أظفاره ويجز �شاربه ،وي�أخذ من �شعر
لحيته ور�أ�سه هل ينق�ض ذلك و�ضوءه؟) وجاء الجواب على
ق�سمين ،الأول بتقديم قاعدة عامة ي�ستفيد منها في موارد
((( الحر العالمي :و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص.471
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�أخرى (قال :يا زرارة ،كل هذا �س ّنة ،والو�ضوء فري�ضة ،ولي�س
�شئ من ال�سنة ينق�ض الفري�ضة) .هذه هي القاعدة ،كل
�شيء مفرو�ض في القر�آن ي�أتي ك�أولوية ،ويكون �أقوى مرتبة
مما لي�س في القر�آن من الأمور الواجب الإتيان بها �أو التي
ي�ستحب الإتيان بها .ثم �أ�ضاف الإمام �أن الم�س�ألة على عك�س
الت�سا�ؤل( :و�إن ذلك ليزيده تطهير ًا)(((.
مثال �أخالقي :الح�سن ال�صيقل ي�س�أل الإمام ال�صادق
ع ّما بلغه عن �أبيه الإمام الباقر «عليه ال�سالم» من �إجابة
حول م�س�ألتين قر�آنيتين ،من حيث مدى �صحة الم�ضمون
ومدى �صحة النقل ،قال( :قلت لأبى عبد اهلل «عليه ال�سالم»:
�إنا قد روينا عن �أبي جعفر «عليه ال�سالم» في قول يو�سف
ون{((( فقال :واهلل
«عليه ال�سالم» }أَيَّـُتـ َها الْ ِع ُير إِنَّ ُك ْم لَ َسا ِرُق َ
ِيرُه ْم َه َذا
ما �سرقوا وما كذب ،وقال �إبراهيم} :بَ ْل َفـ َع َل ُه َكب ُ
ُون{((( .فقال :واهلل ما فعلوا ،وما
اسأَلُو ُه ْم إ ِْن َكانُوا يَـ ْن ِطق َ
َف ْ
كذب) .فهل هذا الم�ضمون مقبول؟ وهل الرواية عن الباقر
((( الحر العاملي :و�سائل ال�شيعة ،ج� ،2ص.105
((( �سورة يو�سف.70 :
((( �سورة الأنبياء.63:
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�سليمة؟ جاء جواب الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»
كالتالي( :ما عندكم فيها يا �صيقل؟ قلت :ما عندنا فيها
�إال الت�سليم ،قال ،فقال �إن اهلل �أحب اثنين ،و�أبغ�ض اثنين:
�أحب الخطر) م�شي الخيالء والتكبر واالعتزاز بالقوة (فيما
بين ال�ص َّفين((( و�أحب الكذب في الإ�صالح .و�أبغ�ض الخطر
في الطرقات ،و�أبغ�ض الكذب في غير الإ�صالح� .إن �إبراهيم
ِيرُه ْم َه َذا{ �إرادة
«عليه ال�سالم» �إنما قال }بَ ْل َفـ َع َل ُه َكب ُ
الإ�صالح ،وداللة على �أنهم ال يفعلون ،وقال يو�سف «عليه
ال�سالم»� :إرادة الإ�صالح)((( .هنا تترتب الأولويات ،توهين
عزائم العدو بم�شية التبختر ،وهي �صفة �أخالقية �سلوكية
العجب ،وكذلك الإ�صالح بين
مبغو�ضة ومالزمة للتكبر �أو ُ
المتخا�صمين� ،أو �إ�صالح المجتمع من خالل ِذكر افترا�ض
غير حقيقي من �أجل فتح العيون على الحقيقة ال�صادمة
وذلك عن طريق الكذب.
((( �أمام العدو المحارب كما �أثنى النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» على
م�شية �أبو دجانة الأن�صاري يوم � ُأحد حين جعل يتبختر بين ال�صف ّين
فقال «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إنها لم�شية يبغ�ضها اهلل �إ ّال في مثل هذا
الموطن).
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،69ص.237
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وفي القر�آن الكريم �إ�شارة وا�ضحة �إلى مو�ضوع التراتبية
و�أهمية و�ضع �س ّلم للأولويات بحيث يتم من خالل ذلك
المفا�ضلة بين الأمور حيث قال «تعالى»} :أَ َج َع ْلتُ ْم ِسقَايَ َة
اج َو ِع َما َرَة الْ َمس ِج ِد الْ َحرا ِم َك َم ْن آ َم َن ب َّ
ِالل ِه َوالَْيـ ْوِم ْال ِخ ِر
الْ َح ِّ
ْ
َ
الل ِه َو َّ
ون ِعن َد َّ
ِيل َّ
الل ُه َل يَـ ْه ِدي الْ َق ْوَم
الل ِه َل يَ ْسَتـ ُو َ
َو َجا َه َد ِفي َسب ِ
َّ
الظالِ ِم َين{((( وقد روى عدة من المف�سرين -كما في تف�سير

الطبري وغيره� -أن الآية تخ�ص المفا�ضلة بين طلحة بن
�شيبة وبيده مفتاح الكعبة ،والعبا�س عم النبي وبيده �شئون
ال�سقاية ،وعلي بن �أبي طالب في تاريخه الإيماني والجهادي.
 .2فهم الواقع فهم ًا عميق ًا ،حيث �أن الزمان والمكان
يفر�ضان تح ّوالت في الأولويات ،ومن الخط�أ الفادح �أن
نت�صور �أن �أولويات القرون الهجرية الأولى هي كلها بال�ضرورة
�أولويات لجميع الع�صور.
كانت من �أولويات النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» في
مجتمع المدينة وال�صراع القائم مع اليهود فكري ًا وميداني ًا
واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،والخوف من ذوبان هوية المجتمع
((( �سورة التوبة.19:
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الم�سلم الفتي في المجتمع اليهودي العتيق ال�سيما مع ظهور
بع�ض بوادر ذلك في م�س�ألة ال ِقبلة وغيرها� ،أن يحافظ النبي
بمجموعة من القرارات على هذا المجتمع الفتي وهويته ،ومن
هنا لما �سئل �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» عن قول الر�سول
«�صلى اهلل عليه و�آله»( :غيروا ال�شيب وال ت�شبهوا باليهود)
قال�( :إنما قال «�صلى اهلل عليه و�آله» ذلك والدين قل ،ف�أما
الآن وقد ات�سع نطاقه) بكثرة �أتباعه واالمتداد الجغرافي
(و�ضرب بجرانه) بتم ّكنه (فامروء وما اختار)(((.
• نتائج خطيرة:

النقطة الأخرى التي يجب االلتفات �إليها �أن التالعب
ب�سلم الأولويات قد ي�ؤدي �إلى نتائج خطيرة جد ًا على م�ستوى
فهم الدين وتطبيقه ...وما يعاني منه الم�سلمون اليوم -في
جانب ملحوظ منه� -إنما يعود لذلك.
هذا الخلل ابتلي به اليهود ب�شكل كبير ووا�ضح ،بحيث �أنهم
ا�ستغرقوا في �صغائر الم�سائل ال�شرعية �إلى حد الو�سو�سة،
بينما ا�ست�سهلوا عظائم الأمور وتجر�أوا عليها ب�شكل غريب.
((( الر�ضي :نهج البالغة ،ج� ،4ص.5
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كنت �أ�شاهد برنامج ًا وثائقي ًا عن طعام اليهود المتدينين
في الواليات المتحدة ،وعن ا�شتراطهم �أن يكون �صاحب
المطعم يهودي ًا� ،أو �أن ّ
يوظف يهودي ًا ليكون هو �أ ّول من يفتح
الباب ،ولكي يت�أكد �أن الطعام مطابق للموا�صفات ال�شرعية،
و�إال ف�إن اليهودي المتدين لن يدخل هذا المطعم ولن يطمئن
�إلى �أكله.
في البداية كنت �أت�صور �أن الم�س�ألة ترتبط باللحوم،
ولكن تب ّين الحق ًا �أن من م�سئوليات هذا الموظف �أن يغ�سل
الخ�س ويبحث -وب�شكل دقيق جد ًا -في ورقة ورقة منها
خل ّوها من �أية ح�شرة �صغيرة قد تكون ما زالت عالقة بها
بعد الغ�سل .ولما �س�أله مق ّدم البرنامج عن ذلك ،قال �أن �أكل
الح�شرات مح ّرم عندهم ،والبد من باب االحتياط والحر�ص
على تطبيق ال�شريعة اليهودية �أن يقوم بذلك.
ويمكن �أن نجد في القر�آن الكريم �إ�شارات لمثل هذه
المفارقات عند ال�شخ�صية اليهودية ،ومثال ذلك ق�صة
البقرة التي بالغوا في اال�ستف�سار عن موا�صفاتها (ال�شرعية)
بينما كانت الأولوية هي تنفيذ الأمر الإلهي وطاعة ر�سولهم
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اآلن ِج ْئ َت بِالْ َح ِّق َف َذبَ ُحو َها َوَما
مو�سى «عليه ال�سالم»َ } :قالُواْ َ
ون{(((.
َكا ُدواْ يَـ ْف َع ُل َ

ومثل ذلك جر�أتهم على قتل ُر�سل اهلل والتمرد عليهم
اب َوَقـ َّفْيـنَا
متى ما لم ين�سجموا معهمَ } :ولَق ْ
وسى الْ ِكتَ َ
َد آتَـْيـنَا ُم َ

يسى ابْ َن َم ْريَ َم الَْبـيِّنَ ِ
وح
ِمن بَـ ْع ِد ِه ب ُّ
ات َوأَي َّْدنَا ُه ب ُِر ِ
ِالر ُس ِل َوآتَـْيـنَا ِع َ
الْ ُق ُد ِس أََف ُك َّل َما َجا َءُك ْم َر ُس ٌ
استَ ْكَبـ ْرتُ ْم
ُس ُك ُم ْ
ول بِ َما َال تَـ ْه َوى أَنف ُ
ون{((( ،في حين �أنك عندما تراجع
َفـ َف ِريقاً َك َّذْبـتُ ْم َوَف ِريقًا تَـ ْقُتـ ُل َ

�أحكام الذبائح عندهم وما يجوز �أكله من الذبيحة وما هو
محرم ،تجدهم مت�شددين ومحتاطين �إلى �آخر درجة �أنهم
ح ّرموا ما لم يح ّرمه اهلل عليهمُ } :ك ُّل َّ
ان ِح ًّ
ال لِّبَنِي
الط َعا ِم َك َ

يل َع َلى نَـف ِ
ِس َرائِ ُ
ِس َرائِ َ
ْس ِه ِمن َقـ ْب ِل أَن تُـَنـ َّز َل الَّتـ ْوَرا ُة
يل إِالَّ َما َح َّرَم إ ْ
إْ
ينَ ،ف َم ِن اْفـَتـر َى َع َلى َّ
الل ِه
ُق ْل َف ْأتُواْ بِالَّتـ ْوَرا ِة َفاْتـ ُلو َها إِن ُكنتُ ْم َصا ِد ِق َ
َ
الْ َك ِذ َب ِمن بَـ ْع ِد َذلِ َك َفأُولَئِ َك ُهم َّ
ون{(((.
الظالِ ُم َ
ُ

ومن المفارقات عندهم �إباحة قتل بع�ضهم البع�ض
وتهجير بع�ضهم البع�ض مع �أن اهلل ح ّرم ذلك عليهم و�أخذ
((( �سورة البقرة.71:
((( �سورة البقرة87:
((( �سورة �آل عمران.94-93:
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منهم المواثيق ،بينما لو وقع �أحدهم �أ�سير ًا عند (الأغيار)
بادروا �إلى ا�سترجاعه ولو ب�أغلى الأثمان! ف�إما �أن تكون للفرد
ُحرمة �أو ال تكون� ،أما بالن�سبة �إليهم فالم�س�ألة مختلفة تمام ًا.
ون ِد َما َءُك ْم
قال «تعالى»َ } :وإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَا َق ُك ْم َال تَ ْس ِف ُك َ
ون ،ث َُّم
ُس ُكم ِّمن ِديَارُِك ْم ث َُّم أَْقـ َرْرتُ ْم َوأَنتُ ْم تَ ْش َه ُد َ
َو َال تُ ْخ ِر ُج َ
ون أَنف َ
ون َف ِريقًا ِّم ُ
نكم ِّمن ِديَا ِرِه ْم
ُس ُك ْم َوتُ ْخ ِر ُج َ
أَنتُ ْم َه ُؤالء تَـ ْقُتـ ُل َ
ون أَنف َ
ون َع َل ْيهِم بِا ِإلثْ ِم َوالْ ُع ْد َو ِ
ان َوإِن يَْأتُوُك ْم أُ َسا َرى تُـفَا ُدو ُه ْم َو ُه َو
تَ َظا َه ُر َ

ض الْ ِكتَ ِ
ض
اج ُه ْم أََفـُتـ ْؤِمنُ َ
ُر َ
ون بَِبـ ْع ٍ
ون بَِبـ ْع ِ
ُم َح َّرٌم َع َل ْي ُك ْم إ ْ
ِخ َر ُ
اب َوتَ ْكف ُ
َف َما َج َزاء َمن يَـ ْف َع ُل َذلِ َك ِم ُ
نك ْم إِالَّ ِخ ْز ٌي ِفي الْ َحيَا ِة ُّ
الدْنـيَا َويَـ ْوَم
اب َوَما َّ
ون إِلَى أَ َش ِّد الْ َع َذ ِ
ون{(((.
الل ُه بِ َغا ِف ٍل َعمَّا تَـ ْع َم ُل َ
الْ ِقيَا َم ِة يُـ َرُّد َ

وال�سبب هو التالعب في �سلم الأولويات.

نف�س ما ابتلي به اليهود من فقدان المعايير ال�سليمة
ب�سبب التالعب في �س ّلم الأولويات ،ابتلي به الم�سلمون بعد
ذلك .فعندما نراجع �آيات ال�سور المكية الأولى نجدها تذكر
بالإ�ضافة �إلى ال�صالة والإيمان باهلل وبالآخرة -عناوينمكررة تقريب ًا من الآثام والجرائم التي يرتكبها الإن�سان،
((( �سورة البقرة.85-84:
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ويهدِّ د اهلل بالعقاب عليها في الآخرة �أ�ش َّد العقاب ،فما هي؟
في ذلك الوقت ،كانت �أنواع المعا�صي ُترتَكب في مكة،
الزنا و�أخواتها من الفواح�ش� ،شرب الخمر ،المعازف
والغناء ،القمار ...ومع هذا نجد �أن الآيات ال تتعر�ض للحديث
عنها ،بل هي تر ّكز على المعا�صي المتع ِّلقة بحقوق اليتامى
والم�ساكين والعبيد والغ�ش التجاري ،مع ر ْبط ذلك بالكفر
بالآخرة .ثم �إننا لو رجعنا �إلى الترتيب الزمني لنزول الآيات
المتعلقة بالقمار والزنا و�شرب الخمر ومخالفات ال�ستر
ال�شرعي للمر�أة ،لوجدناها قد نزلت في العهد المدني...
لماذا؟ ما هي الر�سالة التي تريد هذه الآيات �أن تو�صلها
�إلينا؟ �أال يحتاج الأمر �إلى وقفة تف ّكر حول نظرتنا للمعا�صي
ولو على م�ستوى االحتمال؟
اليوم لو ت َْطلب من � َّأي متد ِّين �أن َي�ضرب لك �أمثلة على
المعا�صي وب�شكل عفوي ،ف�سيجيبك فور ًا :الزنا� ،شرب
الخمر ،الغناء ،القمار ...ولعله نادر ًا ما يتبادر �إلى الذهن
مثال �أكل حقوق النا�س ،والغ�ش التجاري ،والظلم االجتماعي،
والعدوان على ال�ضعفاء ،وعدم م�ساعدة الم�ساكين.
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�أنا ال �أريد هنا �أن �أه ِّون من درجة المعا�صي من قبيل الزنا
و�شرب الخمر والغناء المحرم والقمار و�أمثال ذلك ،وال �أدعو
�إلى الت�ساهل في اال�ستجابة �إلى الأوامر والنواهي الإلهية..
فالمع�صية مع�صية ،والحرام حرام ..والعقوبة ال�شديدة
ُم�ستح َّقة ،ولكن �أريد �أنْ �أقول �أنّ في تربيتنا الدينية والأخالقية
وال�شرعية ـ ـ كم�سلمين عموم ًا ـ ـ تركيز ًا على �أمور ،في مقابل
التهاون والتراخي في �أمور �أخرى يبدو �أنها �أكثر �أهمية عند
اهلل ،و�أعظم ،و�أخطر� ،أو بنف�س الم�ستوى على الأقل.
اليوم الخطاب الديني الأخالقي وال�شرعي عند الم�سلمين
على اختالف طوائفهم ،وفي عمومه ،ال ير ّكز على هذا
الأخطر والأعظم .وباعتقادي �أن هذا �أ ّثر حتى على �أجندات
الإ�سالميين من �أع�ضاء مجل�س الأمة في �أولوياتهم .بل وحتى
على �أجندات التكفيريين والمتط ّرفين الإ�سالميين وعلى
نظام عقوباتهم حين ت�س ّنى لهم �أن يحكموا في المناطق التي
�سيطروا عليها في الحروب الأهلية في البالد المختلفة ،فقد
حكموا با ّدعائهم وفق الإ�سالم والخالفة الإ�سالمية ..فمن
الذين عوقبوا؟ وعلى من �أقيمت الحدود؟
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• تناقضات سلوكية:

للأ�سف هناك �شواهد عديدة على �أنّ �شريحة ُيعت ُّد بها من
المتد ّينين َمن ت�أتيهم فر�صة متع ّلقة بف�ساد مالي� ،أو ُيط َرح
عليهم افترا�ض �أن ت�أتيهم مثل هذه الفر�صة ،فال يتح ّرجون،
�سواء �أكان ب�صورة ر�شوة� ،أو الم�ساهمة في غ�سيل �أموال تجار
المخدرات والأ�سلحة� ،أو التع ّدي على خزينة المال العام ،وما
�إلى ذلك ...ويجدون �ألف تبرير وتبرير للإباحة.
ومثلهم متد ّينون ِمن �أهل ال�صالة وال�صيام وال�صفوف
الأولى في الجماعات َمن �إذا تع ّلق الأمر بحقوق النا�س
تهاونوا ..ي�أكلون حقوق النا�س في ال�صفقات التجارية،
وتنفيذ الم�شاريع والمقاوالت ،وفي المواريث ،وغير ذلك.
نف�س هذه ال�شرائح لو ُعر�ض على �أ�صحابها �أن ي�ستمعوا
�إلى الغناء� ،أو �أن يرتكبوا الزنا� ،أو �أن ي�شتركوا في لعبة فيها
طعام ما م�شكوك التذكية،
�شبهة قمارية� ،أو �أن ي�أكلوا من ٍ
ف�إنك تجدهم في قمة التقوى ،ويدخلون في �أدق التفا�صيل
لالطمئنان �إلى تج ّنب الحرام ..وهذا ممتاز ،ولكنه غير
كاف ،وال تكتمل به فقط هوية الإن�سان المتد ّين.
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وقد ظهرت بوادر من هذه الحالة على عهد النبي في
المدينة المنورة ،حيث كان البع�ض يحر�ص على م�سائل
�صغيرة لربما هي من موروثات العادات والتقاليد ،بينما
قد يتهاون في م�سائل يعتبرها الإ�سالم جوهرية وت�أ�سي�سية
في �شخ�صية الإن�سان الم�ؤمن ،وهي التي ينبغي العناية بها
في المقام الأول ،قال «تعالى»} :يَ ْسأَلُونَ َك َع ِن األ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي
وت ِمن ُظ ُهوِرَها
يت لِلنَّ ِ
س الْب ُِّر بِأَ ْن تَْأتُـ ْوا الُْبـيُ َ
َم َوا ِق ُ
اس َوالْ َح ِّج َولَْي َ
وت ِم ْن أَْبـ َوابِ َها َواتَّـقُواْ َّ
الل َه لَ َع َّل ُك ْم
َولَ ِك َّن الْب َِّر َم ِن اتَّـقَى َوأْتُواْ الُْبـيُ َ

ون{(((.
تُـ ْف ِل ُح َ

وفي مورد �آخر لما كثر الجدال والخ�صام بين النا�س
بعد تحويل القبلة من الم�سجد الأق�صى �إلى الم�سجد الحرام
نبههم اهلل تعالى �أن هذه الم�س�ألة لي�ست �أولوية لكم لتعي�شوا
كل هذا ال�صراع الفكري والنف�سي فيما بينكم ومع اليهود،
و�أن اال�ستغراق في م�س�ألة �شرعية �صغيرة لن يحقق التقوى
َّ
س الْب َِّر أَن تُـ َولُّواْ ُو ُجو َه ُك ْم
التي هي غاية الت�شريعات} :ل ْي َ

ِقب َل الْ َم ْش ِر ِق َوالْ َم ْغ ِر ِب َولَ ِك َّن الْب َِّر َم ْن آ َم َن ب َّ
ِالل ِه َوالَْيـ ْوِم ِ
اآلخ ِر
َ
((( �سورة البقرة.189:
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ِين َوآتَى الْ َم َ
َوالْ َمالئِ َك ِة َوالْ ِكتَ ِ
ُربَى
اب َوالنَّبِيّ َ
ال َع َلى ُحبِّ ِه َذوِي الْق ْ
الرَق ِ
اب َوأَ َقا َم
ِيل َو َّ
ين َوابْ َن َّ
السب ِ
السائِِل َ
َوالَْيـتَا َمى َوالْ َم َس ِاك َ
ين َوِفي ِّ
الصال َة َوآتَى َّ
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِذَا َعا َه ُدواْ َو َّ
َّ
ين ِفي
الزَكا َة َوالْ ُموُف َ
الصابِ ِر َ
الْبَْأ َساء َو َّ
ين َص َد ُقوا َوأُولَئِ َك ُه ُم
ين الْبَْأ ِس أُ ْولَئِ َك الَّ ِذ َ
الض َّراء َو ِح َ

ُون{(((.
الْ ُمَّتـق َ

على �أنّ من المحتمل �أنّ الخلل الذي �أ�صاب الم�سلمين
الحق ًا في ترتيب �س ّلم الأولويات في التربية ال�شرعية
والأخالقية له امتداد تاريخي بعيد ،يعود �إلى تالقي م�صالح
وعاظ ال�سالطين ،حيث ّتم
بع�ض الحكام الفا�سدين مع ّ
التركيز والت�شديد على بع�ض العناوين والتغا�ضي عن عناوين
�أخرى ،بما يخدم في نهاية المطاف م�صالح القوى الحاكمة
والغ�ش التجاري ،و� َ
الظلم االجتماعيَّ ،
أكل
الفا�سدة �آنذاك� .إنّ
َ
َ
وا�ستغالل ال�ضعفاء،
الخدمية،
حقوق النا�س في التعاقدات َ
والف�سا َد المالي والإداري ،ال تق ّل ُقبح ًا عن الزنا واال�ستماع
�إلى الغناء و�شرب الخمر ولعب القمار� ،إنْ لم تكن �أ�ش َّد قبح ًا
وعقوب ًة �أخرو ّية.
((( �سورة البقرة.177:
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وهذا ما يمكن �أن ن�ست�ش َّفه من تركيز ال�سور المكية على
نوعية مح ّددة من المعا�صي والجرائم في المجتمع المكي،
على الرغم من �أ ّنها لم تكن الوحيدة المنت�شرة فيه حينذاك.
وهذا ما يجب �أن يدفعنا ـ ـ في العموم ـ ـ �إلى �إعادة النظر
في خطابنا الدِّ يني ال�شرعي والأخالقي ،ال من حيث الأ�سلوب
فح�سب ،بل ومن حيث الم�ضمون �أي�ض ًا.
وواحدة من العناوين التي بحاجة �إلى �إعادة نظر وتعديل
هو ما له عالقة بنظرتنا �إلى المعا�صي ،من حيث ح�ضور
بع�ض مفرداتها الغائبة عن الذهنية المتد ّينة� ،أو الحا�ضرة
بدرجة �ضعيفة من ال ُقبح ال تتحقق من خاللها التقوى عند
االبتالء بها ،على الرغم من �أنها ـ ـ بح�سب ظاهر القر�آن
الكريم ـ ـ ال تق ّل �سو ًء عن كثير من المعا�صي التي نتج ّنبها� ،إنْ
أعظم و�أكث َر خطر ًا و�أ�ش َّد عقوبة في الآخرة .ولعل في
لم تكن � َ
التجارب العديدة التي خا�ضها الإ�سالميون وعاي�شناها على
م ّر ال�سنوات ال�سابقة ما يكفي ليكون دلي ًال على وجود مثل
هذا الخلل الخطير الذي ع ّبر �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم»
ب�س ال َفر ِو مقلوب ًا).
عن جانب منه بقوله( :و ُل ِب َ�س ال ُ
إ�سالم ُل َ
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هذا نموذج �صارخ على ما تم التالعب به في �س ّلم
الأولويات في تقديم �صورة الدين للنا�س وم�سخ �شخ�صية
الإن�سان الم�سلم بحيث يحتاط �إلى درجة الو�سو�سة في الأمور
الب�سيطة بينما ال يجتريء على عظائم الأمور وك�أنه لم يفعل
�شيئ ًا ،وما ذاك �إال لأنه ال يرى فيها �إال �أمور ًا مت�أخرة ُرتبة عن
م�س�ألة فرعية ترتبط بالنجا�سة على الثوب �أو طريقة غ�سل
اليد في الو�ضوء� ،أتكون من الباطن �أو الظاهر ومن المرفق
�أم من الكف ،وهل وقعت الجزئية التاريخية كما هي مروية
�أم ب�صورة مختلفة بينما ال يبالي �صاحب هذه الت�سا�ؤالت لو
هتك حرمة �أخيه الم�ؤمن �أو عمل على ت�سقيط �شخ�صيته �أو
االفتراء عليه بتعليقة �أو تمريرة لر�سالة و�صلته عبر و�سيلة
من و�سائل التوا�صل االجتماعي.
• دور األمويين:

التوجه
وكان الأمويون بمثابة المح ّرك �أو الراعي لمثل هذا ّ
الذي يغ ّير حقيقة الإ�سالم ويق ّدمها بهذه ال�صورة المم�سوخة
التي ع ّبر عبداهلل بن عمر عن االنزعاج منها بلحاظ �أنها
واحدة من العوامل التي �س ّهلت على البع�ض قتل الإمام
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الح�سين «عليه ال�سالم» .ففي �صحيح البخاري( :حدثني
محمد بن ب�شار ،حدثنا غندر ،حدثنا �شعبة ،عن محمد بن
�أبي يعقوب� ،سمعت ابن �أبي نعم� ،سمعت عبد اهلل بن عمر،
حرم؟ قال� :شعبة �أح�سبه يقتل الذباب ،فقال:
و�س�أله عن ال ُم ِ
�أهل العراق ي�س�ألون عن الذباب ،وقد قتلوا ابن ابنة ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» ،وقال النبي «�صلى اهلل عليه
و�سلم» :هما ريحانتاي من الدنيا)(((.
في (عمدة القاري �شرح �صحيح البخاري) لبدر الدين
العيني�( :إنما قال متعجبا حيث ي�س�ألون عن قتل الذباب
ويتفكرون فيه ،وقد كانوا اجتر�أوا على قتل الح�سين بن علي
وابن بنت ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذا �شيء
عجيب ،ي�س�ألون عن ال�شيء الي�سير ويفرطون في ال�شيء
الخطر العظيم)(((.
وفي م�سند �أحمد بن حنبل :عن عبدالرحمن بن �أبي ُن ْعم:
البعو�ض
دم
ُ
جال�سا َ
ِ
عند ِ
(كنت ً
ابن عم َر فجا َء رج ٌل ي�س� ُأل عن ِ
((( البخاري� :صحيح البخاري ،ح.3576

((( العيني :عمدة القاري ،ج � ،١٦ص .٢٤٣
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العراق قال
أهل
فقال ل ُه ابنُ عم َر ِم َّمن � َ
ِ
أنت قال �أنا من � ِ
ر�سول
دم
البعو�ض وقد قتلوا ابنَ
ِ
ِ
انظروا �إلى هذا ي�س�أ ُلني عن ِ
�سمعت َ
هلل «�صلى اهلل
هلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» وقد
ُ
ر�سول ا ِ
ا ِ
عليه و�سلم» ُ
ريحا َنت ََّي من ال ُّدنيا)(((.
يقول هما َ
قات،
وجاء في �شرح الحديث�( :أي :يرت َِكبون ال ُمو ِب ِ
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم»،
و َيج ُر�ؤون على قت ِْل ِ
حفيد ِ
ظهرون َ
كمال التَّقوى وال َو َر ِع في ُن ُ�س ِكهم،
َّثم بعد ذلك ُي ِ
باب)(((.
في�س�أَلون عن َقت ِْل ال ُّذ ِ
ومن هنا كانت واحدة من الأ�سباب الرئي�سة لنه�ضة
الح�سين «عليه ال�سالم» -بغ�ض النظر عن م�س�ألة الحكم -هي
ال�سعي لت�صحيح مفاهيم الدين و�أ�س�سه ومبادئه وت�شريعاته
التي عبث بها الأمويون ب�شتى الطرق ،حتى عادت الجاهلية
�إلى ال�ساحة بثوب الإ�سالم ،وهذا ما لربما �أ�شار �إليه �ضمن ًا
قم ُر بني ها�شم العبا�س بن �أمير الم�ؤمنين حيث قال على ما
رواه عن ل�سانه ابن �شهرا�شوب في كتابه (المناقب) وذلك
((( ابن حنبل :الم�سند ،ج� ،8ص.168
((( قا�سم :منار القاري �شرح مخت�صر �صحيح البخاري� ،ص.1499
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قبيل ا�ست�شهاده «ر�ضوان اهلل عليه»(((:
�إني �أحامي �أبد ًا عن ديني
قطعتم يميني
واهلل �إن
ُ
أمين
اليقين
إمام �صادق
ِ
نجل النبي الطاهر ال ِ
ِ
وعن � ٍ
فقد كان الدفا ُع عن الدين والر�سالة العنوانَ البارز في
أنف�سهم في يوم
هذه النه�ضة ،وق ّدم من ق ّدم من ال�شهداء � َ
الطف -ومن �أبرزهم �أبو الف�ضل العبا�س «ر�ضوان اهلل عليه»-
قربان ًا في هذا الطريق ،و�سعي ًا لتح ّمل الم�سئولية العظيمة.
روى ال�شيخ المفيد في كتابه الإر�شاد( :فلما ر�أى العبا�س
بن علي «رحمة اهلل عليه» كثرة القتلى في �أهله قال لإخوته
من �أمه  -وهم عبد اهلل وجعفر وعثمان  -يا بني �أمي ،تقدموا
حتى �أراكم قد ن�صحتم هلل ولر�سوله ،ف�إنه ال ولد لكم .فتقدم
عبد اهلل فقاتل قتا ًال �شديد ًا ،فاختلف هو وهانئ بن ثبيت
الح�ضرمي �ضربتين فقتله هانئ لعنه اهلل .وتقدم بعده جعفر
بن علي رحمه اهلل فقتله �أي�ضا هانئ .وتعمد خولي بن يزيد
الأ�صبحي عثمان بن علي «ر�ضي اهلل عنه» وقد قام مقام
((( ابن �شهر �آ�شوب :مناقب �آل �أبي طالب ،ج � ،٣ص .٢٥٦
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�إخوته فرماه ب�سهم ف�صرعه ،و�شد عليه رجل من بني دارم
فاحتز ر�أ�سه .وحملت الجماعة على الح�سين «عليه ال�سالم»
فغلبوه على ع�سكره ،وا�شتد به العط�ش ،فركب ال ُم�س ّناة)
تراب عال يحجز بين النهر والأر�ض الزراعية (يريد الفرات
وبين يديه العبا�س �أخوه ،فاعتر�ضته خيل ابن �سعد وفيهم
رجل من بني دارم فقال لهم :ويلكم حولوا بينه وبين الفرات
وال تمكنوه من الماء ،فقال الح�سين «عليه ال�سالم» :اللهم
�أظمئه .فغ�ضب الدارمي ورماه ب�سهم ف�أثبته في حنكه،
فانتزع الح�سين «عليه ال�سالم» ال�سهم وب�سط يده تحت حنكه
فامتلأت راحتاه بالدم ،فرمى به ثم قال :اللهم �إني �أ�شكو
�إليك ما يفعل بابن بنت نبيك .ثم رجع �إلى مكانه وقد ا�شتد
به العط�ش .و�أحاط القوم بالعبا�س فاقتطعوه عنه ،فجعل
يقاتلهم وحده حتى ُقتل«ر�ضوان اهلل عليه» ،وكان المتولي
لقتله زيد بن ورقاء الحنفي وحكيم بن الطفيل ال�سنب�سي بعد
�أن �أثخن بالجراح فلم ي�ستطع حراك ًا)(((.

((( المفيد :الإر�شاد ،ج� ،2ص.109
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ترجيح القيمة األخالقية

عندما يقع التزاحم بين االختيارات ،عاد ًة ما يتجه
تفكير الإن�سان �إلى قاعدة تقديم الأهم على المهم ،حيث تتم
المفا�ضلة بين االختيارين بنا ًء على ذلك ،ف�إذا تب ّين �أن �أحد
الطرفين �أهم� ،أخذنا به ،وتركنا الآخر.

ترجيح القيمة الأخالقية
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وقد م ّرت معنا بع�ض الأمثلة في المو�ضوع ال�سابق الذي
تحدثت فيه عن (فقه الأولويات) حيث قلت ب�أن التقوى وما
يحقق التقوى من قبيل طاعة اهلل والإح�سان �إلى النا�س
و�أمثال ذلك �أهم و�أولى من �أن ن�ستغرق في م�س�ألة �شرعية
جزئية من قبيل تغيير القبلة ،وهكذا ف�إن الإيمان والجهاد في
�سبيل اهلل �أهم من �سقاية الحاج وعمارة الم�سجد الحرام.
• معايير األهمية:

ولكن الحقيقة �أن قاعدة تقديم الأهم على المهم لي�ست
القاعدة الوحيدة للتفا�ضل بين الأمور وترجيح طرف على
�آخر ،بل �ص ّرح بع�ض الفقهاء ب�أن هذه الو�سيلة للترجيح ت�أتي
في نهاية الخيارات المتاحة عند التزاحم.
وقبل �أن �أعر�ض بع�ض النماذج لحاالت يكون فيها الترجيح
قائم ًا على �أ�س�س وقواعد �أخرى ،البد من التوقف عند نقطة
المرجح ،ويتم ّثل في ال�س�ؤال التالي :ما هو
مهمة ترتبط بهذا
ِّ
المعيار في كون هذا الأمر �أهم من الآخر؟ هل هو الأكثر نفع ًا
فقط؟ �أي كلما زاد الحا�صل والناتج من الفعل �أو الترك كان
�أهم؟ �أي كلما زاد الثواب مث ًال كان �أهم؟
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فلنالحظ الن�ص التالي ..في و�صية علي لمالك الأ�شتر:
(و�إذا قمت في �صالتك للنا�س فال تكوننّ من ّفر ًا وال م�ض ّيع ًا،
ف�إن في النا�س من به العلة وله الحاجة ،وقد �س�ألت ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» حين وجهني �إلى اليمن :كيف �أ�صلي
بهم؟ فقال�« :صل بهم ك�صالة �أ�ضعفهم ،وكن بالم�ؤمنين
رحيم ًا»)(((.
حتى �أن جابر ًا الأن�صاري يروي �أن النبي انزعج كثير ًا
من ت�صرف �أبي بن كعب حين �أ ّم الم�صلين في م�سجد قباء
ف�أطال في ال�صالة فبلغته �شكوى الطرفين الإمام والم�أمون.
أبي بن كعب ي�ص ّلي ب�أهل قباء فا�ستفتح
عن جابر قال: (كان � ّ
�سورة طويلة ،فدخل معه غالم من الأن�صار في ال�صالة ،فلما
أبي ف�أتى النبي
�سمعه ا�ستفتحها انفتل من �صالته ،فغ�ضب � ّ
«�صلى اهلل عليه و�سلم» ي�شكو الغالم ،و�أتى الغالم ي�شكو �أبيا،
فغ�ضب النبي «�صلى اهلل عليه و�سلم» حتى عرف الغ�ضب في
وجهه ثم قال � :إن منكم من ّفرين ،ف�إذا �صليتم ف�أوجزوا ،ف�إن
خلفكم ال�ضعيف والكبير والمري�ض وذا الحاجة)(((.
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .53
((( ابن حجر :فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،ج� ،2ص.232
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وفي مورد �آخر ،ب َل َغه �شكوى �أحد الم�صلين من �إطالة
�صالة الفجر ب�شكل مرهق مما �أدى �إلى �أن يتعمد �أحد
الم�أمومين للت�أخر عن الح�ضور في بداية ال�صالة( :حدثنا
�إ�سماعيل قال� :سمعت قي�س ًا قال� :أخبرني �أبو م�سعود �أن
رج ًال قال :واهلل يا ر�سول اهلل �إني لأت�أخر عن �صالة الغداة
من �أجل فالن ،مما يطيل بنا .فما ر�أيت ر�سول اهلل «�صلى اهلل
عليه و�سلم» في موعظة �أ�شد غ�ضب ًا منه يومئذ .ثم قال� :إنّ
منكم من ّفرين ،ف�أيكم ما �صلى بالنا�س فليتج ّوز) من الإيجاز
واالخت�صار (ف�إنّ فيهم ال�ضعيف والكبير وذا الحاجة)(((.
�أما من كان منفرد ًا فليفعل ما ي�شاء ،فعن ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال�( :إذا �صلى �أحدكم للنا�س
فليخفف ف�إن منهم ال�ضعيف وال�سقيم والكبير ،و�إذا �صلى
�أحدكم لنف�سه فليط ّول ما �شا َء)(((.
فمن دون �شك �أن ال�صالة ذات نفع كبير وثواب الجماعة
ال ُيق ّدر �أحيان ًا بح�سب عدد الم�أمومين ،ولكن مع هذا كانت
((( البخاري� :صحيح البخاري ،ح.670
((( البخاري� :صحيح البخاري ،ح.671
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الأهمية ل�صالح مراعاة حال النا�س في �ضعفهم �أو تعبهم.
وقد َيطر�أ �أمر ي�ستدعي الإ�سراع والتخفيف ب�شكل وا�ضح في
ال�صالة المفرو�ضة كما في الرواية التالية عن ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إني لأدخل في ال�صالة و�أنا �أريد
�إطالتها ،ف�أ�سمع بكاء ال�صبي ،ف�أتج ّوز في �صالتي مما �أعلم
من �شدة وجد �أمه من بكائه)((( على الرغم من عظيم
الثواب في �صالة الجماعة مما ال يعد وال ُيح�صى .والجنبة
الأخالقية فيما �سبق وا�ضحة جد ًا ،فهو ر�سول الإن�سانية ،وما
�أر�سل �إال رحمة للعالمين.
وهذا يدفعنا �إلى القول �أن مقيا�س �أهمية ال�سلوك قيا�س ًا
ب�سلوك �آخر ال يخ�ضع فقط للنتائج النفعية ،بل قد يخ�ضع
لم�ستويات ُخ ُلقية الفعل ،فالمبرر الأخالقي للفعل جعله �أكثر
�أهمية من المبرر الم�صلحي المتمثل في زيادة الر�صيد من
الثواب .وهذا ما يجب �أن يلتفت �إليه كثيرون ممن ي�س�ألون:
�أيهما �أثوب كذا �أم كذا؟ فالم�س�ألة ال يجب �أن تكون على
الدوام �ضمن العقلية التجارية ،وك�أننا نتعامل مع اهلل ومع
((( البخاري� :صحيح البخاري ،ح.709
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الم�سائل المختلفة ونحن في بازار �أو �سوق للمزاد ،ف�أحيان ًا
يكون للجنبة الأخالقية مدخلية في الأمر.
في الكافي عن الإمام الباقر «عليه ال�سالم» �أنه قال:
( ....ولأن �أعول �أهل بيت من الم�سلمين� :أ�سد جوعتهم،
و�أك�سو عورتهم ،و�أكف وجوههم عن النا�س �أحب �إلي من �أن
�أحج حجة وحجة وحجة ومثلها ومثلها حتى بلغ ع�شرا ومثلها
ومثلها حتى بلغ ال�سبعين)((( .والمراد الحج المندوب فيما
لو دار الأمر بين هذا وهذا وال بديل.
ونف�س هذه الروحية الأخالقية تتجلى في الرواية التالية
التي يتفا�ضل فيها عمالن� ،أحدهما عبادي والآخر �إن�ساني،
ففي الكافي بال�سند عن �سكين بن عمار ،عن رجل من
�أ�صحابنا يكنى �أبا �أحمد قال( :كنت مع �أبي عبد اهلل «عليه
ال�سالم» في الطواف ويده في يدي� ،إذ عر�ض لي رجل �إلي
حاجة) ولعل كلمة له �ساقطة من العبارة (ف�أوم�أت �إليه بيدي،
فقلت له :كما �أنت حتى �أفرغ من طوافي .فقال �أبو عبد اهلل
«عليه ال�سالم» :ما هذا؟ فقلت� :أ�صلحك اهلل رجل جاءني في
((( الكليني :الكافي ،ج� ،2ص.195
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حاجة ،فقال لي� :أ م�سلم هو؟ قلت :نعم فقال لي :اذهب معه
في حاجته ،فقلت له� :أ�صلحك اهلل ف�أقطع الطواف؟ قال:
نعم ،قلت :و�إن كنت في المفرو�ض؟ قال :نعم و�إن كنت في
المفرو�ض)(((.
تعجب الرجل من جواب الإمام ،لماذا؟ لأن
الحظ ّ
المفرو�ض �أن هذا طواف حول بيت اهلل وعمل عبادي وثوابه
�أعظم من كثير من �أعمالنا الأخرى ،ولأنه قد يكون واجب ًا
بلحاظ �أنه جزء من عمرة �أو حج ،فكيف يقطعه ليذهب
لأمر يمكن �أدا�ؤه الحق ًا؟ بالطبع الفر�ض �أن الطواف �أي�ض ًا
مو�سع .ولكن ال ُبعد الأخالقي حا�ضر هنا ،كما هو حا�ضر في
ّ
رواية الكليني بال�سند عن عبد الرحمن بن الحجاج ،عن �أبي
عبد اهلل «عليه ال�سالم» قال :كنت �أطوف و�سفيان الثوري)
و�سفيان « 97هـ 161-هـ» فقيه كوفي ،و�أحد �أعالم الزهد عند
الم�سلمين ،و�إمام من �أئمة الحديث النبوي ،وواحد من تابعي
التابعين ،و�صاحب �إحدى المذاهب الإ�سالمية المندثرة،
والذي ظل مذهبه متداو ًال حتى القرن ال�سابع الهجري ،قال
((( الكليني :الكافي ،ج� ،4ص.414
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عنه الذهبي« :هو �شيخ الإ�سالم� ،إمام الحفاظ� ،سيد العلماء
العاملين في زمانه �أبو عبد اهلل الثوري الكوفي المجتهد
م�صنف كتاب الجامع» ،كما قال عنه ب�شر الحافي�« :سفيان
في زمانه ك�أبي بكر وعمر في زمانهما»( .قريب مني ،فقال:
يا �أبا عبد اهلل كيف كان ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ي�صنع بالحجر �إذا انتهى �إليه؟ فقلت :كان ر�سول اهلل «�صلى
اهلل عليه و�آله» ي�ستلمه في كل طواف فري�ضة ونافلة ،قال:
فتخلف عني قليال :فلما انتهيت �إلى الحجر جزت وم�شيت
فلم �أ�ستلمه ،فلحقني فقال :يا �أبا عبد اهلل �ألم تخبرني �أن
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» كان ي�ستلم الحجر في كل
طواف فري�ضة ونافلة؟ قلت :بلى ،فقال :قد مررت به فلم
ت�ستلم؟ فقلت� :إن النا�س كانوا يرون لر�سول اهلل «�صلى اهلل
عليه و�آله» ما ال يرون لي ،وكان �إذا انتهى �إلى الحجر �أفرجوا
له حتى ي�ستلمه و�إني �أكره الزحام)(((.
بالطبع هناك روايات �أخرى تتحدث عن تف�ضيل الحج
على ال�صدقة ،ولكن يبدو لي �أنها في مقام الرد على تهاون
((( الكليني :الكافي ،ج� ،4ص.405
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البع�ض ب�ش�أن الحج وتكا�سلهم عن ذلك ،فجاء الجواب رد ًا
على هذه النوعية من النا�س ،ال مطلق ًا ،وهذا ما يظهر من
الرواية التالية التي رواها ال�شيخ الطو�سي بال�سند عن �أبي عبد
اهلل «عليه ال�سالم» ،عن �أبيه ،عن �آبائه «عليهم ال�سالم»�( :أن
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» لقاه �أعرابي فقال له :يا ر�سول
اهلل �إني خرجت �أريد الحج ففاتني و�أنا رجل مميل ،فمرني �أن
�أ�صنع في مالي ما �أبلغ به مثل �أجر الحاج ،فالتفت �إليه ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فقال :انظر �إلي �أبي قبي�س فلو �أن
�أبا قبي�س لك ذهبة حمراء �أنفقته في �سبيل اهلل ما بلغت به ما
يبلغ الحاج .((()....ومثل هذا التعار�ض بين الروايات التي
تب ّين ما هو الأهم م�شهود ومتكرر ،وهذا ال يعني بال�ضرورة �أن
بع�ضها مكذوب �أو مح ّرف ،بل قد يكون �أننا غفلنا عن �سبب
ال�صدور� ،أو الظرف المحيط بالحدث� ،أو الخلل الذي يريد
النبي �أو الإمام معالجته من خالل �إجابته �أو بيانه.
وكل ما �سبق يفر�ض علينا فهم ر�ؤية الإ�سالم للقيمة
الأخالقية لل�سلوك وم�ستوياتها.
((( الطو�سي :تهذيب الأحكام ،ج� ،5ص.19
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• مرجحات متعددة:

ننتقل الآن لعر�ض بع�ض المرجحات� ،سوى الترجيح
بالأهمية ،ومن بينها:
 )1تقديم الم�ض َّيق على المو�سع :فعندما يقع التزاحم
مو�سع ،كان الترجيح
بين واجبين� ،أحدهما م�ض ّيق والآخر َّ
على �أ�سا�س �سعة الوقت و�ضيقه ال على �أ�سا�س الأهمية .فما
يمكن ت�أجيله ال يق ّدم على ما ال يمكن ت�أجيله.
مثال  :1ما لو كنت مكلف ًا ب�صالة الظهر ،و�أمامي ثالث
علي الآن �أن �أذهب �إلى المطار
�ساعات لأدائها ،ولكن يجب ّ
و�أو ّدي دين �شخ�ص �سي�سافر بعد قليل ،بحيث �أنني لو �أديت
ال�صالة وذهبت �إليه بعد ذلك� ،سيفوتني ،ف�أيهما �أقدِّ م؟ ال
�شك �أن �أداء الدين في هذه الحالة مق ّدم على �أداء ال�صالة
على ما لل�صالة من �أهمية.
مثال  :2عندما يقع التزاحم بين �أداء ال�صالة الفري�ضة
مع �سعة الوقت ،وبين �أمر �آخر واجب ولكنه �أقل �أهمية منها،
من قبيل َغ�سل الميت� ،إال �أن وقت هذا الواجب م�ض َّيق بحيث
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�أنني لو لم �أغ�سله الآن ف�سيقوم بذلك �شخ�ص ال يعرف
الأحكام ،و�س ُيدفن الميت ب�شكل خاطيء .من الوا�ضح �أن
ال�صالة المفرو�ضة �أهم من غ�سل الميت ،ولكن نتيجة �سعة
رجحناه على ال�صالة.
الوقت فيها ،و�ضيق الوقت في الثاني ّ
مثال � :3إذا ر�أى نجا�سة في الم�سجد وقد دخل وقت
ال�صالة تجب المبادرة �إلى �إزالتها ،مقدِّ م ًا التطهير على
ال�صالة مع �سعة وقتها ،على الرغم من �أن ال�صالة �أهم من
تطهير الم�سجد.
 )2تقديم ما ال بديل له على ما له بديل :فمن �أجل
المحافظة على الواجبين و�أدائهما بنح ٍو ما ،نق ّدم ما ال بديل
له ،ون�أتي ببديل الآخر
مثال  :1ما لو لم �أملك �إال ماء قلي ًال جد ًا ،وكان بدني
نج�س ًا وحانت ال�صالة ول�ست على و�ضوء ...فهل �أتو�ض�أ بهذا
الماء و�أ�صلي بالنجا�سة� ،أم �أطهر بدني و�أتيمم؟ من الوا�ضح
�أن المطلوب مني هو االختيار الثاني.
ويمكن �أن ن�ستفيد مما �سبق �أن الخطاب الديني عليه
�أن يالحظ �إمكانات التوفيق بين الأغرا�ض من حيث ال�سعة
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الزمانية والأفق الزماني ،فثمة ق�ضايا في ع�صرنا الحا�ضر
لها �أولوية وهي مق ّدمة على ما �سواها ،وال�سبب في ذلك �أن
ت�أجيلها ي�ؤدي �إلى �سلبيات كثيرة ،فيما يمكن ت�أجيل ق�ضايا
�أخرى لبحثها واالهتمام بها الحق ًا لأنها قابلة للت�أجيل ولي�ست
على �س ّلم الأولويات.
فالق�ضايا التي تم ّثل حالة طواريء ت�أخذ �صفة اال�ستعجال،
ويجب تقديمها والعناية بها على ح�ساب ق�ضايا �أخرى لي�ست
كذلك حالي ًا .وهذا وا�ضح في وقت ارتفعت فيه الوتيرة
الطائفية بقوة ،حيث ت�أتي معالجة وطرح الم�سائل المتعلقة
بالتكفير وحرمة الدماء ووحدة ال�صف و�أمثال ذلك في
مقام الأولوية على ق�ضايا �أخرى قد يكون من الالزم طرحها
ولكنها لي�ست طارئة ويمكن ت�أجيلها �إلى وقت �آخر بعد �أن
تهد�أ العا�صفة وتعود الأمور �إلى الحالة الطبيعية.
وهكذا ف�إن الحديث عن �أولوية بناء م�ست�شفى �أو مدر�سة
�أو دار للعجزة �أو م�صح لمعالجة المدمنين �أو دار للأيتام
في مدينة تتوافر فيها الم�ساجد يكون منطقي ًا جد ًا ومتوافق ًا
مع هذه القاعدة .وقد تكون ال�صورة معكو�سة ،فحيث تتوافر
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المدار�س والم�ست�شفيات ودور الرعاية ،ونفقد الم�ساجد،
�سيكون بناء الم�سجد �أولى في �سلم �أولوياتنا في الإنفاق
والم�شاريع الخيرية.
وهكذا ،ف�إن توفير التعليم الع�صري في بالد مليئة
بالتعليم الديني �أولى من ت�أ�سي�س مركز تعليم ديني �آخر،
والعك�س �صحيح.
والخال�صة �أننا في خطابنا الديني وتوجيهاتنا ال ي�صح �أن
ن�أخذ خيار ًا واحد ًا ونت�صور �أنه الأولى على طول الخط ،فهذه
نظرة قا�صرة ،لأن للزمان والمكان ت�أثير ًا في تقديم هذا على
ذاك عند التزاحم ،وعدم �إدراك ذلك جعل �أ�صحاب الر�ؤية
التطويرية للأوقاف في هذا الزمان يعانون من �ضيق �أفق
كثير من النا�س ،ب�سبب �ضيق �أفق الخطاب الديني �أ�ص ًال،
حيث ال يرون م�صداق ًا للعمل الخيري الذي يدر ثواب ًا كثير ًا
وفي المرتبة الأولى �إال بناء الم�ساجد ،وهذا لي�س دائم ًا
�صحيح.
والغريب �أن الم�سلمين في �أزمان �سالفة كانت ر�ؤيتهم
للعمل الخيري والأوقاف وال�صدقات الجارية �أكثر وعي ًا
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بمراتب عما عليه الحال اليوم ،ولذا يخبرنا التاريخ عن �صور
رائعة وم�شرقة من �صور ونماذج الأوقاف مما ال يخطر على
بال �أحد اليوم ،بل حتى لو خطر على باله اعتُبر �سفيه ًا!
الرحالة ابن بطوطة وقف منبهر ًا بما ر�آه في �أوقاف دم�شق
في القرن الثامن الهجري فقال( :والأوقاف بدم�شق ال ُتح�صر
أنواعها وم�صار ُفها لكثرتها؛ فمنها � ٌ
أوقاف على العاجزين عن
� ُ
يحج عن الرجل منهم كفايتَه ،ومنها �أوقاف
ِّ
الحجُ ،يعطى لمن ّ
على تجهيز البنات �إلى �أزواجهنَّ  ،وهنَّ اللواتي ال قدرة لأهلهنَّ
على تجهيزهنَّ  ،ومنها �أوقاف لفكاك الأ�سارى ،ومنها �أوقاف
لأبناء ال�سبيل؛ ُيعطون منها ما ي�أكلون ويلب�سون ويتز َّودُون
لبالدهم ،ومنها �أوقاف على تعديل الطرق ور�صفها)(((.
(مررتُ يوم ًا
ويروي �أي�ض ًا حادثة م�ؤ ّثرة عاينها بنف�سهَ :
ببع�ض �أز َّقة دم�شق ،فر�أيت به مملوك ًا �صغير ًا قد �سقطت من
ال�ص ْحن،
يده َ�صحف ٌة من ال َّفخار ال�صيني ،وهم ُي َ�س ُّمونها َّ
فتك�سرت واجتمع عليه النا�س ،فقال له بع�ضهم :اجمع
((( ابن بطوطة :تحفة النظار في غرائب الأم�صار وعجائب الأ�سفار،
ج� ،1ص.47
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ُ�ش َق َفها ،واحملها معك ل�صاحب �أوقاف الأواني .فجمعها،
وذهب الرجل معه �إليه ،ف�أراه �إ َّياها ،فدفع له ما ا�شترى به
َ
مثل ذلك ال�صحن ...فكان هذا الوقف جبر ًا للقلوب ،جزى
اهلل خير ًا َمن ت�سامت ه َّمته في الخير �إلى مثل هذا)(((.
وكان الم�سلمون ُيبدعون في �أوقافهم ،يقول ابن بطوطة
ن�ص الوقف َّية وجوب تقديم طعام ِّ
كل
�أن الواقف كان َيذكر في ِّ
ٍّ
خا�ص به ،ووجوب تغطيتها و�إي�صالها
مري�ض في �إناء
م�ستقل ٍّ
�إلى المري�ض بهذا ال�شكل ،وقد ُخ ِّ�ص�ص في البيمار�ستانات
الم�ست�شفيات -قاعات م�ستقلة للم�ؤ َّرقين من المر�ضى؛�إذ كانوا ُيعزلون فيها ،ف ُي َ�ش ِّنفون �آذانهم ب�سماع الأنا�شيد،
واال�ستماع �إلى الق�ص�ص حتى يغل َبهم النوم!
وفي مدينة طرابل�س اللبنانية كان ريع �إحدى الأوقاف
مخ�ص�ص ًا لتوظيف اثنين يم َّران في الم�ست�شفيات يوم ّي ًا؛
َّ
فيتح َّدثان بجانب المر�ضى حديث ًا خافت ًا؛ ل َي ْ�س َم َعه المري�ض
بتح�س ِن حالته ،واحمرار وجهه ،وبريق عينيه!
بما يوحي له ُّ
((( ابن بطوطة :تحفة النظار في غرائب الأم�صار وعجائب الأ�سفار،
ج� ،1ص.48
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وخال�صة هاتين القاعدتين �أن المنطق العقالني لإدارة
الأمور يفر�ض علينا التفكير بالم�ستعجل ،كما يفر�ض علينا
التفكير بما لي�س له بدائل متو ّفرة.
 )3تقديم م�صلحة الجماعة على الفرد والأكثرية على
المرجح �سليم ،وقد يعتبره البع�ض ح ًال للمع�ضلة
الأقلية :وهذا ّ
الأخالقية المرتبطة للخيار بين �صدم القطار لخم�سة ع ّمال
على �سكة الحديد �أو لفرد ال دخل له بالحادث ...ولكن
الحقيقة �أن من الخط�أ تعميم هذا المرجح ،ومن ذلك
تطبيقه على مورد حادث القطار ،حيث �أن الخم�سة م�سببون
لما �سيحدث ،بينما ذلك الفرد ال �ش�أن له ،و�أخالقي ًا ال ي�صح
�أن نجعله يدفع ثمن خط�أ الآخرين .ولذا نقول �أن م�صلحة
الفرد قد تكون �أحيان ًا �أهم من الم�صلحة العامة ،ولن�أخذ
هذا المثال :من الم�صلحة العامة تو�سعة الطريق ،ولكن لو
�أدى هذا الم�شروع �إلى اال�ضطرار لقتل �إن�سان محترم الدم،
فهل نقدم الم�صلحة العامة على م�صلحة الفرد؟ كال ،لأن
حرمة دم الفرد �أكبر هنا من الم�صلحة العامة.
ومن هنا ال ي�صح �أن نقول �أن قاعدة تقديم م�صلحة
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الأكثرية على الأقلية ت�ستدعي �أن نرفع جهاز التنف�س
ال�صناعي عن رجل يحتاج �إليه مدة طويلة ليتعالج ،و�إذا
رفعناه عنه �سيموت ،لي�ستفيد منه خم�سة ب�إمكانهم ال�شفاء
في نف�س مدة عالج المري�ض الأول� ،أو �أننا نرفع الجهاز عن
كبير ال�سن ليتعالج به خم�سة من ال�شباب ،لأن هذه القاعدة
ال تجري دائم ًا ،بل يجب �أن نلحظ معها معايير �أخرى .وفي
المقابل قد يكون الت�ضحية بالنف�س و�أن يختار الإن�سان الموت
بما يحقق الم�صلحة العامة �أو بما يعود على الدين بالفائدة
العظمى �أمر ًا محبوب ًا بل الزم ًا ،ومق ّدم ًا على حفظ النف�س.
وهذا ما اختاره القا�سم بن الح�سن في يوم الطف.
• القاسم يرجح الموت:

روى الطبري عن ُحميد بن م�سلم قال( :خرج �إلينا
غالم ك�أن وجهه �شقة قمر في يده ال�سيف عليه قمي�ص و�إزار
ونعالن قد انقطع �ش�سع �أحدهما ،ما �أن�سى �أنها الي�سرى فقال
لي :عمرو بن �سعد بن نفيل الأزدي :واهلل لأ�شدن عليه! فقلت
له� :سبحان اهلل ،وما تريد �إلى ذلك؟ يكفيك قتل ه�ؤالء الذين
تراهم قد احتولوهم .قال :فقال :واهلل لأ�شدن عليه ،ف�ش ّد
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عليه ،فما ولى حتى �ضرب ر�أ�سه بال�سيف فوقع الغالم لوجهه
فقال :يا عماه .قال :فج ّلى الح�سين كما ُيجلي ال�صقر) �أي
رفع ر�أ�سه ثم نظر (ثم �شد �شدة ليث �أغ�ضب ،ف�ضرب ع ْمر ًا
بال�سيف فاتقاه بال�ساعد ف�أط ّنها من لدن المرفق ،ف�صاح ثم
تنحى عنه ،وحملت خي ٌل لأهل الكوفة لي�ستنقذوا ع ْمرا من
ح�سين ،فا�ستقبلت ع ْمر ًا ب�صدورها فح ّركت حوافرها وجالت
الخي ُل بفر�سانها عليه ،فتوط�أته حتى مات .وانجلت الغبرة ف�إذا
�أنا بالح�سين قائم على ر�أ�س الغالم والغالم يفح�ص برجليه،
وح�سين يقولَ :ب ُعد قو ٌم قتلوك َومن خ�ص ُمهم يوم القيامة فيك
ج ُّدك .ثم قال :ع ّز واهلل على عمك �أن تدعوه فال يجيبك� ،أو
يجيبك ثم ال ينفعك� ،صوتٌ واهلل كثر واتره وق ّل نا�صره .ثم
احتمله فك�أني �أنظر �إلى رجلي الغالم يخطان في الأر�ض وقد
و�ضع ح�سين �صدره على �صدره ،قال :فقلت في نف�سي :ما ي�صنع
به؟ فجاء به حتى �ألقاه مع ابنه علي بن الح�سين وقتلى قد ُقتلت
حو َله ِمن �أهله بيته .ف�س�ألت عن الغالم فقيل :هو القا�سم ابن
الح�سن بن علي بن �أبي طالب)(((.
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.331
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العزة

الو�ضع الطبيعي والعقالئي للإن�سان �أن ي�شعر بالعزة
من جهة ،و�أن ي�سعى للحفاظ على كرامته من جهة �أخرى.
وقد ذكر علماء النف�س �أن �إح�سا�س المرء بعزّة نف�سه� ،أي �أن
ي�شعر ب�أ ّنه عزيز ًا محترم ًا في ذاته وعند غيره من موجبات
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�سعادته ،وفي المقابل ،ف�إنّ �شعوره بالذ ّلة والهوان وحقارة
نف�سه ،يجلب له ال�شعور بالتعا�سة وال�شقاء.
العزة والكرامة هبة اهلل الخالق «عز وجل» ،وهو القائل:

َد َك َّرْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم ِفي الَْبـ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزْقـنَا ُهم ِّم َن
} َولَق ْ
َّ
الطيِّبَ ِ
َّن َخ َل ْقنَا تَـف ِ
ْضي ًال{((( ،ولي�س من
ات َوَف َّض ْلنَا ُه ْم َع َلى َكثِي ٍر ِّمم ْ

حق الفرد �أن يتنازل عن هذه الهبة الإلهية .ومن هنا نجد �أن
المجتمعات الب�شرية تحتقر وت�ستغرب �سلوك َمن يهين 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 لمواقف �أثناء
التدريب تجعله يتنازل عن �شئ من كرامته وعزة نف�سه ،ففي
مثل هذه الحالة ال يكون ُمالم ًا ومحت َقر ًا من قبل المجتمع.

وفي القر�آن الكريم توجيه �صريح �إلى �أن العزة �إنما تكون
ممدوحة �إذا كانت في مكانها المنا�سب ،فمن جهة يقول «عز
وجل»َ } :ولَِّل ِه الْ ِع َّزُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِْل ُم ْؤِمنِ َين{((( ،ومن جهة �أخرى
((( �سورة الإ�سراء.70:
((( �سورة المنافقون.8:
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يقول «عز وجل»َ } :وَق َضى َرب َ
ُّك أَالَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إِالَّ إِيَّا ُه َوبِالْ َوالِ َديْ ِن
ِح َسانًا إِمَّا يَـْبـ ُل َغ َّن ِعن َد َك الْ ِكَبـ َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ِكال ُه َما َف َ
ال تَـقُل لَّ ُه َما
إْ
اح ُّ
الذ ِّل
أُ ٍّف َو َال تَـْنـ َه ْرُه َما َوُقل لَّ ُه َما َقـ ْو ًال َك ِري ًماَ ،و ْ
اخ ِف ْ
ض لَ ُه َما َجنَ َ
َّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َربـَّيَانِي َص ِغ ًيرا{(((.
ِم َن َّ
الر ْح َم ِة َوُقل ر ِّ

ولنالحظ كيف ي�صف الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم»
هذه الحالة في دعائه لوالديه( :اللهم اجعلني �أهابهما هيبة
ؤوف ....اللهم خف�ض
ال�سلطان الع�سوف و�أب ّرهما ب ّر الأُ ِّم الر� ِ
لهما �صوتي ،و�أطـب لهمـا كالمي ،و�ألن لهما عريكتي و�أعطف
عليهما قلـبي ،و�ص ّيرني بهما رفيق ًا ،وعليهما �شفيق ًا.((()....
�إذا �أردنا �أن نق ّيم هذه الحالة من منظور فردي �شخ�صي،
فهي لي�ست �سوى تنازل عن ال�شعور بال ِعزّة ،ولي�ست في
�صورتها الظاهرية �إال تنازل عن الكرامة ال�شخ�صية ..ولكنها
في عمق ال�صورة ،وبنظرة �شمولية بعيدة عن النظرة الفردية
ال�ضيقة ،لي�ست �إال ِرفعة وعزة وكرامة حقيقية .وال�سبب �أن
هذا التنازل هنا:
((( �سورة الإ�سراء.24-23:
((( الإمام زين العابدين :ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء .24
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 .1يتم عن �إرادة وقناعة ،ولي�س تحت ال�ضغط.
 .2مرتبط بقيمة �أخالقية �أعلى وهي بر الوالدين.
 .3يحقق 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�صغيرة الم�ؤلفة للمجتمع -العزة والقوة والتالحم والتراحم
والكرامة.
من هنا نفهم �أي�ض ًا مغزى قول النبي «�صلى اهلل عليه
العبد �إال ِعز ًا،
و�آله»( :عليكم بالعفو ،ف�إن العفو ال يزي ُد َ
فتعافوا ُي ِّ
عزكم اهلل)((( ،وفي رواية �أخرى( :من عفا عن
َمظ َلم ٍةَ � ،أبد َله اهلل بها ِعز ًا في الدنيا والآخرة)(((.
• اإلمام الصادق وابن الحسن:

وفي الكافي بال�سند عن �صفوان الجمال رواية عن
خ�صومة وم�شادة كالمية وقعت بين الإمام جعفر ال�صادق
«عليه ال�سالم» وبين عبداهلل بن الح�سن المثنى ابن الح�سن
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2013
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2013
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المجتبي ،والم�س�ألة بح�سب الظاهر ترتبط بجعل ابنه محمد
بن عبداهلل المعروف بذي النف�س الزكية قائد ًا للثورة على
الأمويين والخليفة المرتقب بعد �سقوط الدولة الأموية.
فقد التقى الجناح الح�سني من �آل علي «عليه ال�سالم» مع
�أحفاد عبداهلل بن عبا�س من �أجل التن�سيق والإطاحة بحكم
الأمويين ،وكان ال�شعار المرفوع من قبلهم هو «الر�ضا من �آل
محمد» ،وكان النا�س يميلون �إلى �آل علي وتن�صرف �أذهانهم
�إليهم عند النداء بمثل هذا ال�شعار ،و�إليها كانت تن�صب
توقعاتهم وتطلعاتهم لمن �سيكون البديل الأن�سب للخالفة بعد
�سقوط الأمويين ،لما عرفوه عنهم من تقى وخ�صال حميدة
وت�ضحيات وو�صايا نبوية وغير ذلك .وعند عقد االجتماع
تم االتفاق على جعل القيادة لمحمد بن عبداهلل ،والترويج
على �أنه هو المهدي الذي ّ
ب�شر النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
بظهوره ،ولم يكن محمد ذو النف�س الزكية �شخ�صية عادية،
وقد ذكر الأ�صفهاني في «مقاتل الطالبيين» �أنه كان( :من
�أف�ضل �أهل بيته ،و�أكبر �أهل زمانه في زمانه في علمه بكتاب
اهلل وحفظه له وفقهه في الدين و�شجاعته وجوده وب�أ�سه وكل
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�أمر يجمل بمثله ،حتى لم ي�شك �أحد �أنه المهدي ،و�شاع ذلك
له في العامة ،وبايعه رجال من بني ها�شم جميع ًا من �آل �أبي
طالب ،و�آل العبا�س ،و�ساير بني ها�شم .....وخرجت دعاة
بني ها�شم �إلى النواحي عند مقتل الوليد بن يزيد ،واختالف
كلمة بني مروان ،فكان �أول ما يظهرونه ف�ضل علي بن �أبي
طالب وولده وما لحقهم من القتل والخوف والت�شريد)(((.
هكذا كان الأمر ،وقد تم الطلب من الإمام جعفر ال�صادق
«عليه ال�سالم» باعتباره �أكبر و�أبرز �شخ�صية في الجناح الآخر
من �آل علي �أن يبايع ويدخل في �ضمن االتفاق ال�سابق ،ولكنه
لم يوافق .روى القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة»:
(فلما كان في �أواخر دولة بني مروان و�ضعفهم� ،أراد بنو
ها�شم �أن يبايعوا منهم من يقوم باالمر ،ف�أنفقوا على محمد
و�إبراهيم ابني عبد اهلل المح�ض ،فلما اجتمعوا لذلك �أر�سلوا
�إلى جعفر ال�صادق .فقال عبد اهلل� :إنه ُيف�سد �أمركم .فلما
دخل جعفر ال�صادق �س�ألهم عن �سبب اجتماعهم ف�أخبروه.
فقال لعبد اهلل :يا ابن عمي �إني ال �أكتم خيرية �أحد من هذه
((( الأ�صفهاني :مقاتل الطالبيين� ،ص.158
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الأمة �إن ا�ست�شارني ،فكيف ال �أدل على �صالحكم؟ فقال
عبد اهلل :فمد يدك لنبايعك .قال جعفر :واهلل �إنها لي�ست
لي وال الب َن ْيك) �أي ولديك (و�إنها ل�صاحب القباء الأ�صفر،
واهلل ليلعبن بها �صبيانهم وغلمانهم .ثم نه�ض وخرج ،وكان
المن�صور العبا�سي يومئذ حا�ضر ًا وعليه قباء �أ�صفر ،فكان
كما قال)(((� .أي هكذا ح�صل فع ًال حيث انقلب العبا�سيون
على الح�سنيين ،وا�ستلموا الحكم وقتّلوهم.
وهذا ما عناه الأ�صفهاني في روايته ال�سابقة ولم ي�ص ّرح
به حيث قال( :ثم ظهر من جعفر بن محمد قو ٌل في �أنه ال
يملك ،و�أن ال ُملك يكون في بني العبا�س) واعتبر الأ�صفهاني
�أن العبا�سيين لم يكونوا يفكرون في ال ُملك وخيانة االتفاق،
ولكنهم لما �سمعوا كالم الإمام ال�صادق تغ ّيرت نواياهم:
(فانتبهوا من ذلك لأمر لم يكونوا يطمعون فيه).
عدم دخول الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» في االتفاق،
ورف�ضه البيعة� ،أثار غ�ضب عبداهلل بن الح�سن ،و�أدى ذلك
الحق ًا �إلى وقوع تلك الم�شادة الكالمية التي كنا نتحدث
((( القندوزي :ينابيع المودة ،ج� ،3ص.50

العزة

218

عنها ،والتي يقول فيها الراوي( :حتى وقعت ال�ضو�ضاء
بينهم واجتمع النا�س .فافترقا ع�شيتهما بذلك ،وغدوت في
حاجة ف�إذا �أنا ب�أبي عبداهلل «عليه ال�سالم» على باب عبداهلل
بن الح�سن وهو يقول :يا جارية ،قولي لأبي محمد .قال:
فخرج ،فقال :يا �أبا عبداهلل ،ما ب َّكر ِبك؟ قال� :إني تلوت
�آية في كتاب اهلل «عز وجل» البارحة ف�أقلقتني .فقال :وما
ون َما أَ َم َر
ين يَ ِص ُل َ
هي؟ قال :قول اهلل «عز وجل ِذك ُره»َ } :والَّ ِذ َ
َّ
ون ُسوَء الْ ِح َس ِ
اب{(((.
وص َل َويَ ْخ َش ْو َن َربَّـ ُه ْم َويَ َخا ُف َ
الل ُه بِ ِه أَن يُ َ
فقال� :صدقت ،لك�أ ّني لم �أقر�أ هذه الآية من كتاب اهلل قط،
فاعتنقا وبكيا)((( .فالإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» لم يكن
هو المخطيء في موقفه �أو كالمه �أو �أ�سلوبه ،ومع هذا وجد
�أن �صلة الرحم ،و�إ�صالح ذات البين ،ت�ستوجبان منه مثل
هذه المبادرة ،وهي من �أ�سباب تحقيق العزة والكرامة للكيان
الأ�سري والمجتمعي ،فلم يت�أخر عن ذلك ،و�إن كان في �سلوكه
هذا قد ق ّدم تناز ًال ،ولكنه في الواقع حقق مكا�سب كبيرة.
ف�إلى �أي مدى نحن جعفريون ،ومن �شيعة جعفر ال�صادق
((( �سورة الرعد.21 :
((( الكليني :الكافي ،ج� ،2ص.155
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عندما نو�ضع في مثل هذا الموقف؟ ال يكفي لكي �أكون جعفري ًا
�أن �ألتزم بفقه جعفر «عليه ال�سالم» ،في الطهارة وال�صالة
والنكاح والطالق ..بل �أن يكون �سلوكي العام �أي�ض ًا متناغم ًا
مع �سلوك الإمام جعفر ال�صادق ،هذا هو المعنى الحقيقي
لالنتماء والوالء والم�شايعة.
• التواضع والعزة:

وعليه ف�إن التنازل عن العزة في المو�ضع ال�صحيح في
مثل �أن يبادر الإن�سان �إلى طلب العفو من �أخيه الم�ؤمن،
و�إ�صالح ذات البين ،و�إن لم يكن هو المخطيء �أمر محبوب
عند اهلل ،ومن �أ�سباب ارتفاع قيمة الإن�سان عند ربه ،و�أن
يرفعه اهلل «عز وجل» بين النا�س من حيث ال يدري.
والتوا�ضع في حد ذاته تنازل عن �شيء من عزة النف�س،
فقد تملك من المكانة االجتماعية �أو العلم �أو ال�سن �أو المال
ما يم ّيزك ويرفعك على الطرف الآخر ،ولكن مع هذا تخدمه
�إذا زارك �أو طلب منك �شيئ ًا ،وتتودد �إليه ،وتتكلم معه دون �أن
ُت�شعره ب�أنه �أعلى منه م�ستوىً  ،بل لربما ت�شعره بعك�س ذلك،
كلها من �صور التوا�ضع.
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روى المجل�سي �أنه( :دخل �ضرار بن �ضمرة على معاوية
فقال له� :صف لي علي ًا .فقال له� :أو تعفيني من ذلك ،فقال:
ال �أعفيك ،فقال :كان واهلل بعيد المدى� ،شديد القوى ،يقول
ف�ص ًال ،ويحكم عد ًال ،يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطف
الحكمة من نواحيه ،ي�ستوح�ش من الدنيا وزهرتها ،وي�ست�أن�س
بالليل ووح�شته .كان واهلل غزير العبرة ،طويل الفكرة ،يقلب
كفه ،ويخاطب نف�سه ،ويناجي ربه ،يعجبه من اللبا�س ما
خ�شن ،ومن الطعام ما ج�شب).
�شخ�صية بمثل هذا الو�صف وهذه االمتيازات قد يتر ّفع
ويرى نف�سه �أعلى من الآخرين� ،إما لما يملكه من علم �أو
حكمة �أو زهد �أو كثرة عبادة ،ولكن الحظ ما قاله �ضرار بعد
ذلك( :كان واهلل فينا ك�أحدنا ،يدنينا �إذا �أتيناه ،ويجيبنا �إذا
�س�ألناه ،وكنا مع دنوه منا وقربنا منه ال نكلمه لهيبته ،وال نرفع
�أعيننا �إليه لعظمته)(((� .أي �أنه في عين ما كان يملكه من
امتيازات لم يتر ّفع بها على �أحد ،بل كان فيهم ك�أحدهم ،وهو
تعبير مخت�صر ورائع جد ًا.
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،84ص.156
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من هنا امتدح اهلل «عز وجل» الم�ؤمنين كالتالي} :يَا أَيُّـ َها
نك ْم َعن ِدينِ ِه َفس ْو َف يَْأتِي َّ
ين آ َمنُواْ َمن يَـ ْرتَ َّد ِم ُ
الل ُه بِ َق ْوٍم يُ ِحُّبـ ُه ْم
الَّ ِذ َ
َ
ون ِفي
ين يُ َجا ِه ُد َ
ين أَ ِع َّزٍة َع َلى الْ َكا ِف ِر َ
َويُ ِحبُّونَ ُه أَ ِذلَّ ٍة َع َلى الْ ُم ْؤِمنِ َ

ون لَ ْوَم َة الئِ ٍم َذلِ َك َف ْض ُل َّ
ِيل َّ
الل ِه يُـ ْؤتِي ِه َمن يَ َشاء
الل ِه َو َال يَ َخا ُف َ
َسب ِ
َو َّ
الل ُه َو ِاس ٌع َع ِل ٌيم{(((.
عندما تعي�ش هذه الحالة ف�إنّ } َذلِ َك َف ْض ُل َّ
الل ِه{� ..أي
نعمة عظيمة ِمن اهلل ،وقد و ِّفقت لها ،وهي ال تتحقق لكل
�أحد ..بل تتحقق لمن يحبهم اهلل ويحبونه.

• التنازل القبيح:

والإن�سان ال يتنازل عن عزته وكرامته �أمام النا�س فقط،
فقد يتنازل عنها في مقابل �شهوة �أو ول ّذة عابرة �أو مال �أو
ذل � ّ
علي «عليه ال�سالم» يوم ًاّ �( :أي ّ
أذل؟
من�صب .وقد ُ�سئل ّ
فقال :الحر�ص على ال ّدنيا)(((.
فمن يحر�ص على ال ّدنيا ويق ِبل عليها �إقبال جائع ج�شع
نهم ط ّماع ،وك ّل ه ّمه اكتناز المال� ،أو �إ�شباع �شهوته ب�صورة �أو
((( �سورة المائدة.54:
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،74ص.377
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ب�أخرى� ،أو الح�صول على من�صب ب�أي ثمن ،يكون ذلي ًال لها،
بمعنى �أنه يكون م�ستعد ًا -في بع�ض المواقف -لأن يفعل �أي
�شيء مهما كان قبيح ًا �أو محرم ًا �أو ال يتنا�سب مع �شخ�صيته
�أو ممنوع ًا قانون ًا �أو بالنفاق والتزلف والكذب ،كل ذلك من
�أجل �أن يح�صل على مراده .ال�صورة ب�شعة ومقززة ولكنها
م�شهودة على طول الخط ،وفي كل الم�ستويات.
ال�شباب عندما يتعاطون المخدرات ويتحولون �إلى
مندمنين ي�صبحون عبيد ًا �أذالء لهذه ال�سموم ،ويكونون على
ا�ستعداد لفعل �أي �شيء قد ي�صل �إلى حد قتل �أقرب المقربين
�إليهم �أو بيع �أنف�سهم لتلبية �شهوات الآخرين وب�أحط �صورة
في مقابل الح�صول على جرعة مخدر.
ال�شباب عندما يتقافزون �أمام فتاتة جميلة وك ٌّل منهم
يحاول �أن ُيظهر ع�ضالته� ،أو مهاراته الفنية �أو الريا�ضية،
�أو جمال خ�صالت �شعره الم�صبوغ� ،أو ثرائه ،هذا نوع من
العبودية لل�شهوة و�إذالل للنف�س و�إ�سقاط لها �أمام غريزة
زائلة ...نف�س هذا ال�شاب بعد �أن يناله حظوته ويطفيء
غريزته بالقدر الكافي من هذه الفتاة يغير رقم موبايله
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ويتهرب منها ،ولربما يح ّولها �إلى �أحد �أ�صحابه ...هذه قمة
المهانة للنف�س الب�شرية.
بع�ض المر�شحين لالنتخابات لنيل كر�سي التمثيل في
مجل�س من المجال�س العامة ،يبيعون كراماتهم ويتنازلون عن
عزة النف�س ،ويكونون على ا�ستعداد لفعل �أي �شيء ،تقديم
ر�شى ...نيل ر�ضا المافيات ...التزلف الكاذب للناخبين...
�إطالق الوعود المخادعة ...بيع المواقف لأ�صحاب المال
وال�سلطة� ...إلخ القائمة ...المهم عندهم الفوز بهذا الكر�سي.
هذه قمة المهانة للنف�س الب�شرية .والئحة الأذ ّالء تطول؛ و�أما
م�صير من يطلب الكرامة والعزّة عند غير اهلل «عز وجل»
يكونُوا لَ ُه ْم ِع ًّزا * َك َّ
ون الل ِه آلِ َه ًة لِ ُ
فكالتاليَ } :واتَّ َخ ُذوا ِمن ُد ِ
ال
ون َع َل ْيه ِْم ِض ًّدا{((( .وفي ال ّدعاء:
ِم َويَ ُكونُ َ
ُر َ
ون بِ ِعبَا َدتِه ْ
َسيَ ْكف ُ
أنا�س طلبوا العزَّة بغيرك فذ ّلوا)(((.
(فكم يا �إلهي من � ٍ
• العزة بين الزوجين:

وقد يعي�ش الم�ؤمنون -من الجن�سين -مثل هذه القيم
((( �سورة مريم.٨٢-٨١ :
((( الإمام زين العابدين :ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء .74
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الأخالقية ال�سلوكية الإيجابية مع �أ�صدقائهم و�أقربائهم
�أحيان ًا ،ولكنهم ين�سون �أو يغفلون �أو يتغافلون عنها عندما
يتع ّلق الأمر ب�شريك الحياة ..الزوج تجاه زوجته ،والزوجة
تجاه زوجها .وهذا مالحظ ،وهو �أمر غريب ،لأن من المفتر�ض
�أن تكون العالقة الزوجية عام ًال وعنوان ًا �إ�ضافي ًا لمزيد من
الحر�ص على �إعمال مثل هذه القيم .ف�إذا كان الم�ؤمن �أخ ًا في
فعام ْلته وفق ذلك المعيار من العفو والت�سامح والمبادرة
اهللَ ،
باالعتذار ،وتعاليت على كبريائك ،وتغافلت عن عزة نف�سك
وكرامتها ،ان�سجام ًا مع التعاليم الإ�سالمية في ما له عالقة
بحقوق الأخ ّوة ،ورغب ًة في ا�ستمرار العالقة بينكما ،ف�إنّ ما
يجمع الزوج بزوجته ،والزوجة بزوجها �أكثر من ذلك ،لأن
عنوان الزوجية لم يلغ حقوق الأخوة باهلل فيما بينهما.
وما جاء -مث ًال -في �سورة الحجرات من الآية العا�شرة
�إلى الثانية ع�شرة من تعاليم ُت ّ
نظم العالقة الأخوية الإيمانية
بالإ�صالح ،وعدم ال�سخرية ،وعدم اللمز والتنابز بالألقاب،
واجتناب الكثير من الظن ،وعدم التج�س�س ،وعدم االغتياب،
ورعاية تقوى اهلل في العالقة ،كل هذه العناوين تبقى قائمة
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بين الزوجين ..بل هي �أَ ْولى فيما بينهما مما لو كانت مع
�أخيك �أو �أختك في اهلل.
العالقة الزوجية كغيرها من العالقات الإن�سانية،
مع ّر�ضة لوقوع الم�شاحنات والم�شاجرات ،وقد تت�أزم الأو�ضاع
بين الزوجين ،وقد ت�صل �إلى مرحلة حرجة ..وت�أتي م�س�ألة
الكرامة والعزة كواحدة من عوائق المبادرة للم�صالحة
وتجاوز الخالفات.
فالمر�أة ت�شعر ب�أن �إقدامها على هذه الخطوة فيه انتقا�ص
من كرامتها ،وتجاوز على �أنوثتها ،لأن من المفتر�ض �أن
تكون المبادرة باالهتمام والدالل �صادرة عن الرجل .وفي
المقابل ،ف�إن الرجل ي�شعر ب�أن ذكوريته وقوامته على الأ�سرة
و�شخ�صيته ال ت�سمح له بالتذلل للفرد الأ�ضعف في التركيبة
الأ�سرية ،خا�صة و�أن كلمته يجب �أن تكون هي الم�سموعة،
وعلى الزوجة �أن تطيعه ،ال �أن تناق�شه وتخالف �أوامره.
ولكن الم�صلحة العليا -وهي المحافظة على الأ�سرة
والحالة الزوجية والميثاق الغليظ -تفر�ض عدم االعتناء بكل
هذا ،وتجاوز العزة الكاذبة ،والكبرياء في غير محله ..فرب
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العزة الذي ّ
نظم العالقات الإن�سانية يريد من الطرفين �أن
ي�ضعا كل �شئ في مو�ضعه ..هذه هي الحكمة.
الحكمة في �أن يبادر �أحدهما بتجاوز الم�شكلة..
باالعتذار بطريق ٍة ما� ..أن يكون �شجاع ًا بما فيه الكفاية
لطرح الحلول الناجعة ،وعلى الآخر �أن يقبل ذلك االعتذار
ويق ّدر له هذه المبادرة .طبع ًا �أنا ال �أدعو �إلى �أن يتحمل طرف
واحد م�سئولية االعتذار والتنازل على طول الخط ،و�إن كان
الآخر مخطئ ًا ،بل �أن تكون المبادرة منطلقة من الإح�سا�س
بالم�سئولية والمودة والرحمة.
المكابرةفيالخالفاتالزوجية،والإ�صرارعلىا�ستمرارها،
بذريعة الحفاظ 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 �أخبر اهلل عز وجل عن �ش�أن
يل لَ ُه اتَّ ِق َّ
الل َه أَ َخ َذتْ ُه الْ ِع َّزُة ب ْ ِ
بع�ض الطغاةَ } :وإِذَا ِق َ
ِالثْ ِم{(((،
�أي �أن عزته الكاذبة النا�شئة عن روحية الطغيان حملته على
المكابرة على االعتراف بارتكاب الإثم المنهي عنه ،و�أغ َرته
((( �سورة البقرة.206:
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باال�ستمرار على ارتكابه ،و�إن كان في قرارة نف�سه يدرك
الحقيقة ،و�أن الخير في االعتراف وت�صحيح الموقف.
ومن الممكن �أن يتح ّول الزوج �إلى طاغوت في بيته،
و�أن ت�صبح الزوجة طاغوت ًا في �إطار الأ�سرة ،ومفتاح ذلك
�أن ت�أخذهما العزة الكاذبة والت�ش ّدق بالكرامة نحو تدمير
رابط الزوجية من خالل الإ�صرار على الموقف ،والمكابرة
على الخط�أ ،والتعالي على الت�سامح ،من دون مبرر حقيقي
ي�ستدعي ذلك ،ولن�ستذكر من جديد قول النبي «�صلى اهلل
العبد �إال ِعز ًا،
عليه و�آله»( :عليكم بالعفو ،ف�إن العفو ال يزي ُد َ
فتعافوا ُي ِّ
عزكم اهلل)(((.
• من أسباب الذل:

و�أحيان ًا تكون الحالة النف�سية غير المتزنة �سبب ًا لإذالل
الإن�سان ،وقد روي عن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» �أنه قال:
الذل في ّ
(ال َّنا�س من خوف ّ
ذل)(((� ،أي يذل نف�سه للآخرين
خوف ًا من �أن يذ ّلوه ،في�ستجيب لأوامرهم ب�صورة عمياء،
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2013
((( بني بكر :مو�سوعة نور الحكمة� ،ص.16
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خادم لهم،
وي�سكت على حقه الذي اغت�صبوه ،ويتح ّول �إلى ٍ
والواقع �أنه هو الذي ه ّول �صورتهم ّ
ت�شجع
و�ضخمها ،ولو �أنه ّ
وامتلك الجر�أة في الكلمة والموقف لربما ق�ضى على هذه
الحالة النف�سية المهينة له.
الخوف من المهانة يجعلك تق ّدم التّنازل تلو التّنازل� .أ ّما
�إذا ذهبنا في االتجاه الآخر ،وفتّ�شنا في قامو�س ال ّناجحين،
وال�ساعين في دروب الحياة ،حتّى
والمجاهدين ،والكادحينّ ،
من �أجل لقمة خبز ،فلن تجد بينهم من كان ذلي ًال ،لن تجد
بينهم �إال من كان مرفوع الهامة وال ّر�أ�س.
• العزة في طريق نصرة الحسين:

�إنّ ال ّذ ّل ُيط ِفئ اله َّمة ،والإرادة ،والعزَّةّ ،
والطموح،
والإح�سا�س بالكرامة والم�س�ؤول َّية ،تمام ًا كما ُيطفئ الما ُء
النف�سي ،هي تلك
ال ّنا َر و ُيخمدها .و�إنّ �أ�سو�أ حاالت االنهيار
ّ
ا ّلتي ال ي�شعر فيها الإن�سان بكرامته ،وبقيمته ك�إن�سان ي�ستحقّ
�أن يحظى بالعي�ش الكريم .وهي الحقيقة التي �آمن بها �أه ُل
بيت الح�سين «عليه ال�سالم» و�أن�صا ُره الذين ثبتوا معه طوال
الطريق ،و�أبوا �إال �أن ين�صروه في �ساعة المواجهة ..الحقيقة
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التي ر�آها علي الأكبر بعين الب�صيرة ،و�أطلقها بعبارات جلية
في حواره مع �أبيه وهم يقطعون ال�صحراء في طريقهم نحو
الم�صير المحتوم .ففي تاريخ الطبري عن ُعقبة بن �سمعان
قال( :لما كان في �آخر الليل �أمر الح�سين باال�ستقاء من
الماء ثم � َأم َرنا بالرحيل ففعلنا .قال فلما ارتحلنا من ق�صر
بني مقاتل و�سرنا �ساعة خفق الح�سين بر�أ�سه خفقة ثم انتبه
وهو يقول� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون والحمد هلل رب العالمين.
قال :ففعل ذلك مرتين �أو ثالث ًا قال :ف�أقبل �إليه ابنه علي بن
الح�سين على فر�س له فقال� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون والحمد
حمدت اهلل
هلل رب العالمين ،يا �أبتُ ،جعلت فداكِ ،م َّم
َ
وا�سترجعت؟ قال :يا بني� ،إ ّني خ َف ْق ُت بر�أ�سي َخ ْفقة ،فعنَّ لي
فار�س على فر�س فقال :القوم ي�سيرون والمنايا ت�سري �إليهم.
أبت ال �أراك اهلل
فعلمت �أنها �أنف�سنا ُن ِع َيت �إلينا .قال له :يا � ِ
�سو ًء� .أل�سنا على الحق؟ قال :بلى والذي �إليه مرجع العباد.
قال :يا �أبت� ،إذ ًا ال نبالي ،نموت مح ّقين .فقال له :جزاك اهلل
من ولد خي َر ما جزى ولد ًا عن والده)(((.
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.309
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وهي الحقيقة التي تج ّلت في موقف علي الأكبر يوم
الطف ،فكان �أول �شهيد من �أهل بيت النبوة في ذلك اليوم،
روى الطبري عن زهير بن عبد الرحمن بن زهير الخثعمي
قال( :كان �آخر من بقى مع الح�سين من �أ�صحابه �سويد بن
عمرو بن �أبي المطاع الخثعمي .قال :وكان �أول قتيل من بني
�أبي طالب يومئذ على الأكبر ابن الح�سين بن علي ،و�أمه ليلى
ابنة �أبي مرة بن عروة بن م�سعود الثقفي ،وذلك �أنه �أخذ ي�ش ّد
على النا�س وهو يقول:
�أنا علي بن ح�سين بن علي نحن ورب البيت �أولى بالنبي
تاهلل ال يحكم فينا ابن الدعي
قال ففعل ذلك مرار ًا ،فب�صر به مرة بن منقذ بن النعمان
علي �أثام العرب �إن م ّر بي يفعل مثل
العبدي ثم الليثي فقالّ :
ما كان يفعل �إن لم �أُثكله �أباه .فم ّر ي�ش ّد على النا�س ب�سيفه،
ف�صرع ،واحتوله النا�س
فاعتر�ضه مرة بن منقذ فطعنه ُ
فقطعوه ب�أ�سيافهم)(((.
(�سما ُع
ثم روى الطبري عن ُحميد بن م�سلم الأزدي قالَ :
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.331
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�أذني يومئذ من الح�سين يقولَ :قتل اهلل قوم ًا قتلوك يا بنى،
ما �أجر�أهم على الرحمن وعلى انتهاك ُحرمة الر�سول! على
الدنيا بعدك العفاء)(((.
ويبدو �أنه كان لهذا الحدث وق ٌع عظيم على العقيلة زينب
التي خرجت م�سرعة -بح�سب و�صف ُحميد -وهي تنادي:
(يا �أخياه ويا ابن �أخاه .قال :ف�س�ألت عليها :فقيل هذه زينب
ابنة فاطمة ابنة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» .فجاءت
حتى �أكبت عليه ،فجاءها الح�سين ف�أخذ بيدها فر ّدها �إلى
الف�سطاط و�أقبل الح�سين �إلى ابنه ،و�أقبل فتيا ُنه �إليه ،فقال:
احملوا �أخاكم .فحملوه ِمن م�صرعه حتى و�ضعوه بين يدي
الف�سطاط الذي كانوا يقاتلون �أمامه)(((.

((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.331
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.331
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الحسين وفتية عاشوراء

• المشهد األول:

َ
النو ُر ي�سابقُ
ر�سول اهلل في �إطاللته المعهود ِة على
�أ�صحابه ،وخطا ُه تت�سار ُع فرح ًا وهو يحمل ريحانتيه...
(خرج علينا ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ومعه الح�سن
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والح�سين ،هذا على عاتقه وهذا على عاتقه ،وهو يلثم هذا
مرة ،وهذا مرة ،حتى انتهى �إلينا) هكذا روى بع�ض �أ�صحا ِبه
يجدُون في عينيه �سعاد ًة ال يعرفونها �إال حين يكون وفي
وهُ م ِ
مع ّيته ريحانتاه .فقال له رج ٌل من �أ�صحابه( :يا ر�سول اهلل،
�إنك لتح ّبهما؟)...
يا �سبحان اهلل! � ُّأي �س�ؤال هذا؟ وكيف ُيع َّر ُف المع َّرف؟!
نده�ش ِمن تلك الم�شاعر
ولكنه -من دون تر ّدد� -س� َؤال ال ُم ِ
والح �سناها في المكان ...وقد عرفوا
فاح ِعط ُرها َ
التي َ
الج ّد ،وروح الم�سئولية التي تطغى على
من ر�سول اهلل ك َّل ِ
�شخ�صيته ،و�إن لم تفارقه ابت�سامتُه الحانية ّ
قط وهي تمتزج
والعزم ال�شديد.
مع �صرام ِة الروح
ِ
فما �س ُّر تلك ال�سعادة في تلك اللحظات التي تجم ُعه
ب�سبطيه ،حتى �أنهما ليجر�ؤان �أن ي�ص َعدا على ظهره �إذا �ص ّلى،
ِ
ويرتقيان ِمنب َره وهو َي ُ
النا�س في َعفوية الطفولة ...فال
عظ َ
ي�ستفزُّه ذلك ،و ُيطي ُل �سجو َده ،ويته ّل ُل وج ُهه َف َرح ًا لر�ؤيتهما،
و ُيثني عليهما ،ثم يطلب من النا�س �أن ي�شاركاه هذا الحب
العميق ،الذي ال يقف عند حدِّ الم�شاعر ،بل يمتزج مع روح
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و�صدق الإيمان ...فح ُّبهما من ح ِّبه ،وبغ�ضهما من
الدينِ ،
ُبغ�ضه ،وال ُيبغ�ضه «�صلى اهلل عليه و�آله» �إال منافق �أو كافر.
النا�صح
جواب
ومن هنا كان جوابه لذلك ال�س�ؤال الغريب َ
ِ
(من �أحبهما فقد �أح َّبني ،ومن �أبغ�ضهما فقد
ِ
المنذرَ :
وجه من ُه ت�صدي ٌق بالقلب وعم ٌل
�أبغ�ضني)((( .فالإيمان في ٍ
بالجوارح ،وهو في وجهه الآخر َخفق ُة قلب ،وحركة م�شاعر،
فال الروح ت�ستق ّل بالإيمان ،وال العق ُل ينفرد بالت�صديق...
الحب �إن
وما قيم ُة
القلب ِدثا َره ،وما قيم ُة ِّ
اليقين �إنْ لم يكن ُ
ِ
ون َّ
الل َه
لم تَعرف
الجوارح ُم�شايع َة المحبوبُ } :ق ْل إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّ َ
ُ
َفاتَّبِ ُعونِي يُ ْحبِب ُك ُم َّ
الل ُه{(((.
ْ
ّباعه وهو ُيبغ�ض
النبي وات َ
وما كان لأحد �أن ي ّدعي ُح َّب ِّ
(من �أح َّبهما فقد
�سبطاه وريحانتاه من الدنيا ،وهو القائلَ :
�أح َّبني ،ومن �أبغ�ضهما فقد �أبغ�ضني) ،تمام ًا كما قال ذلك
من قبل في � ِّأمهماَ ( :ف ِاطم ُة َب�ضع ٌة م ّنيَ ،من �آذاها َف َقد �آذاني،
ومن � َأح َّبها فقد � َأح َّبني)((( ،وفي �أبيهما القائل( :والذي فلق
((( الني�سابوري :الم�ستدرك على ال�صحيحين ،ح.4777
((( �سورة �آل عمران.31:
((( ابن حجر :ال�صواعق المحرقة� ،ص .289
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الحبة وبر�أ الن�سمة! �إنه لعهد النبي الأمي «�صلى اهلل عليه
و�آله» � ّإلي� ،أن ال يح ُّبني �إال م�ؤمن ،وال ُيب ِغ ُ�ضني �إال منافق)(((.
ُ
وتترك َب�صما ِتها القا�سي َة على قلب
وتدور الأيام وتدور،
النبي الدنيا الفانية ليلتحقَ
فاطمة ٍّ
وعلي والح�سنين! و ّدع ُّ
تم�ض �سوى �أيا ٌم حتى التحقت به ابنتُه،
بجوار اهلل ...ولم ِ
النبي بذلك َب�ضعته ِ -من قبل  -وهو على
تمام ًا كما �أخبر ُّ
فرا�ش الموت.
واجتمع الح�سنان -و�أبوهما -في م�شهد مريع ومتك ّرر،
علي ُت ُ
في�ض
ر�سول اهللَ ،
بعد ِ
ليو ّدعوا َب�ضع َة ِ
ر�سول اهلل ،وكلماتُ ٍّ
ُحزن ًا على حزن ،و�ألم ًا على �أ َلم( :ال�سالم َ
عليك يا ر�سول اهلل
ع ّني وعن ابنتك النازل ِة في جوا ِرك ،وال�سريع ِة اللحاق بك.
ق َّل يا ر�سول اهلل عن �صف َّي ِتك َ�صبريّ ،
ورق عنها تجلُّدي.....
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون .فلقد ا�ستُرجعت الوديعة ،و�أُخذت
الرهينة� .أما حزني ف�سرمد ،و�أما ليلي ف ُم�س َّهد� ،إلى �أن يختار
اهلل لي دا َرك التي �أنت بها مقيم)(((.
((( م�سلم� :صحيح م�سلم ،ح.142
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الخطبة .202
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• المشهد الثاني:

ٌ
ثالث وخم�سون �سنة َ
م�ضت منذ �أن وقف بط ُل الإ�سالم..
حيدرةَ ..
خلف ر�سول اهلل في �أ ّول �صالة جمعته بخديج َة وهو
ثالثهما ...حيدرة ..بط ُل الإ�سالم الذي طالما ارتفع �سي ُفه في
�شهر رم�ضان
وجه الكفر والباطل ..في َ�س َح ِر ليل ٍة من ليالي ِ
غار ٌق في دمائه في المحراب ..وقد طالته ي ُد الغدر الخارجية.
ورب الكعبة ...ندا ٌء ه ّز �أركان الكوفة ،وتراق�صت
فزتُ ِّ
له �شياطينُ الجنِّ والإن�س فرح ًا ...لقد ح ّقق لها المرادي
ومرحب َومن
والعامري
ما عجزَ عن ُه ِمن قب ُل بنو عبدالدار
ّ
ٌ
دو َنهم ِمن ر�ؤو�س ال�شياطين�ُ ...ش ّلت �أيديهم! ما �أجر�أهم
على �أبي الح�سن!
في تلك اللحظة التي هوى فيها �سيف المرادي ،كتبت
أيتام الكوف ِة
برم المحتوم :ما عاد ل ِ
الأقدار بقلم الق�ضاء ال ُم ِ
� ٌأب يحنو عليهم ...وما عاد لمظلوميها �أمي ٌر ُيدافع عنهم...
قلب َيخ ُفقُ ت�أ ّلم ًا لآالمهم ،وما عاد
وما عاد
لم�ساكين ال ِ
أر�ض ٌ
ِ
النا�س ي�سمعونَ ِمن �صاحب القلب الكبير( :هيهات �أن َيغلبني
ُ
هواي ويقودني ج�شعي �إلى تخير الأطعمة ،ولعل بالحجاز �أو
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اليمامة من ال طمع له في القر�ص ،وال عهد له بال�شبع� ،أو
�أبيت مبطان ًا وحولي بطون غرثى و�أكبا ٌد حرى؟ �أو �أكون كما
قال القائل:
وح�سبك داء �أن تبيت ببطنة وحولك �أكباد تحن �إلى الق ّد
�أ�أقنع من نف�سي ب�أن يقال �أمير الم�ؤمنين وال �أ�شاركهم
في مكاره الدهر� ،أو �أكونُ �أ�سو ًة لهم في ج�شوبة العي�ش،
فما ُخلقت لي�شغلني �أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة ه ُّمها
عل ُفها� ،أو المر�سلة �شغ ُلها تق ّممها ،تكتر�ش من �أعالفها وتلهو
عما ُيراد بها� ،أو �أترك ُ�سدىً �أو �أُهمل عابث ًا� ،أو �أجر حبل
ال�ضاللة� ،أو �أعت�سف طريق المتاهة)(((!
لقد هوى �سيف المرادي بتلك ال�ضربة الم�شئومة على
وكل يتيمِّ ،
كل ِم�سكينِّ ،
ر�أ�س ِّ
ور�سم على
وكل مظلومَ ...
زن �سرمد ّية!
إ�سالم لوح َة ُح ٍ
بدم فتى ال ِ
جدران بيو ِتهم ِ
إ�سالم
وحانت ال�ساعات الأخيرة للفراق ،وقد ي ّمم فتى ال ِ
دموعهما
وج َهه �إلى ال ِقبلة ،وعلى ر�أ�سه الح�سنان يكفكفان َ
و ُيلقيان عليه النظرات الأخيرة ،وي�ستذكران موقفهما من
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .45
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ُ
ر�سول اهلل و َب�ضعته الطاهرة ،و�أ�صغيا �إليه في كلماته
قبل مع ِ
الأخيرة�( :أو�صيكما بتقوى اهلل و�أن ال تبغيا الدنيا و�إن بغتكما،
وال ت�أ�سفا على �شئ منها زوي عنكما .وقوال بالحق .واعمال
للأجر .وكونا للظالم خ�صما وللمظلوم عون ًا ...واهلل اهلل
أفواههم) �أي ِ�ص ُلوا �أفواههم باالطعام
في الأيتام فال تغ ّبوا � َ
وال تقطعوه عنها (وال ي�ضيعوا بح�ضرتكم .واهلل اهلل في
جيرانكم ف�إنهم و�صية نبيكم ما زال يو�صي بهم حتى ظننا �أنه
�سيو ّرثهم .واهلل اهلل في القر�آن ال ي�سبقكم بالعمل به غيركم.
واهلل اهلل في ال�صالة ف�إنها عمود دينكم .واهلل اهلل في بيت
ربكم ال تخلوه ما بقيتم ف�إنه �إن ترك لم تناظروا .واهلل اهلل
في الجهاد ب�أموالكم و�أنف�سكم و�أل�سنتكم في �سبيل اهلل ....يا
بني عبد المطلب ال �ألفي ّنكم تخو�ضون دماء الم�سلمين خو�ضا
تقولون قتل �أمير الم�ؤمنين� ،أال ال تقتلن بي �إال قاتلي ،انظروا
�إذا �أنا مت من �ضربته هذه فا�ضربوه �ضربة ب�ضربة ،وال يمثل
بالرجل ،ف�إني �سمعت ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» يقول:
�إ ّياكم وال ُمث َلة ،ولو بال َك ِلب ال َعقو ِر)(((.
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .47
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�إنها الفر�صة الأخيرة التي ي�ستطيع فيها الإن�سان �أن
لين�صب
ينتقم فيها لنف�سه �أ�ش ّد االنتقام ،و ُيفر َغ ما في قلبه
ّ
الغ�ضب على ر�أ�س ال�شيطان المرادي كعذاب الحميم ،ولكنها
ُ
اال�ستقامة العلوية في طاعة اهلل وطاعة ر�سوله التي تفر�ض
عليه كظم الغيظ واالنت�صار للعدل.
وهد�أت تلك الأنفا�س الطاهرة ...وخ ّيم على المكان
�سكون الموت ...واهتزّت �أركانُ الكوف ِة بنداء التوحيد ُحزن ًا
على فقيدها ال�شهيد.
• المشهد الثالث:

علي ..يا فتى الإ�سالم ..ح�سي ُنك ..ريحان ُة حبي ِبك..
ُّ
أبيُ ..
يقف بين �أ�صحابه ..في �ساحة المعركة ..وقد
فتَاك ال ّ
حب فتاك ..ح�سين..
ل َّفهم اللي ُل ب َوح�ش ِته ..و�أ�ضاء قلو َبهم ُّ
و�سيد �شباب �أهل الجنة ..و�شتّان
َب�ضع ِة حبي ِبك الم�صطفىِ .
موقف فتاك في كربالء ..وموق ِفك يوم �صفين� ..آالف
ما بين ِ
م�ؤ ّلفة من ال�سيوف تتراق�ص تحت �أ�شعة ال�شم�س ..وحناج ُر
ن�ش ُد َر َجزَ البطوالت ..وته ِت ُف با�سمك
ال�سراة ُت ِ
�أ�صحا ِبك ُّ
فرائ�ص الفتيان� ..شتّان بين ذا وذاك..
الذي ترتع ُد له
ُ

241

الليلة العا�شرة

مئات من �أولئك
علي ..يا فتى الإ�سالم� ..أال َ
ليت ِب�ض َع ٍ
الرجال ..من َه ْمدان ..من َمذحج ..من ِك َنده ..بين يدي
جده..
ح�سي ِنك ..ينت�صرون لنداءاته ..ويه ّبون لنجدة دين ِّ
�أال هيهات ..لو ُترك القطا لي ًال لنام ..و�أ ّنى له بمثل �أولئك
الفتية؟! فقد َّ
و�ضن بهم الزمان..
عز الرجالَّ ..
(�أما بعد ف�إني ال �أعلم �أ�صحاب ًا �أوفى وال خير ًا من
�أ�صحابي ،وال � َ
بيت �أب ّر و�أو�صل من �أهل بيتي ،فجزاكم
أهل ٍ
يومنا من ه�ؤالء الأعداء
اهلل عني جميع ًا خير ًا� ،أال و�إني �أظن َ
غد ًا� ،أال و�أني قد � ِأذنت لكم ،فانط ِلقوا جميع ًا في ِحل لي�س
فاتخذوه َجم ًال ،ثم
عليكم مني ِذمام .هذا الليل قد َغ ِ�شـ َيكم ِ
لي�أخذ ُّ
رجل من �أهل بيتي ،ثم تفرقوا في
رجل منكم ِ
بيد ٍ
كل ٍ
�سوا ِدكم ومدائ ِنكم حتى يف ّرج اهلل ،ف�إن القوم �إنما يطلبوني،
ولو قد �أ�صابوني للهوا عن طلب غيري)(((.
علي تقر ُع َ
طبول الحرب ..وتبتلي في
جاءت كلماتُ فتى ٍ ّ
عزمهم ..وعل ّو ه َّم ِتهم..
نفو�س �أ�صحا ِبه -على ق ّلتهمَ -
ثبات ِ
ِ
و�صدق ن ّيا ِتهم..
ِ
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.315
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علي بناظريه يرمق حوار ّييهِ ..ر ّبـ ّيون ما وهنوا
و�أجال فتى ٍ ّ
لما �أ�صابهم في �سبيل اهلل ..وما �ضعفوا وما ا�ستكانوا ..تدو ُر
ِس َراَفـنَا ِفي أَ ْم ِرنَا
�أل�سنتُهم بذكر اهللَ } ..ربَّـنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَـنَا َوإ ْ
انص ْرنَا َع َلى الْ َق ْوِم الْ َكا ِف ِر َين{(((.
َوثـَبّ ْ
ِت أَ ْق َدا َمنَا َو ُ
داعي اهلل..
ِر ّب َيون تعاهدوا �أال ُي�ص ِعدوا �إذا دعاهم
َ
َ
الموج ِمن
وا�ستفزّهم ال�شيطانُ بخيل ِه و َر ِج ِله ..و�أحاط بهم ُ
فو ِقهم ومن � َ
أ�سفل منهم ..حين تزوغ �أب�صا ُر الرجال ..وتَبل ُغ
أقدام زلزا ًال �شديد ًا..
ُ
القلوب الحناجر ..وتتزلزل ال ُ
ر ِّبيـّون � َ
أعطوه ميثاق ًا غليظ ًا ..و�س�ألهم عن �صدقهم..
ف�صدقوا ..وما ب ّدلوا تبدي ًال� ..إنهم �أن�صا ُر اهلل� ..آمنوا
َ
فتية آمنوا بربهم
و�أ�سلموا ..و�أ�ش َهدوا بذلك ر َّبهم ..فهم ٌ
هدى وربط على قلوبهم وث ّبـ َتهم تثبيت ًا..
وزادهم ً
بين �أولئك الفتية الأبرار� ..شي ٌخ جاوز الثمانين قد ّ
اختط
كهل كان
الزمنُ على جبينه ووجنتيه
ٍ
كلماتُ ..تنبئ عن ٍ
المدا َد الذي
الجها ُد في �سبيل العزّة َم ْعـ َل َم طري ِقه ..ود ُمه ِ
جد المجاهدينَ ..كه ٌل ال تَرى
أريخ ِق�ص َة َم ِ
َكتب به � ُ
أرباب الت� ِ
((( �سورة �آل عمران.147:
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في معا ِلم كهولته �إال فت ّو ًة تتفجر �شموخ ًا ..وتتعالى على وهن
الع ُمرُّ ..
جوارحه.
وت�ضخ الإباء في
ِ
فتو ٌة يل ُّفها خ�شو ُع اليقين ..وتوا�ض ُع الإيمان ..و�سكين ُة
الروح المطمئن ِة التي تتر َّق ُب �ساع َة الرجوع �إلى ر ِّبها�( ..أنحن
ِ
ُنخ ّلي عنك ،ول ّما نعذر �إلى اهلل في �أداء حقك؟! �أما واهلل
ال �أبرح حتى �أك�سر في �صدورهم رمحي و�أ�ضربهم ب�سيفي
ما ثبت قائ ُمه بيدي ..وال �أفارقك ..ولو لم يكن معي �سالح
�أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك ..حتى �أموت معك..
واهلل ال نخ ّليك حتى يعلم اهلل �أنا قد حفظنا َعـ ْيب َة ر�سول اهلل
علمت �أني ُاقتَل ثم
�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم فيك ..واهلل لو ُ
�أحيا ثم ُاقتَل ثم ُاح َرق ثم �أُذرىُ ..يف َعل ذلك بي �سبعين مرة
ما فارقتك حتى �ألقى ِحمامي دونك ..وكيف ال �أفعل و�إنما
هي قتلة واحدة ..ثم هي الكرامة العظمى التي ال انق�ضاء لها
�أبد ًا؟!)(((..
ح�سين �إلى اهلل ..فقد
يا مالئك َة الرب ا�ش َهدي �أن�صا َر
ٍ
فتية آمنوا بربهم
�صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ..ف�إنهم ٌ
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.316-315
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هدى وربط على قلوبهم ..وث ّبـ َتهم تثبيتاً..
وزادهم ً

�صبي يتطاول بع ُن ٍق �أ�ضاء دُجى ليل ِتهم
وفي �آخر القوم ٌّ
قوم احتو�شوا الأبرار ..و�أحاطوا بهم
التي زاد ُظلمتَها � ُ
أنفا�س ٍ
يتط ّلعون �إلى ال�ساعة التي ُتبيح لهم َ
�سفك الدم الحرام..
قلوب ران عليها �سو ُء ما اكت�سبت ..و�أنتَنَ
أنفا�س تنف ُثها ٌ
� ٌ
ريحها ُخ ْبثُ نواياها..
َ
ليجد لنف�سه مكان ًا بين
الحـ ُلم ..يتط ّل ُع َ
�صبي يكاد يتل ّم ُ�س ُ
ٌّ
بعمه ..دون �أن يق ّل عنهم في
�أولئك الفتية الذين �أحاطوا ِّ
لومهم( ..ع ّماه!! وما ن�صيبي �أنا من هدايا ال�سماء؟!)..
ُح ِ
علي ِمن �شفتيه ابت�سام ًة تَفي�ض رحم ًة..
وانتزع فتى ٍ ّ
وتَقترنُ ب�شعور غريب يمتزج فيه الفخ ُر بالعطف ..والعز ُة
ٌ
وخوف على
بالخوفِ ..عز ٌة عنوا ُنها ُ�شموخ هذا العلوي..
الزكي� ..آ ٍه يا �أبا محمد ..ليتك حا�ض ٌر
وديع ِة �أخيه الح�سن
ّ
في هذا الم�شهد ..فتخ ِّف َف عني ِث َ
قل �أمان ِتك� ..أ�أم�س ُكه على
أقد ُمه فدا ًء لل�سماء؟!
هُ ٍون� ..أم � ِّ
(قا�سم �أي
ابن �أخيه القا�سم..
ُ
علي على ِ
انح َنى فتى ٍ ّ
ُمهجتي ..كيف الموت عندك يا بني؟)..
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ال�صبي في عيني ع ِّمه ..وما ف ِت َئت حدقتا ُه
تم ّعن
ُّ
تتراق�صان فرح ًا ..يا عم ،كيف الموت عندي و�أنا ابنُ فتى
ِ
ُ
جبريل با�سمه هاتف ًا :ال فتى �إال
الإ�سالم؟ �أنا ابنُ َمن نادى
ر�سول اهلل( ..يا
علي� ..أنا ابنُ َمن ف َّر َج ال ُك َر َب عن وج ِه جدي ِ
عم ..الموتُ عندي �أحلى من الع�سل)..
يا جن َة ُ
الخ ِلد ُب�شراك ..تز ّيني وتط ّيبي ..هذا ابنُ
�شراك ..تهيئي و�أع ّدي
الزكي ي�شتاق
للقياك� ..أيتها الحور ُب ِ
ِ
ّ
للقياك.
فمع�شوقك ـ القا�سم ـ � ٍآت
وا�ستع ّدي..
ِ
ِ
فتية آمنوا بربهم
وبين ذلك ال�شيخ وهذا الفتى..
ٌ
هدى وربط على قلوبهم ..وث ّبـ َتهم تثبيتاً..
وزادهم ً

غد �أولئك الأ�شقياء
غده ..بل َ
وعاد فتى علي َي�ستقرئ َ
الذين يري ُد لهم �آخرتَهم ..ويريدون له دنياهم ..و�شتّان بين
ربيب محمد ..فتى قري�ش الذي �صدح
ذا وذاِ ..
علي ُ
ف�ش ُبل ٍّ
ال�شم�س في يميني
بالحق هاتف ًا (واهلل يا عم ..لو و�ضعوا
َ
والقمر في �شمالي على �أن �أترك هذا الأمر ما تركته ،حتى
ُيظهره اهلل �أو �أهلك دونه)(((..
((( ابن �أبي الحديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،14ص.54
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وك�أنّ الزمان يدور في�ستق ّر بين يدي �سبطه ل َي َ
عر�ض له
الأم َر من جديد ..دنيا قري�ش� ..أم جن ُة الرب؟! معادل ٌة وال
�أي�سر منها� ..سقط في َ�ش َر ِكها رجا ٌل ورجال� ..أ ّما �سليل
النبوة فال ين�سى تمتمات �أبيه حيدرة (يا دنيا ُغ ّري غيري..
ا�شتقت؟! هيهات قد باينتُك ثالث ًا ال
�ضت �أم � َّإلي
ِ
�أبي تع ّر ِ
فيك)(((.
رجعة لي ِ
علي عينيه ..وهوى �إلى الأر�ض �ساجد ًا..
و�أغم�ض فتى ٍّ
و�أفا�ض من �سكونه على ليل ِته �سكون ًا� ..سكو ٌن خ�شعت له
النجوم ..و�س ّب َحت معه المالئكة ..وخ�ض َعت له الأر�ض ..فال
تكاد ت�سمع �إال هم�س ًا ..وحملت الريح كلمات الرب تتلوها
فتية آمنوا بربهم وزادهم
حناجر ال�صحب الأوفياء ..إنهم ٌ
هدى وربط على قلوبهم ..وث ّبـ َتهم تثبيتاً.
ً

(اللهم �أنت ثقتي في كل كرب .و�أنت رجائي في كل �ش ّدة..
وع ّدة)((( ..تراتيل تَ�ص َّع ُد ِمن
و�أنت لي في كل �أمر نزل بي ثقة ُ
�شفتي فتى علي ..وهو يتق ّدم حتى وقف ب�أزاء جند ال�شيطان..
((( ابن �أبي الحديد� :شرح نهج البالغة ،ج� ،18ص.225
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،92ص.202
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فجعل ينظر �إلى �صفوفهم ك�أنهم ال�سيل( ..تب ًا لكم �أيتها
الجماعة وترح ًا� ..أحين ا�ست�صرختمونا ولهين ،ف�أ�صرخناكم
موجفين� ،شحذتم علينا �سيف ًا كان في �أيماننا ،وح�ش�شتم
علينا نار ًا اقتدحناها على عدوكم وعد ّونا؟! ف�أ�صبحتم �إلب ًا
على �أوليائكم ويد ًا عليهم لأعدائكم بغير عدل ر�أيتموه ب ّثوه
فيكم ،وال �أمل �أ�صبح لكم فيهم ،ومن غير حدث كان م ّنا ،وال
ر�أي يفيل فينا ..فهال ـ لكم الويالت ـ �إذ كرهتمونا تركتمونا
وال�سيف ُم�ش ّيم والج�أ�ش طامن والر�أي لم ي�ستخف؟� ...أال
ال�سـ َّلة ِّ
والذلة،
و�إن البغي ابن البغي قد ركز بين اثنتين ،بين ِّ
وحجو ٌر
وهيهات منا الذلة� ،أبى اهلل ذلك ور�سوله والم�ؤمنون ُ
طابت ،وبطو ٌن َط ُهرت ،و� ٌ
ونفو�س �أبـ ّية� ،أن ن�ؤثر
أنوف حم ّية،
ٌ
م�صارع الكرام على ظ�آر اللئام� ..أال و�إني ٌ
زاحف بهذه الأ�سرة
على قلة العدد وكثرة العدو وخذالن النا�صر)(((.
وجاء الجواب� ..سها ٌم ك�أنها المطرُ ..تمزّق �أح�شا َء
وهنوا وما
ال�سماء..
وتخر ُق �صدو َر الأبرار ..الذين ما َ
ِ
أقدامهم ..و�أعاروا اهلل
َ�ض ُعفوا ..بل وتّدوا في الأر�ض � َ
((( ابن طاو�س :الملهوف في قتلى الطفوف� ،ص.59
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َجماج َمهم ..ونظروا �إلى �آخر القوم� ..صالب ًة و�إقدام ًا..
وتعالى ندا ُء ال ِبراز بين ال�صفوف ..وا�صط ّكت الأ�سماع
�صرير كالم ال�سيوف ..وتطايرت الأيدي والأعناق..
من
ِ
وتهاوى ُج ِند ال�شيطان �إلى جحيم ال ِأبد �صرعى ..وت�صاعدت
الواحد تلو الآخر ..حتى لم يبقَ مع فتى
أرواح فتية عا�شوراء
َ
� ُ
علي �أحد ..تق ّدم �س ّي ُد فتي ِة عا�شوراء ..فاهتزّت الأر�ض من
ٍّ
وقع خطاه ..وامتلأت النفو�س هو ًال من كلماته(((..
�آليت �أن ال �أنثني
�أنا الح�سينُ ابنُ علي
�أم�ضي على دين النبي
�أحمي عياالت �أبي
وجن ُد ال�شيطان تنك�شف بين
وحمل فتى علي كالليثُ ..
يديه انك�شاف المعزى �إذا ُ�ش َّد عليها ..وتنهزم فلو ُل ُهم بين
يديه ك�أنها الجراد المنت�شر ..حتى �أوق َع فيهم ما ال ُيحت َمل..
(الوي ُل لكم� ..أتدرون لمن ُتقاتلون؟! هذا ابنُ الأنزع البطين..
هذا ابنُ قتّال العرب ..فاحملوا عليه من كل جانب)(((..
علي يقاتل الأ�شقياء� ..إذ َّ
�سهم الخيان ِة
�شق ُ
وبينا فتى ٍ ّ
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،45ص.49
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،45ص.50
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بال ..بل َحمل عليهم كالليث ال ُم َ
غ�ضب..
جبهته ..فلم ُي ِ
ُيلحقهم ب�أ�سالفهم ..وي�سقي الأر�ض بدمائهم النج�سة..
(يا �أ ّم َة ال�سوء ..بئ�سما خ ّلفتم محمد ًا في عترته)(((..
فجر ينبوع ُّ
الطهر من جبهته..
وهوى على ر�أ�سه حجرّ ..
الدم عن وجهه ..ف�أتاه �سه ٌم تث ّلـ َثت
ف�أخذ الثوب
ليم�سح َ
َ
ُ�ش َعبـُه ..و�شقّ طري َقه نحو �صد ِره ..حتى ا�ستقر ..عميق ًا..
قلب فتى علي..
حيث ِ
�سيد الفتيان ..وتباط�أت
تكاثفت غ�شاوة الدم على عيني ِ
و�س َرت برود ٌة في �أطرافه ..وا�شتعل
خفقاتُ قلبه
الزكيَ ..
ّ
ُ
ج�سده..
العط�ش في فمه ..وخارت قواه ..واحت�ضنَ ال�صعي ُد َ
فملأ المكان من عبق الجنة ..و�أجال فتى علي بناظريه
حوله ..يرمقُ �أ�صحا َبه على الثرى ..و�أغم�ض عينيه و�صدى
فتية آمنوا بربهم وزادهم
كلمات الرب تتهادى �إليه ..إنهم ٌ
ِ
هدى وربط على قلوبهم� ..إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ...
ال�سالم على الح�سين وعلى علي بن الح�سين وعلى �أوالد
الح�سين وعلى �أ�صحاب الح�سين جميع ًا ورحمة اهلل وبركاته.
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،45ص.52
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وصايا  -القسم األول

للو�صايا والعظات التي يق ّدمها الوالدان للأبناء قيمة
و�أهمية خا�صة ،وت�أتي �أحيان ًا كثيرة لتم ّثل ع�صارة خبرات
الإن�سان في الحياة ،وما ورث ِمن ِحكمة ِمن خالل �آبائه.

و�صايا  -الق�سم الأول
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وهذه هي �سنة الأنبياء و�أبناء الأنبياء ،وقد نقل لنا
القر�آن الكريم �أكثر من نموذج من هذه الو�صايا ،من بينها
ِن َّ
ُوب يَا بَنِ َّي إ َّ
الل َه
يم بَنِي ِه َويَـ ْعق ُ
قوله «تعالى»َ } :وَو َّصى بِ َها إِْبـ َرا ِه ُ

َّ
ين َف َ
ون ،أَ ْم ُكنتُ ْم ُش َه َداء
ُّس ِل ُم َ
ْ
اص َطفَى لَ ُك ُم ال ِّد َ
ال تَ ُموتُ َّن إِال َوأَنتُم م ْ
ُوب الْ َم ْو ُت إِ ْذ َق َ
ال لِبَنِي ِه َما تَـ ْعبُ ُد َ
ون ِمن بَـ ْع ِدي َقالُواْ
إِ ْذ َح َض َر يَـ ْعق َ

اق إِلَ ًها َو ِ
ِس َح َ
ِس َما ِع َ
اح ًدا
يل َوإ ْ
يم َوإ ْ
نَـ ْعبُ ُد إِلَ َه َك َوإِلَ َه آبَائِ َك إِْبـ َرا ِه َ
ون{(((.
َونَ ْح ُن لَ ُه ُم ْس ِل ُم َ
• وصايا لقمان:

وهكذا نجد في القر�آن الكريم و�صايا لقمان البنه ..وقد
وقع الخالف في حقيقة هذه ال�شخ�صية .وقد ذكر القرطبي
احتماالت عديدة �أخذها من �أ�سالفه من المف�سرين
والم�ؤرخين ،وهي كالتالي:
 .1ابن �إ�سحق :لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تا َرح،
والد النبي �إبراهيم� ،أي هو حفيد �أخي �إبراهيم.
 .2ال�سهيلي :لقمان بن عنقاء بن �سرون ،وكان نوبي ًا من
�أهل �أيلة .والطريف �أن �أيلة هي العقبة ،وهي في الأردن وال
((( �سورة البقرة.133-132:
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عالقة لها بالنوبة التي تقع جنوب م�صر في القارة الأفريقية.
 .3وهب بن منبه :كان ابنَ �أخت �أيوب.
 .4مقاتل بن �سليمانُ :ذكر �أنه كان ابن خالة �أيوب.
 .5الز ََّم ْخ َ�ش ِر ّي :قيل كان من �أوالد �آزر ،عا�ش �ألف �سنة
و�أدركه داود «عليه ال�سالم» و�أخذ عنه العلم ،وكان ُيفتي قبل
مبعث داود ،فلما ُبعث قطع الفتوى ،فقيل له ،فقال� :أال �أكتفي
�إذ ُكفيت.
 .6الواقدي :كان قا�ضي ًا في بني �إ�سرائيل.
� .7سعيد بن الم�س ّيب :كان لقمان �أ�سود من �سودان م�صر
ذا م�شافر� ،أي �شفاه غليظة� ،أعطاه اهلل «تعالى» الحكمة،
ومنعه النب ّوة .قال القرطبي معلق ًا :وعلى هذا جمهور �أهل
الت�أويل �إنه كان ول ًّيا ولم يكن نبي ًا.
وال�شعبي :كان نبي ًا.
ِ .8عكرمة
ّ
 .9القرطبي :ال�صواب �أنه كان رج ًال حكيم ًا بحكمة اهلل
«تعالى» ،قا�ضي ًا في بني �إ�سرائيل� ،أ�سود ،م�ش َّقق ال ِّرجلين ،ذا
م�شافر،

و�صايا  -الق�سم الأول
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تعليق :ال يخفى ما في هذا الو�صف من انعكا�س لنظرة
تحقيرية بحق ذوي الأ�صول الأفريقية ،والواقع �أن القر�آن
الكريم ي�ؤكد على �أن القيمة كل القيمة في التقوى ،ال في ال ِعق
وال في اللون وال في ال�صفات الج�سدية التي يرثها الإن�سان
والمخجل �أن ت�صدر مثل هذه
دون اختيار منه .ومن الم�ؤ�سف
ِ
الكلمات ممن ُيق ّدمون العلم والمعرفة الدينية للنا�س.
ثم �أ�ضاف القرطبي :وروي من حديث ابن عمر قال:
(�سمعت ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» يقول« :لم يكن
لقمان نبي ًا ،ولكن كان عبد ًا كثير التفكر ح�سن اليقين،
أحب اهلل «تعالى» ف�أحبه ،فمنّ عليه بالحكمة ،وخ ّيره في
� ّ
قبلت
رب� ،إن خ ّيرتني ُ
�أن يجعله خليفة يحكم بالحق فقالّ :
علي ف�سمع ًا وطاعة ف�إنك
العافية وتركت البالء ،و�إن
َ
عزمت ّ
�ستع�صمني» ذكره ابن عطية.
تعليق� :إلى هنا يمكن قبول الرواية ،وهي ت�أتي في �سياق
مقبول ،ولكن فلنالحظ كيف امتدت يد البع�ض لت�ضيف �شيئ ًا
يخدم ال�سلطان في ذلك الزمان!
الثعلبي :فقالت له المالئكة ب�صوت،
قال القرطبي :وزاد
ّ
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ال َيراهمَ :لم يا لقمان؟ قال :لأن الحاكم ب�أ�ش ّد المنازل
و�أكدرها ،يغ�شاه المظلوم من كل مكان� ،إن ُي َعنْ فبا ْل َح َرى
�أن ينجو ،و�إن �أخط�أ �أخط�أ طريق الجنة .ومن يكن في الدنيا
ذلي ًال فذلك خير من �أن يكون فيها �شريف ًا .ومن َي ْخت َِر الدنيا
على الآخرة نفته الدنيا وال ي�صيب الآخرة .فعجبت المالئكة
من ح�سن منطقه ،فنام نومة ف�أعطي الحكمة فانتبه يتك ّلم
بها .ثم نودي داود بعده فقبلها -يعني الخالفة -ولم ي�شترط
ما ا�شترطه لقمان ،فه َوى في الخطيئة غير مرة ،كل ذلك
يعفو اهلل عنه .وكان لقمان يوازره بحكمته فقال له داود:
و�صرف عنك البالء،
طوبى لك يا لقمان! �أعطيت الحكمة ُ
و�أُعطي داود الخالفة وابتُلي بالبالء والفتنة.
تعليق :ال يخفى ما في هذه الزيادة من الدعوة لعدم
ّ
الحكم،
المناف�سة على ال�سلطان ،وعدم
التدخل في �شئون ُ
وقبول حالة الخنوع والذل لأنها �أ�سلم للدنيا والآخرة! هذا
الأمر يك�شف خطورة مثل هذه الزيادات في الروايات ،حيث
ال تقت�صر على تقديم معلومات خاطة �أو الو�ضع على ل�سان
النبي ،بل تتجاوز ذلك لتكون رافد ًا من روافد تكوين العقل
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الم�سلم بالطريقة التي ُتنا�سب ال�سلطة الحاكمة �أو المتن ّفذين
و�أ�صحاب بع�ض الم�صالح� ،أو �إف�ساد عقول النا�س و�أخالقهم،
�أو �إحداث نوع من الربكة المعرفية في ت�صوراتهم حول
الإ�سالم ومفاهيمة وت�شريعاته.
 .10وقال قتادة :خ ّير اهلل «تعالى» لقمان بين النب ّوة
والحكمة فاختار الحكمة على النب ّوة ،ف�أتاه جبريل «عليه
ينطق بها
ال�سالم» وهو نائم ،فذ ّر عليه الحكمة ف�أ�صبح وهو ِ
فقيل له :كيف اخترت الحكمة على النب ّوة وقد خ ّيرك ر ُّبك؟
فقال� :إنه لو �أر�سل � ّإلي بالنب ّوة َعزْ مة لرج ْوت فيها العون منه،
ولكنه خ ّيرني فخفت �أن �أ�ض ُعف عن النب ّوة ،فكانت الحكمة
أحب � ّإلي.
� ّ
ثم �أ�ضاف القرطبي :واختُلف في �صنعته فقيل :كان
خياط ًا .وقيل :كان يحتطب كل يوم لمواله ُحزْ مه حطب .قال
عبد الرحمن بن زيد بن جابر :كان راعي ًا ،فر�آه رجل كان
يعرفه قبل ذلك فقال له� :أل�ست عبد بني فالن؟ قال :بلى.
قدر اهلل ،و�أدائي الأمانة،
قال :فما بلغ بك ما �أرى؟ قالَ :
و�صدق الحديث ،وترك ما ال يعنيني قاله.
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قال خالد ال َّر َبعي :كان نجار ًا فقال له �سيده :اذبح لي �شاة
وائتني ب�أطيبها ُم ْ�ضغتين ،ف�أتاه بالل�سان والقلب ،فقال له :ما
كان فيها �شيء �أطيب من هذين؟ ف�سكت ،ثم �أمره بذبح �شاة
�أخرى ثم قال له� :ألق �أخبثها م�ضغتين ،ف�ألقى الل�سان والقلب،
فقال له� :أمرتك �أن ت�أتيني ب�أطيب م�ضغتين ف�أتيتني بالل�سان
والقلب ،و�أمرتك �أن ُتلقي �أخبثها ف�ألقيت الل�سان والقلب؟!
فقال له(((� :إنه لي�س �شيء �أطيب منهما �إذا طابا ،وال �أخبث
منهما �إذا خبثا(((.
لم �أجد في كتب ال�شيعة ما يدل على تعيين �شخ�صه �سوى
ما نقل عن الم�صادر ال�سنية .قال العالمة الطباطبائي:
(كالم في ق�صة لقمان ....لم يرد ا�سم لقمان في كالمه
«تعالى» �إال في �سورة لقمان ،ولم يذكر من ق�ص�صه �إال ما في
ْ ِ ْ َ ِ ُ َّ (((
قوله ع َّز من قائل } َولَق َْد آتَـْيـنَا لُ ْق َم َان ٱلحك َم َة أن ْٱشك ْر لله{
(((
وقد وردت في ق�صته وحكمه روايات كثيرة مختلفة)...
((( مثل هذا المعنى مروي عن النبي.
((( القرطبي :الجامع لأحكام القر�آن ،ج� ،14ص .41
((( �سورة لقمان.12 :
((( الطباطبائي :الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،16ص.221
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ثم ذكر العالمة بع�ض ًا من هذه الروايات من م�صادر �سنية
و�شيعية ولي�س فيها �شيء عن حقيقة هذه ال�شخ�صية.
الالفت هنا� ،أنه تم العثور على برديات ت�شتمل على
و�صايا �أحد وزراء الدولة الم�صرية القديمة وهي قريبة جد ًا
في م�ضمونها ،بل وحتى بع�ض تعبيراتها مما جاء في الن�ص
القر�آني من الو�صايا .فقد كان للفرعون (جد كا رع) وال�شهير
بلقب (�إي�سي�سي) �أحد ملوك الأ�سرة الخام�سة (حوالي:
 2375-2414ق.م) ،وزير كاهن ا�سمه �أو لقبه (بتاح حتب).
وفي بع�ض الم�صادر �أنه كان عبد ًا في الأ�صل ،كما قيل �أن
لقمان كان كذلك .تبد�أ الو�صايا والعظات ،بتو�ضيح �أن �سبب
كتابتها و�صول كاتبها ل�سن ال�شيخوخة ،ورغبته في نقل حكمة
�أ�سالفه ،التي و�صفها ب�أنها كلمات الآلهة البنه (�آخت حتب).
واعتبر (ويل ديورانت) �صاحب (ق�صة الح�ضارة) �أنه يمكن
اعتباره �أول فيل�سوف في العالم بحكم ما ح�صلنا عليه من
بقايا المخطوطات ال�سابقة في الفل�سفة الأخالقية.
وعلى العموم ،فقد جاءت هذه الو�صايا ك�صورة من �صور
�شكره هلل على الحكمة التي �أوتيها ،وك�أنها نوع من زكاة
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اش ُك ْر لَِّل ِه َوَمن يَ ْش ُك ْر
َد آتَـْيـنَا لُ ْق َم َ
ان الْ ِح ْك َم َة أَ ِن ْ
المعرفةَ } :ولَق ْ
ِن َّ
َر َفإ َّ
َفإِنَّ َما يَ ْش ُك ُر لَِنـف ِ
الل َه َغنِ ٌّي َح ِمي ٌد{((( نتيجة
ْس ِه َوَمن َكف َ
هذه العطية الإلهية العظيمة قام لقمان بو�صية ابنهَ } :وإِ ْذ
ان ِلبْنِ ِه َو ُه َو يَ ِع ُظ ُه يَا بُـنَ َّي ال تُ ْش ِر ْك ب َّ
ِالل ِه إ َّ
َق َ
الش ْر َك لَ ُظ ْل ٌم
ال لُ ْق َم ُ
ِن ِّ

َع ِظ ٌيم{((( .هذا يعني �أن:

 .1المعرفة والحكمة نعمة من نعم اهلل «تعالى» ،والنعمة
لكي تنمو وتزدهر وت�ستمر تحتاج �إلى ال�شكرَ } :وإِ ْذ تَأَ َّذ َن َرب ُ
ُّك ْم
لَئِن َش َك ْرتُ ْم َألزِي َدنَّ ُك ْم َولَئِن َكف َْرتُ ْم إ َِّن َع َذابِي لَ َش ِدي ٌد{(((.
 .2من �صور تزكية المعرفة والحكمة وال�شكر عليها:
�إي�صالها للآخرين.
� .3ضرورة توريث المعرفة للأجيال القادمة.
• وصية اإلمام علي للحسن:

ولذا نجد �أمير الم�ؤمنين علي ًا «عليه ال�سالم» يو�صي ابنه
الح�سن و�صية خا�صة ،كما �أن هناك و�صايا �أخرى لولده ،ولكن
((( �سورة لقمان.12 :
((( �سورة لقمان.14-13 :
((( �سورة �إبراهيم.7:
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و�صيته للح�سن المنقولة في نهج البالغة لها طابعها الخا�ص
وم�ضامينها المميزة ،وهي الكتاب الحادي والثالثين في نهج
البالغة ،والمعنون من قبل ال�شريف الر�ضي ب�أنها جاءت بعد
عودة الإمام من �صفين ،وك�أن الحدث الكبير كان ملهم ًا له
لكي يذكرها البنه الأكبر( :من الوالد الفان .المقر للزمان،
المدبر العمر ،الم�ست�سلم للدهر .الذام للدنيا ،ال�ساكن
م�ساكن الموتى .والظاعن عنها غدا� .إلى المولود الم�ؤمل ما
ال يدرك ،ال�سالك �سبيل من قد هلك ،غر�ض الأ�سقام ورهينة
الأيام .....ووجدتك بع�ضي بل وجدتك كلي حتى ك�أن �شيئ ًا
لو �أ�صابك �أ�صابني ،وك�أن الموت لو �أتاك �أتاني ،فعناني من
�أمرك ما يعنيني من �أمر نف�سي فكتبت �إليك كتابي م�ستظهر ًا
به �إن �أنا بقيت لك �أو فنيت ف�إني �أو�صيك بتقوى اهلل �أي
بني ولزوم �أمره ،وعمارة قلبك بذكره ،واالعت�صام بحبله.
و�أي �سبب �أوثق من �سبب بينك وبين اهلل �إن �أنت �أخذت
به؟ .((()...وو�صلتنا و�صايا بع�ض الأئمة «عليهم ال�سالم»
�أي�ض ًا لأوالدهم.
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .31
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• وصايا اإلمام الحسين:

�أما الح�سين «عليه ال�سالم» فنجد له الو�صايا التالية:
 .1هذا ما �أو�صى به الح�سين بن علي بن �أبي طالب �إلى
�أخيه محمد المعروف بابن الحنفية �أن الح�سين ي�شهد �أن ال
�إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن محمد ًا عبده ور�سوله ،جاء
بالحق من عند الحق ،و�أن الجنة والنار حق ،و�أن ال�ساعة �آتية
ال ريب فيها ،و�أن اهلل يبعث من في القبور ،و�أني لم �أخرج
�أ�شر ًا وال بطر ًا وال مف�سد ًا وال ظالم ًا ،و�إنما خرجت لطلب
اال�صالح في �أمة جدي «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،أريد �أن �آمر
بالمعروف و�أنهى عن المنكر ،و�أ�سير ب�سيرة جدي و�أبى علي
بن �أبي طالب ،فمن قبلني بقبول الحق ،فاهلل �أولى بالحق،
ومن ر ّد على هذا �أ�صبر حتى يق�ضى اهلل بيني وبين القوم
بالحق وهو خير الحاكمين .وهذه و�صيتي يا �أخي �إليك ،وما
توفيقي �إال باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب .ثم طوى الح�سين
الكتاب وختمه بخاتمه ودفعه �إلى �أخيه محمد ثم و ّدعه وخرج
في جوف الليل)(((.
((( الع�سكري :معالم المدر�ستين ،ج� ،3ص.50
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 .2وروى ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) وهو
يتحدث عن �أحداث التا�سع وليلة العا�شر من المحرم( :ثم
نادى عمر بن �سعد في الجي�ش  :يا خيل اهلل اركبي و�أب�شري.
فركبوا وزحفوا �إليهم بعد �صالة الع�صر من يومئذ ،هذا
وح�سين جال�س �أمام خيمته محتبي ًا ب�سيفه ،ونع�س فخفق
بر�أ�سه ،و�سمعت �أخته زينب ال�ضجة فدنت منه ف�أيقظته،
فرجع بر�أ�سه كما هو ،وقال� :إني ر�أيت ر�سول اهلل «�صلى اهلل
عليه و�سلم» في المنام ،فقال لي�« :إنك تروح �إلينا» .فلطمت
وجهها ،وقالت :يا ويلتا .فقال لي�س لك الويل يا �أخية ،ا�سكني
رحمك الرحمن .وقال له �أخوه العبا�س بن علي :يا �أخي،
جاءك القوم فقال :اذهب �إليهم ف�س ْلهم ما بدا لهم) �أي ما
الجديد من �أمرهم وماذا يريدون؟ (فذهب �إليهم في نحو
من ع�شرين فار�س ًا فقال :ما لكم؟ فقالوا :جاء �أمر الأمير،
�إما �أن ت�أتوا على حكمه ،و�إما �أن نقاتلكم .فقال :مكانكم
حتى �أذهب �إلى �أبي عبد اهلل ف�أعلمه .فرجع ووقف �أ�صحا ُبه،
فجعلوا يتراجعون القول وي�ؤ ِّنب ُ
بع�ضهم بع�ض ًا ،يقول �أ�صحاب
الح�سين :بئ�س القوم �أنتم ،تريدون قتل ذرية نبيكم «�صلى
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اهلل عليه و�سلم» وخيار النا�س في زمانهم ؟ ! ثم رجع العبا�س
بن علي من عند الح�سين �إليهم ،فقال لهم :يقول لكم �أبو
عبد اهلل :ان�صرفوا ع�شيتكم هذه حتى َينظر في �أمره الليلة.
فقال عمر بن �سعد ل�شمر بن ذي الجو�شن :ما تقول؟ فقال:
�أنت الأمير والر�أي ر�أيك .فقال عمرو بن الحجاج بن �سلمة
الزبيدي� :سبحان اهلل ! واهلل لو �س�ألكم ذلك رجل من الديلم)
وهم �سكان جنوب بحر قزوين ،وكانوا من الكفار المحاربين
الأ�شداء على الم�سلمين �آنذاك (لكان ينبغي �إجابته .وقال
قي�س بن الأ�شعث� :أجبهم �إلى ما �س�ألوك ،فلعمري لي�صبحنك
بالقتال غدوة .وهكذا جرى الأمر ،ف�إن الح�سين لما رجع
العبا�س قال له :ارجع فارددهم هذه الع�شية ،لعلنا ن�صلي
لربنا هذه الليلة وندعوه ون�ستغفره ،فقد علم اهلل مني �أني
�أحب ال�صالة له ،وتالوة كتابه ،واال�ستغفار والدعاء .و�أو�صى
الح�سين في هذه الليلة �إلى �أهله)((( ولم يذكر ن�ص الو�صية.
 .3و�صيته لأخته زينب ،ففي تاريخ الطبري وم�صادر
الح�سين بن علي «عليهم ال�سالم» قال:
علي ِبن
ِ
�أخرى :عن ِ
((( ابن كثير :البداية والنهاية ،ج� ،8ص.176
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جال�س في َ
تلك الع�ش ّي ِة التي ُقتل �أبي َ�صبيحتَها َوعمتي
(�إني ٌ
َ
عندي ُت ُ
اعتزل �أبي ب�أ�صحا ِبه في َخباء له
مر�ضني �إذ
زينب ِ
ُ
عالج َ�سي َفه و ُي�ص ِل ُح ُه
َو َ
عنده ُح َو ّى َمولى �أبي ذر ال ُغفاري َوهو ُي ُ
و�أبي ُ
يقول:
َك ْم َ
َيا ده ُر � ٍّأف َ
أ�صيل
لك ِمنْ َخلي ِـل
لك بال ِ
إ�شراق َوال ِ
َوالده ُر ال َيقن ُع بالبديــل
تيل
ِمنْ َ�صاحب �أو طالب َق ِ
حي َ�سال ُـك ال�سبي ِـل
و�إ َّن َما االم ُر �إلى الجليــل
َوك ُّل ٍّ
فت َما
قال  :ف�أعادها مرتين �أو ثالث ًا حتى َف ِهمتُها َ ،فع َر ُ
علمت
�أرا َد َفخن َقتني َعبرتي فرددّتُ َدمعي
ولزمت ال�سكون َف ُ
ُ
�أنَ البال َء قد َ
�سمعت وهي
نزل  ،ف�أ ّما ع َّمتي ف�إنها َ�س ِمعت ما
ُ
نف�سها �أن َوثبت
امر�أ ٌة َوفي ال�سما ِء الر َّق ُة والجز ُع َفلم تملك َ
تَج ُّر ثو َبها َو�إنها لحا�سر ٌة حتى انتهت �إليه فقالت  :واثكاله
وعلي
يت
َ
َل َ
اليوم ْ
الموت �أعدمني الحياة َ ،
ماتت فاطم ُة �أ ّمي ٌّ
�أبي وح�سنٌ �أخي  ،يا خليف َة الما�ضي وثمال الباقي) �أي بقية
الباقي (قال :فنظر �إليها الح�سين «ر�ضي اهلل عنه» فقال :يا
�أخ ّية ،ال يذهبن حلمك ال�شيطان؛ قالت :ب�أبي �أنت و�أمي يا �أبا
عبد اهلل! ا�ستقتلت نف�سي فداك؛ فر ّد غ�صته ،وترقرقت عيناه،
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وقال :لو ُترك القطا لي ًال لنام .قالت :يا ويلتي� ،أفتغت�صب
نف�سك اغت�صاب ًا ،فذلك �أقرح لقلبي ،و�أ�شد على نف�سي) ثم
ي�صف الراوي كيف �أنه �أغمي عليها ثم قال(:فقام �إليها
الح�سين ف�صب على وجهها الماء ،وقال لها :يا �أخية ،اتقي
اهلل وتعزي بعزاء اهلل ،واعلمي �أن �أهل الأر�ض يموتون ،و�أن
�أهل ال�سماء ال يبقون ،و�أن كل �شيء ٌ
هالك �إال وجه اهلل الذي
خلق الأر�ض بقدرته ،ويبعث الخلق فيعودون ،وهو فرد وحده،
�أبي خي ٌر مني ،و�أمي خي ٌر مني ،و�أخي خي ٌر مني ،ولي ولهم
ولكل م�سلم بر�سول اهلل �أ�سوة؛ قال :فعزاها بهذا ونحوه ،وقال
لها :يا �أخية� ،إني �أق�سم عليك ف�أب ّري ق�سمي ،ال ت�ش ّقي علي
علي بالويل والثبور
علي وجه ًا ،وال تدعي ّ
جيب ًا ،وال تخم�شي ّ
�إذا �أنا هلكت؛ قال :ثم جاء بها حتى �أجل�سها عندي)((( �أي
عند الإمام زين العابدين.

((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص .270-269
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وصايا  -القسم الثاني

مما روي من و�صايا الإمام الكاظم «عليه ال�سالم» ل ُو ْل ِده:
ني� ،إني �أو�صيكم بو�ص ّي ٍة َمن َح ِف َظها لم َي ِ�ضع معها؛ �إن
(يا َب َّ
�أتاكم � ٍآت ف�أ�س َم َع ُكم في ال ُأذ ِن اليمنى مكروه ًا ،ثم تح ّول �إلى
الأُ ُذ ِن ال ُي�سرى فاعت ََذر وقالَ :لم �أ ُقل �شيئ ًا ،فاق َبلوا ُع ْذ َره)(((.
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،68ص .425

و�صايا  -الق�سم الثاني

268

ير�سخ الإمام في �أبنائه قيم ًة �أخالقي ًة عملية ،ليكونوا
ّ
الكاظمين للغيظ كما كان ،والعافين عن النا�س كما ُعرف
عنه ،حتى بات لقب ًا له .فال يكفي �أن ُنطعم �أبناءنا كلما طلبوا
الطعام ..وال يكفي �أن نك�سوهم ،و�أن ن�ؤ ّمن لهم الم�سكن
المالئم ،والترفيه في ال�سفر واللعب والت�س ّوق وما �إلى ذلك.
فهم �أي�ض ًا بحاجة �إلى التغذية الروحية ،والتوجيه الأخالقي،
كما هم بحاجة �إلى التغذية العقلية ،ليزدادوا ُقرب ًا من اهلل،
وليزدادوا معرف ًة بدينهم ،والهدف من وجودهم في الحياة،
وليكون �سلوكهم �سلوك ًا �إن�ساني ًا راقي ًا ،وليط ّوروا من قدراتهم
بد ًال من تحطيمها في الألعاب والأجواء التي تعزلهم وتزرع
فيهم العقد ،ليعرفوا �أن الوقت يعني حياتَهم.
وكما قال الإمام الكاظم( :اجتهدوا في �أن يكون زما ُنكم
�أرب َع �ساعات� :ساعة لمناجاة اهلل ،و�ساعة لأمر المعا�ش،
و�ساعة لمعا�شرة الأخوان ال ّثقاة الذين يع ّرفونكم عيوبكم
ويخل�صون لكم في الباطن ،و�ساعة تخلون فيها لل ّذاتكم في
غير مح ّرم ،وبهذه ال�ساعة تقدرون على الثالث �ساعات)(((.
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،75ص .321
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أنف�سهم و�سلوكهم� ..أو�صوهم �أن
�أو�صوهم �أن يق ّيموا � َ
يحا�سبوا �أنف�سهم كما قال الكاظم( :لي�س م ّنا من لم يحا�سب
ِ
نف�سه في ك ّل يوم ،ف�إنْ عمل ح�سن ًا ا�ستزاد اهلل ،و�إن عمل �س ّيئ ًا
ا�ستغفر اهلل منه)(((.
يحا�سب نف�سه وينظر �إلى عيوبه و�سلبياته ،ال �إلى �سلبيات
وعيوب الآخرين لينتقدها ولينتق�ص من قيمتهم.
انتقل رجل مع زوجته �إلى منزل جديد وفي �صبيحة
اليوم الأول ،وبينما هما يتناوالن وجبة الإفطار قالت الزوجة
م�شيرة ِمن خلف زجاج النافذة المطلة على الحديقة
الم�شتركة بينهما وبين جيرانهما :انظر يا عزيزي� ،إن غ�سيل
جارتنا لي�س نظيف ًا ..البد �أنها ت�شتري م�سحوق ًا رخي�ص ًا.
ود�أبت الزوجة على �إلقاء نف�س التعليق في كل مرة ترى
جارتها تن�شر الغ�سيل ..وبعد �شهر انده�شت الزوجة عندما
ر�أت الغ�سيل نظيف ًا ،وقالت لزوجها :انظر ..لقد تعل َم ْت �أخير ًا
نه�ضت باكر ًا هذا
كيف تغ�سل! ف�أجاب الزوج :عزيزتي ..لقد
ُ
ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها!!
ال�صباح
ُ
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج � ،1ص.619
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نعود �إلى و�صية الإمام ،هل نملك مثل هذه الروحية للعفو
والت�سامح؟
تكمن في الإن�سان مجموعة من القوى التي �أودعها اهلل
�سبحانه فيه ،فهناك القوة العقلية ،ويعبر عنها في بع�ض كتب
الأخالق عند الم�سلمين بـ (القوة الناطقة) ،ولعلهم �أخذوا
الح�سن من
هذا عن اليونان .هذه القوة من �ش�أنها �أن تدرك َ
القبيح ،و ُتميز الخير من ال�شر ..ثم ت�أمر بفعل الح�سن منها
وترك القبيح.
وهناك القوة ال�شهوانية (�أو ال�شهوية) :وهي القوة التي
يطلب بها الإن�سان المنفعة لنف�سه ،من قبيل الم�أكل والم�شرب
والجن�س وغير ذلك.
وهناك �أي�ض ًا القوة الغ�ضبية :وهي التي يدفع بها الإن�سان
الأخطار والأذى عن نف�سه وعن الأ�شخا�ص والأ�شياء التي
تعنيه ويهتم لأمرها.
ومن الوا�ضح �أن القوة ال�شهوية لو �أُطلق لها العنان ،ف�إنها
�ستدفع ب�صاحبها لتلبية رغباته من دون مراعاة لمعايير
وح�سن الفعل وقبحه.
معينة كالحالل والحرامُ ،
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وهكذا ف�إن القوة الغ�ضبية يمكن توظيفها في االتجاه
الإيجابي دفاع ًا عن النف�س والمال وال ِعر�ض والدين والوطن،
كما يمكن �أن تكون منفلتة يعتدي من خاللها الإن�سان على
�أقرب النا�س �إليه في لحظة ا�ستجابة لها.
و�إذا ُو ِّفق الإن�سان ليكون قادر ًا على ال�سيطرة على قوته
الغ�ضبية فقد ُو ِّفق لخير عظيم ،وقد قال «تعالى»َ } :وال تَ ْستَوِي

السيِّئَ ُة ا ْد َف ْع بِالَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُن َفإِذَا الَّ ِذي بَـْيـنَ َك َوبَـْيـنَ ُه
الْ َح َسنَ ُة َوال َّ
ين َصَبـ ُروا َوَما يُـ َل َّقا َها
يمَ ،وَما يُـ َل َّقا َها إِلَّ الَّ ِذ َ
َع َدا َوٌة َكأَنَّ ُه َولِ ٌّي َح ِم ٌ
إِلَّ ذُو َح ٍّظ َع ِظ ٍيم{(((� .أي �أنه يمتلك حظ ًا وافر ًا من الإيمان

والوعي والإن�سانية الناب�ضة بكل معاني الخير والإح�سان.

ونجد في تعاليم الإ�سالم ال�شرعية والأخالقية عدة
تدابير ُتعين الفرد على �ضبط قوته الغ�ضبية ،ففي فترة
الإحرام مث ًال نجد �أن من بين المحرمات :حمل ال�سالح
و�إخراج الدم وال�سب والجدال وقتل هوام الج�سد ،وكلها
تد ّرب الإن�سان على �ضبط قوته الغ�ضبية.
وهكذا نجد �أن من الغايات الفرعية لل�صوم �ضبط النف�س،
((( �سورة ف�صلت.35-34:
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حيث قال النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :يا �أ ّيها النا�س من
َح َّ�سن منكم في هذا ال�شهر ُخ ُلقه كان له جواز على ال�صراط
يوم تزل فيه ا َالقدام .ومن خ َّف َف في هذا ال�شهر عما ملكت
يمي ُنه ،خ َّفف اهلل عليه ح�سابه. ومن َّ
كف فيه �ش َّره كف اهلل
عنه غ�ض َبه يوم يلقاه)(((.
ومن هنا اعتبر النبي �أن ال قيمة ل�صيام الإن�سان الذي لم
يفلح في �ضبط قوته الغ�ضبية .ففي كتاب الح�سين بن �سعيد
عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :سمع
ت�ساب جاري ًة لها
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» امر�أ ًة
ُّ
بطعام
وهي �صائم ٌة ،فدعا ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ٍ
فقال لها :كلي .فقالت� :أنا �صائم ٌة يا ر�سول اهلل ،فقال :كيف
تكونين �صائم ًة وقد �سببت جاريتك؟ �إنّ ال�صوم لي�س من
الطعام وال�شراب ،و�إنما جعل اهلل ذلك حجاب ًا عن �سواهما
من الفواح�شِ .من الفعل والقول يفط ُر ال�صائم .ما �أق ّل
ال�ص ّوام و�أكثر الج ّواع)(((.
((( ال�صدوق :الأمالي� ،ص .154
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،93ص.293
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وي�أتي هنا دور الفطرة الأخالقية والعقل والتقوى
والقانون والتربية في ردع الإن�سان عن توجيه قوته الغ�ضبية
في المحل الممنوع .وهو ما نجده ماث ًال في ق�صة الأخوين
ِم نَـبَأَ اْبـنَ ْي آ َد َم بِالْ َح ِّق إِ ْذ َقـ َّربَا ُقـ ْربَانًا
هابيل وقابيلَ } :واتْ ُل َع َل ْيه ْ

ال ََلْقـُتـ َلنَّ َك َق َ
َفـُتـ ُقبِّ َل ِم ْن أَ َح ِد ِه َما َولَ ْم يُـَتـ َقبَّ ْل ِم َن ْال َخ ِر َق َ
ال إِنَّ َما
يَـَتـ َقبَّ ُل َّ
طت إِلَ َّي يَ َد َك لَِتـ ْقُتـ َلنِي َما أَنَا
ين ،لَئِن بَ َس َ
اللـ ُه ِم َن الْ ُمتَّ ِق َ
اف َّ
اس ٍط يَ ِد َي إِلَْي َك ِ َلْقـُتـ َل َك إِنِّي أَ َخ ُ
بِبَ ِ
اللـ َه َر َّب الْ َعالَ ِم َين{(((.

�أي قد تكون الم�س�ألة �أكبر من مجرد كالم وموقف كما
في م�س�ألة المر�أة ال�صائمة ،وقد تعامل الإ�سالم مع ذلك في
ين َءا َمنُواْ ُكتِ َب
ُبعدين� :شرعي قانوني ،و�أخالقي} :يا أَيُّـ َها الَّ ِذ َ

اص ِفي الْ َقْتـ َلى الْ ُح ُّر بِالْ ُح ِّر َوالْ َع ْب ُد بِالْ َع ْب ِد َواألنثَى
َع َل ْي ُك ُم الْ ِق َص ُ
بِاألْنـثَى َف َم ْن ُع ِف َي لَ ُه ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء َفاتِّبَ ٌاع بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوأَ َدآ ٌء إِلَْي ِه
ِح َس ٍ
ان َذلِ َك تَ ْخ ِف ٌ
يف ِّمن َّربِّ ُك ْم َوَر ْح َم ٌة َف َم ِن ا ْعتَ َدى بَـ ْع َد َذلِ َك
بِإ ْ

اب أليم ،ولكم في القصاص حيا ٌة يا أولي األلباب لع ّلكم
َفـ َل ُه َع َذ ٌ

تتقون{(((.

((( �سورة المائدة.28-27:
((( �سورة الن�ساء.179-178:
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• القصاص والعفو:

الإ�سالم �ش ّرع الق�صا�ص في القتل العمد ،كما �ش ّرع
�إمكانية العفو بمقابل مادي� ،أو بال مقابل ،وقد تحدثت الآيتان
عن ذلك ،ولكن البع�ض يطرح الت�سا�ؤل المت�ضمن لإ�شكالية
وهي �أن الم�سيحية �أرقى في هذا الجانب من الإ�سالم و�أكثر
�إن�سانية ..كيف؟
يقولون :الم�سيحية ال تعترف بالق�صا�ص كمبد�أ ،بل �إنها
�شرعت بد ًال منه العفو والت�سامح ،انطالق ًا من قول ال�س ِّيد
الم�سيح «عليه ال�سالم»( :من �ضربك على خدك ف�أعر�ض له
الآخر)((( ،وهي بذلك تكون �أرقى في تعاليمها من الإ�سالم.
والجواب في نقاط:
 .1الت�سامح والعفو في الم�سيحية لم ينطلق ليكون قاعدة
وحيدة في التعامل االجتماعي مع الجريمة والمجرمين،
بل انطلق من �أجل �أن يخفف الج ّو القانوني المادي الذي
�سار عليه ال ّنا�س في ذلك الع�صر الذي رافق �إر�سال ال�س ِّيد
((( الكتاب المقد�س� :إنجيل لوقا ،الأ�صحاح  ،6الآية .29
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الم�سيح .المقايي�س الروحية حينئذ لم تكن واردة في ح�ساب
العالقات الخا�صة والعامة ،كما ح ّدثنا القر�آن في �أكثر من
حديث عن واقع بني �إ�سرائيل ،ومن هنا جاءت هذه الدعوة
الروحية لل�سيد الم�سيح لمواجهة هذه الروحية المادية.
 .2ثم لنالحظ البيان الذي ق ّدمه الم�سيح �إلى بني
�إ�سرائيل في بداية ر�سالتهَ } :وإِ ْذ َق َ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم يا بَني
ال ِع َ
يل إِنِّي َر ُس ُ
ِسرائِ َ
ُّص ِّدقاً لِّ َما بَـ ْي َن يَ َد َّي ِم َن الَّتـ ْوَرا ِة
ول ال ّله إِلَْي ُكم م َ
إْ
اس ُم ُه أَ ْح َم ُد َفـ َلمَّا َجاء ُهم بِالْبَيِّنَ ِ
َوُمبَ ِّشراً ب َِر ُس ٍ
ات
ول يَْأتِي ِمن بَـ ْع ِدى ْ

َقالُواْ َهـ َذا ِس ْح ٌر ُّمبِي ٌن{((( ،وهو ما يتوافق مع ما جاء في �إنجيل
و�س �أَ ِو الأَ ْن ِب َيا َءَ .ما
(متّى)َ ( :ال ت َُظ ُّنوا �أَ ِّني ِج ْئ ُت لأَ ْن ُق َ�ض ال َّنا ُم َ
ِج ْئ ُت لأَ ْن ُق َ�ض َب ْل لأُ َك ِّم َل)(((.
فالآية القر�آنية ت�ؤكد على � َّأن الن�صرانية لم ت� ِأت لتن�سخ
ّ
الخط العام الذي ارتكزت عليه �شريعة التوراة ،بل تح ّركت
في اتجاه �إقرارها ب�شكل عام مع بع�ض اال�ستثناءات في جانب
التحليل والتحريم مما اقت�ضاه التط ّور الزمني لمواجهة
((( �سورة ال�صف.6:
((( الكتاب المقد�س� :إنجيل متى ،الأ�صحاح  ،5الآية .17
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الم�شاكل الم�ستجدة مما لم يعد الت�شريع فيه عملي ًا .وبالتالي
ال تختلف الم�سيحية في هذا عن الإ�سالم الذي �ش ّرع الحقوق
في جميع المجاالت الإن�سانية للعالقات العامة والخا�صة،
ولك َّنه قرن ذلك بالدعوة �إلى الت�سامح والعفو وال�صبر،
معتبر ًا ذلك خير ًا و�أقرب للتقوى.
بل �إن الإ�سالم تجاوز م�س�ألة ال�ضرب على الخد �إلى
م�س�ألة القتل ،فالق�صا�ص و�إن كان م�ش ّرع ًا� ،إال �أن اهلل يحب
�أن ي�أخذ النا�س بالعفو بمقابل مالي �أو من دون مقابل مالي
متى ما كانت الحكمة والم�صلحة تدعو �إلى ذلك ،والق�صا�ص
لي�س الخيار الوحيد في الأمر ،والحكم ال�شرعي القانوني
لي�س الموقف الح�صري في التعامل في مثل هذه الحالة ،بل
ت�ؤكد الآية �أنه من ُ
يعف ويتجاوز ،ال يحق له �أن يعود في عفوه
و�إال عوقب على ذلك.
السيِّئَ ُة ا ْد َف ْع
وقد م ّرت بنا �آية } َوال تَ ْستَوِي الْ َح َسنَ ُة َوال َّ
بِالَّتِي ِه َي أَ ْح َس ُن{ والتي تت�ضمن الدعوة �إلى مواجهة الإ�ساءة

بالإح�سان ولي�س مجرد �إدارة الخد ،ولكن الم�شكلة �أننا ف�شلنا
في ت�سويق هذه المفاهيم القر�آنية الراقية ،وق ّدمنا الإ�سالم
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و�شريعته وك�أنهما في حالة �شوق وتط ّلع للدماء والق�صا�ص
وقطع الأيدي و�إقامة الحدود.
وكما �أن من الخط�أ ت�صوير الإ�سالم ب�أنه بعيد عن الحالة
الروحية الخالقية في التعامل مع الإ�ساءة ،كذلك من الخط�أ
القول ب�أن اليهودية قريبة �إلى المادية في الت�شريع في مقابل
اعتبار الن�صرانية قريبة �إلى الروحية في المفهوم ،لنخل�ص
من ذلك �إلى الحديث عن عظمة الإ�سالم ،لأنه ح ّقق التوازن
الت�شريعي والمفهومي والعملي بين المادة والروح .فالقر�آن
عند الحديث الر�ساالت ال�سابقة ي�ؤكد �أنها ت�سير في ّ
خط
واحد من مالحظة م�صلحة الإن�سان ،وم�صلحته ال�شك
ترتبط بالجانبين القانوني والروحي.
• تجلّي العفو في يوم عاشوراء:

وفي يوم عا�شوراء تجلى الجانب الروحي لدى الح�سين
«عليه ال�سالم» ك�أروع ما يكون في موقفه من الحر بن يزيد
الرياحي حين �أدرك حجم الخطيئة التي ارتكبها بمنعه
الح�سين من الو�صول �إلى الكوفة ،تاب ،فعفا عنه الح�سين
«عليه ال�سالم» في ٍّ
تجل للعفو في �أعلى مراتبه.
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في الإر�شاد لل�شيخ المفيد �أنه( :لما ر�أى الحر بن يزيد �أن
القوم قد �صمموا على قتال الح�سين «عليه ال�سالم» قال لعمر
بن �سعد� :أي عمر� ،أمقاتل �أنت هذا الرجل؟ قال� :إي واهلل
قتاال �أي�سره �أن ت�سقط الر�ؤو�س وتطيح الأيدي ،قال� :أفما
لكم فيما عر�ضه عليكم ر�ضى؟ قال عمر� :أما لو كان الأمر
�إلي لفعلت ،ولكن �أميرك قد �أبى .ف�أقبل الحر حتى وقف من
النا�س موقفا ،ومعه رجل من قومه يقال له :قرة بن قي�س،
فقال :يا قرة هل �سقيت فر�سك اليوم؟ قال :ال ،قال :فما
تريد �أن ت�سقيه؟ قال قرة :فظننت واهلل �أنه يريد �أن يتنحى
فال ي�شهد القتال ،ويكره �أن �أراه حين ي�صنع ذلك ،فقلت له:
لم �أ�سقه و�أنا منطلق ف�أ�سقيه ،فاعتزل ذلك المكان الذي كان
فيه ،فواهلل لو �أنه �أطلعني على الذي يريد لخرجت معه �إلى
الح�سين بن علي «عليه ال�سالم»؟ ف�أخذ يدنو من الح�سين
قليال قليال ،فقال له المهاجر بن �أو�س :ما تريد يا ابن يزيد،
�أتريد �أن تحمل؟ فلم يجبه و�أخذه مثل الأفكل  -وهي الرعدة
 فقال له المهاجر� :إن �أمرك لمريب ،واهلل ما ر�أيت منك فيموقف قط مثل هذا ،ولو قيل لي :من �أ�شجع �أهل الكوفة ما
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عدوتك ،فما هذا الذي �أرى منك؟! فقال له الحر� :إني واهلل
�أخير نف�سي بين الجنة والنار ،فواهلل ال �أختار على الجنة
�شيئا ولو قطعت وحرقت .ثم �ضرب فر�سه فلحق بالح�سين
عليه ال�سالم فقال له :جعلت فداك  -يا ابن ر�سول اهلل � -أنا
�صاحبك الذي حب�ستك عن الرجوع ،و�سايرتك في الطريق،
وجعجعت بك في هذا المكان ،وما ظننت �أن القوم يردون
عليك ما عر�ضته عليهم ،وال يبلغون منك هذه المنزلة ،واهلل
لو علمت �أنهم ينتهون بك �إلى ما �أرى ما ركبت منك الذي
ركبت ،و�إني تائب �إلى اهلل «تعالى» مما �صنعت ،فترى لي من
ذلك توبة؟ فقال له الح�سين «عليه ال�سالم» :نعم ،يتوب اهلل
عليك فانزل .قال :ف�أنا لك فار�سا خير مني راجال� ،أقاتلهم
على فر�سي �ساعة ،و�إلى النزول ما ي�صير �آخر �أمري .فقال
له الح�سين «عليه ال�سالم» :فا�صنع  -يرحمك اهلل  -ما
بدا لك)((( .وتقدم الحر و�أبلى بالء ح�سن ًا بعد �أن وعظ
النا�س وح ّذرهم ّ
ورغبهم في ن�صرة الح�سين ،فحمل عليه
رجال يرمون بالنبل ،ف�أقبل حتى وقف �أمام الح�سين «عليه
ال�سالم» .و�أبلى بالء ح�سن ًا ثم ا�ست�شهد «ر�ضوان اهلل عليه».
((( المفيد :الإر�شاد ،ج� ،2ص.99

281

الليلة ال�ساد�سة ع�شرة

الصدقة الجارية

في الكافي في الحديث المعتبر عن معاوية بن عمار قال:
(قلت لأبي عبداهلل  -الإمام جعفر ال�صادق « -عليه ال�سالم»:
ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال�ُ :س ّنة �س ّنها ُيعمل بها بعد
موته ،فيكونُ له ُ
مثل �أجر َمن عمل بها من غير �أن ُينتق�ص من
�أجورهم �شيء ،وال�صدقة الجارية تجري من بعده ،والولد

ال�صدقة الجارية

282

ال�صالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويت�صدق عنهما
ويعتق وي�صوم وي�صلي عنهما .فقلت� :أ�شركهما في حجي؟
قال :نعم)((( .والمراد هنا الحج الم�ستحب.
من عناوين الإنفاق والعطاء في �سبيل اهلل ال�صدق ُة
الجارية ،و�أو�ضح م�صاديقها الأوقاف ،وهي �صدقاتٌ تبقى
عي ُنها عادة ل ُم َد ٍد طويلة ،وتكون غالب ًا �أكث َر نفع ًا من ال�صدقات
المعتادة ،ولها �صور كثيرة ،و�إن كان النا�س يح�صرونها غالب ًا
في قوالب محددة من قبيل الم�سجد والح�سينية.
• أهمية الوقف:

قيل �إن نظام الوقف ابتكار �إ�سالمي ،ولم يكن معروف ًا من
يظهر �أن ما ي�شبه نظام الوقف
قبل ،ولكن التتبع التاريخي ِ
الإ�سالمي كان معروف ًا عند البابليين والفراعنة و�سواهم،
حيث كانت توقف الأرا�ضي للمعابد والكهنة بحيث ينتفعون
من ريعها ،بل ولها �أنواع كوقف الذرية وما �شابه .وهكذا
بالن�سبة �إلى نظام الوالية عليها ،وعند الم�سيحيين �أي�ض ًا ما
ي�شبه ذلك.
((( الكليني :الكافي ،ج� ،7ص.57
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ولكن من المعلوم �أن الإ�سالم �أولى عناية خا�صة
بالأوقاف ،وبقيت �آثارها وا�ضحة �إلى اليوم .وكان �أهل بيت
النبوة وعلى ر�أ�سهم الإمام �أمير الم�ؤمنين علي «عليه ال�سالم»
�أحد المهتمين البارزين عبر التاريخ الإ�سالمي في الأوقاف
على الفقراء عموم ًا ،وعلى الذرية على وجه التحديد ،وذلك
لعلمه بما �ستواجهه هذه الذرية من محاربة من قبل ال�سلطات
الحاكمة على عدة �أ�صعدة ،ومن بينها ال�صعيد المالي.
قال عمر بن �شبة النميري الب�صري في (تاريخ المدينة):
(لما �أ�شرف علي «ر�ضي اهلل عنه» على َين ُبع فنظر �إلى جبالها
نقي من الماء عظيم) .و�أ�شار ابن �شبة
قال :لقد ُو ِ�ض َعت على ٍّ
�إلى العيون التي ا�ستنبطها والب�ساتين التي �أن�ش�أها حولها
فقال( :وكانت �أموال علي «ر�ضي اهلل عنه» عيون ًا متفرقة
بينبع) ثم ع ّدد �أ�سماءها ،وهي القرية المعروفة اليوم با�سم
ينبع النخل ال الميناء ،وتبعد  160كم عن المدينة المنورة
غرب ًا ،و�ض ّمت �سابق ًا  360عين ماء جارية تمتد �إلى �أكثر من
 10كم ،ين�شط منها حالي ًا  11عين ًا .وقد �سميت بع�ض �أعين
الماء ب�أ�سماء بع�ض الأئمة «عليهم ال�سالم» مثل عين علي،
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وعين ح�سن ،وعين ح�سين ،ويوجد فيها قبر الح�سن المثنى
بن الح�سن بن علي بن �أبي طالب ،وهو ممن ح�ضر كربالء
و�أ�صيب فيها ب�شدة ،وبقي بعدها حي ًا ،وكان زوج ال�سيدة
فاطمة بنت الإمام الح�سين.
ثم قال ابن �ش ّبة( :وكان له �أي�ض ًا �صدقات بالمدينة)
وبعد �أن ذكرها قال( :ولعلي «ر�ضي اهلل عنه» في �صدقاته
«عين ناقة» بوادي القرى) �أي �شمال المدينة المنورة على
ُبعد  380كم تقريب ًا .ثم ذكر �أوقاف ًا في مناطق مختلفة من
الجزيرة العربية ثم قال( :وهذه ن�سخة كتاب �صدقة علي
بن �أبي طالب «ر�ضي اهلل عنه» حرف ًا بحرف� .((()...أي �أن
الإمام كان يثبت ذلك بدقة كي ال تختلط الأموال وال ت�ضيع.
ومن نماذج ذلك ما رواه الإمام جعفر بن مح ّمد ال�صادق
علي «عليه
«عليه ال�سالم» �أ ّنه قال( :ت�ص ّدق �أمير الم�ؤمنين ّ
ال�سالم» بدا ٍر له في المدينة في بني ُزريق) وهم من الخزرج،
وكانوا ي�ش ّكلون كثرة فائقة وي�سكنون في ناحية م�سجد الغمامة
الواقع �إلى الغرب من الم�سجد النبوي� ،إلى باب العوالي
((( ابن �شبة :تاريخ المدينة ،ج� ،1ص .225
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القريب من �سور البقيع في الجهة الجنوبية المقابلة للم�سجد
النبوي ال�شريف (وكتب :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،هذا
�سوي ،ت�ص ّدق بداره
حي ّ
علي بن �أبي طالب وهو ّ
ما ت�ص ّدق ّ
وهب وال ُتو َّرث حتّى
التي في بني ُزريق �صدقة ال ُتباع وال ُت َ
يرثها اهلل الذي يرث ال�سماوات والأر�ض ،و�أ�س َكنَ هذه الدار
ال�صدقة خاالته ما ع�شن ،و�أعقابهنّ ما عا�ش �أعقابهنّ  ،ف�إذا
انقر�ضوا فهي لذي الحاجة من الم�سلمين� .شهد اهلل)(((.
ومن �أبرز المهتمين بالأوقاف الإمام الكاظم «عليه
ال�سالم» �أي�ض ًا .ولكثرة ما �أوقف �شب نزاع بين بع�ض �إخوة
الإمام الر�ضا معه «عليه ال�سالم» حيث جعله �أبوه و�صي ًا
عليها ،فح�سدوه وبغوا عليه.
• العناية بكتابة الصدقات الجارية:

واليوم عندنا م�شكلة فيمن يوقفون ،ومن يكتبون
و�صاياهم ،ومن يتبرعون ،ومن يو�صون �شفاه ًا ،من حيث
عدم و�ضوح المق�صود� ،أو التعار�ض بين العبارات في نف�س
الن�ص الواحد� ،أو تعدد الن�صو�ص بال ت�أريخ� ،أو عدم االهتمام
((( ال�صدوق :من ال يح�ضره الفقيه ،ج � ،4ص .248
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ب�شخ�ص الو�صي �أو المتولي� ،أو عدم تعيينه� ،أو من يكون من
بعده .وعند وفاة المو�صي المتبرع يقع الو�صي �أو الورثة �أو
المتو ّلون في حيرة من �أمرهم في تنفيذ ذلك العمل الخيري
�أو اال�ستمرار فيه ،ولربما تقع في يد من ال �صالحية �أو ال دين
له ،فت�ضيع وجوه الخير .وهذا ي�ستدعي من الإخوة والأخوات
مراجعة �أهل االخت�صا�ص ،والت�أكد من و�ضوح الأمر لدى
وح�سن اختيار
الو�صي قبل الإقدام على الأمر �أو تنفيذه ،ودقة ُ
المتولين والأو�صياء.
ولذا ن�شهد نزاعات بين الورثة� ،أو بين بع�ض الورثة
والمتولين� ،أو �ضياع الأوقاف وال�صدقات الجارية ،والو�صايا،
وال�سبب هو عدم و�ضوح هذه الو�صايا �أو الن�صو�ص� ،أو
االكتفاء بكونها �شفوية� ،أو تغيير بع�ض جزئياتها �شفوي ًا
دون تدوين .وقد تقوم ال�صراعات �أحيان ًا ب�سبب الطمع بين
الأطراف المتنازعة على الوقف ،ال�سيما �إذا كان المردود
المالي للعين الموقفة كبير ًا� ،أو كان في الوالية عليها وجاهة
�أو �سبب ًا للنفوذ �إلى بع�ض الم�ؤ�س�سات الدينية �أو غير ذلك.
قال المرجع الراحل ال�شيخ محمد ح�سين �آل كا�شف
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الغطاء( :فالأوقاف الخيرية العامة �ألعوبة في �أيدي
المتنفذين ،ي�ستغلونها لم�آربهم الخا�صة ،والأوقاف الخا�صة
للذرية �صارت من �أقوى �أ�سباب الفتن والبغ�ضاء ،ومن �أ�شد
دواعي تقاطع الأرحام ،بل كثير ًا ما ينجر الأمر �إلى خراب
الوقف وا�ضمحالله ف�ض ًال عما يترتب عليه من تلف الأموال
بل النفو�س و�إثارة الدعاوى والخ�صومات)(((.
ولنالحظ التفا�صيل والدقة في تثبيت الدين كما �أو�صانا
بذلك القر�آن الكريم ،علم ًا ب�أن الدين �أ�شمل من القر�ض:
ق�سمت مهر الزوجة �إلى مقدم وم�ؤخر ،فالم�ؤخر
 .1ف�إذا ّ
دين ،في حال �أنه لي�س بقر�ض.
 .2و�إذا �أ�صبت �أحد ًا فجرحته مث ًال� ،أو �ألحقت ال�ضرر
بممتلكاته ،ك�سيارته مث ًال ،ف�أنا مدين له ،و�إن لم يكن في
البين عملية اقترا�ض.
 .3و�إذا ا�شتريت من �أحد ب�ضاعة ولم �أ�سدد له الثمن،
ف�أنا مدين له ،و�إن لم �أقتر�ض منه �شيئ ًا.
والأمثلة عديدة ،وعلى كل حال ينبهنا القر�آن الكريم �إلى
((( كا�شف الغطاء :تحرير المجلة ،ج� ،5ص .96
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ين
�ضرورة التدوين فيما له عالقة بحقوق النا�س} :يَا أَيُّـ َها الَّ ِذ َ
ُّسمًّى َف ْاكُتـبُوُه َولْيَ ْكتُب بَّـْيـنَ ُك ْم
آ َمنُواْ إِذَا تَ َدايَنتُم بِ َديْ ٍن إِلَى أَ َج ٍل م َ
َكاتِ ٌب بِالْ َع ْد ِل َو َال يَْأ َب َكاتِ ٌب أَ ْن يَ ْكتُ َب َك َما َع َّل َم ُه َّ
الل ُه َفـ ْليَ ْكتُ ْب
َولْي ْم ِل ِل الَّ ِذي َع َلي ِه الْ َح ُّق َولْيـتَّ ِق َّ
الل َه َربَّ ُه َو َال يَـ ْب َخ ْس ِم ْن ُه َشْيـئًا َفإِن
َ
ْ
ُ
ان الَّ ِذي َع َل ْي ِه الْ َح ُّق َس ِفي ًها أَ ْو َض ِعيفًا أَ ْو َال يَ ْستَ ِطي ُع أَن يُ ِم َّل
َك َ
استَ ْش ِه ُدواْ َشهِي َديْ ِن ِمن ّر َِجالِ ُك ْم َفإِن لَّ ْم
ُه َو َفـ ْليُ ْم ِل ْل َولِيُّ ُه بِالْ َع ْد ِل َو ْ
ان ِممَّن تَـ ْر َض ْو َن ِم َن ُّ
يَ ُكونَا َر ُج َل ْي ِن َفـ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَتَ ِ
الش َه َداء أَن تَ ِض َّل
ِح َدا ُه َما ا ُأل ْخ َرى َو َال يَْأ َب ُّ
الش َه َداء إِذَا َما ُد ُعواْ
ِح َدا ُه َما َفـتُ َذِّك َر إ ْ
إْ

ِيرا إِلَى أَ َج ِل ِه َذلِ ُك ْم أَ ْق َس ُط ِعن َد
َو َال تَ ْسأَ ُم ْوا أَن تَ ْكُتـبُوُه َص ِغ ًيرا أَو َكب ً
َّ
الل ِه َوأَْقـ َوُم لِ َّ
ون تِ َجا َرًة َح ِ
اض َرًة
لش َها َد ِة َوأَ ْدنَى أَالَّ تَـ ْرتَابُواْ إِالَّ أَن تَ ُك َ
اح أَالَّ تَ ْكُتـبُو َها َوأَ ْش ِه ُدواْ إِذَا
س َع َل ْي ُك ْم ُجنَ ٌ
تُ ِد ُيرونَـ َها بَـْيـنَ ُك ْم َفـ َل ْي َ

وق ب ُ
تَـبَايَـ ْعتُ ْم َو َال يُ َض َّار َكاتِ ٌب َو َال َشهِي ٌد َوإِن تَـ ْف َع ُلواْ َفإِنَّ ُه ُف ُس ٌ
ِك ْم
الل ُه َو َّ
الل َه َويُـ َع ِّل ُم ُك ُم َّ
َواتَّـقُواْ َّ
الل ُه ب ُ
يمَ ،وإِن ُكنتُ ْم َع َلى
ِك ِّل َش ْي ٍء َع ِل ٌ
ِن أَ ِم َن بَـ ْع ُض ُكم بَـ ْع ًضا
وض ٌة َفإ ْ
َس َف ٍر َولَ ْم تَ ِج ُدواْ َكاتِبًا َف ِرَها ٌن َّمقْبُ َ
َفـ ْليـ َؤِّد الَّ ِذي ا ْؤتُ ِم َن أَ َمانَـتَ ُه َولْيـتَّ ِق َّ
الل َه َربَّ ُه َو َال تَ ْكتُ ُمواْ َّ
الش َها َد َة َوَمن
َ
ُ
(((
يَ ْكتُ ْم َها َفإِنَّ ُه آثِ ٌم َقـ ْلب ُه َو َّ
ون َع ِل ٌيم{ .
الل ُه بِ َما تَـ ْع َم ُل َ
ُ
((( �سورة البقرة.283-282 :
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وهكذا نجد في �أمر الو�صية تو�صيات �أخرى فيما لو لم
ين آ َمنُواْ َش َها َد ُة بَـ ْينِ ُك ْم إِذَا
تتوفر �إمكانية الكتابة} :يَا أَيُّـ َها الَّ ِذ َ
َح َض َر أَ َح َدُك ُم الْ َم ْو ُت ِح َين الْ َو ِصيَّ ِة اْثـنَ ِان َذ َوا َع ْد ٍل ِّم ُنك ْم{ من
آخ َر ِان ِم ْن غ َْي ِرُك ْم{ �أي عدلين من غير الم�ؤمنين
الم�ؤمنين }أَ ْو َ
ض َفأَ َصابَـ ْت ُكم م ِ
ُّصيبَ ُة الْ َم ْو ِت
كالكتابيين }إ ِْن أَنتُ ْم َض َرْبـتُ ْم ِفي ا َأل ْر ِ

ان ب َّ
الصال ِة َفـُيـق ِ
ِالل ِه إ ِ
ْس َم ِ
ِسونَـ ُه َما ِمن بَـ ْع ِد َّ
ِن ا ْرتَـْبـتُ ْم َال نَ ْشتَ ِري
تَ ْحب ُ
ان ذَا ُقـربَى َو َال نَ ْكتُ ُم َش َها َد َة َّ
ين،
بِ ِه ثَ َمنًا َولَ ْو َك َ
الل ِه إِنَّا إِذًا لَّ ِم َن اآلثِ ِم َ
ْ
ان يَـقُوَم ِ
آخ َر ِ
ان َمقَا َم ُه َما ِم َن
َفإ ْ
استَ َح َّقا إِثْ ًما َف َ
ِن ُعثِ َر َع َلى أَنَّـ ُه َما ْ
ان ب َّ
ان َفـُيـق ِ
ْس َم ِ
ِم ا َأل ْولَيَ ِ
ِالل ِه لَ َش َها َدتُـنَا أَ َح ُّق ِمن
ين ْ
الَّ ِذ َ
استَ َح َّق َع َل ْيه ُ
َش َها َدتِ ِه َما َوَما ا ْعتَ َدْيـنَا إِنَّا إِذًا لَّ ِم َن َّ
ينَ ،ذلِ َك أَ ْدنَى أَن يَْأتُواْ
الظالِ ِم َ
ب َّ
ِم َواتَّـقُوا
ِالش َها َد ِة َع َلى َو ْج ِه َها أَ ْو يَ َخا ُفواْ أَن تُـ َرَّد أَيْ َما ٌن بَـ ْع َد أَيْ َمانِه ْ
اس َم ُعواْ َو َّ
َّ
الل ُه َال يَـ ْه ِدي الْ َق ْوَم الْف ِ
َاس ِق َين{(((.
الل َه َو ْ
• العناية بالحاجات الضرورية:

والخلل الآخر هو عدم مراعاة االحتياجات الحقيقية عند
الوقف ،فقد تقام الم�شاريع الوقفية الخا�صة في منطقة ما،
مع وجود مثيالتها فيها و�س ّدها للحاجة ،ك�إن�شاء م�سجد �أو
((( �سورة المائدة.108-106 :
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ح�سينية في منطقة ك�أمر ت�ستدعيه وجاهة الواقف ،بغ�ض
النظر عن عدم حاجة هذا الموقع ،ووجود الحاجة �إليها
في مناطق �أخرى قد ال تحقق له من خاللها هذه الوجاهة،
وبغ�ض النظر عن الحاجة الفعلية �إلى البدائل من قبيل
المراكز العلمية وال�صحية والخدماتية وما �شابه .كما قد ال
يلحظ التطور في العناوين الم�شمولة في الأوقاف ،فالوقف
للدعوة �إلى الإ�سالم  -على �سبيل المثال  -كان يتم من خالل
م�شاريع محددة ،كالوقف على المبلغين �أو �إن�شاء م�سجد
�أو ح�سينية وما �شابه� ،أما اليوم فالو�سائل الحديثة لن�شر
المعلومة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإ�صالح
بين النا�س باتت ذات �أهمية كبرى قد تتحقق من خاللها
الأهداف المرجوة من الوقفية ب�صورة تتجاوز ما تحققه
بع�ض الو�سائل التقليدية.
و�إذا كان الوقف بعد الممات من خالل الو�صية يعد �أمر ًا
مهم ًا وذا قيمة عند اهلل� ،إال �أن الأروع من ذلك هو �أن يقوم
الإن�سان بذلك وهو حي .فقد ي�سهل �أن يتخلى الإن�سان عن
جزء من ماله بعد مماته ،وقد تح ّثه نف�سه على ذلك �أم ًال
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في الح�صول على مقابل �أخرون ،لأنه يعلم �أنه لن يتمتع
بهذه الأموال بعد مماته ،ولكن �أن يعطي وهو حي ،وال يتمتع
بهذه الأموال وهو حي ،فهذا م�صداق من م�صاديق الت�ضحية
والإيثار ،وهي مدر�سة كربالء.
• أنصار الحسين:

مدر�سة كربالء عظيمة في تعلم درو�س الت�ضحية من
�أجل ال َآخر ..في ليلة العا�شر ي�أتي النداء من الح�سين «عليه
ال�سالم» لأ�صحابه ب�أن يتركوه والقوم ،في الخبر المروي عن
االمام زين العابدين «عليه ال�سالم» �أنه قال( :جمع الح�سين
�أ�صحابه بعدما رجع عمر بن �سعد ،وذلك عند قرب الم�ساء
قال علي بن الح�سين :فدنوت منه لأ�سمع و�أنا مري�ض ف�سمعت
�أبي وهو يقول لأ�صحابه� :أثني على اهلل «تبارك وتعالى»
�أح�سن الثناء و�أحمده على ال�سراء وال�ضراء ،اللهم �إني
�أحمدك على �أن �أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القر�آن ،وفقهتنا في
الدين ،وجعلت لنا �أ�سماع ًا و�أب�صار ًا و�أفئدة ،ولم تجعلنا من
الم�شركين� ،أما بعد ف�إني ال �أعلم �أ�صحاب ًا �أولى وال خير ًا من
�أ�صحابي ،وال �أهل بيت �أبر وال �أو�صل من �أهل بيتي .فجزاكم
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اهلل عني جميعا خير ًا� ،أال و�إني �أظن يومنا من ه�ؤالء الأعداء
غد ًا� ،أال و�إني قد ر�أيت لكم ،فانطلقوا جميع ًا في ِحل ،لي�س
عليكم م ّني ذمام .هذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه جم ًال ثم
لي�أخذ كل رجل منكم بيد رجل من �أهل بيتي ثم تفرقوا في
�سوا ِدكم ومدائنكم حتى يف ّرج اهلل ،ف�إن القوم �إنما يطلبوني
ولو قد �أ�صابوني لهوا عن طلب غيري .فقال له �إخوته و�أبنا�ؤه
وبنو �أخيه وابنا عبد اهلل بن جعفرِ :ل َم نفعل؟ لنبقى بعدك؟
ال �أرانا اهلل ذلك �أبد ًا ،بد�أهم بهذا القول العبا�س بن علي.
ثم انهم تكلموا بهذا ونحوه ،فقال الح�سين «عليه ال�سالم» :يا
بني عقيل! ح�سبكم من القتل بم�سلم ،اذهبوا قد �أذنت لكم.
قالوا :فما يقول النا�س؟ يقولون� :إنا تركنا �شيخنا و�سيدنا
وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم ب�سهم ،ولم نطعن
معهم برمح ،ولم ن�ضرب معهم ب�سيف ،وال ندري ما �صنعوا!
ال واهلل ال نفعل! ولكن تفديك �أنف�سنا و�أموالنا و�أهلونا ،ونقاتل
معك حتى نرد موردك ،فقبح اهلل العي�ش بعدك .وقال :فقام
�إليه م�سلم بن عو�سجة اال�سدي ،فقال� :أنحن نخلي عنك
ولما نعذر �إلى اهلل في �أداء حقك؟! �أما واهلل حتى �أك�سر
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في �صدورهم رمحي ،و�أ�ضربهم ب�سيفي ما ثبت قائمه في
يدي ،وال �أفارقك ولو لم يكن معي �سالح �أقاتلهم به لقذفتهم
بالحجارة دونك ،حتى �أموت معك .قال :وقال �سعد بن عبد
اهلل الحنفي :واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل انا قد حفظنا
غيبة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فيك ،واهلل لو علمت
�أنى �أقتل ،ثم �أحيا ،ثم �أحرق حيا ،ثم �أذ ّرُ ،يفعل ذلك بي
�سبعين مرة ،ما فارقتك حتى القي حمامي دونك ،فكيف ال
افعل ذلك؟ و�إنما هي قتلة واحدة ،ثم هي الكرامة التي ال
انق�ضاء لها �أبد ًا)(((.

((( الع�سكري :معالم المدر�ستين ،ج� ،3ص .90
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العلو في األرض

نجع ُلها لِّل ِذين ال يُ ِري ُدون
قال «تعالى»} :تِ ْلك ال ّدا ُر ْال ِخرُة ْ
ُع ُلوًّا ِفي ْال ْر ِض وال فسا ًدا والْعا ِقب ُة لِْل ُمتّ ِقين{((( .قد يكون

المعنى المتبادر �إلى الذهن من اخت�صا�ص الآية بفئة معينة
من النا�س تمتلك من القدرة وال�سلطان ما يجعلها ُعر�ضة
((( �سورة الق�ص�ص.٨٣:
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للوقوع في فخ (العلو في الأر�ض) واال�ستكبار على الخلق
وبالتالي تكون �سبب ًا للف�ساد� .إال �أن الخبر التالي المروي
عن �أمير الم�ؤمنين علي «عليه ال�سالم» يفتح لنا �أفق ًا �أرحب،
و ُيخرج الم�س�ألة من نطاق الفهم ال�ضيق الى ال�شمولية في
التطبيق ،حيث روي �أنه قال�( :إن الرجل ليعجبه من ِ�شراك
نعله �أن يكون �أجود من �شراك نعل �صاحبه ،فيدخل في قوله
نجع ُلها لِّل ِذين ال يُ ِري ُدون ُع ُلوًّا ِفي
«تعالى»} :تِ ْلك ال ّدا ُر ْال ِخرُة ْ
ْال ْر ِض وال فسا ًدا والْعا ِقب ُة لِْل ُمتّ ِقين{)((( و�شراك النعل هو ما
يع ّبر عنه برباط الحذاء.
بالطبع ال يق�صد الإمام �أن مجرد الرغبة في اقتناء ال�شيء
هو ال�سبب لدخوله �ضمن من ت�ستهدفهم الآية ال�شريفة ،بل
بخ�صو�صية رغبته في اال�ستعالء على غيره بذلك ،بدليل
كلمة (�أجود) الواردة في الرواية والتي تبين حالة المقارنة
والتناف�س والتعالي ،و�إال ف�إن نف�س الرغبة في اقتناء ما هو
ح�سن �أو جميل �أم ٌر ال يعيبه الإ�سالم ،وقد روي �أن رج ًال قال
للنبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»( :يا ر�سول اهلل �إني �أحب
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .36
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�أن يكون ردائي ح�سن ًا ونعلي ح�سنة� ،أ فمن الكبر ذلك؟ فقال:
ال� ،إن اهلل جميل يحب الجمال)(((.
ومن �أهم مداخل (العلو في الأر�ض) ما جاء في قوله
واجا ِّمْنـ ُه ْم َزْهرَة
عي ْنيك ٰ
الى ما مّتـ ْعنا بِ ِه أ ْز ً
«تعالى»} :وال ت ُم ّد ّن ْ
الْحيا ِة ُّ
الدنْيا لِن ْفتِن ُه ْم ِفي ِه وِرْز ُق ربِّك خْيـ ٌر وأْبـقَى{(((.
فهذا (المد للعينين) كان وما زال �سبب ًا للكثير من
الم�آ�سي التي يقع فيها النا�س.
فكم من �شخ�ص كتب �شيكات بال ر�صيد ،ودخل ال�سجن،
ود ّمر �أ�سرتَه ب�سبب مد العين!
وكم من �أ�سرة تفككت ب�سبب �ضغط الزوجة لتملُّك ما هو
�أف�ضل مما يتملكه الآخرون ،ب�سبب مد العين!
وكم من �سرقات وخيانات مالية وقعت ب�سبب مد العين!
وكم من امر�أة �سلكت طريق الفواح�ش ب�سبب مد العين!
وكم من جريمة قتل و�سطو ار ُتكبت ب�سبب مد العين!
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،3ص .2652
((( �سورة طه.١٣١:
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وكم من �شاب تحول �إلى تاجر مخدرات ومتعاطي لها
ب�سبب مد العين!
وكم من �إن�سان ن�سي الم�سجد ون�سي ال�صالة ون�سي
الآخرة ون�سي الموت ون�سي ربه ب�سبب مد العين!
• حلول ضمنية:

قدمت الآية ال�شريفة �ضمني ًا مفاتيح الحل لتجنب الوقوع
في م�آ�سي مد العين ،ونلخ�صها في النقاط التالية:
 .1الإيمان ب�أن هذه المظاهر المادية لي�ست �سوى زهرة
جميلة عطرة ،في ما تمثله الزهرة من وجود طارئ ال يطول
دوامه ،فهي تتوهج وتجذب الأنظار ثم �سرعان ما تخبو ثم
واض ِر ْب ل ُهم ّمثل الْحيا ِة ُّ
الدنْيا كما ٍء أنزلْنا ُه
تذروها الرياحْ } :
فأصبح ِ
ياح
نبات ْال ْر ِ
السما ِء ْ
فاختلط بِ ِه ُ
ض ْ
هشي ًما ْتذ ُروُه ال ِّر ُ
ِمن ّ
شي ٍء ُّمقْت ِد ًرا{(((.
وكان الل ُه ٰ
على ُك ِّل ْ

� .2أن هذه المظاهر هي زينة كما �أن الزهرة زينة
ومن الكماليات ،وبالتالي فهي ال تمثل الأ�سا�س والأ�صل في
((( �سورة الكهف.45:
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التقييم ،تمام ًا كمن ي�شتري بيت ًا مبني ًا على �أ�س�س �ضعيفة
وخدمات �صحية وكهربائية ومواد عازلة غير متقنة ،ولكنه
يقتنيه انبهار ًا بديكوراته الجميلة ..ف�إنه �سرعان ما يكت�شف
الخط�أ الكبير الذي وقع فيه ،وذلك حين تبد�أ تلك العيوب
بالظهور لتك ّلفه الكثير ،و ُتفقده الإح�سا�س بلذة اال�ستقرار
والحياة الهنيئة فيه.
� .3أن هذه المظاهر قد تنقلب وبا ًال على الإن�سان �إن لم
يح�سن الت�صرف بها ،فهو مخت َبر بها ومحا�سب عليها ،وفق
منطق الفتنة الوارد في الآية.
 .4الإيمان بحكمة اهلل في ما َيق�سمه بين عباده من
رزق في الدنيا ،والر�ضا بذلك ،فالخير في ما اختاره اهلل
ٍ
علي «عليه ال�سالم»ِ ( :ن ْع َم طارد
«�سبحانه» لعبده .عن ٍّ
الهموم :اليقين)((( اليقين بحقيقة الدنيا ومحدودية الحياة
فيها ،وبالآخرة والح�ساب والثواب والعقاب فيها ،وبالعدالة
الإلهية ،وبالإحاطة الإلهية ،وبالق�ضاء والقدر ،وبطبيعة
توزيع الأرزاق وبرحمة اهلل.
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .611
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عم ّ
للهم:
الطار ُد ِّ
ولذا قال «عليه ال�سالم» �أي�ض ًاِ ( :ن َ
االت ُ
ّكال على القدر)((( والر�ضا بق�ضاء اهلل وقدره ،فقد
نفكر ونخطط ونعمل بال�شكل ال�صحيح ولكن ال ي�أتي الرزق
كما نريد .وفي و�صية الإمام علي البنه الح�سنَ ( :ف َل ْي َ�س ُك ُّل
َطا ِلب ِب َم ْر ُزوق)((( فالرزق ال يرتبط فقط بمقدار ما تبذل
من جهد ،فمن النا�س من يبذل جهد ًا �أكبر من �سواه ،ومع
هذا تجده ال يك�سب بمقدار من يبذل جهد ًا �أقل من ذلك..
بل تجد دكانين� ،أحدهما مزدحم بالزبائن والآخر فارغ
وكالهما يقدم ذات الخدمة وذات الب�ضاعة� .إذ ًا البد �أن
ندرك �أن هناك معادلة �أخرى.
ومن هنا �أي�ض ًا نفهم م�س�ألة الدعاء للرزق والتوكل والر�ضا
ب ِق َ�سم اهلل .فقد يقول قائل �أنا �أو ِّفر كل لوازم النجاح ،فلم
الدعاء؟ في غفلة �أن تدبير الأمور بيد اهلل ،و�أن التوفيق لي�س
�إال باهلل ..قال النبي �شعيب «عليه ال�سالم»َ } :ق َ
ال يَا َقـ ْوِم
نت َع َل ٰى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّي َوَرَزَقنِي ِم ْن ُه ِرْزًقا َح َسنًا َوَما أُرِي ُد
أَ َرأَْيـتُ ْم إِن ُك ُ

((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .611
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الكتاب .31

301

الليلة ال�سابعة ع�شرة

أَ ْن أُ َخالِف ُ
استَ َط ْع ُت
َك ْم إِلَ ٰى َما أَْنـ َه ُاك ْم َع ْن ُه إ ِْن أُرِي ُد إِلَّ ْال ْ
ِص َل َح َما ْ
َوَما تَـ ْوِفي ِقي إِلَّ ب َّ
يب{(((.
ِاللـ ِه َع َل ْي ِه تَـ َوَّك ْل ُت َوإِلَْي ِه أُنِ ُ

وفي دعاء االفتتاح( :ف�إن �أبط�أ ع ّني َع َت ْب ُت ِب َجهلي َ
عليك،
لعلمك بعاقب ِة الأمور)(((..
ولعل الذي �أبط�أ ع ّني هو خي ٌر لي ِ
وهذه الجملة من روائع التعبير عن هذه الحقيقة الإيمانية
التي نحتاج دائم ًا �إلى تذ ّكرها ،ونعم المعين هي على الهموم
والم�صاعب ومتغيرات الحياة.
� .5أولوية مد العين �إلى رزق اهلل في الآخرة ،فهو خير
و�أبقى ،وهي الدار التي من �أجلها ُخلق الإن�سان ،وهي دار
البقاء ،والدنيا دار الفناء ...فلنعمل لما هو خير و�أبقى ،على
الأقل كما نعمل لهذه الدنيا الفانية.
• دعاء الزهراء:

روى العالمة ال�سيد مح�سن الأمين في كتابه «�أعيان
ال�شيعة» الدعاء التالي عن موالتنا فاطمة الزهراء «عليها
ال�سالم»( :اللهم ق ِّنعني بما َرزقتني ،وا�ستُرني وعافني �أبد ًا
((( �سورة هود.88 :
((( القمي :مفاتيح الجنان ،دعاء االفتتاح.
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ما �أبقيتني ،واغفر لي وارحمني �إذا تو ّفيتني ،اللهم ال ُتع ِّنني
مي�سر ًا
علي فاجعله َّ
في طلب ما لم ُتقدِّ ر لي ،وما ق َّدرتَه ّ
�سه ًال .....اللهم ف ِّرغني لما خلقتني له ،وال ُت�ش ِغلني بما
تك َّف َلت لي به.((()....
دمار بع�ض الأُ َ�سر ي�أتي نتيجة عدم القناعة ..رب الأ�سرة

نف�سه في دوامة من الديون،
يريد الثراء ال�سريع ،و ُيدخل َ
لينتهي به المطاف في ال�سجن� ،أو منتحر ًا� ،أو هارب ًا من
القانون ..ويترك وراءه �أ�سرة بكاملها تعاني مرارة العي�ش
ب�سببه.
وقد تكون الزوجة بمطالبها الال محدودة ،وما تعي�شه من
ح�سد وغيرة من �أخواتها و�صديقاتها وجاراتها �سبب ًا لتعا�سة
الأ�سرة وتفككها ،وما ي�ستتبع ذلك من دخول الأبناء في عالم
الإجرام �أو المخدِّ رات �أو غير ذلك.
وقد يقع ال�شاب بته ّوره  -نتيجة �إلحاح ال�شهوات  -فري�سة
الملحة� ..سيارات فارهة..
لأمل الثراء ال�سريع� ،أو تلبية رغباته ّ
عالقات ن�سائية غير محدودة ..بذخ ..وي�سعى لتحققها على
((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج � ،٩٢ص .٤٠٦
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طريقة الوجبات ال�سريعة ..فيكون م�صيره الدخول في عالم
الممنوعات� ..أو ال�صفقات الم�شبوهة ..و�أمثال ذلك ،مما
ي�ؤدي به �إلى نهايات م�أ�ساوية.
مفتاح الحل ب�سيط جد ًا ..كلمات قالتها الزهراء «عليها
ال�سالم» في دعائها( :اللهم ق ِّنعني بما رزقتني).
ومن جملة االلتفاتات الرائعة في هذا الدعاء المقطع
التالي( :اللهم ال ُتع ِّنني في طلب ما لم ُتقدِّ ر لي) ..قد
يت�ص ّور الإن�سان �أن ما �أمامه بمثابة فر�صة العمر ..فيبذل
الجهد والوقت والمال وال�صحة ...ولكن في نهاية المطاف
يتب ّين له �أنه كان �سراب ًا فح�سب.
ولذا تدعو الزهراء «عليها ال�سالم» �أن يا رب افتح لي
ب�صيرتي منذ البداية كي �أم ّيز ما بين الأمور ..فو ّفقني
علي بالخير ،وتتحقق من خاللها النتائج
لتلك التي تعود ّ
الإيجابية ..وال تجعلني �أعاني الأم ّرين في �سبيل تح�صيل
علي بالنفع� ،إما لأنه لن
ما لم ُتقدِّ ر لي من خالله ما يعود ّ
يتحقق� ،أو لأن فيه م�ض ّرتي.
ومن يم ّد عينيه �إلى ما متع اهلل به غيره ويعي�ش اال�ستغراق
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في ذلك ،ال يمكن �أن يكون �صادق ًا حين يقول( :يا ليتنا كنا
معكم فنفوز فوز ًا عظيم ًا) لأن الذين كانوا مع الح�سين
هم الذين باعوا دنياهم لآخريتهم ،ولم يجعلوا الدنيا �أكبر
همهم.
• موقف ابن سعد:

في تاريخ الطبري( :ثم نزل وذلك يوم الخمي�س وهو اليوم
قد َم عليهم
الثاني من المحرم �سنة  ،61فلما كان من الغد ِ
عمر بن �سعد بن �أبي وقا�ص من الكوفة في �أربعة �آالف .قال:
وكان �سبب خروج ابن �سعد �إلى الح�سين عليه ال�سالم �أن
عبيد اهلل بن زياد بعثه على �أربعة �آالف من �أهل الكوفة ي�سير
بهم �إلى د�ست َبى) منطقة بين قم وهمدان (وكانت الديلم)
�أي �سكان جبال محافظة جيالن الحالية وعا�صمتها مدينة
ر�شت (قد خرجوا �إليها وغلبوا عليها .فكتب �إليه ابن زياد
عهده على الري ،و�أمره بالخروج ،فخرج مع�سكر ًا بالنا�س
َ
بح ّمام �أع َين) موقع بالكوفة من�سوب �إلى �أع َين مولى �سعد
َ
بن �أبي وقا�ص (فلما كان من �أمر الح�سين ما كان و�أقبل �إلى
الكوفة ،دعا ابن زياد عمر بن �سعد فقال�ِ :سر �إلى الح�سين،
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رت �إلى عملك .فقال له عمر
ف�إذا فرغنا مما بيننا وبينه�ِ ،س َ
بن �سعد� :إن ر�أيت رحمك اهلل �أن تعفيني فافعل .فقال له
عهدنا .قال :فلما قال له ذلك
عبيد اهلل :نعم ،على �أن تر ّد لنا َ
قال عمر بن �سعد� :أمهلني اليوم حتى �أنظر .قال :فان�صرف
عمر ي�ست�شير ن�صحاءه ،فلم يكن ي�ست�شير �أحد ًا �إال نهاه .قال:
وجاء حمزة بن المغيرة بن �شعبة وهو ابن �أخته) وهي حف�صة
بنت �سعد بن �أبي وقا�ص (فقال� :أن�شدك اهلل يا خال �أن ت�سير
�إلى الح�سين فت�أثم بربك وتقطع رحمك ،فواهلل لأن تخرج
و�سلطان الأر�ض ك ِّلها لو كان لك ،خي ٌر لك
من دنياك وما ِلك
ِ
من �أن تلقى اهلل بدم الح�سين .فقال له عمر بن �سعد :ف�إنى
�أفعل �إن �شاء اهلل)(((.
ولكنه في نهاية المطاف م ّد عينيه �إلى الدنيا ،واختارها،
قال عنه ابن كثير البداية والنهاية( :وكان عمر بن �سعد هذا
يحب الإمارة ،فلم يزل ذلك د�أبه حتى كان هو �أمير ال�سرية
التي قتلت الح�سين بن علي «ر�ضي اهلل عنه»)(((.
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص .310
((( ابن كثير :البداية والنهاية ،ج� ،4ص .271
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وبلغ به الأمر �إلى �أخ�س الأفعال و�أ�شد الجرائم .روى
الطبري( :قال جاء من عبيد اهلل بن زياد كتاب �إلى عمر
فحل بين الح�سين و�أ�صحابه وبين الماء
بن �سعد� :أما بعدُ ،
وال يذوقوا منه قطرة كما ُ�صنع بالتقى الزكي المظلوم �أمير
الم�ؤمنين عثمان بن عفان .قال :فبعث عمر بن �سعد عم َرو بن
الحجاج على خم�سمائة فار�س ،فنزلوا على ال�شريعة وحالوا
بين ح�سين و�أ�صحابه وبين الماء �أن ُي�س َقوا منه قطرة ،وذلك
قبل قتل الح�سين بثالث)(((.
قال ابن الأثير في �أ�سد الغابة( :ولما ُقتل الح�سين� ،أمر
عمر بن �سعد نفر ًا فركبوا خيو َلهم و�أوط�ؤوها الح�سين)(((.
هكذا م ّد ابن �سعد عينيه �إلى الدنيا ،فكان من �أخ�سر
الخا�سرين.

((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص .311
((( ابن الأثير� :أ�سد الغابة ،ج� 2ص .21
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التألّي

عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :وي ٌل
للمت�ألين من �أمتي ،الذين يقولون فالن في الجنة وفالن في
النار)(((.
الإيالء هو الحلف .وت�أ ّلى وائت َلى �أَي حلف .والقر�آن
((( المتقي الهندي :كنز العمال ،ج � ،3ص .559
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الكريم ا�ستعمل هذا العنوان في موردين:
 .1ال َت�أَ ِّلي على اهلل �أن ال يفعل المعروف :قال اهلل «تعالى»:
الس َع ِة
َض ِل ِم ْن ُك ْم َو َّ
} َوال يَْأتَ ِل أُولُو الْف ْ
ِيل َّ
ين َوالْ ُم َه ِ
الل ِه
ين ِفي َسب ِ
اج ِر َ
َوالْ َم َس ِاك َ
الل ُه لَ ُك ْم َو َّ
ون أَ ْن يَـ ْغ ِفر َّ
الل ُه َغفُوٌر َرِح ٌيم{(((.
تُ ِحبُّ َ
َ

ُربَى
أَ ْن يُـ ْؤتُوا أُولِي الْق ْ
َحوا أَال
َولَْيـ ْعفُوا َولْيَ ْصف ُ

قد تفعل الخير بحق فقير �أو �إن�سان �ضعيف الحال ،ثم
ي�أتيك منه �سوء ت�صرف� ،أو لم ي�ؤ ّد ما توقعته منه تجاهك
مث ًال ،فتحلف باهلل �أن ال ت�ساعده بعد ذلك� ،أو �أن تمتنع عن
المعروف عموم ًا ،فالآية تنهى عن مثل هذا الموقف والحلف
باهلل على عدم �صنع المعروف وم�ساعدة المحتاجين.
وقال اهلل «تعالى» في مورد �آخرَ } :وال تَ ْج َع ُلوا َّ
الل َه ُع ْر َض ًة
اس{(((� .أي ال
ِ َليْ َمانِ ُك ْم أَ ْن تَـَبـ ُّروا َوتَـَّتـقُوا َوتُ ْص ِل ُحوا بَـ ْي َن النَّ ِ

تحلفوا باهلل عن فعل الخير ،ف�إذا قيل لكم :اتقوا وبروا،
و�أ�صلحوا بين النا�س قلتم :حلفنا باهلل ال نفعل ذلك ،فتجعلوا
الحلف باهلل �سبب ًا لالمتناع من فعل الخير.
((( �سورة النور.22 :
((( �سورة البقرة.224 :
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ون
ين يُـ ْؤلُ َ
 .2الإيالء من الن�ساء :قال اهلل «تعالى»} :لَِّل ِذ َ
ِن َّ
ِن َفا ُءوا َفإ َّ
يم،
ُّص أَ ْربَـ َع ِة أَ ْش ُه ٍر َفإ ْ
ِم تَـ َرب ُ
الل َه َغفُوٌر َر ِح ٌ
ِم ْن نِ َسائِه ْ
َوإ ِْن َع َزُموا َّ
ِن َّ
الق َفإ َّ
الط َ
الل َه َس ِمي ٌع َع ِل ٌيم{(((.

قال ال�سيد الخوئي في منهاج ال�صالحين( :الإيالء هو
الحلف على ترك وطء الزوجة)((( .وال ينعقد �إال ب�شروط،
من بينها ،بالإ�ضافة �إلى الق�صد واالختيار:
 .1الحلف با�سم اهلل «تعالى».
� .2أن يكون للإ�ضرار بالزوجة .فلو كان لم�صلحة ،و�إن
كانت راجعة �إلى الطفل مث ًال ،لم ينعقد �إيالء ،بل انعقد
يمين ًا ،وجرى عليه حكم الأيمان.
� .3أن يكون في العقد الدائم بعد الدخول� ،أما لو كان
عقد ًا منقطع ًا� ،أو مجرد عقد فال ينعقد �إيالء.
� .4أن يكون الإيالء مطلق ًا� ،أو �أزيد من �أربعة �أ�شهر.
�إذا ّتم الإيالء ب�شرائطه ،ف�أمامنا احتماالت:
((( �سورة البقرة.226 :
((( الخوئي :منهاج ال�صالحين ،ج� ،2ص .311
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� .1أن ت�صبر المر�أة مع امتناعه عن المواقعة .فال �شيء
حينئذ.
� .2أن ال ت�صبر ،فلها حينئذ �أن ترفع �أمرها �إلى الحاكم
نظره الحاكم �أربعة �أ�شهر ،ف�إن:
ال�شرعي ف ُي ِ
ّ
�أ) رجع وواقعها في هذه الم ّدة فهو ،وعليه الكفارة ،وهي
عتق رقبة �أو �إطعام ع�شرة م�ساكين �أو ك�سوتهم ف�إن عجز
�صام ثالثة �أيام متواليات.
ب) و�إن لم يجامعها �ألزمه القا�ضي ب�أحد الأمرين� ،إ ّما
الرجوع �أو الطالق ،ف�إن اختار الرجوع ،فعليه الكفارة ،و�إن
اختار الطالق ،فال �شيء عليه.
ج) و�إن لم يجامعها ولم يطلقها ،حب�سه و�ض ّيق عليه
في المطعم والم�شرب حتّى يختار �أحدهما ،وال يجبره على
�أحدهما مع ّين ًا ،و�إن امتنع عن كليهما ،ط ّلقها الحاكم.
نعود �إلى الحديث النبوي ،والذي يخت�ص بالحلف باهلل �أن
فالن ًا في الجنة �أو في النار ،و�أمثال ذلك ،ك�أن يقول( :فالن،
اهلل ال يغفر له)� ،أو (فالن ،يغفر اهلل له).
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• الوقوع في المحذور:

تارة نتحدث عن هذا ال�سلوك على م�ستوى فردي،
وتارة على م�ستوى مذهبي عام� .أما الأول فمعروف ،ويمكن
للإن�سان معالجته ،لأنه يكون محدود ًا ب�أفراد �أو بزمن �أو
بظروف معينة� .أما الثاني فخطير ،لأنه يكون ممتد ًا زمان ًا
عاد ًة ،وبالتالي ُيدخل في حدوده مجتمعات ب�شرية و�أجيال
من الب�شر ،كما �أنه يخلق عداوات و�أحقاد متجذرة.
المذاهب الإ�سالمية وقعت في هذا المحذور عبر التاريخ،
وما زالت ..والتكفير فرع من فروعه ،بحيث ال يكون الحكم
على الأفراد فح�سب ،و�إنما على جماعات وفرق ومذاهب
ب�أ�سرها.
ومن ر�سائل هذا الحديث النبوي:
 .1الجنة والنار بيد اهلل ،ومن اخت�صا�صه ،وهو المطلع
على نوايا العباد وظروفهم ومقدار ما تقوم الحجة عليهم.
واهلل ال يعاقب الفرد �إال بمقدار ما تقوم عليه الحجة� ،أي
َّن
�أن يعرف الحق ب�صورة وا�ضحة ودون تردد ثم يجحده} :م ِ
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ا ْهتَ َدى َفإِنَّ َما يَـ ْهتَ ِدي لَِنـف ِ
ْس ِه َوَمن َض َّل َفإِنَّ َما يَ ِض ُّل َع َلْيـ َها َو َال تَ ِزُر
ِين َحتَّى نَـْبـ َع َث َر ُسو ًال{(((.
َوا ِزَرٌة ِوْزَر أُ ْخ َرى َوَما ُكنَّا ُم َع ِّذب َ
ِين الْ ِق ْس َط لَِيـ ْوِم الْ ِقيَا َم ِة َف َل
وقال «تعالى»َ } :ونَ َض ُع الْ َم َواز َ
ان ِمْثـق َ
َال َحبَّ ٍة ِّم ْن َخ ْرَد ٍل أَتَـْيـنَا بِ َها َوَكفَى
ْس َشْيـئًا َوإِن َك َ
تُ ْظ َل ُم نَـف ٌ
بِنَا َح ِ
ِين{(((.
اسب َ
• ميزان وموازين:

ا�ستعمل القر�آن الكريم كلمة (الميزان) في موارد عديدة
�إال �أن المتتبع لهذه الموارد يالحظ �أن اهلل حين يتح ّدث
ن�صف والعادل في عالم التجارة
عن �ضرورة التعامل ال ُم ِ
واالجتماع وال�سيا�سة و�أمثال ذلك ف�إنه ي�ستعمل الكلمة ب�صيغة
ْربُواْ َم َ
ال الْيَتِي ِم إِالَّ بِالَّتِي
المفرد ،كما في قوله «تعالى»َ } :و َال تَـق َ

ان بِالْ ِق ْس ِط َال
ِه َي أَ ْح َس ُن َحتَّى يَـْبـ ُل َغ أَ ُش َّد ُه َوأَ ْوُفواْ الْ َك ْي َل َوالْ ِمي َز َ
ان ذَا ُقـ ْربَى َوبِ َع ْه ِد
ْسا إِالَّ ُو ْس َع َها َوإِذَا ُقـ ْلتُ ْم َفا ْع ِدلُواْ َولَ ْو َك َ
نُ َك ِّل ُف نَـف ً
ون{(((.
ال ّل ِه أَ ْوُفواْ َذلِ ُك ْم َو َّص ُاكم بِ ِه لَ َع َّل ُك ْم تَ َذَّك ُر َ
((( �سورة الإ�سراء.15:
((( �سورة الأنبياء.47:
((( �سورة الأنعام.152:
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وكما في قوله «تعالى» على ل�سان �شعيب «عليه ال�سالم»:

} َويَا َقـ ْوِم أَ ْوُفواْ الْ ِم ْكيَ َ
اس
ال َوالْ ِمي َز َ
ان بِالْ ِق ْس ِط َو َال تَـ ْب َخ ُسواْ النَّ َ
ض ُمف ِ
ْس ِد َين{(((.
أَ ْشيَاء ُه ْم َو َال تَـ ْعَثـ ْواْ ِفي ا َأل ْر ِ

وفي المقابل ف�إ ّنه عندما ي�ستعمل هذه الكلمة في ما له
عالقة بالح�ساب الأخروي ف�إ ّنه ي�ستعملها دائم ًا ب�صيغة
الجمع ،وذلك كما في الآية التي بد�أتُ بها ،وكذلك في الآيات
التالية:
قال «تعالى»َ } :والْ َوْز ُن يَـ ْوَمئِ ٍذ الْ َح ُّق َف َمن ثَـ ُق َل ْت َم َوازِينُ ُه
َفأُ ْولَـئِ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ
ين َخ ِس ُرواْ
ونَ ،وَم ْن َخ َّف ْت َم َوازِينُ ُه َفأُ ْولَـئِ َك الَّ ِذ َ
ون{(((.
ُس ُهم بِ َما َكانُواْ بِآيَاتِنَا ي ِْظ ِل ُم َ
أَنف َ
ون،
وقال «تعالى»َ } :ف َمن ثَـ ُق َل ْت َم َوازِينُ ُه َفأُ ْولَئِ َك ُه ُم الْ ُم ْف ِل ُح َ
ُس ُه ْم ِفي َج َهنَّ َم
َوَم ْن َخ َّف ْت َم َوازِينُ ُه َفأُ ْولَئِ َك الَّ ِذ َ
ين َخ ِس ُروا أَنف َ

ون{(((.
َخالِ ُد َ

يش ٍة
وقال «تعالى»َ } :فأَمَّا َمن ثَـ ُق َل ْت َم َوازِينُ ُهَ ،فـ ُه َو ِفي ِع َ
((( �سورة هود.85 :
((( �سورة الأعراف.9-8:
((( �سورة الم�ؤمنون.103-102:
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رِ
َّاضيَ ٍةَ ،وأَمَّا َم ْن َخ َّف ْت َم َوازِينُ ُهَ ،فأُ ُّم ُه َها ِويٌَة{((( ...فما هو ال�سر
في ذلك؟

من المحتمل �أن الم�س�ألة لها عالقة ب�أنواع �أعمال
الإن�سان ،فميزان للعبادة ،وميزان للأخالق ،وميزان للعطاء
المالي ،وميزان للعطاء البدني ،وهكذا ...هذا احتمال...
ولكن هناك احتمال �آخر له عالقة مبا�شرة بالعدل الإلهي..
ولتو�ضيح ذلك البد من مقدمات:
المقدمة الأولى� :أنَّ التعبير بالموازين -في القر�آن-
بالن�سبة �إلى الح�ساب الأخروي ال يرتبط بمجموع النا�س ،بل
ِّ
فرد على ِحدة .كل فرد له موازينَ } .ف َمن ثَـ ُق َل ْت َم َوازِينُ ُه{
بكل ٍ
} َفأَمَّا َمن ثَـ ُق َل ْت َم َوازِينُ ُه{.
المقدمة الثانية� :أننا مطالبون بالعدل وبال ِق�سط ،والعدل
�أن ُتعطي للنا�س حقوقهم ابتدا ًء ،وحينها تكون عاد ًال� ..أما
ق�سط) فهذا يعني �أنك رفعت الظلم بعد
�إذا قلنا (�أنت ُم ِ
وقوعه ،و َر َددت الحقَّ لأ�صحابه.
المقدمة الثالثة :النا�س يتعاملون في ما بينهم في
((( �سورة القارعة.9-6:
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المجاالت المختلفة على �أ�سا�س الظاهر ،وبح�سب العادة
ال ي�أخذون بعين االعتبار الكثير من العوامل التي ت�ؤ ّثر في
مواقفهم وقراراتهم وردود �أفعالهم ..ف�إذا َ�سعوا نحو تحقيق
العدالة �أو الق�سط ،واعتمدوا على الظاهر والعوامل الظاهرية
ف�سيكون مقبو ًال منهم ..ومن هنا جاء التعبير بالميزان� ..أي
ب�صيغة المفرد� .أما بالن�سبة �إلى اهلل ،عا ِلم الغيب وال�شهادة،
فالأمر مختلف تمام ًا.
فاهلل «تعالى» حين يحا�سب النا�س في الآخرة ف�إنه ينظر
�إلى كل العوامل الظاهرية والخفية التي �أ ّثرت في ما ارتكبه
الإن�سان في حياته ...ومن هنا جاء التعبير بالموازين� ..أي
ب�صيغة الجمع.
ك ُّل �إن�سان يولد بمميزات و�صفات تختلف حتى عن �أخيه
التو�أم ،ولهذه المميزات وال�صفات الخا�صة بكل فرد ت�أثير
على ت�صرفاته وردود �أفعاله.
مث ًال ..يو َلد الإن�سان ويحمل معه جينات تجعله �سريع
الغ�ضب واالنفعال ..ويو َلد الآخر ويحمل معه جينات تجعله
هاديء الطبع بارد المزاج.
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يحا�سب
اهلل -الذي ال يظلم النا�س �شيئ ًا -هل يمكن �أن ِ
هذين الفردين ب�صورة مماثلة فيما لو �صدر عنهما ر ّد فعل
متماثل في لحظة غ�ضب �أو انفعال؟
هل يمكن �أن يحا�سب اهلل «�سبحانه» ال�شاب الذي �أخط أ�
فزنى كما يحا�سب الرجل كبير ال�سن المتقدم في العمر �إن
�أخط�أ وزنى؟ �ألي�س في قول النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»:
(�إن اهلل يبغ�ض ال�شيخ) �أي كبير ال�سن (الزاني) ،وفي قوله
«�صلى اهلل عليه و�آله»( :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال
ينظر �إليهم ،ولهم عذاب �أليم� ،شي ٌخ زان) دالل ًة على الفرق
بين مرتكب الزنى �إنْ كان كبير ًا في ال�سن وبين ال�شاب لو
معفي من العقوبة،
فعل ذلك؟ بالطبع هذا ال يعني �أن ال�شاب ٌّ
ولكن الموازين الإلهية ال ت�ساوي بينهما ..فلعنفوان ال�شباب
و�شدة القوة الغريزية مدخلية م�ؤ ّثرة في الأمر ،على خالف
الرجل كبير ال�سن( .وملك كذاب) فهو �صاحب �سلطة وقوة وال
يحتاج �إلى الكذب ،وعاد ًة ما يكون فوق المحا�سبة ،ف�إن كذب
فهذا دليل على خبث �سريرته و�أن الكذب �صدر عنه ال عن
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موقف �ضعف (وعائل م�ستكبر)((( فماذا لديه كي ي�ستكبر،
بل من المفتر�ض �أن ُت�شعره حالة ال�ضعف هذه والحاجة ب�آالم
الآخرين ،فيحنو عليهم ويتوا�ضع لهم ،ويخف�ض لهم جناح
الذل من الرحمة.
وهكذا الأمر بالن�سبة �إلى َمن يقع في المحظور وهو يعي�ش
مجتمع ممتليء بالإثارة الغريزية ،بينما يعي�ش الآخر في
في
ٍ
مجتمع محا ِفظ تندر فيه مثل تلك الإثارات ..هل يت�ساويان؟
ومثل ذلك ،الفرق بين َمن تتوافر لديه القدرة على
الح�صول على المعلومةَ ،ومن ي�صعب عليه الح�صول عليها..
والفرق بين َمن ّ
اطلع على الثقافات المختلفةَ ،ومن عا�ش في
مجتمع منغلق ثقافي ًا و�أحادي الفكر ..والفرق بين َمن يمتلك
�سعة ِمن الوقت للبحث والمطالعةَ ،ومن �ضغطت عليه ظروف
ك�سب الرزق فلم تعطه فر�صة لذلك ..والفرق بين َمن ُولد في
�أ�سرة م�ؤمنة متدينةَ ،ومن ُولد في بيئة فا�سدة فا�سقة� ..إلخ
ال�صور والفر�ضيات التي تمتليء بها الحياة.
ثم �إنَّ الفرد الواحد تختلف ظرو ُفه وقدرا ُته ِمن مرحلة
((( م�سلم� :صحيح م�سلم ،ح .107
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�إلى �أخرىِ ،ومن عمر �إلى �آخرِ ،ومن مكان �إلى �آخر؛ وال يمكن
�أن يكون ما �صدر عنه في ذلك الظرف� ،أو في تلك المرحلة،
�أو في ذلك ال�سن ،هو بذات القيمة عندما ي�صدر عنه في
ظرف �أو مرحلة �أو �سنٍّ مخت ِلف .هنا نفهم معنى الموازين
في الآخرة ..فالعدل الإلهي ي�ستدعي هذه الدقة.
• تجنب الحكم على مصائر الناس:

و�إذا كان �أم ُر الح�ساب في الآخرة يتم ّيز بهذه الدقة على
أفعال
م�ستوى ال ِ
بعين االعتبار ك َّل العوامل الم�ؤ ِّثرة في � ِ
أخذ ِ
وتروكهم كما يدل على ذلك قوله «�سبحانه وتعالى»:
النا�س ِ
ون نَ ِق ًيرا{،
ون َفتِي ًال{ وقوله «تعالى»َ } :و َال يُ ْظ َل ُم َ
} َو َال يُ ْظ َل ُم َ
ون َشْيـئًا{ ،ف�إنّ هذا يقودُنا �إلى �أنه
وقوله «تعالى»َ } :وَل يُ ْظ َل ُم َ
لي�س ِمن ح ّقنا الحكم على النا�س في م�صائرهم الأخروية..
فالموازين ال َيعل ُمها �إال اهللِ ..ومن العدل الإلهي �أن تكون ك ُّل
العوامل الوراثي ِة والبيئي ِة والتربوي ِة والظاهر ِة والخفي ِة التي
ِ
تدخلت في ِّ
ّ
فعل �صد َرت عن الفرد دو ٌر في
كل فعل �أو ر ّد ِة ٍ
ح�سابه وتقييم عمله .وغير خاف �أن ال �أحد يملك الإحاطة
بكل تلك التفا�صيل �سواه «�سبحانه وتعالى».
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وفي المقابل ،فلي�س من ِّ
يحتج على ما جاء
حق �أحد �أن َّ
بخ�صو�ص العقوبات الأخروية بعد �أن �آم ّنا ب�أنَّ اهلل هو
ال َعدل ،و�أنه ال يح�ساب النا�س �إال بالموازين ال ِق�سط ،وقد قال
ون{.
«تعالى»َ } :ل يُ ْسأَ ُل َعمَّا يَـ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُ َ
 .2هناك فرق بين ا�ستحقاق دخول النار وبين فعلية
الدخول ،فقد يعفو اهلل عنه وال يدخله النار ،ل�سبب �أو لآخر،
والعفو بيد اهلل وحده ،فكيف نجزم �أن فالن ًا من �أهل النار؟
بالطبع هناك مجرمون مميزون في حجم �أفعالهم ،وي�ستطيع
الإن�سان �أن يك ّون قناعة بهذا الخ�صو�ص ،ولكن يبدو مع هذا
�أن اهلل ال يريد لنا �أن نتدخل بهذا ال�ش�أن.
 .3هذه الذهنية تجعل الإن�سان ي�ستغرق في مراقبة
النا�س وتتبع �أمورهم وعثراتهم ،وهو خالف المنهج التربوي
الإ�سالمي الذي �أراد من الإن�سان �أن ين�شغل بعيوبه عن عيوب
النا�س ،لأن عيوب الإن�سان قد ُترديه ،وهي التي تحتاج منه
�إلى جهد من �أجل �إ�صالحها.
وكما روي عن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» �أنه قال:
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(طوبى لمن �شغ َله عي ُبه عن عيوب النا�س)(((( ..كفى
بالمرء غباوة �أن ينظر من عيوب النا�س ما خفي عليه من
عيوبه)(((.
 .4هذه الذهنية �إذا �أ�صبحت عامة �أفقدت المجتمع ثقته
ببع�ضه البع�ض ،لأنه يدفع لتوج�س البع�ض من بع�ض ،والتقبل
الظاهري ال الحقيقي.
 .5اال�ستغراق المذكور قد ي�ؤدي -نتيجة الت�ساهل� -إلى
�أن ي�صبح المعيار عنده الحب والبغ�ض ال�شخ�صيين ،والهوى
الذاتي ..فمن �أحبه �أدخله الجنة ،ومن �أبغ�ضه �أدخله النار،
وهذا من الع�صبية المذمومة ،وهي قد تدفع �إلى اتخاذ
مواقف خطيرة على م�ستوى م�صير الإن�سان ،وتكون منافية
للحق.
وفي بحار الأنوار �أنهم( :تذاكروا العقل عند معاوية فقال
الح�سين «عليه ال�سالم» :ال يكمل العقل �إال باتباع الحق)(((.
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الخطبة .176
((( الر�ضي :نهج البالغة ،الخطبة .176
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2206
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ف�أحيان ًا ننبهر من قدرة البع�ض على تقديم الأفكار ،واللعب
بالكالم ،والت�أثير على الم�شاعر ،وال�سيطرة على الجمهور،
وامتالك ال�شعبية من خالل ذلك ،بقول الح�سين «عليه
ال�سالم» هذا لي�س بمقيا�س لكمال العقل ،حيث ال يكتمل العقل
�إال �إذا وجدنا �أن مثل هذا النموذج من النا�س قد اتبع الحق.
تع�صب لبني جلدته ،بغ�ض النظر عن الحق والباطل،
�إذا ّ
فهو لم يكتمل عقله.
و�إذا تع�صب لبني مذهبه ،بغ�ض النظر عن الحق والباطل،
فهو لم يكتمل عقله.
و�إذا تع�صب لبني قبيلته ،بغ�ض النظر عن الحق والباطل،
فهو لم يكتمل عقله.
و�إذا تع�صب لبني وطنه ،بغ�ض النظر عن الحق والباطل،
فهو لم يكتمل عقله.
• المعيار الحسيني:

ولذا ف�إنه «عليه ال�سالم» عندما �أراد الخروج من المدينة
في بداية حركته و�أو�صى �أخاه ابن الحنفية قال( :و�أني لم
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�أخرج �أ�شر ًا وال بطر ًا وال مف�سد ًا وال ظالم ًا ،و�إنما خرجت
لطلب اال�صالح في �أمة جدي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أريد �أن
�آمر بالمعروف و�أنهى عن المنكر ،و�أ�سير ب�سيرة جدي و�أبي
علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» فمن قبلني بقبول الحق
فاهلل �أولى بالحق ،ومن رد علي هذا �أ�صبر حتى يق�ضي اهلل
بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين)((( لأنّ اهلل هو
الحق ،وهو الذي �أوحى بالحق ،و�أراد للنا�س �أن ي�سيروا به.
هذا هو المعيار عند الح�سين «عليه ال�سالم» في اتباعه،
وهذا هو المنطلق الذي من �أجله �أراد لأن�صاره �أن يثبتوا معه
في يوم العا�شر من المحرم.

((( المجل�سي :بحار الأنوار ،ج� ،44ص.330
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ثبات األخالق ونسبيتها

ين إِ ْذ بَـ َع َث
قال اهلل «عز وجل»} :لَق ْ
َد َم َّن ال ّل ُه َع َلى الْ ُمؤ ِمنِ َ
ِم َر ُسو ًال ِّم ْن أَنف ِ
ِم َويُـ َع ِّل ُم ُه ُم
ِم آيَاتِ ِه َويُـ َز ِّكيه ْ
ِم يَـْتـ ُلو َع َل ْيه ْ
ُسه ْ
ِفيه ْ
اب َوالْ ِح ْك َم َة َوإِن َكانُواْ ِمن َقـ ْب ُل لَ ِفي َض ٍ
ِين{(((.
الل ُّمب ٍ
الْ ِكتَ َ
((( �سورة �آل عمران.164:
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للأخالق والآداب ال�سلوكية في �شخ�صية وحركة الإن�سان
الم�سلم في الحياة الأهمية الكبيرة والحيوية� ،سواء �أكان في
مواطن الأمن والدعة والرخاء� ،أم كان في �أوقات التحدي
والمواجهة وال�صراع.
والأخالق من مو�ضوعات الر�سالة ال�سماوية كما دلت على
ذلك الآية التي بد�أت بها .فعملية التزكية ت�شمل بعث القيم
الأخالقية في النفو�س ،وتر�سيخها ،ومكاملتها ،وتو�ضيح
المبهمات منها .وبها يكتمل الإيمان ،فعنه «�صلى اهلل عليه
و�آله»�( :أكمل الم�ؤمنين �إيمان ًا �أح�سنهم خلق ًا)(((.
وبها يرتفع مقام الإن�سان عند ربه ،فعن النبي «�صلى اهلل
أحب عبا ِد اهلل �إلى اهلل �أح�س ُنهم خلق ًا)(((.
عليه و�آله»ُّ �( :
القيم الأخالقية فطرية تولد مع الإن�سان ،ولكنها بمرور
الزمان وت�أثير العوامل المختلفة كالتربية والبيئة و�ضغط
الرغبات ال�شخ�صية وغير ذلك ،تخبو ،وت�ضعف ،وتختفي،
وتتبدل ،وت�صبح معالمها غير وا�ضحة.
((( المباركفوري :تحفة الأحوذي ،ح .1162
((( الحاكم الني�سابوري :الم�ستدرك على ال�صحيحين ،ج� ،4ص.441
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الر�ساالت ال�سماوية تعيد �إليها الحياة ،وبري َقها ال�ضائع،
التم�سك بها ،و ُتب ّين �أبعادها الدنيوية
و ُتكاملها ،و ُتح ّفز على ّ
والأخروية ،ليتحقق من خالل ذلك تكامل الإن�سان كفرد،
وليتحقق للمجتمع في العالقات البينية المختلفة �شيء من
اال�ستقرار والأمن.
ويق ّدم الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» في دعاء
(مكارم الأخالق ومر�ضي الأفعال) الئحة بمجموعة كبيرة
ِمن القيم الأخالقية الإيجابية التي ترتقي بالإن�سان في
�سلوكياته االجتماعية ،وتعمل على توطيد الأمن في المجتمع
�إن التزم بها الآخرون:
ال�صا ِل ِحينَ ،
(ال َّل ُه َّم َ�ص ِّـل َع َلى ُم َح َّمـد َو�آ ِلـ ِه َو َح ِّل ِني ِب ِح ْل َيـ ِة َّ
َو�أَ ْل ِب ْ�س ِني زِي َن َة ال ُم َّت ِقينَ ِف ْي َب ْ�س ِط ا ْل َع ْد ِل َو َك ْظ ِم ا ْل َغ ْي ِظ َو� ْإط َفا ِء
ال َّنا ِئ َر ِة َو َ�ض ِّم �أَ ْه ِل ا ْل ُف ْر َق ِة َو� ْإ�ص َال ِح َذ ِات ا ْل َب ْي ِن َو�إ ْف َ�شا ِء
ـاح،
ا ْل َعا ِر َف ِةَ ،و َ�ست ِْر ا ْل َعا ِئ َب ِةَ ،و ِل ِين ا ْل َع ِري َك ِةَ ،و َخ ْف ِ�ض ا ْل َج َن ِ
ال�س ْب ِق
َو ُح ْ�س ِن ِّ
ال�سي َر ِةَ ،و ُ�س ُك ِون ال ِّري ِـحَ ،و ِط ْي ِب ا ْل ُم َخا َل َقـ ِةَ ،و َّ
�إ َلى ا ْل َف ِ�ضي َل ِة ،و�إ ْي َثا ِر ال َّت َف ُّ�ض ِلَ ،و َت ْر ِك ال َّت ْع ِب ِير َوالإ ْف َ�ض ِال َع َلى
ا�س ِت ْق َال ِل َ
الخ ْي ِـر
َغ ْي ِر ا ْل ُم ْ�ست َِح ِّق َوالـ َق ْو ِل ِبا ْل َح ِّق َو�إنْ َعـزََّ ،و ْ
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ا�س ِت ْك َثا ِر َّ
ال�ش ِّر َو�إنْ َق َّل ِمنْ َق ْو ِلي
َو�إنْ َك ُثـ َر ِمنْ َقـ ْو ِلي َو ِف ْع ِليَ ،و ْ
َو ِف ْع ِلي)(((.
• إشكالية نسبية األخالق:

ومع و�ضوح الموقعية المتميزة للأخالق في ت�صوراتنا،
وجمال ال�صورة التي تر�سمها� ،إال �أن في البين َمن �صار
يتح ّدث بمنطق �آخر يتعار�ض مع ما ق ّدمت.
من بين الق�ضايا والأفكار التي يطرحها بع�ض الملحدين
و�أ�شباه الملحدين ،م�س�ألة ن�سبية الأخالق وعدم ثباتها ..ولكي
ّ
يتو�ضح مفهوما الن�سبية وعدم الثبات� ،أق ّدم الأمثلة التالية.
تقف �أمام القا�ضي في ق�ضية ما ك�شاهد ،فت�شهد
بالحقيقة ،فيدخل المتهم ب�سبب �شهادتك ال�سجنِ ...ف ْع ُلك
هذا ذو ُبعد �أخالقي مرتبط بال�صدق والكذب�ِ ..صد ُقك في
هذا الموقف �أم ٌر ح�سن بالن�سبة �إليك ،وقبيح بالن�سبة �إلى
المتهم.
وتقف �أمام القا�ضي في ق�ضية �أخرى ك�شاهد ،فت�شهد
((( ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء .22
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كاذب ًا ،وتنقذ �أباك من ال�سجن ..ي�ستح�سن �أبوك و�أقربا�ؤك
هذا الكذب� ..أي �أنّ ُح�سنَ ال�صدق والكذب �أم ٌر ن�سبي.
تتع ّر�ض للتهديد من قبل عدو ،فتكذب وت�ستعمل التق ّية
لتُنقذ نف�سك و�أ�سرتَك� ..ألي�س في التق ّية والكذب في هذا
الموقف داللة على ن�سبية القيم الأخالقية؟
وهكذا ،تجد �أن الأخذ بالث�أر كان �أمر ًا مقبو ًال في زمن
ما ،بل مفخرة من المفاخر ،وهو اليوم قبي ٌح في كثير من
وح َ�سنٌ في بع�ضها ،ولو على نطاق �ض ّيق.
المجتمعاتَ ..
�إذ ًا ـ ـ يقول �أ�صحاب هذه المقولة ـ ـ ال وجود لقيم �أخالقية
ثابتة ،بل الأخالق متغيرة بح�سب الزمان والمكان ،وبتغ ّير
الظروف �أي�ض ًا.
الح�سن وال ُقبح ،لأن الأخالق ـ ـ
كما �أنها ن�سبية في ُ
بح�سبهم ـ ـ من �صنع الإن�سان ،وهي ترتبط �أي�ض ًا بم�صالحه
الفردية.
ومثل ال�صدق ،بر الوالدين والأمانة وال�شجاعة والكرم
والوفاء والعدل والتعاون� ..إلخ.
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وي�ضيفون �أنه لربما �ص َنع مجتمع ما ِق َي َمه الخا�صة به..
في بع�ض المجتمعات -كما كان عند الفايكنج� -أن من �إكرام
ال�ضيف تقديم الرجل زوجته له لت�شاركه َ
فرا�شه! فهل ي�صح
حينئذ �أن نفر�ض هذه ال ِق َيم على مجتمع �آخر؟ بالطبع ال،
كما ال ي�صح �أن نطالب ذلك المجتمع بالتخلي عن القيم
الأخالقية التي �صنعها لنف�سه.
في بع�ض المجتمعات من القبيح �أن تعانق وتق ّبل رج ًال
على وجنتيه عند تحيته ،بينما ُيعتبر ذلك من الأمور الح�سنة
والدالة على حرارة الترحيب به .وبمرور الزمان �أو ُتب ّدل
الظروف ،قد ُيغ ّير نف�س هذا المجتمع بع�ض ًا من هذه القيم
التي اختارها ،لأنها �أي�ض ًا لي�ست ثابتة.
هذه الر�ؤية التي تب ّناها البع�ض خالل العقدين الما�ضيين
برزت من قب ُل في القرن الع�شرين ،ولكنْ لها �أ�صول في
الفل�سفة اليونانية ونوق�شت في � ُأطر دينية وفل�سفية واجتماعية
عديدة.
والحديث عنها لي�س ترف ًا فكري ًا ،بل هي م�س�ألة ح�سا�سة
ت�ؤ ّثر على ال�سلوك الإن�ساني ،لأن قبول هذه الر�ؤية يعني �أنّ
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بالح�سن ما دام
ب�إمكاني ِف ْعل ما �أ�شاء ،و�سيكون ِف ْعلي مو�صوف ًا ُ
�أنه في م�صلحتي ،وما دمت لن �أت�ض ّرر من الناحية القانونية،
ب�سبب �ضعف الرقابة �أو التطبيق �أو النعدام القانون .وهو
ح�سنٌ ولو بلغ الأمر قتل الأبرياء ،ونهب الأموال ،والغ�ش
التجاري وما �إلى ذلك.
بالإ�ضافة �إلى ت�أثيرها على م�صير الإن�سان في الآخرة
بح�سب معتقدنا كم�سلمين ،لأن الإن�سان محا�سب على �أفعاله
كما هو محا�سب على �إيمانه.
• الرؤية اإلسالمية لألخالق:

�إ�سالمي ًا ،نحن نعتقد �أن القيم الأخالقية مطلقة وثابتة،
لأنها نابعة من الفطرة الإن�سانية ،والفطرة طبيعة ثابتة ال
تتغير وال تت�أثر بالزمان والمكان والظروف المتغ ّيرة ..فكيف
نف�سر �إذ ًا ما �سبق؟
ّ
 .1هناك خلط بين الأخالق والآداب ،والبد من �أن نف ّرق
بينهما.
الح�سن مع الآخرين قيمة �أخالقية �إيجابية،
فالتعامل َ
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وح�سن ال�ضيافة كذلك قيمة �أخالقية �إيجابية ،و�أما التقبيل
ُ
والمعانقة والم�صافحة والإطعام ومبيت ال�ضيف ثالث ليال،
و�أمثال ذلك فمن الآداب.
وكالمنا عن القيم الأخالقية ال عن الآداب والعادات
والتقاليد ،فالأولى ثابتة ،والثانية قابلة للتغ ّير بتغير الزمان
والمكان والظروف.
 .2هناك خلط �أي�ض ًا ما بين ن�سبية الأخالق وتقديم
الأَ ْولى عند التزاحم ..فعند اللجوء �إلى الكذب تق ّي ًة لدفع
�ضرر محتمل من عدو ،تكون مخ ّير ًا بين قبيحين ،الأول هو
الكذب ،والثاني هو الت�سبب في قتل �إن�سان مث ًال ..و�أحدُهما
اخترت الأقل �ضرر ًا.
�أ�شد �ضرر ًا من الآخر ..ولذا فقد
َ
في هذا الموقف لم يتح ّول الكذب �إلى قيمة �أخالقية
�إيجابية ،وال ال�صدق �إلى قيمة �أخالقية �سلبية ،بل يبقى
الكذب في نف�سه قبيح ًا ،ولكنه �أقل �ضرر ًا و ُقبح ًا من الت�سبب
في قتل �إن�سان بريء.
ولذا ف�إنه بمجرد زوال الظرف الطاريء وعودة الأو�ضاع
�إلى طبيعتها� ،إذا �صدر عنك كذب ،فلن ُتمت ََدح عليه.
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�شهادة الزور والظلم المترتب عليه فعل �أخالقي قبيح
قريب لي بالباطل ..فكون
على كل حال ،وحتى لو كان لتبرئة ٍ
المتهم �أبي �أو �أخي ال يح ّول �شهادة الزور والظلم �إلى فعل
�أخالقي ح�سن ،ولن يكون مب ِّرر ًا مقبو ًال للكذب.
وعندما �أكون بين خيارين ،ال ِبر والعدالة ،كان تطبيق
العدالة �أولى من �أي عنوان �آخر ،ومن هنا قال اهلل «عز وجل»:
ين بِالْ ِق ْس ِط ُش َه َدا َء لَِّل ِه َولَ ْو َع َل ٰى
ين آ َمنُوا ُكونُوا َقـوَّا ِم َ
}يَا أَيُّـ َها الَّ ِذ َ

ِين إِن يَ ُك ْن َغنِيًّا أَ ْو َف ِقيرا َف َّ
ُس ُك ْم أَ ِو الْ َوالِ َديْ ِن َو َْ
أَنف ِ
الل ُه أَ ْولَ ٰى
الْقـ َرب َ
ً
ِن َّ
بِ ِه َما َف َل تَـتَّبِ ُعوا الْ َه َو ٰى أَن تَـ ْع ِدلُوا َوإِن تَـ ْل ُووا أَ ْو تُـ ْع ِر ُضوا َفإ َّ
الل َه

ِيرا{(((.
ان بِ َما تَـ ْع َم ُل َ
َك َ
ون َخب ً

 .3تحقيق العدالة باالقت�صا�ص من القاتل ِفعل ذو ُبعد
مار�سته بع�ض المجتمعات في �صورة الأخذ
ح�سنَ ،
�أخالقي َ
بالث�أر على الم�ستوى ال�شخ�صي ،فكان ح�سن ًا وممدوح ًا..
ّ
ونظمته مجتمعات �أخرى �ضمن ت�شريعات قانونية وبو�سائل
محددة ،ف�صار الأخذ بالث�أر على الم�ستوى ال�شخ�صي قبيح ًا
لتعار�ضه مع التنظيم القانوني ،والحتمالية الوقوع في فو�ضى
((( �سورة الن�ساء.135:
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َد
�إجرائية من قبيل الإ�سراف في القتلَ } :و َمن ُقتِ َل َم ْظ ُلو ًما َفـق ْ
َج َع ْلنَا لِ َولِيِّ ِه ُس ْل َطانًا َف َال يُ ْس ِرف ِّفي الْ َق ْت ِل إِنَّ ُه َك َان َم ْن ُصو ًرا{(((.

ولن يكون الفعل ال�صادر عن الفرد ممدوح ًا عندما يعي�ش
التم ّرد على الت�شريعات القانونية ِّ
المنظمة ل�سلوكيات الأفراد
ح�سن
تجاه بع�ضهم البع�ض ،حتى لو ت�ص ّور هذا الفرد �أنه ُي ِ
ُ�صنع ًا عندما ق ّيم الأمور من منظور فردي ،بينما الم�س�ألة ال
ترتبط به فقط ،بل وبالآخرين وبالمجتمع.
القيم الأخالقية كال�صدق ،والأمانة ،والعدالة ،وبر
الوالدين ،و�صلة الأرحام ،وال�شجاعة ،وح�سن التعامل مع
النا�س ،كلها قي ٌم مطلق ٌة وثابتة ،غير متب ّدلة بتب ّدل الزمان
والمكان والظروف ،وهي فطرية من �صنع اهلل تعالى ،لتكون
و�سيلة لهداية الإن�سان في هذه الحياة وتقويم �سلوكه وتحقيق
اكم ِّمن ذ َ
اس إِنَّا َخ َل ْقنَ ُ
َك ٍر
غاية من غايات وجوده} :يَا أَيُّـ َها النَّ ُ
ِن أَ ْكر َم ُك ْم ِعن َد َّ
َوأُنثَى َو َج َع ْلنَ ُ
الل ِه
اك ْم ُش ُعوبًا َوَقـبَائِ َل لَِتـ َعا َر ُفوا إ َّ َ
ِن َّ
َاك ْم إ َّ
أَْتـق ُ
ِير{(((.
الل َه َع ِل ٌ
يم َخب ٌ

((( �سورة الإ�سراء.33:
((( �سورة الحجرات.13:
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كما �أنها ال ُتق َّيم من خالل المنظور الفردي وبما يرتبط
بي �أنا فقط من منافع وم�ضار.
وما دعوة الملحدين و�أ�شباه الملحدين �إلى القول بن�سبية
الأخالق وعدم ثباتها �إال بمثابة ال َمدخل لإقحام الب�شرية في
حالة من الفو�ضى ال�سلوكية على كافة الم�ستويات االجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية والقانونية والأمنية واالقت�صادية ،وعودة
�إلى التخلف في ال�سلوك االجتماعي ،عالوة على ما �سيترتب
على ذلك من مفا�سد ال يعلم مداها �إال اهلل �سبحانه وتعالى.
• موقف اإلمام زين العابدين:

ولذا ال ي�ستطيع الإن�سان �إال �أن يقف موقف الإكبار
والإجالل عبر التاريخ للإمام زين العابدين في الحدث التالي
الذي رواه الطبري في تاريخه( :وفى هذه ال�سنة ُو ّلي الوليد
عمر بن عبد العزيز المدينة ....وقدم على ثالثين بعير ًا،
فنزل دار مروان ....دخل عليه النا�س ف�سلموا فلما �صلى
الظهر ،دعا ع�شرة من فقهاء المدينة عروة بن الزبير وعبيد
اهلل بن عبد اهلل بن عتبة و�أبا بكر بن عبد الرحمن ،و�أبا بكر
بن �سليمان بن �أبي خيثمة ،و�سليمان بن ي�سار ،والقا�سم بن
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محمد ،و�سالم بن عبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عبد اهلل
بن عمر ،وعبد اهلل بن عامر بن ربيعة ،وخارجة بن يزيد،
فدخلوا عليه فجل�سوا ،فحمد اهلل و�أثنى عليه بما هو �أهله
ثم قال� :إني �إنما دعوتكم لأمر ت�ؤجرون عليه ،وتكونون فيه
�أعوان ًا على الحق ،ما �أريد �أن �أقطع �أمر ًا �إال بر�أيكم �أو بر�أي
َمن ح�ضر منكم ،ف�إن ر�أيتم �أحد ًا يتعدى �أو بلغكم عن عامل
لي ظالمة ف�أُحرج اهلل على من ب َلغه ذلك �إال ب ّلغني .فخرجوا
ُيجزونه خير ًا ،وافترقوا .قال :وحدثني محمد بن عبد اهلل
بن محمد بن عمر عن �أبيه قال :كان ه�شام بن �إ�سماعيل)
الوالي ال�سابق للمدينة ( ُي�سئ جوارنا وي�ؤذينا ،ولقى منه علي
بن الح�سين �أذى �شديد ًا ،فلما ُعزل� ،أَمر به الوليد �أن يو َقف
للنا�س ،فقال :ما �أخاف �إال ِمن علي بن الح�سين .فم ّر به علي،
خا�صته
وقد وقف عند دار مروان ،وكان علي قد تق ّدم �إلى ّ
�أن ال َيعر�ض له �أح ٌد منهم بكلمة ،فلما م ّر ناداه ه�شام بن
�إ�سماعيل :اهلل �أعلم حيث يجعل ر�سالته)(((.
نف�س الإمام زين العابدين «عليه ال�سالم» �أُوقف �أمام ابن
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،5ص.217
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زياد و�أمام يزيد بن معاوية ،رغبة الت�ش ّمت به من قبلهما،
َ
م�صداق
ف�إذا بالإمام يقلب الأمور عليهم ،وك�أن الم�شهد كان
قوله «تعالى»َ} :فـ ْليَ ْض َح ُكوا َق ِل ًيل َولَْيـ ْب ُكوا َكثِ ًيرا َج َزا ًء بِ َما
ون{(((.
َكانُوا يَ ْك ِسبُ َ
وقف الإمام ليقول ليزيد برواية ابن �أعثم الكوفي في
�صنعت وما الذي
الفتوح( :ويلك يا يزيد! �إنك لو تدري ما
َ
لهربت في
أهل بيتي و�أخي وعمومتي� ،إذ ًا
َ
َ
ارتكبت ِمن �أبي و� ِ
ودعوت بالويل وال ُّثبور �أن يكون ر� ُأ�س
الجبال وفر�شت ال َّرماد،
َ
ابن فاطمة وعلي من�صوب ًا على باب المدينة! وهو
الح�سين ِ
ِ
أب�شر بالخزي
وديعة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» فيكم ،ف� ِ
ليوم ال ريب فيه)(((.
والندامة غد ًا �إذا ُجمع النا�س ٍ
و�أ�ضاف ابن �أعثم( :ثم دعا يزيد بالخاطب و�أمر بالمنبر
ح�ضر ،ثم �أمر الخاطب فقال :ا�صعد المنبر فخ ّبر النا�س
ف�أُ ِ
وعلي وما فعال! قال :ف�صعد الخاطب
بم�ساوئ
ِ
الح�سين ٍّ
المنبر فحمد اهلل و�أثنى عليه ،ثم �أكثر الوقيعة في علي
((( �سورة التوبة.82 :
((( ابن �أعثم :الفتوح ،ج � ،5ص .132
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والح�سين ،و�أطنب في تقريظ معاوية ويزيد ،فذكرهما بكل
جميل .قال :ف�صاح علي بن الح�سين :ويلك �أيها الخاطب!
ب�س َخط الخالق ،فانظر مقعدك
ا�شتريت مر�ضا َة
َ
ِ
المخلوق َ
من النار .ثم قال علي بن الح�سين :يا يزيد� ،أت�أذن لي �أن
�أ�صعد هذه الأعواد ف�أتكلم بكالم فيه ر�ضا اهلل ور�ضا ه�ؤالء
الجل�ساء ،و�أج ٌر وثواب؟ قال :ف�أبى يزيد ذلك ،فقال النا�س:
يا �أمير الم�ؤمنين ،ائذن له لي�صعد المنبر ،لعلنا ن�سم ُع منه
�شيئ ًا! فقال� :إنه �إنْ �ص َعد المنبر لم ينزل �إال بف�ضيحتي �أو
بف�ضيحة �آل �سفيان ،قيل له :يا �أمير الم�ؤمنين ،وما َق ْد ُر
ن�سل قوم قد ُرزقوا العلم ِرزق ًا
ما ُي ِ
ح�سنُ هذا؟ قال� :إنه من ِ
ح�سن ًا .قال :فلم يزالوا به حتى �ص َعد المنبر ،فحمد اهلل
و�أثنى عليه ،ثم خطب خطبة �أبكى منها العيون و�أوجل منها
القلوب ((()...وذكر الخطبة المعروفة.

((( ابن �أعثم :الفتوح ،ج � ،5ص .133-132
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َد َجا َء ْت ُر ُس ُلنَا
قال اهلل «عز وجل» في كتابه الكريمَ } :ولَق ْ
يم بِالْبُ ْش َر ٰى َقالُوا َس َل ًما َق َ
ِث أَن َجا َء بِ ِع ْج ٍل
ال َس َل ٌم َف َما لَب َ
إِْبـ َرا ِه َ

َحنِي ٍذ{(((.

((( �سورة هود.69:
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تحدثت في المو�ضوع ال�سابق عن قيمة الأخالق بالن�سبة
�إلى الإن�سان الم�سلم في حركته في الحياة وفي تكوين
�شخ�صيته وفي ت�أثير ذلك على م�صيره الأخروي ،ومما يجب
�أن نلتفت �إليه �أن للأخالق والآداب مراتب.
• المرتبة األولى:

الأخالق والآداب التبادلية ،وهي الأكثر رواج ًا بين
النا�س .فبع�ض النا�س ُيح�سنون �إلى الآخرين �إذا �أح�سنوا
�إليهم ،ويتبادلون الزيارات والهدايا والتحايا في المنا�سبات
االجتماعية والمواقف الإيجابية ،وما �إلى ذلك.
ال�شعور بالخجل والمجاملة قد تكون الحافز وراء هذه
التبادلية الأخالقية ،بحيث ال يكون للإن�سان حافز لزيارة �أو
رد �إيجابي على توا�صل ،ولكنه يقوم بذلك بدافع الخجل من
الطرف الآخر �أو حذر ًا من اللوم االجتماعي.
هذا الم�ستوى من الأخالق والآداب ال ب�أ�س به ،الحتياج
النا�س �إليه النتظام حياتهم وتما�سك مجتمعاتهم وتقوية
عالقاتهم بد ًال من التفكك واالنعزال.
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• المرتبة الثانية:

الأخالق المتجردة ،وهي تمثل م�ستوىً �أعلى من الأخالق
التبادلية .في هذا الم�ستوى يتحول الحافز الخارجي �إلى
حافز داخلي ذاتي ،ينبع من قوة الإيمان باهلل «عز وجل»
ومحبته� ،أو التقدير واال�ستح�سان للفعل في حد ذاته.
في مثل هذه الحالة ال تنتظر الأخالق المبادرات ،وال
حجمها وال نوعيتها لتحدد الموقف بما يقابله ،بل تنبع من
�إرادة تج�سيد القيم بمعزل عن مبادرات النا�س ،وتنطلق
من م�ستوى عال من تهذيب النف�س وتربيتها على الإح�سا�س
بالآخر وبقيمة المبادرة تجاهه.
�أر�سل اهلل «عز وجل»  -كما م ّر في الآية التي �ص ّدرت بها
المو�ضوع -مالئكته في هيئة ب�شرية وك�أنهم من الم�سافرين،
ومعهم �أمران ،الأول الب�شارة بحمل ال�سيدة �سارة ب�إ�سحاق،
ثاني �أوالد �إبراهيم «عليه ال�سالم».
كان اهلل «عز وجل» قد رزقه ب�إ�سماعيل من قبل ،من �أمته
هاجر ،ولعل بع�ض القرائن ت�ساعد على القول ب�أن ذلك كان
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قبل � 13سنة من هذه الحادثة ،وبعد �أن ابتاله اهلل ب�أمرين:
الأول :التخلي عن ولده الوحيد �إ�سماعيل و�أم ولده في واد
غير ذي زرع ،وتعري�ضهما للهلكة ا�ستجابة لأمر اهلل.
الثاني :ذبح ولده الوحيد �إ�سماعيل ،فا�ستجاب لأمر اهلل،
وكاد �أن يذبحه ،ثم فداه اهلل بكب�ش عظيم ،وكاف�أه على هذه
الطاعة المطلقة ،وتخطيه هذين االبتالءين العظيمين ،ب�أن
رزقه بولد ثان.
يعني كاد �إبراهيم «عليه ال�سالم» �أن يفقد ولده الوحيد
الذي ُرزق به على كبر �سن ،ا�ستجابة لأمر اهلل ،ف�إذا به ُيرزق
بولد �آخر مبارك ،تنحدر منه ذرية عظيمة من الأنبياء،
كيعقوب ويو�سف ومو�سى وهارون ويو�شع وداود و�سليمان
وزكريا ويحيى وعي�سى بن مريم «عليهم ال�سالم».
ثم رزقه اهلل من �إ�سماعيل بولد هو �سيد الأنبياء
والمر�سلين محمد «�صلى اهلل عليه و�آله» ا�ستجابة لدعائه:
ِم َر ُس ً
ِم آيَاتِ َك َويُـ َع ِّل ُم ُه ُم
ول ِّمْنـ ُه ْم يَـْتـ ُلو َع َل ْيه ْ
} َربَّـنَا َواْبـ َع ْث ِفيه ْ
نت الْ َع ِزي ُز الْ َح ِك ُيم{(((.
ِم إِنَّ َك أَ َ
الْ ِكتَ َ
اب َوالْ ِح ْك َم َة َويُـ َز ِّكيه ْ
((( �سورة البقرة.129:

341

الليلة الع�شرون

�إبراهيم «عليه ال�سالم» عندما وفد عليه ال�ضيوف،
لم ينتظر �أن ي�صدر عنهم �شيء �إيجابي كي يكرمهم ،بل
بادر بالترحيب وال�ضيافة بالم�ستوى الأميز ...ذبح لهم
عجل �سمين و�شواه لهم فكان ّ
يقطر �سمن ًا ..هذا من مكارم
الأخالق.
• المرتبة الثالثة:

مكارم الأخالق ،وهو الم�ستوى الأرقى من ال�سابق.
الم�ستوى الأعلى من مكارم الأخالق يتجلى في مثل مبادلة
الإ�ساءة بالإح�سان ،فالآخر ال يقف موقف ًا محايد ًا و�إنما
يمار�س الظلم في حقي ،وتج�سيد مكارم الأخالق من جهتي
يكون من خالل مقابلة �إ�ساءته بالإح�سان.
عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :عليكم بمكارم الأخالق،
ف�إن اهلل بعثني بها .و�إن من مكارم الأخالق �أن يعفو الرجل
عمن ظلمه ،و ُيعطي من حرمه ،وي�صل من قطعه ،و�أن يعود
من ال يعوده)(((.
هذا ال�شخ�ص يعلم بحاجتي ،ويتمكن من الم�ساعدة،
((( الري�شهري :ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .804

مراتب الأخالق

342

ولكنه ال يفعل �شيئ ًا ،حتى �إذا جاء وقت احتاج فيه �إلى
بادرت بها تجاهه� .إنه تعال للذات ،ال لتحقير
الم�ساعدة
َ
الآخر ،وال للمزايدة ،بل من منطلق تهذيب النف�س.
ال�سلم االجتماعي بحاجة �إلى هذا الم�ستوى من الأريحية
الأخالقية والرقي الإن�ساني ،لأن نفو�س الب�شر مجبولة على
الأنانية والظلم والعدوان ،ولديها قابلية �شديدة لذلك ،ف�إن
لم تظهر فئة من النا�س لديها مثل هذه المكارم الأخالقية،
ف�ستزداد م�ساحة الظلم ،تبع ًا لحاالت الت�شفي واالنتقام ورد
الإ�ساءة بالمثل.
وقد تتوارث الأجيال ذلك ،وتتحول �إلى ثارات عائلية �أو
قبلية �أو قومية ،وتكون لها �إفرازاتها الأعمق التي ت�ؤثر على
دين النا�س و�آخرتهم ...والم�س�ألة لي�ست �سهلة �إال على من
ز ّكى نف�سه.
السيِّئَ ُة ا ْد َف ْع
قال «عز وجل»َ } :وال تَ ْستَوِي الْ َح َسنَ ُة َوال َّ
َّ
َّ
يم،
بِالتِي ِه َي أَ ْح َس ُن َفإِذَا ال ِذي بَـْيـنَ َك َوبَـْيـنَ ُه َع َدا َو ٌة َكأَنَّ ُه َولِ ٌّي َح ِم ٌ
َو َما يُـ َل َّقا َها إِالَّ الَّ ِذ َين َصَبـ ُروا َو َما يُـ َل َّقا َها إِالَّ ذُو َح ٍّظ َع ِظي ٍم{(((.
((( �سورة ف�صلت.35-34:
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• التشجيع على اإلساءة:

ولكن يت�ساءل البع�ض� :أال تغري مكارم الأخالق ذوي
النفو�س ال�ضعيفة لال�ستر�سال في الإ�ساءة؟
نعم ،هذا ممكن ،ولكل �شيء �ضريبة ،وعلينا تح ّمل هذا
االحتمال طلب ًا لما هو خير ،تمام ًا كما �أمرنا اهلل �أن نتج ّنب
كثير ًا من الظن ،بينما قد ت�صدق بع�ض تلك الظنون ،لأن
بع�ضها الآخر فقط يم ّثل �سوء ظن وي�أثم عليه الإن�سان} :يَا
ض َّ
اجتَنِبوا َكثِيرا ِّم َن َّ
الظ ِّن إ َّ
الظ ِّن إِث ٌْم{(((.
ِن بَـ ْع َ
أَيُّـ َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا ْ ُ
ً
و�إذا ح�صل ف�سيكون الموقف الأخالقي نف�سه �إ�ساءة...
ولكن في العمق يكون هذا الموقف هو الخيار الأخير الذي
ال تهواه النف�س نتيجة تربيتها وتزكيتها ،بحيث �أن الذات
باقية على رقيها و�سكينتها ،وال يتعقد الإن�سان من خ�صال
الخير ومكارم الأخالق ،وي�ستمر مع الآخرين في ت�صرفاته
على الم�ستوى الأرقى ،لأنه لم يتحرك من موقع الت�شفي والأنا
واالنت�صار للذات ،بل لأن الآخر ال يقف عند حده في الإ�ساءة
�إال بمثل ذلك.
((( �سورة الحجرات.12 :
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وكما م ّر معنا قوله «عز وجل» في بحث الت�أليَ } :وال يَْأتَ ِل
ُربَى َوالْ َم َس ِ
ين
َض ِل ِم ْن ُك ْم َو َّ
أُولُو الْف ْ
اك َ
الس َع ِة أَ ْن يُـ ْؤتُوا أُولِي الْق ْ
ِيل َّ
َوالْ ُم َه ِ
ون أَ ْن
َحوا أَال تُ ِحبُّ َ
ين ِفي َسب ِ
الل ِه َولَْيـ ْعفُوا َولْيَ ْصف ُ
اج ِر َ
الل ُه لَ ُك ْم َو َّ
يَـ ْغ ِفر َّ
الل ُه َغفُو ٌر َر ِح ٌيم{((( .ال تتعقدوا من ت�صرفات
َ

البع�ض بحيث تمنعكم من فعل المعروف ب�صوره المختلفة.

الجمحي وا�سمه عمرو بن عبد اهلل ،من �شعراء
�أبو عزة ُ
مكة الم�شركين ،وكان يهجو ال َّن ِب َّي «�صلى اهلل عليه و�آله»
وي�سيء �إليه� ،أُ�سر في غزوة بدر فيمن �أُ�سر من الم�شركين،
َف َ�ضرع �إلى ال َّن ِب ِّي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أن يعتقه دون فداء،
وقال( :يا محمد� ،إني فقير وذو حاجة قد عرفتها ،فام ُنن
َّ
(فرق الر�سول
علي لفقري وبناتي) ولديه خم�س بنات
َّ
و�أطل َقه ،بعد �أن �أخذ عليه الميثاق � َّأل ُيظاهر عليه).
ولما �أجمعت قري�ش على غزوة �أحد في ال�سنة القابلة،
قالت :ن�سير في العرب فن�ستن�صرهم ،فاجتمعوا على �أن
يبعثوا �أربعة من قري�ش ي�سيرون في العرب يدعونهم �إلى
ن�صرهم ،فبعثوا عمرو بن العا�ص ،وهبيرة بن �أبي وهب،
((( �سورة النور.22 :
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وابن الزبعري ،و�أبا عزة الجمحي ،وهم بين �شاعر وداهية،
علي محم ٌد
ف�أطاع النفر و�أبي �أبو عزة �أن ي�سير ،وقال( :منّ َّ
يوم بدر ولم يمنّ على غيري ،وحلفت ال �أظاهر عليه عدو ًا
�أبد ًا .فم�شى �إليه �صفوان بن �أمية فقال :اخرج؟ ف�أبى فقال:
عاهدتُ محمد ًا يوم بدر ال �أظاهر عليه عدو ًا �أبد ًا ،و�أنا �أفي
له بما عاهدته عليه .منّ علي ولم يمنّ على غيري حتى قتله
�أو �أخذ منه الفداء .فقال له �صفوان :اخرج معنا ،ف�إن تَ�سلم
�أُعطك من المال ما �شئت ،و�إن ُتقتل كان عيالك مع عيالي.
ف�أبى �أبو عزة حتى كان الغد ،وان�صرف عنه �صفوان بن �أمية
�آي�س ًا منه ،فلما كان الغد جاءه �صفوان وجبير بن مطعم،
فقال له �صفوان الكالم الأول ف�أبى ،فقال جبير :ما كنت
أمر ت�أبى عليه!
�أظن �أني �أعي�ش حتى يم�شي �إليك �أبو وهب في � ٍ
ف�أحفظه ،فقال :ف�أنا �أخرج! قال :فخرج في العرب يجمعها،
وخرج معه النفر ف�أ ّلبوا العرب وجمعوها).
وفي �أُ ُحد �أ�سر الرجل ،ويقال �أنه الأ�سير الوحيد من

فتو�سل �إلى النبي �أن يعفو عنه مرة �أخرى ،فقال له
قري�شّ ،
«�صلى اهلل عليه و�آله»( :ال واهلل ،ال َت ْم َ�سح َع َ
ار�ض ْيك بمكة،
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محمدا م َّرتين ،ال ُيلدغ الم�ؤمن من ُج ْحر
وتقول :خدعت
ً
واحد مرتين ،ا�ضرب عنقه يا زيد)(((.
• إمام مكارم األخالق:

وقد كانت للأخالق الرفيعة و�أعلى مراتب مكارم الأخالق
للإمام الح�سين «عليه ال�سالم» تجلياتها الرائعة في �أجواء
كربالء ،بكل ما حملته تلك الأجواء من �أخبار �سيئة ُمح ِبطة
تم ّثلت في و�صول نب�أ ا�ست�شهاد م�سلم بن عقيل وهانيء بن
عروة وعبد اهلل بن يقطر.
وبكل ما حملته من مواقف الخذالن المتمثلة في تب ّدل
موقف الكوفيين ،وفي االن�سحاب الكبير من قبل النفع ّيين
الذين �سايروا الإمام وهم يت�صورون �أنهم �سائرون لقطف
�سهل في بلد �س َّلم قيا َده طواعية للإمام «عليه
ثمار انت�صا ٍر ٍ
ال�سالم».
وبكل تعقيدات المعركة التي تمثلت في المواجهة غير
المتكافئة عدد ًا بين طرفي المعركة ..وغير ذلك .كل هذه
الظروف لم ت�سلخ الإمام الح�سين «عليه ال�سالم» عن �أخالقه
((( الواقدي :المغازي ،ج� ،1ص .75
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الرفيعة ،لأنها جز ٌء ال يتجز�أ من �شخ�صيته العظيمةَّ } :
إن
ان ُخ ِل َق َه ُلو ًعا ،إِذَا َم َّس ُه َّ
الش ُّر َج ُزو ًعاَ ،وإِذَا َم َّس ُه الْ َخْيـ ُر
ِنس َ
اإل َ

َمنُو ًعا{ هذه طبيعة الإن�سان في ال�شدائد وعند تكاثف النعم،
ولكن تبقى الفئة المميزة مختلفة �سلوكي ًا ونف�سي ًا} :إِالَّ

ِم
ِم َدائِ ُم َ
ونَ ،والَّ ِذ َ
ين ،الَّ ِذ َ
الْ ُم َص ِّل َ
ين ِفي أَ ْم َوالِه ْ
ين ُه ْم َع َلى َصالتِه ْ
ين،
ين يُ َص ِّد ُق َ
ون بَِيـ ْو ِم ال ِّد ِ
َح ٌّق َّم ْع ُلو ٌم ،لِّ َّ
لسائِ ِل َوالْ َم ْح ُرو ِمَ ،والَّ ِذ َ
ُون ،إ َّ
ين ُهم ِّم ْن َع َذ ِ
ِم َغْيـ ُر
ُّش ِفق َ
اب َربِّهِم م ْ
ِن َع َذ َ
َوالَّ ِذ َ
اب َربِّه ْ
َم ْأ ُم ٍ
ون ،إِالَّ َع َلى أَ ْز َو ِ
ُر ِ
ِم أَ ْو َما
ِم َحا ِف ُظ َ
ونَ ،والَّ ِذ َ
اجه ْ
وجه ْ
ين ُه ْم لِف ُ
ينَ ،ف َم ِن اْبـَتـ َغى َو َراء َذلِ َك َفأُولَئِ َك
َم َل َك ْت أَيْ َمانُـ ُه ْم َفإِنَّـ ُه ْم َغْيـ ُر َم ُلو ِم َ
ين ُهم
ِم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
ُه ُم الْ َعا ُد َ
ونَ ،والَّ ِذ َ
ونَ ،والَّ ِذ َ
ين ُه ْم ِ َل َمانَاتِه ْ
ون ،أُ ْولَئِ َك
ِم يُ َحا ِف ُظ َ
ِم َقائِ ُم َ
بَ
ونَ ،والَّ ِذ َ
ين ُه ْم َع َلى َصالتِه ْ
ِش َها َداتِه ْ
ات م ْ
ِفي َجنَّ ٍ
ون{(((.
ُّك َر ُم َ

مجموعة هذه االلتزامات تربي الإن�سان على �أن يكون
مختلف ًا في ال�شدائد وحين تكاثر النعم ،فال يفقد توازنه
الأخالقي.
وقد تجلت � ُ
أخالق الإمام الح�سين «عليه ال�سالم» الرفيعة
((( �سورة المعارج.35-19:
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في عالقته مع �أ�صحابه ،وقد خاطبهم في ليلة العا�شر في
الظرف الع�صيب الذي يبحث فيه القائد عن الأن�صار�( :إن
هذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه جم ًال ولي�أخذ كل واحد منكم
بيد رجل من �أهل بيتي فان القوم ال يريدون غيري)((( .لئال
يح ّملهم م�س�ؤولي ًة ا�ستحيا ًء منه �أو خوف ًا.
وتج ّلت �أخالقه ك�أروع ما يكون في عالقته مع �أعدائه
حين التقى بجي�ش الحر ،ف�أمر �أ�صحابه ب�أن ي�سقوهم الماء
وير�شفوا خيو َلهم.
في الإر�شاد لل�شيخ المفيد( :ثم �سار «عليه ال�سالم»
من بطن العقبة حتى نزل �شراف ،فلما كان في ال�سحر
�أمر فتيانه فا�ستقوا من الماء ف�أكثروا ،ثم �سار منها حتى
انت�صف النهار ،فبينا هو ي�سير �إذ كبر رجل من �أ�صحابه
فقال له الح�سين عليه ال�سالم :اهلل �أكبر ،لم كبرت؟ قال:
ر�أيت النخل ،فقال له جماعة من �أ�صحابه :واهلل �إن هذا
المكان ما ر�أينا به نخلة قط ،فقال الح�سين عليه ال�سالم:
فما ترونه؟ قالوا :نراه واهلل �آذان الخيل .قال� :أنا واهلل �أرى
((( الطبري :تاريخ الأمم والملوك ،ج� ،3ص.315

349

الليلة الع�شرون

ذلك .ثم قال عليه ال�سالم :ما لنا ملج�أ نلج�أ �إليه فنجعله
في ظهورنا ،ون�ستقبل القوم بوجه واحد؟ فقلنا :بلى ،هذا ذو
ح�سمى �إلى جنبك ،تميل �إليه عن ي�سارك ،ف�إن �سبقت �إليه
فهو كما تريد .ف�أخذ �إليه ذات الي�سار وملنا معه ،فما كان
ب�أ�سرع من �أن طلعت علينا هوادي الخيل ،فتبيناها وعدلنا،
فلما ر�أونا عدلنا عن الطريق عدلوا �إلينا ك�أنّ �أ�سنتهم
اليعا�سيب) جمع يع�سوب �أمير النحل �شبهها في كثرتها ب�أن
ك ًال منها ك�أنه �أمير النحل اجتمع عليه ع�سكره (وك�أن راياتهم
�أجنحة الطير) للداللة على الكثرة وات�صال بع�ضها ببع�ض
(فا�ستبقنا �إلى ذي ح�سمى ف�سبقناهم �إليه ،و�أمر الح�سين
«عليه ال�سالم» ب�أبنيته) الخيام ُ
(ف�ضربت .وجاء القوم زهاء
�ألف فار�س مع الحر بن يزيد التميمي حتى وقف هو وخيله
مقابل الح�سين عليه ال�سالم في حر الظهيرة ،والح�سين
و�أ�صحابه معتمون متقلدوا �أ�سيافهم ،فقال الح�سين «عليه
ال�سالم» لفتيانه :ا�سقوا القوم و�أرووهم من الماءِّ ،
ور�شفوا
الخيل تر�شيف ًا .ففعلوا و�أقبلوا يمل�ؤون الق�صاع والط�سا�س من
الماء ثم يدنونها من الفر�س ،ف�إذا عب فيها ثالث ًا �أو �أربع ًا �أو
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خم�س ًا ُعزلت عنه و�سقوا �آخر ،حتى �سقوها كلها .فقال علي
بن الطعان المحاربي :كنت مع الحر يومئذ فجئت في �آخر
من جاء من �أ�صحابه ،فلما ر�أى الح�سين «عليه ال�سالم» ما
بي وبفر�سي من العط�ش قال� :أنخ الراوية .والراوية عندي
ال�سقاء ،ثم قال :يا ابن �أخي� ،أنخ الجمل .ف�أنخته فقال:
ا�شرب .فجعلت كلما �شربت �سال الماء من ال�سقاء ،فقال
الح�سين «عليه ال�سالم» :اخنث ال�سقاء� .أي اعطفه ،فلم �أدر
كيف �أفعل ،فقام فخ َنثه ف�شربت و�سقيت فر�سي)(((.
لقد كان ب�إمكان الح�سين «عليه ال�سالم» وهو يقطع
فرط بقطرة ماء،
الطريق في مفاوز قفار �سحيقة� ،أن ال ُي ِّ
لكنها تمام مكارم الأخالق التي تج ّلت في لمحة �إن�سانية
مالئكية يندر �أن يكون لها نظير في تاريخ الب�شرية.

((( المفيد :الإر�شاد ،ج� ،2ص.78-77

