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الطبعة الأوىل
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$

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

مقدمة
يتيح موسم عاشوراء يف املجتمعات اإلسالمية الشيعية أفضل فرص احلراك الثقايف

ذكورا وإنا ًثا من خمتلف الرشائح
االجتامعي ،حيث ينخرط معظم أبناء املجتمع الشيعي
ً
واألعامر ،يف برامج االحتفاء بذكرى استشهاد أيب عبد ال ّله احلسني بن عيل.E

هذه الربامج التي تتم يف أجواء مفعمة بعواطف الوالء ألهل البيت ،Bواحلزن

والتأيس آلالمهم الفظيعة يف يوم عاشوراء.

ً
نشاطا وفاعلية ثقافية ال
اهلوية الدينية ،ويؤكد االنتامء االجتامعي ،وينتج
مما يعزز ّ

نظري هلا يف املجتمعات األخرى.

أساسا يف برامج
حمورا
وتشكل املجالس احلسينية التي يتحدث فيها اخلطباء
ً
ً
عاشوراء ،إىل جانب مواكب العزاء ،وموائد اإلطعام ،والفاعليات املختلفة.
ففي هذه املجالس التي تستمر ملدة عرشة أيام ،حيتشد الناس مصغني ملا يطرحه

نظرا ألجواء املناسبة
خطيب املنرب احلسيني ،ونفوسهم مهيأة للتفاعل والتأثر باخلطابً ،

الوالئية العاطفية ذات العمق الديني الكبري.

وهذا يعني توفر أفضل الفرص لالرتقاء بوعي املجتمع ،ورفع مستوى إنتاجيته
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وأدائه يف خمتلف جماالت احلياة ،وإمكانية املعاجلة واإلصالح ألي ثغرة أو نقطة ضعف
يعاين منها املجتمع ،وتوجيه الرأي العام نحو ثقافة التنمية والبناء ،وخدمة القضايا

املصريية للدين والوطن.

إن املجتمع الشيعي جزء ال يتجزأ من جمتمعات األمة اإلسالمية ،ومن شعوب

املنطقة ،والتي تواجه حتديات كبرية عىل صعيد الوضع الداخيل واخلارجي ،فإنتاجية

الفرد يف جمتمعاتنا متدنية ،وروح العمل اجلمعي ضعيفة ،واخلالفات منترشة ،واالهتامم

بالشأن العام حمدود.

وعىل املستوى الوطني يف معظم األوطان اإلسالمية هناك تعثر يف مسرية التنمية،

وغياب للمشاركة الشعبية ،وانتهاكات حلقوق اإلنسان.

كام تواجه جمتمعاتنا خطر االنقسام والرصاع الطائفي ،وتأثريات االنفتاح اإلعالمي

والثقايف ،مما هيدد قيمنا الدينية ،وأنامط السلوك واألخالق لدى أجيالنا الناشئة.

فكيف تستفيد جمتمعاتنا من موسم عاشوراء ،وتستلهم من روح النهضة احلسينية

ما يساعدها عىل مواجهة هذه التحديات؟

إن ذلك يعتمد بالدرجة األساس عىل أداء خطيب املنرب احلسيني ،فإذا كان

واعيا بأهداف ثورة
اخلطيب مدركً ُا هلذه التحديات ،مهتماً بمصلحة الدين واملجتمع،
ً

رساليا يستهدف اإلصالح
خطابا
اإلمام احلسني ،فسينعكس ذلك عىل خطابه ،ليكون
ً
ً

والتغيري.

لقد أعلن اإلمام احلسني Eمنذ اليوم األول النطالقة ثورته ،عند خروجه من

املدينة املنورة ،أن هدف حركته هو اإلصالح يف األمة ،حيث قال« :Eإنام خرجت

لطلب اإلصالح يف أمة جدي أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر».

وهذا ما جيب أن يضعه اخلطيب احلسيني نصب عينيه ،فتكون قضية اإلصالح هي

مقدمة
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حمور خطابته ،ومرتكز طروحاته.
ناجحا يف حياته.
ملتزما بدينه
إصالح الفرد املسلم ليكون
ً
ً

وإصالح العائلة يف حتقيق االنسجام الداخيل وانجاز الرتبية الصاحلة.

وإصالح املجتمع ومحاية أجوائه من االنحراف والفساد ،والتكافل والتضامن بني

أفراده ومكوناته.

وإصالح الدولة برعاية حقوق املواطنني وحتقيق التنمية الشاملة .وإصالح األمة

بالتأكيد عىل وحدهتا ومواجهة فتن الرصاعات واالنقسامات.

وحيث وفقني ال ّله تعاىل لالنخراط يف سلك خدمة املنرب احلسيني ،فقد سعيت

واجتهدت لاللتزام هبذا اهلدف والتوجه يف خطابايت وحمارضايت ،وكنت أحرص عىل

استشارة ذوي الرأي من العلامء واملثقفني والناشطني يف املجتمع قبيل موسم عاشوراء،
لتحديد أولويات الطرح واخلطاب بام خيدم قضية اإلصالح االجتامعي والوطني.

وعىل ضوء تلك االستشارات أحدد عناوين حمارضات املوسم ،ثم أرشع يف

التحضري ملوضوعاهتا مستعي ًنا ببعض اإلخوة األعزاء.

وبفضل ال ّله تعاىل كنت أجد الكثري من التفاعل واالهتامم من قبل املستمعني بام

ودافعا لبعض املبادرات
سببا
ً
تتضمنه تلك اخلطابات من طروحات وأفكار ،وربام كانت ً
نقاشا يف الوسط االجتامعي ،مما يثري
واألنشطة االجتامعية ،وقد يثري طرح بعض األفكار ً
املعرفة ،وينضج الرأي ،ويطور الفكر والثقافة االجتامعية.

كام تصلني أصداء طيبة من متابعني هلذه اخلطابات عرب البث الفضائي يف جمتمعات

وبلدان أخرى.

إن مما يبعث عىل األمل بمستقبل أفضل ودور اكرب للمنرب احلسيني يف واقع

األمة املعارص ،وجود رشحية من اخلطباء الرساليني الواعني ،الذين يفخر املنرب احلسيني
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بطروحاهتم العقالنية املوضوعية البعيدة عن التشدد والغلو ،والداعية إىل التنمية
واإلصالح ،واملهتمة بنرش ثقافة التسامح والوحدة ،مما يعكس الصورة املرشقة املضيئة

لفكر وسرية أهل البيت.B

وبني يدي القارئ الكريم جمموعة من املحارضات التي ألقيتها يف موسم عاشوراء

من الليلة األوىل إىل الليلة الثالثة عرش من شهر حمرم احلرام لعام 1428ﻫ ،املوافق 19ـ

راجيا من ال ّله تعاىل أن
 31يناير 2007م يف جملس الشيخ حممد صالح املبارك بالقطيفً ،
نفعا وفائدة للقراء.
يتقبلها بأحسن القبول ،وأن جيعل فيها ً

كام أتقدم بجزيل الشكر وخالص الدعاء لإلخوة األعزاء الذين ساعدوين يف

التحضري هلذه املحارضات ،ويف تسجيلها ،وبثها ،وكتابتها ،وإعدادها للنرش ،وأخص

بالذكر األستاذ مبارك الطيب مسؤول املكتبة ،واألستاذ عبد الباري الدخيل ،املسؤول

املقبل مسؤول التصوير والتسجيالت ،واألستاذ حسني
الثقايف يف املكتب ،والسيد حسني ّ
الشيخ الذي قام بكتابة املحارضات وتنقيحها ،أسال ال ّله تعاىل هلم جزيل األجر والثواب
ومزيد اخلري والتوفيق.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

حسن موسى الصفار
 11رجب 1432ﻫ
 13يونيو2011م

عا�شوراء من �أيام ال ّله
Qالتذكير ب�أ ّيام اهلل
Q
نموذجا
Qعا�شوراء
Q
ً
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Qالتذكير ب�أ ّيام اهلل
Q

بد من التمهيد لذلك ببحث
لفهم املقصود بِـ «أيام ال ّله» الوارد يف اآلية الكريمة ،ال َّ

وعرفيا.
علميا
لفظة «اليوم»
ًّ
ًّ

تحديد معنى اليوم

الزمنية التي تستغرقها األرض للدوران حول
املدة
اليوم ـ
يعرف بأنه ّ
ًّ
ّ
علميا ـّ :
ٍ
ألربع وعرشين ساعة.
متتد
نفسها ،والتي ّ
بينام اليوم ـ عرفًا ـ :ما يقابل الليل ،حيث يبدأ اليوم من رشوق الشمس وينتهي
بغروهبا .فيقال يف كثري من أدبيات العرب :اليوم والليلة ،و«مسري يو ٍم وليلة» .وقد

استعمل هذا املعنى يف بعض األحاديث الرشيفة .كام ص ّنفت بعض كتب األدعية فيام
يسمى بِـ «أدعية اليوم والليلة» ،بينام يف احلقيقة فإن الليل يقابله النهار ،ومن الليل والنهار
ّ
يتكون اليوم الواحد.

بداية اليوم

اختلفت الشعوب واملجتمعات يف حتديد بداية اليوم:



فالعرب ـ وبالتايل عند املسلمني ـ واليهود يعتربون أن بداية اليوم من غروب
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الشمس ،فتكون بداية الليل هي البداية الفعلية ألي يوم ،ليكون غروب

شمس ذلك اليوم هو آخر أوقاته ،والساعة ما قبل الغروب هي آخر ساعات

ذلك اليوم.


 بينام ما عليه الرومان واألوروبيون اآلن أن بداية اليوم تكون من منتصف
الليل.

ن�سبة الأيام �إلى اهلل تعالى

يف اآلية الكريمة توجيه إهلي للنبي موسى Eبأن يذكّ ر قومه بِـ «أيام ال ّله» ،فام

املقصود هبذه األيام؟

األيام من ناحية زمنية كلها أيام ال ّله ،فهو سبحانه خالق الزمان واملكان ،وخالق

كل ما حييط بنا يف هذا الكون الفسيح.

ولكن نسبة ٍ
أمر ّما إىل ال ّله تعاىل ّ
يدل عىل ترشيفه وتعظيمه ،وذلك كنسبة بعض
ّ

األمكنة ل ّله ،كاملسجد الذي يطلق عليه أنه بيت من «بيوت ال ّله» .وكذلك شهر رمضان
الذي يطلق عليه أنه «شهر ال ّله».

أقوال:

املفسون يف املقصود بِـ «أيام ال ّله» الواردة يف اآلية الكريمة عىل ثالثة
وقد اختلف رّ

1 .1فقال بعضهم إن «أيام اللّه» هي تلك األزمنة واأليام التي انترص اللّه تعاىل فيها
عزة لدين اللّه ونرص
ألنبيائه ورسله وعباده املؤمنني ،وذلك ملا حتقق فيها من ّ
ألوليائه ولقيم احلق .وعىل هذا يكون معنى اآلية :ذكرهم بأيام انتصارات األنبياء

واملؤمنني عىل أولئك الطغاة املعاندين.

2 .2بينام يرى بعض املفرسين أن املقصود بِـ «أيام اللّه» تلك األيام التي حلّت فيها نقمة
يرصون عىل معاندة ومناوأة أنبياء
اللّه وغضبه عىل الكافرين الظاملني الذين كانوا ّ
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اللّه وعباده الصاحلني ،وذلك ملا يف هذه األيام من ظهور ملقدرة اللّه وبطشه ونكاله

هبؤالء الظاملني املعتدين يف األرض.

3 .3ورأى آخرون أن املعنى أشمل من هذين املوردين ،فكل يوم حصل فيه حدث
مصريي يف تاريخ البرشية أو تاريخ جمتمع من املجتمعات فإن ذلك اليوم يعترب من
ِ
أيام اللّه ،وذلك ملا يف هذه املناسبات واأليام من ع رَب ودروس ومواعظ يتعلّم منها
اإلنسان وتتعظ منها الشعوب واملجتمعات.

نبيه موسىE
وعىل هذا الرأي يكون معنى اآلية الكريمة أن ال ّله تعاىل ّ
يوجه ّ

مهمة
تطورات ّ
ويأمره بأن يذكّ ر قومه بتلك األحداث واملواقف التي حصلت فيها ّ
وحتوالت مصريية يف تارخيهم ،كانتصارهم عىل الطاغية فرعون حينام أهلكه ال ّله تعاىل
ّ
مع جنوده.

وقد ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :كان رسول ال ّلهA

خيطبنا فيذكّ رنا بأيام ال ّله» .
(((

وهذا ّ
النبوات ،ليكون
الرباين ّ
يدل داللة واضحة عىل أن هذا التعليم ّ
ممتد مع بقية ّ

املتدينة ،يتذكّ ر أفرادها وجمموعاهتا تلك األيام التي جيد
ِس َمة بارزة يف حياة املجتمعات
ّ

فيها اإلنسان ما ي ّتعظ به ويفيده يف حياته العملية ،وقال الفخر الرازي :إنه يعرب باأليام عن
الوقائع العظيمة التي وقعت فيها ،يقال :فالن عامل بأيام العرب .ويريد وقائعها .
(((

�إقامة الذكرى عرف اجتماعي

هتتم بأيام ذات
وقد أصبح متداولاً ومعروفًا اليوم يف املجتمعات البرشية أهنا ّ

مهمة.
أحداث مصريية وتارخيية ّ

((( أحمد بن حنبل .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،1الطبعة األولى 1419ﻫ( ،بيروت :عالم الكتب)،
ص ،456حديث.1437
((( فخر الدين الرازي .التفسير الكبير ،ج ،19الطبعة الثالثة( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ص.84
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وحتررها من نري االحتالل األجنبي ،وأصبح
فأغلب الدول حتتفي بيوم استقالهلا ّ

يوما
هذا األمر
ً
دوليا ،ال تكاد ترى دولة يف العامل ال حتتفل بيوم استقالهلا ،وجتعله ً
تقليدا ًّ

وشعبيا.
رسميا
أياما حتتفي هبا
وطنيا
َ
ويوم عطلة .كام أن لكل دولة أو ّأمة من األمم ً
ًّ
ًّ
ًّ

رمزا للظلم
فالفرنسيون ـ مثلاً ـ حيتفلون بيوم سقوط الباستيل ،ذلك السجن الذي كان ً

والطغيان.

وقد تعارفت بعض املجتمعات البرشية عىل ختصيص بعض األيام لتكريس

اجليدة ،وذلك مثل يوم «عيد األم» .الذي هو عرف
وتأكيد بعض القيم واالهتاممات ّ
وتقليد قديم عند املجتمعات األوروبية من القرن السابع عرش امليالدي ،كيوم يتذكّ ر فيه

تتحمله من عناء
وجيددون عهد التقدير واالحرتام لألم ،ملا
الناس فضل األم وتضحياهتا ّ
ّ
حمبة وعطف يف احلمل والرضاع والرتبية.
وبام تفيضه عىل األبناء من ّ

�أهمية التذكير ب�أيام اهلل

للتذكري باأليام املفصلية يف حياة كل ّأمة أمهية عظيمة تنطبع عىل واقع األمة

ومستقبلها ،وذلك:

1 .1من أجل أن ترتبط املجتمعات البرشية بتارخيها وتستفيد من التجارب والدروس
والعرب التي حصلت يف تلك الوقائع واألحداث السابقة ،وإالّ لو مل يكن هذا

خاصة بأولئك املعنيني بأمور التاريخ واألبحاث
الرتكيز لكانت معرفة تلك الوقائع ّ
التارخيية فقط .لذلك فإن إعالهنا والتذكري هبا وطرحها ِ
بش ْكل عام يلفت أنظار
اجلميع ،وبالتايل يستفيد اجلميع من عربها وجتارهبا.

ختليدا ملن قام بتحقيقها،
2 .2ومن ناحية ثانية تكون إقامة ذكرى هذه األحداث
ً
فالبطوالت التي تأسست عليها حضارات األمم والشعوب يقف وراءها أبطال،

والتميز لدى هؤالء
وتلم ًسا ملواقع البطولة
تكون هذه االحتفاالت ً
ّ
ختليدا لذكراهم ُّ
األفراد أو هذه املجموعات.
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برامج التذكير ب�أيام اهلل بين المنع والقبول

نبيه موسى Eبتذكري قومه بأيام ال ّله،
يف اآلية القرآنية الكريمة يأمر ال ّله تعاىل ّ

ولكن ما عليه كثري من األمم
معينة هبا يتح ّقق هذا التذكري،
ّ
فالقرآن هنا مل يضع كيفية ّ
ٍ
إدخال
والشعوب أن يتم ذلك عاد ًة من خالل االحتفال الشعبي ،وما يصاحب ذلك من
سنويا.
غالبا ـ ما تقام
ًّ
لبعض التقاليد واألعراف يف إحياء هذه املناسبات التي ـ ً

واالحتفاء باملناسبات الدينية أو االجتامعية هبذه الطريقة قد حتفَّظت عليها بعض
املدارس اإلسالمية ،وهي املدرسة السلفية ،فهم يرون أن االحتفال ِ
بش ْكل منتظم ومربمج

بأي مناسبة ـ تارخيية أو اجتامعية أو دينية ـ غري مرشوع وبدع ًة يف الدين.

ولذلك كان هناك ممانعة يف االحتفال باليوم الوطني يف اململكة داخل البالد ضمن

مظاهر رسمية ،فقد كان ذلك ممك ًنا يف سفارات اململكة يف اخلارج ،ولكن مل يكن ممك ًنا

بسبب التحفّظ الديني الذي كان يبديه بعض علامء هذه املدرسة.

ولكن حينام أصبح هناك رضور َة أن يعيش الناس يف هذا البلد االنتامء إىل وطنهم

هوية مشرتكة جيتمع فيها املواطنون
وحبه وأن تكون هناك ّ
وأن يشعروا بقيمة هذا الكيان ّ

عاطفيا ما عادت تظهر تلك املعارضة التي كانت يف املايض.
ويلتقون فيها
ًّ

وهذا الرأي (التحفّظ يف إقامة االحتفاالت الدينية أو االجتامعية أو التارخيية)

يبقى رأي مدرسة معينة ،والغالبية الساحقة من املسلمني وفقهائهم ال يرون هذا الرأي،

واضحا يف إقامة ذكرى املولد النبوي الرشيف الذي حتتفل به معظم البالد
ونجد ذلك
ً

جيددون فيه الوالء لرسول ال ّلهA
مهمة ّ
اإلسالمية ،وتعتربه عطلة رسمية ومناسب ًة ّ
وجيددون العهد بتعاليمه.
ويتحدثون عن سريته وتارخيه ّ
ّ
ولو دارت املسألة يف إقامة االحتفاالت واملناسبات الدينية يف إطار اختالف الرأي

تتحول هذه املسألة
يصح أن
ال مانع من ذلك ،فلكل طرف رأيه واجتهاده وقناعته ،وال
ّ
ّ
إىل رصاع وصدام.
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نموذجا
Qعا�شوراء
Q
ً
ومنعطفات ّ
تشكل حلظات مصريية يف تاريخ
وقائع هلا أمهية
يف تارخينا اإلسالمي
ٌ
ُ

األمة ،وتؤثّر عىل وجداهنا وثقافتها وعىل واقعها االجتامعي والسيايس .هذه األحداث

يمكن أن تكون مصداقًا لعنوان «أيام ال ّله» الوارد يف القرآن الكريم.

بارزا من بني تلك األحداث،
ويمكننا ـ بكل ثقة ـ أن نعترب «عاشوراء» مصداقًا ً

وذلك ملا حتفل به هذه احلادثة من دروس وعرب وقيم لألمة ومجاهريها الواسعة.

«عا�شوراء» م�صطلح �إ�سالمي

يشري بعض علامء اللغة إىل أن مصطلح «عاشوراء» مصطلح إسالمي مل يكن يف

اجلاهلية .هذا ما أكّ ده ابن األثري يف النهاية وابن دريد يف اجلمهرة.

املحرم ،وال يطلق عىل أي يوم عارش من أي شهر غري
وي ْق َصد به اليوم العارش من
ُ
ّ

املحرم.
ّ

وهناك من يرى أنه ـ كمصطلح ـ كان متداولاً قبل اإلسالم ،ويروون يف ذلك

بعض الروايات يف صحيحي البخاري ومسلم .جاء عن ابن عباس Lقال :قدم

النبي Aاملدينة ،فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ،فقال« :ما هذا؟» قالوا :هذا يوم
نجى ال ّله بني إرسائيل من عدوهم ،فصامه موسى .قال« :فأنا أحق
صالح ،هذا يوم ّ
بموسى منكم» .فصامه وأمر بصيامه .
(((

وجاء عن عائشة Oقالت :كان رسول ال ّله Aأمر بصيام يوم عاشوراء ،فلام

فُرض رمضان ،كان من شاء صام ،ومن شاء أفطر .
(((

((( محمد بن إسماعيل البخاري .صحيح البخاري ،ج ،1الطبعة األولى 1999م( ،بيروت :دار الكتب
العلمية) ،ص ،492ح.2004
((( المصدر نفسه ،ح.2001
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كان ذلك قبل فرض صيام شهر رمضان ،فلماّ ف ُِرض صيام شهر رمضان أصبح

مستحبا.
مفروضا عىل املسلمني ،وإنام اعتربوه
صوم يوم عاشوراء ليس
ً
ً

صحتها من ناحية
ّ
ولكن مدرسة أهل البيت Bال تقبل هذه األحاديث وال ترى ّ

أيضا يف مضموهنا ،وتذهب هذه املدرسة إىل أن هذا املصطلح يظل
السند وتناقش ً

إسالميا تعارف املسلمون عليه بسبب الواقعة التي حصلت فيه باستشهاد
مصطلحا
ً
ًّ
اإلمام احلسني  Eيف ذلك اليوم.

التعتيم على واقعة «عا�شوراء»

أمية كانوا يريدون التعتيم عىل هذه احلادثة ،لينسى
حينام نقرأ التاريخ نجد أن بني ّ

الناس ما حصل عىل أهل البيت Bيف كربالء ،ومن أجل ذلك كانوا يعلنون ذلك اليوم

عيدا ويوم فرح ورسور ،وهذا ما نجد اإلشارة إليه يف إحدى فقرات الزيارة الواردة عن
ً

تربكت به بنو أمية وابن آكلة
اإلمام الباقر ،Eحيث يقول فيها ...« :اللهم إن هذا يوم ّ

األكباد».

وورد يف كتب التاريخ ـ كام ينقل أبو الرحيان البريوين يف اآلثار الباقية« ،فأما بنو

وعيدوا ،وأقاموا الوالئم والضيافات،
أمية ،فقد لبسوا فيه ما جتددّ ،
وتزينوا ،واكتحلواّ ،
وأطعموا احلالوات والطيبات ،وجرى الرسم يف العامة عىل ذلك أيام ملكهم ،وبقي

فيهم بعد زواله عنهم.

وأما الشيعة فإهنم ينوحون ويبكون ،أسفًا لقتل سيد الشهداء فيه» .
(((

ورووا يف ذلك أحاديث وروايات موضوعة وجمعولة ،كام يشري ابن تيمية ،فيقول:

« ..وإظهار الفرح والرسور يوم عاشوراء ،وتوسيع النفقات فيه ،هو من البدع املحدثة،
املقابلة للرافضة» ،وأضاف ابن تيمية ..« ،وقد وضعت يف ذلك أحاديث مكذوبة يف

((( جعفر مرتضى العاملي .المواسم والمراسم ،الطبعة الثانية1408ﻫ( ،طهران :معاونية العالقات العامة
في منظمة اإلعالم اإلسالمي) ،ص.84
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فضائل ما يصنع فيه ،من االغتسال واالكتحال الخ »..وقال ..« :وأحدث فيه بعض
الناس أشياء ،مستندة إىل أحاديث موضوعة ال أصل هلا مثل فضل االغتسال فيه ،أو

التكحل ،أو املصافحة» .
(((

ومن أمثلة هذه الروايات املوضوعة ما رووه عن ابن عباس Nيف تفسري قوله
تعاىلَ ﴿ :ق َ ِ
الزي َن ِة﴾ [سورة طه ،اآلية ]59 :قوله :يوم الزينة يوم عاشوراء .
ال َم ْوع ُدكُ ْم َي ْو ُم ِّ
(((

وزعم البعض أن االكتحال يف هذا اليوم مانع من الرمد يف تلك السنة .
(((

أحاديث صحيحة يف مصادر
ولك ّننا نجد يف قبال هذه األحاديث املوضوعة
َ
املسلمني باختالف مذاهبهم تبينّ اهتامم رسول ال ّله Aوإعالنه حلزنه وأمله ملا حيدث من
بعده لسبطه اإلمام احلسني Eيوم عاشوراء ،وهذا مروي يف املصادر الصحيحة املعتمدة

عند أهل السنة وبأسناد صحيحة عندهم.

من ذلك ما يذكره احلاكم النيسابوري يف املستدرك عىل الصحيحني عن أم الفضل
بنت احلارث ـ وهي لبابة زوج العباس بن عبد املطلب ،أول امرأة أسلمت يف ّ
مكة بعد أم

يوما عىل رسول ال ّله Aفقالت :يا رسول ال ّله،
املؤمنني خدجية Fـ تقول« :إهنا دخلت ً
إين رأيت حلماً
منكرا الليلة ،قال :ما هو؟ ،قالت :إنه شديد ،قال :ما هو؟ ،قالت :رأيت
ً

خريا،
كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجري .فقال رسول ال ّله :Aرأيت ً
غالما فيكون يف حجرك ،فولدت فاطمة احلسني فكان يف حجري،
تلد فاطمة إن شاء ال ّله ً

يوما إىل رسول ال ّله Aفوضعته يف حجره ،ثم حانت مني
كام قال رسول ال ّله ،فدخلت ً
التفاتة ،فإذا عينا رسول ال ّله Aهتريقان من الدموع ،قالت :فقلت يا نبي ال ّله بأيب أنت
وأمي ما لك؟ قال :أتاين جربئيل عليه الصالة والسالم فأخربين أن أمتي ستقتل ابني هذا.

((( المواسم والمراسم ،ص ،85نقلاً من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ،ص.301
((( المصدر نفسه ،ص.86
((( المصدر نفسه ،ص.86
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فقلت :هذا! فقال :نعم وأتاين برتبة من تربته محراء».
قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه .
(((

وأورد املحدث الشيخ حممد نارصالدين األلباين احلديث السابق يف سلسلة أحاديثه

الصحيحة حتت رقم  821وع ّلق عليه بقوله :له شواهد عديدة تشهد لصحته ،منها ما
عند أمحد بن حنبل ( )294/6حدثنا وكيع قال :حدثني عبدال ّله ابن سعيد عن أبيه عن
يل البيت ملك مل يدخل ع ّ
عائشة أو أم سلمة ،أن النبي Aقال إلحدامها« :لقد دخل ع ّ
يل
قبلها ،فقال يل :إن ابنك هذا حسني مقتول ،وإن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتل

هبا ،قال :فأخرج تربة محراء» .قال األلباين :وهذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني،

وقال اهليثمي ( )187/9رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح .
(((

وأخرج اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ،حديث رقم  ،648بسنده عن عبدال ّله بن

نجي ،عن أبيه ،أنه سار مع عيل ،وكان صاحب مطهرته ،فلام حاذى نينوى وهو منطلق
إىل صفني ،فنادى عيل :اصرب أبا عبدال ّله ،اصرب أبا عبدال ّله ،بشط الفرات ،قلت وماذا؟

قال :دخلت عىل النبي Aذات يوم وعيناه تفيضان ،قلت :يا نبي ال ّله أأغضبك أحد؟ ما

شأن عينيك تفيضان؟ قال :بل قام من عندي جربيل قبل ،فحدثني أن احلسني يقتل بشط
الفرات ،قال :فقال :هل لك إىل أن ُأشمك من تربته؟ قال :قلت :نعم .فمد يده فقبض

قبضة من تراب فأعطانيها ،فلم أملك عيني أن فاضتا .
(((

يف هذه األحاديث وأمثاهلا ما ُّ
هيتم بيوم عاشوراء
يدل عىل أن رسول ال ّله كان ّ

واضحا لدى أمهات املؤمنني ولدى أصحابه وأهل بيته .ويف
كواقعة ،وهذا أمر كان ِّبي ًنا
ً
((( محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين ،ج ،3الطبعة األولى 1411ﻫ،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.194
((( محمد ناصر الدين األلباني .سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،2الطبعة الرابعة1405ﻫ( ،بيروت:
المكتب اإلسالمي) ،ص.485
((( مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،1ص.264
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ُ
عباس :ما ك ّنا ُّ
وأهل البيت متوافرون أن احلسني يقتل بالطف .
نشك
هذا يقول ابن ّ
(((

بيته.

كل هذا ُّ
يدل عىل أمهية الواقعة التي كان رسول ال ّله Aيذكّ ر هبا أصحابه وأهل

ماذا تم ّثل عا�شوراء في �ضمير الم�سلمين؟

عاشوراء كواقعة من أهم األحداث التي وقعت يف تاريخ األمة اإلسالمية مت ّثل لنا

مهمني ،مها:
أمرين ّ

1 .1عظمة املوقف املبدئي الذي وقفه سيد الشهداء اإلمام احلسني Eوأهل بيته
وأصحابه ،إذ كانوا قلّة قليلة ،ولكنهم رضبوا أروع األمثلة يف الصمود والثبات
وااللتزام بالقيم والدفاع عن املبادئ واالعرتاض عىل الظلم والفساد واالنحراف.

ونحن حينام نتذ ّكر عاشوراء إنام نتذ ّكر هذه املواقف العظيمة السامية والرائعة.

2 .2بشاعة الظلم الذي وقع عىل أهل البيت Bوعىل االنتهاك حلرمات اللّه يف ذلك
اليوم.

فاإلمام احلسني Eمل يكن رجلاً
عاديا ،وإنام له شخصيته ومكانته وموقعيته التي
ًّ
ال جيهلها أحد من املسلمني .كام أنه مل ِ
يمض وقت طويل عىل وفاة رسول ال ّله ،الذي كان
حبه للحسني وانشداده له.
املسلمون يسمعون منه ويرون مواقفه التي يعبرّ فيها Aعن ّ

لقد قال رسول ال ّله Aعىل مرأى من الصحابة ومسمع منهم« :احلسن واحلسني

رحيانتاي من الدنيا».

سيدا شباب أهل اجلنة،
ويف موضع آخر سمعوا منه قوله« :احلسن واحلسني ّ
وأبومها خري منهام».
وروى عبدال ّله بن شداد عن أبيه قال :سجد رسول ال ّله Aسجدة أطاهلا ،حتى

((( المستدرك على الصحيحين ،ج ،3ص ،197حديث رقم .4826
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ظننا أنه قد حدث أمر ،أو أنه يوحى إليه ،فسألناه عن ذلك ،فقال« :كل ذلك مل يكن،
ولكن ابني ارحتلني فكرهت أن أعجله حتى يقيض حاجته. »..
(((

وغريها من األحاديث التي يتذكّ رها املسلمون ويرووهنا لبعضهم ويتناقلوهنا

فيام بينهم.

املحرم من انتهاك للحرمات
لذلك ال يمكن اعتبار ما حصل يوم العارش من
ّ

جيدا ،والوقوف عند ّ
حمطات هذه احلادثة لالستفادة من
التأمل فيه ً
حد ًثا ًّ
عاديا ،بل جيب ّ
أحداثها والدروس العظيمة التي جت ّلت فيها.

((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسين بن علي ،Eج ،1الطبعة األولى1413ﻫ( ،بيروت :دار
البالغة) ،ص.96

حب �أهل البيت Bيف نفو�س امل�سلمني
Qالأ�صل الديني لحب �أهل البيت
Q
Qمكانة �أهل البيت في الأمة
Q
QQم�س�ؤولية التعريف ب�أهل البيتB

ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ
ال ال ْ َم َو َّدةَ
﴿قل ال أسألكم عليهِ أجرا إ ِ
ُْ
يِف الق ْرب﴾[سورة الشورى ،اآلية.]23 :

Qالأ�صل الديني لحب �أهل البيت
Q
آيات القرآن الكريم ،واألحاديث الواردة عن رسول ال ّله ،Aالتي اعتربها

املسلمون يف خمتلف مذاهبهم صحيحة ثابتة ،هي التي تدفع كل مسلم لكي ينعقد قلبه

عىل حب أهل البيت.

ومن اآليات الكريمة التي تدعو حلب أهل البيت ،Bهذه اآلية الكريمة ،فال ّله
تعاىل يقول﴿ :قُلْ ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّ
ال المَْ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ .واألنبياء حينام يبلغون

رساالت ال ّله فإنام يقومون بالتبليغ استجابة ألمر ال ّله تعاىل ،وبالتايل فهم ال يريدون من
ٍ
مخسة من األنبياء :نوح،
أجرا ،ولذلك ورد عىل لسان
أحد ـ مقابل تبليغهم للرسالة ـ ً
﴿و َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم
وهود ،ولوط ،وصالح ،وشعيب ،ويف مخسة مواقع من سورة الشعراءَ ،
ِ
َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إِ ْن َأ ْج ِري إِ َّ
ني﴾ [سورة الشعراء ،اآليات-164 -145 -127 -109 :
ال عَلىَ َر ِّب ا ْل َعالمَ َ
.]180

أجرا أو يتوقع منهم ذلك ،يف مقابل تبليغه
إ ًذا ال أحد من األنبياء يريد من الناس ً
رسالة ال ّله .وكذلك النبي حممد Aأمره ال ّله تعاىل أن يقول للمسلمني﴿ :قُلْ َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم
ِ
ِ
ِ ِ
ني﴾ [سورة ص ،اآلية ،]86:بينام نجد ال ّله سبحانه وتعاىل يأمر
َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا م ْن المْ ُ َت َك ِّلف َ
أجرا ،كام هو رصيح يف قوله تعاىل﴿ :قُلْ ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه
نبيه Aأن يطلب من الناس ً
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َأ ْج ًرا إِ َّ
ال المَْ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ ،فكيف ُيمكن التوفيق بني هذه اآلية الكريمة ،وبني قوله
ِ
ِ
ِ ِ
ني﴾ ،وكيف أن النبي Aيطلب
تعاىل﴿ :قُلْ َما َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْيه م ْن َأ ْج ٍر َو َما َأنَا م ْن المْ ُ َت َك ِّلف َ
أجرا من املسلمني عىل تبليغ الدعوة اإلهلية بعكس سائر األنبياء؟
ً

هذا التنايف الذي يبدو ألول وهلة جتيب عنه آية أخرى ،يقول ال ّله تعاىل﴿ :قُلْ
ال عَلىَ ال ّله وهو عَلىَ كُ ِّل يَ ْ ٍ
َما َس َأ ْل ُت ُك ْم ِم ْن َأ ْج ٍر َف ُه َو َل ُك ْم إِ ْن َأ ْج ِري إِ َّ
يد﴾[سورة سبأ،
شء َش ِه ٌ
َ ُ َ
اآلية.]47 :

الفائدة الكربى من املودة يف القربى هي للمسلمني ،وليست للنبي األكرم .فاألمة

حينام حتب أهل البيت وترتبط هبم ،فإن ذلك يف مصلحة األمة نفسها ،وخلري األمة

نفسها.

وحول اآلية الكريمة﴿ :قُلْ ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّ
ال المَْ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ وردت
روايات وأحاديث كثرية نقلتها مصادر املسلمني ،كام يف تفسري الكشاف والصواعق
(((

املحرقة وغريمها من املصادر اإلسالمية املعتربة ،أن الصحابة سألوا رسول ال ّله :يا رسول
(((

ال ّله من قرابتك هؤالء الذين أوجبت علينا مودهتم؟ قال« :هم عيل وفاطمة وابنامها».

أيضا :أن اإلمام احلسن Eخطب يف الناس بعد استشهاد أبيه أمري
ومن ذلك ً

املؤمنني Eوقال« :أنا من أهل البيت الذين فرض ال ّله مودهتم عليكم» .
(((

وروايات أخرى كثرية مذكورة يف الكتب ومصادر احلديث اإلسالمية هذا عىل

صعيد اآلية الكريمة.

((( أبو القاسم الزمخشري .تفسير الكشاف ج ،4الطبعة األولى 1415ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية)،
ص.213
((( ابن حجر الهيثمي .الصواعق المحرقة ج ،2الطبعة األولى1407ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة)،
ص. 487
((( المستدرك على الصحيحين ،ج ،3ص ،189حديث. 4801
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الأحاديث ال�شريفة ودعوتها لحب �أهل البيت

أما عىل صعيد األحاديث والنصوص الواردة يف مصادر احلديث فهي كثرية ،ومنها

احلديث الوارد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :أحبوا ال ّله ملا يغذوكم به من نعمه وأحبوين

حلب ال ّله وأحبوا أهل بيتي حلبي»  ،ويف حديث آخر صححه الشيخ األلباين عن
(((

(((

أحد إال أدخله ال ّله النار»،
النبي Aأنه قال« :والذي نفيس بيده ،ال يبغضنا أهل البيت ٌ
وهناك أحاديث كثرية تتحدث عن أفراد أهل البيت ،فمثال عن الصديقة فاطمة الزهراء

سيدة نساء العاملني ،أن رسول ال ّله Aقال فيها« :فاطمة بضعة مني فمن أغضبها

أغضبني» .
(((

أما يف حق عيل ،ففي صحيح ابن ماجة عن عيل Eقال« :عهد إ َّيل النبي

األمي Aأنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال منافق»  .قال الشيخ األلباين( :وهذا
(((

حديث صحيح).

حق احلسنني Cفاألحاديث كثرية ،ومنها قوله« :من أحب احلسن
وأما يف َّ
أحبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني» .
واحلسني فقد ّ
(((

إذا هناك نصوص رشعية ،وهي تؤصل ألصل ديني يدفع كل مسلم للوالء ألهل

البيت وملحبتهم.

((( المستدرك على الصحيحين .ج  ،3ص  ،162حديث .4716
((( سلسلة األحاديث الصحيحة ج ،5ص ،643حديث.2488
((( صحيح البخاري ،ج ،2ص ،470حديث.3714
((( محمد ناصر الدين األلباني .صحيح سنن ابن ماجه ،ج ،1الطبعة األولى1417ﻫ( ،الرياض :مكتبة
المعارف) ،ص  ،56حديث.92
((( المصدر نفسه .ج ،1ص  ،64حديث.117
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Qمكانة �أهل البيت في الأمة
Q
انطالقًا من هذه النصوص ومن شخصيات أهل البيت Bالتي فرضت نفسها

بعلمها وفضلها ،فإن األمة كانت وال تزال حترتم أهل البيت وحتبهم ،فقد اتفقت األمة
يف مجيع عصورها عىل حمبة أهل البيت وتعظيمهم .صحيح أن هناك فئة قليلة من األمة
كانت تظهر العداء والبغض ألهل البيت ،أطلق املسلمون عليهم مصطلح النواصب،
وهذا املصطلح يعني تلك الفئة التي تبغض أهل البيت.

يف بداية األمر كان هناك نوع من الرصاع السيايس فاحلاكمون رأوا يف أهل البيت

منافسة هلم يف حكمهم يف نفوذهم ،ورأوا أن األمة تنجذب وتنشد إليهم ،ولذلك أقصوا

أهل البيت وجفوهم.

وهناك رأي للسيد اخلوئي :Dعندما يتحدث عن معنى النواصب ـ الذين ينصبون

العداء آلل البيت ـ يقول كال ًما مؤداه :أنه ليس بالرضورة أن اخللفاء احلاكمني ـ الذين
كانوا يف عرص أهل البيت ـ نواصب ،نعم ،هم يؤذون أهل البيت ،لكن طلب املصلحة

والعرش واحلكم والسلطة جعلهم يؤذوهنم ،ولكن داخل قلوهبم ليس لدهيم عداوة

ألهل البيت ،بل ربام كان هناك إعجاب وحمبة هلم ،كام قال هارون الرشيد لولده يف
القصة املنقولة ملا رآه حيرتم اإلمام الكاظم Eيف ذلك الكالم الطويل« :إن امللك عقيم
ولو نازعتني فيه أنت ألخذت الذي فيه عينيك» ،هذا ليس ناصب العداوة لولده ،ولكن
إذا اقتضت املصلحة يقتل ولده .وقد نقل هذا الرأي عن السيد اخلوئي الشيخ نرص ال ّله

اخللخايل يف تقريره لدرسه بعنوان دروس يف فقه الشيعة ،ومما جاء فيه« :من هنا يحكم
ظاهرا ـ
بإسالم األولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين Eإسال ًما ظاهر ًيا لعدم نصبهم ـ
ً
عداوة أهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة»(((.

ً
وأيضا مباني منهاج الصالحين ،السيد تقي القمي ج ،3طبعة 1997م ـ
((( فقه الشيعة ج ،3ص،126
1418ﻫ( ،بيروت :دار السرور) ،ص.250
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حول هذا الرصاع السيايس إىل دين ،وهؤالء مغرضون،
واملشكلة أن هناك من ّ

حصل ذلك منهم متلقًا إىل احلكام ،أو غفلة منهم ،أو من أجل مصلحة عندهم ،حيث
حولوا اجلفاء ألهل البيت إىل دين ،وصاروا يبغضون أهل البيت ويناوئوهنم بتأثري
ّ
األجواء السياسية .ومن نتائج ذلك ُشتم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eسبعني
سنة عىل منابر املسلمني ،وهذا نوع من التضليل ،والناس بطبيعتهم يتأثرون باألجواء

اإلعالمية املصنوعة.

والتاريخ ينقل لنا بعض القصص والشواهد عىل ذلك ،ومنها ما قاله أحد أعالم

املسلمني عن أحد الرواة وهو :حريز بن عثامن احلميص  ،أنه شامي ثقة وكان حيمل عىل
(((

عجبا فكيف يكون هذا الراوي ثقة ،وهو حيمل عىل عيل بن أيب
عيل بن أيب طالب ،ويا ً
طالب Eويرصح ببغضه ألمري املؤمنني ،قال عمران بن أبان :سمعت حريز بن عثامن
عليا يف
عليا ـُ ،
وينقل يف ترمجته أنه كان يف كل يوم يلعن ًّ
يقول :ال أحبه قتل آبائي ـ يعني ًّ
الغداة سبعني مرة ويف الليل سبعني مرة.

ومن طريف ما ينقل يف قصص العلامء أن نجيب باشا وايل بغداد ذهب إىل النجف

األرشف ،وطلب من الشيخ حممد حسن (صاحب اجلواهر) ،أن يأخذه إىل زيارة قرب أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وعند وصوهلام وقف الوايل أمام رضيح اإلمام ثم رفع رأسه
إىل السامء وقال :اللهم بحرمة حليتي البيضاء جتاوز عن ذنوب اإلمام عيل إذ أهرق الكثري

من دماء املسلمني .
(((

خالصةً ،هناك فئة حمدودة من األمة كانت تظهر العداء ألهل البيت ،ولكن أغلب

األمة ُيعلنون حبهم ألهل البيت ،صحيح أن املحبة ألهل البيت درجات ،وأن أغلب
((( راجع سيرته في :تهذيب الكمال ،ج ،5ص  ،572والكامل في ضعفاء الرجال .ج ،2ص ،451والضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ،ج ،1ص ،197وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ،ج ،8ص.265
((( الميرزا محمد بن سليمان التنكابني ،قصص العلماء ،الطبعة األولى1413ﻫ( ،بيروت :دار المحجة
البيضاء) ،ص.119
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ونفسيا ،لكنهم ال يعتقدون بأهنم قيادة األمة ،وأهنم
قلبيا
ًّ
املسلمني حيبون أهل البيت ًّ

خلفاء رسول ال ّله Aوأن أقواهلم واجبة االتباع ،فهذه عقيدة اختص هبا شيعة أهل
البيت.

فأصل حمبة أهل البيت يتفق عليها املسلمون ،أما دورهم ومكانتهم فهي حمل

نقاش ،وكام يقول السيد اخلوئي Dيف موسوعته االستداللية« :الرضوري من الوالية

إنام هي الوالية بمعنى احلب والوالء ،وهم ـ أي أهل السنة ـ غري منكرين هلا ـ هبذا

املعنى ـ بل قد يظهرون حبهم ألهل البيت .Bوأما الوالية بمعنى اخلالفة فهي ليست
تقليدا
برضورية بوجه وإنام هي مسألة نظرية وقد فرسوها بمعنى احلب والوالء ولو
ً
آلبائهم وعلامئهم وإنكارهم للوالية بمعنى اخلالفة مستند إىل الشبهة كام عرفت ،وقد

مستلزما لتكذيب
أسلفنا أن إنكار الرضوري إنام يستتبع الكفر والنجاسة فيام إذا كان
ً
النبي Aكام إذا كان عاملًا بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالرضورة ،وهذا مل يتحقق يف
حق أهل اخلالف لعدم ثبوت اخلالفة عندهم بالرضورة ألهل البيت ،Bنعم الوالية ـ
بمعنى اخلالفة ـ من رضوريات املذهب ال من رضوريات الدين» .
(((

وقال اإلمام اخلميني« :Dإن اإلمامة باملعنى الذي عند اإلمامية ،ليست من

رضوريات الدين ،فإهنا [أي الرضوريات] عبارة عن أمور واضحة بدهيية عند مجيع
ولعل الرضورة عند ٍ
طبقات املسلمنيّ ،
كثري عىل خالفها ،فض ً
ال عن كوهنا رضورة ،نعم،

هي من أصول املذهب ،ومنكرها خارج عنه ،ال عن اإلسالم» .
(((

فاملعنى واضح :خالفة أهل البيت Bوقيادهتم لألمة من رضورات املذهب

اجلعفري ،وهو ما اقتنع وآمن به شيعة أهل البيت ،أما بقية املسلمني عندهم قناعة ورأي
آخر ،بالطبع املجال مفتوح للنقاش وللحوار ،فنحن لنا أدلتنا ،ولنا براهيننا ،وبقية

((( السيد أبو القاسم الخوئي .التنقيح في شرح العروة الوثقى ،كتاب الطهارة ج ،2الطبعة الرابعة 1417ﻫ،
(قم المقدسة :مؤسسة أنصاريان) ،ص.86
((( روح ال ّله الخميني ،كتاب الطهارة ،ج ،3طبعة1970م( ،النجف األشرف :مطبعة اآلداب) ،ص.441
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تأول هلذه النصوص.
املسلمني عندهم ّ

لتأول أو لشبهة
وأئمتنا Bما كانوا يرون أن من كان له رأي آخر حول إمامتهم ّ

يكون خارج الدين ،وإنام جتري عليه أحكام اإلسالم ،بل إنه ورد عن اإلمام جعفر

الصادق Eعن آبائه Bعن عيل Eقال« :إن للجنة ثامنية أبواب باب يدخل منه النبيون
والصديقون ،وباب يدخل منه الشهداء والصاحلون ،ومخسة أبواب يدخل منه شيعتنا

وحمبونا ،وباب يدخل منه سائر املسلمني ممن يشهد أن ال إله إال ال ّله ومل يكن يف قلبه مقدار

ذرة من بغضنا أهل البيت»  ،يعني أنه خمالف ألهل البيت ولكن ليس يف قلبه بغض
(((

هلم.B

العالقة مع الآخر بح�سن الظن

مهمة ينبغي تسليط األضواء عليها يف العالقة بني املسلمني عىل تنوع
وهنا مسألة َّ

مذاهبهم ،إذ ينبغي أن يكون هناك حسن ظن بني املسلمني ،وال يفرتض الواحد من أتباع
مذهب بأن أتباع املذهب اآلخر معاندون جاحدون ،يعرفون احلق وال يتبعون ،وهذا

االعتقاد خطأ ،فأغلبية الناس ال يعرفون احلق ،فهم قد عاشوا يف بيئة وأصبحوا ضمن
هنج تلك البيئة املذهبية ،وبسبب القصور مل تتضح هلم احلقيقة ،وإال ليس كل واحد يريد

أن يدخل النار ،وهو يعرف طريق النجاة ويرتكه .صحيح هناك بعض األشخاص يتضح

هلم احلق لكنهم يكابرون وجيحدون ،وهذا ال ينطبق عىل كل الناس .ولذلك ينبغي أن

بعضا ،وال يفرتض السني
يتعامل املسلمون فيام بينهم عىل أساس حسن الظن يف بعضهم ً
أن الشيعي يسري عىل طريق وهو يعلم أنه خطأ ،بل عليه أن يعتقد أن الشيعي يسري عىل

طريق وهو مقتنع أنه صحيح وإال ما سار عليه .وال يعتقد الشيعي أن السني يسري عىل
طريق وهو يعلم أنه باطل ،كال! فالسني يسري عىل طريق وهو يعتقد أنه حق ،ولو اتضح

له أنه باطل ملا سار عليه .وهذا الكالم ال ينفي وجود أشخاص يف هذا الطرف وذاك
((( الشيخ الصدوق .الخصال ،الطبعة األولى 1429ﻫ( ،بيروت :دار المرتضى) ،ص.432
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الطرف مكابرين وجاحدين.

تاريخ الأمة ومحبة �أهل البيت

تقديرا وتعظيماً
واضحا عند املسلمني ،يف
إذا قرأنا يف تاريخ األمة نرى أن هناك
ً
ً

كل عرص وجيل ،ألهل البيت ،فنجد ذلك حتى عند احلاكمني السابقني املناوئني ألهل
البيت ،نعم منعوا أهل البيت  Bمن حقهم الطبيعي يف إدارة األمة ،ولكن يف أعامق
نفوسهم يعرفون مكانة أهل البيت ،وهناك رواية تنقل عن املأمون العبايس أنه قال :إنام

تع ّلم فضل أهل البيت من أبيه هارون ،وذلك أنه رأى أباه وهو جيل ويقدر اإلمام موسى
بن جعفر فتعجب من ذلك.

يقول :وكنت أجرأ ُول ِد أيب عليه فلام خال املجلس قلت يا أمري املؤمنني :من هذا

الرجل الذي قد أعظمته وأجللته وقمت من جملسك إليه فاستقبلته وأقعدته يف صدر

املجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال :هذا إمام الناس وحجة ال ّله

عىل خلقه وخليفته عىل عباده .فقلت يا أمري املؤمنني :أو ليست هذه الصفات كلها لك
وفيك؟ فقال :أنا إمام اجلامعة يف الظاهر والغلبة والقهر ،وموسى بن جعفر إمام حق،

مجيعا ووال ّله لو نازعتني هذا
وال ّله يا بني إنه ألحق بمقام رسول ال ّله Aمني ومن اخللق ً
األمر ألخذت الذي فيه عيناك فإن امللك عقيم .
(((

فاألمة تعرف مكانة أهل البيت السامقة ،وهنا نامذج من تقدير أئمة املذاهب ألهل

البيت.

�أئمة المذاهب الأربعة واحترام �أهل البيت

نموذجا أئمة املذاهب األربعة ،وقرأنا حياهتم وسريهتم لوجدنا أهنم
لو أخذنا
ً

كانوا يعلنون أمام الناس احرتامهم وحبهم ألهل البيت ،Bوتعظيمهم للمكانة الرفيعة
((( الشيخ الصدوق ابن بابويه ،عيون أخبار الرضا ج ،1الطبعة األولى 1404ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات) ،ص.84
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التي يتسنموهنا يف األمة.
اإلمام مالك

يتحدث اإلمام مالك عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق Eفيقول« :ما رأت عني،

وال سمعت أذن ،وال خطر عىل قلب برش أفضل من جعفر بن حممد الصادق علماً وعباد ًة
وورعا»  ،وقال« :كان كثري الدعابة والتبسم ،فإذا ذكر عنده رسول ال ّله Aأصفّر ،وما
ً
رأيته حيدث عن رسول ال ّله Aإال عىل طهارة ،ولقد اختلفت إليه زما ًنا ،فام كنت أراه إلاّ
(((

مصليا وإما صائماً وإما يقرأ القرآن» .
عىل ثالث خصال :إما
ً
(((

اإلمام أبو حنيفة

لإلمام أليب حنيفة كلمة معروفة ومشهورة« :لو ال السنتان هللك النعامن» أي لو
(((

ال السنتان اللتان كان حيرض فيهام جملس اإلمام جعفر الصادق.

وحينام ألزمه املنصور العبايس بأن يناظر اإلمام الصادق اعرتف واعتربها فرصة

لإلشادة باإلمام الصادق ،قال :دعاين أبو جعفر املنصور حينام كان يف احلرية وقال يل:
إن الناس قد فتنوا بجعفر بن حممد ،فهيئ له من املسائل الشداد .يقول فهيأت له أربعني

مسألة .ثم بعث إ ّيل أبو جعفر وهو باحلرية فأتيته فدخلت عليه ،وجعفر بن حممد جالس
عىل يمينه ،فلام برصت به دخلتني من اهليبة جلعفر بن حممد الصادق ما مل يدخلني أليب

جعفر املنصور ،ثم يكمل ـ أبو حنيفة ـ بأنه سأل اإلمام Eواإلمام جييبه فيقول :أنتم
تقولون كذا وأهل املدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا ،فربام تابعنا وربام تابعهم وربام

((( أسد حيدر.اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ،المجلد ،4ج ،8الطبعة الخامسة 1422ﻫ( ،بيروت :دار
التعارف) ،صً .371
وأيضا :التوسل والوسيلة البن تيمية ،ص.52
((( اإلمام الصادق والمذاهب األربعة ،المجلد  ،4ج 8ص ً .372-371
وأيضا :مناقب الزواوي ،ص33ـ
.34
((( عبدالحليم الجندي ،اإلمام جعفر الصادق ،الطبعة األولى1977م( ،القاهرة :المجلس األعلى للشؤون
اإلسالمية) ،ص.252
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ويضيف أبو حنيفة :ألسنا روينا :إن أعلم
خالفنا ً
مجيعا ،حتى أتيت عىل األربعني مسألةُ ،
الناس أعلمهم باختالف الناس .
(((

اإلمام الشافعي

ُعرف اإلمام الشافعي بحبه ألهل البيت فهو صاحب الشعر املعروف :
(((

يا آل بيت رسول ال ّله حبكم

كفاكم من عظيم الشأن أنكم
وهو صاحب الشعر الذي يقول :

فرض من ال ّله يف القرآن أنزله

ِّ
يصل عليكم ال صالة له
من مل

(((

راكبا قف باملحصب من منى
يا ً

سحرا إذا فاض احلجيج إىل منى
ً

رفضا حب آل حممد
إن كان ً

وأهتف بقاعد خيفها والناهض
فيض ًا كملتطم الفرات الفائض
فليشهد الثقالن أين رافيض

اإلمام أمحد بن حنبل

يف مسند اإلمام أمحد عدد كبري من الروايات يف فضل أهل البيت ،ولعله ليس يف

كتب الصحاح واملسانيد كتاب فيه من فضائل أهل البيت ما يف مسند اإلمام أمحد بن

حنبل ،وله كتاب أفرده يف فضائل عيل بن أيب طالب ،وله كلامت ومواقف تنقل عىل
هذا الصعيد :فمرة ينقل ولده عبد ال ّله بن أمحد بن حنبل يقول :حدث أيب بحديث

سفينة ،فقلت :يا أبت ما تقول يف التفضيل؟ قال :يف اخلالفة أبو بكر وعمر وعثامن.

فقلت :وعيل بن أيب طالب! قال :يا بني ،عيل بن أيب طالب من أهل بيت ال يقاس
ً
وأيضا :تذكرة الحفاظ للذهبي ،ج،1
((( اإلمام الصادق والمذاهب األربعة .المجلد  ،1ج ،1ص.56
ص.157
((( اإلمام الصادق والمذاهب األربعة .المجلد  ،4ج ،8صً .416
وأيضا :سليمان بن إبراهيم القندوزي.
ينابيع المودة ،ج( ،2بيروت :مؤسسة األعلمي) ،ص.343
((( محمد بن أحمد الذهبي .تاريخ اإلسالم ،ج ،14الطبعة الثانية 1409ﻫ( ،بيروت :دار الكتاب العربي)،
ص.338
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هبم أحد .
(((

�صالة الم�سلمين ت�شهد بمحبة �أهل البيت

قرون بمحبة أهل
هذا بالنسبة ألئمة املذاهب ،واملسلمون بمختلف مذاهبهم ُي ّ

البيت ،ويشهدون هلم بالفضل ،فكل املسلمني يف تشهدهم يف الصالة يقولون« :اللهم

صلّ عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد» ،
(((

وهذا واجب عند الشافعي ،وعند أمحد بن حنبل عىل قول  .واملالحظ هنا مل ُيذكر أحد
(((

يف إطار الصالة عىل رسول ال ّله يف التشهد سوى أهل البيت ،وهذا بسبب رصيح النص
الذي ورد عن رسول ال ّله Aيف كيفية الصالة عليه ،فحينام نزل قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ال ّله
ِ
ِ
ين َآم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِليماً ﴾ُ ،سئل :كيف
َو َمالئ َك َت ُه ُي َص ُّلونَ عَلىَ ال َّنبِ ِّي َيا أَيهَُّ ا ا َّلذ َ
نصيل عليك؟ فعلمهم هذه الصيغة التي تشمل النبي وآله ،قال« :قولوا :اللهم صلّ عىل
حممد وعىل آل حممد ،كام صليت عىل آل إبراهيم إنك محيد جميد»  ،ولذلك فإن عدم
(((

ذكر اآلل يف الصالة جيعلها برتاء فقد روي عن النبي Aأنه قال« :ال تصلوا عيل الصالة
البرتاء» .قالوا :وما الصالة البرتاء يا رسول ال ّله؟ قال :تقولون« :اللهم صل عىل حممد

وتسكتون ،بل قولوا :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد»  ،واقتصار الصالة عىل النبي
(((

وآله يف التشهد دون ذكر اآلخرين ميزة واضحة.

((( القاضي السيد نور الله الحسيني المرعشي التستري .شرح إحقاق الحق ،ج ( ،15بيروت :دار الكتاب
اإلسالمي) ،صً .699
وأيضا :مناقب أحمد البن الجوزي ،ص.163
((( الموسوعة الفقهية .الطبعة األولى1992م( ،الكويت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية) ،ص.97
((( عبدال ّله بن أحمد المقدسي بن قدامة .المغني ،ج 2ص ،228الطبعة الثانية1412ﻫ( ،القاهرة :هجر
للطباعة) .قال ابن قدامة ص« :229وظاهر مذهب أحمد رحمه ال ّله وجوبه ،فإن أبا زرعة الدمشقي
نقل عن أحمد أنه قال :كنت أتهيب ذلك ،ثم تبينت ،فإذا الصالة واجبة .فظاهر هذا أنه رجع عن قوله
األول إلى هذا».
((( مسلم بن الحجاج النيسابوري .صحيح مسلم ،الطبعة األولى1998م( ،الرياض :دار المغني)،
ص ،216حديث« ،66باب الصالة على النبي بعد التشهد».
((( ينابيع المودة ،ج  ،1ص .37
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كتب العلماء تزخر بف�ضائل �أهل البيت

كتبا يف فضل أهل البيت ،وأكتفي بذكر
أما الكتب فقد أفرد كثري من علامء السنة ً

نامذج معارصة ،مع العلم أن املايض حيفل بكتب كثرية ،كنور األبصار للشبلنجي ،وذخائر
العقبى للطربي ،وينابيع املودة للقندوزي ،واملناقب للخوارزمي وغريها.

كتاب لعامل معارص من علامء احلديث
أيضا ،ومنها:
أما الكتب املعارصة فكثرية ً
ٌ

املعروفني وهو الشيخ حممود سعيد بن حممد ممدوح من علامء مرص ،ويعترب ضمن املدرسة

السلفية يف جمال احلديث ،وهو من املحدثني ويعرتف مجيع علامء احلديث بمكانته العلمية،

وله كتب تباع يف اململكة ،وكتبه من الكتب العلمية يف جمال احلديث ،هذا العامل قبل

قدم له مستشار رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة السيد
كتابا مهماًّ ًّ
جداّ ،
سنتني طبع ً
عيل اهلاشم ،والكتاب مطبوع من قبل مؤسسة الفقيه يف أبو ظبي عام 1425ﻫ ،وهو
كتاب مجيل ورائع ،عنوانه( :غاية التبجيل وترك القطع يف التفضيل)  ،يقع يف ()314
(((

صفحة.

مهمة من أبرزها هذه احلقيقة ،يقول
يف هذا الكتاب يؤكد عىل حقائق كثرية َّ
رو يف فضائل أحد من الصحابة
يف(ص :)36ما نقل عن اإلمام أمحد بن حنبل أنه مل ُي َ
أيضا حقيقة أخرى :أن
باألسانيد احلسان ما روي يف فضائل عيل بن أيب طالب ،ويقرر ً
الذين يرون أفضلية اخللفاء عىل اإلمام عيل Eفيه نقاش ،فالتقدم يف اخلالفة تقدم زمني

ال يدل عىل األفضلية ،يقول يف (ص :)67وفد حيتج أو يستأنس بعضهم عىل األفضلية

برتتيبهم يف اخلالفة ،فيقال :أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثامن ،ثم عيل ،كرتتيبهم يف اخلالفة،
متقدم
وهذا التالزم فيه نظر ،فبعد االتفاق عىل أنه ظني ،فإنه ال يصلح دليلاً عىل تفضيل ّ

يف اخلالفة عىل متأخر؛ ألن اخلالفة بعد انتقال النبي ،والناس ال يتفاضلون باملناصب بل

بكثرة الفضائل واخلصائص.

((( الطبعة األولى 1425ﻫ( ،أبو ظبي :مكتبة الفقيه) .
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ويأيت بآراء بعض الصحابة حول أفضلية عيل بن أيب طالب عىل مجيع الصحابة،

ويذكر منها هذا احلديث ويصححه ،يقول :سئل أبو ذر صاحب رسول ال ّله ،الذي قال

فيه« :ما أق ّلت الغرباء وال أظ ّلت اخلرضاء من رجل أصدق هلجة من أيب ذر»  ،يقول
(((

يف (ص« :)129جاء رجل أبا ذر وهو يف مسجد الرسول Aفقال :يا أبا ذر أال ختربين
أحبهم إليك أحبهم إىل رسول ال ّله ؟ قال :إي ورب
بأحب الناس إليك ،فإين أعرف أن ّ

أحبهم إىل رسول ال ّله Aوهو ذاك الشيخ ،وأشار بيده إىل عيلE
الكعبة إن أحبهم إ َّيل ّ
وهو يصيل أمامه».

وذكر يف (ص  )135عن عبدال ّله بن مسعود أنه قال :ك ّنا نتحدث أن أفضل أهل

املدينة عيل بن أيب طالب.

واجلميل أن املؤلف أفرد يف كتابه فصلاً حول فاطمة الزهراء Fحتت عنوان :تنوير

األفئدة الذكية بتفضيل البضعة النبوية يف(ص ،)95يقول فيه :ومنهم ـ أي العلامء ـ من

يفضل فاطمة ابنة النبي Aعىل اجلميع باعتبارها بضعته الرشيفة املنيفة.

وذكر أن هذا مذهب أم املؤمنني عائشة ،فقد صح عنها أهنا قالت :ما رأيت أفضل

من فاطمة غري أبيها ،ثم يذكر قول رسول ال ّله« :فاطمة بضعة مني» ويقول :ال نعدل
أحدا ،ثم يذكر قول األلويس :إن فاطمة من حيث البضعية ال
ببضعة رسول ال ّلهً A
أفضل عىل بضعة رسول
يعدهلا أحد ،ويضيف يف (ص )96أن اإلمام مالك قال :ال ِّ

أحدا.
ال ّلهً A

نموذج ٍ
ثان نذكره ألحد العلامء السلفيني يف اململكة ،وهو ٍ
قاض يف املحكمة

كتابا حول اإلمام الصادق ،نختلف
الكربى بالقطيف الشيخ صالح الدرويش ،فقد أ ّلف ً
معه يف بعض اجلوانب املذكورة يف الكتاب باعتبار رؤيتنا وعقيدتنا حول اإلمام ،لكن من

حيث املجمل فإن الكتاب يتضمن اإلشادة باإلمام واإلقرار بأفضليته يف زمانه ،يقول :هو
((( صحيح سنن ابن ماجه .ج ،1ص  ،68حديث.127
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إمام أهل زمانه جعفر امللقب بالصادق وأبوه إمام أهل زمانه حممد بن عيل امللقب بالباقر
ابن إمام التابعني يف زمانه عيل بن احلسني زين العابدين .
(((

هكذا يقرر هذا العامل السلفي أن كل واحد منهم Bهو إمام زمانه ،وماذا يعني

نصوصا كثرية عن العلامء ومن التاريخ يف
ذلك سوى أنه هو األفضل يف زمانه ،ونقل
ً
فضل اإلمام جعفر بن حممد الصادق.

وهناك ٍ
قاض سلفي آخر وهو الشيخ عبدالعزيز العمري يف املحكمة الرشعية الكربى

كتابا حتت عنوان :نجي كربالء ،Eيعني اإلمام زين العابدينE
بالقطيف ً
أيضأ ،أ ّلف ً
ويف كتابه الكثري من التعظيم والتجليل يف اإلمام ،يقول يف مقدمته :اللهم إين أشهدك عىل

حمبتي ألهل بيت نبيك .
(((

أقول :هذا ال يعني أننا نتفق معه يف كل ما ذكره يف الكتاب من آراء ،فمعروف أن

هناك خالفًا بني الشيعة وغريهم فيام يرتبط يف مقام أهل البيت ومكانتهم ،ولكن نريد
اإلشارة إىل أن فضل أهل البيت وعظمتهم ال يستطيع أن ينكرها أحد.

QQم�س�ؤولية التعريف ب�أهل البيتB

يف أزمنة سابقة كان هناك حظر عىل احلديث عن أهل البيت Bواإلشادة بمكانتهم

والتعريف بعلومهم للناس ،ولذلك فإن قسماً
كبريا من األمة ال يعرفون فضل أهل
ً
مفتوحا
البيت ،Bومل تصلهم معارفهم .ونحن اآلن نعيش يف عرص أصبح املجال فيه
ً
من أجل أن تتعرف األمة أكثر إىل أهل البيت ،Bوهذه مسؤولية عىل عاتق كل عامل وا ٍع
من السنة والشيعة؛ ألن التعريف بأهل البيت جزء من حمبتهم ومودهتم املفروضة عىل كل

مسلم ،بحكم القرآن الكريم واألحاديث الواردة عن رسول ال ّله.A

((( الشيخ صالح بن عبدال ّله الدرويش ،اإلمام جعفر الصادق ،الطبعة األولى 1426ﻫ( ،الدمام :دار ابن
الجوزي) ،ص.15
((( عبدالعزيز بن أحمد العمير ،نجي كربالء ،Eالطبعة األولى 1427ﻫ( ،الرياض :المؤلف) ،ص.7
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وختتص الشيعة بمسؤولية أكرب للتعريف بأهل البيت Bألهنم أتباعهم ،فعليهم

أن يوصلوا صوت أهل البيت Bإىل كل العامل اإلسالمي بل العامل اإلنساين.

والسؤال :كيف ُيمكن لنا أن نقوم بواجبنا يف التعريف بأهل البيت B؟

يف الروايات الواردة عن أهل البيت أن هناك ثالثة توجيهات أساس يف حتمل

املسؤولية لنرش معارف أهل البيت Bوالتعريف هبم:
اً
أول :إيصال معارفهم للناس

ففي الرواية عن عبدالسالم بن صالح اهلروي قال سمعت عيل بن موسى

عبدا أحيى أمرنا ،قلت :كيف حييي أمركم؟ قال :يتع ّلم
الرضا Eأنه يقول« :رحم ال ّله ً

فإن الناس لو علموا حماسن كالمنا ال ّتبعونا»  ،ويف هذه الرواية
علومنا ،ويع ّلمها الناسَّ ،
(((

أمر من اإلمام أن نحيي أمرهم بإيصال معارفهم للناس ،وعلينا أن نعرتف بالتقصري عىل
هذا الصعيد ،حيث إننا مل ِ
نول هذا اجلانب االهتامم املطلوب ،فعىل صعيد الطباعة والنرش،

أمر يف
كم من النسخ ُنرش من الصحيفة السجادية وهنج البالغة ،وإىل كم لغة ُترمجا ،وهذا ٌ
غاية السهولة ،ناهيك عن اجلوانب األخرى التي ما زال العامل الشيعي متجاهلاً هلا.
ثانيا :التحذير من تعريض أهل البيت لإلساءة
ً

حتذيرا لشيعتهم من أن يرووا عنهم ما ييسء هلم.
فنجد يف روايات أهل البيتB
ً

فقد ورد يف عيون أخبار الرضا Eعن اإلمام عيل بن موسى الرضا Eأنه قال« :يا ابن

أخبارا يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة أقسام ،أحدها:
أيب حممود إن خمالفينا وضعوا
ً
الغلو ،وثانيها :التقصري يف أمرنا ،وثالثها :الترصيح بمثالب أعدائنا ،فإذا سمع الناس
الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا ،وإذا سمعوا التقصري اعتقدوه فينا،

وجل﴿:وال َت ُس ُّبوا
وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا بأسامئنا ،وقد قال ال ّله عز
َ
((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة .ج ،27الطبعة األولى1993م( ،بيروت :مؤسسة آل
البيت Bإلحياء التراث) ،ص.92
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ا َّل ِذين يدعونَ ِمن د ِ
ون ال ّله فَيسبوا ال ّله َع ْد ًوا بِ ِ
غَي ِع ْل ٍم﴾[سورة األنعام ،اآلية. »]108 :
ْ ُ
َ َْ ُ
َ ُ ُّ
(((

ثالثًا :الدعوة ألهل البيت بالسلوك اإلجيايب

نموذجا يف
أهل البيت Bكانوا يريدون من شيعتهم أن يكونوا بسلوكهم
ً
التعريف بأهل البيت ،وقد ورد عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :كونوا دعاة للناس

بغري ألسنتكم» .
(((

وقال« :إن الرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق احلديث وأدى األمانة وحسن

خلقه مع الناس قيل :هذا جعفري فيرسين ذلك ويدخل ع َّ
يل منه الرسور ،وقيل :هذا

أدب جعفر ،وإذا كان عىل غري ذلك دخل ع َّ
يل بالؤه وعاره وقيل :هذا أدب جعفر» .
(((

ويف رواية أخرى عن أيب عبد ال ّله جعفر بن حممد صلوات ال ّله عليه أنه قال

للمفضل :أي مفضل ،قل لشيعتنا« :كونوا دعاة إلينا بالكف عن حمارم ال ّله واجتناب

معاصيه ،واتباع رضوان ال ّله ،فإهنم إذا كانوا كذلك ،كان الناس إلينا مسارعني» .
(((

وعن سليامن بن مهران ،قال :دخلت عىل الصادق جعفر بن حممد Cوعنده نفر

من الشيعة وهو يقول« :معارش الشيعة ،كونوا لنا زي ًنا ،وال تكونوا لنا شي ًنا ،قولوا للناس
حس ًنا ،واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول ،وقبيح القول» .
(((

استجر مودة الناس إىل
عبدا
ورواية أخرى عن اإلمام الصادق« :Eرحم ال ّله ً
َّ

((( عيون أخبار الرضا .ج  ،2ص .272
((( محمد بن يعقوب الكليني .الكافي ،ج ،2الطبعة الثالثة 1405ﻫ( ،بيروت :دار األضواء) ،ص.78
((( الكافي .ج  ،2ص .636
((( القاضي أبو حنيفة المغربي النعمان .دعائم اإلسالم .ج  ،1الطبعة األولى 2005م( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي) ،ص .58
((( الشيخ الطوسي .األمالي ،الطبعة األولى1414ﻫ( ،قم :دار الثقافة) ،ص .440
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تبغضونا إليهم» .
نفسه وإلينا»  ،وجاء يف نص آخر« :حببونا إىل الناس وال ّ
(((

(((

موقعية الإمام الح�سين Eفي الأمة

واضح من خالل البحث كيف أن األمة كانت تنظر إىل أهل البيت نظرة إجالل
ٌ

وتعظيم ،واإلمام احلسني بن عيل Eكانت له موقعيته املميزة بني األصحاب ،حيث كانوا

جيلونه وحيرتمونه ويقدرونه ،تقول كتب السري كام ورد يف اإلصابة عن اإلمام احلسنيE
أنه دخل مسجد جده رسول ال ّله Aوهو صغري يقول« :أتيت عمر وهو خيطب عىل املنرب
فصعدت إليه فقلت :انزل عن منرب أيب واذهب إىل منرب أبيك .فقال عمر :مل يكن أليب

منرب ،وأخذين فأجلسني معه أقلب حىص بيدي فلام نزل انطلق يب إىل منزله ،فقال يل :من

علمك؟ قلت :وال ّله ما علمني أحد» .
(((

ويف اإلصابة أن عمر قال لإلمام احلسني« :Eإنام أنبت ما ترى يف رؤوسنا ال ّله ثم

أنتم» .
(((

ويف التاريخ فاضل اخلليفة عمر بني الناس يف العطاء ،لكنه أعطى احلسن واحلسني

بدرا فسئل عن ذلك ،فأجاب ملكانتهام من رسول
مثل عطاء أهل بدر مع أهنم مل يشهدوا ً

ال ّله.

وهذا ابن عباس يزجر مدرك بن زياد أو ابن عامرة بسبب لومه إياه عىل مسكه

الركاب وتسويته الثياب للحسن واحلسني ،قائلاً له« :يا لكع أو تدري َمن هذان؟
هذان ابنا رسول ال ّله ،أوليس مما أنعم ال ّله به ع َّ
يل أن أمسك هلام الركاب وأسوي
((( ميرزا حسين النوري الطبرسي .مستدرك الوسائل ج ،12الطبعة الثالثة1991م( ،بيروت :مؤسسة آل
البيت إلحياء التراث) ،ص  ،275حديث.14086
((( المصدر نفسه .ج ،8ص ،311حديث.9521
((( ابن حجر العسقالني .اإلصابة في تمييز الصحابة ج  ،2الطبعة األولى 1412ﻫ( ،بيروت :دار الجيل)،
ص .69
((( اإلصابة في تمييز الصحابة .ج  ،2ص .69
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عليهام الثياب» .
(((

وها هو عبد ال ّله بن عمرو بن العاص يخُ رب أصحابه ملا اجتاز عليهم احلسني Eيف

مسجد جده Aقائلاً :

بأحب أهل األرض إىل أهل السامء؟
أال أخربكم
ِّ

قالوا :بىل.

قال :هذا املايش ـ وأشار إىل احلسني ـ .
(((

وهذا أبو هريرة حيتفي باإلمام احلسني ،كام جاء عن أيب املهزم ،قال :كنا مع جنازة

امرأة ،ومعنا أبو هريرة ،فجيء بجنازة رجل ،فجعله بينه وبني املرأة ،فصىل عليهام ،فلام
أقبلنا أعيا احلسني فقعد يف الطريق ،فجعل أبو هريرة ينفض الرتاب عن قدميه بطرف

ثوبه ،فقال احلسني :يا أبا هريرة وأنت تفعل هذا ؟ قال أبو هريرة« :دعني فوال ّله لو يعلم

الناس منك ما أعلم حلملوك عىل رقاهبم» .
(((

حيا.
فسالم ال ّله عىل احلسني يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث ًّ

((( حياة اإلمام الحسين .ج1،ص.106
((( المصدر نفسه .ج ،1ص.107
((( علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي المشهور بابن عساكر .ترجمة اإلمام الحسين ،الطبعة
األولى1400ﻫ (بيروت :مؤسسة المحمودي) ،ص .214

الإمام احل�سني ونهجه يف الدعوة واحلوار
�Qسبيل الت�أثير على الآخرين
Q
�QQأزمة الحوار في المجتمع الإ�سالمي
QQقب�سات من ر�ؤية الإمام الح�سين Eو�سيرته

حْ
ْ ُ
َّ َ
ع إ ىَل َ
ال ِْك َم ِة َوال ْ َم ْوع َِظ ِة حْ َ
ب
س
﴿اد
ال َس َنةِ
ِ
ِ
يل ربِك ب ِ
َ ِ
َ
َ ُ َْ
َّ
َ َّ َ
هأ ْ
َو َجادِل ْ ُه ْم ب ِ َّالت يِ َ
ح َس ُن إِن َر َّبك ه َو أعل ُم ب ِ َم ْن ضل ع ْن
َ يِ
ْ
َ
ْ
َ
ُ َُْ َ
ََُ
سبِيلِهِ وهو أعلم بِالمهتدِين﴾[سورة النحل ،اآلية.]125 :

�Qسبيل الت�أثير على الآخرين
Q
من الطبيعي أن جيد اإلنسان نفسه يف هذه احلياة أمام من خيتلف معه يف الرأي ،ومن

تتضارب مصاحله مع مصاحله ،فالناس خيتلفون يف آرائهم وتوجهاهتم ،وكل واحد من
الناس يريد أن حيوز عىل أكرب ٍ
نوعا من
قدر ممكن من املكاسب يف هذه الدنيا ،مما يسبب ً
التضارب يف املصالح بني الناس.

وحينام يكون اإلنسان أمام من خيالفه يف الرأي فإنه قد يسعى إلقناعه برأيه ،إما

انطالقًا من حالة دينية ،باعتبار أن الدين يدفع املؤمن للتبشري به ،والنصوص الواردة
تؤكد ذلك ،فعن رسول ال ّله Aأنه قال« :ألن هيدي ال ّله عىل يديك رجلاً خري لك مما
طلعت عليه الشمس أو غربت» .
(((

ويف بعض األحيان يتجسد حب الذات لدى اإلنسان يف سعيه لنرش آرائه باعتبارها

نوعا من االنتصار للذات ،وبذلك ينتابه الرسور والفرح.
ً

والسؤال املهم :ما هو السبيل للتأثري عىل اآلخرين؟ وكيف أحافظ عىل مصلحتي

حينام تتضارب مع مصلحة اآلخرين؟
((( الكافي .ج ،5ص ،28حديث.4
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هناك طريقان:
األول :استخدام القوة والفرض

وهنا يلجأ اإلنسان للقوة حتى يفرض رأيه ،بالطبع الفرض يف املجال الفكري

صحيحا وغري ممكن ،فكام أن لك عقلاً  ،فإن لغريك عقلاً  ،قد خيتلف
وجمال الرأي ليس
ً

أحرارا ،فال يصح ألحد أن يسعى لفرض رأيه
معك يف التفكري ،وال ّله تعاىل خلق الناس
ً
ٍ
واحد يعتقد أن رأيه حق ،وهذا
معتقدا بأن رأيه حق ،إذ كل
عىل اآلخرين ،حتى وإن كان
ً
االعتقاد ال يربر فرض اآلراء عىل اآلخرين ،فال ّله سبحانه وهو رب البرش مل يفرض عىل
األر ِ
آلم َن َم ْن فيِ َ
ض كُ ُّل ُه ْم
﴿و َل ْو َش َاء َر ُّب َك َ
الناس اإليامن به بالقرس والقوة ،يقول تعاىلَ :
ْ
ِِ
ِ
ني﴾[سورة يونس :اآلية .]99
اس َح َّتى َي ُكو ُنوا ُم ْؤمن َ
جمَ ًيعا َأف ََأ ْن َت ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
وكذلك األنبياء والرسل الذين حيملون رسالة احلق للناس من قبل ال ّله تعاىل ،مل

يسمح هلم أن يفرضوا دعواهتم عىل اآلخرين بالقوة ،وإنام دورهم ينحرص يف التبليغ:
{وما عَلىَ الرس ِ
ول إِ َّ
ال ا ْل َب ُ
ني﴾[سورة النور :اآلية َ ﴿ ،]54ف َذكِّ ْر إِ َّنماَ َأ ْن َت ُم َذكِّ ٌر * َل ْس َت
الغ المْ ُبِ ُ
ََ
َّ ُ
ِ ِ
صي ِط ٍر﴾[سورة الغاشية :اآلية .]22
َع َل ْيه ْم ب ُم ْ
فإذا كان األنبياء والرسل ال حيق هلم أن يفرضوا رأي احلق ورسالة احلق عىل

الناس ،فهل يصح ألي واحد أن يقوم هبذا الدور؟

لكن بعض املتجربين يسعون لفرض الرأي بالقوة ،ويف تارخينا اإلسالمي نجد

إخالصا منهم لتلك
كيف أن بعض احلاكمني كانوا يسعون لذلك .ويف الواقع ليس ذلك
ً
اآلراء ،ولكنه ممارسة للتسلط واهليمنة عىل الناس ،فال يكتفون بالتسلط عىل أجساد

أيضا التسلط عىل أفكارهم والتحكم بآرائهم.
الناس ،وإنام يريدون ً
وهنا نذكر مثلاً
واحدا:
ً

املهدي العبايس الذي حكم األمة اإلسالمية  11سنة (منذ 158ﻫ حتى 169ﻫ)،
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تبنى إبان حكمه شعار مواجهة الزنادقة ،وهم الذين لدهيم آراء ختالف اإلسالم ،فكيف
واجههم؟ مل تكن املواجهة باملنطق وباحلوار والدليل ،ولكن بالسيوف .فأي اهتا ٍم يصله
ضد ٍ
أحد بأنه زنديق ،يأمر بقتله .وهبذه السياسة صار هناك جمال للوشايات ولتصفية
ّ
أديبا عاملًا وهو أول من
احلسابات ،ويذكر أن وزيره أبا عبيد ال ّله معاوية بن يسار ،وكان ً
كتابا يف اخلراج ،هذا الوزير حصل بينه وبني الربيع احلاجب سوء تفاهم ،فأراد
صنف ً
احلاجب أن يصفي حسابه معه ،فوشى إىل املهدي أن وزيرك له ابن اسمه حممد ،وهو

متهم يف دينه .فقال املهدي :ع َّ
يل به ،وقال :يا حممد اقرأ ـ القرآن ـ فاستعجم عليه القرآن

شابا ويف حرضة اخلليفة ارتبك ومل يستطع القراءة) ،فالتفت إىل أبيه وقال له:
(باعتباره ً
يا معاوية أمل ختربين أن ابنك جامع للقرآن؟ فقال :بىل يا أمري املؤمنني ،ولكنه فارقني منذ

سنني ويف هذه املدة نيس القرآن.

فقال املهدي :قم فتقرب إىل ال ّله بدمه ،فذهب ليقوم فوقع.

فتدخل أحد احلارضين وهو العباس بن حممد قال :يا أمري املؤمنني إن شئت أن

تعفي الشيخ ،ففعل ،وأمر املهدي بابنه فضرُ ب عنقه .
(((

هذه الطريقة ال يقبل هبا العقل والدين ،فام هو السبيل إذن؟

اآلخر :التأثري عىل اآلخرين عن طريق احلوار واإلقناع

وهو الطريق الذي يأمر به القرآن الكريم ،يقول تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّب َك
بِالحْ ِ ْكم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحَْ سن ِة وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن
ََ َ َ
َ َ ْ
ِ
ِِ
ين﴾.
َسبِيله َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمْ ُ ْه َتد َ
شخصا
احلكمة :من اإلحكام ،وهي وضع اليشء يف موضعه .فحينام تريد أن تقنع
ً

فاخرت الكالم املناسب ،والدليل املناسب ،وباألسلوب املناسب ،واحلكمة تعني خماطبة
((( محمد الخضري بك .الدولة العباسية1970 ،م (القاهرة :المكتبة التجارية) ،ص.89
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العقل مع دليل وبرهان.
املوعظة احلسنة :تعني إثارة الوجدان واملشاعر الطيبة ،بحيث ال تكون املوعظة

خشنة.

مستعدا واستقبل رأيه وتناقش معه،
وقد يكون لدى الطرف اآلخر شبهة فكن
ً

فهذا هو هدي السامء وتوجيهها ،بأن تتناقش وتتجادل معه بأفضل أسلوب وأحسن
خطاب {وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾.
َ

�QQأزمة الحوار في المجتمع الإ�سالمي

ً
شوطا يف النضج يف
نحن نرى يف هذا العرص ،أن املجتمعات املتقدمة قطعت

تعاملها الداخيل مع مشاكلها الفكرية ،والسياسية ،ويف املصالح املختلفة ،فهم خيتلفون،
ولكن يتناقشون ويتحاورون ويصلون إىل حل وسط ،ويتعايشون مع اختالفاهتم املتنوعة

يف خمتلف امليادين واألبعادّ .أما يف جمتمعنا اإلسالمي ،هذا املجتمع الذي كان جيب أن
نموذجا يف عالقاته الداخلية ،بنص القرآن الكريم﴿ :كُ ْن ُت ْم خَيرَْ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت
يكون
ً
اس َت ْأمرونَ بِالمَْعر ِ
لِل َّن ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ْن المْ ُ َ
نكر﴾[سورة آل عمران ،اآلية ،]110 :نجد واقعنا ال
ُْ
ُُ
يعكس تلك الصورة املرشقة التي يريدها لنا القرآن الكريم .ولذا جتد جمتمعاتنا تعيش
أزمات متعددة عىل هذا الصعيد ،وهذه األزمات عىل نوعني :أزمات متفجرة ،وأخرى

بمثابة نار حتت الرماد ُيمكن أن تتفجر يف أي وقت .ملاذا؟

ألننا ال نسلك طريق احلوار ،وهذا قد يكون من تأثري العصبية اجلاهلية ،بعكس

اهلدي اإلسالمي ،والذي من أبرز معامله :التسامح ،واالحرتام املتبادل ،ولكن رواسب
َ
تتالش.
العصبية اجلاهلية مل

ويف بعض األحيان حتصل فتن ومشاكل ورصاعات دون مربر وسبب.
مد رجليه يف
فقد نقل عن سبب إحدى املعارك الكبرية يف تاريخ العرب أن رجال َّ
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املارة مل يتحمل
وسط الطريق وصاح :من كان رجلاً فليبعد رجيل عن هذا الطريق .أحد ّ
هذا الكالم ،فأخذ سيفه وقطع رجله .وبسبب هذا احلدث البسيط حصلت بني القبيلتني

حرب شعواء نتيجة ترصف أمحق.
ٌ

ويف واقعنا االجتامعي نط َّلع أحيا ًنا عىل بعض املشاكل وعند التدخل حللها نجد أن

أصلها تافه ال يستحق أن حتصل بسببه مشكلة.

الصعد واملستويات،
وجتد هذه احلالة سائدة يف حميطنا اإلسالمي والعريب عىل خمتلف ُّ

سواء :العائيل أو السيايس أو االجتامعي أو املذهبي ،ولذلك ترى يف بلدان املسلمني
ً
كأفغانستان وفلسطني ولبنان والعراق والصومال والسودان مشاكل متعددة.

والسؤال ملاذا هذه املشاكل املرتاكمة يف املحيط اإلسالمي والعريب؟ بينام نجد

انخفاض مستوى املشاكل يف املجتمعات األخرى ،أليس عندهم تضارب يف املصالح

أيضا؟
ً

بىل ،واملصالح هناك أضخم بكثري مما هي عليه يف جمتمعاتنا اإلسالمية والعربية.

ونجدهم خيتلفون وتتضارب مصاحلهم ،وما ُيميزهم امتالكهم ملنهجية يف التعامل مع
مشاكلهم .ونحن مع األسف ليست عندنا هذه املنهجية.

وبالدنا ال ختلو من هذا النوع من املشاكل االجتامعية التي ال مربر هلا ،ففي تاريخ

1427/12/17ﻫ قرأت يف (جريدة اليوم) خربين عن مناسبتني متباينتني.

اخلرب األول :يتحدث عن رصاع يف إحدى مناطق اململكة بني أشخاص حصل

بينهم اختالف يف املقربة ،جاء يف اخلرب :أن املعزين اشتبكوا مع بعضهم البعض خالل

تشييع اجلنائز ،بسبب مالسنة بني عدد منهم وأسفر الشجار عن إصابة البعض بإصابات

خمتلفة.

وتعود تفاصيل الواقعة إىل مشادة كالمية بني اثنني من املعزين ،إثر خالف قديم
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بينهام ،حتول إىل تشابك باأليدي .ثم تدخل بعض احلضور ،وتطور التشابك إىل استخدام

العيص ،وحتولت املقربة إىل حلبة مصارعة ،وقد سامهت الدوريات األمنية يف هتدئة

اخلالف ،وأسفر التشاجر عن إصابة أربعة أشخاص إصابة أحدهم بالغة.

مع العلم أن اإلنسان يف املقربة ينبغي أن يتذكر املوت واحلساب فيخشع قلبه،

ولكن هذا ما حصل وكام قال الشاعر القديم :فإن احلرب أوهلا كالم.

اخلرب اآلخر :نرشته اجلريدة ويف اليوم نفسه عن مدينة اخلرب ،يتحدث عن خالف

حول حفلة عرس إىل مأتم بسبب خالف بني أهل العريس وأهل العروس ،وسالت فيه
ّ
الدماء ،وحتول الفرح إىل حزن وانتهى يف مركز للرشطة.

ما هذه الحالة المتخلفة؟

وتربز حالة اخلالف واضح ًة يف املجال املذهبي ،ومن آخر األحداث ،مؤمتر

الدوحة يف التقريب بني املذاهب اإلسالمية  ،ومع أن املؤمتر للتقريب ،إال أننا وجدنا
(((

حالة التشنج واضحة يف بعض الكلامت التي ألقيت يف املؤمتر .بالطبع وجود هذا اللقاء

طريق للتعارف وإيضاح الصورة للجميع ،وهذا أفضل من
أفضل من عدمه ،واملصارحة
ٌ
أن تبقى اخلالفات حمبوسة يف النفوس ،فيعيش اجلميع حالة التباعد واالحتقان.

وكام ذكرت ،فإن األفراد واجلامعات يف املجتمعات الناضجة إذا اختلفوا ،يلتقون

ويتحاورون حتى يصلوا إىل حل وسط ،ويتفقون عىل نقاط مشرتكة ،بينام يف املجتمعات
التي ال متتلك هذا النضج ،فإن االختالف بني أفرادها يؤدي إىل القطيعة والتباعد.

وهنا نذكر حادث ًة حصلت يف التاريخ العريب لنبينا حممد Aقبل البعثة ،وكان عمره

مخسا وثالثني سنة ،عندما أراد العرب جتديد بناء الكعبة ،وحصل بني القبائل
الرشيف ً
(((مؤتمر الدوحة للتقريب بين المذاهب اإلسالمية ،نظمته جامعة قطر بالتعاون مع جامعة األزهر بمصر
والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية بإيران ،في الفترة من  20ـ  22يناير 2007م
الموافق  5-3محرم 1428ﻫ في العاصمة القطرية الدوحة.
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خالف حول أي قبيلة يكون هلا رشف وضع احلجر األسود يف مكانه .هذا اخلالف كاد أن

يؤدي إىل حرب رضوس ،لوال أن أحد احلكامء أشار عليهم أن حيتكموا ألول من يدخل
عليهم املسجد احلرام ،واتفقوا عىل ذلك ،فكان أول من دخل عليهم رسول ال ّله ،فلام أن
رأوه قالوا :جاء الصادق األمني ،قبلنا به حكماً  .فطرحوا عليه املشكلة .فقال :آتوين برداء
واسع ووضع احلجر فيه ،ثم قال :لتأخذ كل قبيلة طرفًا من الرداء ،حتى إذا اقرتبوا من

مكان احلجر استلمه رسول ال ّله Aووضعه يف موضعه.

فاملشاكل ال تستعيص عىل احلل إذا أتيح للعقل أن يتدخل يف األمر.
واليوم تعيش أمتنا اإلسالمية املشكلة املذهبية الطائفية التي يراد تفجريها يف هذا

كثريا ،إال أن الساحة مرتوكة
الوقت العصيب .ولو كانت املسألة بيد العقالء هلان األمر ً

للمتطرفني وللمتشنجني ،إضافة لوجود إرادات مصلحية ،سياسية ،تريد أن تفجر أوضاع
األمة ،وتشغلها هبذه املشكلة .وإ ّ
ال فإن املذاهب ليست جديدة ،واالختالف املذهبي أمر

تارخيي منذ أربعة عرش قر ًنا ،وكنت أقول لبعض العلامء السنة كل اإلشكاالت التي
عندكم عىل املذهب الشيعي قديمة ،واإلجابات التي لدينا قديمة قاهلا علامؤنا ،فإىل متى
نبقى يف هذه القوقعة العمياء؟

هنا تكمن أمهية احلوار والتقارب .فلامذا التباعد؟ وملاذا االهتامات؟ وملاذا

نرتك الفرصة لألعداء ليستفيدوا من هذه اخلالفات عىل حساب مصاحلنا وكرامتنا

ومستقبلنا؟

وهناك علامء يف هذا العرص حتدثوا بصوت العقل واملنطق ،منهم الشيخ عيل ـ أبو

احلسن ـ اخلنيزي1291( Dﻫ – 1363ﻫ) الذي ألف كتاب (الدعوة اإلسالمية إىل
وحدة أهل السنة واإلمامية) فيام يزيد عىل األلف صفحة.
(((

((( الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي.الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية ،الطبعة األولى
1376ﻫ( ،بيروت :مطبعة اإلقبال).
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وكذلك الشيخ حممد صالح بن الشيخ عيل بن الشيخ سليامن آل الشيخ مبارك

(1318ﻫ ـ 1394ﻫ) الذي توىل القضاء يف منطقتنا عام 1376ﻫ حتى وفاته ،يعني ثامنية

عاما.
عرش ً

له كتاب اسمه (الدعوة يف كلمة التوحيد) اتبع فيه طريق التقريب بني املسلمني
(((

مؤكدا
بعضا ،قبل أن يكيل أحدهم االهتامات اجلائرة إلخوانه،
ودعوهتم إىل فهم بعضهم ً
ً
عىل أمهية الوحدة يف كل حال وزمان ومكان.

فام أحوجنا إىل األصوات التي تتحدث بصوت العقل واملنطق ،حتى نعالج األمور

جيدا فإىل أين ستصل بنا هذه
باحلوار وليس بالتهييج وبالتهريج .وعلينا أن نعي األمر ً
التعبئة والتعبئة املضادة؟

نحن أبناء وطن واحد ،وكلنا يف قارب واحد ،فلامذا نعطي الفرصة لألعداء؟

واملشكلة الكربى أن آثار التعبئة تظهر عىل حياة املواطنني وعالقاهتم مع بعضهم ،عندما
يلتقي أبناء الوطن يف خمتلف األماكن ،كالدوائر احلكومية ،واجلامعات ،واملدارس،

خطر كبري جيب علينا أن ُنج ّنب بالدنا الوقوع فيه.
واألماكن العامة ،وهذا ٌ

QQقب�سات من ر�ؤية الإمام الح�سين Eو�سيرته

كثري من الناس يعرفون عن احلسني Eبأنه مظلوم ،ويعرفون عن املآيس واآلالم

أيضا عىل مدرسة اإلمام
التي حتملها ،وهي عظيمة
ومهمة .ولكننا جيب أن نتعرف ً
َّ
احلسني Eوهنجه عىل صعيد الدعوة واحلوار.
من فيام ال يعنيك ،فإين أخاف عليك الوزر ،وال
فمن كلامته  Eأنه قال« :ال تتك ّل َّ
تتك ّلمن فيام يعنيك حتى ترى للكالم موضعا ،فرب متكلم قد تكلم باحلق ِ
فعيب .وال
َّ
ً
((( الشيخ محمد صالح آل الشيخ مبارك الخطي الصفواني .الدعوة في كلمة التوحيد ،الطبعة األولى
1422ﻫ( ،بيروت :شركة دار المصطفى ألحياء التراث).
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سفيها ،فإن احلليم يقليك ،والسفيه يؤذيك» .
متارين حليماً وال
ً
(((

ويف الفقرات التالية بعض القبسات من سرية اإلمام احلسني Eيف إطار املوضوع

الذي نتحدث فيه.

Ü Üاللباقة في النقد

حينام ترى إنسا ًنا خمط ًئا يف رأيه أو ترصفه ،ينبغي أن حتاول إرشاده ،ولكن بلباقة،

فورا
والبعض من الناس ال جييدون هذا األسلوب ،فرتاهم يستخدمون التوبيخ والردع ً

وهذا خطأ.

مر اإلمامان احلسن واحلسنيC
فلنتأمل هذا املوقف من سرية اإلمام احلسنيّ :

طبعا املسؤولية تقتيض توجيهه
ومها صغريان عىل شيخ يتوضأ وهو ال حيسن الوضوءً ،
ٍ
وإرشاده ،وباعتبار أن الرجل كبري يف السن ومها صغريانّ ،
أسلوب لبق بحيث
فكرا يف
ال جيرحان مشاعر الرجل وأحاسيسه ،فاهلدف إرشاده ،أقبل أحدمها عليه وقال« :أهيا
«أينا أحسن؟» ،قال :كالكام
الشيخ كن حكام بيننا يتوضأ كل واحد منا» ،فتوضآ ثم قاالُّ :

حتسنان الوضوء ولكن هذا الشيخ اجلاهل هو الذي مل يكن حيسن وقد تعلم اآلن منكام

جدكام .
وتاب عىل يديكام بربكتكام وشفقتكام عىل أمة ّ
(((

Ü Üتجنب الجدل العقيم

روي أن رجلاً قال لإلمام احلسني :اجلس حتى نتناظر يف الدين .فقال« :يا هذا

أنا بصري بديني مكشوف ع ّ
يل هداي فإن كنت جاهلاً بدينك فاذهب واطلبه؟ ،مايل
وللمامراة! وإن الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول :ناظر الناس يف الدين كيال

((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار ج ،75الطبعة الثالثة 1403ﻫ( ،بيروت :دار إحياء التراث
اإلسالمي) ،ص ،127حديث.10
((( بحار األنوار .ج ،43ص.319
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يظنوا بك العجز واجلهل» .
(((

وهذا درس بليغ جيب أن نتأمل فيه ،إن اإلنسان ينبغي أن ال ينساق إىل اجلدل

العقيم .وأحب أن ألفت النظر إىل أن هذا الكالم الطائفي املذهبي الذي يمأل األجواء

يريد إشغال الناس باجلدل العقيم ،ونصيحتي لنفيس وجلميع إخواين املواطنني بأن

يتجنبوا الدخول يف هذا اجلدل.

يف بعض األحيان ترى يف املدرسة ،أو اجلامعة ،أو يف أي مكان جدلاً من وحي ما

يسمعه الناس من الفضائيات ،ويتصور البعض أن واجبه الدفاع ،وإذا مل يناقش ُيصبح

ضعيفًا ،ومن هذا املنطلق يندفع البعض للتجاوب مع هذه املجادالت العقيمة ،التي ال

ُيعلم إىل أين ستنتهي .فال يتصور أحد أنه باستجابته خيدم املذهب والعقيدة ،فهذا التصور

خطأ.

ويف كثري من األحيان يكون هدف الطرف اآلخر من النقاش التعبئة واصطناع

املشكلة ،وقد شاهدنا وسمعنا الكثري عىل هذا الصعيد .وهلذا يصف القرآن الكريم
﴿وإِ َذا َم ُّروا بِال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِك َر ًاما﴾[سورة الفرقان ،اآلية ،]72 :وقوله تعاىل:
املؤمنني بقوله تعاىلَ :
ِ
﴿وإِ َذا َخ َ
الما﴾[سورة الفرقان ،اآلية.]63 :
َ
اط َب ُه ْم الجَْ اه ُلونَ َقا ُلوا َس ً
لوا قرأنا كتب احلديث ،كالكايف وبحار األنوار ،لوجدنا روايات كثرية عن

أئمتنا Bحول املناظرة واجلدل واملراء يف الدين ،وهي تنهى عن هذه احلالة ،اإلمام

الصادق Eيقول« :إياكم واخلصومة يف الدين فإهنا تشغل القلب عن ذكر ال ّله عز
وجل» « ،ال ختاصموا الناس لدينكم ،فإن املخاصمة ممرضة للقلب ...ذروا الناس فإن
(((

الناس أخذوا عن الناس»  .والواضح أنك ال تستطيع تغيري قناعات اآلخرين ألهنم
(((

((( المصدر نفسه .ج ،2ص ،135حديث.32
((( بحار األنوار .ج ،2ص ،128حديث.6
((( المصدر نفسه .ج ،2ص ،133حديث.24
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أخذوا معارفهم من مشايخ يعتربوهنم أجالء وحيرتموهنم ،وهناك رواية عن اإلمام

الباقر Eتؤكد عىل رضورة االبتعاد عن اجلدل واملناظرات العقيمة فتصف الشيعة
ٍ
تعبريا عن ابتعادهم عن هذه احلالة
بوصف عجيب ،يقول اإلمام« :إنام شيعتنا اخلرس» ً ،
العقيمة.
(((

حتى إن بعض تالمذة اإلمام الصادق Eقال لإلمام :بلغني أنك كرهت مناظرة

الناس؟ قال« :أما كالم مثلك فال يكره ،من إذا طار حيسن أن يقع ،وإن وقع حيسن أن

يطري ،فمن هكذا ال نكرهه»  ،وقال عبداألعىل :قلت أليب جعفر :إن الناس يعيبون ع ّ
يل
(((

بالكالم ،وأنا أكلم الناس .فقال« :أما مثلك من يقع ثم يطري فنعم ،وأما من يقع ثم ال

يطري فال» .
(((

من هنا نؤكد عىل أن أي شخص لديه املقدرة عىل معاجلة املوقف بالطريقة السليمة

عاجزا عن ذلك كأن تكون معارفه حمدودة ،أو ال يقدر
يصح له أن يناقش ،أما إذا كان
ً
عىل ضبط أعصابه فإن اجلدل ليس من مصلحته ،وإن املذهب ال ينترص باجلدل ،إنام

ينترص بالعمل الصالح.

Ü

�Üإثارة الوجدان وال�ضمير والقيم الهادية

مر بمنطقة تسمى (زرود) ووجد هناك خيمة
يف طريق اإلمام احلسني إىل العراق ّ

زهري بن القني ،وكان عثامين اهلوى ،أي ممن يؤيدون الطلب بثأر عثامن ،وبالتايل موقفه

حريصا عىل خمالفة احلسنيE
زهريا كان
متأثر باملوقف األمويُ .تشري الروايات إىل أن
ً
ً
يف الطريق ،حتى ال يتورط يف لقائه ،ولذا مل يتفق أن وقف ركب احلسني Eوركب زهري
ٍ
مكان واحد ،طيلة طريق احلسني Eإىل العراق ،إال يف هذه املنطقة (زرود) ،إذ مل يكن
يف
((( بحار األنوار .ج ،2ص ،135حديث.33
((( المصدر نفسه .ج ،2ص ،136حديث.39
((( المصدر نفسه .ج ،2ص ،136حديث.38
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خيار آخر.
لزهري ٌ

فبعث إليه اإلمام Eرسولاً يدعوه إليه ،قال الراوي :فبينا نحن جلوس نتغذى إذ

أقبل رسول احلسني فسلم ،وقال :يا زهري بن القني إن أبا عبد ال ّله احلسني بن عيل بعثني

إليك لتأتيه ،قال :فطرح كل إنسان ما يف يده حتى كأننا عىل رؤوسنا الطري.

فقالت له زوجته :أيبعث إليك ابن رسول ال ّله ثم ال تأتيه؟ سبحان ال ّله لو أتيته

مستبرشا قد أسفر وجهه ،فأمر
فسمعت من كالمه ! فأتاه زهري بن القني ،فام لبث أن جاء
ً
بفسطاطه ومتاعه فحمل إىل احلسني ،ثم قال المرأته :أنت طالق! احلقي بأهلك ،فإين ال
أحب أن يصيبك من سببي إال خري ،ثم قال ألصحابه :من أحب منكم أن يتبعني وإال
فإنه آخر العهد.

ويف رواية :من أحب منكم الشهادة فليقم ومن كرهها فليتقدم.

إين سأحدثكم حدي ًثا ،غزونا (بلنجر) ففتح ال ّله علينا وأصبنا غنائم ،فقال لنا

سلامن الفاريس :أفرحتم بام فتح ال ّله عليكم وأصبتم من املغانم؟ فقلنا :نعم .فقال لنا :إذا
فرحا بقتالكم
أدركتم شباب آل حممد ـ ويف رواية :سيد شباب أهل حممد ـ فكونوا أشد ً

معهم بام أصبتم من الغنائم ،فأما أنا فأستودعكم ال ّله ،فقالت له زوجته :خار ال ّله لك
وأسألك أن تذكرين يوم القيامة عند جد احلسني .
(((

ويف موقف آخر مع أشد األعداء للحسني ،Eالذي قاد اجليش ضده ،وهو عمر

بن سعد ،مع ذلك جتد اإلمام احلسني Eويف اليوم التاسع من املحرم يطلب من ابن سعد
اللقاء ،فيتمنع ،ويف األخري وافق ،تقول الرواية:

قال له احلسني :وحيك يا بن سعد ! أما تتقي ال ّله الذي إليه معادك أراك تقاتلني

وتريد قتيل ،وأنا ابن من قد علمت ،دع هؤالء القوم واتركهم وكن معي ،فإنه أقرب لك
((( حياة اإلمام الحسين .ج ،3ص.67
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إىل ال ّله تعاىل.
فقال له :يا حسني إين أخاف أن تهُ دم داري بالكوفة ،وتنهب أموايل.
خريا من دارك.
فقال له احلسني :أنا أبني لك ً
فقال :أخشى أن تؤخذ ضياعي بالسواد.

فقال له احلسني :أنا أعطيك من مايل البغيبغة وهي عني عظيمة بأرض احلجاز،

وكان معاوية ،أعطاين يف ثمنها ألف ألف دينار من الذهب فلم أبعه إياها ،فلم يقبل عمر
بن سعد شي ًئا من ذلك.

فانرصف عنه احلسني Eوهو غضبان وهو يقول :ذبحك ال ّله يا بن سعد عىل

فراشك عاجلاً  ،وال غفر لك يوم حرشك ونرشك ،فو ال ّله إين ألرجو أن ال تأكل من بر
يسريا.
العراق إال ً

عوضا عن الرب .
فقال له عمر بن سعد مستهز ًئا :يا حسني إن يف الشعري ً
(((

فحري باألمة أن تستقي من هذا النهج النبوي ما ينري
هذا هو هنج اإلمام وسريته،
ٌّ

هلا طريق التقدم واالزدهار.

((( حياة اإلمام الحسين .ج ،3ص.133

الإمام احل�سني وحركته ال�سلمية
 QQثقافة ال�سلم وثقافة العنف
Qالعنف وتهديد الأمن االجتماعي
Q
Qالتزام الإمام الح�سين بال�سلم في نه�ضته
Q

ّ ْ
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ ْ ُ ُ
﴿يا أيها الِين آمنوا ادخلوا يِف السِل ِم
َّ َ ُ
اَك َّف ًة َوال تَ َّتب ُعوا ُخ ُط َو ِ َّ ْ َ
ان إِن ُه لك ْم
ات الشيط ِ
ِ
َ ُ ٌّ ُ ٌ
عدو مبِني﴾ [سورة البقرة ،اآلية]208 :

Qثقافة ال�سلم وثقافة العنف
Q
مدنيا يعيش ضمن حميط اجتامعي ،فإن األجواء التي يرتبى فيها،
اإلنسان باعتباره ًّ

والثقافة التي يعيش ضمنها توجه نفسه وتؤثر عىل سلوكه .فإذا نشأ يف جمتمع تسوده

نفسيا لكي يسلك طريق السلم واملحبة والتعامل
الرمحة واملحبة والتكافل ،فإن ذلك هييئه ًّ
الصحيح يف حياته .أما إذا نشأ يف أجواء قاسية جافة ،أو كانت الثقافة السائدة يف جمتمعه

أشخاصا متمردين وعنفيني.
ثقافة تشجع عىل العنف ،فإن هذا املجتمع ينتج
ً

وهلذا نجد أن اإلسالم حيرص عىل أن يوفّر أجواء اجتامعية حماطة بالرمحة واملحبة،

شجع الوالدين عىل أن يغمرا الطفل بالعطف واحلنان ،وقد ورد يف األحاديث أن تقبيل
ُفي ّ
األب لولده له فيه أجر ،ففي احلديث عن رسول ال ّله Aقال« :من ّقبل ولده كتب ال ّله

له حسنة»  ،وعنه Aأنه قال« :أكثروا من قبلة أوالدكم فإن لكم بكل قبلة درجة يف
(((

اجلنة» .
(((

ٍ
رواية أن أحدهم رأى رسول ال ّله Aوقد أجلس احلسنني عىل فخذيه وكان
ويف

((( وسائل الشيعة .ج ،21ص ،485حديث.27655
((( رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل .مكارم األخالق ،الطبعة الثانية 1422ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي) ،ص.211
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يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى ،فقال :يا رسول ال ّله إن يل عرشة من األوالد ما قبلت

واحدا منهم ،فقال رسول ال ّله« :ما ع ّ
يل منك أن نزع ال ّله الرمحة منك»  ،ويف الوسائل
ً

(((

(((

قال« :من ال يرحم ال يرحم».

فينبغي أن يعيش الولد يف ظل املحبة واحلنان منذ صغره.
واإلسالم يأمر كل أبناء املجتمع أن يعطفوا عىل الصغري ،وهذه من آداب اإلسالم

ومن توجيهاته السامية ،كام قال رسول ال ّله« :Aوقروا كباركم وارمحوا صغاركم» .
(((

إنه ُيريد لإلنسان أن يعيش يف جمتمع تسوده الرمحة وليس فقط ضمن العائلة،

قدر ذاك ،ويصل أرحامه ،وال
وي ّ
وبذلك تنعكس هذه الرتبية عىل سلوكه فرتاه حيرتم هذا ُ

ُيؤذي جريانه.

ويف اإلسالم تعاليم خاصة باليتيم ألنه فقد أحد الوالدين أو كليهام باعتبارمها

اجلهة التي تغمره بالعطف والرمحة بشكل أساس ،لذا يأمر اإلسالم بأن تكون لليتيم
ِ
َ
يم فَال َت ْق َه ْر﴾ [سورة الضحى ،اآلية ،]9 :لكي يرتبى هذا
معاملة خاصة ،يقول تعاىل﴿ :فَأ َّما ا ْل َيت َ
اليتيم يف أجواء الرمحة والسالم.
أما إذا تربى اإلنسان يف أجواء قاسية جافة ،ال أحد يعتني به ،أويعطف عليه ،فهذا

اإلنسان ال ُيمكن أن تتوقّع منه إال ذات الطريقة التي عاشها يف صغره ،فقد يكون عنده
حس انتقام من املجتمع ومن املحيط حوله ،يتعامل بنفس اجلفاف والقسوة.

وهلذا جتد اإلسالم حيذر من وجود حاالت الفقر واحلاجة والظلم يف املجتمع ،ملا

تنتجه هذه احلاالت من ردات فعل سلبية جتاه املجتمع ،وهلذا ورد يف احلديث عن رسول
((( مكارم األخالق .ص.220
((( وسائل الشيعة .ج ،21ص ،485حديث.27657
((( بحار األنوار .ج ،93ص.357
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كفرا»  .كام أن أليب ذر الغفاري كلمة مجيلة يقول فيها:
ال ّله Aقال« :كاد الفقر أن يكون ً
إذا ذهب الفقر إىل ٍ
بلد قال له الكفر خذين معك .
(((

(((

تحية الإ�سالم

وألن اإلسالم حيرص عىل أن يعيش اإلنسان يف ظل ثقافة السلم والسالم ،لذا

رشع املبادرة بالتحية بالسالم( :السالم عليكم) ،فقد ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال:
ّ
«إن السالم اسم من أسامء ال ّله تعاىل فأفشوه بينكم»  ،وورد عنه« :أبخل الناس من
(((

«إن ال ّله عز وجل حيب إفشاء
بخل بالسالم»  .وجاء عن أيب جعفر الباقر Eأنه قالّ :
(((

مستحبا ،ورد عن
تشجع عىل البدء بالسالم ،حيث جعلته
السالم»  ،وتعاليم اإلسالم ّ
ً
(((

رسول ال ّله Aأنه قال« :السالم تطوع والرد فريضة»  ،وبالسالم ُيرسل اإلنسان رسالة
(((

خريا.
اطمئنان ملن يلتقيه وكأنه يقول له :لن تنال مني إال ً

هكذا يوفر اإلسالم هذه الثقافة لإلنسان بحيث يكون ً
مهيأ للسلم والتعاون مع

اآلخرين يف حياته ،فتدفعه هذه الثقافة للتفكري يف اآلخرين ال أن يركز عىل ذاته فقط،

متمحورا حول
أنانيا
ً
ويف املقابل فإن الثقافة التي تنتج العنف ،هي ثقافة جتعل اإلنسان ً
ذاته ورغباته ،وال هيمه أمر اآلخرين ،هذه الثقافة هتيئ أرضية العنف لدى اإلنسان،

ألنه ال يبايل باآلخرين وهيتم بنفسه فقط .وقد تكون مصاحله تقتيض منه أن يعتدي عىل

اآلخرين.

وهنا مسألة مهمة :ثقافة اإلسالم ُتريب اإلنسان عىل أن ال هيتم بنفسه فقط ،إذ عليه
((( الكافي .ج ،2ص.307
((( محمد جواد مغنية .الشيعة في الميزان ،الطبعة الرابعة 1399ﻫ( ،بيروت :دار التعارف) ،ص.364
((( آقا حسين البروجردي .جامع أحاديث الشيعة .ج ،20الطبعة األولى1416ﻫ( ،قم المقدسة)،
ص ،118حديث.12
((( مستدرك الوسائل .ج ،8ص ،358حديث.1
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،20ص ،116حديث.1
((( وسائل الشيعة .ج ،12ص.58
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اإلحس ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ان﴾[سورة النحل ،اآلية ،]9 :أي اإلحسان
أن هيتم باآلخرين﴿ :إ َّن ال ّل َه َي ْأ ُم ُر با ْل َع ْدل َو ْ َ

إىل اآلخرين .ويف احلديث عن رسول ال ّله Aأنه قال« :اخللق عيال ال ّله عز وجل فأحبهم
إليه أنفعهم لعياله» .
(((

وهذه الثقافة توجه اإلنسان إىل أن أهم لذة حتققها ليست حتقيق رغباتك الشخصية

املادية ،بل هي تلك اللذة املعنوية التي تكمن يف خدمتك اآلخرين.

يبق من عمرك إال ساعة واحدة ففيم كنت
وقد سئل أحد العلامء الصاحلني :إذا مل َ

ترصفها؟

قال :أجلس عىل باب داري أنتظر صاحب حاجة فأقيض له حاجته .وهذه هي

ثمرة تعاليم اإلسالم.

توجه اإلنسان لالهتامم بحاجات اآلخرين ،بل
ويف القرآن الكريم ٌ
آيات كثري ٌة ّ
ِ
ِ
اصةٌ ﴾[سورة احلرش،
﴿و ُي ْؤث ُرونَ عَلىَ َأ ْنفُ س ِه ْم َو َلو كَ انَ بهِ ِ ْم َخ َص َ
حيض القرآن عىل اإليثار َ
﴿و ُي ْط ِع ُمونَ
اآلية ،]9 :ويروي لنا من سرية أهل البيت أروع األمثلة يف ذلك ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
ريا * إِ َّنماَ ُن ْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه ال ّله ال ُن ِر ُيد ِم ْن ُك ْم َج َز ًاء َوال
الط َع َام عَلىَ ُح ِّبه م ْسكي ًنا َو َيتيماً َو َأس ً
ورا﴾[سورة اإلنسان ،اآليتان  ،]9-8هذه اآلية حتكي القصة املعروفة عن أهل البيت،B
ُش ُك ً
(((

عائلة كاملة أفرادها صائمون :عيل وفاطمة واحلسنان Bوخادمتهم ،وعند اإلفطار

جوعا ،ويف اليوم الثاين يأتيهم يتيم ،ويف اليوم الثالث
ّ
يقدمون كل الطعام ملسكني ويبيتون ً

إيثارا منهم ،ولذا خ ّلد القرآن
يأتيهم أسري ،ويف الثالثة أيام يقدمون طعامهم إىل آخرين ً
هذه احلادثة العظيمة.

ويف التاريخ اإلسالمي أحداث كثرية تجُ ّسد هذه الثقافة ،ففي إحدى املعارك

((( الشريف الرضي .المجازات النبوية0 ،قم :منشورات مكتبة بصيرتي) ،ص.241
((( لتفاصيل القصة يراجع تفسير مجمع البيان .ج ،10ص ،209وبحار األنوار .ج ،35ص ،245باإلضافة
إلى كتب أسباب النزول.
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اإلسالمية ،قال أحدهم :أتيت أتفقد اجلرحى وكان عندي ماء ،فأتيت ابن عمي وقلت

له :أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم ،فإذا أنا برجل يقول :آه! آه!
آه!

فأشار إ َّيل أن انطلق إليه ،فقلت :أسقيك؟ فأشار أن نعم .فسمع آخر يقول :آه!
فأشار أن انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات .فرجعت إىل الثاين فإذا هو قد مات.

فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات .
(((

هكذا نجد عمق اإليثار لدى أصحاب رسول ال ّله.

هذه الثقافة جتعل اإلنسان يمتنع عن االعتداء عىل اآلخرين ،عىل دمائهم أو

أرواحهم أو أمواهلم .ففي احلديث عن رسول ال ّله Aأنه قال« :املسلم من سلم الناس

من يده ولسانه» .
(((

اعتداء عىل
من جانب آخر فإن ثقافة القرآن تعترب االعتداء عىل شخص واحد
ً
ْس َأو فَس ٍ
األر ِ
﴿م ْن َق َت َل َنفْسا بِغ ِ َنف ٍ
اد فيِ َ
اس جمَ ِ ًيعا َو َم ْن
البرشية كلهاَ :
ض ف ََك َأ َّنماَ َق َت َل ال َّن َ
ْ
ً َيرْ
َ
اس جمَ ِ ًيعا﴾[سورة املائدة ،اآلية .]32 :ويف احلديث عن رسول ال ّله Aأنه
َأ ْح َي َ
اها ف ََك َأ َّنماَ َأ ْح َيا ال َّن َ
مجيعا أهون عند ال ّله من دم يسفك بغري حق» .
قال« :لزوال الدنيا ً
(((

فهذه الثقافة تريب عىل رعاية حقوق اآلخرين وعدم االعتداء عليهم ،قال تعاىل:
ِ
ين﴾[سورة املائدة ،اآلية ،]87 :وورد يف احلديث عن أيب
{وال َت ْع َت ُدوا إِ َّن ال ّل َه ال يحُ ِ ُّب المْ ُ ْع َتد َ
َ
عبدال ّله Eأنه قال« :من رشك يف دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بني

((( أبو عبدال ّله محمد بن أحمد األنصاري القرطبي .تفسير القرطبي ج ،18الطبعة األولى1420ﻫ،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.28
((( الشيخ الصدوق .صفات الشيعة( ،طهران :كانون انتشارات عابدي) ،ص.31
((( المزي .تهذيب الكمال .ج ،9الطبعة الرابعة1413ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة) ،ص ،237وكنز
العمال .حديث .39947
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عينيه :آيس من رمحة ال ّله» .
(((

ويف الرواية أن النبي Aبعد إكامل أعامل منى وقف باملسلمني وقال« :يا أهيا الناس

أي يوم هذا؟» قالوا :يوم حرام ،ثم قال« :يا أهيا الناس فأي شهر هذا؟» قالوا :شهر
حرام ،قال« :أهيا الناس أي بلد هذا؟» قالوا :بلد حرام ،قال« :فإن ال ّله عز وجل حرم

عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

إىل يوم تلقونه» .
(((

ثقافة الع�صر المادية

ومن املؤسف أن البرشية اليوم تعيش يف ظل ثقافة تنتج العنف وتريب عىل العنف،

وحترض شهوات اإلنسان وغرائزه،
هذه الثقافة املادية التي تركز عىل حمورية الذاتّ ،
وتوفر عرب اإلعالم خمتلف الوسائل التي تدعم هذا التوجه.

متجد القوة والغلبة ،وتغرس يف الناس هذا التوجه ،حتى األطفال،
هذه الثقافة التي ّ

من خالل أفالم الكرتون التي يف غالبها ثقافة عنف.

فيوميا
إضاف ًة إىل أن مناظر العنف والدماء والقتل ما عادت مستنكرة كام يف املايض،
ًّ

يف نرشات األخبار يرى اإلنسان األشالء واجلثث والقتىل والدمار ،هذه املناظر التي كان

أمرا مألوفًا
اإلنسان يف املايض ينهار بمجرد أن يسمع عنها ال أن يراها ،أصبحت اليوم ً

وطبيعيا عند الصغار والكبار .هذه املظاهر تنتج العنف وتروج له يف املجتمعات .ولذلك
ً
تعاين خمتلف املجتمعات من العنف واجلريمة.

ففي أمريكا يف كل ثانيتني ونصف تقع جريمة.
ويوجد يف أمريكا أكثر من  5آالف عصابة إجرامية منظمة.
((( عالء الدين علي المتقي الهندي .كنز العمال ،الطبعة الخامسة 1405ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة)،
حديث .39935
((( الخصال .ص.487

اإلمام الحسين وحركته السلمية

69

I
Q

ويف إحصائية استبيانية أجريت عىل جمموعة كبرية من األمريكيني ،وقد سئلوا :ما

أبرز املشاكل التي تواجهوهنا؟ فكان ما نسبته  %21أجابوا :جرائم العنف .و % 40من
األمريكيني يضطرون إىل تغيري نمط حياهتم خوفًا من اجلرائم واملجرمني.

جزءا من هذا العامل ،وتصله عرب اإلعالم ووسائل االتصال هذه
وجمتمعنا باعتباره ً

الثقافة وأنامط السلوك املختلفة ،لذلك أصبحنا نعيش مثل هذه املشكلة يف جمتمعاتنا.

Qالعنف وتهديد الأمن االجتماعي
Q
يمجد أصحاب القوة بدلاً
حينام تصبح حاالت العنف طبيعية أمام الناس ،وحينام ّ

من الوقوف مع املظلوم ،هنا يهُ دد أمن املجتمع .يف حني أن ثقافة اإلسالم تأمر املجتمع
بالتعاطف مع املظلوم وإدانة الظامل .والقرآن الكريم يخُ ّلد إدانة لظلم وقع قبل آالف
السنني ،العتداء وقع عىل جمموعة مؤمنة بغري حق ،يقول تعاىل﴿ :والسماَ ِء َذ ِ
ات ا ْلبرُ ُ ِ
وج *
َ َّ
ٍ ِ
ِ ٍ
األخد ِ
ِ
ود﴾ [سورة الربوج ،اآليات.]4-1 :
اب ُ ْ ُ
َوا ْل َي ْو ِم المَْ ْو ُعود * َو َشاهد َو َم ْش ُهود * قُت َل َأ ْص َح ُ
هكذا ُيربز القرآن هذه احلادثة وهبذا التهويل.

ونحن إذ نذكر املآيس واملظامل التي وقعت عىل أهل البيت إنام من أجل ترسيخ هذه

القاعدة ،وهي :التعاطف مع املظلومني.

ويف املقابل هناك ثقافة تمُ ّجد الظاملني ،وال تستنكر ما يقومون به من ظلم ،وعند

موت الظامل تكفيه الشهادتان!

ويف بعض كتب الرتاث نجد مقوالت غريبة ،ففي كتاب التهذيب ،مثلاً  ،هناك

روايات عن عمر بن سعد ،ويف الرتمجة يقال عنه :عمر بن سعد تابعي ثقة قتل احلسني .
(((

وكأن جريمة قتل اإلمام احلسني ال تعني شي ًئا ،وال تستدعي اخلدش بوثاقة فاعلها!!

((( لقد استنكر بعض رجال الحديث توثيق عمر بن سعد ،منهم ابن معين حيث قال« :كيف يكون من قتل
الحسين ثقة؟» ،تهذيب التهذيب .ج ،7ص.396
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�أمن مجتمعنا� ...إلى �أين؟

جدا ،فاإلنسان يتطلع للعيش يف جمتمع يأمن
األمن االجتامعي
موضوع مهم ًّ
ٌ
فيه عىل نفسه ،وماله وعرضه ،وهذا أهم معلم لسعادة اإلنسان .ففي رواية عن اإلمام

الصادق Eيقول« :النعيم يف الدنيا األمن ،وصحة اجلسم ،ومتام النعمة يف اآلخرة دخول
اجلنة» .
(((

متوفرا ،فالناس يأمنون عىل أنفسهم وبيوهتم
يف املايض كان األمن يف جمتمعنا
ً

مالئكيا ،فقد حتدث جرائم ورسقات واعتداءات.
وعياهلم وأمواهلم ،مل يكن جمتمعنا
ً

ولكن هناك فرق بني أن تكون هذه حاالت فردية حمدودة ،وبني أن تكثر وتقرتب أن

تكون ظاهرة.

ويستغرب اإلنسان مما يسمعه بني آونة وأخرى من حاالت االعتداء عىل النفوس

نصدق أن ما حيصل بالفعل حيدث يف جمتمعنا الذي
واألعراض واألموال ،حتى ال نكاد ّ
كنا نفخر به ،ونتباهى أمام اآلخرين .واحلوادث يف هذا اإلطار كثرية ومنها االعتداء عىل
النساء برسقة حقائبهن وإيذائهن حال سريهن يف الشوارع واألسواق ،وكذلك االعتداء

عىل األطفال باالختطاف ،واالعتداء عىل العاملة الوافدة ،التي كانت إىل وقت قريب

تشعر باالطمئنان لكوهنا تعمل يف هذه املنطقة ،وبعض هذه اجلرائم تنقلها وسائل اإلعالم
مجيعا حالة
خطريا
وضعا
والصحف املحلية ،مما يؤكد أننا نعيش
مرعبا ،وجيب أن نعلن ً
ً
ً
ً
الطوارئ ،ونعيد النظر يف ثقافتنا وبراجمنا ومناهج تعليمنا ،وكذلك أداء األجهزة األمنية
والقضائية ،فهذه الظاهرة بدأت تنمو ،وقد سألت أحد املسؤولني يف اجلهات الرسمية،

جزء مما حيدث يف املجتمع!
هل ما ينرش يف اجلرائد أمر مضخم؟ أجابني :بل إن ما ُينقل ٌ

و ُتشري التقارير الدولية أن أفضل بلد يف العامل نجحت يف ختفيض نسبة اجلريمة هي

اليابان ،فام هو السبب؟

((( الشيخ الصدوق .معاني األخبار ،طبعة 1379ﻫ( ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمي) ،ص.408
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تقول الدراسات يكمن السبب يف كثرة املؤسسات الشبابية يف اليابان حيث يوجد

( )540ألف مؤسسة هتتم بالشباب ،واحدة من تلك املؤسسات اسمها «وحدة اإلرشاد
والتوجيه للشباب» ،فيها ( )126ألف متطوع من الشباب ،وهناك مؤسسة املرأة للتأهيل،

ختص النساء فقط ،وفيها ( )360ألف امرأة متطوعة.

ويساعد عىل
أمر رضوريُ ،
فوجود املؤسسات التي تعنى بالشباب وتستقطبهم ٌ

حدة اجلرائم يف املجتمع .وعلينا أن نغتنم فرصة تواجد الشباب يف املجالس
ختفيف ّ
احلسينية لتوجيه الشباب وتشجيع املجتمع ملثل هذه املؤسسات.

كثريا بام حيدث يف عاشوراء من تفاعل مع الشعائر إذا مل
رس ً
كام أن علينا أن ال ُن ّ

نستثمرها يف إصالح السلوك االجتامعي ،إن هذا التفاعل يحُ ملنا مسؤولية كبرية ،وهي أن
ُّ
فالكل مسؤول ،واألجهزة األمنية مطالبة ببذل املزيد من
ال نغفل عماّ جيري يف املجتمع،
دورا أكرب يف
اجلهد ،صحيح أهنا انشغلت بمواجهة اإلرهاب ،ولكن املواطنني يتوقعون ً
محاية األمن االجتامعي .واجلهات القضائية كذلك عليها أن تكون أكثر رصامة يف إصدار
األحكام ،ألن العابثني إذا شعروا بوجود تساهل فإن ذلك يدفعهم ملامرسة اجلرائم وعدم

االكرتاث بالعقوبة.

فينبغي أن يكون الردع باملستوى املطلوب الذي يستحقه املجرم ،ال أن نتساهل مع

املجرمني ،ونسمح للوساطات ،فنحن يف مرحلة نحتاج فيها للرصامة.

Qالتزام الإمام الح�سين بال�سلم في نه�ضته
Q
ملاذا حترك اإلمام احلسني؟ هل يف هنضته خمالفة ملنهج السلم؟

ً
حفاظا عىل أمن األمة ،ومحاية مصاحلها ،وقد رأى أن
اإلمام احلسني Eإنام حترك

قدم للناس أم ًنا ،بل تعتدي عليهم ،وقد قال فيهم أمري املؤمنني عيل
سلطة بني أمية ال ُت ّ
عقدا إال حلوه.
حمرما إال استحلوه ،وال ً
أيب طالب« :وال ّله ال يزالون حتى ال يدعوا ل ّله ً
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وحتى ال يبقى بيت مدر ،وال وبر ،إال دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم ،وحتى يقوم

الباكيان يبكيان :باك يبكي لدينه ،وباك يبكي لدنياه» .
(((

بين الخالفة والملك

هذه األمة التي كانت تعيش يف ظل اخلالفة الراشدة ،التي انتهت باستشهاد أمري

أمريا للمؤمنني!
املؤمنني عيل بن أيب طالب ،وفجأة ُيصبح يزيد ً

اإلمام احلسني Eالتزم بوثيقة الصلح التي عقدها اإلمام احلسن Eمع معاوية،

رغم نكث الطرف اآلخر للوثيقة ،ورغم كل التالعب الذي حصل يف بيت مال املسلمني،
وقد أعلن ذلك معاوية حينام خاطب املسلمني بقوله :ما قاتلتكم لكي تصوموا وال لتصلوا

ألتأمر عليكم ،ولقد
وال لتزكوا وال لتحجوا ،وأعلم أنكم تفعلون ذلك ،وإنام قاتلتكم
ّ

مكنني ال ّله من رقابكم وأنتم كارهون.

وأشري هنا إىل كتاب مجيل ملفكر إسالمي وداعية معروف وهو الشيخ أبو األعىل

املودودي وهو من كبار علامء املسلمني يف هذا العرص ،حصل عىل جائزة امللك فيصل

جدا اسمه (اخلالفة وامللك) ،
خلدمة اإلسالم سنة 1997م .هذا العامل لديه كتاب مهم ًّ
(((

يتحدث فيه عن اخلالفة التي انتهت بمقتل اإلمام عيل ،Eويقارهنا بامللك العضوض
ويشري أبو األعىل يف كتابه إىل أن الدولة األموية إنام تأسست بسبب
الذي بدأته بنو أميةُ .
األرضية التي هيأهتا البطانة التي أحاطت باخلليفة عثامن.

وقد انزعج البعض من هذا الكتاب بسبب تعرضه للصحابة ،وقام الشيخ املودودي

برد مفصل أحلقه يف الطبعة الثانية وهي املتداولة ،أشار فيه إىل أن احرتام الصحابة ،ال

يمنع أن نأخذ الدروس من حياهتم ،وال يعني أن نسكت عىل األخطاء ،فبسكوتنا ُتصبح

رشعا يسري عليه الناس.
ً

((( نهج البالغة شرح محمد عبده ،الطبعة األولى 1409ﻫ( ،بيروت :دار البالغة) ،خطبة رقم .98
((( أبو األعلى المودودي ،الطبعة األولى 1398ﻫ( ،الكويت :دار القلم).
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وأيضا هناك كتاب للشيخ حممد قطب وهو عامل معروف من مرص أقام يف اململكة
ً

وشارك يف إعداد املناهج الدينية ،عنوان كتابه( :كيف نكتب التاريخ اإلسالمي) ،يقول

فيه« :مما ال شك فيه أن التاريخ السيايس للمسلمني هو أسوأ ما يف تارخيهم كله  ،...فام ال
شك فيه أنه قد وقعت انحرافات كثرية يف املجال السيايس عن اخلط اإلسالمي األصيل،

وأن هذه االنحرافات قد وقعت يف وقت مبكر من تاريخ اإلسالم مل يكن ينبغي أن
تقع فيه» .
(((

والعجيب يف أمر يزيد أنه كان ُيامرس انحرافه حتت عنوان اإلسالم ،يقول ابن كثري

يف (البداية والنهاية) عن يزيد بن معاوية« :فيه خصال حممودة من الكرم واحللم والفصاحة
أيضا إقبال عىل الشهوات ،وترك
والشعر والشجاعة وحسن الرأي يف امللك ،وكان فيه ً
بعض الصلوات يف بعض األوقات ،وإماتتها يف غالب األوقات» .
(((

أيضا« :أن يزيد كان قد اشتهر باملعازف ورشب اخلمر والغنا
ويروي ـ ابن كثري ـ ً

والصيد واختاذ الغلامن والقيان والكالب والنطاح بني الكباش والدباب والقرود ،وما

خممورا ،وكان يشد القرد عىل فرس مرسجة بحبال ويسوق به،
من يوم إال يصبح فيه
ً
ويلبس القرد قالنس الذهب ،وكذلك الغلامن ،وكان يسابق بني اخليل ،وكان إذا مات

القرد حزن عليه» .
(((

هذا هو أمري املؤمنني!
وليا للعهد ،خاطبه قائل  :يا
وأعظم مما سبق ،عندما أراد معاوية أن جيعل َ
يزيد ً
(((

((( محمد قطب .كيف نكتب التاريخ اإلسالمي ،الطبعة األولى 1412ﻫ( ،القاهرة :دار الشروق)،
ص.16
((( ابن كثير الدمشقي .البداية والنهاية .ج ،8الطبعة األولى 1421ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية)،
ص.239
((( المصدر نفسه .ج ،8ص.244
((( البداية والنهاية .ج ،8ص.236
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بني ما أقدرك عىل أن تصل حاجتك من غري هتتك يذهب بمروءتك وقدرك ،ثم أنشده:
ّ
انصب هنارك يف طالب العال

واصرب عىل هجر احلبيب القريب

غطى عليه الليل أستاره

فبات يف أمن وعيش خصيب

ف��ب��ارش الليل ب�ما تشتهي
حتى إذا الليل أتى بالدجا
ً
ناسكا
ك��م ف��اس��ق حتسبه
ول���ذة األمح���ق مكشوفة

ف��إن�ما ال��ل��ي��ل هن���ار األري���ب

واكتحلت بالغمض عني الرقيب
قد ب��ارش الليل بأمر عجيب

يسعى هب��ا ك��ل ع��دو مريب

وحتى إن زياد بن أبيه عندما شاوره معاوية يف أمر يزيد أشار عليه أن يتمهل

عسى أن يتغري سلوك يزيد فيكون باإلمكان تسويقه ،تقول الرواية التارخيية التي يروهيا

اليعقويب يف تارخيه أن ابن زياد قال ملعاوية :ما يقول الناس إذا دعوناهم إىل بيعة يزيد،
(((

وهو يلعب بالكالب والقرود ،ويلبس املصبغات ،ويدمن الرشاب ،ويميش عىل الدفوف،

وبحرضهتم احلسني بن عيل ،وعبد ال ّله بن عباس ،وعبد ال ّله بن الزبري ،وعبد ال ّله بن عمر،
ولكن تأمره ،ويتخلق بأخالق هؤالء حولاً وحولني ،فعسينا أن نموه عىل الناس.
هذا هو يزيد مالعب القردة ،وشارب اخلمر ،واملعلن للفسق ،وقاتل النفس

أمريا للمؤمنني ،ولقد أجاد شاعر أهل البيت السيد جعفر
املحرمة ،ويف األخري ُيصبح ً
ّ
احليل حيث يصف احلالة بقوله:

مل أدر أين رجال املسلمني مضوا

العارص اخلمر من لؤم بعنرصه

وكيف صار يزيد بينهم ملكا
ومن خساسة ٍ
طبع يعرص الودكا

لذلك أعلن اإلمام احلسني موقفه من أول يوم يف دار الوليد الوايل عىل املدينة حني

طلب منه أن يبايع ،عندها قال« :أهيا األمري إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف
((( أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر .تاريخ اليعقوبي .ج ،2طبعة 1384ﻫ( ،النجف :منشورات المكتبة
الحيدرية) ،ص.220
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املالئكة بنا فتح ال ّله وبنا ختم ال ّله ويزيد رجل فاسق ،شارب اخلمر ،قاتل النفس املحرمة،

معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله» .
(((

ٍ
بفرقة أن
يزيد مل يستسغ ذلك ،فأمر
أرص اإلمام Eعىل موقفه ،ولكن َ
وبالفعل ّ

متيض إىل مكة وأن تقتل اإلمام احلسني Eولو كان متعلقًا بالكعبة.

الح�سين والنه�ضة ال�سلمية

تتحمل مسؤوليتها،
حترك لتوعية األمة لكي ّ
وعندما علم اإلمام احلسني Eباألمر ّ

سالحا ،وقال كلمته املشهورة التي تبني
أعلن حركته السلمية للتغيري دون أن يستخدم
ً
مفسدا وال ظاملًا وإنام خرجت لطلب
بطرا وال
ً
سبب خروجه« :أين مل أخرج أرشً ا وال ً
جدي
اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر وأسري بسرية ّ

وأيب ».
(((

ويف أكثر من مورد يعلن اإلمام احلسني  Eأن حركته سلمية وليست للحرب،

ومن ذلك موقفه مع احلر بن يزيد الرياحي الذي قدم بألف فارس قد أهنكهم العطش ،
(((

وقفوا أمام اإلمام Eوقت الظهرية ،يف شدة احلر ،ورآهم اإلمام Eوقد أرشفوا عىل

اهلالك من شدة الظمأ ،وكانت فرصة سانحة لإلمام Eأن يقاتلهم ويستويل عىل عتادهم،
لكنه ّ
وغض النظر عنهم ،وهو يعلم أهنم جاؤوا لقتاله وسفك دمه ،وقد أشار
رق حلاهلم،
َّ

عليه بعض أصحابه بذلك ،إال أن هنج اإلمام ليس كذلك ،وذلك ألن شعاره« :إين أكره

أن أبدأهم بقتال»  ،ثم أمر أصحابه أن يسقوهم وأن يرشفوا خيوهلم ترشيفًا.
(((

من هنا يؤكد اإلمام احلسني Eلألمة أنه ال ينبغي استخدام العنف والسالح يف
((( السيد ابن طاووس .اللهوف في قتلى الطفوف ،الطبعة األولى 1417ﻫ( ،قم :أنوار الهدى) ،ص.17
((( لجنة الحديث في معهد باقر العلوم .موسوعة كلمات اإلمام الحسين ،الطبعة الثالثة1416ﻫ( ،قم :دار
المعروف) ،ص.354
((( حياة اإلمام الحسين .ج ،3ص.74
((( بحار األنوار .ج ،45ص.5
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التغيري السيايس؛ ألن ذلك ليس يف مصلحة املجتمع .وقد حتدث علامؤنا وفقهاؤنا عن
هذا اجلانب ،ومن أبرزهم ،املرجع الراحل السيد حممد الشريازي ،Dالذي كتب يف

هذا املجال كتب عدة حول (الالعنف يف اإلسالم) وحول (السلم والسالم)  ،وأكد
(((

(((

فيها أنه ال جمال لفرض الرأي والتس ّلط عىل الناس بالسالح والقوة ،وأن هذه املامرسات

ليست من اإلسالم يف يشء.

ومع األسف يف عرصنا هذا ُش ّوهت سمعة اإلسالم واملسلمني بسبب الترصفات

خريا ،وبسببها فقدت األمة أمنها واستقرارها،
اإلرهابية التي ال ُتريد لإلسالم وال للمسلني ً
بلد من بالد املسلمني إال وترضر منها.
ومل يبق ٌ

نسأل ال ّله تعاىل أن يقي األمة رش الفتن ،إنه عىل كل ٍ
يشء قدير.

((( السيد محمد الشيرازي .الالعنف في اإلسالم ،الطبعة األولى 2002م( ،بيروت :دار العلوم).
((( السيد محمد الشيرازي .السلم والسالم ،الطبعة األولى 1426ﻫ( ،بيروت :دار العلوم).

التناف�س الإيجابي وتقدم املجتمع
Qطموح التفوق
Q
Qم�شروعية التناف�س
Q
Qبين ال�صراع ال�سلبي والتناف�س الإيجابي
Q

ذَّ
َخلَ َق ال ْ َم ْو َ
ال َياةَ
ت َو حْ َ
﴿الِي
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ
ك ْم أَ ْ
ح َس ُن َع َم اًل َو ُه َو الْ َعزيزُ
يِلبلوكم أي
ِ
الْ َغ ُف ُ
ور﴾[سورة الملك ،اآلية.]2 :

Qطموح التفوق
Q
اإلنسان من حبه لذاته يرغب أن حيوز أكرب قدر ممكن من املكاسب واملصالح ،ويف

بعض األحيان قد ال يلتفت اإلنسان إىل مكسب معني ،فإذا ما رأى أن غريه قد أحرز
هذا املكسب حيصل لديه حتفز نحو ذلك املكسب ،وبالتايل فإن أي تقدم حيرزه إنسان يف
املجتمع قد حيفز اآلخرين حتى يصلوا إىل مستواه ،لوجود طموح التفوق.

جاهدا ليكون هو املتقدم عىل
وكحالة طبيعية يف اإلنسان السوي أنه يسعى
ً

اآلخرين ،ويف خمتلف امليادين ،بعكس اإلنسان اخلامل ،فام الفرق بني الشخصيتني؟

طموحا للتفوق هو إنسان
اإلنسان السوي يكون لديه طموح ،والذي ال يملك
ً

خامل.

اإلنسان السوي يتمنى اخلري لنفسه ،ويتمنى املصلحة األكثر لذاته ،ويرغب فيها،

ويفتش عن الطرق التي يتقدم من خالهلا كام تقدم اآلخرون.

فاقدا للثقة بنفسه ،فيبحث عن املربرات ،التي
لكن اإلنسان اخلامل عادة ما يكون ً

ُيربر هبا تقاعسه.

المحور الأ�سا�س للتفوق
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هناك عوامل مساعدة للتفوق والتقدم ،ولكن املحور األساس للتفوق هو إرادة

اإلنسان .فاإلنسان الذي لديه إرادة يتجاوز الصعوبات والعوائق.

وهنا نذكر هذه القصة التي تكشف قيمة اإلرادة :منذ ما يقرب من سنة كانت

هناك إحدى الطالبات املتفوقات من املنطقة الرشقية يف اململكة (مي امللحم) التي
(((

حازت جائزة األمري حممد بن فهد للتفوق العلمي (وهي جائزة هتدف لتحفيز الطالب
والطالبات للتفوق والتقدم يف دراستهم) أربع مرات متتالية ،يف املرحلة االبتدائية

(1412ﻫ) واملتوسطة (1418ﻫ) والثانوية (1421ﻫ) واملرحلة اجلامعية (1426ﻫ)،
رغم أهنا كانت مبتالة بمرض مزعج وهو املرض املعروف بـ (أنيميا البحر األبيض
املتوسط) وهو مرض يصيب الدم وحيرم اإلنسان من كريات الدم احلمراء التي حتمل

األوكسجني إىل القلب.

وقد اكتشف والداها مرضها بعد والدهتا بثالثة أشهر وأصبحت بذلك حتتاج إىل

شهريا.
نقل دم
ً

وتبديل الدم ليس باألمر اليسري فهو مرض صعب ،ولكنها مع هذا املرض تفوقت

يف كل املراحل ،وقد نرشت عنها الصحف يف حينها.

هكذا إذا كانت لدى اإلنسان إرادة للتقدم والتفوق يستطيع أن يتخطى العوائق

وصعوبات الظروف التي يعيشها.

ق�صة من التراث

شخصا متعلقًا بأستار الكعبة وهو
يقول األصمعي :كنت أطوف بالبيت فوجدت
ً

ويكرر هذا الدعاء ببكاء.
يدعو بإحلاح ويبكي :اللهم إين أسألك ميتة أيب خارجةُ ،

كبريا
يقول :تساءلت يف نفيس ما هي ميتة أيب خارجة!! فهل هو حقق ً
فتحا ً

((( جريدة اليوم ،العدد  ،12022الصادر بتاريخ االثنين1427/4/17ﻫ.
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واستشهد ،أو قام بإنجاز علمي ضخم ومات ....،يقول :بعد أن أكملت طوايف ،جئت
عند ذلك الرجل وتركته هيدأ قليلاً من بكائه وترضعه وهتجده ،ووجهت السؤال إليه:

كيف كانت موتة أيب خارجه؟!

قال :أال تعلم؟ قلت :ال!
قال :إن أبا خارجة أكل حتى امتأل ،ورشب حتى ارتوى ،ونام يف الشمس .فامت

شبعان ،ريان ،دفآن.

بعض الناس ليس لدهيم طموح فرتاه يراوح مكانه فيقبل بأقل مستوى درايس،

وأقل مستوى وظيفي ،وهذه طبيعة اإلنسان اخلامل ،ينام اإلنسان السوي يتطلع ألعىل
مستويات الطموح يف خمتلف املجاالت ،يقول «أبو الطيب املتنبي»:
إذا غامرت يف رشف مروم

فطعم املوت يف أمر حقري

فال تقنع بام دون النجوم

كطعم املوت يف أمر عظيم

ووردت روايات ونصوص كثرية تشجع اإلنسان عىل علو اهلمة ،يقول اإلمام

عيل« :خري اهلمم أعالها» ،ويقول« :من رقى درجات اهلمم عظمته األمم» ،وقال« :من

رشفت مهته عظمت قيمته» .
(((

ونقرأ يف دعاء مكارم األخالق لإلمام زين العابدين عيل بن احلسني Eإذ يقول:

«اللهم صل عىل حممد وآل حممد وبلغ بإيامين أكمل اإليامن ،واجعل يقيني أفضل اليقني،
وانته بنيتي إىل أحسن النيات ،وبعميل إىل أحسن األعامل» .
(((

((( عبدالواحد اآلمدي التميمي .غرر الحكم ودرر الكلم ،الطبعة األولى 1407ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي).
((( اإلمام زين العابدين علي بن الحسين .الصحيفة السجادية ،ص.145
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Qم�شروعية التناف�س
Q
متقدما ،فإن ذلك يؤدي إىل حصول
إذا فكر كل إنسان سوي يف أن يكون متفوقًا
ً

تنافس يف املجتمع ،وهذه ميزة املجتمعات املتقدمة .بعكس املجتمعات الراكدة ،فالناس

فيها يميلون إىل السكون ،فإذا كان هناك رأي سائد ،أو فكرة رائجة ،أو زعامة متمكنة،

فإهنم ينزعجون من ظهور رأي آخر ،أو فكرة أخرى ،أو بروز زعامة جديدة.

والسبب يف ذلك أن بروز أفكار جديدة ،أو ظهور قوة جديدة يف املجتمع ،ختلق

حالة من التنافس ،وهذه احلالة غري مقبولة يف املجتمعات الراكدة؛ ألهنم يف الغالب

حيملون شعار احلفاظ عىل الوحدة ضمن جمتمع واحد ،وضمن حالة واحدة ،معتقدين

أن تعدد اآلراء واألفكار والزعامات ُتسبب متزق املجتمع.

ويف الواقع فإن أي تقدم بالفعل يسبب مشكالت ،وحتوطه عوائق ،ولكن الركود

بحد ذاته مشكلة أكرب ،ويحُ دث ختلفًا عظيماً يف املجتمع.

التنافس :حالة فطرية طبيعية يدعمها العقل ،واملتنافس إنسان لديه طاقة وكفاءة،
ٍ
ٍ
راكد
جمتمع متقدم تنمو طاقاته وقدراته ،أما إذا كان يف جمتمع
وهذا املتنافس إذا كان يف
متخلف فإن طاقاته ختبو وتوأد .وهذا الكالم جيري عىل األفراد واجلامعات.

وهنا كلمة رائعة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيقول« :الناس بخري ما

تفاوتوا فإذا تساووا هلكوا» .
(((

فالتفاوت هو الذي يذكي روح التنافس والتقدم.
والتنافس يف مصلحة املجتمع ،حيث يفجر كل إنسان طاقته وقدراته ،وكل جهة

من جهات املجتمع تسعى للتقدم ،وهذا من مصلحة املجتمع.

((( محمد بن علي بن بابويه القمي .أمالي الشيخ الصدوق ،طبعة 1389ﻫ( ،النجف :المطبعة الحيدرية)،
ص.531
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ونحن نرى يف األمور االقتصادية إذا كان هناك جهة واحده حتتكر السوق وال

يوجد من ُينافسها ،فإن ذلك ليس يف صالح املجتمع ،ألن هذه اجلهة ستتحكم يف
السوق ،وتتحكم يف األسعار ،وال هتتم يتطوير منتوجها ،ويف ذلك رضر عىل الناس.
ولكن إذا كان هناك تنافس وكان أمام الناس أكثر من خيار ،فذلك من مصلحتهم .وهو
دافع للمؤسسات لتقوي نفسها ،وتطور إنتاجها ،وأسلوب تعاملها ،وهذا يف صالح

املجتمع.

والتنافس هو الذي ينضج اآلراء ،إذا كانت فكرة سائدة يف املجتمع ،فكيف نضمن

أن هذه الفكرة ناضجة وأهنا األفضل واألصوب؟ ال ُيمكن ذلك إال من خالل ظهور
فكرة أخرى ،عندها سيكون نقاش حول األفكار ،فيتبني أي األفكار أصوب وأحسن،
وهذا الكالم ليس عىل صعيد اآلراء واألفكار فقط ،بل حتى عىل صعيد الزعامات

والقوى يف املجتمع.

تعاليم اإلسالم تشجع عىل التنافس ،وتدفع الناس نحوه يف العمل ،ويف
خمتلف املجاالت ،يقول تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق المَْ ْو َت َوالحَْ َيا َة لِ َي ْب ُل َوكُ ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن
َع َمال﴾ ،بمعنى أن احلياة هدفها أن تتفجر الطاقات والكفاءات ،وهذا ال حيصل إال
َس المْ ُتن ِ
ِ
اف ُسونَ ﴾ ،أي فليتنافس
بالتنافس ،ويف آية أخرى يقول تعاىل﴿ :وَفيِ َذل َك َف ْل َي َت َناف ِ َ َ
الناس يف أعامل اخلري ـ فاملجال مفتوح ،والتنافس مطلوب .ويف آية أخرى ،يقول
ِ
ال ّله تعاىل﴿ :ف ِ
ات﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]148 :استبقوا من املسابقة بمعنى
َاس َتبقُ وا الخَْيرَْ
ْ
كل شخص حياول أن يصل قبل اآلخر إىل اخلريات .ويف آية أخرى ،يقول تعاىل:
ُ ِ
ِ
ِ
ات َو ُه ْم لهََا َسابِقُ ونَ ﴾[سورة املؤمنون ،اآلية.]61 :
﴿أ ْو َلئ َك ُي َسار ُعونَ فيِ الخَْيرَْ
مسألة فقهية:

هناك مسألة فقهيه يذكرها الفقهاء يف كتاب صالة اجلامعة حول من ُيصيل بالناس
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مجاعة وهي :إذا تشاح األئمة رغبة يف ثواب اإلمامة .
(((

قد يستغرب البعض :كيف يتنافس أئمة عىل صالة اجلامعة ؟!  -الفقهاء يقولون

مأموما.
إماما أفضل له من أن يكون
ً
نعم؛ ألن صالة اجلامعة فيها أجر ،واإلنسان يكون ً
إماما حتى يكون ثوايب أكثر.
أنا أريد أن أكون ً

يقدمه املأمومون .فإذا اختلفوا ،فهناك مقاييس للتقديم:
يقول الفقهاء :يتقدم من ّ

األفقه ـ ثم األورع ـ ثم األكرب س ًّنا ،يف حال تساوهيم يف خمتلف املقاييس.

وبالتايل فالتنافس مرشوع حتى يف أعامل العبادة .واإلسالم ال يقمع حالة التنافس

بل يذكي حالة التنافس يف االجتاه اإلجيايب.

ونحن نقرأ يف سرية نبينا حممد Aكيف كان يثري التنافس اإلجيايب يف نفوس

أصحابه ،ويقر هذه احلالة ،كام يف مشهد حديثه مع األنصار بعد غزوة حنني.

تقول الرواية :أعطى الرسول Aما أعطى من العطايا لقريش من املؤلفة قلوهبم،

ومل يكن لألنصار منها يشء ،حتى كثرت منهم القالة ،وقال قائلهم( :لقي وال ّله رسول
ال ّله Aقومه) ...وقال سعد للرسول :يا رسول ال ّله إن هذا احلي من األنصار قد وجدوا
عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا الفيء الذي أصبت ،قسمت يف قومك ،وأعطيت

عطايا عظاما يف قبائل العرب ،ومل يك يف هذا احلي من األنصار منها يشء.
فقال الرسول« :فأين أنت من ذلك يا سعد؟».

قال :يا رسول ال ّله ما أنا إال من قومي.قال« :فامجع يل قومك يف هذه احلظرية».

فلام اجتمعوا أتاهم الرسول Aفحمد ال ّله وأثنى عليه وقال« :يا معرش األنصار،
ما مقالة بلغتني عنكم ،وجدة وجدمتوها عيل يف أنفسكم! أمل آتكم ُضـلاَّلاً فهداكم ال ّله،
((( محمد كاظم الطباطبائي اليزدي .العروة الوثقى ،ج ،2الطبعة األولى1410ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي) ،ص  ،571شرائط إمام الجماعة ،مسألة .18
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وعالة فأغناكم ال ّله ،وأعداء فألف ال ّله بني قلوبكم!».

فقالوا :بىل ،ال ّله ورسوله أمن وأفضل .ثم قال« :أال جتيبونني يا معرش

األنصار؟».

قالوا« :بامذا نجيبك يا رسول ال ّله؟ ل ّله ولرسوله املن والفضل!» .قال« :أما وال ّله
وطريدا
مكذبا فصدقناك ،وخمذولاً فنرصناك،
ولص ّدقتم :أتيتنا
ً
لو شئتم لقلتمَ ،
فلصدقتم ُ
ً

فآويناك ،وعائلاً فآسيناك ،أوجدتم يا معرش األنصار يف أنفسكم يف ُلعاعة من الدنيا
قوما ليسلموا ووكَ ْلتكم إىل إسالمكم! أال ترضون يا معرش األنصار أن يذهب
تألفت هبا ً
الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسول ال ّله إىل رحـالكم؟ ...فوالذي نفس حممد بيده

شعبا
لوال اهلجـرة لكنت ً
شعبا وسلكت األنصار ً
أمرءا من األنصار ،ولو سلك الناس ً
لسلكت شعب األنصار! اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار ،وأبناء أبناء األنصار»...
فبكى القوم حتى أخضلوا حلاهم .
(((

إذن التنافس اإلجيايب مرشوع وال خيل بالوحدة ،فالوحدة ال تعني أن يذوب الناس

مجيعا يف اجتاه واحد ،ورأي واحد ،إنام التعدد أمر مفيد ومرشوع ،والتعددية ال تعني
ً
التمزق والتفرق .نختلف يف الرأي والتوجه واالنتامء ،ولكن جتمعنا مصلحة واحدة

وقواسم مشرتكة ،فال مشكلة يف األمر .وجود التعدد ليس سي ًئا ،إنام املهم كيف ندير هذه

احلالة من خالل التنافس اإلجيايب.

Qبين ال�صراع ال�سلبي والتناف�س الإيجابي
Q
البعض من الناس إذا رأوا منافسني هلم يصبح لدهيم حالة سلبية جتاه املنافسة،

وهلذه احلالة السلبية أو الرصاع السلبي مظاهر ،من أبرزها:

((( محمد بن جرير الطبري .تاريخ الطبري ،ج ،2الطبعة الخامسة 1409ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي)،
ص.361
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اً
أول :كراهة املنافس وقطيعته

فبعض الناس يكره أن يربز منافس له ،وينزعج ويتأمل ،ال يريد أن يكون له منافس.

أيضا .وهذه حالة سلبية
ويغفل عن أنه كام من حقه أن يعمل ،فمن حق غريه أن يعمل ً
يمقتها اإلسالم ،وقد تصل باإلنسان إىل احلسد ،بيد أن اإلنسان املؤمن ال حيسد ،بل يغبط
أمر مرشوع ،أما أن تصل املسألة إىل
أخاه املؤمن بأن يتمنى أن يتقدم كام تقدم غريه ،وهذا ٌ
حسدا ،ويف كلمة مجيلة ألمري املؤمنني Eيقول« :احلاسد
احلقد والكراهية فهذا ُيسمى
ً

مغتاظ عىل من الذنب له» .
(((

والقرآن الكريم حيكي لنا قصة ابني آدم وكيف أن أحدمها وهو (قابيل) قرر قتل
﴿وا ْت ُل َع َل ْي ِه ْم ن ََب َأ ْاب َن ْي آ َد َم
أخيه (هابيل) ال ليشء إال ألن ال ّله تقبل قربانه ،يقول تعاىلَ :
ال لأََ ْق ُت َل َّن َك َق َ
اآلخ ِر َق َ
ال إِ َّنماَ َي َتق ََّب ُل ال ّل ُه
بِالحَْ ِّق إِ ْذ َق َّر َبا ق ُْر َبا ًنا َف ُتقُ ِّب َل ِمن َأ َح ِدهمَِا وَلمَ ْ ُي َتق ََّبلْ ِم َن َ
ِ
ِ
ني﴾ [سورة املائدة ،اآلية.]27 :
م َن المْ ُ َّتق َ
ثانيا:اإلساءة والعدوان عىل املنافس
ً

سواء بتسقيط شخصيته أو تشويه
قد يتجرأ البعض فييسء للمنافس ويعتدي عليهٌ ،

سمعته ،أو عرقلة أعامله ،أو أن ييسء له بأي طريق كان.

هذه اإلساءة ال مربر هلا ـ واملشكلة أن اإلنسان إذا سار هبذا االجتاه يتأخر أكثر.

هناك رواية مجيلة عن أهل البيت ،Bهذه الرواية يف بحار األنوار ،جاء فيها« :إن من يبني

يسريا .ومن يبني وهيدم يوشك أن ال يرتفع بناؤه» .
وال هيدم يرتفع بناؤه ،وإن كان ً
(((

ملاذا يتجه البعض لتسقيط اآلخرين؟ ملاذا تتعدى عىل اآلخرين وتيسء هلم وتشوه

سمعتهم؟ ألهنم سبقوك؟ ألهنم تفوقوا عليك؟ ألهنم أحرزوا ما مل حترز؟ هذا ال يخُ ّولك
((( ابن أبي جمهور األحسائي .عوالي اللئالي ،ج ،1الطبعة األولى1405ﻫ ( ،قم المقدسة :سيد الشهداء)،
ص.292
((( بحار األنوار .ج ،67ص.286
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وال ُيربر لك االعتداء عليهم.

فالرصاع السلبي من جانب يؤثر عىل اجلهة نفسها ،ويرض باملجتمع ،ومن ٍ
جهة

أخرى خيلق رصاعات وعداوات ،مما يؤدي إىل تفريق املجتمع ومتزيقه.

التناف�س الإيجابي طريق العقالء

عندما نتكلم عن التنافس اإلجيايب ال نتكلم عن حاله مثالية خيالية ،فنحن نرى

سياسيا
املجتمعات األخرى املتقدمة ،قد فتحت الباب للمنافسة يف كل املجاالت،
ًّ

واجتامعيا ،واألهم من ذلك كله هم يتنافسون عىل أشياء مهمة ،وعىل أرفع
واقتصاديا
ًّ
ًّ
املستويات ،كإدارة احلكم وقيادة املؤسسات الدولية .أما يف عاملنا العريب واإلسالمي
فاملنافسة عىل أشياء حمدودة ،ومع ذلك نجد الرصاعات والعداوات قائمة.

ولعل بعض املؤمنني كان يتوقع من ال ّله سبحانه وتعاىل أن ُيغلق األبواب أمام تلك

نظرا العتبارهم ال يؤمنون برسالة اإلسالم ،ولكن ال ّله تعاىل
املجتمعات كي ال تتقدم ً
يؤكد عدله العظيم فيقول تعاىل﴿ :كُ ًّ
ال ُّن ِم ُّد َه ُؤالء َو َه ُؤالء ِم ْن َع َطاء َر ِّب َك َو َما كَ انَ َع َطاء
ورا﴾.
َر ِّب َك محَ ْ ُظ ً

فاإليامن ليس ساحة للركود ،وإنام ساحة للعمل واجلهاد ،وهذه هي سنة احلياة:
{لي ْب ُل َوكُ ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َمال﴾.
َ

�صور التناف�س الإيجابي

اً
أول :االعرتاف باآلخر واحرتامه.
ثانيا :املراهنة عىل بذل اجلهد
ً

إذا كنت حتب أن تتقدم ،وال يتفوق عليك اآلخرون ،عليك أن تضاعف

جهدك وتطور عملك وإنجازك ،فهذا هو السبيل والطريق للنجاح والتنافس
َسَيى ال ّل ُه َع َم َل ُك ْم
اإلجيايب ،وهو ما تدعو إليه آيات القرآن الكريمَ :
﴿وق ُِل ْاع َم ُلو ْا ف رَ َ
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َو َر ُسو ُل ُه َوالمْ ُ ْؤ ِم ُنونَ ﴾.

﴿وإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّل ْغ َو َأ ْع َر ُضوا َع ْن ُه َو َقا ُلوا َل َنا َأ ْعماَ ُل َنا َو َل ُك ْم َأ ْعماَ ُل ُك ْم
ويقول تعاىلَ :
ِِ
ِ
ني﴾.
الم َع َل ْي ُك ْم ال ن َْب َتغي الجَْ اهل َ
َس ٌ
كم هو عميق معنى هذه اآلية الكريمة ،وهي تؤكد عىل العاملني والناشطني أن ال

يعبئوا بام يشغلهم عن إنجازاهتم وتقدمهم ،وإن واجهوا من ُيعرقل طريقهم فعليهم أن
ِِ
ِ
ني﴾ .أما
الم َع َل ْي ُك ْم ال ن َْب َتغي الجَْ اهل َ
﴿س ٌ
يتمسكوا هبذا النهج الذي ُتقدمه اآلية املباركةَ :
ّ

إذا انشغل العاملون باملهاترات التي ُيراد هلا عرقلة نشاطهم ،فإهنم بذلك يحُ ّققون أهداف
املغرضني ،ويتأخرون يف مسريهتم.

﴿و ُأ ِم ْر ُت
ويف آية أخرى يأمر ال ّله تعاىل النبي Aبأن خياطب أهل الكتاب قائلاً َ :
لأَِ ْع ِد َل َب ْي َن ُك ُم ال ّل ُه َر ُّب َنا َو َر ُّب ُك ْم َل َنا َأ ْعماَ ُل َنا َو َل ُك ْم َأ ْعماَ ُل ُك ْم ال ُح َّج َة َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ُم ال ّل ُه يجَ ْ َم ُع
ِ ِ ِ
ري﴾.
َب ْي َن َنا َوإ َل ْيه المَْص ُ
وما نجده من مهاترات السجال املذهبي ال خيدم اإلسالم وال املسلمني ،وقد

انشغلت األمة خالل أكثر من 1400سنة هبذا السجال ،وإىل متى نبقى يف هذا النفق؟
فلنتجه نحو البناء والتنافس اإلجيايب ،يف خدمة قضايا أمتنا ،وخدمة مصاحلنا ،وكل واحد
َ
َ
تقوم ،والناس هم
يسري عىل منهجه ﴿ َل َنا أ ْعماَ ُل َنا َو َل ُك ْم أ ْعماَ ُل ُك ْم﴾ ،والساحة هي التي ّ
الذين يراقبون ،والتاريخ هو الذي حيكم ،ويوم القيامة يفصل ال ّله تعاىل بني الناس ،هذا
هو املنطق العقالئي ،وهذا هو املنطق الصحيح.
ثالثًا :التعاون يف خدمة القضايا املشرتكة

نحن إذا كنا أبناء جمتمع واحد ،وهتمنا خدمة جمتمعنا ،فعلينا أن نتعاون يف خدمة

املجتمع .ملاذا ّ
تشوه
حتطمني وأحطمك؟ ملاذا تعرقل طريقي وأعرقل طريقك؟ ملاذا ّ

مجيعا ،وأي
سمعتي وأشوه سمعتك؟ نحن من جمتمع واحد ،أي قوة تنشأ هي قوة لنا ً
نشاط هو لصالح اجلميع .فاملهم أن يكون هناك تعاون وتواصل بني خمتلف التيارات.
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راكدا ،ال يوجد فيه تيارات ،وال توجهات ،وليست فيه
يف املايض كان جمتمعنا ً

أفكار جديدة ،وال قيادات شابة.

أما اآلن ـ واحلمد ل ّله ـ تطور الوضع يف جمتمعنا عىل املستوى الديني واألديب

جيد.
واالقتصادي والتجاري وعىل خمتلف ُّ
الص ُعد وامليادين ،وهذا تطور ّ

واملهم هنا أن نتجه نحو التنافس اإلجيايب حتى نخدم جمتمعنا ،وعلينا أن نتعاون

سلبيا هندد به وحدة املجتمع.
إجيابيا ال أن نتصارع
ً
رصاعا ً

ويف بعض األحيان حيصل رصاع عىل قضايا حمدودة (مسجد ،أو حسينية ،أو

موكب) .علينا أن ال ننشغل بالرصاعات ،وإنام نتجه نحو فتح أطر جديدة للعمل ،ونحو
قضايا أرحب وأوسع ،دون االنغالق يف قضايا ضيقة حمدودة.

هذا هو التنافس اإلجيايب الذي ينبغي أن هنتم ونتعاون من أجل تعميق جذوره يف

املجتمع.

وأخريا علينا أن نبذل اجلهد يف نرش ثقافة التنافس اإلجيايب ،وعىل الواعني من
ً

سواء العلامء أو املثقفني.
املجتمع حتمل املسؤولية
ً

ومن املؤسف أن تكون هناك حالة من التفرج عىل املشاكل التي حتصل بني الفئات

أمر خطأ ،فاإلسالم يدفعنا باجتاه اإلصالح ،يقول رسول ال ّله« :إصالح
واجلامعات ،وهذا ٌ
ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام» .
(((

فمن الرضوري أن نتوجه إلصالح ذات البني ،ونرش ثقافة التنافس اإلجيايب،

وأن نخلق بيئة يف جمتمعنا تتسع للجميع ،وتذكي التنافس االجيايب لصالح اجلميع ،وعىل
الص ُعد.
خمتلف ُّ

((( وسائل الشيعة :ج ،18ص.441

التوا�صل االجتماعي
Qالتوا�صل بين ال�شكل والم�ضمون
Q
Qنحو �أطر جديدة للتوا�صل االجتماعي
Q
Qالجانب االجتماعي في العبادات
Q

َ ْ ُ ُ ْ َهّ َ َ
ال ت ُ رْش ُكوا ْ بهِ َشيْ ًئا َوبال ْ َو دِ َ
الي ْ ِن
﴿واعبدوا الل و
ِ ِ
ِ
إ ْ
ح َسانًا َوبذِي الْ ُق ْر ىَب َو يْالَ َت ىَ
ام َوال ْ َم َساك َ جْ َ
ِ
ِ
ِ
ِني والارِ
جْ
جْ
ْ
ُ
ال ُن َ َّ
ْ ىَ َ َ
َ
ُ
نب َواب ْ ِن
ِب بِاجل ِ
ب والصاح ِ
ذِي القرب والارِ َ ِ
َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ َهّ َ
ال حُي ُّ
َّ
ِب َمن
يل وما ملكت أيمانكم إِن الل
السب ِ ِ
اَ َ خُ ْ َ لاً َ ُ
خ ً
ورا﴾ [سورة النساء ،اآلية.]36 :
كن متا ف

Qالتوا�صل بين ال�شكل والم�ضمون
Q
نوعا من التواصل مع املجتمع الذي
طبيعة حياة اإلنسان البرشية تفرض عليه ً

يعيش فيه.

اً
بعيدا
أول :ألن اإلنسان يأنس بأبناء جنسه ،وال يستطيع أن يعيش من دوهنم ،أو ً

عنهم .وقد ذكر بعض ال ّلغويني أن كلمة اإلنسان مشتقة من األنس ،عىل اعتبار أن
اإلنسان يأنس بمثله .ولو أنك وفّرت إلنسان كل ما حيتاجه يف حياته وعزلته عن الناس،
بحيث يعيش بمفرده ،فإن ذلك بالتأكيد لن يرحيه ،وهلذا فإن من أقسى أنواع العقوبات

السجن االنفرادي.

فاإلنسان بشكل طبيعي يميل إىل أبناء جنسه ويأنس معهم ،وبالتايل لديه دافع

طبيعي للتواصل مع الناس.

ثانيا :حاجات اإلنسان احلياتية تفرض عليه أن يتواصل مع اآلخرين ،فهو ال
ً

يستطيع أن يوفّر كل حاجاته بنفسه ،فقد يمرض فيحتاج إىل الطبيب ،وهو بحاجة إىل
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العامل يف البناء وغريه ،وهو يشرتي من السوق ،وقد يعمل لدى أحد أو يعمل لديه أحد،
إن طبيعة احلياة جتعل املصالح مشرتكة ،واحلاجات متداخلة بني الناس ،وهذا يفرض عىل

اإلنسان حالة من التواصل مع اآلخرين.

ولكن هذا التواصل يبقى يف مستواه األدنى ويف حالته األولية الساذجة .وحيتاج

املجتمع إىل نوع أرقى من التواصل ،وهذا خيتلف من جمتمع إىل آخر.

وقد كنا نعيش تواصلاً مكثفًا يف جمتمعنا حني كانت احلياة عىل بساطتها ،وكان

الناس يعيشون يف مناطق جغرافية حمدودة ،وضمن اهتاممات حمدودة ،لكننا اآلن ،ومع
التطور الذي حصل عىل واقع حياتنا ،مل نعد نعيش درجة التواصل االجتامعي السابقة.

ولعلّ من أبرز األسباب:



جغرافيا ،فام عاد اإلنسان مقيماً يف نفس احلي الذي نشأ فيه.
انتشار الناس
ً

انشغاالت الناس واهتامماهتم تشعبت يف هذا العرص ،بعكس ما كانت عليه
ويصبح الوقت
حياهتم يف املايض ،حيث تنتهي مجيع أعامهلم بحلول الظالمُ ،

متاحا للتواصل ،وحتى يف النهار فإن دائرة االهتاممات حمدودة .أما يف زمننا
ً
املعارص فقد انشغل اإلنسان باهتاممات خمتلفة ،معرفية وعملية وغريها ،ما

قلل من حصة العالقات االجتامعية.


انخفاض الروح االجتامعية عند أكثر الناس لصالح االهتامم الفردي ،حيث
ٍ
واحد مشغولاً بنفسه ،ويف بعض األحيان ينشغل حتى عن عائلته
أصبح كل
وأرسته ،بانشغاالت بعضها ال تستحق التفريط بحق األرسة ألجلها ،كمتابعة

بعض األفالم عىل التلفاز ،أو االنغامس يف املتابعة عىل اإلنرتنت .وقد أثّر هذا
حتى عىل عالقة األم مع أطفاهلا ،إذ مل تعد العالقة وثيقة ومحيمة كام كانت عليه

بعيدا عن أرسته بسبب هذه االهتاممات ذات
يف املايض .واألب كذلك أصبح ً
الطابع السلبي يف حاالت كثرية.
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هذه االهتاممات زادت عند الناس عىل حساب توجههم االجتامعي ،وإن كنا

ال زلنا نحتفظ بدرجة من التواصل ،لكنه يف الغالب تواصل مناسبايت كمناسبة الزواج

والعزاء .وهو تواصل شكيل ،غري أن ما نحتاج إليه التفكري يف التواصل ذي املضمون.
وأشري هنا إىل أبرز معامل التواصل االجتامعي املطلوب:
اً
أول :التقارب النفيس الروحي

خصوصا يف هذا العرص ،فيحتاج
احلياة بطبيعتها ال ختلو من ضغوط ومشاكل،
ً

روحيا ،ليخفف عنه اآلالم،
نفسيا ،وإىل من يقرتب منه
اإلنسان إىل من يتضامن معه
ًّ
ًّ
ويرفع معنوياته .وحيتاج اإلنسان إىل من يستشريه ويأخذ برأيه .و ُتشري روايات أهل

البيت Bإىل هذا املضمون ،و ُتعبرّ عنه بإدخال الرسور إىل قلب األخ املؤمن ،فعن رسول
رسه ال ّله يوم القيامة»  ،وعن اإلمام جعفر الصادق:
ال ّله Aقال« :من لقي أخاه بام يرسه ّ
(((

رسه ال ّله يوم القيامة»  ،وعنه Eقال« :ال يرى أحدكم إذا أدخل
رس مسلماً َّ
أنه قال« :من َّ
(((

رسورا أنه عليه أدخله فقط ،بل وال ّله علينا ،بل وال ّله عىل رسول ال ّله » .
عىل مؤمن
ً
(((

ثانيا :التعاون يف تيسري شؤون احلياة
ً

كل جمتمع يواجه مشاكل ،وكل قوم يف منطقتهم هلم احتياجات ،وال يستطيع

اإلنسان بمفرده أن حي ّلها ويعاجلها ،وإنام حيتاج أن يتعاون مع اآلخرين .وكمثال تقريبي:
تربية األبناء يف عرصنا احلارض يف الغالب تكون عملية شاقّة ،إذا أراد األب أو األم وحدمها
القيام هبذا الدور ،ولكن عندما تكون هناك برامج وجلان ختلق األجواء الصاحلة ،وتسعى

بناء سليماً  ،فهذا يكون أكرب إعانة لألرسة عىل تربية أبنائها.
من أجل بناء اجليل اجلديد ً
رب َوال َّت ْق َوى﴾
﴿و َت َع َ
ويؤكد القرآن الكريم عىل هذا املضمون يف قوله تعاىلَ :
او ُنو ْا عَلىَ ا ْل ِّ
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.356
((( مستدرك الوسائل .ج ،2ص.415
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.349
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[سورة املائدة :اآلية .]2
ثالثًا :املشاركة يف خدمه األهداف املجتمعية:
كل جمتمع لديه تطلعات وأهداف مشرتكة ،دينية أو سياسية أو اجتامعية .هذه

األهداف املشرتكة حتتاج إىل تعاون وتواصل اجتامعي ،حيمل هذا املضمون ،ويساعد

املجتمع عىل حتقيق األهداف والتطلعات املشرتكة التي يبحث عنها ويسعى من أجلها.
ٍ
وصية له ،فيقول« :وعليكم بالتواصل
واإلمام عيلُ Eيويص هبذا املضمون يف آخر
والتباذل وإياكم والتدابر والتقاطع»  ،والتباذل هنا بمعنى البذل والعطاء.
(((

Qنحو �أطر جديدة للتوا�صل االجتماعي
Q
املجتمعات املتقدمة تبحث عن األطر التي من شأهنا أن تحُ قق تطلعاهتا ،ونحن

كمجتمع متدين ينبغي أن يكون األوىل بنا السعي لذلك ،لكي تكون يف املجتمع أطر
للتواصل االجتامعي ،من شأهنا أن تحُ قق املضامني التي سبق احلديث عنها.
ومن املناسب هنا اإلشارة إىل أنه يف اململكة هناك توجه نحو بناء مؤسسات املجتمع

املدين ،ففي جملس الشورى يتم التطرق هلذا املوضوع ،وكذلك وزارة الشؤون االجتامعية

مقرتحا للتنمية االجتامعية ،ترتبط باألطفال
مرشوعا
كتابا يضم ()176
ً
ً
أصدرت ً
والشباب والنساء وكبار السن ،وملختلف املجاالت املعرفية والرتبوية واالجتامعية حتت

عنوان (دليل املرشوعات االجتامعية يف جلان التنمية االجتامعية) 1425ﻫ بإعداد نخبة
من املختصني واملختصات.

والعامل اليوم يزخر باألطر اجلديدة والناجعة يف هذا املجال ،وقد نرشت (جريدة
اليوم) يف  2ذي القعدة 1427ﻫ 23 ،نوفمرب 2006م ،تقريرا عن ٍ
إطار جديد ّ
تشكل يف
ً

نيو دهلي باهلند قبل  6سنوات ،حتت عنوان (مرشوع هبا جيتاري) ويعني املشاركة .هذا
((( الشريف الرضي .نهج البالغة ،الطبعة األولى 1387ﻫ( ،بيروت :دار الكتاب اللبناني) ،ص.361
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اإلطار تبنته جمموعة من املتقاعدين ،وهدفه متابعة األجهزة والدوائر احلكومية ،ومراقبة

سري اإلدارات فيها ،وتوجيه املالحظات التي يرون أنه من الرضوري االنتباه هلا .يف بداية
األمر مل يكن هناك جتاوب معهم ،بل مل يكن يسمع هلم ،ولكن فيام بعد أصبح معهم ()14

ألف عضو ،وحققوا خالل  6سنوات ألف قصة نجاح ،ويف عام 2005م خصصت األمم

املتحدة هلم جائزة باعتبارهم أفضل مجاعة يف العامل يف خدمة النشاط االجتامعي .حيث
يعقد األعضاء اجتامعات مع أعضاء الربملان ،ومسؤولني كبار يف احلكومة ،والوكاالت

املدنية ،حلل مشكالت اخلدمات ،ومناقشة اخلطط املطروحة يف موضوعات منها توفري
إمدادات الكهرباء واملياه ،وعزل املواد الصلبة يف القاممة ،وقضايا الصحة ،ومتكني املرأة
من ممارسة حقوقها ،واالهتامم بالبيئة ،كتنمية احلدائق ،مما زاد املساحة اخلرضاء يف نيودهلي

عرشة أضعاف.

أوجهها للمتقاعدين بأن ُي ّ
فكروا كام اآلخرون ،ملاذا نجد يف العامل
وهنا كلمة ّ
مؤسسات للمتقاعدين ،ويف جمتمعنا الكثري من املتقاعدين غاية ما يقومون به تكرار احلج

ثوابا عنها
وزيارة املراقد ّ
املقدسة ،وهذه األمور مع أمهيتها إال أن خدمة املجتمع ال تقل ً

إن مل يكن ثواهبا أكرب.

ويتعجب اإلنسان من طبيعة األطر التي تُطرح يف تلك املجتمعات ،ومنها ما نرشته
(جريدة احلياة) يف 1422/2/9ﻫ عن تأسيس ٍ
ناد يف (مدينة نيم) الفرنسية ،اسمه( :نادي
األغبياء الفخورين بغبائهم) ،ومن رشوط االنضامم هلذا النادي أن يكون الشخص غب ًّيا

ويفتخر بغبائه ،ولدهيم شعار :الغبي ذكي جيهل ذكاءه.

خربا عن مسرية للدفاع عن
ونرشت (جريدة احلياة) ً
أيضا يف 1423/12/23ﻫ ً

كرامة القطط يف روما ،جتمع فيها نحو ( )2000شخص.

يف تراثنا اإلسالمي هناك أوقاف كبرية هتتم بمثل هذه القضايا ،ومنها أن أحد
التجار وقف قطعة ٍ
نخل كبري من أجل إطعام القطط اجلائعة عند مرقد اإلمام عيل بن
ّ
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موسى الرضا ،Eوالسبب أنه عند زيارته للمرقد الرشيف ترك بعض حاجياته عند
مدخل املقام وفيها كمية من اللحم كان اشرتاها لغذائه ،وعند خروجه مل جيدها ،ألن
القطط املوجودة يف تلك املنطقة أخذهتا .
(((

وما نخلص إليه من هذا الطرح ،أنه يف جمتمعنا ينبغي التفكري يف أطر جديدة ملعاجلة

قضايا املجتمع ،وحل مشاكله ،وال يكفي أن نجلس يف املجالس وننتقد األوضاع دون أن
يكون لنا أي حترك .ثم إن الدولة تتحمل اجلزء األساس من معاجلة املشاكل ،واملجتمع

أيضا ،فليس هناك دولة تستطيع أن ُتعالج كل املشاكل ،ما مل
جزءا ً
بجميع فئاته يتحمل ً
يكن هناك تعاون من قبل املواطنني.

من هنا عىل اجلميع حتمل املسؤولية يف هذا اجلانب بأن يتعاون املجتمع مع األطر

القائمة ،كاجلمعيات اخلريية واللجان االجتامعية ،واألندية الرياضية ،واملجلس البلدي،

وال ُيربر أحد بأنه ال وقت لديه هلذه األمور ،فنحن نجد أن الكثري من أبناء املجتمع
يرصفون غالب أوقاهتم عىل قضايا هامشية ،كالسهر مع الشلل ،وذلك عىل حساب

أعامهلم وعوائلهم وجمتمعهم.

وأذكر هنا بعض النامذج ألطر جديدة:
اً
أول :جمالس العائلة

من األطر اجلميلة (جمالس العائلة) التي بدأت تتشكل وتقدم جتارب ناجحة عىل

جدا ملا فيه من تأصيل لصلة الرحم ،التي يؤكد عليها
هذا الصعيد ،وهذا اإلطار مهم ًّ

بالغا ،وأحاديث رسول ال ّله Aوأهل بيته الكرام Bتزخر بالعديد من
اإلسالم
تأكيدا ً
ً
ثوابا صلة
النصوص التي تؤكد أمهية صلة الرحم ،يقول رسول ال ّله« :Aأرسع اخلري ً

((( حسن موسى الصفار .األوقاف وتطوير االستفادة منها ،الطبعة األولى1427ﻫ( ،القطيف :أطياف
للنشروالتوزيع) ،ص.16
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الرحم»  .ويف حديث آخر عنه Aأنه قال« :إن الرجل ليصل رمحه وقد بقي من عمره
(((

ثالث سنني ،فيصريها ال ّله عز وجل ثالثني سنة ،ويقطعها وقد بقي من عمره ثالثون
سنة ،فيصريها ال ّله عز وجل ثالث سنني ،ثم تال ﴿ َي ْم ُحوا ال ّل ُه َما َيشَ ُاء َو ُي ْثبِ ُت َو ِع ْن َد ُه ُأ ُّم
ا ْل ِك َت ِ
اب﴾» .
(((

ميس وقال له« :يا
ويف رواية أن اإلمام الصادق Eالتفت إىل أحد أصحابه وهو رّ

أجريا وأنا غالم بخمسة دراهم،
ميرس لقد زيد يف عمرك ،فأي يشء ،تعمل»؟ قال :كنت ً

فكنت أجرهيا عىل خايل  .ويف رواية أخرى« :يا ميرس لقد حرض أجلك غري مرة كل ذلك
(((

يؤخرك ال ّله لصلتك لقرابتك» .
(((

وسأل أحدهم اإلمام الصادق Eوهو اجلهم بن محيد قال :قلت أليب عبد ال ّله:

تكون يل القرابة عىل غري أمري ،أهلم ع َّ
يل حق؟ قال« :نعم ،حق الرحم ال يقطعه يشء،
وإذا كانوا عىل أمرك كان هلم حقان :حق الرحم ،وحق اإلسالم .
(((

أمر غري مقبول،
فصلة الرحم قضية مهمة ًّ
جدا ،واعتذار البعض باالنشغاالت ٌ

وفيه ضياع لألجر والثواب اجلزيل ،وعدم استجابة لتعاليم اإلسالم ،ففي احلديث عن

رسول ال ّله Aأنه قال« :أويص الشاهد من أمتي والغائب منهم ،ومن يف أصالب الرجال
وأرحام النساء ،إىل يوم القيامة ،أن يصل الرحم وإن كانت منه عىل مسرية سنة» .
(((

فمجالس العائلة من األطر التي ينبغي السعي باجتاهها ،وليس بالرضورة أن جيتمع

ويمكن
دوريا وهي تتفقد شؤون العائلةُ ،
مجيع أفراد العائلة ،إذ يكفي تكوين جلنة جتتمع ًّ
((( تفسير الرازي .ج ،17ص ،71ومثله في وسائل الشيعة ج ،21ص 536بعبارة (إن أعجل.)...
((( مستدرك الوسائل .ج ،15ص  ،241اآلية  39من سورة الرعد.
((( بحار األنوار .ج ،47ص.78
((( المصدر نفسه .ج ،71ص.102
((( الكافي .ج ،2ص.157
((( مستدرك الوسائل .ج ،15ص237
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عن طريق هذه اللجنة جتميع العائلة يف مناسبات منتظمة.
ثانيا :جلان ومراكز األحياء
ً

تكونت يف جمتمعنا اآلن أحياء جديدة ،والساكنون فيها من مناطق خمتلفة ،ويف

بعضا ،مع العلم أن اإلسالم قد أوىص باجلار وأكد
بعض األحيان ال يعرف بعضهم ً
﴿و ْاع ُب ُدو ْا هَّ
الل َو َ
ال تُشرْ ِ كُ و ْا بِ ِه َش ْي ًئا َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسا ًنا َوبِ ِذي
عىل حقوقه ،يقول تعاىلَ :
ِ
ار ِذي ا ْلقُ ربى والجَْ ِ
ني والجَْ ِ
ب﴾ ،و﴿الجْ ُ ُن ِ
ار الجْ ُ ُن ِ
ب﴾ تعني ليس
َْ َ
ا ْلقُ ْر َبى َوا ْل َي َت َامى َوالمَْ َساك ِ َ
من أقربائك ،وبعض املفرسين قالوا :ليس عىل دينك .وبعض الروايات ُتشري إىل أن حد
اجلوار أربعون بي ًتا من مجيع االجتاهات ،ورد عن معاوية بن عامر أنه سأل اإلمام الصادق:
دارا من كل جنب» .
جعلت فداك ما حد اجلار؟ قال« :أربعني ً
(((

ويف احلديث عن رسول ال ّله Aأنه قال« :وال ّله ال يؤمن بال ّله ،وال ّله ال يؤمن بال ّله،

وال ّله ال يؤمن بال ّله» قالوا ومن يا رسول ال ّله؟ قال« :جار ال يأمن جاره بوائقه» قالوا :يا

رسول ال ّله وما البوائق؟ قال« :رشه» .
(((

أمر يف غاية األمهية ،وهذه اللجان من
من هنا فإن وجود جلان هلذه األحياء اجلديدة ٌ

شأهنا تفعيل النشاط االجتامعي يف هذه األحياء ،وطريق لتعارف أهل احلي مع بعضهم

بعضا .ووزارة التنمية االجتامعية تعهدت بدعم هذه اللجان .ومن الربامج املطروحة:
ً
متابعة أمور ومصالح احلي ،توثيق العالقة بني أبناء احلي ،إنشاء مكتبة عامة للحي ،إنشاء
كتابا حول املوضوع بعنوان (مراكز األحياء)
نا ٍد ريايض للنساء .وقد طبعت الوزارة ً
1427ﻫ 2006 /م.

ماسة لتجديد أطر التواصل االجتامعي ،فام عادت األطر
إن جمتمعنا بحاجة ّ
((( وسائل الشيعة .ج ،12ص.132
((( ابن حجر الهيثمي مجمع الزوائد ،ج ،8طبعة 1408ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،169باب
جار السوء.
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القديمة قادرة عىل تفعيل هذا اجلانب بالشكل املطلوب.

Qالجانب االجتماعي في العبادات
Q
وضوحا احلج،
العبادات اإلسالمية فيها بعد اجتامعي واضح ،ولعل أبرز هذه العبادات
ً

إذ إن املسلمني حيجون إىل بيت ال ّله احلرام يف زمن واحد ،وجيتمعون عىل صعيد واحد.

ومن الربامج العبادية املهمة ،ذات الطابع االجتامعي :صالة اجلامعة ،يقول تعاىل:
ِِ
ِ
الص َ
ني﴾[سورة البقرة :اآلية  .]43وي ّتفق مجيع
الراكع َ
ال َة َوآ ُتو ْا َّ
َ
يمو ْا َّ
﴿و َأق ُ
الزكَ ا َة َو ْاركَ ُعو ْا َم َع َّ
املسلمني عىل ترشيع صالة اجلامعة يف الصلوات الواجبة ،كام يتفقون عىل عدم صحة
صالة اجلمعة والعيدين ـ يف حال وجوب صالة العيدين ـ إ ّ
ال مجاعة.
ووقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم صالة اجلامعة يف الفرائض اليومية ،واآلراء يف

حكمها ثالثة:

األول :واجبة فرض عني :وهو رأي املذهب احلنبيل وبعض األحناف .
(((

الثاين :واجبة فرض كفاية :وهو رأي الشافعية .
(((

الثالث :س ّنة مؤكّ دة:وهو رأي اجلعفرية  ،واملالكية وبعض فقهاء احلنفية .
(((

(((

هذا وقد وردت أحاديث وروايات كثرية تؤكّ د عىل أمهية صالة اجلامعة ،ومنها ما

جاء عن رسول ال ّله Aيف حديث ذكرته املصادر من الفريقني« :صالة اجلامعة أفضل من
((( الموسوعة الفقهية .ج ،15ص.281
((( وهبة الزحيلي.الفقه اإلسالمي وأدلته .ج ،2الطبعة الثالثة1409ﻫ( ،دمشق :دار الفكر) ،ص ،150
قال« :في األصح المنصوص».
((( محمد بن جمال الدين مكي العاملي .اللمعة الدمشقية ج ،1ص  ،377محمد كاظم الطباطبائي اليزدي،
العروة الوثقى ج ،1ص.543
((( الفقه اإلسالمي وأدلته .ج ،2ص.149
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صالة الفرد بخمس وعرشين درجة» ويف صحيح مسلم «صال ٌة مع اإلمام أفضل من
(((

مخس وعرشين صالة يصليها وحده» .
(((

وورد عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :من ترك اجلامعة رغبة عنها وعن مجاعة

املسلمني من غري ع ّلة فال صالة له» .
(((

«م ْن مل ِّ
يصل مجاعة فال صالة له بني املسلمني،
وكذلك ورد عن اإلمام الصادقَ :E

ألن رسول ال ّله Aقال :ال صالة ملن مل َِّ
يصل يف املسجد مع املسلمني إال من علة» .
(((

وقد سأل زرارة اإلمام الصادق :Eعن ما يروي الناس أن الصالة يف مجاعة أفضل

من صالة الرجل وحده بخمس وعرشين صالة ،فقال« :نعم ،صدقوا» .
(((

وعنه« :Eإن ال ّله يستحي من عبده إذا صلىّ يف مجاعة ثم سأله حاجته أن ينرصف

حتى يقضيها» .
(((

ويف هذا املجال ينقل الشيخ الغزايل يف كتابه (إحياء علوم الدين) :روي أن السلف

سبعا إذا
كانوا ّ
يعزون أنفسهم ثالثة أيام إذا فاتتهم التكبرية األوىل ،ويعزون أنفسهم ً
فاتتهم اجلامعة .
(((

وقد حتدث الفقيه املعروف السيد حممد كاظم اليزدي Dيف العروة الوثقى عن

الرتغيب يف صالة اجلامعة بشكل تفصييل ومن عباراته ما ييل( :هي من املستحبات
((( وسائل الشيعة .ج ،8ص .289
((( صحيح مسلم .ص  ،326حديث .248
((( وسائل الشيعة .ج ،7ص .299
((( المصدر نفسه .ج ،8ص .293
((( المصدر نفسه .ج ،8ص .286
((( المصدر نفسه.ج ،8ص.289
((( محمد بن محمد الغزالي .إحياء علوم الدين ،ج ،1الطبعة األولى1412ﻫ( ،بيروت :دار الهادي)،
ص.226
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سيام يف
خصوصا اليومية منها
األكيدة يف مجيع الفرائض،
ً
ً
وخصوصا يف األدائية ،وال ّ

وخصوصا جلريان املسجد أومن يسمع النداء ،وقد ورد يف فضلها
الصبح والعشاءين،
ً
وذم تاركها من رضوب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات) إىل أن قال رمحه ال ّله:

(وكلام كان املأمومون أكثر كان األجر أزيد ،وال جيوز تركها رغبة عنها أو استخفافًا هبا...
فمقتىض اإليامن عدم الرتك من غري عذر سيام مع االستمرار عليه ،فإنه كام ورد ال يمنع

الشيطان من يشء من العبادات منعها) .
(((

فوائد �صالة الجماعة

مجة يف حياة املسلمني ،نذكر منها:
لصالة اجلامعة فوائد ّ

 .1تعزيز احلالة الدينية

بعضا ،تتعزز احلالة الدينية
حينام حيرض املسلمون املسجد ،ويصلون مع بعضهم ً

يف نفس كل واحد منهم ،فمن طبيعة اإلنسان أنه عندما يرى كثرة من الناس متارس

دافعا للقيام هبذا العمل الذي جيد اآلخرين يقبلون عليه،
عملاً معي ًنا ،يعطيه ذلك ً
فالعمل اجلمعي له وقع وقيمة يف النفوس ،وبام أن صالة اجلامعة هي يف األصل أداء
التدين ،فتعزيزها تعزيز للحالة الدينية
للواجب والتكليف الرشعي ،ومظهر من مظاهر ّ
االجتامعية .وهذا ما أشار إليه اإلمام الرضا Eبقوله« :إنام جعلت اجلامعة لئال يكون
مشهورا ،ألن يف إظهاره
ظاهرا مكشوفًا
اإلخالص والتوحيد واإلسالم والعبادة ل ّله إال
ً
ً

حجة عىل أهل الرشق والغرب» .
ّ
(((

 .2تأكيد التداخل بني اتصال العبد بال ّله وصلته بالناس

خملصا ل ّله سبحانه،
فاملصيل عندما يأيت للجامعة يف املسجد ينوي الصالة
ً
ولكنه يؤدهيا مع مجاعة املؤمنني ،وهذا يؤكّ د ـ وبشكل ج ّ
يل ـ أن للدين بعدين ،البعد
((( العروة الوثقى .ج ،1ص  ،543فصل في الجماعة.
((( وسائل الشيعة .ج ،5ص .372
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العبادي املتع ّلق بالصلة بال ّله تعاىل ،والبعد االجتامعي املتع ّلق بعمق العالقة بني الفرد
وبني جمتمعه.

 .3توثيق الروابط االجتامعية

ففي صالة اجلامعة يلتقي املؤمنون ويتعرف بعضهم عىل بعض ،وتكون فرصة

للتواصل اليومي ،وتبادل األحاديث واألوضاع االجتامعية ،كام يعيش املصلون حينام

بعضا ،حالة من املساواة وانعدام الطبقية بني
يقفون خلف إمام واحد ،وبجانب بعضهم ً
خمتلف فئاهتم ورشائحهم ،وهو أمر يعزز حالة التوا ّد واملحبة بني الناس.
 .4الرتبية عىل النظام

صالة اجلامعة تريب اإلنسان عىل النظام واالنضباط اجلامعي ،فإذا واظب املصيل

عىل اجلامعة ،فسينضبط يف أداء الصالة يف وقتها ،وعىل العكس من ذلك الصالة فرادى،

حيث ال يكون هناك أي ُملزم ألدائها يف أول وقتها.

ويف اجلامعة تعويد عىل النظام ،حيث يكرب املأمومون بعد اإلمام ويؤدون مجيع أفعال

الصالة بعده ،إىل أن تنتهي الصالة ويقفون صفوفًا منتظمة مرتاصة.
 .5التوجيه واملعرفة الدينية

جيدة للتوجيه واملعرفة الدينية ،حيث يستفيد املصلون
توفر صالة اجلامعة فرصة ّ

من حضورهم للصالة باستامع اخلطب واملواعظ الدينية ،وعرض أسئلتهم واستفتاءاهتم
عىل إمام اجلامعة ،إذا كان من أهل املعرفة والعلم.

العزوف عن �صالة الجماعة

وقد يتساءل البعض :ما دامت لصالة اجلامعة هذه الفوائد واآلثار الطيبة عىل

املجتمع ،إضافة إىل ما ورد من النصوص الدينية يف احلث عليها ،وتبيني عظيم ثواهبا

عند ال ّله تعاىل ،فلامذا نجد العزوف عند الكثريين عن حضورها ،حيث ال يمثل احلضور

التواصل االجتماعي

I 105
Q

لصالة اجلامعة إال نسبة قليلة حمدودة من املجتمع؟
أسبابا لعل من أبرزها ما ييل:
ال ّبد أن هناك
ً

األول :ضعف االهتامم الديني

فمن هيتم بتعاليم الدين ال يرتك صالة اجلامعة ،إذا كان عارفًا بقيمتها وفضلها عند

ال ّله ،ومن يرغب يف ثواب ال ّله تعاىل ،ال يتأخر عن صالة اجلامعة ،مع ما ورد فيها من
األجر العظيم والثواب الكبري.

لكن يبدو أن الكثريين يفتقدون رغبة اإلقبال عىل هذه الشعرية العظيمة ،بسبب

ضعف االهتامم الديني يف نفوسهم.
الثاين :ضعف التشجيع

كافيا عىل أداء صالة اجلامعة ،فالكتابات
حيث ال نجد يف املجتمع ح ًثا
ً
وتشجيعا ً

نادرا ما يتعرضون لفضل صالة اجلامعة ،وحلث الناس عىل املواظبة
حوهلا قليلة ،واخلطباء ً

عليها.

بل إن بعض اخلطباء وطالب العلوم الدينية قلّ أن يرى الناس حضورهم يف صالة

اجلامعة ،فيام عدا تصدهيم لإلمامة ،وكأن طالب العلم ال صلة له هبذه الشعرية إال إذا كان

إماما.
ً

الثالث :الكسل

جزءا من وقته،
إن قسماً من الناس يستثقل الذهاب إىل صالة اجلامعة ،ألهنا تأخذ ً

وترصف شي ًئا من جهده ،فريى صالته منفر ًدا يف البيت أسهل وأيرس ،مع أن الوقت
واجلهد اللذين تستلزمهام صالة اجلامعة حمدود ضئيل ،وهو يرصف أضعاف ذلك الوقت

واجلهد عىل سائر شؤون حياته من الكامليات والرفاهيات.
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الدعوة ل�صالة الجماعة

حيتاج جمتمعنا إىل محلة مكثفة من التوعية والتوجيه حلث الناس عىل صالة اجلامعة،

بنرش الكتب واملقاالت التي تتناول فضلها وأمهيتها ،وينبغي أن تفتح املنتديات عىل مواقع

االنرتنت باب النقاش والبحث حول أسباب العزوف عن صالة اجلامعة يف املجتمع،
وطرق التشجيع عىل املواظبة عليها ،والعلامء واخلطباء عليهم أن يكرروا الدعوة إليها

واحلث عىل االهتامم هبذه الشعرية العظيمة.

ويمكن االستفادة من اجلوال ،بإرسال رسائل قصرية إىل األصدقاء واألقرباء،

لدعوهتم لصالة اجلامعة.

ولو تشكلت يف كل مسجد جلنة للدعاية واإلعالم لصالة اجلامعة ،وابتكار الوسائل

واألساليب املؤثرة يف جذب الناس هلا ،فإهنا ستحقق نتائج جيدة.

وعىل كل فرد منا أن حيث ويشجع أقرباءه وأصدقاءه ،وال يسأم من دعوهتم لصالة

اجلامعة ،فإن الدال عىل اخلري كفاعله .وذلك مصداق من مصاديق الدعوة إىل ال ّله واألمر

باملعروف.

وأما رشط العدالة الذي يشرتطه اإلمامية يف إمام اجلامعة فليس بمستوى التعقيد

املوجود ،وهي ال تعني العصمة ،بل تعني أال يفعل املحرمات ويرتك الواجبات ،يقول
السيد اليزدي :العدالة ملكة االجتناب عن الكبائر وعن اإلرصار عىل الصغائر ،وعن

املروة الدالة عىل عدم مباالة مرتكبها بالدين ،ويكفي حسن الظاهر الكاشف
منافيات ّ

ظ ًنا عن تلك امللكة .
(((

املحرم وتعود إليه بالتوبة ،يقول السيد
وقد ترتفع العدالة عن إمام اجلامعة بفعل
ّ

السيستاين :ترتفع العدالة بمجرد وقوع املعصية وتعود بالتوبة والندم .
(((

((( العروة الوثقى .ج ،1ص ،570مسألة .12
((( السيد علي الحسيني السيستاني .منهاج الصالحين ،الطبعة األولى 1423ﻫ( ،قم المقدسة :مدين)،
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ويكفي يف إثبات العدالة لإلمام شهادة عادلني ،قال السيد اليزدي يف العروة الوثقى

ووافقه السيد السيستاين ما ييل :بل يكفي االطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد،
وكذلك إذا حصل من اقتداء عدلني به ،أو من اقتداء مجاعة جمهولني به  ،وهناك بعض
(((

املذاهب اإلسالمية ال يرون رشط العدالة.

وأسوأ ما يف األمر أن ترتبط صالة اجلامعة يف جمتمعنا باالنتامءات وبمراجع التقليد

التي ال دخل هلا يف صالة اجلامعة ،وال تؤثر عىل إمام اجلامعة ال من قريب وال من بعيد.

والقصص يف هذا اجلانب كثرية :وقد كنا يف جملس املرجع الراحل السيد الشريازيD

ووجه إليه سؤال من احلارضين قالوا :سيدنا يف جمتمعنا إمام مسجد عادل ،وال نجد عليه
ّ
ً
مأخذا سوى أنه ُيعلن أن تقليد سامحتكم غري جائز ،فهل ُنصليّ خلفه؟ أجاهبم السيد
الشريازي :إذا كان ما يتحدث به عن قناعة ،وهو ُيعبرّ بذلك عن رأيه ،فهذا ال خيدش
عدالته ،فال مانع من الصالة خلفه.

املحدث الشيخ يوسف البحراين صاحب (احلدائق
جدا موقف الفقيه
ورائع ًّ
ّ
النارضة) تويف سنة 1186ﻫ ،الذي كان عىل خالف شديد مع العالمة الشيخ حممد باقر
الشهري بالوحيد البهبهاين ،يف موضوع األصوليني واإلخباريني ،فالشيخ البحراين زعيم

مدرسة املحدثني اإلخباريني ،والوحيد البهبهاين ،زعيم املدرسة األصولية ،وكان ير ّد
آراء الشيخ يوسف بعنف ،ووصل به األمر إىل أن أفتى ببطالن الصالة خلف الشيخ
يوسف البحراين ،لكن الشيخ يوسف أفتى بصحة الصالة خلف الوحيد  .والعجيب
(((

وصيته أوىص بأن الذي ُيصيل عىل جنازته هو الشيخ البهبهاين.
أنه يف ّ

ويف األخري جتدر بنا اإلشارة إىل أن صالة اجلامعة ال تقترص عىل أن يكون إمام

مسألة .30
((( العروة الوثقى ،مع تعليقة السيد السيستاني ،مسألة .1975
((( الشيخ علي البالدي البحراني .أنوار البدرين ج  ،1الطبعة األولى 1424ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الهداية)،
تحقيق عبدالكريم البالدي ،ص .435
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اجلامعة من مذهبك ،حيث أفتى فقهاؤنا بأنك إذا كنت يف مكان أقيمت فيه صالة اجلامعة
إلخوانك املسلمني ،وإن مل يكونوا عىل مذهبك فعليك باملشاركة معهم يف صالة اجلامعة،
حيث تقرأ لنفسك الفاحتة والسورة ،وأي حكم خيتلف عنهم كالتكتف والسجود عىل

ما ال يصح السجود عليه يف املذهب ،لك أن ترتكه إذا كان يف التزامه حرج ،وصالتك
صحيحة وجمزية ،من هنا ال ينبغي اخلروج من املسجد احلرام ،أو املسجد النبوي وقت

صالة اجلامعة ،كام ال ينبغي ملن يعمل أو يتواجد يف أي مكان أن ينفرد بصالته عند إقامة

اجلامعة.

الت�أثري املتبادل بني القيادة الدينية واجلمهور
Qواقع الت�أثير المتبادل
Q
� QQضغوط الجمهور والموقف ال�شرعي
QQنماذج من �سيرة الر�سول Aو�أهل بيته

َ
ْ َ َ
ذَّ َ ّ ُ َ
هّ
ت اللِ َو َيخش ْون ُه
﴿ال
ِين ُي َبل ِغون رِ َساال ِ
َ
َّ
َ
ىَ
َ
هّ
َ َ خَ ْ َ ْ َ ً
اللِ َحس ً
َهّ َ
ِيبا﴾
وال يشون أحدا إِال الل وكف ب ِ
[سورة األحزاب آية.]39 :

Qواقع الت�أثير المتبادل
Q
االلتفاف ال�شعبي حول القيادة الدينية

من الواضح أن القيادات الدينية ـ التي تتم ّثل يف هذه العصور يف علامء الدين ـ

عامة اجلمهور،
متارس تأثريها عىل اجلمهور ،وذلك ملا يتم ّتع به علامء الدين من وثاقة لدى ّ

وألن
وكذلك باعتبارها مت ّثل وجهة نظر الدين فيام تطرحه من آراء وأحكام ومواقف،
ّ
متدينون بطبيعتهم ،ويريدون االلتزام بدينهم ،فإهنم يأخذون معامل دينهم من هذه
الناس ّ
القيادات الدينية ،ويتابعوهنا يف مواقفها وآرائها.

مرت به املجتمعات اإلسالمية من حماوالت إلبعاد أبنائها عن الدين،
ورغم ما ّ

وعن االلتفاف حول علامء الدين ،من قبيل تلك التيارات الفكرية التي عصفت باألمة،
وأرادت أن ّ
األمة بدينها ،وكذلك اإلشاعات والدعاوى واالهتامات التي
تشكك أبناء ّ
ِ
ضد القيادات الدينية ،رغم كل ذلك مل تفلح يف إبعاد مجاهري األمة
أثريت بش ْكل واسع ّ
األمة رأت أن تلك
عن قياداهتا الدينية اللتزامهم بدينهم من جهة ،ومن جهة أخرى ألن ّ
املرجوة ،ومل تكن تتم ّتع باإلخالص واحلكمة.
البدائل املطروحة مل تكن بالدرجة
ّ

والتوجهات
األمة اإلسالمية األحزاب التي جاءت بمختلف الشعارات
ّ
جربت ّ
فقد ّ
والدعاوى ،فام حصدت األمة من ورائها إ َّ
التوجهات أن تصلح
ال الويالت ،ومل تستطع هذه ّ
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األمة بالكثري من املشاكل واملصاعب واألزمات،
تطور ،وإنام أصابت ّ
وال أن تغيرّ وال أن ّ
ولذلك ازدادت ثقة الناس بدينهم وبقياداهتم الدينية.
وما حصل يف العراق أنموذج هلذه التجارب ،حيث كانت االجتاهات املناوئة لإلسالم

ضد الدين ،واألفكار املناوئة له ولرموزه ،فالسلطات التي حكمت العراق
تشيع الدعايات ّ
طيلة عقود باسم تلك التيارات واألحزاب ،سعت إلبعاد العلامء عن الناس ،وحاولت

وتبعيدا وقتلاً
حتجيم دور احلوزة العلمية ،ودور املراجع والعلامء ،وأمعنوا يف احلوزة تنكيلاً
ً
ٍ
واعتقاالت ،فكم قتلوا من علامء احلوزة وفقهائها يف العراق؟ وكم سجنوا وطردوا وأبعدوا

ولكن ملّا انكشف الغطاء ،وانجلت الغربة ،تبينّ أن الساحة يف العراق توايل قيادهتا
وأقصوا؟
ّ
وتلتف حوهلا ِ
بش ْك ٍل أذهل العالمَ .
الدينية،
ّ
هذا االلتفاف حول القيادات الدينية موجود يف كثري من البقاع واملناطق ويف خمتلف

ولكن الدرجات تتفاوت من مكان آلخر ومن جمتمع آلخر.
املذاهب،
ّ

واضحا من قبل القيادات الدينية عىل
تأثريا
وما نريد أن ّ
ً
نوضحه هنا أن هناك ً

اجلمهور ،يف األحكام الرشعية ،ويف املواقف السياسية واالجتامعية.

ت�أثير الجمهور على نخبه وقياداته

ولكن ما ينبغي بحثه هو مسألة تأثري اجلمهور عىل القيادات الدينية ،حيث ال

يمكن إنكار ما يامرسه اجلمهور عىل هذه القيادات من تأثري ،وهذا التأثري قد يكون يف

سلبيا .وهو أمر يمكن أن نرجعه لسببني:
بعض وجوهه
إجيابيا ويف بعضها ًّ
ًّ

برشية وإنسانية ،وبالتايل هلا مشاعرها
السبب األول :أن القيادات الدينية
ّ
وأحاسيسها تتأثر بالبيئة التي تعيش فيها ،واملحيط الذي تنشأ فيه ،وذلك يؤثّر يف تقويمها
لألمور ،وتشخيصها للحاالت ،ويف درجة املواقف التي تتخذها.

نخص به علامء الدين دون القيادات الدينية املعصومة ،فهذه القيادات
وهذا أمر
ّ

التأثير المتبادل بين القيادة الدينية والجمهور
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خاصة،
هلا وضعيتها
اخلاصة ،فاألنبياء والرسل واألئمة املعصومون ّ
مسددون بعناية إهلية ّ
ّ

وتوجهم لتج ّنب الوقوع يف اخلطأ.
تعصمهم
ّ

لكن اإلنسان َ
بش ْكل طبيعي يتأثّر باملحيط الذي يعيش فيه ،فالدرجة العلمية للعالمِ
ّ

ال متنعه من التأثُّر بمحيطه وبيئته.

السبب الثاين :تطبيق األحكام الرشعية عىل موضوعاهتا اخلارجية ،فهناك أحكام

تطبق عىل موضوعات خارجية ،واملوضوعات اخلارجية حتتاج
رشعية ،وهذه األحكام ّ
املهمة حيتاج فيها العالمِ لرأي الناس ومشورهتم ،وال يمكنه
إىل تشخيص وحتديد ،وهذه ّ
االستغناء عن هذه املشورة يف كثري من املواضع.

أي منهام حيتاج
كام أن هنالك
أحكاما للموضوعات أولية ،وأخرى ثانوية ،وحتديد ٍّ
ً

إىل تشخيص دقيق للواقع ،قد يستعني الفقيه يف حتديده بأصحاب التخصص والكفاءة

املتخصصني.
من اجلمهور ،والفقيه مطلوب منه أن يستفيد من آراء هؤالء
ِّ

املهم اإلشارة إليها والتنبيه عليها ،وذلك ملا يعتقده البعض من أن
وهذه نقطة من ّ

وحيدده ،وهذا االعتقاد خطأ،
يقرر كل يشء ّ
العالمِ والفقيه ال حيتاج إىل الناس ،فهو من ِّ
خاصة عندما تعيش
فالقيادات الدينية عليها أن تستفيد من خربات وجتارب اآلخرينّ ،

وسط جمتمع يملك الكفاءات واخلربات واملثقفني وأصحاب التجارب ،فإن هذه اخلربات
ال ينبغي لعالمِ الدين أن يتجاهلها يف تشخيص املوضوعات ودراسة الظروف.
ومن أبرز ما حيتاج فيه عالمِ الدين إىل الناس هو القيام بإدارة شؤوهنم الدينية

واحلياتية ،من قبيل املؤسسات الدينية االجتامعية .وكذلك مسألة إدارة أموال احلقوق

إحلاحا
املستح َّقة ،إذ إن حتديد املوارد األكثر
الرشعية ،التي ُيطلب رصفها يف وجوهها
َ
ً
وحاج ًة قد ال يتأ ّتى لعامل الدين بمفرده أن يقوم به ،ويف هذه احلالة عىل عالمِ الدين أن
يستعني بآراء اخلرباء واالقتصاديني املوجودين يف املجتمع.

ومن املوارد التي حيتاج فيها عامل الدين لرأي اجلمهور برامج التوجيه والتوعية،
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ومن أبرزها املنرب احلسيني ،حيث حيتاج اخلطيب ـ ليؤ ّدي دوره يف خدمة املجتمع ـ أن

املتخصصني يف علم النفس واالجتامع ،حيث تساعد آراؤهم يف إعطاء صورة
يأخذ بآراء
ِّ

جيدة تستند إىل الدراسات واألبحاث.
ّ

واضحا يف مؤسساته الدينية يف هذا اجلانب،
نقصا
وجمتمعنا ـ لألسف ـ يعيش ً
ً

حيث ال تستفيد هذه املؤسسات من اخلربات والتجارب املوجودة يف املجتمع ،وذلك

يتحمل أصحاب
بسبب جتاهل علامء الدين ملثل هذه الكفاءات يف بعض األحيان ،كام
ّ
الكفاءات بعض املسؤولية يف هذا االجتاه ،فال ينبغي أن يبعدوا أنفسهم عن التواصل مع

العلامء لرتشيد املسرية ،وإلفادة املجتمع من خالل جتارهبم وطاقاهتم ،فاحلالة الدينية جيب
أن متتلك مؤسسات ،وتستفيد هذه املؤسسات من اخلربات والتجارب العرصية.

النبي Aالقدوة في الم�شورة

املسدد من ال ّله سبحانه ،ويملك كامل
وإذا ما عدنا للنبي حممد Aنراه وهو النبي
َّ
العقل وسداد الرأي ي ْؤمر من قبل ال ّله تعاىل أن يستشري الناس .يقول تعاىل﴿ :و َش ِ
او ْر ُه ْم
َ
ُ َُ
فيِ َ
األ ْم ِر﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]159 :
وقد كان النبي Aأكثر أصحابه مشاورة هلم ،يروى عن أيب هريرة أنه قال« :ما

أحدا أكثر مشاورة ألصحابه من رسول ال ّله »  .ومثل هذا احلديث يروى عن أم
رأيت ً
(((

املؤمنني عائشة أهنا قالت« :ما رأيت رجلاً أكثر استشارة للرجال من رسول ال ّله»  .كام
(((

كان يقول ألصحابه يف مواقف عديدة« :أشريوا عيلَّ» أو «أشريوا علينا» .
(((

محمد بن إدريس الشافعي .كتاب األم ،الطبعة الثانية1424ﻫ( ،دمشق :دار قتيبة) ،باب المشاورة،
(((
ّ
ص.100
((( أحمد بن علي المقريزي .إمتاع األسماع بما للرسول من األبناء واألموال والحفدة والمتاع ،باب
مشاورته ألصحابه ،ج ،2ص .779
((( محمد حسين الطباطبائي .الميزان في تفسير القرآن ،ج ،9الطبعة األولى1411ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي) ،ص ،25الدر ا لمنثور للسيوطي ج 3ص 166تفسير قوله تعالى﴿ :وإذ يعدكم ال ّله﴾...
سورة األنفال آية.7
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ويف الطبقات الكربى البن سعد أن النبي Aكان خيطب إىل جذع يف املسجد قائماً ،

منربا كام رأيت يصنع يف
فقال Aإن القيام قد ّ
شق عيلّ ،فقال متيم الداري :أال أعمل لك ً
الشام؟.

تقول الرواية :فشاور Aاملسلمني فرأوا أن يتخذوه .
(((

وينقل لنا التاريخ كيف كان رسول ال ّله Aيأخذ باآلراء التي يطرحها بعض

ومن معه
أصحابه عليه ،ومن ذلك ما ينقل يف واقعة بدر ،حينام جاء رسول ال ّلهَ A
من املسلمني وعسكروا يف منطقة عند بئر بدر ،فجاء له من أصحابه ا ُ
حل َباب بن املنذر

بن ا َ
أرأيت هذا املنزل ،أمنزلاً أنزلكه ال ّله ليس لنا أن
جلموح ،فقال له« :يا رسول ال ّله
َ
نتقدمه ،وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟!» فقال« :بل هو الرأي واحلرب
ّ
فإن هذا ليس بمنزل ،فاهنض بالناس حتى نأيت
واملكيدة» ،فقال احلباب« :يا رسول ال ّلهَّ ،

أرشت بالرأي» ،فنهض رسول ال ّلهA
أدنى ماء القوم ف َن ْنزله» .فقال رسول ال ّله« :لقد
َ
ومن معه من الناس .
(((

وهكذا يف قضية حفر اخلندق يف معركة األحزاب ،حينام حارص املرشكون واليهود

املدينة ،فجمع الرسول Aأصحابه وطلب منهم املشورة ،فقام سلامن الفاريس وقال:

«يا رسول ال ّله إن القليل ال يقاوم الكثري يف املطاولة» ،فقال« :فام نصنع؟» فقال سلامن:
حجابا ،فيمكنك منعهم يف املطاولة ،وال يمكنهم أن
«نحفر خندقًا يكون بيننا وبينهم
ً

يأتونا من كل وجه ،فإنا ك ّنا معارش العجم يف بالد فارس إذا دمهنا دهم من عدونا نحفر
اخلنادق فتكون احلرب يف مواضع معروفة» ،فأمر النبي Aأن حيفروا اخلندق حول املدينة

عملاً برأي سلامن .
(((

((( ابن سعد  .الطبقات الكبرى ،ج ،1طبعة 1380ﻫ( ،بيروت :دار صادر ،دار بيروت) ،ص.250
((( ابن هشام .السيرة النبوية( ،تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي) ،ج ،1
الطبعة األولى1415ﻫ( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ص.620
((( بحار األنوار .ج  ،20الباب  :17غزوة األحزاب وبني قريظة ،ص .186
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استبد
ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eمن قصار كلامته أنه قال« :من
ّ
برأيه هلك ،ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا» .
(((

وقد استشار اإلمام الصادق Eمرة أحد أصحابه فقال له :أصلحك ال ّله مثيل

يشري عىل مثلك؟ قال Eنعم إذا استرشتك .
(((

وهذا أمر ال ينبغي للقيادات الدينية أن تغفله أو تتجاهله ،ويف اجلهة املقابلة عىل

اجلمهور أن يطرحوا رأهيم أمام هذه القيادات ،ففي بعض األحيان يكون لدى بعض

بالتذمر أو
هتيب من طرح وجهة النظر التي قد خيالف فيها عامل الدين ،ويكتفي
ّ
الناس ُّ
احلديث عنها يف املجالس املغلقة ،بينام املفرتض أن تصل هذه االقرتاحات وآراء الناس
للعلامء واملرجعيات الدينية ،فهذه مسؤولية ،وعلينا كجمهور أن نقوم هبذه املسؤولية كام

أن عىل العلامء أن يقوموا بمسؤوليتهم.

ثم الرشحية األوسع من اجلمهور،
والقيام هبذه املسؤولية له أثر عىل العالمِ ومن ّ

فعندما يرى العامل أو اخلطيب كثرة من الناس تعرتض عليه أو تنتقده لرأي أو كلمة أو

موقف أو ممارسة ،سيضطر إلعادة بحث املوضوع وتقييم مواقفه ،وقد يقتنع بأن املسألة

حتتاج إىل تصحيح أو مراجعة.

�Qضغوط الجمهور والموقف ال�شرعي
Q
القيادة الدينية بين الجر�أة والحذر

يف بعض األحيان تكون اجلهة الدينية لدهيا رأي رشعي ،أو موقف ترى فيه

ولكن اجلمهور ـ غالبيتهم أو الرشحية األوسع منهم ـ يعارضون
املصلحة االجتامعية،
ّ
هذا الرأي أو ذلك املوقف.

((( نهج البالغة .الكلمة  ،161ص .38
((( وسائل الشيعة .ج ،12ص ،44حديث.15601
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تتنوع ردود أفعال القيادات الدينية ،فالبعض منهم تكون لديه
ويف هذه احلالة ّ

احلجة الرشعية
درجة عالية من اجلرأة واإلقدام،
ً
خصوصا إذا كانت هذه القيادة تستند إىل ّ

فترص عىل رأهيا وموقفها.
يؤيد موقفها العام،
ِّ
املؤمنة ،وتستند إىل ما ِّ
ّ

ويف املقابل فإن بعض القيادات ترتئي الرتاجع والسكوت بسبب ما ي ّتخذه اجلمهور

الشدة ما ّ
يضطر هذه القيادات أن تكون
من ر ّدة فعل ،قد تكون يف بعض األحيان فيها من ّ
يف حالة من الرت ّدد يف طرح الرأي واملوقف.

وهذا يرتبط بثالثة أسباب ،هي كالتايل:

السبب األول :مدى وضوح الرؤية عند اجلهة الدينية

فإذا كانت الرؤية واضحة ،تكون عاملاً
مساعدا لإلقدام والصمود عند القيادة
ً

يسبب حالة من
الدينية ،بينام إذا كانت الرؤية غري واضحة ،وفيها بعض التشويش ،فهذا ّ

الرت ّدد ،ويف هذا الصدد ُيروى عن اإلمام الصادق Eقوله« :العامل بزمانه ال هتجم عليه

اللوابس» .
(((

جيدة بالوضع العام السيايس
وهذا نص رصيح يف أن العالمِ كلام كان عىل معرفة ّ
واالجتامعي من حوله ِ
بش ْكل أجىل ،تكون الرؤية أمامه أوضح.
ويتهيب.
ّأما إذا مل تكن لديه هذه املعرفة هتجم عليه اللوابس ،فيرت ّدد
ّ
وقوهتا
السبب الثاين :ضعف الشخصية ّ

القوية الشجاعة،
الشخصية
شخصياهتم ،فهناك َمن يملك
الناس يتفاوتون يف
ّ
ّ
ّ

القوة.
وهناك من ال يملك هذه ّ

والعلم واملعرفة ال تبدل شخصية اإلنسان ِ
بشكل كامل.
ّ

((( الكافي .باب العقل والجهل ،ج ،1ص  ،10حديث .29
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قوة ا َ
جلنان متلك اجلرأة يف طرح رأهيا وموقفها.
فالقيادة التي متتلك ّ

السبب الثالث :درجة اإلخالص واالستعداد للتضحية

وخاصة إذا كانت التضحية تتع ّلق بثقة الناس ،وبسمعة العامل عندهم ،فهذا أمر
ّ

جسميا
صعب ،فالعامل إذا كانت بعض املواقف تسبب له خسارة مالية أو ما ّدية أو أذى
ًّ

يمس سمعته ،فهذا أمر أصعب
قد ّ
يتحمل ،ولكن إذا كان من مضاعفات اختاذ املوقف ما ّ
من تلك اخلسائر املا ّدية ،فاألصعب عىل اإلنسان أن ُي ّتهم يف سمعته أو دينه.

يكف ألسنة
ويف هذا الصدد ينقل أن أحد األنبياء حينام بعثه ال ّله تعاىل طلب منه أن ّ

الناس عنه .فأجابه ال ّله تعاىل« :هي خصلة مل أجعلها لنفيس ،كيف أجعلها لك؟!».

من هنا حيتاج العالمِ إىل درجة كبرية من اإلخالص والتضحية ،فيام إذا استلزم األمر

رشعيا ملصلحة الدين واملجتمع.
أن ي ّتخذ موقفًا
ًّ

اإلمام احلسن
األمة
ُ
حتملت يف سبيل مصلحة ّ
ومن أمثلة القيادات الدينية التي ّ
املجتبى ،Eالذي كان يدخل عليه بعض أصحابه ويقول له« :السالم عليك يا َّ
مذل
خصوصا إذا كان يصدر عن خ ّلص
هي ًنا عىل نفس اإلمام،
ً
املؤمنني»  ،وهذا أمر مل يكن ِّ
(((

حتمل
أصحابه.
ّ
ولكن اإلمام كان يرى أن املصلحة فيام اختذه من موقف ،ومن أجل ذلك ّ

عناء هذه االهتامات.

فهذا حجر بن عدي الصحايب اجلليل خياطبه قائ ً
ال« :أما وال ّله لوددت أنك مت يف

ذلك اليوم ومتنا معك» .وعدي بن حاتم يقول« :أخرجتنا من العدل إىل اجلور» .وبشري

اهلمداين وسليامن بن رصد اخلزاعي يدخل كل منهام عليه هاتف ًا« :السالم عليك يا مذل
املؤمنني» .وخاطبه بعض أصحابه قائ ً
ال« :يا بن رسول ال ّله أذللت رقابنا بتسليمك األمر

((( الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني .تحف العقول عن آل الرسول ،الطبعة الخامسة1394ﻫ،
(بيروت :مؤسسة العلمي) ،ص .224

التأثير المتبادل بين القيادة الدينية والجمهور

I 119
Q

إىل هذا الطاغية»(((.
وجاء يف (اإلصابة)« :كان أصحاب احلسن يقولون له :يا عار املؤمنني .فيقول:

العار خري من النار»(((.

دوافع الجمهور لل�ضغط على القيادات

اجليد اإلشارة إىل األسباب التي تدعو اجلمهور إىل الضغط عىل قياداته
ومن ّ
الدينية ،نذكر منها ثالثة أسباب:
 .1األعراف والتقاليد السائدة

يتمسك الناس هبا فرتة
يف كل جمتمع هناك أعراف وآراء سائدة عند الناس ،وعاد ًة ما ّ

من الزمن .فإذا ظهرت هلم اجلهة الدينية برأي جديد خالف عاداهتم وتقاليدهم وما هو

سائد عندهم ،ففي مثل هذه احلاالت ال يكون القبول سهلاً عند الناس.
 .2االستعجال يف النتائج

بحيث تكون هناك مصالح عاجلة يلحظها الناس ،بينام العامل يرى أن هناك مصلحة

أهم ،ولكن ال يكون مجيع الناس باملستوى الذي يدركون فيه
دينية أو اجتامعية مستقبلية ّ

مثل هذه النظرة املتأ ّنية البعيدة.

 .3تضارب املصالح بني مراكز القوى

إن وجود مراكز قوى دينية واجتامعية قد يكون عاملاً يف إثارة الناس ضد بعض

رشعيا ،فيكون هناك
رأيا
القيادات الدينية ،بحيث تتخذ إحدى القيادات الدينية موقفًا أو ً
ًّ

علامء آخرون خيالفون هذه اجلهة يف هذا املوقف أو الرأي .واملخالفة يف حدود النقاش
((( باقر شريف القرشي ،حياة اإلمام الحسن بن علي ،Cج  ،2الطبعة الثالثة 1393ﻫ( ،قم :دار الكتب
العلمية) ،ص 273ـ .282
((( اإلصابة في تمييز الصحابة .ج ،2ص.72
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والبحث العلمي ال بأس هبا ،بل هي مطلوبة ،ولكن يف بعض األحيان ال تقف عند حدود

حد التهييج ،وإثارة الناس عىل ذلك العامل ،أو صاحب
املخالفة العلمية ،بل تصل إىل ّ
ويتوسلون بشائعات من قبيل االدعاء عليه بأنه يريد تبديل العقيدة أو
الرأي اجلديد،
ّ
الدين ،أو أنه خيرج عن آراء العلامء ،ويف هذه األجواء يكون هناك ضغوط من اجلمهور
عىل صاحب الرأي ،ونجد لذلك أمثلة ونامذج كثرية عند كل املذاهب اإلسالمية ،فنرى

هذه احلالة قد حصلت لبعض مراجع التقليد ،كام حصل للمرجع األعىل يف زمنه السيد

حمسن احلكيم ،Kحيث كان الرأي السائد يف عرصه عند الفقهاء القول بنجاسة غري
املسلمني عىل اختالف أدياهنم ،بمن فيهم أهل الكتاب ،وكان السيد احلكيم يفتي هبذا
الرأي ،وبالتايل ال يستطيع املسلم ملس غري املسلم برطوبة أو أن يرشب سؤره وما شاهبهام

من أحكام.

فتوصل إىل الرأي القائل بطهارة أهل
جدد النظر يف املسألة
ولكن السيد احلكيم ّ
ّ

سائدا يف ذلك الوقت ،فقامت بعض األطراف
الكتاب ،فخالف هبذا الرأي ما كان
ً

ضجة يف
واستغ ّلت املوضوع للتهريج ،فاهتموا السيد احلكيم باهتامات باطلة ،مما أثار ّ
النجف األرشف بسبب هذا الرأي الفقهي.

مغنية Dيف كتابه فقه اإلمام الصادق أنه «عارص
وينقل العالّمة الشيخ ّ
حممد جواد ّ

مجيعا بالطهارة (طهارة أهل الكتاب)،
ثالثة مراجع كبار من أهل الفُ تيا والتقليد ...قد أفتوا ً

املهوشني» .
ّ
وأرسوا بذلك إىل من يثقون به ،ومل يعلنوا خوفًا من ّ
(((

ويقول الشيخ عفيف النابليس يف كتابه فقه أهل البيت« :وقد عارصت ثالثة مراجع

كبار من أهل الفتيا والتقليد ،األول كان يف النجف األرشف وهو الشيخ حممد رضا آل
ياسني ،والثاين يف قم وهو السيد صدر الدين الصدر ،والثالث يف لبنان وهو السيد حمسن

محمد جواد مغنية ،فقه اإلمام الصادق عرض واستدالل ،ج ،1الطبعة الرابعة 1424ﻫ( ،قم :مؤسسة
((( ّ
أنصاريان للطباعة والنشر) ،ص.32
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األمني ،وقد أفتوا مجيعا بالطهارة ـ طهارة أهل الكتاب ـ وأرسوا بذلك إىل من يثقون به

خوفًا من املهووسني» .
(((

املطهري عن املرجع األعىل يف زمانه يف إيران
ويف هذه النقطة ينقل الشهيد مرتىض ّ

السيد الربوجردي Kأنه كان يقول« :التقية من أصحابنا أهم وأعىل»  ،أي من التقية
(((

جتاه املخالفني.

القصة التالية ،يقول« :Dلقد ارتأى املرحوم آية ال ّله
وينقل ً
أيضا يف املصدر نفسه ّ

الشيخ عبد الكريم احلائري اليزدي ـ أعىل ال ّله مقامه ـ ،مؤسس احلوزة العلمية يف قم ،أن

كمقدمات ،لكي يستطيعوا
يطلب من عدد من الطلبة تع ّلم اللغات األجنبية وبعض العلوم
ّ
عرض اإلسالم عىل الطبقات املثقفة اجلديدة ،ويف البلدان األجنبية ،ولكن ما إن انترش

العامة من طهران إىل قم ،وقالوا :إن
العامة وأشباه
هذا اخلرب ح ّتى جاءت مجاعات من
ّ
ّ
هذه األموال التي يدفعها الناس باسم سهم اإلمام ،ال يقصد هبا أن ترصف لتع ّلم الطلبة

لغة الكفّار ،وإهنم سوف يفعلون كذا وكذا إذا نفذ [الشيخ احلائري] االقرتاح .فلماّ رأى
سببا الهنيار احلوزة العلمية من أساسها ألغى فكرته مؤ ّق ًتا» .
املرحوم أن ذلك سيكون ً
(((

ضد السيد حمسن األمني العاميل حينام طرح رأيه حول
وتنقل لنا األحداث ما أثري ّ

حد تكفريه يف بعض األحيان،
ضجة وصلت إىل ّ
تنزيه الشعائر احلسينية ،حيث ثارت عليه ّ

التوجه بعدها إىل زيارة النجف األرشف فجاءته الرسائل بأن ال يأيت
لدرجة أنه كان يريد
ّ
يتهدده باإلهانة وربام القتل.
ألن هناك من ّ

وهذا ليس ِح ْك ًرا عىل مذهب دون آخر ،فهذا الشيخ حممد أبو زهرة Dـ من

علامء األزهر وله كتب وآراء ناضجة ـ قال يف أحد املؤمترات كام نقل عنه الشيخ يوسف
((( ج ،1ص ،34الطبعة األولى1427ﻫ( ،بيروت :دار الهادي).
المطهري .المشكلة األساس مع جماعة علماء الدين ،ضمن سلسلة محاضرات في
((( الشيخ مرتضى
ّ
الدين واالجتماع (( ،)3بيروت :دار التعارف للمطبوعات ودار الرسول األكرم) ،ص.64
((( المصدر السابق .ص .65
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عاما ويريد أن يبوح به اآلن) ،وأضاف الشيخ
القرضاوي( :أنه عنده رأي كتمه عرشين ً
القرضاوي (إنني كتمت بعض الفتاوى لسنني طويلة خشية أن هيامجني املهامجون ثم

بدأت أفصح عن هذه الفتاوى وأنرشها) .
(((

وكذلك رئيس جملس الشورى يف اململكة الشيخ صالح بن محيد قال يف حفل
تكريم والده الشيخ عبدال ّله بن محيد الذي أقيم يف جامعة أم القرى ّ
املكرمة ـ حسب
بمكة ّ
ما نقلت ذلك جريدة املدينة يف عددها الصادر يف  1426 /10 /30ﻫ يف ملحق الرسالة:
(أن والده متكن يف السبعينيات من كسب معركة بناء اجلامع الكبري يف بريدة باألسمنت
املسلح ،بعد أن لقي معارضة شديدة من أهايل املدينة ،الذين اعرتضوا بشدة ،وطالبوه

بأن يكون البناء بالطني وسعف النخيل عىل ما درج عليه أجدادهم معتربين ذلك معركة

حياة أو موت).

لذلك من الرضوري أن متتلك القيادات الدينية البصرية والشجاعة ،والتحليّ

بدرجة عالية من اإلخالص ،واالستعداد للتضحية ،إذا كان ما تسعى إليه هذه القيادات

املهمة ،فتقدم عىل اختاذ املوقف ،وتبينّ الرأي الرشعي وتذيعه ،دون مراعاة
من األمور ّ
هذه احلساسية اجلامهريية املنفعلة.

نماذج من القيادات الدينية الواعية

وهذا النوع من القيادات ال نعدمها يف تارخينا املعارص ،فإننا نجد يف هذا العرص

وأسسوا املشاريع الرائدة،
ّ
روا ًدا طرحوا آراءهم التجديدية يف الفكر والفقه اإلسالميّ ،
جديدا يف
فكريا
مرشوعا
فنجد يف العراق الشهيد السيد حممد باقر الصدر الذي طرح
ً
ً
ًّ

االقتصاد اإلسالمي ،ويف الفلسفة اإلسالمية ،وأسس حركة إسالمية واعية يف العراق،
ً
ضغوطا كثرية يذكرها من كتب عنه من تالمذته ،ومن درسوا
وقد واجه من أجل ذلك
احلالة العراقية يف وقته.

((( جريدة الشرق األوسط ،الصادرة بتاريخ 2001/1/30م.
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ويف لبنان نجد اإلمام موسى الصدر ،والشيخ حممد جواد مغنية ،والشيخ حممد

أسسوا وسامهوا يف نرش الوعي
مهدي شمس الدين ،وغريهم من علامء الدين الذين ّ
ً
وضغوطا ،ولك ّنهم
اإلسالمي الوطني يف لبنان ،وقد واجه مجيع هؤالء مشاكل وافرتاءات

حتملوا مسؤولياهتم وأ ّدوا ما عليهم من أدوار.
ّ

الرواد يف طروحاهتم الفكرية والعلمية ،ويف هذا
ويف منطقتنا لدينا بعض العلامء ّ

من ال ّله
املجال جيدر بنا أن نشيد
بشخصية العالّمة الدكتور الشيخ عبد اهلادي الفضيل ـ َّ
ّ

بالصحة والعافية ـ.
عليه
ّ

هذا العامل الذي يمكن اعتباره ـ وبدون مبالغة ـ أبرز كفاءة علمية يف منطقتنا يف
﴿و َ
اءه ْم﴾ [سورة
اس َأ ْش َي ُ
يصح أن نبخسه ح ّقه ،يقول تعاىلَ :
ال َت ْب َخ ُسو ْا ال َّن َ
احلارض ،إذ ال ّ

األعراف آية ،]85 :فنحن ـ ولألسف ـ قد نكون جريئني يف اإلشادة بشخصيات من خارج
املنطقة ،أو اإلشادة بشخصياتنا بعد رحيلها ،وهذه احلالة ليست من سامت املجتمعات

احلية املنصفة.
ّ

الشيخ الفضيل كفاءة علمية عظيمة ينبغي اإلشادة هبا ،فهو فقيه ،وكتاباته وآراء
العلامء ُّ
تدل عىل مكانته الفقهية والعلمية.
كام أ ّنه شخصية أكاديمية ،فباإلضافة إىل دراساته احلوزوية يف النجف األرشف

وحضوره البحث اخلارج عىل أيدي كبار الفقهاء واملراجع ،واصل دراساته األكاديمية،
فنال درجة البكالوريوس من كلية الفقه يف النجف ،ودرجة املاجستري من جامعة بغداد،

والدكتوراه من جامعة القاهرة .فهو أكاديمي حوزوي.

يضاف إىل درجته العلمية نتاجه الفكري والثقايف ،فله جمموعة كبرية من الكتب

كتابا يف خمتلف املجاالت ،من أبرزها (دروس يف فقه
واملؤ َّلفات ،تصل إىل أكثر من ً 60

تدرس يف احلوزات العلمية من قبل أكثر من
اإلمامية) يف أربعة جم ّلدات .وبعض كتبه َّ

أربعني سنة.
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ويف جمال النشاط احلركي كان من املؤسسني للحركة اإلسالمية يف العراق ،وكان

عضوا يف
وعضوا يف مجاعة العلامء ،ويف رابطة النرش ،وكان
عضوا يف مجعية منتدى النرش،
ً
ً
ً

هيئة حترير جم ّلة األضواء ،وهيئة حترير جم ّلة النجف ،وغريها من األنشطة الثقافية.

جدة ،وأصبح أستا ًذا يف جامعة امللك عبد
وابتداء من سنة  1391ﻫ جاء إىل مدينة ّ
ً

مؤس ًسا ودائماً يف
جدة ،وهو من أسس قسم اللغة العربية فيها ،كام كان
العزيز يف ّ
عضوا ِّ
ً
جلنة املخطوطات يف مكتبتها املركزية .
(((

هذا باإلضافة إىل أخالقه وانفتاحه عىل اجلميع ،وإشادته الدائمة بالطاقات املح ّلية،
فلم يذهب له مؤ ِّلف أو باحث يطلب منه التقديم لكتابه إال واستجاب لطلبه ،مهام كانت

قيمة الكتاب.

وشخصية كهذه هلا واجب علينا ،فال أقل من أن نرفع أيدينا بالدعاء له بالشفاء

مؤخ ًرا بجلطة دماغية ،جتاوز معظم آثارها ،أطال ال ّله عمره،
والعافية ،حيث أصيب ّ
ومتعه بالصحة والعافية.

QQنماذج من �سيرة الر�سول Aو�أهل بيته

نجد يف سرية الرسول Aبعض املواقف التي كان Aي ّتخذ فيها موقفًا يتعارض

مع رأي من حوله من الصحابة ،وذلك حينام تكون هناك مصلحة قد ال يلتفت عموم

الصحابة إليها .ومن أبرز تلك املواقف ما حصل عند توقيع صلح احلديبية بني املسلمني

وكفّار قريش ،يف السنة السادسة ل ّلهجرة ،حيث اعرتض عدد كبري من الصحابة ،وكان
من أبرزهم اخلليفة الثاين عمر بن ّ
اخلطاب ،حيث جاء وهو غاضب ،وقال« :يا رسول

ال ّله ،أولسنا مسلمني؟!».

((( انظر ترجمته في أعالم هجر للسيد هاشم الشخص ،ج ،2الطبعة الثانية 1418ﻫ ( ،بيروت :مؤسسة أم
القرى) ،ص.287
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فأجابه« :بىل».
فقال« :أوليسوا مرشكني؟!».
قال« :بىل».
«فعالم نعطي الدنية يف ديننا؟!».
فقال عمر:
َ

يضيعني» .
فقال النبي« :أنا عبد ال ّله ورسوله ،لن أخالف َ
أمره ،ولن ّ
(((

وقد كان من رشوط الصلح التي أثارت بعض الصحابة ما كان فيها من إلزام

للرسول بأن يرجع إىل قريش كل من هياجر مسلماً دون رضا أهله.

وبينام كان رسول ال ّله Aيكتب بنود الصلح هو «وسهيل بن عمرو [عن قريش]،

انفلت إىل رسول ال ّله،
إذ جاء أبو اجلندل بن سهيل بن عمر يرسف يف احلديد ،قد
َ
وقد كان أصحاب رسول ال ّله Aخرجوا وهم ال ُّ
يشكون يف الفتح لرؤيا رآها رسول

حتمل رسول ال ّله Aيف نفسه دخل عىل الناس
ال ّله ،Aفلماّ رأوا من الصلح والرجوع وما ّ

من ذلك أمر عظيم ،حتى كادوا هيلكون؛ فلماّ رأى سهيل [ابنه] أبا جندل قام إليه فرضب
وجهه ،وأخذ بتلبيبه ،ثم قال :يا حممد ،قد ّ
جلت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا،
(((

وجيره لري ّده إىل قريش ،وجعل أبو اجلندل يرصخ
قال:
َ
صدقت ،فجعل ينرته بتلبيبه ّ
(((

أأرد إىل املرشكني يفتنونني يف ديني؟ فزاد ذلك الناس إىل
بأعىل صوته :يا معرش املسلمنيُّ ،

ما هبم ،فقال رسول ال ّله :يا أبا جندل ،اصرب واحتسب ،فإن ال ّله جاعل لك وملن معك
صلحا وأعطيناهم عىل ذلك،
وخمرجا ،إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم
فرجا
ً
من املستضعفني ً
ً
وأعطونا عهد ال ّله ،وإنا ال نغدر هبم» .
(((

((( السيرة النبوية البن هشام .ج  ،2ص .317
((( لجت القضية :تمت.
((( ينتره :يجذبه جذ ًبا شديدً ا.
((( السيرة النبوية البن هشام .ص .318
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ونجد مثالاً آخر يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eحينام آلت إليه اخلالفة،
ً
ضغوطا من قبل من حوله وأصحابه حول قضايا كثرية ،من أبرزها تثبيت
حيث واجه
معاوية عىل والية الشام ،فقد قال املغرية بن شعبة لعيل :اقرر معاوية وابن عامر وعامل

عثامن عىل أعامهلم حتى تأتيك بيعتهم ويسكن الناس ،ثم اعزل من شئت ،فأجابه عيلE
وقال« :وال ّله ال أداهن يف ديني ،وال أعطي يف الدنية أمري» .وقال املغرية لعيل :فإن كنت

أبيت ع ّ
يل فانزع من شئت واترك معاوية ،فإنه يف معاوية جرأة ،وهو يف أهل الشام يستمع
منه ،ولك حجة يف إثباته ،كان عمر بن اخلطاب قد واله الشام .فقال Eله« :ال وال ّله ،ال

استعمل معاوية يومني» .
(((

وكذلك يف مسألة املفاضلة يف العطاء ،حيث ألف املسلمون قبل خالفة اإلمام

عيل Eاملفاضلة يف العطاء حسب الدرجات واملستويات ،ويف هذا السياق يروى أنه
حد سواء ،فلام ولتا سفرت إحدامها وقالت :يا أمري املؤمنني
جاءت امرأتان فأعطامها عىل ٍّ
فضلني ال ّله بام فضلك ال ّله به ورشفك! قال« :وبام فضلني ال ّله ورشفني؟» قالت :برسول

ال ّله Aقال« :صدقت .وما أنت؟» قالت :أنا امرأة من العرب ،وهذه من املوايل .قال:

فتناول شي ًئا من األرض ،ثم قال« :قد قرأت ما بني اللوحني ،فام رأيت لولد إسامعيل عىل
ولد إسحاق فضلاً وال جناح بعوضة» .
(((

ً
ضغوطا كبرية ليسري بنفس السرية السابقة يف مسألة املفاضلة
وقد واجه اإلمام عيل

يف العطاء ،فقال هلم« :أتأمرونني أن أطلب النرص باجلور فيمن وليت عليه ،وال ّله ال أطور

به ما سمر سمري أو َّأم نجم يف السامء نجماً » .
(((

ونجد ذلك يف حياة اإلمام احلسن يف صلحه مع معاوية.

((( عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني .الكامل في التاريخ .ج ،3الطبعة الرابعة1414ﻫ،
(بيروت :مؤسسة التاريخ العربي) ،ص.87-86
((( محمد الريشهري .موسوعة اإلمام علي ،ج ،4الطبعة الثانية1421ﻫ( ،قم :دار الحديث) ،ص.194
((( نهج البالغة .من كالم له في التسوية في العطاء رقم . ،126
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ويف موقف اإلمام الصادق Eأواخر الدولة األموية ،حينام بدأ العباسيون

حممد» ،حيث كانت ثورهتم باسم أهل البيت ،ما
يتحركون حتت شعار «الرضا من آل ّ
ّ
التصدي وتب ّني الثورة ،وكان من أبرزهم
جعل الكثريين يطلبون من اإلمام الصادقE
ّ

أنت من رجايل،
أبو مسلم اخلراساين ،ولكن اإلمام الصادق Eكان يرفض ويقول« :ما َ
وال الزمان زماين»  ،فكان تشخيصه للوضع أنه ليس الوضع والوقت املناسب.
(((

خصوصا من أتباع الزيدية ،إذ جاءه
وقد سبب له موقفه هذا بعض ر ّدات الفعل،
ً

الزيدية يقولون ليس بيننا وبني جعفر [بن
أحد أصحابه وقال له :يا ابن رسول ال ّله ،إن
ّ
حممد] خالف إال أنه ال يرى اجلهاد ،فأجابه اإلمام« :أنا ال أراه؟! ،بىل ـ وال ّله ـ ألراه،
ّ
ولك ّني أكره أن أدع علمي إىل جهلهم» .
(((

ولذلك عىل القيادة الدينية أن تكون هبذا الوعي وقراءة املواقف ،فإذا كان املوقف

يتط ّلب اإلقدام تقدم ،وإذا كان يتط ّلب املهادنة واملداراة هتادن ،دون عناية كبرية بآراء
والتعجل يف اختاذ
ومعارضة اجلمهور ،التي قد تكون يف كثري من األحيان نتيجة العاطفة
ّ

املوقف.

وهذا ما نراه يف سرية وهنج اإلمام احلسني Eعندما أتته الرسائل بعد استشهاد

أخيه اإلمام احلسن Eللثورة عىل معاوية ،ولك ّنه رفض االستجابة هلذه الرسائل.

كام أ ّنه عندما أعلن معارضته خلالفة يزيد جاءه من الصحابة ومن كبار املسلمني

من ينهاه عن املسري يف هذا االجتاه ،ولك ّنه كان جييبهم بقوله« :شاء ال ّله أن يراين قتيلاً ».

((( ينابيع المودة لذوي القربى ،الباب ،65في إيراد في كتاب فصل الخطاب ،ج ،3ص.137
((( الكافي .ج ،5باب من يجب عليه الجهاد ومن ال يجب ،ص .13

الإمام احل�سني Eمدر�سة العطاء
QQمن هدي الإمام الح�سينE
Qال�سعي للثروة والقدرة
Q
QQمجاالت الإنفاق ونماذجه الم�شرقة

ُ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ّ َ
َ
الر ْزق ل َِمن يَشاء م ِْن
﴿قل إِن ر ّيِب ي َبسط ِ
َ َ َ ْ ُ هَ ُ َ َ َ ْ ُ ّ يَ ْ َ خُ ْ ُ
عِبادِه ِ ويقدِر ل وما أنفقتم مِن
ش ٍء ف ُه َو يل ِف ُه
الرازق َ
َو ُه َو َخ رْ ُ
ي َّ
ِني﴾[سورة سبأ ،اآلية.]39 :
ِ

QQمن هدي الإمام الح�سينE

حينام نجتمع لنستعيد ذكرى أيب عبد ال ّله احلسني Eال يكفي أن نتفجع ملصيبته،

أو نعجب ببطولته وصموده ،إنام بالدرجة األوىل علينا أن نسعى لالقتداء به ،واألخذ

هبديه ،وهذا يلزمنا أن نتعرف جوانب سريته املرشقة ،وأن نأخذ ونقتبس منها ما ينفعنا

يف دنيانا وآخرتنا.

املهمة يف حياة اإلمام احلسني Eوشخصيته ،أنه مدرسة يف العطاء،
ومن اجلوانب ّ

فحياته كانت مكرسة للعطاء ،وأبرز مثال عىل ذلك شهادته ،Eإذ كانت القمة والذروة
ِ
اجلود».
يف مسرية عطائه ،Eفقد جاد بنفسه« ،واجلود بالنفس أقىص غاية
سخاء اإلمام Eينطلق من مفهومه ورؤيته ،فإننا لو اطلعنا عىل كلامت اإلمام

احلسني Eلرأيناه يضع منظومة متكاملة حول فلسفة املال والتعامل مع الثروة

واإلمكانات املتاحة يف احلياة ،يقول Eيف كلمة له« :مالك إن مل يكن لك كنت له ،فال
ُت ْب ِق عليه ،فإنه ال يبقي عليك ،وكُ ْل ُه قبل أن يأكلك» .
(((

ويقصد اإلمام بذلك أن مالك هو لك ما كنت له منفقًا ،وأما املتبقي فهو ذخرية

((( بحار األنوار .ج ،68ص ،357حديث.21
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لغريك ،وتكون أنت املحاسب عليه ،واملطالب به ،وأنت ال تبقى ملالك ،ف َُك ْل ُه قبل أن

يأكلك.

1 .1اإلمام َي ُع ُّد املال احلقيقي هو الذي ينفقه اإلنسان ويترصف فيه يف احلياة ،وما زاد
عليه يسميه اإلنسان َمال َُه ،وهو يف احلقيقة ليس له؛ ألن هذا املال سيبقى وسيأخذه

آخرون ،بينام اإلنسان سيحاسب عليه يوم القيامة .كام ورد يف حديث قديس عن
اللّه تعاىل« :يقول ابن آدم ملكي وملكي ،ومايل مايل ،يا مسكني أين كنت حيث
كان امللك ومل تكن ،وهل لك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت

فأبقيت» .
(((

يعد وجود حاجات متبادلة بني الناس ،بحيث كل
2 .2من ناحية ثانية فإن اإلمامّ E
يعد هذه نعمة من اللّه تعاىل عىل ذلك
يقدم اخلدمة ألخيه اإلنسانّ ،
مستطيع منهم ّ

إهليا وفق إليه يف خدمته لآلخرين ،قال« :Eاعلموا أن حوائج
املستطيع ،وتوفيقًا ًّ
(((
الناس إليكم من ِ
نعم اللّه عليكم ،فال متلوا النّعم فتحور نقماً » ـ حتور بمعنى:
ترجع ـ.
حينام تكون يف موقع من الثروة واجلاه ويأتيك اآلخرون ويطلبون منك،
فيجب أن تعلم أن هذه نعمةٌ من هّ
الل سبحانه عليك.
3 .3يف مورد ثالث يتحدث اإلمام احلسني Eعن العطاء والسخاء بأنه هو الذي جيعل
ساد» ،
موقعا
لإلنسان
جادَ ،
متقدما يف احلياة واملجتمع قال« :Eأهيا الناس من َ
ً
ً
(((

بمعنى :من جيود بامله ـ أي يعطي ـ يستحق السيادة والتقدم واالحرتام يف املجتمع،

نتيجة طبيعية لعطائه وجوده.

((( بحار األنوار .ج ،68ص ،356حديث.17
((( المصدر نفسه .ج ،75ص ،121حديث.4
((( المصدر نفسه.
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4 .4اإلمام احلسني Eحينام سمع رجلاً يقول« :إن املعروف إذا أسدي إىل غري أهله
ضاع» ،بمعنى :إذا صنع اإلنسان معروفًا يف غري أهله يضيع هذا املعروف ،وكأنام

ذلك اإلنسان ضيع جهده وماله يف غري حملّه ،وكأنه ضيع ماله وفقده.

أجابه اإلمام« :Eليس كذلك ،ولكن تكون الصنيعة مثل وابل املطر تصيب

الرب والفاجر» .
ّ
(((

اإلنسان ينبغي أن يصنع املعروف الشامل لكل الناس ،كام جاء يف احلديث
الرشيف عن رسول ال ّله Aأنه قال« :اصطنع اخلري إىل من هو أهله ،فإن مل تصب

أهله فأنت أهله» .
(((

وعنه« :Aاصطنع املعروف إىل من هو أهله وإىل من ليس بأهله ،فإن مل يكن

أهله فأنت أهله» .
(((

ٍ
5 .5ويقول Eيف كلمة أخرى« :إذا كان يوم القيامة ،نادى مناد :أهيا الناس ،من كان
له عىل اللّه أجر فليقم ،فال يقوم إال أهل املعروف» .
(((

وهو القائل كام يروى عنه:E
(((

إذا ج�ادت الدنيا عليك فجد هبا

فال اجل�ود يفنيه�ا إذا هي أقبلت

ط�را قب�ل أن تتفل�ت
على الن�اس ًّ

وال البخ�ل يبقيه�ا إذا م�ا تول�ت

هذه نامذج من كلامت اإلمام احلسني Eوفلسفته للعطاء واإلنفاق.

((( بحار األنوار .ج ،75ص ،117حديث.3
((( مستدرك وسائل الشيعة .ج ،12ص ،348حديث.14254
((( المصدر نفسه .حديث.14255
((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،1ص.183
((( بحار األنوار .ج  ،44ص  ،191حديث.3
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نماذج من عطاء الإمام الح�سين Eفي �سيرته

يتحدث املؤرخون عن كرم اإلمام Eوجوده ،وينقلون يف ذلك وقائع وحوادث

عدة ،نشري إىل بعض منها:
ّ

ِ
سا ،فقالوا:
مر احلسني بن عيل Eبمساكني قد بسطوا
ً
َّ 1 .1
كساء هلم وألقوا عليه ك رَ ً
«هلم يا ابن رسول اللّه» ،فثنى وركه فأكل معهم ،ثم تال اآلية الكريمة{ :إِ َّن ُه الَ
ِ
برِ ِ
ين﴾[سورة النحل ،اآلية ،]23 :ثم قال« :قد أجبتكم فأجيبوين» ،قالوا:
ب المْ ُْس َت ْك َ
يحُ ُّ
«نعم ،يا ابن رسول اللّه» ،فقاموا معه حتى أتوا منزله ،فقال للجارية« :أخرجي
ما كنت تدخرين»  ،ويف هذه احلادثة هناك روايتان :رواية تقول« :فأكل معهم»،
(((

وأخرى تقول« :لوال أنه صدقة ألكلت معكم» ،ثم قال« :قوموا إىل منزيل»،

فأطعمهم وكساهم وأمر هلم بدراهم» .
(((

ولعلهام حادثتان جلامعتني ،اجلامعة األوىل كانوا فقراء يأكلون من ماهلم ،لكنهم

كانوا ضعفاء وفقراء ،بينام اجلامعة األخرى كانوا من املساكني وعندهم من أموال الصدقة

يأكلون منها.

فدل عىل احلسني ،Eفدخل املسجد
2 .2وفد أعرايب املدينة فسأل عن أكرم الناس هباَّ ،
مصليا ،فوقف بإزائه وأنشأ:
فوجده
ًّ
مل خي�ب اآلن م�ن رجاك ومن
أن�ت ج�واد وأن�ت معتم�د
لوال ال�ذي كان م�ن أوائلكم

ح�رك م�ن دون باب�ك احللقه
َّ
أب�وك ق�د كان قات�ل الفس�قه
كان�ت علينا اجلحي�م منطبقه

قال :فسلم احلسني وقال« :يا قنرب ،هل بقي من مال احلجاز يشء؟» قال« :نعم،

أربعة آالف دينار» ،فقال« :هاهتا ،قد جاء من هو أحق هبا منا» ،ثم نزع برديه َّ
ولف الدنانري
((( بحار األنوار .ج ،44ص ،189حديث.1
((( المصدر نفسه .ج  ،44ص  ،191حديث.3
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حياء من األعرايب وأنشأ:
فيها وأخرج يده من شق الباب ً
خذه�ا ف�إين إلي�ك معت�ذر

واعلم ب�أين عليك ذو ش�فقه

لك�ن ري�ب الزم�ان ذو غير

والك�ف من�ي قليل�ة النفق�ه

لو كان يف سيرنا الغداة عصا

أمس�ت سمانا عليك مندفقه

قال :فأخذها األعرايب ،وبكى ،فقال له« :لعلك استقللت ما أعطيناك» ،قال« :ال،

ولكن كيف يأكل الرتاب جودك» .
(((

3 .3دخل احلسني Eعىل أسامة بن زيد وهو مريض ،وهو يقول« :واغامه!» ،فقال له
ِ
«د ْيني ،وهو ستون ألف درهم» ،فقال
أغمك يا أخي؟» قالَ :
احلسني« :Eوما َّ
عيل» ،قال« :إين أخشى أن أموت» ،فقال احلسني« :لن متوت
احلسني« :Eهو َّ
حتى أقضيها عنك» ،قال :فقضاها قبل موته .
(((

4 .4وروى أمحد بن سليامن بن عيل البحراين يف (عقد الآلل يف مناقب اآلل)
جالسا يف مسجد جده رسول اللّه Aبعد وفاة أخيه
أن احلسني Eكان
ً
جالسا يف ناحية املسجد ،وعتبة بن أيب سفيان
احلسن ،Eوكان عبد اللّه بن الزبري
ً

يف ناحية أخرى ،فجاء أعرايب عىل ناقة فعقلها يف باب املسجد ودخل ،فوقف عىل
عتبة بن أيب سفيان فسلم عليه ،فرد عليه السالم ،فقال له األعرايب« :إين قتلت ابن

عم يل وطولبت بالدية ،فهل لك أن تعطيني شي ًئا؟» فرفع رأسه إىل غالمه ،وقال:
متاما ثم تركه» ،وأتى عبد
«ادفع إليه مئة درهم» ،فقال األعرايب« :ما أريد إال الدية ً

اللّه بن الزبري وقال له مثل ما قال لعتبة ،فقال عبد اللّه لغالمه« :ادفع إليه مئتي
متاما» ،ثم تركه ،وأتى احلسني Eفسلم
درهم» ،فقال األعرايب« :ما أريد إال الدية ً

عليه ،وقال« :يا ابن رسول اللّه ،إين قتلت ابن عم يل وقد طولبت بالدية ،فهل لك
((( بحار األنوار .ص.190
((( المصدر نفسه .ص.189
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أن تعطيني شي ًئا؟» ،فقال له« :يا أعرايب ،نحن قوم ال نعطي املعروف إال عىل قدر
املعرفة» ،فقال« :سل ما تريد» ،فقال له احلسني« :يا أعرايب ،ما النجاة من اهللكة؟»

قال« :التوكل عىل اللّه عز وجل» ،فقال« :وما اهلمة؟» قال« :الثقة باللّه» ،ثم سأله
احلسني غري ذلك ،وأجاب األعرايب ،فأمر له احلسني Eبعرشة آالف درهم ،وقال
له« :هذه لقضاء ديونك» ،وعرشة آالف درهم أخرى ،وقال« :هذه تلم هبا شعثك
وحتسن هبا حالك وتنفق منها عىل عيالك» ،فأنشأ األعرايب يقول:
طرب�ت وم�ا ه�اج يل معب�ق

وال يل مق�ام وال معش�ق

هم األكرم�ون هم األنجبون

نج�وم السماء هب�م تشرق

ولك�ن طرب�ت آلل الرس�و

س�بقت األن�ام إىل املكرمات
بكم فتح ال ّله باب الرشـــاد

ل َّ
فل�ذ يل الش�عر واملنط�ق
فقصر ع�ن س�بقك الس�بق
وباب الفسـاد بكـم مغلـق

(((

هذا غيض من فيض ،وإال فالشواهد التي تدل عىل جوده وسخائه كثرية.
إن اإلمام احلسني Eكان يف كالمه وسريته مدرسة للعطاء والسخاء.

Qال�سعي للثروة والقدرة
Q
وأخبارا عن األسخياء ،واملنفقني ،يتشجعون
قصصا
بعض الناس حني يسمعون
ً
ً

للعطاء ،حيث يتمنى لو أن عنده ثروة لينفق منها ،ويف الواقع عىل اإلنسان أن يسعى لكي

مستوى حمدو ًدا من اجلاه أو من املال،
تكون له ثروة وقدرة ،وال ينبغي له أن يقبل لنفسه
ً
بل عليه أن ال يكون لطموح وتطلعه حدود.

يف كثري من املجتمعات أغلب الناس لدهيم تطلع لتحسني وضعهم االقتصادي،

ويفكرون كيف يصبحون أثرياء؟ وكيف يمتلكون الثروة؟ أما يف جمتمعنا ـ ولألسف ـ
((( أعيان الشيعة .ج ،1طبعة 1406ﻫ( ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات) ،ص.580
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فإن أغلب الناس شعارهم «أقل ما فيها يكفيها» ،فاملهم لدى الفرد منا أن حيصل عىل
العامة.
لقمة العيش ،وعىل الوظيفة التي ُيسَيرِّ هبا شؤون حياته ّ

اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا احلديث قبل أن تتحدث عن اإلنفاق تتحدث عن
ِ
الر ْز َق لمَِن َيشَ اء ِم ْن
بسط الرزق والتقدير يف الرزق ،يقول سبحانه﴿ :قُلْ إ َّن رَبيِّ َي ْب ُس ُط ِّ
ِعب ِ
اد ِه َو َي ْق ِد ُر َل ُه﴾[سورة سبأ ،اآلية.]39 :
َ
ال ّله سبحانه يبسط الرزق لبعض من الناس ،ويقدر عىل البعض اآلخر ،ويف الوقت
يوزع ال ّله األرزاق بني الناس بشكل عبثي ،وإنام ِضمن سنن ووسائل وحكمة
نفسه ال ّ
إهلية ،ولذلك ورد عن عيل بن عبد العزيز قال :قال يل أبو عبد ال ّله« :Eما فعل عمر بن

مسلم؟» قلت« :جعلت فداك ،أقبل عىل العبادة وترك التجارة» ،فقال« :Eوحيه ،أما

قوما من أصحاب رسول ال ّله Aملا نزلت:
علم أن تارك الطلب ال يستجاب له؟ إن ً
ِ
ِ
ِ
ب﴾[سورة الطالق ،اآليتان 2 :ـ
َ
وي ْر ُزق ُْه م ْن َح ْي ُث ال يحَ ْ َتس ُ
{و َمن َي َّتق ال ّل َه يجَ ْ َعل َّل ُه مخَ َْر ًجا * َ
 ]3أغلقوا األبواب وأقبلوا عىل العبادة وقالوا« :قد كفينا» ،فبلغ ذلك النبي ،Aفأرسل

إليهم ،فقال« :ما محلكم عىل ما صنعتم؟» قالوا« :يا رسول ال ّله ،تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا
عىل العبادة» ،فقال« :إنه من فعل ذلك مل يستجب له ،عليكم بالطلب» .
(((

فاغرا فاه إىل ربه يقول« :اللهم ارزقني»،
ومثله قوله« :Aإين ألبغض الرجل ً

ويرتك الطلب» .
(((

ويف رواية عن اإلمام الصادق Eقال« :إن رجلاً سأله أن يدعو ال ّله له أن يرزقه يف
ٍ
دعة ،فقال :Eال أدعو لك ،اطلب كام ُأ ِم ْر َت ،وقال« :ينبغي للمسلم أن يلتمس الرزق
حر الشمس» .
حتى يصيبه ّ
(((

((( الكافي .ج  ،5ص .84
((( مستدرك الوسائل .ج ،13ص ،15حديث.14597
((( دعائم اإلسالم .ج ،2ص.5
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هذا الرجل يريد من اإلمام أن يدعو له عىل أساس أن دعاء اإلمام Eمستجاب،

إنه يريد أن يأتيه الرزق وهو جالس يف بيته من غري عناء ،ومل يقبل اإلمام ذلك ،يقول
تعاىل﴿ :فَام ُشوا فيِ من ِ
اكبِ َها َوكُ ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه﴾[سورة امللك ،اآلية.]15 :
ََ
ْ

فأساس فلسفة وجود اإلنسان يف هذه احلياة لكي يعمر الكون ،كام جاء يف قول ال ّله
َ ِ
َ
اس َت ْع َم َركُ ْم ِف َيها﴾[سورة هود ،اآلية.]61 :
تعاىلُ :
﴿ه َو َأنشَ أكُ م ِّم َن األ ْرض َو ْ
ال َّناس يف بعض املجتمعات يتحفزون للعمل والسعي واإلنتاج ،بينام جتد اهلمة

عدون فيها عىل األصابع ،ومنها جمتمعنا،
للسعي يف بعض املجتمعات قليلة ،واألثرياء ُي ُّ

كبريا ،بينام يف جمتمعات أخرى
فإذا أراد اإلنسان أن حييص األثرياء يف املجتمع ال جيد عد ًدا ً

جتد أعدا ًدا كبرية من األثرياء.

ومن ذلك ما نرشه تقرير عن احلالة املادية بسويرسا ،حيث يفيد التقرير أنه من بني

كل  25سويرسي يوجد بينهم مليونري واحد .
(((

وجمتمعات أخرى غري املجتمع السويرسي إذا ُو ِض َعت قائمة لعدد األثرياء
املتمكنني فيها ،جتد أمامك قائمة كبرية.
بينام يف بعض املجتمعات ـ وجمتمعنا واحد منها ـ عندما حيىص عدد األثرياء يف

املدينة الواحدة بالكاد خترج بعدد يصل إىل عدد األصابع يف اليد الواحدة.

�أ�سباب عدم ال�سعي للثروة والقدرة

هذه املسألة ليست عفوية بل تدل عىل حالة معينة.
يوجد هناك عامالن أساسيان ،مها:

 .1الرتبية
املجتمعات التي تريب أبناءها عىل االتكالية واالعتامد عىل الغري ،بحيث يرتبى الولد
((( جريدة الوطن .بتاريخ 1425/11/10ﻫ.
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شابا عىل أن أباه وأهله ينفقون عليه ،ويوفرون له كل يشء ،من
من صغره إىل أن يصبح ًّ
دون عناء ،هذا اإلنسان يستمر عىل هذه احلالة ،بحيث يريد أن تتوفر له احتياجاته دون

عناء وتعب طوال حياته.

ويف هذه النقطة ُي ْنقَل أن العرب يف اجلاهلية كانوا يربون أبناءهم عىل اخلشونة،

ولذلك يدفعون بالطفل الصغري حتى يرتبى يف البادية ،وهي عادة حسنة ،ذلك أن التدليل

وتوفري كل يشء لألبناء يف كثري من األحيان ليس لصالح بناء شخصيتهم.

ولذلك ال أظن أنه من الصالح أن يشعر األب بفخر واعتزاز بأنه اشرتى لولده
سيارة من أفضل املوديالت وأرقى املاركات ،وربام د َّلله بطرق وأساليب أخرى.
والدراجات النارية ناجتة عن مثل
وربام تكون هذه املامرسات الطائشة بالسيارات
ّ

هذا النوع من التدليل ،حيث ال يكون االبن هو من وفّر لنفسه هذا النوع من املركبات.

توجه كثري من هذه املرصوفات فيام هو يف خدمة أبنائنا فعلاً  ،فبدل أن
وأمتنى أن ّ
ّ
املتمكن البنه سيارة غالية الثمن ،بإمكانه أن يرصف هذا املبلغ يف أن يرسله
يشرتي األب

للدراسة باخلارج ،ليأيت بشهادة عالية ودراسة جا ّدة.

إننا نرى بقية املجتمعات التي تعيش مستوى اقتصادي أقل مما نعيشه ،ينفقون كل

ما جيمعونه يف حياهتم من أجل أن يدرس أبناؤهم باخلارج.

إننا ال نتوقّع بفعل هذا النوع من الرتبية عىل الدعة والتواكل أن يكون األبناء

منتجني كادحني.

 .2الثقافة السائدة يف املجتمع

بعض املجتمعات تسودهم ثقافة تدفع للعمل وللثراء ،وبعض املجتمعات عىل

العكس من ذلك ،تسودها ثقافة االتكال والرضا باحلال.
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ق�صة عالم االجتماع الألماني

ويف هذا املجال ينقل عن عامل االجتامع األملاين املعروف ماكس فيرب (-1864

1920م) ـ وهو من كبار علامء االجتامع ،ومن مؤسيس علم االجتامع احلديث ،إذ
كان أمني مكتبة ،تم توجه إىل علم االجتامع ،وأصبح من عباقرة علم االجتامع يف هذا

العرص.

ينقل عنه أنه كان قد لفت نظره وضع منطقتني متجاورتني يف أملانيا متساويتني

يف ظروفهام الطبيعية ،لكن الوضع االجتامعي واالقتصادي يف إحدى املنطقتني خيتلف
عن األخرى ،إحدى املنطقتني هبا تقدم اقتصادي ،والناس فيها أثرياء ،لدهيم مصانع
وجتارة رائجة ،بينام األخرى غالبية أهلها فقراء ،ويعيشون يف حالة ريفية ،ليس لدهيم
تلك الثروات واإلمكانات الكبرية.

فالتفت العامل فيرب هلذا التفاوت ،وحاول أن يبحث هل هناك سبب هلذا التفاوت؟،

ووضع لذلك احتامالت عدة ،منها:


هل هذه املنطقة فيها ثروات واألخرى ال يوجد هبا مثل تلك الثروات؟



هل الوضع يف املنطقة من حيث الطقس خيتلف عن األخرى؟

سببا ،إىل أن التفت إىل أن السبب يف ذلك هو الفارق
وضع كل االحتامالت فلم جيد ً

صناعيا تنتمي إىل املذهب الربوتستانتي ،وكانوا ضمن
املتقدمة
يف الثقافة ،إذ كانت املدينة ّ
ًّ

تعد مدرسة متطورة يف هذا املجال ،إذ كان يرتبى الناس فيها عىل
املدرسة الكالفنية ،وهي ّ

أن مكانة الناس يف اآلخرة هي بحجم مكانتهم يف الدنيا.

بينام املنطقة األخرى كانت ملتزمة باملذهب الكاثوليكي يف املسيحية ،وهذا املذهب

اهلمة عىل النشاط
التقليدي ُي ّ
زهد أتباعه يف احلياة ،وال يعطي أمهية للحياة ،وال يبعث ّ

والعمل االقتصادي.
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ربى الناس يف جمتمعه عىل
(جون كالفن) ـ صاحب املدرسة الكالفنية املسيحية ـ َّ

أنه ينبغي هلم أن يكونوا متقدمني يف الدنيا ،لكي يكونوا متقدمني يف اآلخرة ،فكان يربط
يف أذهاهنم بني التقدم يف الدنيا والتقدم يف اآلخرة.

مفهوما ال نتفق معه فيه  ..فهو يقول :إن ال ّله حيب ال ُّنخب ،وال حيب
كام أن لديه
ً

الفقراء املساكني ،ويقصد بال ُّنخب ـ هنا ـ أصحاب الثروات ،وأصحاب املكانة االجتامعية
والعلمية ،فيقول بأن هؤالء هم مجاعة ال ّله وليس الناس الفقراء التعساء.

َ
اكتشف أن الفارق بني املنطقتني هو هذا الفارق
ولذلك العامل األملاين (ماكس فيرب)

الثقايف ،منطقة ثقافة أبنائهم تدفعهم إىل النشاط والفاعلية ،واملنطقة األخرى ثقافة أبنائها

ال تدفعهم إىل ذلك .وهلذا تقدمت هذه وتأخرت تلك.

�أثر الثقافة االجتماعية في تقدُ م الأمم

ويف هذه النقطة أتذكّ ر أنني يف أوىل سفرايت إىل الواليات املتحدة األمريكية سنة
ِ
للتو إىل ُهناك،
1980م ،أثناء وجود ُطالب يف مؤمتر إسالمي التقيت طالبني وصال ّ

أحدمها من لبنان ،واآلخر من إحدى املناطق اخلليجية ،وكان الفارق بينهام أن الطالب
ٌ
ومال من أهله ،وكان يف حالة جيدة ،بينام
اخلليجي أتى ولديه بِعثة رسمية من الدولة،
الطالب اللبناين استطاع بصعوبة أن حيصل عىل ٍ
مال للتذكرة ليتسنى له الدراسة يف
أمريكا.

وبعد مخس سنوات اتفق أن التقيت هذين الطالبني مرة أخرى ،ولكن مع فارق

كبري ،فالطالب اخلليجي مل يتمكن من إمتام دراسته ،لينقطع عنه متويل البعثة ،لدرجة
ّ
ليتمكن من مواصلة املعيشة يف
أنه أتى إىل املؤمتر باح ًثا عمن يقدم له املساعدة املالية،
الواليات املتحدة األمريكية ،بينام الطالب اللبناين إىل جانب دراسته التي أمتّها حصل
وع ِمل
عىل بطاقة ألـ «غرين كارد» (البطاقة اخلرضاء) ،وحصل عىل اجلنسية األمريكيةَ ،
بالتجارة ،وأصبح لديه إِمكانات جيدة وثروة ومكانة اجتامعية.
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هذان الطالبان جاءا إىل الواليات املتحدة األمريكية يف ٍ
وقت واحد ،ولكن مع

اختالف يف النظرة إىل احلياة ويف الثقافة ويف أسلوب الرتبية ،وكذلك طبيعة املجتمع الذي

أتى منه كل منهام.

ففي لبنان ُنالحظ :أن طبيعة املجتمع فيها دفع وحتفيز وتطلع ،ولذلك أبناء املجتمع

اللبناين أينام ذهبوا ـ مغرتبني وهاربني عن بلدهم بسبب الفقر أو احلرب ـ يصبحون يف

خمتلف املناطق أثرياء ،وبعضهم وصل إىل مواقع سياسية يف تلك البالد.

والسبب يف ذلك هو وجود ثقافة اجتامعية دافعة يف هذا االجتاه لدى املجتمع.
ولذا أرى أن جمتمعنا بحاجة إىل ثقافة تدفع أبناءه إىل الثراء وإىل التقدم االقتصادي،

وبخاصة أن منطقتنا تتوفر هبا ثروات هائلة ،وهلا تاريخ اقتصادي.
ّ

وال أظن أنه من املجدي أن نبحث عن التربيرات ،التي هي جزء من هذه الثقافة

ونتخيل أمامنا العوائق غري
أنفسنا أننا غري مقرصين ،وأننا نسعى،
التقاعسيةُ ،مقنعني َ
ّ

الواقعية.

هذه التربيرات جزء من الثقافة اخلاطئة التقاعسية التي ُتثبِّط اهلِمم ،فمهام كانت

العوائِق ،فاإلنسان الناشط وصاحب اإلرادة ،يتجاوز العوائق ،وذلك بدليل ما نراه من

أن أفرا ًدا م َّنا استطاعوا أن ُيصبحوا أصحاب ثروة وإمكانات عالية.

الدين الإ�سالمي يدعو �إلى العلو

يبدو لبعضنا أن الدنيا ليست ذات أمهية ،إنام األهم كسب رضا ال ّله تعاىل.

إن وجود مثل هذه الثقافة تقلل أمهية احلركة والنشاط ،وهي يف الواقع ختالف

نصوص الدين وتعاليمه.

تعاليم الدين تشجع اإلنسان املؤمن أن يكون أفضل من غريه ،كام قال ال ّله تعاىل:
ِ ِ ِ
اد ِه و َّ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ين َآم ُنو ْا فيِ
الر ْزق قُلْ هي ل َّلذ َ
﴿قُلْ َم ْن َح َّر َم زي َن َة ال ّله ا َّلت َي َأ ْخ َر َج لع َب َ
الط ِّي َبات م َن ِّ
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ِ
الد ْن َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة﴾[سورة األعراف ،اآلية.]32 :
الحَْ َياة ُّ

املؤمنون ال ينبغي هلم أن يكونوا يف حالة يرثى هلا من التخلف العلمي واحلضاري،
إنام ينبغي هلم أن ِ
واقتصاديا ،كام يقول ال ّله
حياتيا
يكافحوا حتى يكونوا يف موقع أفضل
ًّ
ًّ
ِِ
﴿و َأن ُتم َ
ني﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]139 :
األ ْع َل ْونَ إِن كُ ن ُتم ُّم ْؤمن َ
تعاىلُ َ :

مراعاة المظهر وال�سلوك العام للمجتمع الإ�سالمي

ملاذا اإلنسان يقبل لِنفسه أن يكون منظره وهيأته ليست يف املستوى الالئق

واملتقدم؟

إن مما يؤسف له أن تصلنا األخبار عن بعض أبنائنا عندما يتواجدون يف مناطق

فغالبا ما يظهرون وهم حارسو الرؤوس ،عىل العكس من
أخرى ـ لعمل أو لدراسة ـ
ً
أبناء املجتمعات األخرى عندما يذهبون إىل اجلامعات أو األسواق ،حيث يلتزمون بالزي

الوطني ،ويظهرون بمظهر جيد.

{يا
ينبغي لنا أن هنتم بمنظرنا ،فهذه مسألة مهمة ،إن ال ّله سبحانه وتعاىل يقولَ :
ِ
ِ
ند كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾[سورة األعراف ،اآلية ،]31 :وقال نبينا األعظم:A
َبني آ َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم ع َ
حيب اجلامل».
«إن ال ّله مجيل ُ

وكان هذا احلديث إجابة عن سؤال تقدم به أحد أصحابه Aعن اللباس اجلميل

النظيف ،فتقول الرواية عن النبي Aقال« :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه حبة من كرب»،

جديدا ورأيس دهي ًنا ،ورشاك نعيل
قال رجل« :يا رسول ال ّله ،إنه ليعجبني أن يكون ثويب
ً
جديدا » ،قال« :Aذاك مجال ،وال ّله مجيل حيب اجلامل» .
ً
(((

والتجمل ،ويبغض البؤس والتباؤس،
وعن الصادق Eقال« :إن ال ّله حيب اجلامل
ُّ

فإن ال ّله إذا أنعم عىل عبده نعمة أحب أن يرى عليه أثرها» ،قيل« :كيف ذلك؟» قال:
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،1ص ،78حديث .69

144 I
Q

عاشوراء خطاب التنمية واإلصالح

«ينظف ثوبه ،ويطيب رحيه» .
(((

وعنه Eأنه نظر إىل رجل من أصحابه ،عليه جبة خز ـ إىل أن قال ـ :ثم قال أبو عبد
س وَتجََ َّملْ  ،فإن ال ّله ـ عز وجل ـ حيب اجلامل ما كان من حالل» .
ال ّله Eللرجل« :ا ْل َب ْ
(((

يربر البعض ذلك بأهنا
البعض ال يرى القضي َة هبذه األمهية ،ولكنها مهمة ،حيث ّ

عادات وتقاليد اجتامعية ،فأبناء هذا املجتمع من طبيعتهم هذا اللباس ،وليس ذلك

اللباس يف تلك املناطق.

احلريات وإطالقها ،لدرجة أن البعض
والبعض يعد هذه النقطة من باب تقييد ّ
ِ
ويصيل هبا ،أو يذهب
حريته ،حتى إنه يذهب إىل املسجد بمالبس النوم ُ
يقيد ّ
يتساهل وال ّ
ِ
بمنظره وشكله.
إىل املجالس العامة وال هيتم

ِ
بزينة
يعيش حيا ًة أفضل ،فغري املسلمني ليسوا أوىل منا
اإلنسان املؤمن ينبغي أن
َ
ِ
والطيبات من الرزق فيها ،فينبغي لنا أن نسعى ،وأن يكون لدينا طموح ،وأن
الدنيا
ُ
نتعاون كمجتمع وأفراد ومجاعات ،فهذا إِعزاز للدين والعقيد َة التي ننتمي إليها.
وقد جاء توجيه النبي Aوأهل بيته Bهبذا االجتاه ،كام ورد يف حديث عن نبينا
حممد Aأنه قال« :نِ ْع َم العون عىل تقوى ال ّله الغنى» .
(((

وروي عن أيب عبد ال ّله Eأنه قال« :نعم العون الدنيا عىل اآلخرة»  ،ويروى
{ر َّب َنا آتِ َنا فيِ
عنه« :Eنعم العون عىل اآلخرة الدنيا»  ،وعنه Eيف قول ال ّله عز وجلَ :
ِ
ِ ِ
اب ال َّن ِ
ار﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]201 :قال« :رضوان
ُّ
الد ْن َيا َح َس َن ًة وَفيِ اآلخ َرة َح َس َن ًة َوق َنا َع َذ َ
(((

(((

((( وسائل الشيعة .ج  ،5ص  ،7حديث.5746
((( مستدرك الوسائل .ج  ،3ص  ،235حديث.3465
((( الشيخ الصدوق .محمد بن بابويه القمي .من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3الطبعة األولى 1427ﻫ( ،بيروت:
دار المرتضى) ،ص .156
((( المصدر نفسه.
((( الكافي .ج ،5ص ،72حديث.9
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ال ّله واجلنة يف اآلخرة ،والسعة يف الرزق واملعايش ،وحسن اخللق يف الدنيا» .
(((

وقال« :Eليس منا من ترك دنياه آلخرته وال آخرته لدنياه» .
(((

أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك
وروي عنه Eأنه قال« :اعمل لدنياك كأنك تعيش ً

غدا» .
متوت ً
(((

«خري الدنيا واآلخرة يف خصلتني:
ويف حديث آخر ينسب لإلمام عيل Eأنه قال:
ُ

ِ
الغنى وال ُتقى ،ورش الدنيا واآلخرة يف خصلتني :الفقر والفجور» .
(((

«أ ِ
وورد عن النبي حممد Aأنه قالَ :
صلحوا دنياكُ م ،واعملوا آلخرتِ ُكم» .
(((

فك االرتباط بين الغنى والتع ّلق المذموم بالدنيا

تناقضا ،فنحن ذكرنا أحاديث حتث عىل حب
وهنا نقف مع ما قد حيسبه البعض
ً

احلياة وطلب الغنى ،وهناك بعض الروايات جاءت يف ذم الدنيا والغنى كقوله:A

تناقضا،
«رش أمتي األغنياء»  ،وهذا ليس
«ازهد يف الدنيا حيبك ال ّله»  ،أو كقولهّ :A
ً
(((

(((

فليس معنى هذه األحاديث ترك الدنيا ،إنام معناها عدم التكالب عليها والتع ّلق هبا عىل

حساب القيم وأداء الواجبات الرشعية.

والطلب عندما يكون من احلالل ويرصف يف احلالل والطاعة ،فهذا مقتىض
((( من ال يحضره الفقيه .ج  ،3ص .156
((( المصدر نفسه.
((( من ال يحضره الفقيه .ج  ،3ص .156
((( شرح نهج البالغة البن أبي الحديد .ج ،20الطبعة األولى 1407ﻫ( ،بيروت :دار الجيل) ،ص،301
كلمة رقم.446
((( محمد الريشهري .التنمية االقتصادية في الكتاب والسنة ،الطبعة األولى1422ﻫ( ،قم :دار الحديث)،
ص ،50حديث.1
((( وسائل الشيعة .ج ،12ص ،15باب استحباب الزهد في الدنيا.
((( محمد مهدي النراقي .جامع السعادات .ج ،2الطبعة السابعة1422ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي)،
ص  ،36فصل (ذم المال).
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اجلمع بني الدنيا واآلخرة ،وهذا ما نفهمه من قول اإلمام الصادق« :Eال خري يف

يكف به وجهه ،ويقيض به دينه ،ويصل به رمحه» ،
من ال حيب مجع املال من حاللّ ،
(((

استغناء عن الناس وتعطفًا عىل اجلار ،لقي ال ّله ووجهه كالقمر
وقوله« :Eمن طلب الدنيا
ً
ليلة البدر» .
(((

وهذه كلها أحاديث تدل عىل أن الثروة من املنظور اإلسالمي خري معني عىل

التقوى وبناء النفس ،كام أهنا ساترة للنقائص والعيوب.

حاجة المجتمع �إلى العالقات والمعارف و�أ�صحاب الجاه

أشخاصا من جمتمعنا بجدهم ومثابرهتم أصبحوا
ُهناك جتارب كثرية ُتبني كيف أن
ً

أثرياء ولدهيم قدرات هائلة ،سواء كانت قدرات مالية أو وجاهية ،ولألسف فإن البعض

من الناس ال يعرف قيمة وجود ذوي اجلاه ،واملقصود هنا ذوي العالقات االجتامعية
ِ
والناف َذة ،والقادرة عىل التدخل يف حلّ كثري من املشاكل واألزمات.
الواسعة
احلياة حتتاج إىل مثل هذه األمور ،وبخاصة يف جمتمعاتنا وبلداننا ،حيث ال تسري

األمور إال باملحسوبيات والعالقات ،فكلام كان للمجتمع عالقات ومعارف وجاه ُتصبح
أمور الناس أفضل يف خمتلف املجاالت.

ِ
ثريا،
ومن اخلطأ ما يعتقده البعض من أنه ليصبح ذا عالقات وجاه ينبغي أن يكون ًّ

فهذا مفهوم غري صحيح ،ألن املجال مفتوح للعالقات من خالل املعارشة الطيبة ،وخلق

عالقات حسنة مع خمتلف األطراف ،وهناك أشخاص مل ينطلقوا من موقع ثروة وال
من ِ
فخدموا غريهم
موقع إمكانات ،لكنهم تعرفوا إىل الناس وكونوا صداقات معهمَ ،
واندجموا ،وأصبحت هلم شخصية ومكانة يف املجتمع.

لكن معظم أبناء جمتمعنا يميلون إىل االنغالق عىل أنفسهم ،وصداقاهتم قد ال
((( بحار األنوار .ج ،100ص ،7حديث.30
((( بحار األنوار .ج ،100ص ،8حديث.31
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تتجاوز مناطق سكنهم ،وال هيتمون ببناء جسور العالقة واالنفتاح مع اآلخرين ،ليكونوا

معروفني وأصحاب مكانة وجاه عىل املستوى الوطني.

Qمجاالت الإنفاق ونماذجه الم�شرقة
Q
اإلنسان يف هذه احلياة يكون حتت ترصفه مالَّ ،
قل ذلك املال أو ك ُثر ،وهناك من

يعطيه ال ّله سبحانه و تعاىل سعة يف املال والرزق ،لكن املوفقني من هؤالء ُهم الذين ينفقون
ِ
مصلحة املجتمع
أمواهلم عىل خارج دائرهتم واهتامماهتم الشخصية ،يف املصلحة العامة،
وخدمة الناس ،بينام البعض اآلخر من األثرياء املتمكنني ال تكون لدهيم هذه احلالة من

نفسه شحيحةً ،ولذلك يقول ال ّله
روح البذل والعطاء ،ألن من طبيعة اإلنسان أن تكون ُ
ِ
وق ُش َّح َنف ِْس ِه ف َُأ ْو َلئِ َ
﴿و َمن ُي َ
ك ُه ُم المْ ُفْل ُحونَ ﴾[سورة احلرش ،اآلية 9 :وسورة التغابن ،اآلية:
تعاىلَ :
ِ َ
 ،]16ويف آية أخرى يقول ال ّلهُ َ :
الش َّح﴾[سورة النساء ،اآلية.]128 :
س ُّ
﴿وأ ْحضرَِ ت األنفُ ُ
ُينقل عن املريزا حممد حسن الشريازي Dأنه «أتى إليه شخص من التجار صاحب

كبريا.
مال وأجرى معه حساب اخلمس ،وكان ً
مبلغا ً

فقال التاجر للمريزا الشريازي أنه سيأيت باملبلغ الحقًا ،وعندما َذهب إىل املنزل أخذ

صع َب عليه أن يقرر ،إىل أن أفرد املبلغ املطلوب،
ُيفكر كيف يدفع ً
مبلغا كهذا؟! حيث ُ
جانبا يف مكان معني.
َ
ووضعه ً

يوميا للصالة خلف هذا املرجع ،ويف كل مرة يراه يقول له« :إن
وكان التاجر يأيت ًّ

املبلغ جاهز آليت به ،ولكن حصل يل كذا وكذا  »..ويبحث له عن أعذار.

ويف هناية املطاف صارح السيد ،وقال له ـ بام معناه ـ« :موالنا ،أنا ال أستطيع أن
ٍ
بأشخاص ممن
تبعث يل
آيت لك باملال ،فليست لدي القُ درة عىل ذلك ،فأطلب منك أن
َ
تعرفهم وتثق هبم ليأخذوا املال ،حتى ولو رفضت وقاومتهم».

اتفق بعدها املريزا الشريازي مع مجاعة ليأتوه باملال ،فذهبوا إىل بيت التاجر ودخلوا
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املجلس ليأخذوا املال ألنه أخربهم بمكانه ،وقد مانع يف البدء ،ولكنهم استطاعوا

استنقاذه منه.

أتى التاجر بعدها إىل املرجع الشريازي وشكره عىل ختليصه من عدم دفع حق اخلمس.
كثريا وكالء املراجع يف قبض حق اخلمس،
تتكرر،
ويتعرض هلا ً
ّ
وهذه املواقف ّ

كبريا قد ال يأيت
فعندما يأيت بعض األشخاص إلجراء حساب اخلمس ،فإذا رأى املبلغ ً

مرة أخرى.

يتنبه للحقيقة التي تؤكّ دها اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا احلديث،
عىل اإلنسان أن ّ

وهي أن املال وهذه األرزاق إنام هي ل ّله سبحانه.

يتنبه للحقيقة الثانية ،وهي أن اإلنفاق يف
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى عليه أن ّ
ش ٍء ف َُه َو
﴿و َما َأن َف ْق ُتم ِّمن يَ ْ
سبيل ال ّله ،إنام يرجع بالفائدة عىل اإلنسان نفسه ،يقول تعاىلَ :
يخُ ِْلفُ ُه﴾[سورة سبأ ،اآلية.]39 :
خري الرازقني.
بمعنى أن ال ّله تعاىل يعطيك بدلاً عن املال الذي أنفقته ،فهو ُ

ويقول يف آية أخرى﴿ :إِ ْن َأ ْحسن ُتم َأ ْحسن ُتم َ
ألنفُ ِس ُك ْم﴾[سورة اإلرساء ،اآلية ،]7 :ويف
َ ْ َ ْ
آية ثالثة﴿ :وما ُتقَدمو ْا َ ِ
ِ
ِ
ِ
ند ال ّله﴾[سورة البقرة ،اآلية ،110 :وسورة
وه ع َ
ألنفُ س ُكم ِّم ْن خَيرْ ٍ تجَ ُد ُ
َ َ ِّ ُ
ِ
ِ
ال ابتِغَ اء وجهِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
املزمل ،اآلية ،]20 :ويقول تعاىلَ :
َ ْ
﴿و َما ُتنفقُ و ْا م ْن خَيرْ فَألنفُ س ُك ْم َو َما ُتنفقُ ونَ إ َّ ْ
ال ّل ِه وما ُت ِ
نفقُ و ْا ِم ْن خَيرْ ٍ ُي َو َّف إِ َل ْي ُك ْم َو َأن ُت ْم َ
ال ُت ْظ َل ُمونَ ﴾[سورة البقرة ،اآلية.]272 :
ََ
أيضا ،فقد ورد عنه« :Aإن ل ّله يف كل ليلة ً
ملكا
ويف األحاديث تأكيد هلذه احلقيقة ً
ينادي :ال ّلهم ِ
ٍ
كل ٍ
منفق خلفًا َّ
أعط َّ
ممسك تلفًا» .
وكل
ُ
(((

واإلنسان ينبغي أن يكون لديه ثقة بال ّله سبحانه ،يقول رسول ال ّله« :Aمن

((( وسائل الشيعة .ج ،7ص ،391حديث.9663
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صدق باخللف جاد بالعطية»  ،ويروى عن أمري املؤمنني Eقوله« :من َأي َقن بِالخَْ َل ِ
ف
ّ
َ ْ ْ َ
َجا َد بِا ْل َعطِ َّي ِة» .
(((

(((

نحن نعد أنفسنا جمتمعات متدينة ،مؤمنون باإلسالم ولدينا هذا القرآن وهذه
ُ

النصوص الرشعية التي تدعونا وحتفزنا إىل اإلنفاق ،لكننا نرى أن املجتمعات األخرى

سبقتنا يف هذا املجال.

التبرعات في المجتمعات الأخرى

1 .1تقرير  2003للتربعات يف الواليات املتحدة األمريكية يشري إىل أن األمريكيني
تربعوا للجمعيات اخلريية بـ  245بليون دوالر % 35 ،منها للجمعيات
الدينية ،والباقي للمؤسسات الصحية ،والرتبوية ،والثقافية .
(((

2 .2كام أن بعض الشخصيات الثرية يف الواليات املتحدة األمريكية تتربع
كل عام بمبالغ كبرية ،ومنهم عىل سبيل املثال :بل جيتس ،صاحب رشكة
سنويا
يتربع
ًّ
مايكروسوفت ،أكرب رشكة يف العامل للصناعة املعلوماتية ،الذي ّ

باملليارات.

وورن بوفت تربع بمعظم ثروته ،حيث تربع بـ  37مليار دوالر ،وأبقى

لنفسه منها  6مليارات فقط.

جدا يف
ملاذا تسبقنا هذه املجتمعات يف اإلنفاق والعطاء؟! وال نجد إال نامذج قليلة ًّ

جمتمعنا من مثل هؤالء؟!

إننا ،واحلال هذه ،ندعو اجلميع إىل الدفع بمجتمعاتنا إىل األمام ،وإىل التحليّ بروح

العطاء والبذل من أجل اآلخرين.

((( الكافي .ج ،4ص ،2حديث.4
((( نهج البالغة .حكمة .138
((( مجلة الوسط .عدد  ،649الصادر بتاريخ  5يوليو .2004
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وهنا نجد أنفسنا ملزمني باإلشادة بتلك النامذج املرشقة يف جمتمعاتنا وأوطاننا

الذين ما بخلوا بأمواهلم وثرواهتم من أجل خدمة جمتمعهم.
وهنا أذكر بعض األمثلة من جمتمعنا:

1 .1ذكرت الصحف املحلية عن رجل األعامل الشيخ (عبداللطيف اجلرب) :أنه
يتكون من  236وحدة سكنية
وأرسته يف األحساء تربعوا بإسكان شعبي
ّ
ملحدودي الدخل ،للفقراء يف األحساء كلفتها  60مليون ريال.

2 .2مركز كانو بالدمام ألمراض الكىل :ك ّلف  20مليون ريال.

3 .3وكذلك مركز البابطني بالدمام جلراحة أمراض القلب :كلف  75مليون
ريال.

هذه هي األعامل الطيبة التي تعني مشاركة اإلنسان وإسهامه يف خدمة وطنه

وجمتمعه.

الرب واإلحسان إىل جمتمعها :الفقيد احلاج عبدال ّله
ومن األسامء الالمعة يف ّ
املطرود Dالذي قدم مسامهات كثرية يف بناء املساجد ،وكذلك دعم اجلمعيات اخلريية،
باإلضافة إىل مساعدته للفقراء.

إن احلاج عبد ال ّله املطرود ساهم ودعم بناء أكثر من  100مسجد يف خمتلف

املناطق ،يف :أمريكا واهلند وباكستان ولبنان ،ويف املنطقة هنا للسنة والشيعة ،حيث شارك

يف بناء الكثري من مساجدها.

أيضا أن يكون من
نحن نعيش يف بلد تربز فيه مثل هذه األسامء الالمعة ،ونريد ً

جمتمعنا أسامء المعة أخرى ،عىل صعيد اخلدمة الوطنية والعطاء العام يف البالد.
وإال فام قيمة األموال ،والثروات ؟!
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مجتمعنا بحاجة �إلى العطاء والبذل

تقريرا عن عدد
قدم فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف يف املنطقة الرشقية
ّ
ً

املساجد التي ُبنيت خالل السنتني املاضيتني ،فأشار إىل أنه بني خالل هاتني السنتني يف

مسجدا .
مسجدا ،ويف بقيق 19
جديدا ،ويف اخلرب 29
مسجدا
الدمام 26
ً
ً
ً
ً
(((

وعندما نوازن بني ما يبذل يف بناء املساجد وبقية املشاريع اخلريية يف منطقتنا وبني

كبريا.
بقية املناطق نجد الفارق ً

وهذا ال يعني انعدام هذه املشاريع يف املنطقة ،ففي حمافظتنا اآلن يوجد بعض
ٍ
عطاء أكثر؛ ألن اجلمعيات اخلريية
املساجد التي ُتبنى ،لكننا بحاجه إىل تعاون أكثر وإىل
والنوادي الرياضية والفقراء واملحتاجني يشكون من نقص العطاء ،فكلام أعطينا فإن ال ّله

تعاىل يبارك لنا يف أموالنا.

واألحاديث التي حتثنا عىل العطاء كثرية ،يقول رسول ال ّله« :Aداووا مرضاكم
َ
الرزق بالصدقة»  ،ويف بعض
بالصدقة»  ،وعن أيب احلسن Eأنه قال« :استنزلوا
(((

(((

الروايات« :يا معرش التجار ،صونوا أموالكم بالصدقة» .
(((

وأخريا ،علينا أن ُنقبل عىل العطاء واإلنفاق يف خدمة جمتمعنا ووطننا ،وبخاصة
ً
أننا نعيش ِ
هذه النعمة الكبرية ،وننتمي إىل مدرسة َأيب عبد ال ّله احلسني ،Eونريد أن

تكون آثار هذه املدرسة ُمنعكسة عىل حياتنا.

((( جريدة اليوم .العدد  ،10943الصادر بتاريخ 1424/4/1ﻫ الموافق2003/6/1م.
((( بحار األنوار .ج ،59ص ،264حديث.27
((( الكافي .ج ،4ص ،10حديث.4
((( وسائل الشيعة .ج ،17ص ،384حديث.22803

االنفتاح على ال�شباب
 QQقابلية ال�شباب للفكر وال�سلوك الجديد
Qال�شباب مجرمون �أم �ضحايا؟
Q
Qالم�س�ؤولية تجاه ال�شباب
Q

َ
َّ ُ ٌ
لَىَ َ
آم َن ل ُِم ىَ
﴿ َف َما َ
وس إِال ذ ّرِ َّية ّمِن ق ْو ِمهِ ع خ ْو ٍف
َ َ َ
ّمِن ف ِْرع ْون َو َملئ ِ ِه ْم﴾[سورة يونس ،اآلية.]83 :

Qقابلية ال�شباب للفكر وال�سلوك الجديد
Q
ال�شاب واال�ستقاللية الذاتية

اإلنسانُ حينام ينشأ يف فكر وسلوك لفرتة طويلة من عمره ،فإن هذا الفكر والسلوك

يتجذر يف نفسه وحياته ،ويكون من الصعب عليه أن يتخىل عنه ويتجاوزه إىل غريه ،وهلذا

يرص أكثر الناس عىل ما ألفوه من سلوك ،وعىل ما تربوا عليه من أفكار ورثوها وعاشوا
ُّ
من خالهلا ،قال تعاىل﴿ :إِ َّنا وجدنَا آباءنَا عَلىَ ُأم ٍة وإِ َّنا عَلىَ آ َث ِ ِ
ارهم ُّم ْق َت ُدونَ ﴾[سورة الزخرف،
َّ َ
َ َ ْ َ
ِ
ٍ
اآلية ،]23 :ويف آية ثانية﴿ :بلْ َقا ُلوا إِ َّنا وج ْدنَا آباءنَا عَلىَ ُأمة وإِ َّنا عَلىَ آ َث ِ
ارهم ُّم ْه َت ُدونَ ﴾[سورة
َ َ
َّ َ
َ
َ
الزخرف ،اآلية ،]23 :فاإلنسان الذي يعيش عقو ًدا من عمره عىل فكرة وسلوك معني من
الصعوبة أن يرتك ذلك الفكر والسلوك ـ بغض النظر عن صوابه أو خطئه ـ ،ولكن
حل َدث يف السن ،والناشئ الذي مل ِ
الشاب ا َ
متض عليه يف حياته مدة طويلة ،يألف فيها
األفكار والسلوكيات التي تلقاها عن أهله وبيئته ،قابلي ُته للتخيل عماّ ورثه عن عائلته
ّ
تتجذر يف نفسه
وبيئته من األفكار والسلوكيات متوفرة ،وتكون بنسبة متقدمة؛ ألهنا مل

باملستوى املطلوب.

هذا من جهة ،ومن ناحية أخرى يذكر علامء النفس واالجتامع أن الشاب عادة

ما حتصل لديه نفسية متمردة ،أو ميول إىل التمرد يف مرحلة اكتشافه لذاته ،وشعوره
بشخصيته ،فاإلنسان يف مرحلة الشباب يشعر بذاته وبشخصيته للتو ،ويف هذه املرحلة
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يتجاوز مرحلة الطاعة واخلضوع (مرحلة الطفولة).
فكيف يعرب عن ذاته؟ وكيف يعرب عن هذا التجاوز؟

يصبح عنده نوع من الرغبة وامليل إىل التمرد حتى ُي ْش ِع َر حميطه وبيئته بوجوده

واستقالليته.

ال�شباب جمهور �أنبياء اهلل

فالشاب بسبب هذين العاملني:
1 .1عدم ُّ
جتذر الفكر والسلوك املوروث يف شخصيته ونفسه.
2 .2ووجود نزعة من التمرد إلثبات الذات.

تكون قابليته ألي فكر أو سلوك جديد يف مرحلة متقدمة؛ وهلذا يف تاريخ

غالبا ـ ما يبدأ التغيرُّ الفكري والسلوكي يف فئات الشباب ال من فئة
املجتمعات ـ ً
الكبار ،سواء كان التغري يف األفكار أو يف السلوكيات واألخالقيات .يف بعديه الصحيح
واملنحرف ،وهلذا فإن القرآن الكريم حينام يتحدث عن حركة األنبياء Bيشري إىل أهنم

حينام جاؤوا برساالت ال ّله إىل أقوامهم استجابت هلم فئة الشباب ،وذلك للسببني اللذين
أرشنا إليهام ،وهو أن نفوسهم طرية ،وعندهم قابلية ألن يتقبلوا الرسالة.

لمِ
وسى إِ َّ
ال ُذ ِّر َّيةٌ ِّمن َق ْو ِم ِه﴾ نجد أن الذرية
وحينام نتناول اآلية الكريمة﴿ :فَماَ َآم َن ُ َ

الذرية ـ لغة ـ:
هم األبناء ال اآلباء الكبار الذين مل يؤمنوا به يف البداية ،حيث إن معنى ّ

األبناء ،ومعنى هذا أن فئة األبناء (أي الشباب) هم من آمن بالنبي موسى.E

واملقطع التايل من اآلية يوضح لنا الصورة التي آمن عليها هؤالء الشباب ،حيث
آمنوا﴿ :عَلىَ َخو ٍ
مستبدا ،حارب دعوة نبي ال ّله
ف ِّمن ِف ْر َع ْونَ ﴾ ،ففرعون كان طاغي ًة
ًّ
ْ
موسى ،Eفهؤالء الشباب (الذرية) حتملوا املواجهة ،وكانت عندهم روح املغامرة
فكرا جيعلهم يف موقع صدام ،وجيعل
والتضحية ،بخالف رشحية الكبار الذين مل يتقبلوا ً
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مصلحتهم عىل املحك ،بينام الشباب حتملوا اخلوف من فرعون الذي كان يم ّثل السلطة

املستبدة.
احلاكمة
ّ

﴿م َلئِ ِه ْم﴾،
حتملوا أذى فرعون وأذى َ
املهمة التي تشري إليها اآلية أهنم ّ
والنقطة ّ

والضمري يف (ملئهم) يعود عىل الذرية ،أي إهنم واجهوا نكال فرعون وقمعه ،وواجهوا

ضغوط آبائهم وأمهاهتم وحميطهم االجتامعي؛ ألن هذا املحيط كان خمالفًا لدعوة النبي

موسى ،Eولكنهم ـ كشباب ـ تفاعلوا مع الدعوة اجلديدة ،وكانوا هم طليعة املؤمنني
هبا.

{و َما
وينقل القرآن ـ ً
أيضا ـ عن نبي ال ّله نوح Eأن قومه كانوا خياطبونه بقوهلمَ :
اك اتبع َك إِ َّ ِ
ِ
َ ِ
الر ْأ ِي﴾[سورة هود ،اآلية ،]27 :واملقصود بِـ (أراذلنا):
ال ا َّلذ َ
ن ََر َ َّ َ َ
ين ُه ْم أ َراذ ُل َنا َباد َي َّ
عموم الناس ،الذين ليسوا أصحاب مكانة أو نفوذ ،وليسوا من كبار الشخصيات،

وصغارا يف السن ،وهؤالء
شبابا
َو(بادي الرأي)َ :م ْن مل ينضجوا ُ
بعد ،أي إهنم ما زالوا ً
ً
هم الذين اتبعوا نبي ال ّله نوح.E

والنبي حممد Aحينام بعثه هّ
الل سبحانه وتعاىل برسالته إىل قومه ،فالذين استجابوا

له من قومه بداية هم الشباب ،كام ورد يف احلديث عنه« :Aإهنم أرق أفئدة» ،أي إن
الشاب ـ يف العادة ـ رقيق القلب ،يتقبل ويتكيف مع الفكر اجلديد ،وعنده استعداد لقبول

خريا فإهنم أرق أفئدة ،فقد بعثني
الرأي والدعوة اجلديدة .يقول« :Aأوصيكم بالشبان ً
نبيا فحالفني الشبان ومل حيالفني الشيوخ ،ثم تال قوله تعاىل﴿ :ف ََط َ
هّ
ال َع َل ْيه ُِم
الل باحلق ًّ
َ
فتكرست قلوهبم
األ َم ُد َفق ََس ْت ُق ُلوبهُ ُ ْم﴾[سورة احلديد ،اآلية ، »]16 :أي إهنم كبار يف السن ّ
عىل ما هم عليه ،لكن الشباب جتاوبوا.
(((

أيضا ـ يف وصيته لولده اإلمام
ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eـ ً
((( مرتضى فريد .روايات من مدرسة أهل البيت ،ج ،1ص.349
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احلسن Eقوله« :فإنام قلب احلدث كاألرض اخلالية ما ألقي فيها من يشء قبلته» .
(((

وعن اإلمام الصادق Eيسأل أحد أصحابه ،يقول له« :كيف رأيت مسارعة الناس

إىل هذا األمر ودخوهلم فيه؟» قال« :وال ّله إهنم لقليل ،ولقد فعلوا وإن ذلك لقليل»،

فقال« :Eعليك باألحداث فإهنم أرسع إىل كل خري» .
(((

أيضا ـ عنه Eأنه قال« :بادروا أحداثكم باحلديث قبل أن تسبقكم
ويروى ـ ً

إليهم املرجئة»  ،أي حتدثوا مع أبنائكم يف العقيدة الصحيحة قبل أن تأيت الفرق املنحرفة
(((

وتتحدث معهم؛ ألن هناك جهات حتاول أن تتجه إىل الشباب لتأخذهم يف االجتاه
املنحرف الفاسد ،وهذا أمر طبيعي ،فبام أن القابلية موجودة ،فالفئة التي تبادر هي التي

سوف تستثمرها.

Qال�شباب مجرمون �أم �ضحايا؟
Q
نجد أن هناك بعض الظواهر السيئة واملزعجة يف بعض الفئات من شبابنا ،نتأمل

منها ،ونعلم أهنا ترض بمصلحة الشباب ،أنفسهم وبمصلحة املجتمع والوطن ،وهذه

الظواهر بدأت يف االنتشار والتصاعد ،لكن االنزعاج وحده ال يكفي ،وال اإلدانة والردع

والعقوبة ،فهذه املشكلة حتتاج إىل دراسة أعمق ،وإىل معاجلات أوسع ،وتعاون من كل
أطراف املجتمع ،من مؤسسات الدولة ،وعلامء الدين ،ورجال األعامل ،والعائالت

مجيعا أمامه ،فهؤالء الشباب حينام نجد عندهم مثل هذه
واألرس ،وهذا ٍّ
حتد نقف ً
الظواهر جيب أن ندرك أن هناك من سبقنا إليهم ،ومن اختطفهم منا ،فنحن كمجتمع
لديه قيم وأخالق ،وأعراف وتقاليد ،نريد أن يرتبى أبناؤنا عىل أخالقنا وقيمنا وتقاليدنا،

لكننا ـ ولألسف ـ توانينا عن استيعاب هؤالء الشباب ،وكسبهم إىل جانب هذه القيم
((( نهج البالغة .الرسالة رقم  ،31ص.335
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،187باب ،19حديث.4
((( المصدر نفسه .ج ،17ص ،331باب ،105حديث.14
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واألخالق ،وكان اآلخرون أرسع وأقدر منا ،ولذلك أثَّروا عىل هذا القطاع من شبابنا.

الدور ال�سلبي لو�سائل الإعالم

وسائل اإلعالم واالتصاالت املعلوماتية تضخ إىل نفوس وعقول شبابنا من

جدا ،فهناك اآلن أكثر من مخس مئة قناة
األفكار والسلوكيات اليشء الكثري ،وهي مؤثرة ًّ
فضائية يستطيع كل شاب وشابة من جمتمعنا أن ينفتح عليها ،ويرى ما فيها ،وأغلبها تبرش
بثقافة ختالف ثقافة جمتمعنا ،وتدعو إىل قيم وسلوكيات خمالفة للقيم والسلوكيات التي

حترض الشهوات والغرائز عند هؤالء الشباب.
نريد أن يرتبى عليها أبناؤنا .فإهنا ِّ

وهناك مواقع إباحية كثرية عىل صفحات اإلنرتنت حينام يدخل عليها اإلنسان جيد

وصورا عارية مبتذلة ،والشاب ال
حتريضا للشهوة ،وتعليماً لكيفية إشباع الشهوة،
فيها
ً
ً

حيصنه من هذه املغريات.
يمتلك إزاءها ما ّ

تذكر بعض التقارير أن عدد مواقع اإلنرتنت زادت اآلن عىل مئة مليون موقع ،ويف

ومرض .فهذه الوسائل يمكن االستفادة
هذه املواقع ما هو مفيد ونافع ،وفيها ما هو سيئ
ّ
معا ،لكن أصحاب الرش أرسع وأقوى منا يف االستفادة من هذه
منها يف اجتاه اخلري والرش ً
املواقع والوسائل.

وشبابنا يرون هذا اإلعالم وهذه األساليب التي تثري الرغبات يف نفوسهم ،ومن

جانب آخر طرق إشباع الشهوة والغريزة مغلقة أو ضيقة ،فامذا نتوقع من هذا الشاب أو

هذه الشابة؟!

هلذا جيب أن ندرك أن شبابنا يعيشون مشكلة كبرية ،وما نعيشه اليوم يذكرنا بحديث

مروي عن رسول Aحينام قال ألصحابه« :سيأيت قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له
أجر مخسني منكم» .قالوا« :يا رسول ال ّله ،نحن كنا معك ببدر وأحد وحنني ونزل فينا
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القرآن» .فقال« :إنكم لو حتملون ملا محلوا مل تصربوا صربهم» .
(((

وقال« :Aيأيت عىل الناس زمان الصابر منهم عىل دينه كالقابض عىل اجلمر» ،
(((

فنحن ال بد أن نتفهم الظروف التي يعيشها أبناؤنا يف هذا العرص ،وما يساعد عىل إشاعة
مثل هذا النوع من الثقافة اآلن أن بعض اجلهات الدولية تتاجر بتشجيع هذه التوجهات

الشهوانية عند الشباب.

الظواهر ال�سلبية بين فئة ال�شباب
 .1املخدرات

املخدرات اآلن ثاين جتارة يف العامل بعد جتارة السالح من حيث األرباح،
ُت َع ُّد جتارة
ّ

املخدرات بني شباب العامل ،وقد تسللت إىل جمتمعاتنا،
ولذلك نرى انتشار تعاطي
ّ

وأصبحت مشكلة نعيشها ،يف تاريخ  5حمرم 1428ﻫ نرشت جريدة اليوم« :أن حرس
احلدود يف املنطقة الرشقية استطاع خالل السنة املاضية مصادرة ستة أطنان من احلشيش»،
وهذا ما ضبط يف املنطقة الرشقية فقط.

ويف تقرير دويل يذكر :أن «األمم املتحدة ـ بالتعاون مع خمتلف الدول ـ ترصد

سنويا مئة وعرشين مليار دوالر ملكافحة املخدرات» ،لكن التقرير يقول« :أن ما يكتشف
ًّ
ويمنع من املخدرات يف العامل ال يزيد يف النسبة من عرشة إىل ثالثني يف املئة فقط».

مؤخرا يف تقرير ٍ
ثان أنه قد ارتفعت يف اململكة العربية السعودية نسبة
وقد
ُ
قرأت ّ ً

املدمنني عىل املخدرات إىل مخسة أضعاف.

الشاب الذي يتورط يف هذا البالء ،إذا مل تتداركه رمحة من ال ّله ،ومل يسعفه املجتمع

مستعدا
تنتهي حياته ،وتتغري شخصيته ووضعه الصحي والنفيس واالجتامعي ،ويكون
ًّ
((( الشيخ الطوسي .الغيبة ،الطبعة األولى 1411ﻫ( ،قم المقدسة :مؤسسة المعارف اإلسالمية) ،ص
 456ـ .457
((( بحار األنوار .ج ،28ص ،47حديث.9
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تعد من أخطر
ألن يعمل أي يشء من أجل أن حيصل عىل هذه اجلرعات واحلقن ،ولذلك ُّ
الطرق لإلصابة باأليدز ،هذا املرض الذي بدأت تظهر بعض اإلحصائيات الرسمية

املخيفة حوله ،حيث يوجد يف اململكة اآلن  2360إصابة باأليدز ،وتنقل بعض التقارير

أن اإلصابات باأليدز يف اململكة قد تزيد عىل عرشة آالف إصابة ،ومن أخطر وسائلها
املخدرات ،الستخدام احلقن بني املدمنني.
 .2املامرسات الطائشة

خيربين أحد اإلخوة أنه قبل ّأيام شارك يف تغسيل أحد الذين توفوا بسبب التفحيط،

مقطعا بسبب هذه املامرسات الطائشة (التفحيط)،
وكان يروي يل كيف أن جسمه كان
ً
وكم من حاالت اإلعاقة اجلسمية ومن املشاكل بسبب هذه املامرسات السيئة ،هذا

جراء هذه املامرسات ،وهي ظاهرة سلبية بدأت
باإلضافة إىل اإلزعاج الذي حيدث من ّ

تنترش يف أوساط الشباب.

�ضعف االهتمام الأ�سري

هذه املامرسات الطائشة ترجع إىل هذا االنفتاح الثقايف من جهة ،ومن جهة ثانية

هتتم بأبنائها باملستوى املطلوب ،حيث األب ـ
إىل ضعف االهتامم العائيل ،فالعائلة مل تعد ّ

كام األم ـ مشغوالن ،وبخاصة إذا كانت األم موظفة وحتاول أن جتمع بني مهامت الوظيفة
ومهامت املنزل والرتبية.

ويف بعض احلاالت تضطر األم أن تكون خمرية بني مستقبل أبنائها وبني الوظيفة،

ويف هذا املجال أتذكر مكاملة مع إحدى األمهات املوظفات التي كانت تقص يل عن

املشاكل التي تعانيها مع أوالدها وبناهتا ،وهي تقول أهنا منشغلة عنهم ،فكنت أقول هلا:
ِ
خريت بني
«ماذا يفيدك أن حتصيل عىل أموال إذا انحرف أبناؤك ـ ال سمح ال ّله ـ؟ فإذا
نحمل األم املسؤولية فيها فقط ،فاألب كذلك
األمرين ماذا ختتارين؟» ،وهذه مسألة ال ّ
مسؤول؛ ألن الرتبية يف األساس مسؤولية األب.
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ال�ضغوط والم�شاكل الحياتية

وإضافة إىل االنفتاح الثقايف ،وضعف االهتامم العائيل ،تكون املشاكل احلياتية

التي يواجهها شبابنا يف هذا العرص عاملاً يف ظهور مثل هذه املامرسات السلبية ،فالبعض

من شبابنا يواجه مشاكل يف التعليم ،وبعضهم يف احلصول عىل الوظيفة ،وبعضهم يف
بناء حياته ومستقبله ،وهذه املشاكل تحُ ْ ِدث حالة من اإلحباط يف نفوس البعض منهم،
وتوجههم إىل الرغبة يف االنتقام من املجتمع الذي ال يتيح هلم الوصول إىل حتقيق غاياهتم،
وبناء شخصياهتم ومستقبلهم بسهولة ويرس ،هذه احلالة قد تشكل أرضية للوصول إىل

هذا املستوى من االنحرافات.

وعىل ضوء هذا ينبغي أن ندرك حينام نرى بعض شبابنا يقومون بأعامل سيئة

وإجرامية ،علينا أن ال ننظر إليهم كمجرمني ،فقسم كبري منهم ضحايا للخلل املوجود
يف املجتمع ،واملشاكل القائمة ،وانشغال عوائلهم عنهم ،وتأثري هذا اإلعالم عليهم،
فعلينا أال ننظر هلم نظرة احلقد والعداء ،بل نظرة الشفقة ،فهؤالء ضحايا ،وعلينا

أن نتحمل املسؤولية يف عالجهم وإنقاذهم ،فقد ورد أنه عىل عهد رسول ال ّله نبينا
املرة األوىل ،ولكنه
حممد Aجاء رجل ثبت عليه أنه رشب اخلمر ،فأقيم عليه احلد يف ّ

فكررها مرة ثالثة ،ويف هذه املرة أقيم
كررها مرة ثانية ،فأقيم عليه احلد ،ومل يردعه ذلكّ ،
ّ
عليه احلد ،ولكن األصحاب املوجودين انزعجوا من حاله ،فصاروا يلعنونه أمام رسول

ال ّله« ،Aقال بعض من حرض« :لعنه ال ّله ما أكثر ما يرشبه» ،فقال النبي :Aال تكونوا

عو ًنا للشيطان عىل أخيكم» .
(((

ويف قصة طريفة تنقل عن مالك بن دينار ـ العارف الزاهد الذي تنقل عنه الكثري من

القصص ـ أنه كان يعيش يف بيت متواضع ،ويف ليلة من الليايل ق ُْر َب الفجر وهو مشغول

يف عبادته تسلق سارق ودخل البيت ،وحاول هذا السارق أن جيد شي ًئا ثمي ًنا يرسقه فلم
((( محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني .فتح القدير ،ج ( ،1بيروت :عالم الكتب) ،ص .162
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جيد ،ف ََه َّم باخلروج ،فناداه مالك« :سالم عليكم» ،فقال« :وعليك السالم» ،قال« :ما
حصل لك يشء من الدنيا ،أفرتغب يف يشء من اآلخرة؟» قال« :نعم» ،قال« :توضأ من
ِّ
وصل ركعتني» ،ففعل ،ثم قال« :يا سيدي ،أجلس إىل الصبح» ،قال :فلام
هذا املركن

خرج مالك إىل املسجد قال أصحابه« :من هذا معك؟» قال« :جاء يرسقنا فرسقناه» .
(((

القصة وأمثاهلا ندرك أنه ينبغي النظر يف مسألة التعامل مع الشباب،
من هذه ّ

فهناك فئة قليلة منهم متمرسة يف اإلجرام ،ولكن الغالبية منهم ضحايا املؤثّرات اخلارجية

واإلمهال األرسي.

Qالم�س�ؤولية تجاه ال�شباب
Q
احلد من املشاكل واهلموم الشبابية،
أتصور أن هناك عدة أمور يمكن أن تساعد يف ّ
ّ

وبعض املظاهر السلبية التي نراها من بعض الفئات منهم ،وهي كالتايل:
 .1اهتامم األرس بأبنائها

ينبغي أن هتتم األرس أكثر ببناهتا وأبنائها ،فاآلباء عليهم أن يرصفوا وق ًتا يف اجللوس

مع أبنائهم ،وعليهم أن ينفتحوا أكثر عىل مشاكلهم ،ويف التخاطب معهم ،ففي كثري من
األحيان هناك جوع عاطفي عند األوالد والبنات ،وال يوجد َم ْن يتفهم أوضاعهم،
وهذه مشكلة كبرية ،لذلك نحتاج إىل االنفتاح األرسي َ
بش ْك ٍل أكرب ،ويف هذه النقطة

أحب إىل ال ّله تعاىل
هناك رواية تنقل عن رسول ال ّله Aأنه قال« :جلوس املرء عند عياله ّ
من اعتكاف يف مسجدي هذا»  ،والسبب يف ذلك واضح ،فاألب أو األم إذا تعبدا يرجع
(((

ثواب عبادهتام إليهام ،لكنهام إذا جلسا مع عياهلام سيكون هلذا أثره يف تربية األبناء والعيال،
وإصالح املجتمع ،وهذا ثوابه وفضله أكرب.

((( تاريخ اإلسالم .ج  ،8ص .216
((( تنبيه الخواطر .ج ،2ص.122
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وال بد أن تتفهم األرس وضع أبنائها ،بحيث ال يفرضون عىل أبنائهم اجلزئيات

الصغرية يف األخالق والسلوك ،علينا أن نكتفي باألشياء املهمة األساسية ،ويف ذلك

ُيروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :ال تقرسوا أوالدكم عىل آدابكم،

فإهنم خملوقون لزمان غري زمانكم» .
(((

وهناك قضايا كثرية يف هذا اإلطار ،وكمثال عىل ذلك :قضايا الزواج ،فال يزال
ّ
وعقدا كثرية ،حيتاج
يتحكمون يف زواج أبنائهم وبناهتم ،وهذا يسبب مشاكل
بعض اآلباء
ً
فيها أن تكون العائلة أكثر مرونة يف التعامل مع األبناء والبنات.
 .2فرص التعليم والعمل

فنسهل عليهم طريق
ومن جانب آخر :علينا أن هنتم بمعاجلة مشاكل الشباب،
ّ
بد أن تتأثر نفسيته،
التعليم ،فمثلاً  ،هذا املتخرج من الثانوية وملَّا ُي ْق َبل يف اجلامعة ُ
بعد ،ال َّ
لتكون بعد ذلك مهيأة لالنجرار وراء بعض األعامل والشلل الطائشة ،كام أنه لو كان
منخفضا سيشعر بأن املجتمع مل ِ
يعط ِه الفرصة التي يبحث عنها ،وبالتايل متتلئ نفسه
معدله
ً
وحبا لالنتقام ،فإذا مل تكن عنده خيارات أخرى فسوف يعيش الفراغ ،وكثري ممن
ً
حقدا ًّ
يقعون يف اجلرائم والفساد هم من هؤالء الذين ال جيدون فرصتهم يف مواصلة التعليم.

ينبغي أن نتفهم هذه املشكلة ونسعى ملعاجلتها ،وقد هتيأت اآلن فرص أكثر من
السابق ،حيث توسع القبول يف اجلامعات ،كام فُتِ َح املجال إلنشاء الكليات األهلية،
وفتحت أبواب البعثات اخلارجية ،وهذه أبواب علينا أن نشارك يف حتمل املسؤولية جتاهها،

ونغتنمها كفرص متاحة ألبنائنا ،يربزون من خالهلا مواهبهم وكفاءاهتم وميوهلم.

أما مسألة الوظيفة والعمل فهذه مشكلة تعاين منها معظم دول العامل ،فلم يعد

تقريرا عن فرص العمل يف
أمرا سهلاً أن حيصل املواطن عىل الوظيفة ،وقد قرأت
ً
ً
طلبا لكي حيصل عىل فرصة وظيفية
املتقدم للوظيفة أن ّ
بريطانيا ،مفاده أن عىل ّ
يقدم ستني ً

((( شرح نهج البالغة البن أبي الحديد .ج ،20ص ،267كلمة .102
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مناسبة له .
(((

أنبه أن عىل املواطن أ َّ
ال يسعى دائماً للحصول عىل الوظيفة
ويف هذه النقطة جيب أن ّ
أمرا معقولاً  ،ويف املقابل فإن
احلكومية فقط،
ّ
فتضخم اجلهاز الوظيفي احلكومي ليس ً
سعودة القطاع اخلاص أمر مطلوب ،ويمكن أن يساعد بشكل كبري يف حل مسألة البطالة،

خاصة ونحن نرى أن هناك عاملة وافدة يصل تعدادها إىل ستة أو ثامنية ماليني وافد
ّ
كثريا من
يعملون يف بالدنا من اخلارج .ألنه عندما تتوفر وتتاح لشبابنا فرص العمل فإن ً

الشباب يتجاوبون ويتغري سلوكهم.

وقد كنت أحتدث مع أحد مسؤويل التدريب والتأهيل يف إحدى مجعيات املنطقة،

فأخربين بأنه مع بقية املسؤولني يف اجلمعية استطاعوا أن يوفروا أكثر من ثالثة آالف ومئة

فرصة عمل للشباب يف أنحاء املنطقة ،وهذا أمر جيد.

تتوجه
ويف هذا املجال ينبغي اإلشادة ببعض الرشكات واملؤسسات األهلية التي ّ

تقريرا عن رشكة عبد اللطيف مجيل
نحو توفري الفرص الوظيفية للسعوديني ،وقد قرأت
ً

أنه يف السنة املاضية وفّر مخسة آالف ومخس مئة فرصة عمل قدمها من خالل رشكته،
وبرامج التدريب للشباب والشابات السعوديات ،وهذه من اجلهود التي تساعد عىل

جتاوز املشكلة.

 .3استيعاب الشباب

بأن ننفتح عليهم ونستقطبهم ،وأخص بالذكر هنا اجلهات الدينية ،حيث جيب أن

غالبا ما يكون عندهم نشاط يف
تستوعب الشباب ،فعندما نذهب إىل بعض علامء الدين ً
حميط حمدود ،وهذا دليل عىل أنه ال يوجد استيعاب لطاقات شبابية جديدة.

ومما يؤسف له أنه يف بعض األحيان نقوم ـ نحن املتدينني ـ بالتنافس عىل جماميع
((( جريدة الحياة .العدد  ،15110بتاريخ 24جمادى اآلخرة 1425ﻫ الموافق  20أغسطس2004م.
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جدا منهم ،بينام مخسة وتسعون باملئة من
معينة من الشباب ،ونتصارع عىل نسبة حمدودة ًّ
ّ
الشباب بعيدون عنا ،ال بد أن ُن ْقبِل عىل هؤالء الشباب ،وأ َّ
ال َن ْنفُ َر من بعض مظاهرهم
فرصا الستيعاهبم.
وسلوكياهتم ،فأكثر شبابنا نفوسهم طيبة ،لكن مل جيدوا ً
هناك رواية تنقل عن جمموعة من أصحاب اإلمام جعفر الصادق ،Eوكان منهم

املفضل بن عمر ،الذي كان يسكن الكوفة ،ويستقطب الشباب وإن كانت بعض مظاهرهم
قوما من الشطار وأصحاب احلامم
وسلوكياهتم غري سليمة ،تقول الرواية« :كان جيالس ً

وبعضهم ممن يامرس الرشاب» ،فاستنكر بعض رجاالت املجتمع هذا األمر من املفضل،

وشكوه إىل اإلمام جعفر الصادق ،Eحيث جاؤوا إليه بكتبهم يقولون فيها« :إن املفضل

وقوما يرشبون الرشاب ،ينبغي أن تكتب إليه وتأمره
جيالس الشطار ،وأصحاب احلامم،
ً
أ َّ
كتابا وختمه ودفعه إليهم ،وأمرهم أن يدفعوا الكتاب
ال جيالسهم .فكتب إىل املفضل ً
من أيدهيم إىل يد املفضل ،فجاؤا بالكتاب إىل املفضل منهم زرارة ،وعبد ال ّله بن بكري،
وحممد بن مسلم ،وأبو بصري ،وحجر بن زائدة ،ودفعوا الكتاب إىل املفضل ففكه وقرأه،

كثريا
فإذا« :بسم ال ّله الرمحن الرحيم ،اشرت كذا وكذا ،واشرت كذا» ،ومل يذكر فيه قليلاً وال ً
مما قالوا فيه ،فلام قرأ الكتاب دفعه إىل زرارة ،ودفع زرارة إىل حممد بن مسلم ،حتى دار
الكتاب إىل الكل .فقال املفضل :ما تقولون؟ قالوا :هذا مال عظيم ،حتى ننظر ونجمع

ونحمل إليك ثم مل ندرك أال نزال بعد نظر يف ذلك ،وأرادوا االنرصاف .فقال املفضل:
تغدوا عندي ،فأجلسهم لغدائه ،ووجه املفضل إىل أصحابه الذين سعوا هبم ،فجاؤا وقرأ

عليهم كتاب أيب عبد ال ّله Eفرجعوا من عنده وجلس هؤالء ليتغدوا ،فرجع الفتيان،

ومحل كل واحد منهم عىل قدر قوته ألفًا وألفني وأقل وأكثر ،فحرضوا وأحرضوا ألفي
دينار وعرشة آالف درهم قبل أن يفرغ هؤالء من الغداء ،فقال هلم املفضل :تأمروين أن

أطرد هؤالء من عندي ،تظنون أن ال ّله تعاىل حمتاج إىل صالتكم وصومكم» .
(((

((( محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي .رجال الكشي( ،كربالء :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.276
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وأخربين مسؤول مهرجان الزواج اجلامعي يف صفوى أنه يف السنتني األوىل والثانية

للمهرجان كانت هناك جمموعة من الشباب تأيت ألذيتهم أثناء حتضريهم للمهرجان،
فيطلقون األعرية النارية ،ويثريون الشغب ،ويزعجون العاملني يف املهرجان ،فانزعجوا

ترصفاهتم ،فاقرتح البعض االتصال بالرشطة ،وقال آخر نؤ ّدهبم ،ولكن رجلاً ثال ًثا
من ّ

كان حكيماً يف موقفه جتاههم ،حيث طلب منهم أن يعطوه الفرصة للتعامل معهم ،فسأل
عنهم وتعرف إىل زعامئهم ،واتصل هبم ودعاهم عىل وجبة غداء لديه يف منزله ،وأخذ

يتحدث معهم ويقول هلم« :أنتم من هذا املجتمع ،فإذا كنتم منزعجني من مهرجان
مستعدون ألن نلغيه» ،فقالوا« :لسنا منزعجني منه» ،فقال« :إ ًذا
الزواج اجلامعي نحن
ّ

ملاذا تفعلون هذه األعامل؟» وأخذ جياذهبم احلديث إىل أن اقرتح عليهم أن يساعدوهم يف
جتهيز املهرجان واالنضامم إىل جلانه ،فوافقوا فرحني هبذه الفرصة ،وفعلاً
انضموا إىل جلان
ّ
املهرجان مع بقية جمموعات الشباب ،وعندما اختلطوا باجلامعة الصاحلة بدؤوا بالتأثُّر،

فأصبحوا من رواد احلالة الدينية.

ويقول ـ مسرتسلاً ـ :يف البداية كان املتدينون يستنكرون ذلك ،فلم تكن لدهيم

تلك الروحية يف استيعاب هذه العنارص اجلديدة ،ولكن مع مرور فرتة من الزمن وبفعل
االحتكاك الدائم فيام بينهم جتاوزوا هذه املرحلة.

شابا.
ومهرجان الزواج اجلامعي يف مدينة صفوى يضم أكثر من ثامن مئة ومخسني ًّ

رائدا
ويعد ً
يعد من أنجح مهرجانات الزواج اجلامعي يف املنطقةُّ ،
وهذا املهرجان ُّ

يف كثري من براجمه ،ففي العام املايض أقام مهرجا ًنا للزواج اجلامعي للنساء ،ولدهيم أربع

مئة ومخسني شابة تعمل معهم يف املهرجان.

هذه جتربة ناجحة يف جذب الشباب نحو اجلهات اخلرية ،وهناك جتربة أخرى،

حيث خيربين مسؤول التدريب والتأهيل يف مجعية تاروت اخلريية ،بأ ّنه بني فرتة وأخرى
ـ من خالل متابعتهم الحتياجات سوق العمل ـ ّ
يتمكن من احلصول عىل فرص وظيفية
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جيدة ،وقبل فرتة كانت هناك أمامه فرص يف رشكة صينية حتتاج إىل مخس مئة موظف،
ّ
وأحتدث
الدراجات النارية
ّ
فيقول :أنا أذهب إىل الشوارع وإىل التجمعات من أصحاب ّ

معهم بالفرص الوظيفية التي نوفّرها للعاطلني عن العمل ،وحياول إقناعهم ،ح ّتى إ ّنه

(الدراجة
يشجعهم عىل القبول بمثل هذه الوظائف ،فيقول هلم« :إن هذه
يقنعهم بام ّ
ّ
النارية) التي تستعملها غري مناسبة ،اعمل واكسب مالاً أكثر واملك (دراجة) أفضل»،
وقد يقتنع هذا الشاب أو ذاك بقبول هذه األعامل ،وقد استطاع هذا املسؤول أن يقنع

كبريا منهم.
عد ًدا ً

فالشاب الذي يعيش بطالة عندما توفّر له فرص ًة وظيفية فإنه سوف يستجيب،

لذلك علينا أن نفكر كيف نحل مشاكل هؤالء الشباب وكيف نستوعبهم.

دور الأندية الريا�ضية

نحتاج إىل مؤسسات وجلان تستوعب هؤالء الشباب ،وأريد أن أذكّ ر بموضوع
إجيابيا يف املجتمع ،وعلينا أ َّ
ال ننظر إىل
دورا
األندية الرياضية ،فالنادي الريايض يؤدي ً
ًّ

النادي الريايض عىل أنه جمرد مكان للعب فقط ،فالرياضة غري مستنكرة يف اإلسالم،

فرسول ال ّله Aكان يدعو ويقول« :علموا أوالدكم السباحة والرماية»  ،ويف رواية
(((

مر عىل مجاعة من املسلمني يف يثرب من قبيلة أسلم ووجدهم يتبارون
أخرى أنهَّ A
راميا»،
بالسهام فوقف يشجع فريقًا منهم ،ويقول« :ارموا يا بني إسامعيل فإن أباكم كان ً

وأنا مع بني فالن ،قال :فأمسك أحد الفريقني بأيدهيم ،فقال رسول ال ّله« :Aما لكم ال

ترمون؟» فقالوا« :كيف نرمي وأنت معهم؟» فقال« :ارموا وأنا معكم كلكم»  ،أما اآلن
(((

رياضيا خيرجونه من الدين وامللة.
لو أن أحد علامء الدين يؤيد فريقًا
ًّ

ٍ
أواق من
ويروى أن رسول ال ّله« :Aكان يجُ ري عىل السباق واملصارعة سبع

((( الكافي .ج ،6ص ،47باب تأديب الولد ،حديث.4
((( صحيح البخاري .ج ،2ص ،248باب التحريض على الرمي ،حديث.2899
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الفضة» ،والفقهاء ـ منهم ابن قدامة يف (املغني) من فقهاء املذهب احلنبيل ،ومنهم ـ

أيضا ـ من مراجعنا السيد السيستاين يف (كتاب املسابقة) ـ يذكرون أنه إذا جرت مسابقة
ً

وعينِّ مبلغ ملن يسبق فإما أن يدفع أحد الطرفني هذا املبلغ أو يتربع به طرف ثالث أو أن
ُ
ُي ْدفَع من بيت املال  ،وهذا معناه جواز أن متول عملية املسابقة أو املصارعة من بيت
(((

مال املسلمني.

فإذا كانت املسألة الرياضية ليست مسألة مستنكرة ،وليست خارج الدين،

املؤسسة الرياضية؟! ،هذا باإلضافة إىل أن النادي يمكن أن يكون
فلامذا ال ندعم هذه ّ
مؤسسة متكاملة ،حيتوى عىل األنشطة االجتامعية والثقافية ،والربامج املفيدة ،فيحتاج

من الصاحلني والواعني أن يدخلوا هذه األندية ،وينبغي لرجال األعامل وعلامء الدين
أن يدعموا هذه األندية ،فمن مصارف احلقوق الرشعية دعم األندية ضمن الربامج التي

تساعد عىل احتواء الشباب وهدايتهم ،ألننا سنرى أثر ذلك ،فمعادن شبابنا طيبة.

الجمعيات والبرامج الن�سائية

وضعهن أصعب من الشباب،
والشابات ،فالشابات
وأؤكد هنا عىل وضع البنات
َّ
ّ

فالشباب لدهيم أندية وجلان يذهبون إليها ،وقد يذهبون إىل بعض مراكز الرتفيه،

كالكورنيش ،لكن الفتيات ليس أمامهن جمال لتفجري طاقاهتن ولقضاء أوقات فراغهن،
البنات بحاجة إىل مؤسسات نسائية جتمعهن ويقضني فيها أوقاهتن ،نحن بحاجة إىل
مجعية نسائية ،كام هو موجود يف الرياض وجدة والدمام ،ويف حاجة إىل أماكن ترفيهية

هلن ،فامذا نتوقع من هذه الفتاة التي تعاين من الفراغ والضغوط واجلوع العاطفي؟
َّ
وهن منطقة خطر إن مل نتوجه إليهن بالربامج املناسبة.
بناتنا أمانةَّ ،

((( راجع منهاج الصالحين .ج ،2ص ،160مسألة ،570والمغني البن قدامة .ج ،13ص ،408باب
السبق والرمي.
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خطاب لل�شباب

وأخريا أتوجه للشباب:
ً

أهيا الشباب ،أيتها الشابات ،بالدكم هبا خري كثري ،وجمتمعكم يستحق منكم

االهتامم ،أعامركم وحياتكم ومستقبلكم أغىل من أن ترصفوه يف االستجابة إىل دواعي
اهلوى والشهوة ،فحتى لو كان هناك تقصري يف جمتمعكم ،ال بد أن تفكروا يف مصريكم

ومستقبلكم ،نحن نريد منك ،أهيا الشاب ،أن تكون ذلك الولد الغيور عىل مصالح وطنه،

نريد أن نرفع رؤوسنا بشبابنا ،عندنا طاقات نفتخر هبا لكفاءهتا العلمية ولتقدمها ،ونريد

من كل شاب من شبابنا أن يأخذ دوره يف خدمة وطنه وجمتمعه ،فحينام نجتمع يف ليايل
عاشوراء ونتحدث عن سرية أيب عبد ال ّله احلسني Eفعلينا أن نعلم بأن النسبة الكربى

من شهداء الطف من أنصار احلسني Eكانوا من الشباب ،فالشباب ـ وهم يعيشون هذه

الذكرى ـ عليهم أن جيعلوا كربالء نصب أعينهم ليكون أبطاهلا قدوة هلم.

ر�سالة عا�شوراء
QQالإمام الح�سين Eي�سيطر على القلوب
Qمدر�ستان في التعامل مع حادثة كربالء
Q
Qماذا ن�ستفيد من عا�شوراء؟
Q

حسني يّ
َّ
أحب
من وأنا من حسني
هّ
ً
ّ
حسينا
أحب
الل من
أخرج الرتمذي وأمحد بن حنبل وابن أيب شيبة واحلاكم يف املستدرك والبخاري

مرة قال« :قال رسول ال ّله :Aحسني م ّني وأنا من حسني،
يف األدب املفرد عن يعىل بن ّ
أحب حسي ًنا» .
َّ
أحب ال ّله من ّ
(((

هذا احلديث وأمثاله أحاديث كثرية تناقلها الصحابة وأمهات املؤمنني عن رسول

ال ّله Aيف حق ولده احلسني ،وتوضح بعض األحاديث كيف أن رسول ال ّله Aكان
األمة عن مقتل حبيبه احلسني ،وهو يبكي والدموع تسيل من عينيه ،مما ّ
يدل عىل أن
ّ
حيدث ّ
األمة هبذه احلادثة ،لذلك نحن نحتفي بذكرى عاشوراء
رسول ال ّله Aكان يريد اهتامم ّ

مزقت قلب رسول ال ّله Aقبل وقوعها بأكثر من نصف قرن.
التي ّ

Qالح�سين ي�سيطر على القلوب
Q
اإلمام احلسني Eسيطر وهيمن عىل القلوب ،ح ّتى إنه ليمكن القول إنه ليست

هناك شخصية جتيش هلا املشاعر والعواطف كشخصية أيب عبد ال ّله احلسني ،Eوهذا أمر

طبيعي ،ألسباب كثرية ،منها:

ورة الترمذي .سنن الترمذي ،ج ،5الطبعة األولى 1421ﻫ( ،بيروت :دار الكتب
((( محمد بن عيسى بن َس َ
العلمية) ،ص .323
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يتحدث عنه ،ويشيد
جده رسول ال ّله Aوهو
ّ
أوالً  :ما سمعه األصحاب من ّ
ّ

بفضله ،ويكفي أنه Aيقول يف ح ّقه« :حسني م ّني وأنا من حسني ،أحب ال ّله من أحب
ً
ورشطا ملحبته ،وكذلك يطلب من ال ّله أن
حمبته عالم ًة
جزءا منهُّ ،
حسينا» .إذ َي ُع ُّده ً
ويعد ّ
املحبة والتقدير
حيب من حيب احلسني ،ولذلك نجد يف موارد كثرية ُيظهر فيها الصحابة ّ

للحسني.

من ذلك ما جاء عن ابن كثري أن احلسنني Cكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس
(((

حيطموهنام مما يزدمحون عليهام للسالم عليهام.

يمر من املسلمني ويرى احلسنني
وكان احلسنان يذهبان إىل احلج ً
مشيا ،فكل من ّ

ماشيني ينزل ويميش مليش احلسنني ،حتى شق امليش عىل كثري من احلجاج فتحدثوا مع
أحد أعالم الصحابة ،وطلبوا منه أن يعرض عليهام الركوب أو التنكب عن الطريق،

فعرض عليهام ذلك ،فقاال« :ال نركب ولكن نتنكب عن الطريق» ،وسلكا طريقًا آخر

((( .

وتقول كتب السري كام ورد يف اإلصابة عن اإلمام احلسني Eأنه دخل مسجد
(((

جده رسول ال ّله Aوهو صغري يقول« :أتيت عمر وهو خيطب عىل املنرب ،فصعدت إليه،
فقلت« :انزل عن منرب أيب واذهب إىل منرب أبيك» .فقال عمر« :مل يكن أليب منرب» ،وأخذين

فأجلسني معه أقلب حصىً بيدي ،فلام نزل انطلق يب إىل منزله ،فقال يل« :من علمك؟»
قلت« :وال ّله ما علمني أحد».
أيضا أن عمر قال لإلمام احلسني« :إنام أنبت ما ترى يف رؤوسنا ال ّله،
ويف اإلصابة ً

ثم أنتم» .
(((

((( البداية والنهاية .ج ،8ص .39
((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،1ص.106
((( اإلصابة في تمييز الصحابة .ج  ،2ص .69
((( ابن حجر العسقالني .تهذيب التهذيب ،ج ،2الطبعة األولى1404ﻫ( ،بيروت :دار الفكر) ،ص.300
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وينقل عن عبد ال ّله بن عباس الصحايب اجلليل أنه كان إذا خرج احلسن

واحلسني Cهيأ هلام الراحلة ،وساعدمها يف الركوب وأعاهنام عىل لباسهام .فقيل له يف ذلك:
«أنت أكرب منهام ،متسك هلام ،وتسوي عليهام» فزجر السائل قائ ً
ال« :يا لكعَ ،أو تدري َمن
هذان؟ هذان ابنا رسول ال ّلهَ ،أ َو ليس مما أنعم ال ّله به عيل أن أمسك هلام الركاب وأسوي

عليهام الثياب» .
(((

وهذا أبو هريرة حيتفي باإلمام احلسني ،كام جاء عن أيب املهزم ،قال« :كنا مع جنازة

امرأة ومعنا أبو هريرة فجيء بجنازة رجل ،فجعله بينه وبني املرأة فصىل عليهام ،فلام أقبلنا

أعيا احلسني فقعد يف الطريق ،فجعل أبو هريرة ينفض الرتاب عن قدميه بطرف ثوبه،
فقال احلسني« :يا أبا هريرة ،وأنت تفعل هذا؟ قال أبو هريرة« :دعني فوال ّله لو يعلم

الناس منك ما أعلم حلملوك عىل رقاهبم» .
(((

ويف حادثة ثالثة تروهيا لنا املصادر التارخيية ،عن رجاء بن ربيعة قال« :كنت يف

مسجد رسول ال ّله Aإذ مر احلسني بن عيل فسلم فرد عليه القوم السالم ،وسكت عبد

ال ّله بن عمرو ،ثم رفع ابن عمرو صوته بعدما سكت القوم ،فقال« :وعليك السالم

ورمحة ال ّله وبركاته» ،ثم أقبل عىل القوم فقال« :أال أخربكم بأحب أهل األرض إىل أهل
السامء؟» قالوا« :بىل» ،قال« :هو هذا املايش» – وأشار إىل احلسني –» .
(((

هذه احلفاوة من األصحاب ومن املسلمني باإلمام احلسني Eإنام كانت من

حق احلسني
حق احلسنني ،ويف ّ
جده رسول ال ّله Aيف ّ
األحاديث التي سمعوها من ّ

خاصة.
ّ

ثانيا :شخصية اإلمام احلسني يف فضله وعلمه وعبادته وأخالقه ،هذه الشخصية
ً

((( حياة اإلمام الحسين .Eج،1ص.106
((( تاريخ اإلسالم .ج ،5ص.102
((( أسد الغابة في معرفة الصحابة .ج ،3ص.235
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التي أرست النفوس والقلوب.
لقد سجل التاريخ كلامت املدح والثناء عىل شخصية اإلمام Eمن قبل كثري من

الصحابة والتابعني عرب العصور.

ثالثًا :شهادته Eيف حادثة كربالء بام تضمنته من بسالة وشجاعة وبام اكتنفته من

مأساة مفجعة .ويف ذلك يقول سيد قطب يف تفسريه يف ظالل القرآن يف تفسري سورة
غافر« :واحلسني ـ رضوان ال ّله عليه ـ وهو يستشهد يف تلك الصورة العظيمة من جانب،

نرصا أم هزيمة؟ يف الصورة الظاهرة وباملقياس الصغري
املفجعة من جانب ،أكانت هذه ً
نرصا .فام من شهيد
كانت هزيمة .فأما يف احلقيقة اخلالصة وباملقياس الكبري فقد كانت ً
يف األرض هتتز له اجلوانح باحلب والعطف وهتفو له القلوب وجتيش بالغرية والفداء

كاحلسني رضوان ال ّله عليه ،يستوي يف هذا املتشيعون وغري املتشيعني من املسلمني وكثري

من غري املسلمني» .
(((

كربالء حدث �إن�ساني عظيم

قضية كربالء ليست قضية بسيطة أو عادية ،ففي التاريخ اإلسالمي واإلنساين

كثري من األحداث ،لك ّنه يمكن القول ـ برضس قاطع ـ أنه ليست هناك حادثة وقضية
حتدث عنها رسول ال ّله Aباالهتامم
توازي حادثة كربالء ،فليس هناك حادثة مستقبلية ّ

حتدث به عن واقعة كربالء ،فهناك روايات كثرية تنقلها ّأمهات املؤمنني كأم سلمة
الذي ّ

وعائشة ،وكذلك يروهيا مجع من الصحابة كأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وعبد ال ّله
عباس وأنس بن مالك وأمثاهلم ،كلهم ينقلون أهنم رأوا رسول ال ّله ٍ
باك ،فيسألونه:
بن ّ
يل البيت َم َلك مل يدخل ع َّ
«ما الذي يبكيك يا رسول ال ّله؟» فيجيبهم« :Aلقد دخل ع َّ
يل

((( سيد قطب .في ظالل القرآن ،ج ،5الطبعة الخامسة عشر 1408ﻫ( ،بيروت :دار الشروق) ،ص،3086
تفسير سورة غافر آية .51
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قبلها ـ ويف بعض الروايات أتاين جربيل  ،ويف بعضها هبط ع َّ
يل ملك املطر ـ فقال
(((

(((

(((

يل :إن ابنك هذا – حسني  -مقتول ،وإن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتل هبا،
قال :فأخرج تربة محراء» ،ويف بعض الروايات أن الرسول Aأراهم هذه الرتبة  ،وهذه
(((

الروايات موجودة يف كتب الفريقني الشيعة والسنة.

وتروي بعض املصادر احلديثية عن أم سلمة أهنا احتفظت بتلك الرتبة التي قال
ِ
دما ً
عبيطا فاعلمي أن حسي ًنا
هلا رسول ال ّله Aعنها« :إذا
رأيت هذه الرتبة وقد فاضت ً

املحرم نائمة فانتبهت من النوم فزعة مرعوبة،
قد قتل» وأهنا كانت ظهر اليوم العارش من
ّ
ِ
أرعبك يا أم املؤمنني؟» قالت« :رأيت رسول ال ّله Aيف املنام وعىل رأسه
فسئلت« :ما
شهدت قتل احلسني آنفًا»  ،فبادرت أم
وحليته الرتاب فقلت مالك يا رسول ال ّله؟ قال:
ُ
دما ً
عبيطا.
سلمة إىل تلك القارورة التي حتتفظ فيها برتبة كربالء فرأهتا وقد فاضت ً
(((

املحرم ،فانتبه وهو
عباس أنه كان نائماً ظهر اليوم العارش من
وعن عبد ال ّله بن ّ
ّ

فزع ،فسئل عن ذلك ،فقال« :رأيت النبي Aفيام يرى النائم بنصف النهار وهو قائم

أشعث أغرب بيده قارورة فيها دم فقلت« :بأيب أنت وأمي يا رسول ال ّله ،ما هذا؟» قال:
«هذا دم احلسني وأصحابه مل أزل التقطه منذ اليوم فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل يف

ذلك اليوم» .
(((

هذه األحاديث والروايات ُّ
تدل داللة واضحة عىل أن حادثة كربالء ليست حادثة
عادية ،كام أن أي إنسان ـ مهام كان رأيه ودينه ـ إذا تأمل أحداثها ال يملك إ ّ
ال أن يتفاعل

((( مسند اإلمام احمد .ج ،6ص.294
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص.177
((( مسند اإلمام أحمد .ج ،6ص.294
((( مجمع الزوائد للهيثمي .ج ،9ص.187
((( سنن الترمذي .ج  ،5ص .323
((( مسند اإلمام احمد .ج ،1ص.283
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مع هذه احلادثة املأساوية املفجعة.
تتضمن البطولة والصمود ،فتلك الفئة املحدودة قاومت
ألن حادثة كربالء
ّ
وسجلت يف التاريخ أروع صفحات الصمود والتضحية ،ومن جانب آخر كانت فيها
ّ

مأساة عظيمة مؤملة ،ومل َّ
وسيد
حتل هذه املأساة بشخص عادي ،بل هو ابن رسول ال ّلهّ A

شباب أهل اجل ّنة ،فقد جاء يف احلديث« :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة»  ،ومل
(((

تعداه إىل أطفاله ونسائه وعائلته ،وتطاولت أيدي اإلجرام إىل
يقترص األمر عليه وإنام ّ

جسمه الرشيف بعد مقتله.

لقد سحقوا ج ّثته Eبحوافر اخليول ،وسلبوا كل ما عىل جسده ،فنهبوا قميصه

ورساويله وقلنسوته وهنبوا ح ّتى عاممته ،لدرجة أن بجدل الكلبي جاء ليبحث عماّ يسلبه

فلم جيد سوى خا ًمتا يف خنرص يده ،Eفعالج ح ّتى ينتزعه فوجد الدماء وقد بنت عىل
خنجرا وقطع خنرص اإلمام ؟!
اخلاتم ،فخيش أن يقيض وق ًتا يف إخراجه ،فأخذ
ً
(((

أمرا هبذه الوحشية واإلجرام مل يسبق أن حدث يف التاريخ اإلنساين لشخص
إن ً

بمكانة اإلمام احلسني.E

إن استشهاده Eهبذه الطريقة املأساوية واملؤثّرة من األسباب التي خ ّلدت ذكراه

ومعه هذه احلادثة.

Qمدر�ستان في التعامل مع عا�شوراء
Q
ال أحد من املسلمني جيهل قدر احلسني ،أو ال حيزنه قتل احلسني ،أو يرىض عماّ

حصل للحسني ،Eفهذا أمر نقطع به ،ولكن درجة االهتامم تتفاوت ،وهذا التفاوت يف
التعامل مع هذه احلادثة و ّلد وجود مدرستني:

((( سلسلة األحاديث الصحيحة .ج ،2ص ،438حديث.769
((( بحار األنوار .ج ،45ص.57
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المدر�سة الأولى

تقوم عىل أساس التغايض عن هذه احلادثة ،فنجدها عند البحث التارخيي تدين

ولكن أتباع هذه املدرسة يرون أنه ال
قتل احلسني ،وتبدي التأسف ملقتله ،وال تقبل بذلك،
ّ
داعي للوقوف عند هذه احلادثة طوي ً
ال ،ويف بعض األحيان حياولون تعويم املسئول عنها،
حتمل املسؤولية ،كقول ابن تيمية« :يزيد مل يأمر بقتل احلسني
فيربئون يزيد بن معاوية من ّ

ترص ٌف فردي
باتفاق أهل النقل»  ،أو يشيعون أنه ما كان يريد أن يقتل احلسني ،Eوأنه ّ
(((

من ابن زياد ،وهو ما تبناه ودافع عنه الكاتب أنيس زكريا النصويل حيث ذكر يف كتابه
(الدولة األموية يف الشام)« :ال شك أن يزيد مل يفكر البتة بقتل احلسني ،ومل يأمل أن تتطور

املسألة العلوية فتلعب هذا الدور املهيب ،ويقدم ابن زياد للفتك به»  ،والبعض من أتباع
(((

وأخريا
هذه املدرسة يربئ ساحة عبيد ال ّله بن زياد ،ويلقي بالالئمة عىل عمر بن سعد،
ً

نجد من يربئ عمر بن سعد ،كالعجيل يف معرفة الرجال  ،حيث يقول« :كان أمري اجليش
(((

فريوجون بأن
ومل يبارش قتله» ،أو ي ّتهم أهل الكوفة وأهل العراق ،الذين هم من الشيعةّ ،
تكفريا عن ذنبهم بقتله وخذالنه ،وهذا ك ّله تعويم للمسؤولية
الشيعة يبكون عىل احلسني
ً
وكأن القاتل جمهول ،بينام القضية واضحة يف مجيع املصادر التارخيية.

وهذه املدرسة يمكن َع ُّدها امتدا ًدا ملا كانت تشيعه السلطات األموية وبعد ذلك

العباسية.
ّ

حيث كانت هذه السلطات تريد التغطية عىل هذه اجلريمة النكراء والتعتيم عليها،
ألنه ليس يف مصلحة األمويني إثارة حادثة استشهاد اإلمام احلسني Eوإشهارها ،بل
إن التاريخ ينقل كيف كان األمويون حياولون حتويل يوم عاشوراء إىل يوم عيد وفرح،

((( أحمد بن تيمية الحراني .منهاج السنة .ج ،2الطبعة األولى1231ﻫ( ،مصر :المطبعة الكبرى األميرية)،
ص.225
((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،3ص ،405نق ً
ال عن «الدولة األموية في الشام».
((( ج ،2ص ،166رقم.1343
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وخاصة يف زمن عبد امللك بن مروان  ،حيث ظهرت هذه احلالة ِ
بشك ٍ
ْل واضح.
ّ
(((

ونجد يف الزيارة الواردة عن اإلمام الباقر Eما يشري إىل هذا املعنى ،يقول:E

تربكت به بنو أمية وابن آكلة األكباد» .
«اللهم إن هذا يوم ّ
ّ
(((

ويقول الشيخ القرضاوي« :رأينا أكثر بالد املسلمني حيتفلون بيوم عاشوراء

عيدا أو موسماً يوسعون فيه عىل األهل والعيال اعتام ًدا
يذبحون الذبائح ويعتربونه ً
عىل حديث ضعيف ،بل موضوع يف رأي ابن تيمية وغريه ،وهو احلديث املشهور عىل
األلسنة« :من أوسع عىل عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع ال ّله عليه سائر سنته» .قال

املنذري« :رواه البيهقي وغريه من طرق عن مجاعة من الصحابة» ،وقال البيهقي« :هذه

األسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إىل بعض أخذت قوة».

وقال القرضاوي« :ويف هذا القول نظر ،وقد جزم ابن اجلوزي وابن تيمية يف

منهاج السنة وغريمها أن احلديث موضوع .وحاول الطرباين وغريه الدفاع عنه و إثبات

يعز عليهم أن حيكموا بالوضع عىل حديث ،والذي
حسنه لغريه! وكثري من املتأخرين ُّ
يرتجح يل أن احلديث مما وضعه بعض اجلهال من أهل السنة يف الرد عىل مبالغات الشيعة
يف جعل يوم عاشوراء يوم حزن وحداد فجعله هؤالء يوم اكتحال و اغتسال وتوسعة

عىل العيال» .
(((

هذه احلالة االحتفالية بيوم عاشوراء كعيد انتهت ولكن آثارها بقيت ،هناك بعض

معينة ،فيوملون يف هذا
املسلمني يف بلدان خمتلفة لدهيم عادات يوم عاشوراء ،واهتاممات ّ

اخلاصة به وال يعلمون اخللفية التارخيية لذلك ،إهنا
اليوم ويصنعون بعض احللويات
ّ
((( الشيخ عباس القمي .الكنى واأللقاب ،ج ،2الطبعة الخامسة 9041ﻫ( ،طهران :مكتبة الصدر)،
ص.385
((( بحار األنوار .ج ،98ص.295
((( يوسف القرضاوي.كيف نتعامل مع السنة النبوية ،الطبعة السادسة 4141ﻫ( ،فيرجينيا :المعهد العالمي
للفكر اإلسالمي) ،ص.79
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رواسب الثقافة األموية ،ومن آثار النهج السلطوي الذي كان يريد التعتيم عىل قضية أيب

تكن املحبة واملو ّدة
عبد ال ّله احلسني ،Eونجد هذا ح ّتى يف املجتمعات اإلسالمية التي ّ
لإلمام احلسني وتظهر احلب له ،كاملجتمع املرصي الذي يظهر الكثري من مظاهر احلب أليب

عبد ال ّله احلسني ،كام يظهر ذلك يف صعيد مرص والقاهرة حيث يقيمون االحتفاالت الكبرية
كثريا بإقامة ذكرى
والواسعة يوم ميالد اإلمام احلسني،E
ّ
هيتم ً
ولكن هذا الشعب ال ّ
استشهاده ،وهذا كله من تأثري تلك الثقافة التي كانت تريد التعتيم عىل قضية كربالء.

المدر�سة الثانية

يف مقابل هذه املدرسة هناك مدرسة أخرى تعطي هذه احلادثة ح ّقها من االهتامم،

تناس
وترص عىل إحيائها ،واالهتامم واالحتفاء هبا ،وترفض هذه املدرسة أن يكون هناك ٍ
ّ
لقضية اإلمام احلسني ،وهذه هي مدرسة أهل البيت .B

بدءا من اإلمام زين العابدين
فأئمة أهل البيت  Bبعد استشهاد اإلمام احلسنيً E

عيل بن احلسني كانوا حيرصون ويؤكدون عىل إحياء هذه املناسبة وهذه الذكرى.

فعن اإلمام أبى جعفر الباقر« :Eثم ليندب احلسني ويبكيه – إىل أن يقول  -وليعز

بعضا بمصاهبم باحلسني» .
بعضهم ً
(((

وعن اإلمام الرضا« :Eمن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه جعل ال ّله يوم

القيامة يوم فرحه ورسوره وقرت بنا يف اجلنة عينه» .
(((

كذلك ورد احلث من أئمة أهل البيت  Bعىل إقامة العزاء هلذه املصيبة العظيمة،

ومن ذلك ما جاء يف استحباب البكاء لقتل احلسني وما أصاب أهل البيت  Bيوم

عاشوراء واختاذه يوم مصيبة.

((( وسائل الشيعة .ج ،14ص ،509حديث.19709
((( بحار األنوار .ج ،95ص.344
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ورد عن اإلمام عيل بن موسى الرضا« :Eكان أيب Eإذا دخل شهر املحرم ال
ً
ضاحكا ،وكانت الكآبة تغلب عليه حتى متيض عرشة أيام ،فإذا كان يوم العارش كان
يرى
ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه» ،ويقول« :هو اليوم الذي قتل فيه احلسني.»E

هيتمون هبذه الذكرى
وهذا ما تشهده املجتمعات املوالية ألهل البيت  ،Bحيث ّ

ّ
التزاما منهم بتوجيهات أهل البيت  ،Bفبالنسبة لنا هذه س ّنة حسنة
ويعظموهنا ،وذلك
ً

وجتسيد العنوان اإلسالمي ليس
جتسيدا لعناوين إسالمية،
وليست بدعة ،أل ّننا نعدها
ً
ُ
جتسيدا ألمر ال ّله تعاىل يف تعظيم الشعائر ،يقول تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك َو َمن
بدعة ،فنحن نعد ذلك
ً
بأيام ال ّله،
وب﴾ ،كام أننا نجد ذلك
ُي َع ِّظ ْم َش َعائِ َر ال ّل ِه َفإِنهََّ ا ِمن َت ْق َوى ا ْلقُ ُل ِ
ً
جتسيدا للتذكري ّ
﴿وذَكِّ ْر ُه ْم ب َِأ َّيا ِم ال ّل ِه﴾ ،ونجده مصداقًا من مصاديق إظهار املو ّدة لقربى
يقول سبحانهَ :
ال َأ ْس َأ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّ
رسول ال ّله ،Aيقول تعاىل﴿ :قُل َّ
ال المَْ َو َّد َة فيِ ا ْلقُ ْر َبى﴾ ،وهذه
مجيعها عناوين إسالمية ،وتطبيق القاعدة عىل املصاديق اخلارجية ليس بدعة.
جدهم رسول
متبعا ،ألهنم ينقلون عن ّ
كام أ ّننا نعد كالم أئمة أهل البيت ً B
رشعا ً

جدي،
ال ّله ،Aكام قال اإلمام الصادق« :Eحديثي حديث أيب ،وحديث أيب حديث ّ
جده عن رسول ال ّله. »A
جدي عن أبيه عن ّ
وحديث ّ
(((

حر يف رأيه ،ومن املفرتض أن يظل هذا يف
وإذا كان هناك من له رأي آخر فهو ّ

وحرية الطرف اآلخر ،فنحن
حدود اختالف الرأي ،وال يصح أن يصادر طرف رأي ّ

بحرية الرأي اآلخر ،وقبول نتائج االجتهاد ما دام باب االجتهاد
بحاجة إىل االعرتاف ّ
مفتوحا ،و«للمجتهد ـ إن أصاب ـ أجران ،وإن أخطأ أجر» ،فهذا اجتهاد وكل يعمل
ً

باجتهاده ،وال داعي لإلنكار عند اختالف االجتهاد.

�أجواء الفتنة الطائفية

بد أن نقف عند موضوع إحياء هذه الذكرى ،وعند األجواء التي تريد
وهنا ال َّ

((( الكافي .ج ،1باب التقليد ،ص  ،53حديث .14
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وخاصة يف هذه املرحلة
بعض األطراف أن متألها بالشحن الطائفي ،والتعبئة املذهبية،
ّ

األمة.
احلساسة من تاريخ ّ
ّ

لقد كان التفاؤل يعمر قلوبنا وقلوب كل الواعني واملخلصني ،بأن األمة قد قطعت

ً
جي ًدا عىل طريق الوحدة ،وأهنا جتاوزت العصبيات واخلالفات املذهبية ،والتعبئة..
شوطا ّ
والتعبئة املضا ّدة ،هذا التفاؤل واألمل أثارته مبادرات كثرية يف الداخل واخلارج ،من خالل
ما ُع ِق َد من مؤمترات للتقارب بني املذاهب اإلسالمية يف خمتلف بلدان املسلمني ،وما أقيم
من مؤسسات ،وما وضع من كتب وأبحاث ،وطرح من حمارضات هبذا اخلصوص.

ثم كانت
طيبة باجتاه احلوار الوطنيّ ،
ويف اململكة العربية السعودية كانت مبادرة ّ
قمة ّ
مكة االستثنائية التي صدر عنها (بالغ مكة املكرمة حيث شاركت فيها كل الدول
ّ
(((

ّ
ومفكر من بلدان املسلمني،
اجليد هلا بحضور أكثر من مئة عامل
اإلسالمية ،وتم اإلعداد ّ
فقدموا توصيات إىل القادة ،وتم إقرار هذه التوصيات ،وكانت تنص عىل االعرتاف
ّ
باملذاهب اإلسالمية ،وعىل رضورة أن يتفاعل املسلمون وأن يتعاونوا فيام بينهم ،وعىل
رفض التكفري ،ووقف املهاترات بني األطراف ،وعىل الدعوة إىل الوحدة والتقارب.

هذا ك ّله أشاع األمل والتفاؤل يف النفوس ،ولك ّننا مع األسف نلحظ أن املسرية

متطرفة متش ّنجة متأل األجواء،
متر هذه األيام بيشء من االنتكاسة ،حيث بدأت أصوات
ّ
ّ
ّ
للمربع األول.
وتعكر صفو الو ّد بني املسلمني ،وكأ ّننا نعود
ّ
التأمل ،فالقضية واضحة ،حيث حدث كل هذا بعد أن
قد ال نحتاج إىل مزيد من ّ

اهتز كيان إرسائيل عىل يد املقاومة اللبنانية ،ونحن نرى تداعيات هذا االهتزاز ونلحظها
ّ
كل يوم داخل إرسائيل ،اهتزازات سياسية واجتامعية ،ونموذجها األبرز تقرير جلنة
فينوغراد ،التي شكلت من جلان الكنيست اإلرسائييل لبحث أسباب الفشل يف حرب

متوز عىل لبنان.

((( انعقد المؤتمر في الفترة من 1426/11/6-5ﻫ الموافق 2005/12/8-7م.
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وقد أصبحت الدولة العربية بفعل هذه االهتزازات ومرشوعها الصهيوين يف خطر.
وقد هال الشياطني وأعداء األمة املستكربين هذا األمر ،فأصبحوا خيططون

ويعملون من أجل إعادة األمة إىل حالة الفتنة الداخلية ،وتأجيج الرصاع والفتن ،وكأن
مشكلتنا ليست إرسائيل ،وال اهليمنة األمريكية ،وال اإلساءات التي حتصل اجتاه نبينا

حممد ،Aبل أصبحت املشكلة خطر السنة عىل الشيعة ،وخطر الشيعة عىل السنة.

نحمل األعداء كل املسؤولية ،فأرضيتنا كانت مهيأة
بطبيعة احلال ال يمكننا أن ّ

ومستعدة ملثل هذه األمور ،فمماّ يؤسف له أن جمتمعاتنا العربية هي من بني أكثر املجتمعات
ّ

التمزق يف العامل ،فمعظم املجتمعات يف العامل وصلت إىل ٍّ
حل خلالفاهتا،
التي تعيش حال ّ
فاتفقت عىل دستور وقانون يرجع إليه ،وإىل تداول سلمي للسلطة ،وعىل أنظمة عادلة

لكن جمتمعاتنا العربية ال تزال تعيش هذه احلاالت املؤملة من
تدير شؤوهنم وأمورهمّ ،
التمزق والتشتت.
ّ

أوضاعا مؤملة ،وأو ّد أن أؤكد يف مسألة املوضوع العراقي
بد ًئا بالعراق التي تعيش
ً

إىل أن ما حيصل هناك ال يمت بصلة إىل احلالة املذهبية والرصاع املذهبي ،فال يوجد طرف

يف العراق يقاتل من أجل عقيدته ،وإنام كل طرف يقاتل من أجل وجوده كجامعة وطائفة،
لتنال هذه الطائفة حقوقها السياسية يف املناصب واملواقع ،فهو رصاع سيايس عىل األدوار

واحلصص واملواقع ،كام أننا ال نسمع أن يف العراق اختالفًا عىل هذه الفكرة أو عىل هذه
العقيدة أو هذا الرأي ،وإنام الرصاع يرتكّ ز عىل املواقع السياسية ،وهذه مشكلة تعيشها
جمتمعاتنا العربية يف كل مكان ،وإنام يستعمل املذهب والطائفة يف العراق كعنوان فقط.

ومما يدلل عىل ذلك أن بلدا ًنا عربية ال يوجد فيها تنوع مذهبي ومع ذلك نجد فيها

حروبا ورصاعات ال تنتهي ،ومن أبرز هذه املناطق :منطقة دار فور يف السودان.
ً

فدارفور كانت سلطنة مستق ّلة عند قيام احلرب العاملية األوىل ،ولكنها وقفت مع

الدولة العثامنية ،فانتقم منها الربيطانيون فيام بعد وأضافوها إىل السودان ،وأمهلوا تنميتها.
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مساحتها 500 :ألف كلم ،2وسكاهنا يزيدون عىل ستة ( )6ماليني نسمة.
حربا أهلية منذ مخس سنوات ،وحتاول األمم املتحدة
هذه املقاطعة السودانية تعيش ً

تتدخل وكذلك قوات االحتاد اإلفريقي ،واإلحصائيات تذكر أن ضحايا هذه احلرب
أن ّ
مرشد .واملاليني األربعة الباقية يعيشون
بلغ أكثر من  200ألف قتيل ،وأكثر من مليوين ّ
جزئيا.
كليا أو
ًّ
عىل اإلغاثة الدولية ًّ

كام تشري التقارير إىل أن قرى بكاملها قد أحرقت بسبب األوضاع املتأزمة ،باإلضافة

إىل انتشار حاالت اجلريمة واالغتصاب واخلطف.

إن أهل دار فور مجيعهم ينتمون إىل قبائل عربية ،بعضها ترجع يف جذورها إىل

أصول عربية وأخرى إىل أصول إفريقية ،وكلهم مسلمون ينتمون إىل املذهب املالكي،
أي إهنم من أهل السنة واجلامعة ،ومع ذلك نرى رحى هذه احلرب التي مل تتوقف منذ

أكثر من مخس سنوات.

املتجمعات العربية ،حيث حيكمها
املشكلة هي يف عدم القدرة عىل التوافق داخل
ّ

خلل يف العالقات بني األطراف.

تعد من الدول القالئل املتجانسة
وهذا أمر نجده كذلك يف الصومال ،فهذه الدولة ُّ

ّ
تنوع عرقي وقومي ،ومخسة باملئة منها فقط متجانسة،
انيا ،فكل دول العامل فيها ّ
سك ًّ
تعد إحدى هذه الدول القليلة املتجانسة ،ألن الشعب الصومايل ينتمي إىل
والصومال ُّ
عرق واحد ،وقومية واحدة ،ودين واحد ،ومذهب واحد ،فالصوماليون كلهم عرب

مسلمون من أتباع املذهب الشافعي.

التمزق واحلروب
ولكن الشعب الصومايل له اآلن أكثر من  30سنة يعيش حالة
ّ

الداخلية التي أسقطت الدولة ،ومل تقم هلا قائمة منذ سنة  1991م ،وهذا جيري يف بلد ال

عرقيا.
تنو ًعا
يعيش ّ
مذهبيا وال ًّ
ًّ
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ويف أفغانستان مل يكن الرصاع فيها بني سنة وشيعة ،فبعد انتهاء االحتالل الرويس

حكم املجاهدون ،وهم يف األساس من أهل السنة واجلامعة ،ثم قامت عليهم حركة
طالبان ـ وهم من أهل السنة واجلامعة ،وحكمت أفغانستان ،وبعد ذلك حتالفت أحزاب
املجاهدين :حلف الشامل مع األمريكيني والقوى الغربية وأسقطوا حركة طالبان،

وتفجر مراكز ومناطق ألهل السنة واجلامعة ،ففي
تتحرك
واآلن تقوم طالبان من جديد
ّ
ّ
دائرا بني السنة والشيعة.
أفغانستان الرصاع ليس ً

تتمزق له قلوبنا ،فهذا الشعب الفلسطيني
وما نراه اليوم يف فلسطني ،وهو أمر ّ
املظلوم الذي تحُ تل أراضيه ،تدور عليها رصاعات بني فصائله املختلفة ،من خطف وقتل
واستعامل للسالح وأجواء متش ّنجة ،وهي رصاعات ليست بني السنة والشيعة.

هذا كله يعني أن الرصاعات املوجودة يف جمتمعاتنا العربية هلا جذور غري مسألة

التنوع املذهبي ،فنحن كأفراد وفئات يف هذه املجتمعات نعيش خل ً
ال يف العالقات،
ّ
وهناك افتقاد للنظام العادل الذي يتم ّتع اجلميع فيه بحقوق مواطنة متساوية.

Qماذا ن�ستفيد من عا�شوراء؟
Q
جمرد إثارة للعواطف واملشاعر ،أو اجرتار
نحن ن َُع ُّد إقامة ذكرى عاشوراء ليس ّ

للكآبة واحلزن ،وإنام نحيي هذه الذكرى لنستلهم منها القيم ،ولذلك أؤكد عىل ثالثة

دروس يمكن استفادهتا من عاشوراء وإقامة ذكرى استشهاد اإلمام احلسني ،Eهي
كالتايل:

الدر�س الأول :االلتزام بالدين

فاإلمام احلسني وأصحابه إنام جاهدوا من أجل بقاء الدين وقيم اإلسالم ،وليس

من أجل أطامع وأغراض دنيوية ،يقول اإلمام احلسني Eيف سبب خروجه وحركته:
مفسدا وال ظاملًا ،وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة
بطرا وال
ً
«إين مل أخرج أرشً ا وال ً
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جدي ،Aأريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر»  .ويف يوم عاشوراء يقول البطل
(((

اهلاشمي العباس بن عيل بن أيب طالب:E
وال ّله إن قطعتمو يميني

أبدا عن ديني
إين أحامي ً

(((

ولذلك علينا أن نخرج من أجواء عاشوراء هبذه الروحية ،وبعزم وتصميم عىل

االلتزام بتعاليم الدين ،واالجتناب عن املعايص ،والتوبة إىل ال ّله تعاىل واملواظبة عىل أداء

الصلوات ومجيع الواجبات األخرى.

الدر�س الثاني :تح ّمل الم�س�ؤولية االجتماعية

جده Aـ كام أشار عليه
كان بإمكان اإلمام احلسني Eأن يبقى يف داره ،ويف مسجد ّ
كثريون ،وكام فعل آخرون ـ ،لك ّنه أبى إ َّ
يتحمل مسؤوليته الرشعية واالجتامعية،
ال أن
ّ

يقول« :Eوأنا أحق من غيرّ » .
(((

نتحمل املسؤولية جتاه وطننا وجمتمعنا ،فكل
وهنا جيب أن نأخذ الدروس يف أن
ّ

واحد م ّنا مطالب بدور ،وهذا أمر يامرسه األفراد يف مجيع دول العامل جتاه جمتمعاهتم،
التطوعية لتقديم اخلدمات للمستفيدين من هذه املؤسسات.
فينخرطون يف املؤسسات
ّ

التطوعية يف الواليات امل ّتحدة األمريكية،
تقريرا عن األعامل
ويف هذا املجال قرأت
ّ
ً

التطوعية ،ويف
يشري إىل أن مخسني باملئة من الراشدين األمريكيني يشاركون يف األعامل
ّ
ولكن جمتمعاتنا ال يزال
التطوعية،
فرنسا يشارك ثلث الشعب الفرنيس يف اجلمعيات
ّ
ّ

التطوعي فيها حمدو ًدا.
االهتامم بالعمل
ّ

إن اجلمعيات اخلريية واملؤسسات االجتامعية واألندية الرياضية واللجان اخلدماتية

نقص يف الكوادر والدعم ،وهذه املؤسسات تقدم خدماهتا للجميع،
املختلفة تشكو من ٍ
((( بحار األنوار .ج ،44ص .324
((( المصدر نفسه .ج ،45ص .40
((( تاريخ الطبري .ج ،4ص .304
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ماسة للدعم والتنمية والتطوير يف خمتلف املجاالت.
وهي بحاجة ّ

التربع بالدم،
وما دمنا يف أيام عاشوراء ال َّ
بد أن نشري إىل أمهية التفاعل مع مرشوع ّ

وبخاصة حينام ينوي اإلنسان أن هيدي ثواب
فهذه حالة إنسانية وفيها األجر والثواب،
ّ

التربع بالدم إىل أيب عبد ال ّله احلسني.E
ّ

الدر�س الثالث :مراعاة حقوق النا�س

احلسنيEمناديا ينادي بني أصحابه« :ال يقتل
املحرم أمر اإلمام
ً
يف ليلة العارش من ّ
معنا رجل وعليه دين ،فقام إليه رجل من أصحابه فقال له« :إن عَليَ َّ دي ًنا وقد ضمنته
زوجتي» ،فقال« :Eوما ضامن امرأة؟» ،بمعنى انه ليست هلا إمكانات مادية عادة.

وروي عن موسى بن عمري عن أبيه قال :أمرين احلسني بن عيل Eقال« :ناد أن ال

يقتل معي رجل عليه دين ،فإين سمعت رسول ال ّله Aيقول« :من مات وعليه دين أخذ

من حسناته يوم القيامة» .
(((

متحرجا يف دينه ،خايل الذمة من
لقد أراد اإلمام Eأن يكون املستشهد بني يديه
ً

سببا يف ضياع أي حق من حقوق اآلخرين.
حقوق الناس وأمواهلم ،وال يريد أن يكون ً

يقدم أداء الدين عىل رشف اجلهاد والنرصة له ،Eمع حاجته
إن اإلمام احلسني ّ

إىل النرصة ،وهذا غاية سمو األخالق والنبل ،وأنموذج مثايل من الدروس األخالقية

وبخاصة مع ما نراه
درسا،
ّ
العظيمة لكل األجيال يف كل زمان ،وجيب أن نأخذ من ذلك ً
من تساهل عند كثريين يف أداء حقوق الناس ،فنرى البعض ال يؤ ّدي الدين الذي عليه،

ويسوف يف هذا األمر ،ونرى بعض أصحاب املؤسسات ال يعطون عامهلم أجورهم،
ّ

رشعا ،فقد ورد عن رسول ال ّله Aقوله« :أعطوا
وبخاصة األجانب منهم ،وهذا ال جيوز ً
ّ
جيف عرقه» .
األجري أجره قبل أن ّ
(((

((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،3ص.171
((( مستدرك الوسائل .ج ،14ص  ،29حديث.16017
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حساسني جتاه حقوق الناس ،فإنه ال يفيد اإلنسان أعامل العبادة
إننا جيب أن نكون ّ

ذمته يشء من حقوق الناس .ويف يوم القيامة أول ما حياسب عنه اإلنسان
واخلري إذا كان يف ّ
مهتمني ومراعني هلذه
حقوق الناس قبل الصالة والصوم واحلج ،ولذلك علينا أن نكون ّ

احلقوق.

ال�صراعات والتزام الأخالق
 QQتجنّب ال�صراعات
Qالتزام الأخالق في ال�صراع
Q
أنموذجا
Qعا�شوراء �
Q
ً

َ َ جَ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ لَىَ َ َّ َ ْ ُ ْ
﴿وال يرِمنكم شنآن قو ٍم ع أال تعدِلوا
ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ ُ ْ َهّ َّ َهّ
الل َخبريٌ
اعدِلوا هو أقرب ل ِلتقوى واتقوا الل إِن
ِ
َْ ُ َ
ب ِ َما تع َملون﴾[سورة المائدة ،اآلية.]8 :

Qتجنّب ال�صراعات
Q

احلالة الطبيعية لإلنسان أن يعيش يف ِس ْلم وتعاون مع أفراد جنسه ونوعه ،ويتج ّنب

مواطن الرصاع والنزاع ،وهذه هي احلالة التي من املفرتض أن يلتزم هبا كل إنسان عاقل،

يسرتشد عقله وضمريه يف عالقاته مع اآلخرين.

إن حالة العداوة والرصاع بني اإلنسان وأخيه اإلنسان حالة شاذّة ويف غري

ويتطور ضمن عالقات
مصلحته الشخصية ،وغري الصالح العام ،ذلك أن املجتمع ينمو
ّ

بينية جيدة.

أما حالة الرصاعات والنزاعات الفردية بني أفراد املجتمع فإهنا:
1 .1ختلق حالة من التشاحن بني األفراد ،وتستهلك جهودهم يف النواحي السلبية ،بدل
والتقدم ،وخدمة الصالح العام.
أن ُترصف يف حتقيق البناء والتطوير
ّ

عدوه
2 .2وكذلك جتعل اخلصم يعيش حالة من االضطراب والتو ّتر النفيس جتاه ّ
وخصمه ،يقول اإلمام عيل« :Eإياكم واملراء واخلصومة فإهنام يمرضان
القلوب»(((.

((( الكافي .ج ،2ص.300
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3 .3باإلضافة إىل ما ختلقه من أجواء الرعب واخلوف وعدم االطمئنان ،ذلك أن حالة
العداوة واخلصومة جتعل كل طرف يف مرمى سهام الطرف اآلخر ،من حيث

مقومات
مقو ًما من أهم ّ
االعتداءات املتوقّعة ،مما يربك األمن االجتامعي ،ويسلبه ّ
استمراره وبقائه.

فاإلنسان ال يستطيع أن يعيش ضمن جمتمع يفقد فيه اإلحساس باألمن واالستقرار

النفيس.

ويف هذه النقطة يؤكّ د احلكامء :عىل أن الكراهية واخلصومة حتى مع الصغري الذي

قد ال تكون له مكانة اجتامعية بارزة ،قد تؤثّر يف مسألة األمن واالستقرار االجتامعي،
ألهنا حالة تدفع اإلنسان ـ مهام كان موقعه وحجمه ـ إىل حب االنتقام بأي طريقة ووسيلة
من الوسائل املمكنة.

املحرمات،
4 .4
وأخريا ،فإن العداوة مع اآلخرين والرصاع معهم قد تقحم اإلنسان يف ّ
ً
حبا يف االنتقام ،وما تولّده حالة
من خالل القيام بعمل ما هو حرام وغري مرشوع ًّ
املحرم منها
الكراهية والرصاع من اندفا ٍع عند اإلنسان نحو كثري من الوسائل،
ّ
واملحلل ،وهلذا ورد عن أمري املؤمنني Eأنه قال« :من بال ََغ فيِ الخْ ص ِ ِ
وم ْن
َ ْ َ
ومة َأث َمَ ،
ُ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اص َم»((( .
يع َأنْ َي َّتق َي اللهَّ َم ْن َخ َ
يها ظُل َم ،وال َي ْس َتط ُ
قَصرََّ ف َ
لذا فمن التوجيهات الدينية لإلنسان املسلم أن يبتعد قدر اإلمكان عن العداوة

واخلصام ،وهذا ما يؤكّ د عليه نبينا حممد Aحينام يقول« :ما عهد إ َّيل جربئيل يف يشء

ما عهد إ َّيل يف معاداة الرجال»  ،ويف رواية أخرى« :مل يزل جربئيل ينهاين عن مالحاة
ِ
ذكرا كان أو أنثى.
الرجال»  ،واملقصود بـ (الرجال) ـ هنا ـ مطلق اإلنسانً ،
(((

(((

((( نهج البالغة .من قصار حكمه.E
((( الكافي .ج ،2ص302
((( بحار األنوار .ج ،74ص.124
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وينقل عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eقوله« :رأس اجلهل معاداة الناس» ،
(((

اجلهال» .
ويف كلمة أخرى عنه« :Eمعاداة الرجال من شيم ّ
(((

من هنا عىل اإلنسان الفرد واملجموع جت ّنب الدخول يف رصاعات وعداوات مع

يفر
هذا الطرف أو ذاك ،ويف حال سعى البعض الختاذ موقف عداوة ،فعىل اإلنسان أن ّ
من تلك العداوة.
ومما نعيشه يف جمتمعنا ـ ولألسف ـ نجد البعض وكأنه يسعى ملعاداة الناس والرصاع

معهم ،ونجد هناك من يستجيب هلذه االستفزازات من مثل هذه األطراف.

والعاقل من يتج ّنب الوقوع يف مثل هذه املزالق ويبتعد عنها ،ويف حديث لإلمام

عرشا ،فقل له :إن
الصادق Eعن احللم يقول« :من قال لك :إن قلت واحدة سمعت ً

عرشا مل تسمع واحدة» .
قلت ً
(((

هذا هو منهج العقالء الذين ال يستجيبون لإلثارات واالستفزازات ،ومن يقع يف

مثل هذه املواقف يكشف عن ضعف رجوعه إىل عقله ،وسيطرة االنفعاالت عليه.

واملقصود بتج ّنب الرصاعات عىل أي نحو كانت ،سواء كانت عىل الصعيد الديني

أو االقتصادي أو االجتامعي أو عىل املستوى الشخيص.

﴿و َما
هذه املواقف حتتاج إىل
التحمل وضبط األعصاب واالنفعاالت ،يقول تعاىلَ :
ّ
ِ
اها إِ َّال ُذو َح ٍّظ َع ِظ ٍ
فصلت ،اآلية.]35 :
َبوا َو َما ُي َل َّق َ
ُي َل َّق َ
يم﴾[سورة ّ
اها إِ َّال ا َّلذ َ
ين ص رَ ُ

Qالتزام الأخالق في ال�صراع
Q
يف بعض األحيان قد يضطر اإلنسان لدخول الرصاعات مع اآلخرين ،وأبرز مثال
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ص ،371حكمة .26
((( المصدر نفسه> ج ،2ص ،282حكمة .73
((( مستدرك الوسائل .ج ،11ص ،290حديث .13054
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عىل ذلك ما حيدث يف بعض حوادث السري ،عندما ال يكون أحد الطرفني هو املخطئ ،إذ

جيد نفسه يف نزاع ورصاع مع الطرف اآلخر.

وكذلك يف بعض املواقف الشخصية ،ويف هذه احلالة عىل اإلنسان املسلم أن يتحلىّ

يف مواقف الرصاع بأخالقياته وضوابطه ،فالرصاع له حدود وضوابط ،وهذا ما نجده

بارزا يف مواطن احلروب واملعارك العسكرية ،حيث كان هلا يف املايض ضوابط يراعيها
ً
املتحاربون فيام بينهم ،وقد وضعت هلا ّ
املنظامت الدولية يف هذا العرص أنظمة وقوانني

دولية جيب عىل كل طرفني متنازعني مراعاهتا وااللتزام هبا.

كثريا من الضوابط والقوانني
واملتتبع لسرية نبينا األعظم حممد Aيراه قد وضع ً
ّ

لطريقة سري املعركة ،كان يلزم املسلمني هبا ،فكان إذا بعث رسية (فرقة من اجليش)

جيمعهم قبل انطالقهم ،ويقول هلم« :بسم ال ّله ،وبال ّله ويف سبيل ال ّله ،وعىل م ّلة رسول
صبيا وال امرأة ،وال تقطعوا
ال ّله ،ال تغلوا وال متثلوا وال تغدروا وال تقتلوا ً
شيخا ً
فانيا وال ًّ
شجرة ،إال أن تضطروا إليها» يوصيهم بالتخ ّلق هبذه األمور يف حروهبم مع األعداء.
(((

ومن يقرأ غزوات الرسول Aجيد روعة االلتزام بالقيم واألخالق يف تلك املعارك

شديدا حينام خيالف أحد من أصحابه وجنوده شي ًئا
غضبا
واحلروب ،وكان Aيغضب
ً
ً

من تلك األخالق واآلداب.

1 .1أن امرأة وجدت يف بعض مغازي النبي Aمقتولة ،فأنكر رسول اللّه Aقتل
النساء والصبيان(((.

2 .2ويف إحدى املعارك َم َّر بالل بامرأتني مسبيتني عىل املعركة ،ونظرتا إىل جثث القتىل
من اليهود ،فغضب رسول اللّه Aونادى باللاً  ،وقال له« :أنزعت الرمحة من

((( وسائل الشيعة .ج ،15ص.58
((( صحيح البخاري .ج ،2ص ،276حديث .3014
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قلبك ،حني متر باملرأتني عىل قتالمها؟!» .
(((

وأوالدهن ،فكان
3 .3ويف بعض املواقف كان املسلمون يفرقون يف األرس بني األمهات
َّ
رسول اللّه Aيغضب من مثل هذه احلاالت واملعاملة غري اإلنسانية.

حريصا عىل االلتزام باملبادئ والقيم اإلنسانية يف املعارك واحلروب.
لقد كانA
ً

وهو أمر نجده يف التعاليم واألحكام اإلسالمية ،حتى يف حال القصاص ،فاآلية
الكريمة التي جتيز االقتصاص من القاتل ،لويل الدم تأمره بأ َّ
ال يرسف يف القتل ،يقول تعاىل:
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال ُي ِ
ورا﴾[سورة
َ
﴿و َمن قُت َل َم ْظ ُل ً
سف فيِّ ا ْل َق ْت ِل إ َّن ُه كَ انَ َم ْن ُص ً
وما َفق َْد َج َع ْل َنا ل َول ِّيه ُس ْل َطا ًنا َف َ رْ
اإلرساء ،اآلية.]33 :
فويل املقتول يف اإلسالم خميرَّ بني االقتصاص من القاتل ،وبني أخذ الدية ،ويف حال
شائعا يف اجلاهلية من الثارات
أراد االقتصاص فله ذلك ضمن ضوابط ،وليس كام كان ً
املتبادلة بني العشائر والقبائل.

جيسد أروع مثال عىل االنضباط والتزام مبادئ
وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالبّ E
«يا َبنِي َعب ِد المْ ُ َّط ِل ِ
ب لاَ
وقيم اإلسالم احلنيف ،ففي وصيته األخرية قبل رحيله Eيقولَ :
ْ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني أَلاَ لاَ َت ْق ُت ُل َّن بيِ إِلاَّ َقاتِليِ
ُأ ْل ِف َي َّن ُك ْم تخَ ُ ُ
ري المْ ُ ْؤمن َ
وضونَ د َم َاء المْ ُ ْسل ِم َ
ني َخ ْو ًضا َتقُ و ُلونَ قُت َل َأم ُ
ان ُظروا إِ َذا َأنَا ِمت ِمن رَضبتِ ِه ه ِذ ِه فَا ِ بوه رَضب ًة بِ رَ ٍ
ِ
الر ُج ِل فَإِنيِّ َس ِم ْع ُت
ْ
ُّ ْ ْ َ َ
ضرْ ُ ُ ْ َ
ْ ُ
ض َبة َو لاَ تمَُ ِّث ُلوا ب َّ
ب ا ْلعقُ ِ
ِ
َر ُس َ
ول ال ّلهَ Aيقُ ُ
ور» .
ول إِ َّياكُ ْم َوالمْ ُ ْث َل َة َو َل ْو با ْل َك ْل ِ َ
(((

وهناك أمثلة كثرية عىل احرتام األخالقيات والضوابط يف مسائل الرصاع

واالختالف ،ففي باب الغيبة يذكر الفقهاء أن من موارد جواز الغيبة :غيبة الفاسق

املتجاهر بفسقه ،ولكن فيام هو متجاهر بالفسق فيه ،فإن كان يتجاهر برشب اخلمر،

ٍّ
متخف بالفسق فيه.
فيجوز غيبته يف هذه املعصية ،وال جيوز غيبته فيام هو
((( اإلصابة في تمييز الصحابة .ج ،7ص.739
((( نهج البالغة .من وصية له  Eللحسن و الحسين Cلما ضربه ابن ملجم.
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الحدود ال�شرعية في �أدبيات الخالف

وتوجهات متباينة ،واملجتمع
ال خيلو جمتمع من املجتمعات من وجود تيارات
ّ

تتعدد فيه التيارات الفكرية ،فإن اإلسالم ألزم معتنقيه بضوابط رشعية
اإلسالمي الذي ّ

بعضا ،ويف أخالقيات اخلالف بينهم.
ال بد من مراعاهتا يف تعاملهم مع بعضهم ً

ولذلك ال جيوز ألي مجاعة ختتلف مع غريها من اجلامعات أن تلجأ ألساليب

حمرمة يف اإلسالم.
التسقيط والكذب واالدعاءات الباطلة ،فهذه ممارسات ّ

وهو أمر جيب عىل املسلم مراعاته حتى مع من يعتدي عليه ويظلمه ،يقول تعاىل:
َاع َت ُدو ْا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم َوا َّتقُ و ْا ال ّل َه َو ْاع َل ُمو ْا َأ َّن ال ّل َه
﴿ف ََم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم ف ْ
ِ
ني﴾[سورة البقرة ،اآلية.]194 :
َم َع المْ ُ َّتق َ
إن ال ّله تعاىل يؤكّ د عىل أنه يف حال حدوث اعتداء عىل مجاعة أو فرد من املسلمني،
فعليهم أ َّ
متاما.
ال يبالغوا يف الر ّد عىل االعتداء ،بل يف حال الر ّد فليعتدوا باملثل ً
مهمة يف مسألة العالقات اإلنسانية ،وهي
إن جمموع هذه األحكام تؤكّ د عىل نقطة ّ

أنه يف حال عدم وجود وفاق فعىل اجلميع التحليّ بآداب وضوابط معينة ،حتى ال تتطور
حالة اخلالف إىل نوع من التصادم واالحرتاب ،ما قد يؤ ّدي إىل انتهاك احلرمات خلدمة

هذا الرصاع.

�أ�ساليب الت�ضليل في م�سائل ال�صراع

تناقلت وسائل اإلعالم يف األيام القليلة املاضية عن وجود فتوى صادرة عن املرجع

األعىل يف النجف األرشف السيد عيل السيستاين ـ حفظه ال ّله ـ ،مفادها بأن اإلنسان إذا
توضأ ،وبعد الوضوء ملس إنسا ًنا ُس ًّنيا فعليه إعادة الوضوء ،لبطالنه.

وقد تداولت وسائل اإلعالم هذه األكذوبة وأخذت طريقها يف االنتشار ،مع أنه ال

خيص الوضوء ،ذلك أن النجاسة
مصدر هلا ،وهي ال تنسجم ومسائل الفقه اإلمامي فيام ّ
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املتوضئ ـ حسب فقه اإلمامية ـ ال يبطل وضوؤه ،بل يكفيه تطهري
العينية يف حال لمََسها
ِّ

التنجس ،فكيف باملسلم املحكوم بالطهارة.
موضع ُّ

ولكن ألن هناك من يريد إيقاع الفتنة ،وحتقيق بعض املطامح ،واالنتصار لفئة

يروج مثل هذه األكاذيب بني الفينة
عىل حساب بقية الفئات من خالل هذه اإلثاراتّ ،

واألخرى.

إن أساليب الكذب والغيبة واالفرتاءات ،وتسقيط بعض الشخصيات من خالل

مربرة يف اإلسالم ،حتى لو مورست بعناوين
ترويج بعض اإلشاعات حوهلا ،وسائل غري ّ
رشعية ،كعناوين الدفاع عن العقيدة ونرش الفضيلة ،فاحلق ال يطلب بالباطل ،يقول تعاىل:
﴿و َ
ال َت ْع ِد ُلو ْا ْاع ِد ُلو ْا ُه َو َأق َْر ُب لِل َّت ْق َوى﴾ ،وذلك بمعنى :أ َّ
ال يجَ ْ ِر َم َّن ُك ْم َش َنآنُ َق ْو ٍم عَلىَ َأ َّ
ال
َ

يدفع ّنكم عداوة وبغض قوم لكم أو عداوتكم هلم عىل أال تعدلوا يف تعاملكم معهم،
فاإلنسان ـ أثناء الرصاع ـ بحاجة إىل التقوى والتزام احلدود.

إن من أهم املوارد التي ُتعرف فيها التقوى موارد اخلالف والرصاع ،والكيفية التي

يتعامل هبا اإلنسان مع الذين خيتلف معهم.

ولذلك نرى أن أغلب املتدينني حيافظون عىل االلتزام بالضوابط الرشعية يف

ّ
واملحك احلقيقي يتبينّ يف حاالت اخلالف وكيف
احلاالت العادية ،ولكن االختبار
يتعاملون معها ويتعاطون مع مشاكلها.
تدينهم وتقواهم وأخالقهم؛ ألهنم اختلفوا مع بعض األطراف
إن بعضهم يفقدون ُّ

أو اجلهات األخرى.

أنموذجا
Qعا�شوراء �
Q
ً
دفاعا عن الدين ،وهو يف األساس
اإلمام أبو عبد ال ّله احلسني Eقام ـ يف هنضته ـ ً

مل تكن هنضته حركة مواجهة ،فعندما أخربه وايل املدينة هبالك معاوية وطالبه بمبايعة
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يزيد ،رفض هذا العرض ،ومارس ح ّقه الطبيعي يف إبداء رأيه يف رفض يزيد حاكماً

للمسلمني ،ومبي ًنا يف الوقت نفسه سبب هذا الرفض ،وذلك يف ذكره لصفات يزيد ،التي
عاديا مقبولاً يف املجتمع اإلسالمي ،فضلاً عن أن يكون حاكماً
ال تؤهله ليكون مسلماً
ًّ

املحرمة،
ًّ
عاما للمسلمني ،فقال يف ذلك« :ويزيد رجل فاسق ،شارب للخمر قاتل للنفس ّ
معلن بالفسق ،ومثيل ال يبايع مثله» .
(((

رشعيا قام اإلمامE
واجبا
وإعالن اإلمام احلسني Eرفضه حكم يزيد كان
ً
ًّ
بتأديته ،وانطلق بعدها يبشرّ هبذا املوقف وهذا الرأي ،وقد اعرتضه اجليش والسلطة

تتحمل هذه السلطة ذلك املوقف املعارض من قبل اإلمام ،Eفحصلت
األموية ،فلم
ّ
نتحدث عن أخالقيات هذه الواقعة يف أحداثها،
واقعة كربالء املؤملة ،ونحن هنا نريد أن
ّ

نموذجا لتم ّثل أخالقيات الرصاع وفق
ومواقف اإلمام احلسني Eوأصحابه،M
ً
املبادئ والقيم اإلسالمية.

�أ .تعامل الإمام الح�سين مع �أن�صاره و�صحبه
 .1الشفافية والوضوح

عندما أرسل اإلمام احلسني Eمسلم بن عقيل إىل الكوفة ،أرسل بعده رسولاً

آخر ،يدعى عبد ال ّله بن يقطر ،وقبل أن يصل ابن يقطر إىل الكوفة ـ التي ُوليَِّ عليها
منعا من أن يتس ّلل إليها من
عبيد ال ّله بن زياد ،الذي ّ
شدد الرقابة عىل مداخلها وأحيائها ً

ينضم إليه ـ ،أمسك به رجال ابن زياد ،وأحرضوه إليه ،وسأله
ينرص مسلم بن عقيل ،أو
ّ
ابن زياد عن سبب مقدمه إىل الكوفة ،فقال له عبد ال ّله« :إين رسول من احلسني،»E
فطلب منه ابن زياد الرسالة التي حيملها ،فرفض عبد ال ّله تسليمه إياها ،وحاول التخلص

منها ،فمزقها .عندها غضب ابن زياد ،فخيرَّ ه إما أن يعلن براءته من احلسني وعيل بن أيب
طالب ،وأن يكون ذلك أمام املأل عىل املنرب أو يقتله ،فاختار أن يصعد املنرب.
((( بحار األنوار .ج ،44ص.325
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نبيكم،
فصعد املنرب ،وقال« :أهيا الناس ،أنا سفري لكم ،أنا رسول لكم من ابن بنت ّ

سيد شباب أهل اجل ّنة احلسني بن عيل ،أدعوكم إىل رفض سلطة هذا اجلائر والفاسد»،

ويوضح مساوئهم أمام املأل .فغضب ابن زياد
يزيد وواليه ابن زياد،
وبدأ
يتحدث ضد َ
ّ
ّ
حيا ،ففُ عل به ذلك.
وأمر به أن ُيلقى من أعىل القرص ًّ

فتكست عظامه ،ولكنه بقي فيه رمق من احلياة ،فجاء شخص يقال له عبد امللك
رّ

أردت إراحته من
واحتز رأسه ،فعوتب يف ذلك ،فقال« :إنام
بن عمري البجيل وأجهز عليه
ُ
َّ

األمل» .
(((

فوصل اخلرب إىل اإلمام احلسني Eوهو يف طريقه إىل كربالء ،يف منطقة يقال هلا

«زبالة» ،فجمع أصحابه وأوضح هلم الصورة ،فقال هلم« :قد خذلنا شيعتنا ،فمن أحب
ُ
تفرق عنه مجع من الناس ـ كام
أن ينرصف فلينرصف ،ليس عليه م ّنا ذمام»  ،وبالفعلّ ،
(((

تذكر األخبار ـ.

املحرم مجع أصحابه وقال
يتكرر يف كربالء ،يف ليلة العارش من
ّ
واملوقف نفسه ّ

هلم« :انطلقوا يف حل ليس عليكم مني ذمام ،هذا الليل قد غشيكم فاختذوه وليأخذ

كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ...فإن القوم يطلبوين ولو أصابوين هلوا عن

طلب غريي» .
(((

 .2حرية اختاذ القرار

الطرماح
عندما طلب منه بعض األشخاص أن ينرصفوا أذن هلم ،وكان من أولئك
ّ
الذي قال لإلمام« :إن لدي (مرية) [متوين] ألهيل بالغذاء والطعام ،ف ْأ َذ ْن يل حتى أوصل
هلم مريهتم وأعود إليك»ِ ،
يعد إال وقد استشهد
فأذنَ له اإلمام ،Eفذهب
الطرماح ومل ْ
ّ
((( البداية والنهاية .ج ،8ص.182
((( الكامل في التاريخ .ج ،2ص.549
((( المصدر نفسه .ج ،4ص.43

202 I
Q

عاشوراء خطاب التنمية واإلصالح

احلسني Eوأصحابه. M
(((

أسريا
ويف موقف آخر تذكر رَ
السي أنه يف ليلة العارش بلغ أحد أصحابه أن ابنه وقع ً

الري ،فأخرب اإلمام احلسني Eفأذن له اإلمام ،وقال له« :رمحك ال ّله أنت يف حل من
يف ّ
حممدا ـ وكان
ثوبا ،وقال له« :فأعط ابنك ً
بيعتي ،فاذهب واعمل يف فكاك ابنك» ،وأعطاه ً

معه ـ هذه األثواب الربود يستعني هبا يف فكاك أخيه» .
(((

ومن مواقفه Eمع أصحابه أن جاءه فراس بن جعدة املخزومي ـ وهو من

أقربائه Eـ ،وقد اهنار واضطرب من هول املعركة ،فلام رآه اإلمام احلسني Eوهو هبذه
أحببت االنرصاف ،فانرصف ليس عليك مني ذمام»،
مضطربا؟ ،فإن
احلالة ،سأله« :أراك
َ
ً

فانرصف وترك اإلمام.

ب .تعامل الح�سين مع �أعدائه

اإلمام احلسني Eم َّثل مدرسة يف التعامل األخالقي مع أصحابه ،وكان كذلك يف

العدو
تعامله مع أعدائه ،ونشري هنا إىل بعض املواقف التي مت ّثل قمة التعامل السامي مع
ّ
واملخالف:
وأصحابه اجليش األموي الذي كان يقوده احلر
احلسنيE
اإلمام
1 .1عندما استقبل
ُ
ُ
ُ
بن يزيد الرياحي يف وسط الصحراء ،وكان قوامه أكثر من ألف مقاتل ،وكانوا

يعانون من الظمأ والعطش الشديد ،قال له بعض أصحابه ـ وهو زهري بن

القني ـ« :يا ابن رسول اللهّ إن قتال هؤالء أهون من قتال من يأتينا من بعدهم»،
ولو ناجزهم اإلمام ساعتها لكسب أسلحتهم وألرعب من يأيت خلفهم ،ولكن
اإلمام احلسني رفض ،وقال« :ما كنت ألبدأهم بقتال»(((.

((( بحار األنوار .ج ،44ص.369
((( محمد بن طاهر السماوي .إبصار العين في أنصار اإلمام الحسين ،الطبعة األولى1419ﻫ( ،طهران:
مركز الدراسات اإلسالمية) ،ص.174
((( تاريخ الطبري .ج ،4ص.309
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2 .2عندما استضاف األعور بن رشيك مسلم بن عقيل يف الكوفة ،ودخل عليه ابن
زياد يعوده يف مرضه ،كان بإمكان مسلم بن عقيل أن جيهز عىل ابن زياد ،ولكنه ما
«ذكرت حديثًا
فعل ذلك ،فسأله ابن رشيك وكان قد دفعه إىل ذلك ،فقال مسلم:
ُ

عن رسول الل Aيقول فيه« :اإليامن َّقي َد الفتك»(((.

املحرم أقبل شمر بن ذي اجلوشن عىل معسكر اإلمام
3 .3يف يوم التاسع من
ّ
احلسني ،Eوكان يف خؤولة مع إخوة احلسني أبناء أم البنني ،ونادى« :أين بنو
الرد عليه.
أختنا؟» ،فاستنكروا ّ

فالتفت إليهم اإلمام احلسني ،وقال« :أجيبوه ،وإن كان فاسقًا فإنه من

أخوالكم».فأقبلوا يسألونه حاجته ،فقال« :أنتم يا بني أختي آمنون» ،ولكنهم

رفضوا أمانه(((.

4 .4ومن املواقف التي تكررت يف هذه املعركة أن اإلمام احلسني كان يف كل مرة يكره
أن يبدأهم فيها بقتال ،ويكون من بدأ احلرب واملعركة.

مجيع هذه املواقف وغريها تؤكّ د مدى احلرص الذي كان يوليه أهل البيت Bيف

املحافظة وااللتزام القيمي ،بمبادئ وتعاليم هذا الدين ،فكانوا بحق الرتمجان ملا جاء به

رسول ال ّله ،Aوكانوا بحق كام قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eعن نفسه بأنه

«القرآن الناطق».

((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،2ص.365
((( تاريخ الطبري .ج ،4ص.315

الإمام احل�سني مدر�سة الأخالق
Qالأخالق قيمة عليا
Q
�Qصور وم�شاهد من الأخالق الح�سينية
Q

َ َ
هّ
﴿فَب َما َر مْ َ
ت ل ُه ْم
ح ٍة ّم َِن اللِ لنِ
ِ
ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ َ ُّ ْ
ب النفضوا
كنت فظا غل ِيظ القل ِ
َ
َح ْول ِك﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]159 :

َ
َول ْو
م ِْن

Qالأخالق قيمة عليا
Q
تعريف الأخالق

عرف األخالق بأهنا الصورة النفسية لإلنسان ،أو االنعكاس للجانب املعنوي
ُت ّ

والنفيس عنده ،فكام أن لإلنسان جسماً يمثل شكله وصورته املادية ،من طول وقرص
ومالمح ،فينظر الناس إىل شخصيته املادية من خالل مالحمه اجلسمية ،فإن هناك ُب ْع ًدا

آخر لإلنسان ،هي نفسه التي تعني امليول والتوجهات ،وهذه تتجىل وتتجسد من خالل

األخالق.

فاألخالق هي صورة النفس اإلنسانية.
ويرشح األخالقيون ذلك أكثر ،فيقولون :إن الناس تتعرف شكل اإلنسان

من خالل جسمه ،فريون التفاوت يف األشكال من حيث الطول والقرص ،والنحافة
واالمتالء ،وكذلك من حيث اجلامل وعدمه ،وعندما يريد اإلنسان االطالع عىل الصورة

يتعرف ذلك من خالل األخالق ،التي تكشف صورة النفس ،إذ
النفسية ألخيه اإلنسانّ ،
النفس هي اجلانب اآلخر من الشخصية اإلنسانية ،وال يتبني مجاهلا وقبحها إال من خالل
األخالق ،فالناس يتعرفون صفات النفس من خالل التعامل األخالقي.
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وكام أن األجسام فيها مجال ،وقبح ،ومالمح جيدة ،وغري جيدة ،كذلك نفس

اإلنسان فيها احلسن ،وفيها القبيح .فيها نقص ،وفيها ضعف ،وهذا أمر يتبينه ويراه

بعضا.
الناس من خالل التعامل األخالقي مع بعضهم ً

ومما يؤسف له أن حيرص الفرد م ّنا عىل مجال شكله ومظهره أكثر من عنايته بجامل

النفس وطيبها ،ألنه يعرف أن مجال الشكل واملظهر ،جيذب األنظار والنفوس ،لذلك

حيرص أن يكون مظهره وشكله مجيلاً  ،فنرى الكثري يتهافتون عىل جراحة وعمليات
وبخاصة فيام بني النساء ،لتحرص الفتاة عىل شكلها ومجاهلا متجاهلة اجلوانب
التجميل،
ّ
األخرى.

مستنكرا يف الدين أن حيرص اإلنسان عىل
بد من اإلشارة إىل أنه ليس
وهنا ال َّ
ً

حسن مظهره ،فهو أمر مطلوب ومرغَّ ب فيه ،ألن «ال ّله مجيل حيب اجلامل».

﴿يا َبنِي
والسعي للجامل ُ
وح ْسن املظهر هدي قرآين ،يقول تعاىل يف كتابه الكريمَ :
ِ
ند كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾[سورة األعراف ،اآلية ،]32 :وحينام رأى نبينا حممدA
آ َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم ع َ
أعرابيا يدخل عليه وشكله وشعره غري منسق ،قال Aـ فيام روي عنه ـَ :
«أ َما كان جيد ما
َّ
ًّ
يسكن به شعره؟» .
(((

ولكن من املفرتض أن تبقى العناية باملظهر يف حدودها الطبيعية املتعارفة.
ويف املقابل ينبغي لإلنسان أن حيرص عىل مجال صورته النفسية ،فهي األهم ،وهي

التي تؤثر أكثر يف نفوس اآلخرين وقلوهبم.

وللوصول للجامل النفيس عىل اإلنسان االهتامم بالتهذيب األخالقي ،فاألخالق

هي شكل النفس وهيئتها ،ومن هنا جاء التأكيد والرتكيز عىل األخالق.

((( أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داود ،ج ،2الطبعة األولى 1409ﻫ (بيروت:
مؤسسة الكتب الثقافية ـ دار الجنان) ،ص ،449حديث.4062
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ُح ْ�سن ُ
الخ ُلق يعزّ ز ح�ضور الإن�سان في قلوب النا�س

قد تكون لإلنسان نقاط قوة خمتلفة ،كل نقطة من نقاط القوة جتعل له موقعية ما،

ومستوى من االهتامم والتقدير يف أوساط الناس ،فعندما يكون له نسب رشيف ،فإن

هذا جيعل لإلنسان موقعية ،وقد يكون لإلنسان موقع سلطة وقوة ،فهذا جيعل له أمهية
وتقديرا من نوع خاص ،ويف مثال ثالث قد يكون صاحب كفاءة علمية ،يف جمال العلوم
ً
الدينية أو العلوم الطبيعية ،ما جيعل له أمهية ومكانة عند الناس .وعندما يكون صاحب

وأخريا َمن يكون له توجه عبادي ،بحيث يعرفه
ثروة وأموال ستكون له مكانة وأمهية.
ً
الناس باإلقبال عىل العبادة وعىل التهجد ،هذا تكون له قيمة يف نفوس الناس ،وهناك
أمثلة كثرية ملواقع ومناصب تكسب اإلنسان منزلة بني الناس.

ولكننا إذا استقرأنا الروايات واألحاديث التي تتحدث عن األخالق ،فإننا

سنجدها تعطي لألخالق مكانة ُع ْل َيا فوق هذه الكفاءات وامللكات ،وهذا ما نشعره
بوجداننا ويف واقعنا اخلارجي ،فمهام كانت نقاط القوة عند اإلنسان كثرية ،من :علم
أو مال أو سلطة أو رشف ونسب أو ما أشبه ذلك ،فإنه تبقى ألخالقه األثر احلاسم عىل

مكانته عند الناس ،فتتعزز إذا كان صاحب خلق مجيل ،وتكرب هذه املكانة مع كفاءته .أما
إذا كانت أخالقه سيئة فإن سوء اخللق عنده يضعف تأثري كفاءاته ونقاط قوته األخرى،
ويف هذه النقطة تروى رواية مجيلة عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يقول« :Eرب

عزيز أذله خلقه ،وذليل أعزه خلقه»  ،حيث نفهم من كلمة (العزيز) و(الذليل) الواردتني
(((

يف الرواية امتالك القدرات وعدم امتالكها ،فيكون معنى الرواية :رب عزيز يمتلك نقاط

قوة ـ من رشف ونسب ،أو مال ،أو مكانة علمية ـ أذله سوء خلقه.

توضح هذه النقطة بأجىل صورة ،فهي
واآلية الكريمة التي افتتحنا هبا حديثنا ّ

تتحدث عن النبي ،Aوهو يف أعىل مكانة أو منصب قد يناله إنسان يف الدنيا ،ومع ذلك
((( بحار األنوار .ج ،74ص.420
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تتحدث بأن اإلنسان حتى لو بلغ أعىل املراتب ،وهي النبوة واالتصال بالوحي اإلهلي،
ّ

سمو ورفعة
عزيزا ويرتك تأثريه يف النفوس ،ما مل يكن عىل درجة عالية من
لن يكون
ً
ّ
األخالق.

إن هذه اآلية الكريمة تتحدث عن أفضل نبي وأفضل رسول ،ومع ذلك جتعل

اخللق حاكماً عىل مجيع امللكات واملراتب التي حيصل عليها اإلنسان ،من حيث تأثريها يف
الناس ،ومن حيث املوقعية التي حتفرها يف وسط املجتمع.

ِ ِ
ٍ
نت َف ًّظا غَ ِل َ
يظ
نت لهَ ُ ْمَ ،و َل ْو كُ َ
إن ال ّله تعاىل خياطب نبيه﴿ :Aفَبِماَ رَحمَْ ة ِّم َن ال ّله ل َ
ا ْل َق ْل ِ
ب َ
الن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك﴾ ،بمعنى :إنك ـ يا حممد ـ لو مل تكن لك أخالق حسنة

وكانت أخالقك سيئة ،ملا نفعتك نبوتك يف تعزيز موقعيتك بني الناس ،وملا أفادتك يف أن
يقبلك الناس ،والنفضوا عنك.

إن أهم ما تريد اآلية إيصاله أن األخالق هلا حاكمية من حيث تكوين وتشكيل

مكانة اإلنسان يف املجتمع ومقبوليته بني الناس ،حتى عىل درجة النبوة ،فكيف ببقية
الكفاءات والقدرات .فلو أن إنسا ًنا عنده ثروة ومال ،ولكن أخالقه سيئة ،ترى هل

متقد ًما ،ولكنه ال يتعامل مع الناس
حيبه الناس؟! ،وكذلك لو كان يملك مستوى
علميا ِّ
ًّ
باألخالق احلسنة ،فإن األثر الطبيعي الذي سيحصل أن الناس ال حيبونه ،ولن ينجذبوا

أو ينشدوا إليه ،لذلك ورد عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ،Eوهو خياطب العلامء:

«ال تكونوا علامء جبارين ،فيذهب باطلكم بحقكم»  ،ويبدو أن اخلطاب ـ يف الرواية
ـ موجه إىل علامء الدين بأ َّ
ال يتعاملوا مع الناس بفظاظة ،حتى ال ينفروا منهم ،فيذهب
(((

باطلهم (سوء التعامل األخالقي) بحقهم (التوجهات الدينية التي يبرشون هبا) ،وهذا
أمر طبيعي ،فإذا كانت النبوة مع سوء اخللق ال تؤثر يف الناس كام هو مفاد اآلية( ،وهو
مسألة افرتاضية ،وإال فجميع األنبياء معصومون ال يقومون باألعامل املنافية للعصمة)

((( الكافي .ج ،1ص.36
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فكيف بالعامل.

ورد يف حديث عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إن العبد ليبلغ عظيم درجات اآلخرة

والتقرب إىل ال ّله من خالهلا ،بتالوة
بحسن خلقه وإنه لضعيف العبادة»  ،فكثرة العبادة
ّ
(((

تقرب اإلنسان إىل ال ّله إذا مل يصاحبها
القرآن وأداء النوافل وقراءة األدعية والزيارات ال ّ
ُح ْسن ا ُ
خل ُلق ،وهذا مفاد حديث آخر مروي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :سوء اخللق

ذنب ال يغفر» .
(((

وكام قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eـ عند حديثه عن الظلم ـ« :إِ َّن ُّ
الظ ْل َم
ثَلاَ ثَةٌ ف َُظ ْل ٌم لاَ ُي ْغ َف ُر َو ُظ ْل ٌم لاَ ُي ُ
ور لاَ ُي ْط َل ُب َف َأ َّما ُّ
الظ ْل ُم ا َّل ِذي لاَ ُي ْغ َف ُر
ترَْك َو ُظ ْل ٌم َم ْغفُ ٌ
فَالشرِّ ْ ُك بِال ّله َق َ
ال ال ّل ُه َت َعالىَ { :إِ َّن ال ّل َه ال َي ْغ ِف ُر َأ ْن ُيشرَْ َك بِ ِه} َو َأ َّما ُّ
الظ ْل ُم ا َّل ِذي ُي ْغ َف ُر ف َُظ ْل ُم
ِ
ِ
ترَْك ف َُظ ْلم ا ْل ِعب ِ
ض الهَْن ِ
الظ ْل ُم ا َّل ِذي لاَ ُي ُ
ات َو َأ َّما ُّ
اد َب ْع ِض ِه ْم َب ْع ًضا» .
ا ْل َع ْبد َنف َْس ُه ع ْن َد َب ْع ِ َ
ُ َ
(((

بعض األخطاء التي يرتكبها اإلنسان يف عباداته وعالقته مع ال ّله يمكن أن يتجاوز

عنها ويغفرها ال ّله له ،لكن ظلم اآلخرين واإلساءة هلم ـ وهو املظهر األخالقي ـ هذا
ظلم ال يرتك ،وحياسب عليه اإلنسان يوم القيامة ،وقد ورد أنه قيل لرسول ال ّله Aعن

امرأة تصوم هنارها وتقوم ليلها ولكنها تؤذي بلساهنا جرياهنا ،فقال« :Aال خري فيها

وهي من أهل النار» .
(((

من هنا جاء التأكيد عىل األخالق ،حتى إن رسول ال ّله Aحينام يتحدث عن

يعدها اهلدف األعىل من بعثته ،فيقول« :Aإنام بعثت ألمتم مكارم األخالق» ،
األخالقّ ،
(((

((( كنز العمال .ج ،3ص.5
((( المصدر نفسه .ج ،3ص.443
((( نهج البالغة .من خطبة له Eوفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة.
((( بحار األنوار .ج ،68ص.394
((( المصدر نفسه .ج ،16ص.210
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«اإلسالمُ :ح ْس ُن اخللق» .
وورد يف حديث عنه:A
ُ
(((

جملسا يوم القيامة أحسنكم أخالقًا» .
النبي« :Aأقربكم مني ً
وروي عن ُّ
(((

�Qصور وم�شاهد من الأخالق الح�سينية
Q
نحن عادة ما نتحدث عن احلسني الثائر ،والشهيد ،واملظلوم ،كام نتحدث عن

أيضا أن نتحدث حوله
جانب البطولة أو املأساة يف شخصيته ،Eولكن ما جيدر بنا ً

هو عن املدرسة األخالقية لإلمام احلسني ،Eكيف كانت أخالق اإلمام احلسني،
وكيف كان تعامله مع من حوله ،وذلك حتى نطالب أنفسنا ونمتحنها يف والئها لإلمام

وننشد لذكراه ،بل إن ذلك جمرد وسيلة،
احلسني ،Eإذ ال يكفي أن نبكي عىل مصيبته
ُّ
واهلدف هو االقتداء به ،والتأيس بشخصيته ،Eوأن نسري باجتاه شخصيته املحلقة يف أفق
الكامل ،حتى يصل كل واحد منا إىل املقدار الذي يدركه ويتمكنه.

ونحن نحاول يف هذا البحث أن نلتقط ونقتبس بعض األشعة وبعض املواقف من

أخالق أيب عبد ال ّله احلسني.E

احترام الآخرين

وهذا من أهم جتليات األخالق احلسنة الفاضلة عند اإلنسان ،فاإلنسان الذي له

خلق حسن ،هو الذي حيرتم اآلخرين ،مهام كانت وضعيتهم اخلارجية املادية ،واإلمام

احلسني Eيف هذا املجال يروي عن جده رسول ال ّله Aأنه قال« :رأس العقل بعد

اإليامن بال ّله ،التودد إىل الناس»  ،ويف بعض النصوص« :التحبب إىل الناس» .
(((

(((

مفاد الرواية أن اإلنسان إذا أراد أن يتعرف مستوى عقل أخيه اإلنسان فإنه ينظر
((( كنز العمال .ج ،3ص.17
((( مستدرك الوسائل .ج ،17ص ،415حديث.21709
((( عيون أخبار الرضا .ج ،1ص.38
((( بحار األنوار .ج ،1ص.131

I 213
Q

اإلمام الحسين مدرسة األخالق

إىل اهتاممه بالتودد إىل الناس والتحبب إليهم ،كام هيتم بموقف الناس منه بانشدادهم إليه

أو انشداده إليهم ،هذا هو رأس العقل ،ومنطق العقالء ،وما يكسب به حمبة الناس.

وقد نقلنا يف مناسبات سابقة روايات عن أئمتنا أهل البيت ،Bتأمرنا كشيعة

«حببونا إىل الناس» ،و«رحم ال ّله من
نحببهم إىل الناس ،إذ ورد عنهمِّ :
وموالني هلم ،أن ّ

حبب الناس إىل نفسه وإلينا» ـ كام يقول اإلمام الصادق Eـ.
َّ

بارزا بشكل واضح ،وذلك حينام رأى الناس
ويف عرصنا هذا نرى أثر هذه النقطة ً

مقاومة املؤمنني للصهاينة ،جتلت أمام العامل وأمام الناس مكانة مدرسة أهل البيت،B
وهذا هو النرش الصحيح ملبادئ ِ
وق َيم أهل البيت ،Bوهذه هي الدعوة الصحيحة،
يروى عن اإلمام الصادق« :Eكونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم» .
(((

تشوه سمعة املذهب
بينام يقوم بعض الشيعة ـ مع األسف ـ ببعض األعامل التي ِّ

والطائفة ،وحينام يكون هناك توجيه لالبتعاد عن مثل هذه املامرسات خياطبونك بأنه ال

هيمهم الطرف اآلخر.

وهو منهج وأسلوب خطأ يف التعامل مع اآلخرين ،فهاهم أئمتنا يأمروننا بتحبيب

الناس إليهم ،وهم بذلك يقصدون بقية املسلمني ،وال يقصدون الشيعة بطبيعة احلال
إن هذه الطريقة يف التعامل بعصبية وعنرتيات ترض أكثر مما تنفع.

مرة عن معنى األدب ،فقال« :Eأ َّ
أحدا إال
ال تلقى ً
سئل اإلمام احلسنيّ E
وترى له الفضل عليك» ،وهو املعنى نفسه الذي يرشد إليه اإلمام زين العابدين عيل بن

احلسني Eيف دعاء مكارم األخالق ،حيث يقول فيه« :وال ترفعني يف الناس درجة ،إال
حططتني عند نفيس مثلها» ،بمعنى أن اإلنسان يف داخل نفسه عليه أن ّ
هيذهبا ،فال يشعر

أحدا إال ويرى له الفضل عليه ،كام هو مفاد
بالغرور والتعايل عىل اآلخرين ،بل ال يلتقي ً
((( وسائل الشيعة .ج ،1ص ،76حديث .171
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كالم اإلمام احلسني.E

عدم الإ�ساءة �إلى الآخرين

األخالق احلسنة تعني أال نيسء ألحد ،بل من األخالق احلسنة أن يتحمل اإلنسان
إساءات اآلخرين ،فقد جاء رجل إىل اإلمام احلسني Eوقال له« :إن فيك ِكبرْ ً ا» ،ـ ويف
يتحمل أحد أن يأيت شخص ويواجهه هبذه العبارة ،وبخاصة إذا كان يف موقع
العادة ال
ّ

غالبا ما يفقد اإلنسان السيطرة عىل انفعاالته وضبط
وجاهة ،أو زعامة ،يف مثل هذه احلالة ً
ِ
أعصابه ،لكن اإلمام احلسني Eيستقبل هذا امليسء بابتسامة هادئة ،ويقول له« :الكبرَْ
املروي عن رسول ال ّله:A
ل ّله وحده وال يكون يف غريه»  ،يشري Eإىل احلديث القديس
ّ
(((

واحدا منهام قذفته يف النار» .
«الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني
ً
(((

إن اإلمام احلسني Eمل ُتثِ ْر ُه استفزازات هذا الرجل ،فلم يغضب أو ينفعل ،ومل

يرد عىل إساءته.

إن التعامل ا َ
حل َسن مع املحسن ال فخر لإلنسان فيه ،فعندما ُت ْلقَى قصيدة يف مدح

أحد األشخاص فيبدي له احرتامه ،هذا ليس من موارد الفخر واالعتزاز ،ولكن ما يشعر

يتحمل اإلنسان مواقف اإلساءة ،بحيث يضبط أعصابه ور ّدات
بالفخر واالعتزاز أن
ّ

فعله.

اإلمام احلسني Eكان حيرتم البعيدين والقريبني ،ولذلك كان ُي ْنقَل يف سريته ،أنه

عىل عهد جده رسول ال ّله Aهو وأخوه اإلمام احلسن Eكانا خياطبان جدمها رسول

ال ّله Aباألبوة ،فيقوالن ـ مثلاً ـ« :أبتاه يا رسول ال ّله» ،أو« :يا أبتاه» ،وخياطبان أبامها

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eبكنيته باآلخر ،فاإلمام احلسني خياطب أباه اإلمام
متييزا وتعظيماً جلدمها رسول
عليا« :Eيا أبا احلسن» ،واحلسن يقول« :يا أبا احلسني»ً ،
ًّ

((( بحار األنوار .ج ،44ص.198
((( سنن أبي داود .ج ،2ص ،456حديث .4090

I 215
Q

اإلمام الحسين مدرسة األخالق

عليا باألبوة.
ال ّله ،Aوذلك إىل وفاة جدمها رسول ال ّله ،Aفصارا خياطبان أبامها ًّ

مهمة ،وهي مراعاة ُح ْسن التعامل مع اآلخرين ،وليبدأ هذا األدب
وهذه نقطة ّ

اإلسالمي من املنزل وأقرب الناس ،وهم أفراد األرسة.

ومن ُح ْس ِن تعامل اإلمام احلسني Eمع أفراد أرسته أنه ورد يف سريته Eعن

إعظاما له ،فإذا كان أخوه اإلمام
اإلمام الباقر Eأنه ما تكلم بني يدي أخيه احلسن
ً
احلسن Eيف جملس ال يتكلم يف حمرضه تعظيماً وإجاللاً له.E
وهذا أمر رأيته يف بعض املجتمعات عند بعض القبائل ،فمن العادات عندهم أنه

كام يقبل الفرد منهم يد أبيه أو رأسه ،يقبل رأس أخيه األكرب منه ،ويف بعض احلاالت

كنت أراه يقبل يد أخيه األكرب ،وهذا نوع من االحرتام والتعظيم.

إن أهل البيت Bهبذه السرية األخالقية التي متيزوا هبا يمثلون القدوة لنا يف التعامل

جيدا ،فاألرسة
فيام بيننا،
بد أن نلتفت إليها ً
وبخاصة التعامل األرسي ،وهي نقطة ال َّ
ّ
هي اللبنة األوىل للمجتمع ،وربام كثري من الظواهر السلبية يكون هلا بيئة احتضنتها
داخل األرسة ،ولذلك ينبغي التأمل يف سرية أهل البيت Bوتعاملهم فيام بينهم كأرسة

متحابة متآلفة.
ّ

احترام المع ّلم

ٍ
معلم
من مشاهد أخالق اإلمام احلسني مما ينقله لنا التاريخ من سريته :موقفه مع

لولده علمه سورة احلمد ،هو عبد الرمحن السلمي فلام قرأها الغالم أمام أبيه احلسني،E

درا ،فقيل له يف ذلك ،قال« :وأين
أمر Eبألف دينار لذلك املعلم ،ويف رواية حشى فاه ًّ
يقع هذا من عطائه ـ يعني تعليمه ـ» .
(((

ترصف من اإلمام يدل عىل تعظيم العلم ،وتقدير املعلم.
وهو ّ
((( مستدرك الوسائل .ج ،4ص ،247حديث .4613
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مهمة ،وهي أننا بحاجة يف جمتمعنا للتفاعل بني
وهنا ال َّ
بد يل من مهسة تربوية ّ
اآلباء ُ
واأل رَس وبني السلك التعليمي ،بني البيت واملدرسة ،ألن هناك بعض اآلباء الذين
ال هيتمون بالعالقة مع املدرسة التي يتعلم فيها أبناؤهم وبناهتم ،فال هيمه التواصل ،وال

فغالبا ما يكون احلضور ملجالس اآلباء ضعيفًا.
يبدي َّ
أي اهتامم بذلكً ،

بل يصل األمر يف ضعف التعاون بني البيت واملدرسة إىل حد أن البعض ال يرد عىل

اهلاتف إذا اتصلت به املدرسة ،بمجرد أن يرى رقم هاتف املدرسة ال يرد وال يتجاوب،
ولعل ابنه يقيض مرحلة دراسية كاملة دون أن يكلف نفسه عناء ومهمة الوصول إىل

املدرسة لتفقد وضعه.

التواصل مع املدرسة مهم ،لتفقد وضع األوالد يف املدرسة ،هذا من جهة ،ومن

جهة أخرى ،إلشعار الطالب باهتامم أرسته بدراسته ،وثال ًثا إلشعار املعلمني وإدارة

املدرسة بأن هناك متابعة.

إن من أهم األمور التي تشجع وتدفع باجتاه إزالة الثغرات وموارد النقص واخللل

هو مسألة املتابعة بني البيت واملدرسة ،واإلمام احلسني Eبسريته يريد أن يلفت أنظارنا
إىل أن ننظر إىل املعلم نظرة احرتام ،وأن نقدر الدور الذي يقوم به املعلم جتاه أبنائنا.

للآخر قراره وحريته

كان اإلمام احلسني Eيقدر لآلخرين حريتهم يف االختيار ،حتى يف املواقف

احلساسة ،ففي واقعة عاشوراء نجد أن احلسني Eيف مسريه إىل كربالء كان يعطي
لآلخرين احلرية يف اختيار املوقف الذي يريدونه ويرونه ،فَخَيرَّ أصحابه أكثر من مرة
مرة ر ّدد هذه العبارات« :ليس عليكم مني
يف اللحوق به أو التخليّ عنه ،ويف أكثر من ّ

ذمام» « ،فانطلقوا ،يف حل ليس عليكم مني ذمام ،هذا الليل قد غشيكم ،فاختذوه مجلاً
(((

((( تاريخ الطبري .ج ،4ص.317
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وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي» .
(((

قصة هرثمة
وكان بعض األشخاص يستأذنونه فيأذن هلم ،والتاريخ ينقل لنا ّ
بن أيب مسلم ،فهو يتحدث عن نفسه ،أنه شهد صفني مع أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب ،Eويف الطريق يف منرصفه من صفني أو ذهابه إىل صفني ،حينام حاذى أمري
«واها
املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأرض كربالء ،حدثهم عام جيري يف كربالء وقالً :
لك أيتها الرتبة ليحرشن منك أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب» ،وتذكر هذا املشهد

عندما كان مع قوم عمر بن سعد يف كربالء ،فعزم عىل أن يرتك عمر بن سعد ،وجاء إىل

أيب عبد ال ّله احلسني ،Eوروى ما سمعه من أبيه عيل بن أيب طالب ،Eفكان يعرف
قيمة املكان وقيمة القضية ،حينها سأله اإلمام احلسني« :Eمعنا أنت أم علينا؟» ،ولكن
هرثمة خانته اإلرادة ،فقال« :ال معك وال عليك ،خ ّلفت صبية أخاف عليهم عبيد ال ّله

بن زياد» ،ويف هذا املوقف مل يغضب اإلمام احلسني Eومل ينفعل ،بل نصحه بام ينفعه،
قال له« :فامض حيث ال ترى لنا مقتلاً وال تسمع لنا صو ًتا فوالذي نفس حسني بيده ال
كبه ال ّله لوجهه يف نار جهنم» .
يسمع اليوم واعيتنا أحد فال يعيننا إال ّ
(((

فلننظر كيف أن اإلمام يقدر لآلخرين اختيارهم وحريتهم ،وهذا هو سلوك
﴿ما عَلىَ
األنبياء ،Bفاألنبياء يبينون ويبلغون الرسالة ،والناس ـ بعد ذلك ـ أحرار ،فَـ َّ
الرس ِ
ول إِ َّ
ال ا ْل َب َ
ال ُغ﴾[سورة املائدة ،اآلية ،]99 :وهذا بخالف ما نراه من البعض الذي يأخذه
َّ ُ
االنفعال واحلامس حينام يعتقد بأن رأيه هو احلق ،وال يرى للطرف اآلخر حقًا يف التفكري
وتفهم وجهة نظر الطرف
والقرار ،مع أن الدعوة حتتاج إىل عنرص احلوار اهلادئ يف إقناع ّ

اآلخر ،ألن ًّأيا كان ال سلطان له عىل تفكري ومعتقدات اآلخرين ،فها هو القرآن الكريم
نت ُم َذكِّ ٌر * َّل ْس َت
يصور لنا طبيعة الدعوة التي يامرسها األنبياء ،يقول تعاىل﴿ :ف ََذكِّ ْر إِ َّنماَ َأ َ
ّ
ِ
َع َل ْي ِهم بِ ُم َص ْيط ٍر﴾[سورة الغاشية ،اآليتان 21 :ـ .]22

((( الكامل في التاريخ .ج ،2ص.559
((( بحار األنوار .ج ،44ص.256
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ولقد كان أبو عبد ال ّله احلسني Eيتعامل مع الناس من هذا املنطلق.
ولننظر إىل تعامله مع أصغر جندي معه يف املعركة ،هو عمر بن جنادة ،الذي

غالما يف احلادية عرشة من عمره ،عندما أقبل يطلب الرخصة من أيب عبد ال ّله
كان
ً
احلسني Eلينزل إىل املعركة ،التفت إليه اإلمام احلسني ،وقال« :هذا غالم قتل أبوه يف
احلملة األوىل ولعل أمه تكره ذلك» ،وإذا بالغالم يتقدم إىل احلسني Eودموعه تسيل
عىل خديه ،والسيف الذي حيمله لعله أطول من قامته ،يقول« :إن أمي أمرتني»» .
(((

أيضا معه يف املعسكر ،ملا نظر إليه اإلمام
وغالم آخر تركي ما كان عنده أحد ً

وانج بنفسك» ،فقال« :سيدي يا أبا
احلسني Eخَيرََّ ه ،وقال له« :أنت يف حل اذهبُ ،

عبد ال ّله ،هذه حلظة السعادة ساعة الفوز كيف أفوهتا عىل نفيس» ،فخرج إىل املعركة،

غريبا ،فأقبل اإلمام
وقاتل إىل أن استشهد ،ومل يكن له أقارب ومعارف ،فقد كان
ً
احلسني Eنحو ذلك الغالم ،وميزه ،وانحنى عليه ووضع خده عىل خده ،وكان الغالم
واضعا خده عىل خده ،فابتسم وطارت
ال يزال به رمق من احلياة ،فتح عينه ورأى احلسني
ً

ورسورا ،وقال« :من مثيل وابن رسول ال ّله واضع خده عىل خدي»  ،وفاضت
فرحا
نفسه ً
ً
(((

روحه الرشيفة.

وهكذا كان اإلمام احلسني يف تعامله مع مجيع من حوله ،يعامل اجلميع بالرفق

والعطف والرمحة.

المقرم .مقتل الحسين ،الطبعة األولى 1424ﻫ( ،قم :مكتبة آل علي ،)Eص.264
((( عبد الرزّ اق
ّ
((( أعيان الشيعة .ج ،3ص.303

العالقات الزوجية وظاهرة العنف
 QQخ�صو�صية العالقات الزوجية
Qظاهرة العنف الأ�سري
Q
Qدور المجتمع في حماية الأ�سرة
Q

َ
َ ْ ُ
َ اَ ُ ُ
ْ ْ
وف فإِن كرِه ُت ُموه َّن
شوه َّن بِال َمع ُر ِ
﴿وع رِ
َ َ ىَ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ َ َ ُهّ
الل فِيهِ َخ رْياً
فعس أن تكرهوا شيئا ويجعل
َكث ِ ً
ريا﴾[سورة النساء ،اآلية.]19 :

Qخ�صو�صية العالقات الزوجية
Q
أخص وال أعمق من العالقة الزوجية ،ألنهّ ا
ال توجد عالقة يف عامل اإلنسان
ّ

عالقة منفتحة عىل خمتلف األبعاد يف شخصية اإلنسان ،فعالقة الزوج مع زوجته وعالقة
الزوجة مع زوجها ال تدانيها أي عالقة أخرى ،فليست لإلنسان عالقة يف رحابتها تداين

عالقته مع زوجته يف عمقها ويف سعة انفتاحها ،وهذا أمر واضح ،وبالتايل فإن التعبري

ألن هذه العالقة فيها اندماج
عن الزوجة بأنهّ ا رشيكة حياة الزوج تعبري دقيق وحقيقيّ ،
ورشاكة يف خمتلف أبعاد احلياة.

وال يمكن مقارنة هذه العالقة بعالقة اإلنسان مع أبويه ـ عىل ما فيها من قداسة

ومكانة ـ ،وذلك باعتبار أن سعة عالقة اإلنسان بوالديه تبقى حمدودة يف مقابل عالقة
الرجل بزوجته أو عالقة املرأة بزوجها.

ومن هنا نجد أنه عىل مستوى النفقة هناك خصوصية ملوضوع نفقة الزوجة يف

مقدمة عىل نفقة الوالدين ،مع جاللة مكانة الوالدين يف
بعض التفاصيل الفقهية ،فنفقتها ّ
الترشيع والتعاليم اإلسالمية.
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العالقات الزوجية في القر�آن الكريم

متميزة
وقد عبرّ القرآن الكريم عن هذه اخلصوصية يف موارد خمتلفة وبتعبريات ّ
وفريدة:
ِ
ِِ
ِ
اجا ِّل َت ْس ُكنُوا إِل َْي َها َو َج َع َل
﴿وم ْن َآياته َأنْ َخل ََق َل ُكم ِّم ْن َأنفُس ُك ْم َأ ْز َو ً
1 .1يقول تعاىلَ :
َب ْينَ ُكم َّم َو َّد ًة َورَحمَْةً﴾[سورة الروم ،اآلية. ]21 :

موجه للطرفني:
فيعبرّ يف هذه اآلية عن العالقة الزوجية بأهنا سكن ،واخلطاب فيها ّ
الرجل واملرأة.
ونحن نعلم أن دور السكن لإلنسان هو دور اإليواء ،واملكان الذي يامرس فيه

خصوصياته ،ولذلك فإن اآلية الكريمة تصف العالقة الزوجية بأهنا كذلك ،فهي العالقة

ّ
تضطرب عالقاته مع أي طرف أو جهة .وكذلك هي
التي يأوي إليها اإلنسان حينام

وحتديات ،واألقرب إليه
املأوى العاطفي لإلنسان ،فاإلنسان يف هذه احلياة يواجه مشاكل ّ
وتفهم مشاكله هو الزوج ،لذلك تعبرّ اآلية بِـ ﴿ ِّل َت ْس ُك ُنوا إِ َل ْي َها﴾.
ملساعدته ّ
كام أن اإلنسان يف عالقته الزوجية يشعر بحريته وخصوصيته التي ال يشعر هبا

ضمن أي عالقة أخرى.

﴿و َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّد ًة َورَحمَْ ةً﴾ ،وهذا
ويف الفقرة التالية من اآلية يقول سبحانهَ :

أمر يعيشه اإلنسان أكثر يف بدء عالقته الزوجية ،فربام يكون الطرفان قبل الزواج ليست

بمجرد أن حتصل هذه العالقة الزوجية تصبح حالة من
هناك بينهام سابق معرفة ،ولكن
ّ
املو ّدة والرتاحم بينهام.

احلب املتبادل ،وبالرمحة حالة الشفقة يف منطقة الضعف
ويقصد باملو ّدة حالة
ّ
واحلاجة.
ِ
ِ
اس لهَّ ُ َّن﴾[سورة البقرة ،اآلية،]187 :
2 .2ويف آية أخرى يقول تعاىلُ :
اس َّل ُك ْم َو َأن ُت ْم ل َب ٌ
﴿ه َّن ل َب ٌ
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حيث يصف سبحانه العالقة هنا بأهنا لباس ،وتشبيه العالقة الزوجية باللباس فيه
إيامءات كثرية وعناوين عميقة ،فاللباس من مظاهره أنه ملتصق بجسم اإلنسان،

والعالقة الزوجية يف عمقها وطبيعتها عالقة التصاق نفيس وعاطفي.

ومن جهة أخرى ،يؤ ّدي اللباس وظيفة سرت عورة وبدن اإلنسان ،وكذلك هو

أناقة ملظهره اخلارجي ،ومن جهة ثالثة حيميه من الظروف والتق ّلبات اخلارجية ،وهذه
الوظائف تتوفر بشكل عميق يف العالقة الزوجية.

فالزوج يسرت عورة زوجته ،والزوجة تسرت عورة زوجها ،من خالل إشباع احلالة

وإنسانيا.
اجتامعيا
اجلنسية لكل من الطرفني بصورة سليمة ومقبولة
ًّ
ًّ

كام أن الزوجة مجال وأناقة للرجل يف حياته االجتامعية ،وكذلك الزوج بالنسبة

لزوجته ،فاإلنسان الذي يفتقد هذه العالقة يشعر بنقص وضعف يف وضعه االجتامعي.

وأخريا ،العالقة الزوجية صيانة ومحاية لإلنسان يف جمال العواطف واملشاعر
ً
واحلالة النفسية واحلياة اخلاصة.
3 .3يف مورد ثالث يعبرّ القرآن الكريم عن العالقة الزوجية بتعبري مل يستعمله يف أي
ِ
عالقة أخرى ،يقول سبحانه﴿ :وقَد َأ ْف بعض ُكم إِلىَ بع ٍ
ض َو َأ َخذْ نَ من ُكم ِّميثَاقًا
َ ْ ضىَ َ ْ ُ ْ َ ْ
ِ
َغليظًا﴾[سورة النساء ،اآلية.]21 :
اإلفضاء من الفضاء واالنفتاح ،وهذا يعني أن العالقة بني الزوجني عالقة انفتاح

ال تشبهها أية عالقة أخرى.

﴿مي َثاقًا
ولكن هذه العالقة يقيدها عقد الزوجية ،حيث عربت عنه اآلية بِـِّ :

غَ ِل ً
يظا﴾.

عقد فيه شائبة العبادة ،أي إن يف هذا
ولذلك يعرب الفقهاء عن عقد الزوجية بأنه ٌ

العقد مسحة عبادية ،وإنه ليس كأي عقد ما ّدي ،فعقد الزوجية فيه إجياب وقبول كبقية
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ولكن العالقة التي ترتتب عليه ال يمكن مقارنتها بالعالقة التي ترتتب عىل أي
العقود،
ّ

عقد آخر.

هذه العالقة الوثيقة يف احلياة الزوجية التي يدركها اإلنسان بوجدانه وفطرته،

ونراها ماثلة أمامنا يف حياتنا البرشية واالجتامعية ،ينبغي أن حتفظ بالتعامل الصحيح

وتنمى مفاعيلها وآثارها يف احلياة.
والسليمّ ،

Qظاهرة العنف الأ�سري
Q
خاصة ومميزة يف التعاطي
هذه العالقة الوثيقة بني اإلنسان وزوجته تستلزم عالقة ّ

وأحق بحسن التعامل من الزوج من قبل زوجته أو من
والتعامل ،إذ ال يوجد إنسان أوىل
ّ

الزوجة من قبل زوجها.

ولكن العالقة بني الزوجني ال
وهنا ال نغفل أمهية تعامل األبناء مع الوالدين،
ّ

انفتاحا كاملاً يف خمتلف اجلوانب واألبعاد:
متاثلها عالقة ،فاملرأة تعيش مع زوجها
ً
اجلسمية والعاطفية واألبعاد املختلفة األخرى ،لذلك ينبغي أن تكون هذه العالقة هي

موجه
أفضل عالقة يقيمها اإلنسان ويراعي فيها منتهى اإلحسان والفضل ،وهذا أمر ّ

بعضا.
للطرفني جتاه بعضهام ً

لكن مع األسف يف بعض األحيان حيصل العكس ،حيث تصبح العالقة بني

الزوجني سيئة وغري ملتزمة باحلدود الرشعية.

تعدي احلدود الرشعية يف العالقة
إن القرآن الكريم يشري يف أكثر من موضع إىل أن ّ
ِ
ود ال ّل ِه َف َ
وها َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدو َد
الزوجية هو ٍّ
ال َت ْع َت ُد َ
تعد حلدود ال ّله ،يقول تعاىل﴿ :ت ْل َك ُح ُد ُ
ال ّل ِه ف َُأ ْو َلئِ َك ُه ُم َّ
الظالمِ ُونَ ﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]229 :ويقول يف اآلية التي تليها﴿ :فَإِن َط َّلق ََها
ال تحَ ِ ُّل َله ِمن بعد حتى َت ِ
نك َح َز ْو ًجا غَيرَْ ُه فَإِن َط َّلق ََها َف َ
َف َ
َاج َعا إِن َظ َّنا
ُ
اح َع َل ْي ِهماَ َأن رَيَت َ
ال ُج َن َ
َ ْ ُ َ َّ َ
ِ ِ
ِ
ود ال ّل ِه ُي َب ِّي ُن َها لِق َْو ٍم َي ْع َل ُمونَ ﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]230 :ويف آية
َأن ُيقيماَ ُح ُدو َد ال ّله َوت ْل َك ُح ُد ُ

العالقات الزوجية وظاهرة العنف

I 225
Q

وه َّن لِ ِع َّدتهِ ِ َّن َو َأ ْح ُصوا ا ْل ِع َّد َة َوا َّتقُ وا ال ّل َه َر َّب ُك ْم
﴿يا أَيهَُّ ا ال َّنبِ ُّي إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم ال ِّن َساء ف ََط ِّلقُ ُ
ثالثةَ :
ٍ ِ
ِ
ِ ٍ
وه َّن ِمن ُب ُيوتهِ ِ َّن َو َ
َ
ال يخَ ُْر ْج َن إِ َّ
ود ال ّل ِه َو َمن
ال َأن َي ْأت َ
ني بِ َفاحشَ ة ُّم َب ِّي َنة َوت ْل َك ُح ُد ُ
ال تخُ ْ ِر ُج ُ
َي َت َع َّد ُح ُدو َد ال ّل ِه َف َق ْد َظ َل َم َنف َْس ُه َ
ال َت ْد ِري َل َع َّل ال ّل َه يحُ ْ ِد ُث َب ْع َد َذلِ َ
ك َأ ْم ًرا﴾[سورة الطالق ،اآلية:
 ،]1وغريها من اآليات التي عبرّ القرآن فيها عن أحكام العالقات الزوجية بِـ (حدود
وحرم التعدي عليها وجتاوزها.
ال ّله)ّ ،

ومما يؤسف له أنه يف بعض األحيان تتصاعد اخلالفات بني الزوجني لتصل إىل

مستوى العنف ،لدرجة أن هذه املشكلة (العنف األرسي) أصبحت قضية عاملية ،وتقام

وترشع
من أجل التغ ّلب عليها الدراسات واألبحاث ،وتعقد من أجلها املؤمترات،
ّ
احلد منها.
القوانني ،من أجل محاية األرسة من آثار هذه الظاهرة وحماولة ّ

خاصة
وقد قامت وزارة الشؤون االجتامعية يف اململكة ـ ّ
مؤخ ًرا ـ بتشكيل إدارة ّ

للحامية االجتامعية لألرسة ،وذلك بسبب ظهور حاالت العنف األرسي يف املجتمع

وتزايدها.

تف�شي ظاهرة العنف الأ�سري

العنف األرسي ظاهرة قديمة الوجود ،ولع ّلها كانت يف نطاق أضيق مما هي عليه

نمو
اليوم ،كام أهنا ربام كانت ال تس ّلط عليها األضواء كام هي احلال اآلن ،وذلك بسبب ّ
ونمو شخصية اإلنسان رجلاً كان أو امرأة.
ثقافة حقوق اإلنسان،
ّ
ففي املايض ربام كان هناك يشء من التعتيم عىل مثل هذه الظواهر ،وال تبدو أمام

نمو ثقافة احلقوق والواجبات لدى كل إنسان أصبح
الناس والرأي العام ،ولكن بسبب ّ

هناك يشء من اإلفصاح عن كثري من القضايا التي كان ُيتسترّ عليها سابقًا ،مع االعرتاف
املختصة كاملحاكم ومراكز الرشطة ال يم ّثل النسبة
بأن ما يصل إىل الرأي العام واجلهات
ّ
احلقيقية ،فهي أوسع من ذلك بكثري.

ويف التسترّ عىل هذه الظاهرة ومثيالهتا جانب إجيايب ،فكلام أمكن حلّ املشاكل
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تدخل طرف خارجي فهو األفضل ،ولكن يف بعض األحيان ينتج
األرسية داخلها ودون ّ
التعتيم وكتامن املشكلة حالة من تكريس االضطهاد والعدوان .

مفتوحا لإلفصاح ،وتصبح هناك فرصة
وحينام تتفاقم املشكلة ويكون املجال
ً
لطرحها ،فيحب إيصاهلا إىل اجلهات املسؤولة واملعنية ،حتى يكون هناك جمال لإلنصاف

واإلصالح أوالردع ،وح ّتى يعلم األزواج أن املرأة ليست مستباحة احلقوق ومنتهكة
احلرمات ،وأ َّ
ال جمال أمامها للدفاع عن نفسها.
يتعرض للعنف األرسي ال يكون من النساء فقط ،فهناك من الرجال
بالطبع إن من َّ

أيضا ،لكن هذه احلاالت حمدودة وجزئية ،وهلذا ظهرت يف الواجهة
يتعرض للعنف ً
من ّ
يف بعض البلدان مجعيات تطالب بتشكيل مؤسسات حلامية الرجال من النساء ،كام حصل

مؤخ ًرا.
هذا يف اجلزائر ّ

تعرض الرجال أقل من تعرض النساء لالضطهاد يف مجيع املجتمعات.
َّ
ولكن نسبة ُّ

وقد نرشت جريدة احلياة بتاريخ  2006 /03 /29م دراسة لباحثة جامعية من

جامعة امللك سعود حول العنف األرسي يف مدينة الرياض ،فكان من نتائج هذه الدراسة

أنه يف كل ستة ( )6أشهر تصل إىل املستشفيات من ( )3إىل ( )4حاالت حماوالت انتحار
املعدل يف كل ستة أشهر )96( :حماولة انتحار،
من قبل الرجال ،أما من قبل النساء فإن ّ
وهذا يف مدينة واحدة ،هي مدينة الرياض.

وحينام جيري البحث عن أسباب حماوالت االنتحار عند النساء ،تكون يف الغالب

سواء كُ َّن زوجات أو بنات ،ويف هذا داللة
بسبب العنف األرسي الذي يصل للنساء،
ً

يتعرض له الرجل ،وهو األمر الطبيعي ،ألن
عىل َّ
تتعرض له املرأة يفوق أضعاف ما َّ
أن ما َّ
غالبا ما يصدر عنه هذا العنف.
الرجل يف موقع ّ
القوة والقوامة ،وبالتايل ً
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�آثار ظاهرة العنف الأ�سري

لقد أصبح من الرضوري الوقوف عند هذه املشكلة ومعاجلتها:

1 .1ألنَّ اضطراب العالقات الزوجية يلقي بظالله عىل الوضع االجتامعي بشكل عام،
وسعيدا يف حياته
ً
وعىل حياة الفرد بشكل خاص ،ألنَّ اإلنسان إذا كان منسجماً
نفسيا ،ويكسبه االطمئنان والراحة ،ويصبح أكثر قدرة
الزوجية ،فإن ذلك يرحيه
ًّ
ّربا ،ويعيش مشكلة
عىل الفعالية واإلنتاجية ،بينام إذا كان يف حياته الزوجية مضط ً

وعناء ،سيؤثّر هذا عىل حالته النفسية وعىل عطائه ،وهذا أمر واضح ،نجد أثره

تقل إنتاجيته وفعاليته يف العمل ويف تعامله مع زمالئه،
عىل بعض املوظّفني حينام ّ
ففي كثري من األحيان حينام نبحث عن األسباب يكون ذلك ألنه غري منسجم يف
حياته العائلية.

2 .2من ناحية أخرى يؤثر االضطراب يف احلياة العائلية عىل بناء اجليل اجلديد ،فاألوالد
جو أرسي منسجم ،تصبح نفوسهم أقرب إىل االستقامة ،وتربيتهم
إذا عاشوا يف ّ
مضطرب،
جو عائيل
أقرب إىل الرتبية السليمة ،أما األطفال الذين يعيشون يف ّ
ّ
وعالقات سيئة بني األب واألم ،فإن الرتبية التي سيتلقّاها هؤالء ستؤثّر عىل

وغالبا ما يكون األوالد هم الضحايا يف سوء العالقات الزوجية.
نفوسهم،
ً

ولذلك عندما حيافظ الوالدان عىل حسن عالقتهام الزوجية ،وعىل خلق

جو االنسجام والصفاء بينهام ،فإن مر ّد ذلك عىل األبناء بالدرجة األوىل ،فمام
ّ
تفيده الدراسات االجتامعية :أن من أسباب اجلنوح عند األحداث إىل اجلرائم
والعدوان ،والسلوكيات السيئة ،وتدين مستواهم الدرايس ،هو املشاكل العائلية

التي يعيشها هؤالء األبناء.

وتقوم وزارة الرتبية والتعليم بني فرتة وأخرى بإجراء بعض األبحاث حول

وغالبا ما
تدين املستوى التعليمي واالنحراف السلوكي للطالب يف املدرسة،
ً
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تأثريا
يتوصل املرشفون الرتبويون ،الذين
ّ
يتصدون ملشاكل الطالب ،إىل أن هناك ً

وواضحا لسوء العالقات العائلية عىل سلوك الطالب يف املدرسة؛ ألن هذا
كبريا
ً
ً
الطالب الذي يعيش مشكلة بني أبيه وأمه ـ سواء كانت املشكلة قائمة أو تنتهي

باالنفصال والطالق ـ ،فهذا يؤثّر عىل اهتاممه الدرايس وعىل إعداده للمدرسة

وعىل تربيته وتوجيهه.

3 .3االضطراب األرسي يؤثر عىل األمن األخالقي للمجتمع ،فالرجل إذا كان
يمد برصه وتوجهاته العاطفية
مستو َع ًبا من قبل زوجته
فغالبا ما يكون ّ
أعف ،وال ّ
ً
مستقرا يف حياهتا
وضعا
خارج حدود املنزل ،وكذلك الزوجة إذا كانت تعيش
ً
ًّ

األرسية ،وهناك إشباع عاطفي هلا تكون أقرب إىل حالة العفاف ،بينام إذا كانت
جفاء وجفافًا وقسوة يف عالقاهتا الزوجية ،فإن الشيطان يدخل عليها من
جتد
ً
اخلالفات
هذا الباب ،وكثري من املشاكل األخالقية التي حتدث تكون أرضي َتها
ُ
العائلية.
ألجل هذه اآلثار وغريها جيب الوقوف عند ظاهرة العنف واملشاكل األرسية،

أبدا التساهل وجتاهل املوضوع أو
وحماولة الوصول إىل عالجات وحلول هلا ،وال يصح ً
التعتيم عليه ،فهناك مشكلة حقيقية معاشة ،وظاهرة متصاعدة ،وتصاعد هذه الظاهرة له

مستجد ،ومن تلك األسباب نذكر ما ييل:
أسباب ،بعضها قديم ،وبعضها اآلخر
ّ
أ .سوء األخالق

حينام يكون هناك سوء خلق عند أحد الطرفني فهذا يو ّلد مشاكل وخالفات،

وغالبا ما يكون األبناء هم الضحية األبرز واألرسع
رسعان ما تنتقل إىل بقية أفراد األرسة،
ً

من حيث التأثر.

ب .عدم الوعي باحلقوق والواجبات

وأحكاما ّ
تعد أحكام
نظاما
تنظم عالقة اإلنسان باآلخرين ،وربام ُّ
ً
وضع اإلسالم ً
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تنظيم العالقات األرسية هي من أكثر األحكام التي أوالها اإلسالم عناية كبرية ،ملا

هلا من انعكاسات عىل اإلنسان الفرد واملجتمع ،ولكن مما يؤسف له أن يقبل الشاب ـ
الشابة ـ عىل الزواج دون معرفة هبذه األنظمة واألحكام ،التي حتكم هذه العالقة
وكذلك
ّ
اجلديدة ،فال يعرف كال الطرفني ما عليهام من واجبات ،وما هلام من حقوق ،واجلهل هبذه
سببا يف بروز كثري من اخلالفات األرسية ،يقول تعاىل﴿ :وَلهَ ُ َّن ِم ْث ُل
األحكام قد يكون ً
ا َّل ِذي ع َلي ِهن بِالمَْعر ِ
وف ولِلرج ِ
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َجةٌ ﴾[سورة البقرة ،اآلية.]228 :
َ ِّ َ
َ ْ َّ ْ ُ
هذه اآلية تد ّلل عىل أن لكل من الطرفني حقوقًا وواجبات ،وهذه األحكام

موضوعة بالتساوي عىل نحو االمجال.

نمو الروح املصلحية األنانية
جّ .

يف ظل احلضارة املادية التي هلا من وسائل اإلعالم واملعلومات ما تصل به إىل كل

هيتم بنفسه أكثر من اهتاممه باآلخر ـ حتى أرسته ،وهذا
بيت وكل شخص ،أصبح اإلنسان ّ
ويتنزه يف
ويتحدث بأنه يسافر
أمر نلحظه ،ففي كثري من األحيان يأيت بعض األشخاص
ّ
ّ
معنيا إال
هذا البلد وذاك ،ولكن حينام تسأله عن زوجته وعياله ،تالحظ أنه ال جيد نفسه ًّ

هيتم بأبنائه وعائلته ،وهذه العائلة حينام جتد األب
بأن يرفّه عن نفسه هو فقط ،بينام ال ّ
يسافر ويرتكها دون مراعاة ملشاعر أفرادها ،وحاجتهم للرتفيه والعناية ،فإهنا ستشعر

بنوع من االستئثار الذي يامرسه األب عىل حساب أفراد العائلة ،هذا من ناحية ،ومن

بعيدا عن أوضاعها ومشاكلها،
ناحية أخرى حينام يغيب األب عن بلده وعائلته ،سيكون ً
وعن متابعة جمريات األمور ،ما جيعل األبناء فريسة للوقوع يف رشاك الثلل واملجموعات
املنحرفة ،أو االنزالق إىل مهاوي اإلغراء والفساد.

وهذا النوع من االستئثار والالمباالة يمكن أن نرجعه إىل الثقافة املادية ،هذه
ّ
سيفكر
تضخمت ذات اإلنسان فإنه
كثريا بذاته ،فإذا
الثقافة التي تعطي اإلنسان
ّ
ً
اهتامما ً

يف حقوقه أكثر مما ّ
يفكر يف الواجبات التي عليه جتاه الطرف اآلخر ،ويفكر يف راحته
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وأموره الشخصية قبل أن يفكر يف راحة وحقوق الطرف اآلخر.
وهذا له أثر سلبي عىل واقع ومستقبل األرسة ،كام أنه خالف ما تويص به النصوص

أحب إىل ال ّله تعاىل
الرشعية ،فقد ورد عن نبينا حممد Aأنه قال« :جلوس املرء عند عياله ُّ

من اعتكاف يف مسجدي هذا» .
(((

د .ضغوط احلياة واالنفتاح اإلعالمي

هذا االنفتاح املثري للشهوات واألهواء ،وما يسببه من استثارة وحتريض ،له دور

كبري يف اضطراب العالقات األرسية.

وهو من سلبيات هذه احلضارة املا ّدية ـ التي هلا إجيابيات كبرية ـ ،حيث تتجاهل

تروج له بعض األفالم ـ من أجل
هذا اجلانب القيمي األخالقي ،فام تب ّثه الفضائيات أو ّ

حيرض اجلانب الغرائزي والشهواين عند اإلنسان ،له تأثريه يف نفس
مطامع جتارية ـ ّمما ّ
الرجل واملرأة ،ومما يؤسف له أن هذه األمور أصبحت جتارة رائجة.

ومن البوادر اخلطرة أن تنترش مثل هذه الثقافة والتسويق ملثل هذه اإلباحيات يف

أسواق مناطقنا ،حيث يتواجد أولئك الذين حيرتفون بيع األقراص املمغنطة (السيديات)

التي حتتوي عىل األفالم واملشاهد اإلباحية والالأخالقية ،وهي أمور ُت ْن رَش عىل حساب

األمن األخالقي االجتامعي والقيم الدينية ،وهو من الرزق احلرام؛ ألن بيع وتداول مثل

رشعا ،وال يصح من املجتمع التغايض عنها ،وعىل اجلهات الرسمية
هذه األمور ال جيوز ً
تتشدد إزاء هذه املامرسات ،ونحن نسمع عن أخبار طيبة يف هذا االجتاه ،حيث
املعنية أن ّ

تقوم هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو الرشطة يف بعض األحيان بمدامهة بعض

تروج فيها مثل هذه األرشطة واألقراص ،وتقوم بمصادرة ممتلكاهتم
األماكن التي ّ

املمنوعة هذه.

((( تنبيه الخواطر .ج ،2ص.122
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دورا أكرب ،وأن تكون مثل هذه املامرسات مستنكرة يف جمتمعنا ،فهذه
ولك ّننا نريد ً

الزوجة التي تعرف عن زوجها أنه يتاجر هبذه األمور أو ذلك األب ـ أو أحد أفراد
األرسة ـ الذي يعلم عن ابنه أنه يقوم بذلك ،عليه أن يستنكر؛ ألن هذا املال الذي يأيت به

من هذه التجارة مال حرام ،وكذلك عىل املتواجدين يف السوق أن يظهروا استنكارهم
هلذه املامرسات ،جيب أن ِ
ضد تداول مثل هذه األمور،
نوج َد أجواء رادعة يف جمتمعنا ّ
أبدا أن نسكت عنها،
يصح لنا ً
وذلك آلثارها ّ
املدمرة عىل أخالقنا وأمننا االجتامعي ،فال ّ

وكأهنا أمر طبيعي.

ومما يؤسف له أن البعض يبيع بعض املحارضات والربامج الدينية بجانب هذه

ماديا فقط ،دون أدنى مراعاة للجوانب
األفالم اإلباحية ،وهذا دليل عىل أن اهلدف أصبح ًّ

األخالقية والقيمية.

ويف بعض األحيان تداهم بعض اجلهات الرسمية من يبيعون الكتب واملحارضات

ضد احلرية الدينية
ترصف ّ
الدينية وتصادر ما لدهيم ،ويأيت البعض منهم يشتكي بأن هذا ّ

واملذهبية.

نحن مع نرش الثقافة الدينية ،ولكن عىل هؤالء الذين يبيعون الكتب وبعض

األرشطة واألقراص أن يراعوا املصلحة الدينية ،فبيع الكتب التي فيها سحر وشعوذة

يصح إلنسان
أو أمور خرافية ال واقع هلا ،أو فيها ما يثري الفتنة الطائفية حرام ً
رشعا ،وال ّ

ويدعي أنه ينرش الثقافة الدينية ،فالثقافة الدينية ال
متدين أن يبيع مثل هذه الكتبّ ،
ّ
يشوه سمعة
تقبل اخلرافة ،والدين ال يقبل األساطري ،وال يقبل ما يؤجج الفتنة ،أو ما ّ

املذهب.

ولكن لألسف إن هذه األمور اخلرافية واملذهبية الصارخة هي التي ُيقبل الناس

عليها أكثر.

وأنا هنا أناشدكم أن تتقوا ال ّله يف وحدة املجتمع والوطن ،فكام أننا ننزعج حينام
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نرى أن اآلخرين ينرشون ما ييسء إلينا ،فيجب أن نشعر باالنزعاج الذي حيصل عند

اآلخرين حينام جيدوننا ننرش ما ييسء إليهم.

Qدور المجتمع في حماية الأ�سرة
Q
اإلنسان يف بعض األحيان يرى أن املشكلة مل تصل إليه ،فال هيتم بام يدور حوله

من مشاكل ،فيجد أن عالقاته بني أفراد عائلته جيدة ،ولكن هذا الشعور ال يعفيه ـ كفرد

من املجتمع ـ من املسؤولية ،أل ّنه جزء من املجتمع ومسؤول عماّ يدور حوله ،وألنه
تفشت
مسلم والرشع يوجب عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وألن املشكلة إذا ّ

غدا.
وانترشت ومل تصل إليه اليوم ستصل ً

نتحمل مسؤوليتنا جتاه هذه املشكلة وهذه الظاهرة.
بد أن
ولذلك ال َّ
ّ

أحتدث ـ بخصوص دور املجتمع يف محاية األرسة ـ يف نقطتني ،مها:
وهنا ّ
األوىل :نرش ثقافة العالقات األرسية

جيب أن ننرش الثقافة اإلسالمية الصحيحة ،تلك الثقافة اإلنسانية األخالقية،

فكثري من الناس ال يعرفون تعاليم الدين عىل هذا الصعيد ،ومل تطرق أسامعهم األحاديث

إن بعض األزواج ال
والروايات والنصوص وكالم الفقهاء حول العالقات الزوجية ،بل َّ
يعرفون ـ بالتحديد ـ احلقوق التي هلم عىل زوجاهتم ،فيظنون أن عىل الزوجة أن تلبي

فإن قرصت وضعفت فهي مدانة،
كل رغبات الزوج ،وأن تقوم بكل ما يطلبه منهاْ ،

وينظر إليها عىل أهنا قد قصرّ ت يف حقه ،وبعض الزوجات تعتقد أن عىل زوجها أن يكون
رهن إشارهتا يف كل ما تريد ،وكل ما تطلب ،دون أن تأخذ ظروف زوجها االقتصادية
بد من معرفة احلقوق املتقابلة بني الزوجني.
واالجتامعية بعني االعتبار ،وهذا خطأ ،فال َّ

واضحا قبل الزواج ،بحيث تعرف الزوجة ما
وهذا أمر من املفرتض أن يكون
ً

عليها من واجبات وما هلا من حقوق ،وكذلك الزوج يعرف حقوقه وواجباته ،وأن ننرش
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ثقافة احلقوق الزوجية عرب خمتلف الوسائل املتاحة ،وهذا أمر من املفرتض أن يكون ح ّتى

وبخاصة يف املرحلة الثانوية ،وما نحتاج إليه منها هو
يف املراحل الدراسية التعليمية،
ّ
الرتكيز عىل القضايا السلوكية.

العقَدية يف مناهج التعليم
يف بعض األحيان جتد أن هناك
ً
تركيزا عىل بعض القضايا َ

أيضا يف خطابنا الديني،
الديني يف اململكة ،وعىل بعض القضايا الفقهية ،وهو أمر جتده ً

عقديا ،فاخلطر
خطرا
ًّ
وأنا أعتقد أنه يف هذه السنوات نحن ال نواجه يف جمتمعنا اإلسالمي ً

األكرب الذي نواجهه يف هذه املرحلة هو اخلطر السلوكي واألخالقي ،أما القضايا العقدية
عت بح ًثا ،والناس بفطرهتم ووجداهنم ومما يتلقونه من بيئتهم يعرفون املعتقدات
فإهنا ُأشبِ ْ
الدينية ،وال يعني هذا أننا لسنا بحاجة إىل التوضيح والنرش ،ولكن إذا أردنا أن نضع ُسلَّماً

لألولويات ،فإن األولوية يف هذه املرحلة هي للمشاكل األخالقية السلوكية ،إن بعض

القضايا العقدية التي يركز عليها اخلطاب الديني املحليّ قضايا مستهلكة ،وبعضها حملّ

مهمة
مهمة يف يوم من األيام ،وهي اليوم غري ّ
خالف ،مثل« :بناء القبور وإشادهتا» مل تكن ّ
أيضا ،ولقد تعبنا من تكرارها يف املناهج التعليمية ،فمنذ أن يدخل الطالب يف املرحلة
ً
يتخرج ويدخل اجلامعة وهذه القضية تتكرر عىل مسمعه ،وهي مسألة
االبتدائية إىل أن
ّ
خالفية بني املدارس املذهبية.

وكذلك مسائل «االستجامر واالستنجاء» وأمثاهلا التي مل تعد مورد عمل وابتالء

وهي من املسائل اجلانبية.

التدين،
يرتبوا عىل ّ
إننا مع تعليم الدين يف املناهج الدراسية ،ونريد من أبنائنا أن ّ

ولك ّننا نريد االهتامم باألولويات من مسائل هذا الدين ،ونريد تقليص دائرة الرتكيز عىل
التنوع وتعدد اآلراء املذهبية ،حتى ال
اخلالفيات ،أو أن تطرح ضمن ثقافة التسامح وقبول ّ

بعضا.
بعضا بسببها ،وح ّتى ال يشحن املواطنون عىل بعضهم ً
يتعبأ الناس عىل بعضهم ً

إننا بحاجة إىل الرتكيز عىل القضايا السلوكية ،ومن مجلتها ثقافة إدارة احلياة العائلية،
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ونحتاج إىل خطابات وأحاديث عىل املنرب ويف املساجد ويف خمتلف املناسبات ،ح ّتى تصبح

هذه الثقافة حارضة يف العقول والنفوس.

هتتم باألرسة
الثانية :وجود مؤسسات اجتامعية ّ

جمديا أن نقول« :اتقوا
هتتم هبذا األمر ،اآلن ما عاد ً
نحتاج إىل مؤسسات اجتامعية ّ

ال ّله يا مؤمنني ،وافعلوا كذا وكذا  »...فهذا ال يكفي حلل املشاكل ،ألن هناك ما حيتاج إىل

حلول عملية.

البعض عندهم محاس عندما يرون بعض الظواهر السلبية فيتصلون ببعض

املحارضين واخلطباء ويطلبون منهم احلديث حول هذه املظاهر.

دافعا
جمرد تناول اخلطيب للمشكلة ال حي ّلها ،فهذا التناول ينبغي أن يكون ً
ولكن ّ

حللول عملية ،نريد أن يصل جمتمعنا إىل مستوى حينام يستمع اخلطاب الديني وجيد فيه

طرحا لبعض املقرتحات واحللول يرتجم ذلك إىل مبادرات لتفعيل هذه املقرتحات
ً
أوهاما بخصوص هذه املسألة ،حيث إن البعض يشعر
واحللول .وجيب أن ال نعيش
ً
حتدث عن بعض املظاهر السلوكية السلبية،
بالسعادة عندما جيد اخلطيب احلسيني قد ّ
ويذهب ملنزله وهو يشعر بالراحة واالطمئنان ،وكأن املشكلة قد ُح َّلت وانتهت من

ساعتها.

جمرد املوعظة واإلرشاد العام ال يعالج املشاكل االجتامعية ،فنحن بحاجة إىل
إن ّ

حلول عملية.

وأظن أن من أهم نقاط الضعف التي يعاين منها جمتمعنا هو ُّ
التلكؤ يف املبادرات

حيب تكرار بعض املواضيع واملشاكل عىل املنرب ،ولكن يف
العملية ،وبعض املستمعني ال ّ
مرب ًرا ،أل ّنه عندما طرح أول األمر مل يقابل ذلك مبادرة
بعض األحيان يكون هذا التكرار ّ

عملية ختفف من مظاهره السلبية.
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تعج باملؤسسات يف خمتلف املجاالت ،فهناك مجعيات
املجتمعات األخرى القريبة م ّنا ّ

ملكافحة التدخني ،وأخرى حلامية األرسة ،وثالثة لتنمية الطفل ،ورابعة نسائية وغريها ،وهذا

يف جمتمعات قريبة منا ،يف الدمام واخلرب والرياض وغريها من املدن حولنا.

ومما يؤسف له أننا يف جمتمعنا ما زالت مصارف اخلري عندنا منحرصة يف بناء أو

جتديد املساجد واحلسينيات ،وإقامة مآتم العزاء ،وهي أمور مطلوبة وينبغي أن تكون

بد من معاجلتها.
حملّ اهتامم ،ولكن هذه وحدها ال تكفي ،فهناك مشاكل حقيقية ال َّ

ومن األمثلة عىل ذلك ما قرأته عن مرشوع «ابن باز اخلريي لتيسري الزواج» ،وهو

مرشوع ضخم يف الرياض ،يعمل فيه املئات إن مل يكن اآلالف ،وله وحدات متنوعة

ملعاجلة املشاكل األرسية.

قرأت أحد إصدارات هذا املرشوع ،الذي كان بعنوان« :معاجلة املشاكل الزوجية

عرب اهلاتف» ،يوضح كيف استطاع القائمون عىل هذا املرشوع حلّ كثري من املشاكل

التي حتصل يف العالقات الزوجية عن طريق اهلاتف ،حيث يقدمون ملن ي ّتصل هبم بعض
احللول والنصائح ويتواصلون معهم ،وإذا كان يتط ّلب حلّ املشكلة أن حتول إىل جهة
معينة يقومون بذلك ،ويف هذا الكتاب نصائح ووسائل وأساليب للتعامل مع هذا

املوضوع من خالل التجارب التي قام هبا هذا املرشوع.

وتتوجه اجلمعيات اخلريية يف املنطقة ـ بدفع وتشجيع من وزارة الشؤون االجتامعيةـ
ّ

ألن يكون هناك مراكز حلامية األرسة حتت مظ ّلة هذه اجلمعيات.

لكن هذه اللجان يف حاجة إىل تفعيل وإىل دعم ما ّدي وكوادر وكفاءات ،وكذلك
ّ

بحاجة إىل من يبادر بتفعيلها ،وعىل علامء الدين أن يقوموا بدورهم يف هذا املجال،
ويبادروا إىل تبني مثل هذه املؤسسات ،ودعمها والتعاون مع القائمني عليها ،ألن من

مسؤوليات عامل الدين دعم مثل هذه اجلهود.

كام أننا بحاجة إىل مؤسسات كثرية ختفف من املشاكل األرسية واالجتامعية ،من
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قبيل جلان لتشجيع الزواج ،وجلان التعريف بني الزوجني ،فهناك فتيات عوانس كثر يف

املجتمع ،ويف املقابل هناك من الشباب من يبحث عن زوجة ،ولكن ال يوجد واسطة

تعرف الطرفني إىل بعضهام البعض ،وضمن ضوابط وقيود تكفل عدم انحراف هدف
ّ
مثل هذه اللجان.

«الن�ساء �شقائق الرجال» ..

تتحدث عن
وقبل أن أهني احلديث ال بأس باإلشارة إىل بعض النصوص التي
ّ

احلقوق املتبادلة وعن احرتام حق الزوج واحرتام حق الزوجة ،فالروايات يف هذا كثرية،

نقترص عىل البعض منها:


«م ْن كان له امرأة تؤذيه مل يقبل ال ّله
ورد يف حديث عن رسول ال ّله Aأنه قالَ :
صالهتا وال حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر ...وعىل
مؤذيا ظاملًا» .
الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان هلا ً
(((



ِ
سعدا قد أصابته
وعنه Aأنه عندما ُألحْ َد سعد بن معاذ يف قربه قال للمسلمني« :إن ً
ضمة» ،فسأل املسلمون« :يا رسول ال ّله ،لقد رأيناك صنعت عىل سعد ما مل تصنع
ّ

عىل أحد؟» ،قال« :Aإنه كان يف خلقه مع أهله سوء» .
(((



وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب« :Eال يكن أهلك أشقى الناس بك» .
(((



وعن الرسول Aأنه قال« :فأي رجل لطم امرأته لطمة ،أمر ال ّله عز وجل مالك



وعنه« :Aأيام رجل رضب امرأته فوق ثالث أقامه ال ّله يوم القيامة عىل رؤوس

خازن النريان فيلطمه عىل حر وجهه سبعني لطمة يف نار جه ّنم» .
(((

((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،25ص ،330حديث..37218
((( أمالي الشيخ الصدوق ،فضل الصالة في مسجد الكوفة ،ص .469
((( نهج البالغة كتاب 31من وصية له Eللحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين.
((( مستدرك الوسائل .ص ،250حديث.16619
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اخلالئق فيفضحه فضيحة ينظر إليها األولون واآلخرون» .
(((

ويف هذا السياق ق ُِّد َم سؤال للمرجع الراحل السيد اخلوئي Kمفاده:
«هل رفع الصوت عىل الزوجة يف مقام حدوث أمر ال يعجب الزوج يكون من
باب أذية املؤمن املحرمة؟» فأجاب« :Kما علم أنه يؤذهيا ال يكون من املعارشة

باملعروف» .
(((



كام أن اآلية الكريمة تقول﴿ :وعاشرِ ُ وهن بِالمَْعر ِ
وف﴾ ،ومن اجلدير أن أشري إىل
َ َ
ُ َّ ْ ُ

تتحدث عن معارشة املرأة باملعروف أو تؤكّ د
أن يف القرآن الكريم  12آية قرآنية
ّ
عىل املعروف يف العالقات الزوجية ،من ذلك اآلية القرآنية الكريمة{ :فَإِ ْم َس ٌ
اك
سيح بِإِحس ٍ
ِ
ِ
ٍ َ
ان﴾[سورة البقرة ،اآلية.].229 :
ب َم ْع ُروف أ ْو َت رْ ٌ ْ َ
وه َّن
وعندما نرجع لآلية الكريمة نجد الفقرة الثانية منها تقول﴿ :فَإِن كَ ِر ْه ُت ُم ُ
ِ
ِ ِ
ريا﴾ ،وهذا يعني أن ال ّله تعاىل يطلب من
ف ََع َسى َأن َت ْك َر ُهو ْا َش ْي ًئا وَيجَ ْ َع َل ال ّل ُه فيه خَيرْ ً ا كَ ث ً
اإلنسان يف حال وجد من زوجته ما يكره أن يصرب عىل ذلك ،ففي ذلك خري كثري ،وهذا
اخلري الكثري هو:

 .1ثواب ال ّله تعاىل

حيث ورد عن رسول ال ّله« :Aمن صرب عىل سوء خلق امرأة واحتسبه أعطاه ال ّله

بكل مرة يصرب عليها من الثواب ما أعطي أيوب عىل بالئه» .
(((

ويف رواية أخرى عنه« :Aأال ومن صرب عىل خلق امرأة سيئة اخللق واحتسب يف

((( مستدرك الوسائل .ص ،250حديث.16621
((( أبو القاسم الموسوي الخوئي .صراط النجاة ،ج ،2الطبعة األولى 1417ﻫ( ،الكويت :مكتبة الفقيه)،
ص ،379مسألة .1176
((( بحار األنوار .ج ،73ص.367
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ذلك األجر أعطاه ال ّله ثواب الشاكرين يف اآلخرة» .
(((

 .2محاية األبناء

فتفرق الزوجني يؤثّر عىل وضع األبناء النفيس واالجتامعي والسلوكي وحتصيلهم
ّ

الدرايس وعىل تربيتهم بشكل عام ،هذا يف حال الطالق والفراق ،أما يف حال مل يصرب

الزوج عىل أذى زوجته وقام بأذيتها أو أن األم مل تصرب عىل أذى زوجها وقامت بأذيته
مقابل سوء خلقه ،فإن ذلك له تأثري كبري عىل عواطف األبناء ،حيث يسقط عندهم
خريا
االحرتام وجيرح املشاعر ،بينام إذا صرب كل طرف عىل اآلخر سيجعل ال ّله يف ذلك ً

كثريا عىل األبناء.
ً

((( بحار األنوار .ج ،100ص.244
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