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احلمد هلل حمدًا يليق بجالله وكماله، و�شلى اهلل على حبيب احلق حممد واآله 
الأطهار {َقْد َجاَءُكم َبَصاِئُر ِمن رَّبُِّكْم َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها 

َوَما َأَنا َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ} »الأنعام:104«.
لقد اعتنى اخلطاب الإلهي بالروح الإن�شانية وحاورها يف دقائق حياتها وبكافة 
الإرادة  لم�شت  اإن  التي  الهداية  اأ�شباب  ن�شر  ذلك  من  مبتغيًا  وع�املها  اأبعادها 
الب�شرية قب�شًا منها فاإنها �شتتح�ل اإىل ن�ر عاملي يرقى بالإن�شان اإىل املقام الذي 

اأراده اهلل »�شبحانه« له منذ اأن اأوجده من العدم واألب�شه ث�ب ال�ج�د.
اأنه  اإذ  الزمني  البعد  متجاوزًا  املختلفة  الأزمنة  عر  اخلطاب  هذا  وي�شتمر 
لي�س خطابًا زمنيًا، بل اإنه يتجاوز الزمنية والتاريخية اإذ اأن �شمته الأ�شا�شية هي 
الإطالق املقامي وهذا يعني اأن مقامه ووظيفته هي الهداية وهذه ال�ظيفة ل حتّد 
بزمن ول باأحد ول ب�شيء ول مبعنى، بل اإنها من مقام معنى املعنى الذي يهدف اإىل 
احلياة الطيبة وتاألق الروح والدخ�ل اإىل جنة اخللد وزمرة العباد احلقيقيني هلل 

»�شبحانه وتعاىل«.
لقد كان القراآن الكرمي وما زال ه� اخلطاب الذي ينري الفطرة فت�جد الب�شرية 
يف الإن�شان، وي�شتمر القراآن بالن�شح العام واخلا�س ما دام الإن�شان ه� من يق�م 
حق،  وباأنه  به،  والت�شديق  بتطبيقه  اإل  يك�ن  ل  النت�شاح  وهذا  منه،  بالنت�شاح 

املقدمة
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ولكن لي�س كل قلب ينت�شح وي�شعى اإىل انت�شاح القراآن العظيم، بل اإن خري القل�ب 
ه� من يحظى بذلك، وخريها اأوعاها.

األ وه� ي�م اجلمعة  ولقد مّيز اهلل »�شبحانه« زمنًا خا�شًا ليجعله �شيد الأيام 
َأيَُّها الَِّذيَن  وزّينه بن�ر املعرفة، فاجتباه وجعله ي�مًا للذكر فقال »�شبحانه«: {َيا 
اَلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلٰى ِذْكِر اهلِل} »اجلمعة:9«،  آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصَّ
اأن  ينبغي  الذي  املقّد�س  الذكر/التاأمل/التفكر هي اجلبل  باأن  البارقة  تاأتي  وهنا 
ياأوي اإليه الإن�شان روحًا لكي يلتقط اأنفا�شه فيه ولكي يع�د من عامل ال�شتات املادي 
اإىل عامل الت�حد الروحي وال�حدة املعرفية ولكي يزيد من فهمه لدوره يف العامل 

واحلياة على كافة امل�شت�يات ومن كافة الأبعاد.
واحلق اأن ال�شالة عندما ترتبط بالذكر فاإنها تنري ال�ج�د وال�جدان بطاقة 
هائلة عظيمة تقلب الروح والنف�س راأ�شًا على عقب، ولكي يك�ن هذا القلب وهذه 
احلركة يف الجتاه ال�شليم، فاإنه لبد من املعرفة لت�شبح القلب الذي ي�شخ دماء 
احلياة لالإن�شان وخطبة اجلمعة هي ذلك القلب وهي العطاء املعريف الذي يجعل 

لكل �شيء معناه ال�ا�شح.
كله  ذلك  ومن  وباخلطاب  وباللغة  وبالكلمة  بال�شالة  اجلمعة  ارتبطت  لقد 
حت�لت اخلطبة اإىل ذكر، وذكر اهلل لي�س لقلقة ل�شان بل ه� تفاعل الروح باملعنى 
وه� خلق معنى املعنى وفهم الفهم ذاك الذي ينبع من داخلنا عندما نرتبط مبا 
روح  اإىل  م�شق�ل  لمع  قلب  من  ليتح�ل  ذلك  يتجاوز  الأمــر  اإن  بل  الأ�شياء  وراء 
ال�شماء  يف  التجلي  خالل  من  القد�شية  العلية  الــذات  مع  دائــم  بحديث  مت�هجة 
وال�شفات احل�شنى وهذه مقامات عظيمة لها اأول، ول اآخر لها، ول جمال للحديث 
ح�لها يف هذه املقدمة لكن ما اأريد اأن اأق�له هنا ه� اأن ذكر اجلمعة يجب اأن يك�ن 
عر خطاب ح�اري، ول يج�ز اأن يك�ن عر تلقني اأج�ف فارغ الروح وبليد العطاء 

ومبت�ر املعنى والدللة.
اإن خطبة اجلمعة ح�ار روحي ل يت�هج اإل بالإن�شات، والإن�شات ه� ا�شتماع 
ليفتح  داخله  يف  اإبادعية  منهجية  وفق  واملعاين  الأفكار  امل�شتمع  فيه  يتداول  ذكي 
هذا التداول اأمامه اآفاقًا من الأ�شئلة التي تبني له ج�شرًا نح� املعرفة التي �شتظهر 
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بعد اأمد لي�س ببعيد �شرحًا من اليقني، وهذا اليقني ه� الأ�شا�س يف العمل والعطاء 
الإيجابي الذي يخلق احل�شارة والريادة.

العلم  الذي ميثل  يتحاور من خاللها اخلطيب  زمنية  من�شة  اجلمعة  ي�م  اإن 
بن�ر  ي�شت�شيئ�ن  الذين  �شبيل جناة  متعلم�ن على  واملعرفة مع جمه�ره ممن هم 

العلم ويلجئ�ن اإل الركن ال�ثيق، وه� العامِل.
لقد قال اأمري امل�ؤمنني علي بن اأبي طالب »عليه ال�شالم« عن العامِل اأنه: )ديٌن 
ُيدان به، به يك�شب الإن�شان الطاعة يف حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم 

حاكم، والعلماء باق�ن ما بقي الدهر(.
اأيها القاريء الكرمي، اإن احلياة الب�شرية حياة ت�شج باملنعطفات على م�شت�ى 
الفكر واملادة والعتقاد وغريها، ولذلك كُثت املحطات التي ن�شتطيع من خاللها 
اأن نغتنم الفر�س لتط�ير دواتنا لنتعامل تعاماًل مثاليًا وحقيقيًا ووقعيًا معها دون 

اأن نبيع اأرواحنا ملا ل قيمة له.
اإن الإ�شالح الذاتي يقرتن باإ�شالح ثقايف جمعي، وهذا الإ�شالح الثقايف عن�ان 
كبري ي�شمل براجمًا وروؤًى يجب تفعيلها لالرتقاء بالفرد واملجتمع للجميع على حد 

�ش�اء دون متييز.
اإن خطبة اجلمعة ومنرها مدر�شة �شيارة مع الزمن تتعامل مع ثالثية الزمن/
الإن�شان/اجلغرافيا حيث اأنها ترتبط بزمن يتحرك ويتكرر، فالتكرار ل ي�حده، بل 
يجعله يتجدد ليتحرك يف الإن�شان بعد ذلك، وكذلك فاإن لكل جمعة من كل اأ�شب�ع 
خطاب خا�س وحديث حمدد يتناول جانبًا من ج�انب الإن�شان، وهّمًا من هم�مه، 

ومن هنا كان منر اجلمعة منارًا لآفاق متجددة يف كل �شيء.
ل حت�شب اأيها القاريء اأنني اأحتدث من منطلق ديني وعظي وح�شب، بل اإنني 
لقد  بل  �شغري،  جرم  اأنك  حت�شب  فال  الك�ن،  �شن�  ه�  الذي  الإن�شان  من  اأنطلق 
انط�ى فيك العامل الأكر، فال ت�شمح لالأيام ول للتاريخ ال�شّيق ول لل�شه�ات املادية 
اأن ُتفقدك الروؤية احلقيقية، فاأنت اإن�شان، اأنت الفرد، واأنت املجتمع، واأنت املفكر/
املبدع/ال�شانع الذي اأودع اهلل حكمته لديه، ولذلك فال تفقد ب�شريتك ول تتخلى 

عن دورك يف هذا ال�ج�د العظيم.
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تنري  التي  الــروح  ج�هرة  ولكن  الإخ�شاع،  حمــاولت  من  الإن�شان  عانى  لقد 
ب�شريته ما زالت م�شاءة بن�ر احلكمة.

لقد �شّرفني اأخي العالمة اجلليل واملفكر النبيل �شماحة ال�شيخ علي ح�شن غل�م 
دامت بركاته باأن اأكتب مقدمة لهذه املجم�عة الثمينة من ح�ارات اجلمعة، والتي 
ل�شت  اأنني  ورغم  بهبهاين،  ها�شم  ال�شيد  م�شجد  امل�ؤمنني يف  األقاها على جمه�ر 
اإن�شان هذا  اأنني كتبت من منطلق ه�اج�س امل�شِفق على  اإل  اأهل هذه املعرفة  من 
الع�شر والذي �شيجد الكثري مما ينفعه يف هذا الكتاب القيم، ب�شرط اأن يتحاور 
ر لكي يحيي عقله وينري قلبه ويجدد روحه، وفقنا اهلل واإياكم ملا  معه بتفهم وتب�شّ

يحبه وير�شاه، واهلل امل�فق الهادي.
ال�شيخ د. اأحمد ح�شني اأحمد حممد

                                                                 الك�يت: 2020/3/16 
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الإن�شان  يحدد  خالله  من  الذي  الظرف  ه�  القراآين  املفه�م  بح�شب  الزمن 
م�شريه يف احلياة الأخرى التي تنتظره.. م�شاألة الزمن بهذه الأهمية واحل�شا�شية.. 
الزمن بالن�شبة اإىل كل فرد مّنا ه� الفر�شة التي ل تتكرر، ول ي�جد لها متديد متى 

ما جاء الأجل.
َصاِلًحا  َأْعَمُل  َلَعلِّي  اْرِجُعوِن،  َربِّ  َقاَل  اْلَمْوُت  َأَحَدُهُم  َجاء  ِإَذا  {َحتَّى 
ُيْبَعُثوَن}  َيْوِم  ِإَلى  َبْرَزٌخ  َوَراِئِهم  َوِمن  َقاِئُلَها  ُهَو  َكِلَمٌة  ِإنََّها  َكالَّ  َتَرْكُت  ِفيَما 

»امل�ؤمن�ن:100-99«.
ا َرَزْقَناُكم مِّن َقْبِل َأن َيْأِتَي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْواَل  {َوَأنِفُقوا ِمن مَّ
َر اهلُل َنْفًسا  اِلِحنَي، َوَلن ُيَؤخِّ َق َوَأُكن مَِّن الصَّ دَّ ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ َأخَّ

ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواهلُل َخِبرٌي ِبَما َتْعَمُلوَن} »املنافق�ن:11-10«.
ومن هنا جاء احلديث النب�ي: )اغتنم خم�شًا قبل خم�س: �شباَبك قبل َهرِمك، 
قبل  وحياَتك  �شغِلك،  قبل  وفراَغك  َفقِرك،  قبل  وغناك  �َشَقِمك،  قبل  و�شحَتك 

م�ِتك(.
الذي يزيد الأمر ح�شا�شية وتعقيدًا اأّن اأَمَد هذه الفر�شة غري معل�م.. فامل�ت 
للطفل  وياأتي  ال�شيخ�خة..  لذي  ياأتي  كما  لل�شاب  ياأتي  حلظة..  من  اأقل  يف  ياأتي 

الر�شيع كما ياأتي لالإن�شان البالغ.

1 مار�س 2019 م24 جمادى الآخرة 1440 هـ

اخلطبة الأوىل
الفرصة اليت ال تتكرر 

1
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بل ك�شيء ل ميكن  الزمن ك�شيء ثمني جدًا،  نتعامل مع  اأن  ي�شتدعي  كل هذا 
جعل  اأن  بنا  اهلل  رحمة  ومن  احلا�شم.  مب�شرينا  يرتبط  لأنه  قيمة،  له  د  نحدِّ اأن 
الإمكانية قائمة لأن يك�ن املردود الإيجابي من التعامل مع الزمن حا�شاًل ب�ش�ر 

كثرية جدًا، واأحيانًا بب�شاطة كبرية.
يف  تتنّقل  واأنــت  ت�ؤّديها  �شالٌة  النتظار..  قاعة  يف  جال�س  واأنــت  تكّرره  ِذكــٌر 
ر اإيجابي تق�م به واأنت يف حلظة ا�شرتخاء.. كلمٌة طيبة ُتطلقها من  �شيارة.. تفكُّ
اإن�شانًا حائرًا.. معل�مٌة تقّدمها لإن�شان حبًا هلل  مكانك عر الإنرتنت فتهدي بها 
اأو ا�شتجابًة لدافع اإن�شاين.. �شدقٌة ُتعني بها حمتاجًا على التخفيف من �شع�بات 

حياته.. وغري ذلك كثري مما يجعل مردود الزمن على الإن�شان خريًا.

اخلطبة الثانية
ساعة بعقرب واحد 

تخّيل ل� اأنك تق�د �شيارة ب�شرعة جن�نية، وِمن ح�ِلك �شيارات واأفراد يقطع�ن 
جميلة..  واأبنية  وحدائق  اأ�شجار  خالبة..  مناظر  الطريق  جهتي  وعلى  الطريق.. 

كيف �شيك�ن عليه ال��شع؟
اأوًل، �شتفقد ال�شيطرة على ال�شيارة ب�شكل كبري، و�شتك�ن منقادًا لها اأكث ِمن 

اأْن تك�ن قائدًا.
ثانيًا، �شتك�ن معّر�شًا للح�ادث، فاأقل تالم�س مع ج�شم اآخر - �شيارة اأو اإن�شان 
اأو حي�ان - قد ي�ؤّدي اإىل تعّر�شك حلادث عنيف، اأو اإىل اإيذاء الآخرين ب�شّدة دون 

اأن تق�شد ذلك.
اأن  وددت  لرمبا  التي  امللفتة  اأو  اجلميلة  املناظر  من  الكثري  �شتف�تك  ثالثًا، 

ت�شاهدها، وكان باإمكانك اأن ت�شتمتع بها ل� كانت �شرعتك اأقل.
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• االستسالم للسرعة:
هكذا ه� الأمر متامًا حني ن�شت�شلم ل�شرعة اإيقاع احلياة، التي طالت الكثري من 
الأ�شياء التي منار�شها ي�ميًا، اأو التي ترتبط اأحيانًا بج�انب م�شريية اأو ح�شا�شة يف 
حياتنا. ف�شرعة اإيقاع احلياة طالت التفكري والكالم والطعام والعالقات الإن�شانية 
والتح�شيل العلمي والتنمية الثقافية وحيازة املنا�شب وتك�ين الثوة، والكثري من 

العناوين.. ولناأخذ بع�س الأمثلة:
1- ما عاد باإمكان كثري من النا�س اأن يقراأوا كتابًا اأو ي�شتمع�ا اإىل حما�شرة 
م  كاملة.. مع العلم اأن البناء املعريف والفكري ل يتم من خالل املعل�مات التي ُتقدَّ
الفيدي�  مقاطع  اأو  الت�ا�شل،  و�شائل  »ب��شتات«  عر  ال�شريعة  ال�جبات  م  ُتقدَّ كما 

املُنتَجة �شمن دقائق حمدودة جدًا.
2- م�ؤ�ش�شة الزواج اأ�شابها هذا الداء.. �شرعة الرتباط بعد �شرعة التعارف.. 

ثم �شرعة الطالق.. حتى انت�شر - قبل اأيام - خر اأ�شرع طالق يف العامل!
3- لحظ ما يجري عند ت��شيل الأبناء اإىل املدار�س �شباحًا.. جن�ن ال�شرعة 
من اأولياء الأم�ر يق�د اإىل خماطر كثرية تهدد حياتهم وحياة اأطفالهم وم�شتعملي 
يق�م  الأمر  ويّل  وكاأن  اأ�شعر  اأحيانًا  ولكن  اأنف�شهم..  التالميذ  فيهم  مبا  الطريق 

بذلك يف �ش�رة حركة ميكانيكية غري واعية.
• مبادرات عاملية:

البع�س  اندفع  هنا  ومــن  ككل..  املعا�شر  العامل  م�شت�ى  على  جــاّدة  امل�شاألة 
اإىل برامج معّينة ت�شّجع كلها على الإبطاء من  لتاأ�شي�س جمعيات واأندية والدع�ة 
وذلك  احلياتية،  املمار�شات  بع�س  بخ�ش��س  اأو  م�ؤقت،  ب�شكل  ول�  احلياة،  وترية 

بغر�س الع�دة اإىل الت�ازن يف احلياة الي�مية.
اإبطاء  و»جمعية  البطيء«  الطعام  »حركة  بـ  ُت�شّمى  جمم�عات  مثاًل  فظهرت 
الزمن« تهدف اإىل ا�شتحداث ق�انني حتاول اأن حتّد من �شرعة اإيقاع احلياة، وتركز 
بكيفية  ال�شباب  وتعريف  ال�شرعة  ب�شبب  النف�شي  ال�شغط  وترية  من  التقليل  على 

ال�شتمتاع الهاديء والبطيء بكل تفا�شيل احلياة.
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تخفيف  بينها:  من  ت��شية   70 ت�شم  قائمة  اجلماعات  هــذه  اأ�ــشــدرت  وقــد 
ال�شجيج وحركة ال�شري، الهدوء يف ممار�شة كل �شيء، احلفاظ على ن�عية احلياة 

والبيئة ال�شحيحة، اإعطاء املطبخ املحلي قيمة اأكث من ال�جبات ال�شريعة.
وهكذا �شعى البع�س اإىل ابتكار اأ�شياء ميكن اأن ُت�شهم يف احلد من ال�شت�شالم 
لهذا الت�شارع. فقامت �شركة اأملانية - مثاًل - بالتعاون مع م�شنع �ش�ي�شري باإنتاج 
�شاعة من عقرب واحد فقط! كما قامت طالبة جامعية يف لندن - يف اإطار م�شروع 
التخّرج - بت�شميم زوج من الأحذية الط�يلة ب�شكل مفرط لإجبار مرتديها على 

اإبطاء وترية حياته قلياًل باإبطاء خط�اته.
• آثار سلبية:

لبد اأْن نلحظ اأّن هذه ال�شرعة يف اإيقاع احلياة ُيتعب الإن�شان ج�شديًا وعقليًا 
وروحيًا.. في�شبح �شعيفًا م�شت�شلمًا يف كثري من الأحيان اإىل تلك احلركة ال�شريعة، 
امل�شرعة  ال�شيارة  الأم�اج.. كقائد  تتقاذفه  ل� كانت  التي تق�ده وت�جهه كما  فهي 

ب�شكل جن�ين اإذ يفقد ال�شيطرة عليها.
يف  قا  ي�فَّ واأن  باأطفالهما،  يعتنيا  اأن   - مثاًل   - املُجَهدين  لالأب�ين  ميكن  وهل 
تربيتهما؟ وهل ميكن للزوج املُ�شت�شِلم لهذا ال�قع ال�شريع للحياة اأن يق�م مبهامه 

كما ينبغي؟ وهل ميكن للزوجة ذلك؟
الإح�شا�س  النا�س  اأفقَدت  احلياة  اإيقاع  �شرعة  فــاإّن  الإجهاد،  اإىل  بالإ�شافة 
الدقيق بالزمن، ف�شاروا يخطئ�ن التقدير، ثم ي�شع�ن للتع�ي�س، متامًا كما يح�شل 
يف الطرقات يف �شاعات ال�شباح الأوىل... وهكذا فاإن ال�قت - عند الكثريين - مل 

يعد كافيًا لإجناز متطلبات احلياة الي�مية.
 اأجرت اإحدى امل�ؤ�ش�شات يف ال�ليات املتحدة بحثًا تبني لها من خالله اأن ثلثي 
العاملني �شعروا باأن ال�قت ل يت�شع لإجناز جميع املهام. ويف ا�شتطالع للراأي �شارك 
فيه 7331 عاماًل يف ال�ليات املتحدة تبنّي اأن ن�شف امل�شاركني فيه مل ي�شتنفدوا 
تراكم  من  اخل�ف  اإىل  ذلك  اأكثهم  وعزى  العام،  انتهاء  قبل  اإجازاتهم  ر�شيد 

الأعمال عليهم عند الع�دة من الإجازات.
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ث�رة الت�شالت وانتقال املعل�مة من م�شّرعات هذا الإيقاع، وهي حتمل معها 
والزمن حمدود،  ال�شخ هائلة،  الفرد. كمية  تف�ق طاقة  التي  املثريات  الكثري من 

والقدرة ال�شتيعابية للفرد - نف�شيًا وعقليًا وج�شديًا اأي�شًا - حمدودة.
اإحدى ال�شتبانات ُتبنّي اأن 94% من العاملني �شعروا يف وقت من الأوقات باأن 

املعل�مات فاقت قدرتهم على م�اكبتها اإىل درجة اأن عق�لهم ت�قفت عن التفكري.
اإثارة  وكم  ال�احد؟  الي�م  يف  ال�ت�شاب  عر  ت�شلك  اخلري  �شباح  ر�شالة  كم 
اأو �ش�تية اأو مقاطع فيدي� تهّمك اأو  اأو ر�شائل ن�شية  اأو ماأ�شاة  خرية عن حادث 
قليلة، ف�شتجد  ل�ش�يعات  ال�ت�شاب  ان�شغلت عن فتح  ول�  باملئات.  تعنيك؟ لرمبا  ل 
اأمامك املئات من الر�شائل بانتظارك.. هل �شتك�ن �شلبيًا جتاهها؟ قد يك�ن بينها 

ما ه� مهم، فتبداأ الفرز والرد وامل�شح ووو.
والفي�شب�ك  اأي�شًا  الت�يرت  على  ح�شابًا  ال�قت  نف�س  يف  متلك  كنت  ل�  تخّيل 

والن�شتغرام وغريها.
الإن�شان غري مهّياأ لتنفيذ مهام متعددة يف نف�س ال�قت. بع�س ال�شتبانات ت�شري 
اإىل اأنه يف كل مرة حُتّ�ل فيها انتباهك من ُمثري اإىل اآخر، مثل ال�شتجابة لتنبيه 
تتاأثر  الفي�شب�ك،  اأو  الت�يرت  اأو  ال�ت�شاب  اأو  الإلكرتوين،  الريد  ر�شالة عر  ب�رود 

ُقدرتك الإدراكية �شلبًا.
• ال تستسلم:

 هذه دع�ة لعدم ال�شت�شالم اإىل الإيقاع املت�شارع للحياة بكل ما يحمله ذلك من 
�شلبيات، مبا فيها فقدان ال�شيطرة على حركتنا يف احلياة.. نحن بحاجة اإىل اأن 
ن�شرتجع �شيئًا من الهدوء والطماأنينة يف حركتنا، لتك�ن اأكث اتزانًا وت�افقًا مع العقل 
واحلكمة.. مع التاأكيد على اأن هذه الدع�ة لي�شت دع�ة للك�شل، بل للهدوء والتاأيّن 
والع�دة ل�شتالم زمام الأم�ر وُح�شن الختيار بني الكم الهائل من املعرو�س النافع 
وال�شار والتافه يف عامٍل يزدحم فيه كل �شيء، وترتاكم فيه املعل�مات، وتت�شخم فيه 
احلاجات.. هذا ه� العن�ان الكبري مل�اجهة هذه امل�شكلة، وتبقى تفا�شيل املعاجلة 

بيد الفرد نف�شه لي�شّكلها كلٌّ بح�شب ظروفه واحتياجاته واإمكاناته.
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اأي  َذّواق(  ُيبِغ�ُس كلَّ ِمطالٍق  : )اإن اهلل »عز وجل«  الباقر  الإمام حممد  عن 
التغيري،  يف  والرغبة  ال�شخ�شي  املزاج  اأ�شا�س  على  بل  ر،  مرِّ وبال  التطليق  كثري 
اأو  اأن ميّل منها بعد ا�شتعمال �شنة  وكاأنه يتعامل مع �شيارة من مقتنياته، مبجّرد 

�شنتني يت�ّجه اإىل ال�كيل لقتناء �شيارة اأخرى جديدة اأو م�شتعملة.
من  وقب�ل  املــراأة  من  اإيجاب  على  الإ�شالمية  ال�شريعة  مبني يف  الــزواج  عقد 
الرجل، فهي التي ُتقِدم وَي�شدر عنها التزويج حيث تق�ل: )زّوجُتَك نف�شي....( اأو 
ُتعطي وكالة ل�شخ�س ما قد يك�ن الأب اأو غريه ليق�م بهذا الدور فيق�ل: )زوجتك 
م�ّكلتي .....(، بينما يق�م الرجل بالقب�ل تعبريًا عن ر�شاه وقب�له مبا ُعر�س عليه 

فيق�ل: )قبلت التزويج .....(، اأو ُيعطي وكالة ملن يق�م بذلك.
ن عر�َس التزويج  لبد اأن تلتفت املراأة قبل اأن ُتقِدم على هذا الأمر اأنها ُت�شمِّ
فاإذا قبل امتلك تلك  التزويج،  ُيعلن قب�له  اأن  ع  املت�قَّ الرجل  هذا �شالحيًة لذلك 
ال�شالحية املُعطاة من قبلها وباختيارها. هذه ال�شالحية هي �شالحية »الطالق« 

متى �شاء، ول� ِمن دون �شبب.. وكذلك �شالحية عدم
الطالق وا�شتمرار حالة الزوجية، ول� �شاءت هي اإنهاء احلالة الزوجية واأ�شّرت 
عليه.. بل وحتى ل� �شدر عن الزوج ما قد ي�شتدعي اإنهاء العالقة بينهما فاإنه يبقى 

- مبدئيًا - �شاحب القرار يف ذلك.

8 مار�س 2019 م1 رجب 1440 هـ

اخلطبة الأوىل
جُتك نفسي  زوَّ

2
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فل� مل ُينفق عليها، اأو كان ُيلحق بها الأذى، اأو يتع�ّشف يف معاملتها، ف�شيبقى 
- مبدئيًا - حق الطالق بيده، وذلك مب�ؤّدى م�شم�ن عقد الزواج الذي مت بينهما 
وتهديدات  بل  وحتذيرات،  اأخالقية،  ت�جيهات  هناك  طبعًا  الكاملة.  وباإرادتها 
�شمنية يف القراآن الكرمي ويف الأحاديث ال�شريفة بعدم اإ�شاءة الرجل ا�شتغالل هذه 
ويعاقب  بالظلم،  ير�شى  ول  عليم،  �شيء  بكل  وه�  باملر�شاد  لأن اهلل  ال�شالحية، 
َتاِن  اَلُق َمرَّ عليه، اإن عاجاًل واإن اآجاًل. مثال ذلك ما جاء يف ق�له »عز وجل«: {الطَّ

َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن} »البقرة:229«.
وق�له »عز وجل«: {َوِإَذا َطلَّْقُتُم النََّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف 
َفَقْد  َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمن  لََّتْعَتُدوْا  ِضَراًرا  ُتْمِسُكوُهنَّ  َواَل  ِبَمْعُروٍف  ُحوُهنَّ  َسرِّ َأْو 
َظَلَم َنْفَسُه َواَل َتتَِّخُذَوْا آَياِت اهلِل ُهُزًوا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اهلِل َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل 
ُقوْا اهلَل َواْعَلُموْا َأنَّ اهلَل ِبُكلِّ َشْيٍء  َن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعُظُكم ِبِه َواتَّ َعَلْيُكْم مِّ

َعِليٌم} »البقرة:231«.
َفاْحَذُروُه}  َأنُفِسُكْم  ِفي  َما  َيْعَلُم  اهلَل  َأنَّ  يق�ل: {َواْعَلُموْا  اأخرى  اآية  ويف 

»البقرة:231«.
ويف الآية 237: {َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ اهلَل 

ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي}.
وبعد اأن يبنّي بع�س الأحكام يف �ش�رة الطالق يق�ل »عز وجل«: {َوِتْلَك ُحُدوُد 

اهلِل َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهلِل َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه}»الطالق:1«.
ويف احلديث النب�ي: )ا�شت��ش�ا بالن�شاء خريًا؛ فاإنهن ع�اٌن عندكم( اأي املراأة 
اأ�شرية ورهينة هذه ال�شالحية التي اأعطتها للرجل �شمن عقد الزواج )اأخذمت�هن 
َمن  اأّن  اإىل  �شمني  تنبيه  هذا  ويف  اهلل(  بكلمة  فروجهن  وا�شتحللتم  اهلل،  باأمانة 

يعبث بهذه ال�شالحية اإمنا يجعل اهلل له خ�شيمًا.
ال�شالحية  هذه  جتاوز  ميكن  ل  ال�شرعية،  الناحية  ومن  ال��شع،  هذا  �شمن 
)املجتهد  ال�شرعي  احلاكم  ِقبل  ِمن  اإل  واخرتاقها  املــراأة  قبل  من  للزوج  املعطاة 
العادل(.. متى؟ وكيف؟ وهل ِمن بديل؟ هذا ما �شاأتناوله فيما يلي باإذن اهلل »عز 

وجل«.
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اخلطبة الثانية
طّلقُتك نفسي

تعي  اأن  فعليها  الزواج،  ُتقدم على  املراأة عندما  اأن  الأوىل  ذكرُت يف اخلطبة 
متامًا اأنها ُتعطي للزوج - �شمنيًا - احلق احل�شري بالطالق. وذكرت اأي�شًا اأنه ل 
ميكن جتاوز هذه ال�شالحية املعطاة للزوج من قبلها اإل ِمن ِقبل احلاكم ال�شرعي 
لأ�شباب معّينة،  للطالق  اإليه طلبًا  الزوجة  اإذا جلاأت  اأنه  اأي  العادل«...  »املجتهد 
فاإنه يق�م حينئذ بالتاأكد من الأمر، فل� ثبت له ذلك طالب الزوج بالطالق، فاإن 
اإجباره، قام احلاكم ال�شرعي  اأو مل ميكنه  اأجره، فاإن مل يطّلق  مل يطّلق الزوج، 

بتطليقها، وهذا ما ُيعرف بعن�ان »طالق احلاكم«.
وبح�شب جمم�عة من الفقهاء فاإن الأ�شباب التي ِمن خاللها يتدّخل احلاكم 

ال�شرعي للطالق:
1- ما اإذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها، ومن الطالق. وُيلحق بها ما اإذا كان 

غري قادر على الإنفاق عليها، وامتنع مع ذلك من طالقها.
2- ما اإذا كان ُي�ؤِذيها وَيظلُمها ول ُيعا�شُرها باملعروف، كما اأمر اهلل»تعاىل«به.

3- ما اإذا هَجرها متامًا ف�شارت كاملُعّلقة، ل هي ذات زوج ول هي خلّية.
• عقبات يف الطريق:

بالطبع - �شمن ظروفنا احلالية - فاإّن اللج�ء اإىل احلاكم ال�شرعي وح�ش�ل 
قبل  ِمــن  بع�شها  عن  ْثــُت  حتــدَّ عقبات،  عــدة  ي�اجه  احلاكم  طــالق  على  الزوجة 

وبالتف�شيل، ومن بينها:
الزوجة  افرت�شنا ح�ش�ل  ل�  لأننا  اأي�شًا،  القان�ين  امل�شار  1. �شرورة مراعاة 
على الطالق من خالل حاكم �شرعي، دون املحاكم الر�شمية، فاإنها �شتبقى زوجة 

بنظر القان�ن، ويتعّقد و�شعها اأكث.
2. حاليًا لي�س عندنا يف املحاكم يف الك�يت اأي جمتهد يق�م بهذا الدور، ومن 
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يعطيه  َمن  اأو  املجتهد  �ش�ى  �شخ�س  اأي  �شالحيات  من  لي�س  الفقهية،  الناحية 
املجتهد هذه ال�شالحية اأن يق�م بذلك.

خالل  من  الطالق  على  الظروف  هذه  يف  لت  ح�شَ ل�  الزوجة  اأن  يعني  وهذا 
املحكمة - دون ر�شا الزوج - فه� غري معتر، وبنظر ال�شرع هي زوجة، واإن كانت 

من الناحية القان�نية مطلقة.
3. قد يك�ن من ال�شع�بة يف بع�س احلالت اأن ُتثبت املراأة ما ي�شت�جب طالقها 
امل�شار  هذا  يجعل  مما  الر�شمية،  املحاكم  يف  وحتى  بل  ال�شرعي،  احلاكم  باأمر 

ال�حيد كالعدم.
• توكيل الزوجة:

اأن ت�شرتط  البداية ه�  ال��شع منذ  لتفادي هذا  اإحدى احلل�ل املطروحة  لعل 
املراأة يف عقد الزواج اأن تك�ن وكيلة عن زوجها يف اأمِر طالقها، اإما ُمطَلقًا، اأو يف 
ظرف معنّي، واأنه ل� اأرجعها يف عّدة الطالق الرجعي ا�شتمّرت وكالتها يف الطالق.. 
اأو اأن تك�ن ال�كالة لأبيها مثاًل. اأو اأن تك�ن وكيلة عن الزوج يف خ�ش��س الطالق 

اخُللعي، مع وكالة يف قب�ل بذل اخللع.
وحيث اأنها َجعلت ال�كالة �شمن عقد الزواج، فلن ي�شتطيع الزوج عزلها منه.. 
دون اأن ت�شلبه ال�كالة احلق يف اأن يطّلقها ل� �شاء ذلك. يف هذه احلالة ل حتتاج 
الزوجة للج�ء اإىل حاكم �شرعي، وميكنها بهذه ال�كالة اأن تطّلق نف�شها يف املحاكم 
�شاهدين عدلني  للطالق، من ح�ش�ر  املعترة  ال�شروط  �شاءت �شمن  ل�  الر�شمية 
وغري ذلك، ويك�ن طالقها نافذًا �شرعًا وقان�نًا، ومب�شار زمني ق�شري دون تعقيدات.

• تنبيهات مهمة:
ولكن اأوّد هنا اأن اأنّبه اإىل اأمرين:

اأو   - الــزواج  على  املقبل  الرجل  بنظر  يك�ن  وقد  ماأل�ف،  الأمــر غري  1. هذا 
الأمر رف�شًا من  اأمرًا غري مقب�ل وحمرج، وقد نالقي عند يطرح هذا  والديه - 
قبلهم واحتجاجًا عنيفًا.. بينما ه� من وجهة نظر البنت - ووالديها - اأمر اإيجابي 

وحمم�د، وُن�شَكر على طرحه.
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روي  اإذ  ال�شالم«  »عليه  علي  امل�ؤمنني  اأمري  بكلمة  الأعزاء  اإخ�اين  اأذّكر  وهنا 
وبني  بينك  فيما  ميزانًا  نف�شك  اجعل  ُبنّي،  )يا  ال�شالم«:  »عليه  للح�شن  قال  اأنه 
اأن هذه  تخّيل  لها(..  تكره  له ما  واكره  لنف�شك،  فاأحِبب لغريك ما حتّب  غريك، 
الفتاة ابنتك، وال�ش�رة معك��شة، اأَما كنت حتب اأن َتّتخذ من الإجراءات ما ي�شمن 

�شعادتها يف امل�شتقبل اأو يقلل من ال�شرر الالحق بها؟
واأمزجتهم  النا�س  بنف��س  ومرتبطة  اجتماعي  ُبعد  ذات  الق�شية  هــذه   .2
واأه�ائهم اأي�شًا، وبكل و�ش�ح اأق�ل اأننا ل منلك دلياًل عمليًا على اأن هذا الإجراء 
ميّثل حاًل يعالج م�شكلة اجتماعية دون �شلبيات، فامل�شاألة �شتك�ن يف بع�س احلالت 
ُعر�شة لقرار م�شتعجل وانفعايل وغري مدرو�س من قبل الزوجة، وقد يك�ن اتباعًا 

له�ى، وغري ذلك، متامًا كما ه� احلال ل� كان الطالق بيد الزوج وحده.
• دعوة ملشروع عملي:

اأن تك�ن وكيلًة عن  الزوجة  التفكري بجّدية يف ُمقرتح ا�شرتاط  اأمتناه، ه�  ما 
والقان�نية  ال�شرعية  املختلفة،  الن�احي  من  ودرا�شته  نف�شها،  طــالق  يف  الــزوج 
والجتماعية، واإحكام اأمِره، ولرمبا نحن بحاجة اإىل عقد بع�س احللقات النقا�شية 
اأولياء الأم�ر وال�شباب من اجلن�شني وبع�س من علماء  اجلادة التي ي�شرتك فيها 
الدين ورجال القان�ن واملخت�شني يف علم الجتماع وعلم النف�س للخروج بت�شّ�ر 
عملي ح�له، فقد يك�ن فيه خال�ٌس من معاناٍة متكررة تزدحم بها اأروقة حماكمنا.
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َثاَلِث  اإِىَل  َيْحَتاُج  )امْلُ�ؤِْمُن  قال:  اأنه  ال�شالم«  »عليه  اجل�اد  الإمام حممد  عن 
ُحُه(. ْن َيْن�شَ ، َوَواِعٍظ ِمْن َنْف�ِشِه، َوَقُب�ٍل مِمَّ اٍل: َتْ�ِفيٍق ِمَن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِخ�شَ

رحلة الإن�شان يف هذه احلياة م��ش�فة يف كتاب اهلل »تعاىل« بالتايل: {َيا َأيَُّها 
اإْلِنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه} »الإن�شقاق:6«. والكدح ه� ال�شعي 
مع العناء. وبح�شب الإمام اجل�اد »عليه ال�شالم« يف ما روي عنه فاإن الإن�شان يف 

هذه الرحلة بحاجة اإىل ثالثة اأم�ر:
1. ت�فيق من اهلل: لأن كل الأم�ر بيد اهلل، ول� �شاء النا�س �شيئًا ومل ي�شاأ �شبحانه 
فلن يتحقق. وهذا ي�شتدعي اأن يتعلق قلب امل�ؤمن باهلل على الدوام، يف اأكر الأم�ر 
وال�شداد يف �شالته  الت�فيق  وي�شاأله  املع�نة  ويطلب منه  فيت�كل عليه،  واأب�شطها.. 

واأدبار ال�شل�ات ويف كل اآن.
ل تتكل فقط على تدبريك لالأم�ر، فما اأكث ما يت�شّ�ر الإن�شان اخلري يف �شيء، 
فاإذا به يف �شيء اآخر.. ا�شاأل�ا اهلل الت�فيق دائمًا واأن يختار لكم ما ه� خري، ل ما 

ترونه خريًا.
يهمهم  ل  وقد  ال�شر،  لك  يبغي  وقد  ينافق،  قد  املجتمع  لأن  ذاتــي:  وعظ   .2
الرقيب على  اأنت  وين�شح�ك.. كن  يقّيم�ك  اأن  الآخرين  تنتظر من  اأمرك.. فال 
نف�شك، وذّكر نف�َشك على الدوام بالأ�ش�س التي من خاللها ُت�شلح اآخرتك بدنياك.

15 مار�س 2019 م8 رجب 1440 هـ

اخلطبة الأوىل
ثالث خصال 
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3. قب�ل الن�شيحة: ل ُتكاِبر، ول ت�شتكر على النا�شح الأمني، ول تاأخذ الأم�ر 
على حممل �شخ�شي.. فنقد مثل هذا الإن�شان ملا �شدر عنك ل يعني نقدًا لذاتك 
مبا ه� اأنت، بل �شادر عن حّبه لك وخ�فه عليك، وامل�ؤمن مراآة اأخيه امل�ؤمن، فاإن 

مل تعك�س املراآة ال�ش�رة، فما �شاأنها اإذًا؟
الن�شيحة،  ويقبل�ن  اأنف�َشهم،  يحا�ِشب�ن  ممن  نك�ن  اأن  واإيــاكــم  اهلل  وفقنا 
ويّتعظ�ن بامل�اعظ، فاإّن هذه احلياة اإىل فناء، ول يبقى لالإن�شان مما ُي�شِلح اآخرَته 

اإل الإميان والعمل ال�شالح.

اخلطبة الثانية
ملكّيون أكثر من امللك

لت اإليه من اأب�اب  ل �شك اأن عن�ان الهداية - اأعني اأن تهدي اإن�شانًا اإىل ما ت��شّ
اخلري - ُيعّد من الأم�ر املحّببة واملندوب اإليها يف الإ�شالم.

 وقد جاء يف �شحيح البخاري برقم 3973: )عن اأبي حازم قال اأخرين �شهل 
خير:  ي�م  قال  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن  عنه«  اهلل  »ر�شي  �شعد  بن 
ويحبُّه  ور�ش�َله  اهلَل  يحبُّ  يديه،  على  اهلل  َيفتح  رجــاًل  غــدًا  الراية  هذه  لأُعطني 
اأيهم  اأي يخ��ش�ن ويتناق�ش�ن )ليلتهم  النا�س يدوك�ن(  اهلُل ور�ش�ُله. قال: فبات 
ُيعطاها، فلما اأ�شبح النا�س َغَدوا على ر�ش�ل اهلل»�شلى اهلل عليه واآله«، كلُّهم يرج� 
اأن ُيعطاها. فقال: اأين علي بن اأبي طالب؟ فقيل: ه� يا ر�ش�ل اهلل ي�شتكي عينيه. 
قال: فاأر�َشل�ا اإليه فاأُتي به، فَب�شَق ر�ش�ل اهلل»�شلى اهلل عليه واآله« يف عينيه ودعا 
له َفَراأ حتى كاأْن مل يكن به وجع. فاأعطاه الراية فقال علي: يا ر�ش�ل اهلل، اأقاتُلهم 
اإىل  ادعهم  ثم  ب�شاحتهم،  تنِزَل  ر�شِلك حتى  انُفذ على  فقال:  مثَلنا؟  يك�ن�ا  حتى 
لأَن يهدي اهلل بك  واأخرهم مبا يجب عليهم من حق اهلل فيه، ف�اهلل  الإ�شالم، 

َعم(. رجاًل واحدًا خرٌي لك ِمن اأن يك�ن لك ُحْمر النَّ
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يف املنظ�ر الإ�شالمي، هكذا هي قيمة اأن تهدي اإن�شانًا.. ولكن الكالم كلَّ الكالم 
يف الأ�شل�ب وال�ش�ابط التي على اأ�شا�شها تتحرك يف هذا الجتاه.

على �شبكة الإنرتنت م�اقع ومنتديات اإ�شالمية ومذهبية خم�ش�شة للتخا�شم، 
النقا�شات  بُعنف  عليها  املّطلع  ر  وُتذكِّ كالمية،  حرب  �شاحة  تك�ن  ما  اأ�شبه  وهي 
والبح�ث التي كانت يف اأج�اء علم الكالم، والتي كانت ت�شل يف بع�س حمطاتها 
اإىل تكفري هذا الطرف اأو ذاك، ولرمبا لأب�شط الأم�ر، ومل حتقق لالأمة الإ�شالمية 
اإل املزيد من التمّزق والت�شرذم والت�شّظي. بالطبع هذه ال�ش�رة لي�شت منح�شرة 
مبا يجري على �شبكة الإنرتنت، ولكنها باتت هي ال�ش�رة الأو�شح والأكث انت�شارًا، 

ل�شيما عند بع�س ال�شباب املتحّم�شني.
فما ه� م�قف اأهل بيت النب�ة »عليهم ال�شالم« من هذا الأ�شل�ب؟ لعل احلديث 
ح امل�شاألة مبا يدع� الأعزاء اإىل اإعادة التفكري يف الأمر، ويف م�قفهم،  التايل ي��شّ
اجعل�ا  ال�شالم«:  »عليه  اهلل  عبد  اأب�  )قال  ال�شيعة:  و�شائل  ففي  اأ�شاليبهم،  ويف 
اأمَركم هذا هلل، ول جتعل�ه للنا�س، فاإنه ما كان هلل فه� هلل، وما كان للنا�س فال 

م�ا بدينكم، فاإّن املخا�شمة مُمر�شٌة للقلب(. ي�شعد اإىل ال�شماء. ول ُتخا�شِ
• تنبيه مهم جداً :

هي  هل  للذات؟  انت�شار  هي  هل  الجتــاه،  هذا  دوافــع حركتنا يف  يف  لنبحث 
ا�شتعرا�س للق�ة؟ هل هناك دوافع دني�ية خفية ل تنك�شف اإل باملراجعة ال�شريحة 
فيه، ومن  بركة  للذات فال  اأو  للنا�س  واأما ما كان  ينم�،  النف�س؟ فما كان هلل  مع 
اإن كنت قد ربحت فردًا  القل�ب..  وي�ِغر  الأحقاد  اأنه ميّكن  ال�شلبية  نتائجه  اأهم 
يبغ�ش�نك  الذين  قد خلقت ماليني اخل�ش�م  فاإنك  مائة،  اأو  اأو ع�شرة  فردين  اأو 
ويبغ�ش�ن ما تنتمي اإليه. ثم هل تريد اأن تك�ن ملكيًا اأكث من امللك؟ ها ه� �شاحب 
الأمر يق�ل لك ل ت�شلك هذا ال�شبيل بهذه ال�ش�رة.. هناك طرق اأخرى: {اْدُع ِإِلى 
َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك 

ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن} »النحل:125«.
وعن الإمام ال�شادق »عليه ال�شالم«: )ك�ن�ا دعاة للنا�س بغري األ�شنتكم، لريوا 

منكم ال�رع والجتهاد وال�شالة واخلري، فاإن ذلك داعية(.
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بالكف عن  اإلينا  دعاة  ك�ن�ا  ل�شيعتنا:  قل  ل!  )اأي مف�شّ ال�شالم«:  »عليه  وعنه 
حمارم اهلل واجتناب معا�شيه، واتباع ر�ش�انه، فاإنهم اإذا كان�ا كذلك كان النا�س 

اإلينا م�شارعني(.
ال�شادق  الإمـــام  قــال  حيث  معه،  بــداأنــا  الــذي  اخلــر  لتتمة  جديد  من  نع�د 
»عليه ال�شالم« بعد ذلك: )اإن اهلل »عز وجل« قال لنبيه »�شلى اهلل عليه واآله«: {

ُتْكِرُه  َيَشاُء}، وقال: {َأَفَأنَت  َيْهِدي َمن  َوَلِكنَّ اهلَل  َأْحَبْبَت  ِإنََّك اَل َتْهِدي َمْن 
النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي}. ذروا النا�س، فاإّن النا�س اأخذوا عن النا�س، واإنكم 

اأخذمت عن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وعلي »عليه ال�شالم«، ول �ش�اء(.
ل  اأق�ل  وكاأنني  ب�شكل خاطيء،  ُتف�ّشروا كالمي  ل  يق�ل:  ال�شالم«  »عليه  كاأنه 
قيمة لّتباعكم ملدر�شة اأهل البيت »عليهم ال�شالم«، واأّن لكم اأن تختاروا ما �شئتم، 
ولكن اعط�ا للنا�س العذر، فالظروف مل ُت�شعفهم ملعرفة ما عرفتم، وللتم�شك مبا 
مت�شكتم به. ثم قال: )واإين �شمعت اأبي »عليه ال�شالم« يق�ل: اإذا َكتب اهلل على عبٍد 

اأن ُيدخَله يف هذا الأمر، كان اأ�شرع اإليه من الطري اإىل وكره(.
• اهلداية ال تكون بالقسوة:

اأدع� نف�شي واأدع� اإخ�اين - ول �شيما ال�شباب - اإىل التفكري مليًا يف الدوافع 
مع  اجلدلية  حركتهم  يف  ما،  لأمر  للدع�ة  خاللها  من  ينطلق�ن  التي  والأ�شاليب 
اأتباع الديانات الأخرى، اأو داخل الدين ال�احد، بل بني اأتباع املذهب ال�احد، فاإن 
افتح�ا  والتخا�شم،  واملناكفات  والإ�شاءة  بالق�ش�ة  تتحقق  ل  به  اآمنتم  ملا  الهداية 
بالأ�شل�ب  واحدًا  مك�شبًا  حّققتم  ولئن  وعق�َلهم،  قل�َبهم  لتفتح�ا  للنا�س  قل�َبكم 

اخلاطيء، فاإّن ما تخ�شرونه ويخ�شره الإ�شالم بذلك َيبلغ اأ�شعافًا م�شاعفة. 
ت�شّنع  وبال   - الطاهرة  وقل�ُبكم  ِخ�شاِلكم  وح�شُن  املحم�دة  �شريُتكم  ولتكن 
عنه:  روي  ما  ال�شالم« يف  »عليه  علي  قال  كما  الآخرين،  ع�ُنكم يف هداية  - هي 
ه �َشْمع( اأي ل ت�شمئز منه النف��س )ول َيعِدُله َنْفع( لأنه  ُجّ )اإن ال�عظ الذي ل مَيُ
الأكث تاأثريًا والأقرب للم�شلحة العامة )ما �َشكت عنه ل�شاُن الق�ل، وَنطق به ل�شاُن 

الفعل(.
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)ُثمَّ  قــال:  ال�شالم«  »عليه  عليًا  اأن  البالغة  نهج  من   176 برقم  اخلطبة  يف 
التك�شري  التهزيع ه�  َواِحدًا(  اللِّ�َشاَن  َواْجَعُل�ا  ِريَفَها،  َوَت�شْ اْلأَْخاَلِق  َوَتْهِزيَع  اُكْم  اإِيَّ
يك�ّشر عظام  لأنه  الأ�شد )الهّزاع(،  اأ�شماء  فاإن من  ولذا  اأجزاء..  اإىل  والتحطيم 
فري�شته ويحّطمها باأنيابه وقب�شته.. والت�شريف ه� التغيري والتبديل. وحيث ربط 

الإمام »عليه ال�شالم« هذا بالأخالق، فاإنه ميكن ت�شّ�ر ذلك على ثالثة اأنحاء.
النح� الأول: اأن يلتزم باملباديء الأخالقية مع فئة من النا�س فقط.. ال�شدق.. 
الأمانة.. العدل.. واأمثالها ل حت�شر يف �شل�كياته اإل مع اأتباع دينه.. اأو مع اأتباع 
مذهبه.. اأو مع اأبناء قبيلته.. اأو مع ذوي ال�شاأن اأو مع طبقة معينة.. بينما تغيب هذه 
الأخالقيات متى ما تعامل مع غريهم. الإمام يحّذر من مثل هذا ال�شل�ك املعيب.. 
فالأخالق ل تتجزاأ.. الذي ل يكذب على امل�شلمني ل يكذب على غريهم.. والذي 
يك�ن اأمينًا مع اأتباع مذهبه ل يخ�ن غريهم.. والذي ل يغ�ّس اأبناء قبيلته ل يغ�ّس 

�ش�اهم.. والذي ل ي�شيء اإىل اأعرا�س ذوي ال�شاأن ل ي�شيء اإىل اأعرا�س غريهم.
النح� الثاين: اأن تتبّدل اأخالقياته بح�شب الظروف، فاإذا كان يف حال الر�شا 
والبهتان  لل�شتائم  ل�شانه  اأطلق  غا�شبًا  كان  واإن  الأخالقي،  �شل�كه  يف  راقيًا  كان 
ال�شغط،  حتت  فه�  معك��شة،  البع�س  عند  احلالة  تك�ن  ولرمبا  الكالم.  وقبيح 
لأنه  ُمهّذبًا،  ُم�ؤّدبًا  وُي�شبح  يلني  ذلك،  واأمثال  املادية  احلاجة  اأو  املر�س  ك�شغط 

22 مار�س 2019 م15 رجب 1440 هـ

اخلطبة الأوىل
تصريف األخالق 
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اأن  اأو  اأن يتحملها  التي ل ي�شتطيع  ي�شعر بال�شعف واخل�ف من رّدة فعل الآخرين 
ي�اجهها. اأو يتغرّي اإىل الأف�شل لأنه ي�شعر باأن و�شعه هذا عق�بة اإلهية، فيخاف اأن 
ت�شتد وتزداد. اأو لأنه مك�ش�ر احلال ي�شعر بال�شعف واحلاجة، فينحني اأمام العا�شفة، 
ويتاأّدب باأدب اهلل، اأماًل يف اأن تتدّخل يُد العناية الإلهية لَتنت�شَله مما ه� فيه من 
ال�شعف واله�ان واحلاجة. ولكن مبجرد اأن تع�د اإليه ق�ُته، َي�شتعلي وَيطغى وَيع�د 

اإىل �شريته الأوىل: {َكالَّ ِإنَّ اإْلِنَساَن َلَيْطَغى، َأن رَّآُه اْسَتْغَنى} »الأعلى:7-6«.
اأو َمن  اأمام معارفه  النح� الثالث: يتمّثل يف النم�ذج الذي يتم�ّشك بالأخالق 
يريد اأن يحّقق م�شاحَله من خاللهم رياًء.. فاإذا غاب عن اأعينهم انحّط اإىل اأدنى 

م�شت�ى.
اأن الأخالق بالن�شبة اإىل مثل هذه النماذج من النا�س لي�شت  وخال�شة الق�ل 
حقيقة متج�ّشدة يف فكرهم وم�شاعرهم و�شل�كياتهم، بل هي مبثابة قطع من الثياب 
التي يرتدونها فيتجّمل�ن بها متى �شاءوا، وي�شع�نها جانبًا متى ما حال لهم ذلك.. 
اإنها جمّرد قطع من الكماليات الزائفة، ل َت�شدر عن قناعة، ول َتتجّلى عن �شع�ر 
�شادق.. فلنحذر اأن نك�ن من املتلّ�نني اأخالقيًا، اأو من الذي يجعل�ن من الأخالق 
و�شيلة لبل�غ غاية زائلة، اأو من الذي يراوؤون يف اأخالقهم.. فهذه لي�شت �ش�ى اأخالق 

املنافقني.. واأما امل�ؤمن�ن فهم الذين َعَرف�ا الأخالق دينًا وِفطرًة وحياة.

اخلطبة الثانية
إرهاب اليمني املتطرف

َناِء َعَلْيِه،  ا َبْعَد َحْمِد اهلِل َوالثَّ عن اأمري امل�ؤمنني علّي »عليه ال�شالم« اأنه قال: )اأَمَّ
ي َبْعَد اأَْن َماَج  َئ َعَلْيَها اأََحٌد َغرْيِ ا�ُس، َفاإِينِّ َفَقاأُْت َعنْيَ اْلِفْتَنِة، َومَلْ َيُكْن ِلَيْجرَتِ اأَيَُّها النَّ
الَكَلب، وه� الداء  َكَلُبَها( ا�شتدت الإ�شابة بداء  َغْيَهُبَها( امتّدت ُظلمُتها )َوا�ْشَتدَّ 

ه كلب م�شاب به. الذي ي�شيب َمن يع�شّ
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فتنة اخل�ارج وحرب  بعد  ال�شالم« جاء  »عليه  الق�ل من علي  اأن هذا  املروي 
اأن  بلحاظ  معها،  التعامل  كيفية  باحلرية يف  النا�س  اأ�شابت  فتنة  وهي  النهروان، 
اخل�ارج كان�ا �شمن التقييم الظاهري من اأهل الدين، ويحفظ�ن القراآن، وُيكِثون 

من العبادة، ذوي الثفنات، وكان �شعارهم )ل ُحكم اإل هلل(.
بعد  امل�شّلحة  بامل�اجهة  الق�م  هــ�ؤلء  من  احلا�شم  امل�قف  اتخاذ  اأّن  �شك  ول 
ارتكابهم للجرائم املختلفة ومتّردهم وامتناعهم عن قب�ل كل حماولت ثنيهم عن 
انحرافهم وبال�ش�رة التي عّر عنها »عليه ال�شالم«: )َماَج َغْيَهُبَها، َوا�ْشَتدَّ َكَلُبَها( 
ُيعّد اأمرًا �شعبًا جدًا بالن�شبة لقائد يخاف اهلل »عز وجل«، اأو ينظر اإىل ردود فعل 

ي(. َئ َعَلْيَها اأََحٌد َغرْيِ املجتمع الذي يحكمه... ولذا قال: )َومَلْ َيُكْن ِلَيْجرَتِ
ول  القبلة،  اأهل  قتال  يهاب�ن  كان�ا  كلَّهم  النا�َس  )لأّن  احلديد:  اأبي  ابن  قال 
يعلم�ن كيف يقاتل�نهم، هل ُيتبع�ن م�ّليهم اأم ل؟ وهل ُيجهزون على جريحهم اأم 
ل! وهل ُيق�شم�ن فيَئهم اأم ل! وكان�ا َي�شتعظم�ن قتاَل َمن ي�ؤّذن كاأذاننا، وي�شّلى 

ك�شالتنا(.
ثم لحظ كيف و�شف الإمام »عليه ال�شالم« حالة َمن يتاأّثر بهم وُيبتلى بدائهم.. 
عار.. و�شف معرِّ جدًا ملن  اإنه ُي�شاب بال�شُّ ب ال�شديد ملا ه� مقّد�س..  داء التع�شّ
ُيبتلى بداء التطّرف ملا ه� مقّد�س بنظره، �ش�اء اأكان دينًا اأو ِعرقًا اأو وطنًا اأو غري 

ذلك.. وه� داء ُمعدي وعنيف جدًا.
وينبغي اأن نالحظ اأننا ل نتحدث عن امل�شاعر الإيجابية التي يحملها الإن�شان 
ال�طن. عن  اأو  الق�مية  اأو  اأو املذهب  جتاه َمن ي�شرتك معه يف عن�ان ما كالدين 
الزهري قال: )�ُشئل علي بن احل�شني »عليه ال�شالم« عن الع�شبية فقال: الع�شبية 
التي ياأثم عليها �شاحبها اأن يرى الرجُل �شراَر ق�مه خريًا ِمن خيار ق�م اآخرين، 
ولي�س من الع�شبية اأن يحب الرجل ق�َمه، ولكْن ِمن الع�شبية اأن ُيعني ق�َمه على 
يف  تتمّثل  مَر�شية  حالة  اإىل  ليتحّ�ل  الأمــر  يتطّ�ر  حني  امل�شكلة  اأن  اأي  الظلم(. 
ب فتفقد اتزانك يف تقييم الآخرين،  التطّرف ال�شديد الذي يق�ُدك اإىل اأن تتع�شّ
وحتيد عن احلق يف اتخاذ م�قف عادل حني يدور الأمر بني هذا الذي ه� اأقرب 

اإليك وفق عن�ان ما، وبني الآخرين.
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• مواجهة صعبة:
وم�اجهة مثل هذا التطّرف والت�شدد الدينّي اأو العرقي اأو حتى ال�طني الذي 
قد يبلغ حّد ال�ش�فينية لي�س بالأمر ال�شهل، فالعناوين التي يتم�ّشك�ن بها، واملررات 
التي قد يطرح�نها لرمبا ُتقنع البع�س، خا�شة واأن اأكث النا�س ينخدع�ن بالظاهر 
ازدادت  العاطفي،  ال�تر  على  ال�شرب  يف  ف�ن  املتطرِّ جنح  واإذا  وبال�شعارات.. 

احتمالت جناحهم يف اإ�شابة الآخرين بعدواهم.
ولرمبا ل ُتقنع حركُتهم ومق�لُتهم النا�س، ولكنهم يك�ن�ن عاجزين عن الردِّ 
اتخاذه منهم..  ينبغي  الذي  امل�قف  ال�شك من  واإبطالها، ويقع�ن لذلك يف  عليها 
قال :     )ملا  الَبَجلّي  جندب  عن  للطراين  الأو�شط  املعجم  يف  التايل:  اخلر  لحظ 
الدولة )خرج يف طلبهم،  التمرد وخرج�ا على  اأعلن�ا  اأي  عليًا(  فاَرقت اخل�ارج 
فانتهينا اإىل ع�شكِرهم، فاإذا له دويٌّ كدويِّ النحل ِمن قراءة القراآن، واإذا فيهم 
اأي الذين كان�ا معروفني بالزهد والعبادة )قال فدخلني من  اأ�شحاب الران�س( 
ه�ؤلء  قتال  يف  كان  اإن  اللهم  وقلت :    اأ�شلي  وقمت  فر�شي  عن  فنزلت  �شّدة،  ذلك 
الق�م لك طاعة فاأذن يل فيه. فمّر بي علي فقال ملا حاذاين :   نع�ذ باهلل من ال�شك 
يا جندب. فلما جئُته اأقَبل رجٌل على ِبرَذْون( غري العربي من اخليل والبغال )يق�ل :   
اآخر  ثم جاء  ما قطع�ه.  قال :    النهر.  قد قطع�ا  فاإنهم  بالق�م حاجة  لك  كان  اإْن 
كذلك ثم جاء اآخر كذلك قال :   ل ما قطع�ه ول يقطع�نه ولُيقَتُلّن ِمن دوِنه، عهٌد ِمن 
اهلل ور�ش�له. قلت :   اهلل اأكر! ثم ركبنا ف�شايرُته فقال يل :   �شاأبعُث اإليهم رجاًل يقراأ 
امل�شحف يدع�هم اإىل كتاب اهلل و�شنة نبيهم، فال يقبل علينا ب�جهه حتى ير�شق�ه 
بالنبل، ول ُيقتل مّنا ع�شرة ول ينج� منهم ع�شرة .  قال :   فانتهينا اإىل الق�م فاأر�شل 
اإليهم رجاًل فرماه اإن�شان فاأقبل علينا ب�جهه فقعد .  وقال علي :   دونكم الق�م فما 

ُقِتل منا ع�شرة ول جنا منهم ع�شرة (   . 
الأفكار  حد  عند  تطّرفهم  يف  يت�ّقف�ن  ل  املتطرفة  املتبّنيات  اأ�شحاب  اإن  ثم 
ت�شرفاتهم  على  فينعك�س  الأمــر  ليتطّ�ر  ذلك  يتجاوزون  ما  عادة  بل  والكلمات، 
امل�ؤمنني  اأمــري  عهد  على  اخلـــ�ارج  من  كــان  كما  متامًا  واأفعالهم،  و�شل�كياتهم 

»عليه ال�شالم«، وكما ه� حال التكفرييني يف هذا الزمان.
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• ُسعار التطّرف:
َر بِدثاِر الإ�شالم بكل �ُشعاِره ووح�شيته،  وكما �شهد العامُل الإرهاَب التكفرييَّ املتدثِّ
ٍط له ِمن ِقَبِل جمم�عٍة  فاإنه ا�شتفاق يف اجلمعة املا�شية على وقع عمٍل اإرهابي خُمطَّ
ميينيٍة متطّرفة �شد امل�شّلني يف م�شجدين من م�شاجد ني�زلندا، ليذهب �شحيَة 
العمل الذي  ذلك ع�شراُت امل�شلمني الأبرياء من اجلن�شني وِمن كل الأعمار، هذا 
اله�اء مبا�شرة عر  اليميني بتنفيذه بدٍم بارد، بل ونقله على  مل يكتف الإرهابي 
الإنرتنت بعد اأن اأعلن م�شبقًا يف اإحدى املنتديات عن عزمه على ارتكاب جرميته، 

وتلّقى الت�شجيع والتمنيات بالت�فيق ممن ي�شارك�نه تطّرَفه. 
اأن  من  الريطانية  الغارديان  �شحيفة  ذكرته  ما  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 
73.3 % من كل اأعمال القتل يف ال�ليات املتحدة خالل العقد املا�شي واملرتبطة 
بالتطّرف وقعت على يد اليمينيني، يف مقابل 23.4% منها وقعت على يد الإرهابيني 
التكفرييني، فاإّن هذا يعني اأّن املجتمع الدويل، ول �شيما الغربي منه، يقف الي�م 
على  قبُل  من  احلرب  اأعلن  كما  اليميني،  الإرهــاب  مل�اجهة  جاّدة  م�ش�ؤوليٍة  اأمام 
ال�شيطاين  الإجــرام  ال�شتفادة من هذا  التفكري يف  فاإّن  واإل  التكفريي،  الإرهــاب 
وت�ظيفه ب�ش�رة اأو باأخرى على الطريقة املخابراتية ووفق ح�شابات بع�س امل�شالح 
ت�شاهلت مع  الغربية كيف  ولتتذكر املجتمعاُت  اأحد بخري..  يع�د على  ال�شيقة لن 
الإرهاب التكفريي يف اأوطانها و�شمحت له بالنطالق يف العامل الإ�شالمي، فما لِبَث 

اأن عاد لين�ُشَر داَءه ووباَله فيها. 
العمل  هذا  يف  ق�شى  َمن  لكل  والرحمة  املغفرة  وتعاىل«  »�شبحانه  اهلل  ن�شاأل 
من  بد  ول  لذويهم،  ال�شر  ُيلِهم  واأن  للم�شابني،  العاجل  وال�شفاء  الإرهــابــي، 
و�شائر  اأديانهم  النظر عن  بغ�س  الطيبة  النف��س  اأ�شحاب  لكل  اأخرية  �شكر  كلمة 
اأو  ب�ش�رة   - ال�شادق  الإن�شاين  التعاطف  اإبداء  يف  �شارك�ا  مّمن  خ�ش��شياتهم 

باأخرى - يف اأج�اء هذا احلدث الأليم.
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يف ال�شرية املباركة لالإمام م��شى الكاظم »عليه ال�شالم« الكثري من ال��شايا 
�شنة  هي  وهذه  ح�له.  من  وللنا�س  لأبنائه  يقّدمها  اأن  على  حر�س  التي  والعظات 
ِبَها  ى  »تعاىل«: {َوَوصَّ قال  اإذ  الكرمي  القراآن  كما حدثنا  الأنبياء  واأبناء  الأنبياء 
ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َفاَل  يَن  الدِّ َلُكُم  اْصَطَفى  ِإنَّ اهلل  َبِنيَّ  َيا  َوَيْعُقوُب  َبِنيِه  ِإْبَراِهيُم 
َما  ِلَبِنيِه  َقاَل  ِإْذ  اْلَمْوُت  َيْعُقوَب  َحَضَر  ِإْذ  ُشَهَداء  ُكنُتْم  َأْم  ْسِلُموَن،  مُّ َوَأنُتم 
َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا َنْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق 

ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن} »البقرة:133-132«.
اإين   ، َبنَيّ )يا  لــُ�ْلــِده:  ال�شالم«  »عليه  الكاظم  الإمــام  و�شايا  من  روي  ومما 
ع معها؛ اإن اأتاكم اآٍت فاأ�شَمَعُكم يف الأُذِن اليمنى  اأو�شيكم ب��شّيٍة َمن َحِفَظها مل َي�شِ
مكروهًا، ثم حتّ�ل اإىل الأُُذِن الُي�شرى فاعَتَذر وقال: مَل اأُقل �شيئًا، فاقَبل�ا ُعْذَره(.
مبثل هذه الروحية العظيمة، ومبثل هذه الأخالق القراآنية ير�ّشخ الإمام يف اأبنائه 
قيمًة اأخالقيًة عملية، ليك�ن�ا الكاظمني للغيظ كما كان، والعافني عن النا�س كما 

ُعرف عنه، حتى بات لقبًا له.
ل اأق�ل هذا لكي نتغنى فقط باأجماد النبي والآل »عليهم ال�شالم«، بل اأحتّدث 
عن مفردة يف منهجهم الإمياين والعبادي والأخالقي الذي ر�شم�ه لنا لن�شري وفقه 

يف هذه احلياة.. ومبقدار ما نلتزم بذلك �شنقرتب منهم، ومن �شعار ال�لء لهم.

29 مار�س 2019 م22 رجب 1440 هـ

اخلطبة الأوىل
أوصوا أبناءكم 

5
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الإميانية  والت�جيهات  ال��شايا  هذه  مثل  مّنا  ي�شمع�ا  اأن  اإىل  بحاجة  اأبناوؤنا 
والأخالقية وِحَكم احلياة.. ل يكفي اأن ُنطعمهم كلما طلب�ا الطعام.. ول يكفي اأن 
نك�ش�هم، واأن ن�ؤّمن لهم امل�شكن املالئم، والرتفيه يف ال�شفر واللعب والت�شّ�ق وما 
اإىل ذلك. وهكذا، فاإّن اأبناءنا بحاجة اإىل التغذية الروحية، والت�جيه الأخالقي، 
معرفًة  وليزدادوا  اهلل،  من  ُقربًا  ليزدادوا  العقلية،  التغذية  اإىل  بحاجة  هم  كما 
اإن�شانيًا راقيًا،  بدينهم، والهدف من وج�دهم يف احلياة، وليك�ن �شل�كهم �شل�كًا 
وليطّ�روا من قدراتهم بدًل من حتطيمها يف الألعاب والأج�اء التي تعزلهم وتزرع 
ال�شالم«:  الكاظم »عليه  ال�قت يعني حياَتهم، وكما قال  اأن  ليعرف�ا  العقد،  فيهم 
لأمر  و�شاعة  اهلل،  ملناجاة  �شاعة  �شاعات:  اأربــَع  زماُنكم  يك�ن  اأن  يف  )اجتهدوا 
الذين يعّرف�نكم عي�بكم ويخل�ش�ن لكم  الّثقاة  املعا�س، و�شاعة ملعا�شرة الأخ�ان 
يف الباطن، و�شاعة تخل�ن فيها للّذاتكم يف غري حمّرم، وبهذه ال�شاعة تقدرون على 
اأن يحا�ِشب�ا  اأو�ش�هم  اأنف�َشهم و�شل�كهم..  اأن يقّيم�ا  اأو�ش�هم  الثالث �شاعات(. 
اأنف�شهم كما قال الكاظم »عليه ال�شالم«: )لي�س مّنا من مل يحا�شب نف�شه يف كّل 

ي�م، فاإْن عمل ح�شنًا ا�شتزاد اهلل، واإن عمل �شّيئًا ا�شتغفر اهلل منه(.
هكذا هي مدر�شة الإ�شالم، مدر�شة النبي والقراآن والآل، فمن مت�ّشك بها جنا، 
الُم َعَلى ُن�ِر اهلِل يِف  يِن َوالُتّقى، ال�َشّ الُم َعَلى َعَلِم الِدّ ومن تخّلف عنها غِرق. ال�َشّ
الُم  �شيد، ال�َشّ ِد الَرّ الُم َعَلى ال�َشِيّ الح، ال�َشّ الُم َعَلى الإِماِم ال�شّ ُظُلماِت الأْر�ِس، ال�َشّ

الُم َعَلى م��شى بن َجعفٍر َوَرحَمُة اهلِل َوَبَركاُتُه. هيد، ال�َشّ َعَلى املقت�ِل ال�َشّ

اخلطبة الثانية
جينالوجيا الفضيحة الصهيونية

فل�شطني؟( عن  تاريخي يف  لليه�د حق  عن�ان )هل  مرة وحتت  ذات  حتدثت 
مدى �شرعية مطالبة اليه�د بالأرا�شي الفل�شطينية، وقلت اآنذاك اأننا اإذا التزمنا 
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هذه الدع�ى من الناحية التاريخية البحتة، اأو العلمانية اإن �شح التعبري، اأي بعيدًا 
عن الن�ش��س الدينية، فاملطالبة باطلة، لأن الكنعانيني وغريهم كان�ا اأ�شبق من 

بني اإ�شرائيل وج�دًا يف هذه الأرا�شي وبع�شرات القرون.
الأر�س، فقد  مّلكهم هذه  باأن اهلل  الدينية  الدع�ى  وفق  واإن كانت مطالبُتهم 
بّينُت باحُلجج، وِمن كتِبهم الدينية اأن ذلك العطاء الإلهي مل يكن بعن�ان الذرية، 
ُيت�ارث عر الزمن، بل كان عطاًء بالعن�ان الر�شايل، لُيقيم�ا  ليك�ن ُملكًا عائليًا 
ديَن اهلل. ومتى ما تخّل�ا عن ذلك، مل ي�شتحق�ا هذه ال�راثة على الأر�س.. وبذا 

ت�شقط دع�اهم وفق القراءة الدينية اأي�شًا.
• علم الوراثة يفضحهم:

وهناك م�شار اآخر لإبطال دع�ى ال�شهاينة بحّقهم يف اإقامة دولٍة على الأرا�شي 
امل�شار حديثًا جدًا،  يه�دية.. ظهرت معطيات هذا  دولة  اأنها  بعن�ان  الفل�شطينية 
الأب�اب،  يغلق يف وجهه  اأن  وي�شعى  يتعامل معه بحذر �شديد،  ال�شهي�ين  والكيان 
يرّوج  التي  امل�شروعيَة  الحتاللية  امل�شاريع  وُي�شقط عن  لأنه ميّثل ف�شيحة كرى، 

لها.. وب�ش�رٍة مدّوية.
وا�شتطاع  احلديثة،  العل�م  من  ُيعدُّ  اجلينات  بدرا�شة  املرتبط  ال�راثة  علم 
اإن�شان  لكل  اأن  فكما  للب�شر..  اجلينية  اخلريطة  يك�شف  اأن  دقيقة  علمية  بطريقة 
جينية  ب�شمة  منا  فرد  لكل  فاإن  كذلك  اأ�شابعه،  على  حمف�رة  به  خا�شة  ب�شمة 

وراثية خا�شة به.
واأجداده  اآبائه  مع  الفرد  اأي�شًا م�شرتكات  فيها  تختزن  ال�راثية  الب�شمة  هذه 
على مدى مئات القرون، ومن خالل ذلك بات هذا العلم الدقيق جدًا قادرًا على 
مت  املرتاكمة،  الفح��شات  نتائج  خالل  ومن  ذلك.  نفي  اأو  لأبيه  ولد  ن�شب  اإثبات 
منها  وتتفرع   ،Haplogroup رئي�شة  فردانية  جمم�عة   20 على  النا�س  تق�شيم 

جمم�عات اأ�شغر واأ�شغر، متامًا ُتر�َشم �شجرة العائلة.
وقد تفّرع عن ذلك م�ؤّخرًا علم يحمل ا�شم »جين�ل�جيا احلم�س الن�وي« اأي 
علم الأن�شاب اجليني، وه� علم ُيعنى بتحديد العالقات الن�شبية والقرابات واأن�اع 

املجاميع اجلينية التي ينق�شم اإليها النا�س.
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ي�شتطيع هذا العلم اأن يك�شف عن وج�د روابط قرابة بني �شخ�شني عا�شا يف 
اأزمنة متباعدة بقَدر اآلف ال�شنني، واأن ُيقّدر ب�شكل تقريبي الزمن الفا�شل بينهما، 
مع ن�شبة خطاأ ب�شيطة، واأن يحدد وج�د ن�شب - ول� بعيد - بني �شخ�شني متزامنني، 

واإن مل ي�جد اأي �شيء ي�حي بالقرابة بينهما.
• موقف سليب:

ــ�يل  ــاتـ ــ�وي« الــروفــ�ــشــ�ر »اأنـ ــ ــن ــ مــ�ؤ�ــشــ�ــس عــلــم »جــيــنــ�لــ�جــيــا احلــمــ�ــس ال
كلي��ش�ف« الأمريكي ال�ش�فييتي الأ�شل اأطلق ت�شريحًا مهمًا مفاده اأن »اإ�شرائيل( 
اليه�د  لع�دة  تدع�  التي  امل�ؤ�ش�شات  مع  ي�شطدم  لأنــه  العلم،  هذا  درا�شة  متنع 

لفل�شطني، ويفّند هذه العالقة التي ترّوج لها ال�شهي�نية.
واأ�شار كلي��ش�ف اإىل اأن اأبحاث هذا العلم ت�شر بالرواية اخلا�شة بـ »اإ�شرائيل«، 
وما يثبته هذا العلم يخالف الت�ش�رات التي حاولت ال�شهي�نية تر�شيخها عن نقاء 
اأن اليه�د خليط من الأجنا�س والق�ميات،  ُيثبت  ال�شعب اليه�دي، لأن هذا العلم 

ولي�ش�ا فقط بني اإ�شرائيل.
وقال اأي�شًا يف كتاٍب �شدر له اأّن ِمن بني 399 يه�ديًا اأُجريت عليهم اختبارات 
اإبراهيم  النبي  ــة  ذري من  يك�ن�ا  اأن  ميكن  فقط   92 اأن  تبنّي  الــنــ�وي  احلم�س 
جماميع  اإىل  ينتم�ن  اأفــراد   307 عددهم  يبلغ  الذين  والباق�ن  ال�شالم«،  »عليه 

فردانية ل عالقة لها به.
نتنياه�  بنيامني  احلــايل  ال�شهي�ين  الـــ�زارء  رئي�س  اأن  ذكــر  اأنــه  والطريف 
-بالدليل اجليني- من �شاللة جينية »جمم�عة فردانية« اأوروبية، وهي R1a، ول 
يعق�ب  النبي  لذرية  املفرَت�شة  الفردانية  باملجم�عة  ال�شاللة  لهذه  مطلقًا  عالقة 
»عليه ال�شالم«. هذه احلقيقة العلمية ُتعّري مزاعم دولة الكيان ال�شهي�ين وتدح�س 
رات ت��شعة امل�شت�طنات على  كلَّ ادعاءاتهم ح�ل حّقهم يف تاأ�شي�س كيانهم، ويف مرِّ

ال�شفة الغربية املحتلة.
• القرار األمريكي اجلائر:

لقد قام الكيان ال�شهي�ين على اأ�شا�س اأن اليه�د املنت�شرين يف الكرة الأر�شية 
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والذين يراد اإعادة ت�طينهم يف فل�شطني هم بن� اإ�شرائيل.. اأي ذرية يعق�ب حفيد 
اخلليل اإبراهيم »عليهما ال�شالم«.. وبح�شب تعبريهم: بناًء على حقهم التاريخي 
ال�شنني  اآلف  قبل  الأرا�شي  هذه  ي�شكن�ن  كان�ا  واأنهم  الأرا�شي،  بهذه  والديني 
الدقيقة، ومن خالل  الن�وي مبعطياته  و�ُشّردوا منها.. وعلم جينال�جيا احلم�س 
ل اإىل بطالن هذا الّدعاء ال�اهي، ليك�ن ذلك دلياًل  جتارب وتطبيقات كثرية ت��شّ
يبعث  ومما  الغا�شبة.  دولتهم  اأ�شا�شها  على  بن�ا  التي  اّدعاءاتهم  زيف  على  اآخر 
بالعرتاف  القا�شي  الأخري  الأمريكية  الإدارة  قرار  وذاك  ف�ق هذا  الغ�شب  على 
باجل�لن املحتل اأر�شًا اإ�شرائيلية، م�شتهينًة و�شاربًة بعر�ِس اجِلدار كلَّ القرارات 

الدولية، بل والإجماع الدويل القائم على اأن اجل�لَن اأر�ٌس �ش�ريٌة حمتّلة. 
عا�شمًة  كاملًة  بالقد�س  العــرتاف  قــرار  �شبقه  والــذي  الظامل،  القرار  هذا 
لإ�شرائيل، لن يع�د باخلري على املنطقة، ولن يخدم اإل الأطماع ال�شهي�نية التي ل 
تقف عند حدود الأرا�شي الفل�شطينية، وليتذّكر العرُب وامل�شلم�ن اأّن َخّطي العَلم 
الإ�شرائيلي اإمنا َيرُمزان اإىل نهري النيل والفرات، واأّن ما بينهما -بح�شب مزاعم 
ال�شهاينة- اأر�َس امليعاد التي لن يت�ان�ا عن ِفعل اأي �شيء لتحقيق ُحُلِمهم امل�ش�ؤوم 

عليها.
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يف الرواية التالية ُيخر النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« عن ال�اقع واحلقيقة 
التي كان يجب اأن يدركها اأ�شحابه يف تعاملهم معه كنبي اإن�شان:

1. له عمر حمدود يف هذه الدنيا.
2. وكفر�شة قائمة اأماَمهم للتزّود منه ما اأمكن.

3. وماهّية ال�شمانة التي ميكن لهم اللج�ء اإليها حني تلتب�س عليهم الأم�ر.
َفَقاَل  ْدِريِّ قال: )َخَطَبَنا َر�ُش�ُل اهلِل »�شلى اهلل عليه واآله«  اأَِبي �َشِعيٍد اخْلُ َعْن 
َواٍع(. ل  ُم�ْشَتِمٍع  اأَْو  َناِطٍق  ِلَعامِلٍ  اإِل  اْلَعْي�ِس  يِف  َخرْيَ  ُه ل  اإِنَّ ا�ُس،  النَّ اأَيَُّها  ُخْطَبِتِه:  يِف 
قيمة حقيقية لهذه احلياة ما مل يكن الإن�شان بهذه ال�ش�رة.. لأن احلياة حينذاك 

ها علُفها. �شتتح�ل اإىل ما ي�شبه حياة الأنعام.. همُّ
اللَّْيَل  َراأَْيُتُم  َوَقْد  �َشِريٌع،  ِبُكْم  رْيَ  ال�شَّ َواإِنَّ  ُهْدَنٍة،  َزَمِن  يِف  ُكْم  اإِنَّ ا�ُس  النَّ )اأَيَُّها 
فهناك  َمْ�ُع�ٍد(.  ِبُكلِّ  َوَياأِْتَياِن  َبِعيٍد،  ُكلَّ  َباِن  َوُيَقرِّ َجِديٍد،  ُكلَّ  ُيْبِلَياِن  َكْيَف  َهاَر  َوالنَّ
فر�شة اأمامكم، وهناك حقيقة تنتظركم، وقد عاينتم باأنف�شكم اأن ل �شيء ثابت 
يف هذه احلياة.. كل �شيء يتغري.. الطفل ي�شبح �شابًا.. وال�شاب ي�شبح �شيخًا.. 
واملعافى ي�شبح �شقيمًا.. والق�ي ي�شبح �شعيفًا.. هذه هي طبيعة احلياة الدنيا.. 
ثم ياأتي امل�شري املحت�م لكل من حانت �شاعُته كي يغادر الدنيا، ثم ي�اجه تبعات 

ما قّدم فيها.

5 اإبريل 2019 م29 رجب 1440 هـ

اخلطبة الأوىل
النيب يضعنا أمام مسئوليتنا 

6
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اأي اختبار  ــالٍء(  َب َداُر  ــاَل:  َق اْلــُهــْدَنــُة؟  َما  ــ�َل اهلِل  َر�ــشُ َيا  ــَداُد:  ــْق امْلِ َلــُه  )َفــَقــاَل 
)واْنِقَطاٍع( اأي اأن وج�دي معكم بج�شدي حمدود الزمن، وبانتهاء وج�دي معكم 

ُتختتم النب�ة، فال نبي بعده.
�َشاِفٌع  ُه  نَّ َفاإِ ِباْلُقْراآِن  َفَعَلْيُكْم  امْلُْظِلِم  اللَّْيِل  َكِقَطِع  الأُُم�ُر  َعَلْيُكُم  اْلَتَب�َشْت  )َفاإَِذا 
َوَمْن َجَعَلُه َخْلَفُه �َشاَقُه  ِة،  نَّ ىَل اجْلَ اإِ َقاَدُه  اأََماَمُه  ٌق، َمْن َجَعَلُه  دَّ ٌع، َو�َشاِهٌد ُم�شَ ُم�َشفَّ
ِجَر،  اأُ ِبِه  َدَق، وَمْن َعِمَل  ِبِه �شَ اإِىَل َخرْيِ �َشِبيٍل، َمْن َقاَل  َدِليٍل  ُح  اأَْو�شَ َوُهَ�  اِر  اإِىَل النَّ

وَمْن َحَكَم ِبِه َعَدَل(.
هذا الطرح ال�شريح وال�ا�شح من النبي »�شلى اهلل عليه واآله« للم�شلمني َطَرح 
يلي  فيما  �شاأ�شتعر�شه  ما  النب�ة.. وه�  امل�جب خلتم  ت�شاوؤًل مهّمًا وح�شا�شًا ح�ل 

باإذن اهلل »تعاىل« ب�شيء من ال�شرح والت��شيح.

اخلطبة الثانية
ملاذا ُختمت النبوة؟

ٌد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكْن رَُّسوَل اهلِل َوَخاَتَم النَِّبيِّنَي َوَكاَن  ا َكاَن ُمَحمَّ {مَّ
اهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما} »الأحزاب:40«.

حممد  �شيدنا  يف  ُختمت  الــنــبــّ�ة  اأن  الإ�ــشــالمــيــة  الر�شالة  �ــشــروريــات  مــن 
»�شلى اهلل عليه واآله«، فه� خامت النبيني كما جاء يف الآية ال�شابقة، واإن حاول بهاء 
اهلل �شاحب الدع�ة البهائية اأن يلتف على هذه احلقيقة ال�ا�شحة باّدعاء اأن كلمة 
»خامت« يف الآية تعني ما يرتديه الإن�شان يف اأنامله للتزين، فمحمد زينة النبيني، ل 

اأنه اآخر النبيني بح�شب زعم بهاء اهلل.
للظاهر  وتاأويل �شعيف وخمالف  تافه،  ادعاء  الكالم جمرد  فاإن هذا  بالطبع 

ب�شكل كبري.
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بــه الآيـــة مــن معنًى  التاأكيد على مــا جــاءت  ــات عــديــدة يف  وقــد جــاءت روايـ
للخامتية، ومن بينها احلديث امل�شه�ر الذي قال فيه النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
ل  اأو  نبي(  ل  اأنه  اإل  م��شى  هــارون من  مني مبنزلة  )اأنــت  ال�شالم«:  »عليه  لعلي 
اإْن كانت حاجة  النب�ة.. فالنب�ة  اأّن البع�س اعرت�س على ختم  اإل  نب�ة )بعدي(. 
ومتتد  ت�شتمر  بل  معنّي،  زمن  اأو  حدٍّ  عند  تت�قف  ل  اأْن  يقت�شي  فهذا  للب�شرية، 
هداية  اإىل  ويحتاج  ناق�شًا  الإن�شان  عقل  كان  اإْن  اآخر،  وبتعبري  الإن�شان.  بقي  ما 
حممد  النبي  ب�فاة  انقطع  فلماذا  الإلهي،  ال�حي  هذا  ا�شتمرار  فالالزم  ال�حي، 

»�شلى اهلل عليه واآله«؟
• جهود املفكرين:

وال�شهيد  ال�شدر  ال�شهيد  قبيل  من  امل�شلمني  املفكرين  من  عدد  انــرى  كما 
وملخ�س  فيها..  الــ�اردة  الت�شاوؤلت  على  ــرّد  وال ال�شبهة  هذه  لت��شيح  مطهري 

اإجاباتهم تتمثل يف الآتي:
انتقال الب�شرية من حالة الب�شاطة الفكرية والجتماعية والإدارية والقت�شادية 
وكانت  فيها.  ن�شبيًا  متقدمة  مرحلة  بلغت  حتى  تدريجي  ي�شكل  جاءت  والثقافية 
للنب�ات الإ�شهامات ال�ا�شحة يف هداية الإن�شان وتهذيبه وتربيته، وكان لكل مرحلة 
نبّيها الذي يق�م بدور الدليل والهادي واملرّبي، والر�شالة اخلا�شة بها التي متّثل 
اإىل  الن�شج، احتاجت  الب�شرية م�شت�ًى معينًا من  بلغت  لها ود�شت�رًا. وملا  �شراجًا 
ر�شالة �شماوية ن�عية ت�شتطيع الكتفاء بها من خالل ما متتاز به هذه الر�شالة من 

�شفات معّينة.. واأهمها امتالك كتاب �شماوي ذي خ�ش��شيات:
• مكانة العقل:

اإعطاوؤه العقل مكانة عالية وم�شاحة كبرية للحركة والتاأثري. هذا الأمر يت�شح 
ب�شكل كبري حينما نقارن بني جتربة امل�شلمني وجتربة غريهم من اأتباع الر�شالت 
ال�شماوية. اإذ مل ُيعهد اأن �شريعة من ال�شرائع التي �شبقت الإ�شالم اعتمدت العقل 
يف بنائها الإمياين كما ه� احلال يف الإ�شالم. ل الن�ش��س الدينية املت�فرة لديها 
ت�شاعد على ذلك، ول جتربتها الدينية التاريخية تعطي م�ؤ�شرات اإيجابية يف هذا 
واملعطيات  العقل  مع  ال��شطى  القرون  يف  مثاًل  الكني�شة  جتربة  ولنتذكر  املجال. 
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الغربيني  اأذهان  التي ما زالت تبعاتها حمف�رة يف  التجربة املريرة  العلمية، وهي 
وتدفعهم اإىل البتعاد عن الدين. هذه امل�شاحة العري�شة املعطاة للعقل يف الر�شالة 
الإ�شالمية ت�شمح باأن يت�افق م�شم�نها مع تنامي العقل الب�شري واإبداعاته الفكرية 
والعلمية، ل اأن يت�شارب ويتعار�س معها. بل كلما وجدنا تعار�شًا ظاهريًا بينهما، 
لأننا  الديني  الن�س  اأّولنا من خالله  والعلمي،  العقلي  املعطى  وكنا على يقني من 

ن�ؤمن اأن َمن اأودع اأ�شرار ال�ج�د ه� من اأنزل الكتاب.
• املرونة العالية:

من  احلياة  يف  التغريات  مب�اكبة  الكفيلة  باملرونة  الكرمي  الــقــراآن  ات�شاف 
خالل الق�اعد ال�شرعية امل�شتفادة منه ومن ال�شنة، وتقرير جمم�عة من الق�اعد 

احلاكمة، اأي الق�اعد التي باإمكانها نق�س الأحكام الأولية وتغيريها.
ِمْن  يِن  الدِّ ِفي  َعَلْيُكْم  َجَعَل  وال�شرر: {َوَما  نفي احلرج  قاعدتا  مثال ذلك 
َحَرٍج} »احلج:78«. وق�ل النبي»�شلى اهلل عليه واآله«: )ل �شرر ول �شرار(. فعلى 
�ش�ء هاتني القاعدتني، يرتفع اأو ي�شقط كّل ُحكم من اأحكام ال�شريعة اإن �شار ل�شبب 
اأو لآخر م�ِجبًا للحرج اأو ال�شرر. وتقادم الزمان وتطّ�ر احلياة ل ُيبليان هذا الن�س 
ال�شادق  الإمــام  عن  جاء  وقد  وتعاليم،  وو�شايا  ت�شريعات  من  فيه  وما  ال�شماوي 
الليل  يجري  كما  يجري  واإنــه  ميت،  مل  حي  القراآن  )اإن  قال:  اأنه  ال�شالم«  »عليه 

والنهار، وكما يجري ال�شم�س والقمر، ويجري على اآخرنا كما يجري على اأولنا(.
• العمق والوضوح:

وب�ش�رة  فه�  هذا  ومع  وم�شامينه،  معانيه  يف  بالعمق  القراآين  الن�س  حتّلي 
متامًا  الب�شيط،  العادي  الإن�شان  ِقبل  ِمن  وال�شتفادة  للفهم  قاباًل  يك�ن  عجيبة 
كما اأّن باإمكان الإن�شان �شاحب املعارف العلمية والفل�شفية ذلك، ولكن كلٌّ منهم 
ا�شتمتع�ا  وقد  النا�س،  من  كثري  عليه  ُيثني  كتاب  لقتناء  ت�شعى  اأحيانًا  مب�شت�اه. 
�شخيفًا  جتده  لأنك  قراءته..  لهم  كان  كيف  ت�شتغرب  بقراءته  تبداأ  وملا  بقراءته، 
جدًا.. اأو بال م�شم�ن.. اأو اأن لغته ل تنا�شبك.. اأو غري ذلك من الأم�ر التي تدفعك 
لعدم الإقبال عليه. هذا اإذا كان كتابًا ع�شريًا، فكيف ل� كان قد اأُلِّف قبل اأكث من 

األف �شنة وباأ�شل�ب ذلك الزمان؟
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اأما القراآن فالأمر فيه خمتلف متامًا.. وكما قال اأمري البيان علي »عليه ال�شالم« 
يف نهج البالغة: )ثم اأَنزَل عليه الكتاَب ن�رًا ل ُتطفاأ م�شابيُحه، و�شراجًا ل َيخب� 
�ُءه،  �شَ َيظلُمّ  ل  و�ُشعاعًا  َنهُجه،  َي�شلُّ  ل  وِمنهاجًا  َقعُره،  ُيدَرك  ل  وبحرًا  ت�ّقُده، 
وُفرقانًا ل ُيخَمد برهاُنه، وتبيانًا ل ُتهَدم اأركاُنه، و�شفاًء ل ُتخ�شى اأ�شقاُمه، وِعّزًا 
ل ُتهَزم اأن�شاُره، وحّقًا ل ُتخَذل اأع�اُنه. فه� َمعِدُن الإمياِن وُبحب�حُته( اأي و�شطه 
واأوديُة  وبنياُنه،  الإ�شالِم  واأثايفُّ  وُغدراُنه،  العدِل  وريا�ُس  العلِم وبح�ُره،  )وينابيُع 
الذين  املاحِت�ن(  ُبها  ُين�شِ ل  وعي�ٌن  امل�شتنِزف�ن،  ُينِزُفه  ل  وبحٌر  وغيطاُنه.  احلق 
ي�شتق�ن منها املاء )ومناهُل ل ُيغي�شها ال�اردون، ومنازُل ل َي�شلُّ نهَجها امل�شافرون، 

واأعالٌم ل َيعمى عنها ال�شائرون، واآكاٌم ل يج�ز عنها القا�شدون(.
• استمرارية من خالل الثقلني:

ومما �شبق يت�شح، اأن انقطاع النب�ة وختَمها ب�فاة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
ُيغاِدر هذه  ل يعني انقطاَع في�ِس النب�ة وعطاءاِتها، ل�شّيما واأن النبي الأكرم مل 
الثقلني،  فيكم  تركت  )اإين قد  قال:  للنا�س معامَل طريِقهم حيث  بنّي  الدنيا حتى 
تخلف�ين  كيف  فانظروا  بيتي،  اأهل  وعرتتي  اهلل  كتاَب  الآخــر،  من  اأكر  اأحُدهما 
فيهما، فاإنهما لن يفرتقا حتى يردا علّي احل��س(، فقد كانت عرتُته من اأهل بيته 
والأخالقي  والت�شريعي  الفكري  الإرث  خالل  من   - زالت  وما   - ال�شالم«  »عليهم 
ملهاّمها،  واملُتّمَة  النبّ�ة،  مل�شرية  لَة  املكمِّ املتعاقبة  لالأجيال  تركته  الذي  واحِلَكِمي 
املتقني  العلماء  اإىل  الأمانة  �شّلمت  حتى  اخلط،  ط�ل  على  مل�شروعها  واحلافظَة 
العاملني الذين اأوِكلت اإليهم املحافظة على هذا الإرث وتفعيِله وجعِله متناغمًا مع 

حاجاِت كلِّ زمان، وهاديًا يف كل مكان.
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)ِذكر  عن�ان:  حتت  بابًا  الأنــ�ار  بحار  من   51 اجلــزء  يف  املجل�شي  �س  خ�شّ
الذي من خالله  ال�شخ�س  والباب ه�  وال�شفارة(  البابية  اّدع�ا  الذين  املذم�مني 
ميكن ال��ش�ل اإىل الإمام حال غيبته فه� يق�م بدور ال��شاطة ما بني النا�س وبني 

الإمام لنقل الر�شائل والأم�ال )كذبًا وافرتاًء(.
وقد روى يف هذا الباب عدة اأخبار، ِمن بينها ما ه� �شحيح ال�شند، ويف هذه 
وحَرف�ا  وانحرف�ا  كذبًا،  وال�شفارة  البابية  اّدعــ�ا  اأ�شخا�س  عن  حديث  الأخبار 
النا�س معهم. من بني تلك الروايات ال�شحيحة ما ذكره ال�شيخ الط��شي يف كتابه 
ريعي... وكان من اأ�شحاب اأبي احل�شن  )الغيبة( حيث قال: )اأّوُلهم املعروف بال�شَّ
علي بن حممد( اأي الإمام الهادي )ثم احل�شن بن علي بعده عليهما ال�شالم. وه� 
اأول من اّدعى مقامًا مل يجعله اهلل فيه، ومل يكن اأهاًل له، وكَذَب على اهلل وعلى 
حججه عليهم ال�شالم، ون�شب اإليهم ما ل يليق بهم، وما هم منه َبراء، فلعنه ال�شيعة 
وتّراأت منه، وخرج ت�قيُع الإماِم بلعنه والراءة منه. قال هارون( وه� الراوي: )ثم 
اأّوًل  اإمنا يك�ن كذُبهم  ظهر منه الق�ل بالكفر والإحلاد. قال: وكلُّ ه�ؤلء املّدعني 
َعفَة بهذا الق�ل اإىل م�التهم ثم يرتّقى  على الإمام، واأنهم وكالوؤه، فيْدع�ن ال�شَّ
الأمر بهم اإىل ق�ل احلاّلجية( اأي حل�ل اهلل يف الإن�شان )كما ا�شُتهر من اأبي جعفر 

ال�شلمغاين ونظرائه عليهم جميعًا لعائن اهلل ترتى(.

19 اإبريل 2019 م14 �شعبان 1440

اخلطبة الأوىل
مّدعو البابية 

7
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ثم ذكر ال�شيخ الط��شي اأ�شماء �شخ�شيات اأخرى من اأ�شحاب الإمامني الهادي 
والنب�ة  بل  وال�شفارة،  البابية  باّدعاء  انحرف�ا  وكيف  ال�شالم«  »عليه  والع�شكري 

ون�شخ ال�شريعة واإباحة الف�اح�س وترك ال�شالة وغري ذلك.
وقد تكررت هذه الأم�ر قبل اأقل من قرنني، فظهرت البابية والبهائية، وتكررت 
اأي�شًا يف ال�شن�ات الأخرية التي كث فيها الأدعياء مبا ل يبتعد عن تلك الدعاءات 
القدمية والنحرافات التي اإن اختلفت اأ�شماوؤها اإل اأنها تّتحد عادة يف م�شم�نها 
وطريقتها وغاياتها. كل هذا ي�شتدعي من امل�ؤمنني احلذر ال�شديد يف التعامل مع 
ُين�شر يف و�شائل الت�ا�شل الجتماعي والأوراق ال�شفراء وغريها من دع�اٍت  بات 
عي البابية وال�شفارة واأمثال ذلك زورًا وبهتانًا...  باع مدَّ باطلة حتثُّ النا�س على اتِّ
كما واأدع� الأعزاء اإىل مطالعة الروايات التي جاءت يف هذا املجال فمن �شاأنها اأن 

عني و�ش�حًا وبيانًا. تزيَد بطالَن اأمِر ه�ؤلِء املدَّ

اخلطبة الثانية
اإلمام املهدي وصراع احلضارات

�شراُع احل�شارات، اأو »�شداُم احل�شارات واإعادُة ت�شكيِل النظاِم العاملي« لأ�شتاذ 
العل�م ال�شيا�شية يف جامعة هارفارد ملدة 58 �شنة، »�شام�يل هنتنغت�ن - ت2008«، 
ال�شراعات  عن  ويتحّدث  الع�شرين،  القرن  ت�شعينيات  يف  �شدر  كتاب  عن  عبارة 
التي ن�شاأت و�شتن�شاأ بعد انتهاء احلرب الباردة التي قامت بني املع�شكرين الغربي 

وال�شرقي.
اأعقبها من  اأحداث 11 �شبتمر 2001، وما  للكتاب �شدًى كبري بعد  وقد كان 
حروب، واعتر البع�س اأن ما جرى بداية لتحقق »نب�ءة« هنتنغت�ن، بينما ووجهت 

اأطروحته بالعديد من �ش�ر النقد من داخل املجتمعات الغربية، وخارجها.
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الرئي�س  بعد  الأمريكية  الإدارة  تبّدل  مع  تدريجيًا  الكتاب  هذا  بريُق  خبا  ثم 
ج�رج ب��س البن، اإل اأن ال�شيا�شات وامل�اقف والقرارات والت�شريحات التي تطلقها 
الإدارة الأمريكية احلالية اأعادت اإىل ال�اجهة احلديث عن هذا الكتاب من جديد 

بعد اأن كاد اأن ين�شاه النا�س.
وق�شة تاأليف الكتاب اأنه يف عام 1993، ن�شر »هنتنغت�ن« مقالة بعن�ان »�شراع 
احل�شارات« يف جملة »ف�رين اآفريز«، جاءت كرد على اأطروحة تلميذه »فران�شي�س 
ف�ك�ياما« املعن�نة بـ »نهاية التاريخ والإن�شان الأخري« والتي حتّدث فيها الأخري عن 
اأن نهاية احلرب الباردة �شَتفتح الباب لتطبيق الدميقراطية الليرالية على غالبية 

الأنظمة ح�ل العامل.
هنتنغت�ن من جانبه اعترها نظرة قا�شرة، وحتّدث عن �شراعات وحروب من 
ن�ع جديد �شي�شهدها العامل، تقع بني احل�شارات والثقافات.. ل الدول. ثم ت��شع 

هنتنغت�ن يف مقالته واأّلف الكتاب الذي ذكرت عن�انه يف بداية حديثي.
واحل�شارات التي حتدث عنها كالتايل: )احل�شارة الغربية - ح�شارة اأمريكا 
الالتينية - احل�شارة ال�شرقية اجلامعة للهندو�شية والب�ذية وال�شينية واليابانية- 
ال�شحراء  جن�ب  ح�شارة   - الأرث�ذك�شية  احل�شارة   - الإ�شالمية  احل�شارة 

الأفريقية(.
• املهدوية والعنف:

واأن  داخله،  يف  العنف  يختزن  الإ�شالم  اأن  هنتنغت�ن  اعتر  الكتاب،  هذا  يف 
حروب امل�شلمني خالل التاريخ غري مّررة، وُمنطِلقة - اإجماًل - من خالل تعاليم 
الإ�شالم العنيفة. وانرى املفكرون والعلماء واملثقف�ن امل�شلم�ن للت�شّدي لأطروحته 
الإ�شالم،  عن  قّدمها  التي  امل�ش�هة  ال�ش�رة  يخ�س  فيما  ل�شيما  خمتلفة،  ب�ش�ر 

وارتباطه بالعنف واحلروب. 
وهذا يدفعنا بالتبع اإىل �شرورة اأن ننتبه اإىل طريقة عر�شنا للق�شية املهدوية.
ففي حني اأننا جنعل واجهة الق�شية م�شم�ن احلديث النب�ي )ميالأ الأر�س ق�شطًا 
وعدًل بعدما( اأو كما )ُمالأت ظلمًا وج�رًا( اإل اأننا يف نف�س ال�قت نناق�س اأنف�شنا 
يف اأحيان كثرية، ونقّدم �ش�رة خمالفة لهذا العن�ان الذي ل تختلف عليه الب�شرية، 
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والقتل  احلــروب  روايــات  على  الرتكيز  خالل  من  وذلك  النف��س،  اإليها  وتنجذب 
للعقل،  لب�شاعتها وخمالفتها  اأن نقبلها  اجلماعي والتي تت�شّمن تفا�شيل ي�شتحيل 

ولطبيعة الر�شالية التي اآمّنا بها.
اأبي جعفر  قال: )عن  اأبي اجلــارود يف حديث ط�يل  ومثال ذلك ما روي عن 
»عليه ال�شالم« قال: �شاألُته متى يق�ُم قائُمكم؟ قال: ......... يق�م قائُمنا باحلّق 
ِمن  ُيبايعه  ثم  اأحـــد....  ُيجيُبه  فال  ثالثًا  النا�َس  يدع�  ال�شيعة،  ِمــن  اإيــا�ــٍس  بعَد 
اإىل املدينة في�شري النا�س حتى ير�شى  النا�س ثالثمائة وثالثة ع�شر رجاًل، ي�شري 
َفْرُخ زنية. ثم يدخل  اإل  لي�س فيهم  األفًا وخم�شمائة قر�شي،  اهلل عّز وجل، فيقتل 
امل�شجد فينُق�س احلائط( اأي حائط احلجرة النب�ية ال�شريفة حيث مدفن النبي 
»�شلى اهلل عليه واآله« )حتى ي�شَعه اإىل الأر�س.....( ثم تتحدث الرواية عن اإحيائه 
لبع�س امل�تى ملحا�شبتهم ومعاقبتهم )فريتاب عند ذلك املبطل�ن، فيق�ل�ن: ُيكلِّم 
امل�تى! فيقتل منهم خم�شمائة مرتاب يف ج�ف امل�شجد، ثم يحرقهما...... وي�شري 
اإىل الك�فة فَيخرج منها �شتة ع�شر األفًا من البرتية( �شنف من الزيدية اأو ال�شيعة 
َقّرح�ا جباَههم،  الدين، قد  القراآن، فقهاُء يف  ُقّراُء  ال�شالح،  عم�مًا )�شاّكني يف 
و�شّمروا �شاماتهم( من املحتمل اأن يف الكلمة ت�شحيف واملراد بها اجلبهة )وعّمهم 
النفاق، وكلهم يق�ل�ن: بابن فاطمة، ارجع، ل حاجة لنا فيك، في�شع ال�شيَف فيهم 
على ظهر النجف ع�شّيَة الإثنني، ِمن الع�شر اإىل الع�شاء فيقتلهم اأ�شرَع ِمن َجْزر 
َجزور( اأي اأ�شرع من ال�قت الذي ي�شتغرقه نحر جمل )فال يف�ُت منهم رجل( اأي 
قربان  دماوؤهم  اأحٌد،  اأ�شحابه  ِمن  ُي�شاب  )ول  باأجمعهم  األفًا  ع�شر  ال�شتة  يقتل 
َير�شى  ُمقاتليها حتى  فيقتل  الك�فة  يدخل  )ثم  النتقامية  اللغة  اإىل اهلل( لحظ 

اهلل....(.. باهلل عليكم ما الفرق بني هذه ال�ش�رة وبني داع�س واأخ�اتها؟
• احلذر من بعض املرويات:

هذه الرواية من�ذج من روايات عديدة ل هّم لها �ش�ى تقدمي �ش�ٍر من العنف 
باإماِم  نرباأ  التي  املعّقدة،  النتقامية  الروح  وا�شتحكام  واحلرق  اجلماعي  والقتل 
هدًى، و�شليل نبي الرحمة، والقائم على ر�شالة الإ�شالم يف زمانه، واملقيم للعدل 
الأ�شمل اأن يك�ن على هيئتها. وهذا كله ي�شتدعي مّنا احلذر عند تناول وتناقل مثل 

هذه املرويات التي ل ن�شك يف اأنها م��ش�عة وحمّرفة.

Afaq Jomaa 3.indd   47Afaq Jomaa 3.indd   47 3/18/2020   6:03:18 PM3/18/2020   6:03:18 PM



48

التدّبر  ِبَعنْي  املهدوية،  والأحاديث  الإ�شالمي،  التاريخ  قراأ  َمن  فــاإّن  بالطبع، 
عر  املهدوّية  الق�شّية  وّظفت  متعّددة  اأطرافًا  اأّن  يكت�شف  اأن  ي�شتطيع  والتحقيق، 
وفق  اأو  معينة،  �شراعات  �شمن  اأو  خا�شة،  مذهبية  اأو  �شيا�شية  مل�شالح  التاريخ 
اإ�شقاطات مق�ش�دة، م�شافًا اإىل كثة اّدعاء املهدوية ذاِتها ِمن ِقبل قيادات دينية 
ال�شخ�شيات  بع�س  باأ�شماِء  والــزجُّ  احلديث  و�شُع  وكان  ع�شكرية.  اأو  �شيا�شية  اأو 
والقتل  والرتهيب  العنف  لغة  ي�شتخدمها ه�ؤلء، فيمزج�نها مع  التي  الأدوات  ِمن 
لتلك  حتقيقًا  بالذبح(،  )جئُتكم  واأخ�اتها:  داع�س  �شعار  مع  املت�افقة  اجلماعي 
ال�شيطانية  الــدوافــع  وذات  املعّقدة  النف��س  نتاج  غالبيتها  يف  وهــي  ــداف،  الأهـ
ت�شفيِة  اأو  النا�س،  على  التاأثرِي  اأدوات  ِمن  اأداًة  املهدوية  الق�شية  يف  وَجدت  التي 
اأو ت�ش�يِه �ش�رِة الق�شية املهدوية  اأو التحري�ِس على بع�س الأطراف،  احل�شابات، 
التي ل هّم لها يف املقام الأول ويف ر�شالتها �ش�ى اإر�شاِء العدالِة على الأر�س.. فاأين 

هي العدالة يف تلك ال�ش�رة امل�شّ�هة؟ 
• تشابه األطروحتني:

اإن تلك الروايات ل تبتعد عن اأطروحة هنتنغت�ن ح�ل �شراع احل�شارات، والتي 
بذور  باأنه يحمل  الإ�شالم  اتهامه  �شيما يف خ�ش��س  انتقدناها كم�شلمني ل  طاملا 
والكف عن  الت�شديق مبقالته  اإما  اأمام خيارين،  العنف يف داخله.. وعليه فنحن 
الدفاع عن الإ�شالم فيما يخ�ّس اتهامه بالعنف و�شعيه خللق �شراع بني الإ�شالم 
و�شائر احل�شارات، واإما باإعالن رف�س تلك املرويات الدخيلة التي ل تن�شجم يف 
حقيقتها مع روِح الإ�شالِم وتعاليِمه، لُنخلِّ�س الروايات املهدوية مما َعُلَق بها ِمن 

اأباطيل.
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اهللِ   ــ�ُل  َر�ــشُ )َقـــاَل  اخلــدري  َقـــاَل:  �شعيد  اأبــي  عن  بن حنبل  اأحمد  م�شند  يف 
َتِلَئ اْلأَْر�ُس ُظْلًما َوُعْدَواًنا. َقاَل: ُثمَّ  اَعُة َحتَّى مَتْ  »�شلى اهلل عليه و�شلم«:  َل َتُق�ُم ال�شَّ
َل�ؤَُها ِق�ْشًطا َوَعْدًل   ِتي   اأَْو ِمْن اأَْهِل َبْيِتي( والرتدد من الراوي ) مَيْ َيْخُرُج َرُجٌل ِمنْ   ِعرْتَ

َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوُعْدَواًنا(.
ويف الكايف عن الباقر عن اآبائه »�شل�ات اهلل عليهم اأجمعني« قال: )قال ر�ش�ل 
لُّ فيها الأمم،  اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: املهدي من ُولدي، تك�ن له غيبة وِحريٌة َت�شِ

ياأتي بذخرية الأنبياء، فيمالأها عدًل وق�شطًا كما ُملئت ج�رًا وظلمًا(.
من يقراأ التاريخ ُيدرك اأن الق�شية املهدوية كانت را�شخة يف اأذهان امل�شلمني - 

بغ�س النظر عن انتماءاتهم املذهبية - اإىل الدرجة التي َكُث فيها اأدعياوؤها.
حتى اأننا جند اأن اخلليفة العبا�شي اأبا جعفر عبداهلل املن�ش�ر الذي �شّمى ابنه 
الب�شاط من حتت  به باملهدي ل�شحب  لقَّ حممدًا - والذي �شار خليفًة من بعده - 
اأرجل الثائرين من اآل علي »عليه ال�شالم«، والذين اجّته بع�شهم للق�ل باأن حممد 

ر به.  بن عبداهلل بن احل�شن املثنى ه� املهدي املب�شَّ
وال�ش�ؤال عن م�عد اأو ظروف خروج الإمام املهدي »عليه ال�شالم« قدمي، يع�د 
اإىل عهد الأئمة »عليهم ال�شالم«، ويف ذلك عدة روايات، جند فيها الراوي ي�شاأل 

26 اإبريل 2019 م21 �شعبان 1440

اخلطبة الأوىل
متى خيرج القائم؟ 

8
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مثاًل: )يا ابن ر�ش�ل اهلل، متى يخرج قائمكم؟(. والي�م ُيطرح هذا ال�ش�ؤال اأي�شًا، 
ل من باب الرغبة يف التحديد الزمني الدقيق للخروج - لأن هذا من الغيب ول يعلم 
ذلك اإل اهلل - بل باإرداة بيان الزمن التقريبي له، اأو لبيان ما اإذا كانت امل�ؤ�شرات 

تدل على اأننا �شنعا�شر هذا احلدث اأم ل؟
اأحيانًا - من باب الت�شّكي من الظلم واملاآ�شي  وقد يك�ن طرح هذا ال�ش�ؤال - 

التي تعي�شها الب�شرية يف اأنحاء خمتلفة من العامل. 
ول�شك اأن ال�شعي لتحديد زمن الظه�ر - اأو حتى تقريُبه - ُيعّد تخّر�شًا على 
الغيب، وحاله حال التطبيقات والتاأويالت الباطلة واملت�شّرعة لبع�س الن�ش��س اأو 

العالمات على اأحداث اأو جماعات يتبنّي لحقًا خطاأها.
بروز  تقريبًا مع  �شن�ات   4 لذلك ما جرى قبل  العهد  والقريب  ال�ا�شح  املثال 
داع�س بق�ة، وتطبيق الرواية التي تتحدث عن اأ�شحاب ال�شع�ر الط�يلة والرايات 
ال�ش�داء واأ�شحاب الكنى اإلخ، حتى حتّدث البع�س عن قرب ظه�ر الإمام املهدي 
»عليه ال�شالم« بناء على ذلك، و�شاروا يتحّدث�ن عّما �شيجري بالتف�شيل وكاأنهم 

ي�شاهدون امل�شتقبل. 
ثم ظهر بطالن كل ذلك، وه� ما حّذْرُت منه يف حينه، وقلت باأن تلك الروايات 
كانت من و�شع العبا�شيني، كن�ع من الدعاية حلركتهم امل�شادة لالأم�يني، واأن مثل 
هذا التعامل ال�شاذج مع هذه الروايات وتطبيقها قد ي�ؤّدي بالبع�س اإىل الياأ�س اأو 

الت�شكيك يف اأ�شل الق�شية املهدوية.
على العم�م، فاإن الت�شاوؤل عن م�عد خروجه »عليه ال�شالم« ي�شتتبع ت�شاوؤًل اآخر 
مفاده: ملاذا ل يخرج يف هذا الزمان، ونحن ن�شهد اأن الظلم قد عّم الأرجاء؟ وهل 
هناك ظلم اأكث من هذا الذي يقع الي�م؟ فلماذا ل يخرج ليخّل�س الب�شرية املعّذبة 

من عذاباتها؟ �شاأجيب عن ذلك فيما يلي.
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اخلطبة الثانية
أمل ُتأل األرض جورًا؟ القسم األول

ذكرُت فيما م�شى اأن امل�ؤمنني بالق�شية املهدوية واملتفاعلني معها على امل�شت�ى 
الإمياين والروحي يت�شاءل�ن: ملاذا ل يخرج الإمام يف هذا الزمان، ونحن ن�شهد اأن 
الظلم قد عّم الأرجاء؟ وهل هناك ظلم اأكث من هذا الذي يقع الي�م؟ فلماذا ل 

يخرج ليخّل�س الب�شرية املعّذبة من عذاباتها؟
م يف كثري من الأحايني تتلّخ�س يف عدم ت�افر القادة الذين  الإجابة التي ُتقدَّ

يجب اأن يبلغ عددهم 313 رجاًل بح�شب بع�س الروايات عند ال�شنة وال�شيعة.
من بني هذه الروايات ما رواه احلاكم الني�شاب�ري يف م�شتدركه، ب�شنٍد �شّحَحه 
على �شرط البخاري وم�شلم عن حمّمد بن احلنفية قال: )كنا عند علي »ر�شي اهلل 
عنه« ف�شاأله رجٌل عن املهدي، فقال علي »ر�شي اهلل عنه«: هيهات؛ ثّم عقد �شبعًا؛ 
فقال: ذاك يخرج اآخر الزمان، اإذا قال الرجل: اهلل اهلل ُقتل( اأي مل يعد املهدي 
حيًا )فيجمع اهلل »تعاىل« ق�مه؛ قزٌع كقزع ال�شحاب( اأي من اأنحاء متفرقة )ي�ؤلف 
على  فيهم،  يدخل  باأحٍد  يفرح�ن  ول  اأحــد،  اإىل  ي�شت�ح�ش�ن  ل  قل�بهم،  بني  اهلل 
عّدِة اأ�شحاب بدر، مل ي�شبقهم الأّول�ن، ول يدركهم الآِخرون، وعلى عدد اأ�شحاب 

طال�ت الذين جاوزوا معه النهر(.
اأن  يجب  بالعدد  دين  املحدَّ القادة  هــ�ؤلء  بــاأن  البع�س  اإجابة  تاأتي  هنا  ومن 
يك�ن�ا ب�شفات معّينة على م�شت�ى الإميان والتق�ى وال�شر والقيادة وغري ذلك 
تاأّخر  �شبب  ه�  الي�م  القادة  ه�ؤلء  ت�ّفر  عدم  وبالتايل  ال�شرورية.  امل�ؤهالت  من 
الظه�ر. ولكن يف ت�شّ�ري اأن هذا تب�شيط للم�شاألة من جهة، وقراءة خاطئة لل�اقع 

من جهة اأخرى.
• تصّور خاطيء:

واجل�ر ذروته يف هذا  الظلم  بل�غ  ت�شّ�َرنا عن  اأّن  اعتبار  قراءة خاطئة على 

Afaq Jomaa 3.indd   51Afaq Jomaa 3.indd   51 3/18/2020   6:03:18 PM3/18/2020   6:03:18 PM



52

الزمان ت�شّ�ر خاطيء.. هناك ظلم ب�شري بحق اهلل »عز وجل«، ل�شك يف ذلك.. 
وهناك ظلم على م�شت�ى عالقة الب�شر ببع�شهم البع�س، ومبا يحيط بهم من بيئة.
ولكن اإن�شافًا، اأما كان الظلم يف القرون ال��شطى اأ�شد مما عليه ال��شع الي�م؟ 
اقراأ ماذا كانت تفعل احلك�مات ال�شتبدادية برعاياها.. وكيف كان يتعامل احلاكم 
مع �شعبه.. وكيف كان ُيتخّطف النا�س.. ثم ماذا فعل املغ�ل.. وال�شليبي�ن.. والفنت 

الدينية.. واملذهبية.. وال�شتعباد وغري ذلك.
والنظام  الجتماعية  والعدالة  الإن�شان  حق�ق  جتد  الغرب  اإىل  تذهب  الي�م 
وبرملانات  واأق�اله  اأفعاله  على  ُيحا�َشب  م�ظف  جمرد  واحلاكم  القان�ن  و�شيادة 
بع�س  جتاه  �شيا�شاتها  يف  وظاملة  اهلل،  عن  ُبعدها  يف  ظاملة  هي  نعم  ذلك.  وغري 
ُملئت ج�رًا وظلمًا( غري منطبقة على  اأن عبارة )كما  الإن�شاف  ولكن  ق�شايانا، 

ال�اقع املعا�س.
وهكذا عندما ُتقّيم ال�اقع الذي نعي�شه يف هذا البلد مثاًل، وما فيه من رخاء 
واأمن وهام�س من احلرية وحق�ق التعليم والطبابة وامل�شاركة ال�شعبية عر التمثيل 

النيابي وغري ذلك.
• السيناريو األقرب:

من جهة اأخرى: َمن يق�ل اأن الظه�ر يرتبط يف الأ�شا�س بت�فّر ذلك العدد من 
القادة فح�شب؟

هل من ال�شع�بة فعاًل اأن نت�شّ�ر ت�افرهم الي�م؟ يعني من بني اأكث من مليار 
ون�شف املليار من امل�شلمني ل ي�جد مثل هذه الكفاءات؟ وهكذا بالن�شبة اإىل اأزمان 
�شابقة مرت. اأت�شّ�ر اأن م�شاألة ت�فر ه�ؤلء القادة لي�س �ش�ى مفردة �شمن جمم�عة 
ظروف يجب اأن تت�فر لتكتمل معادلة الظه�ر.. فامل�شاألة اأعقد من ذلك.. لأنه لبد 
يف  والجتماعية  والقت�شادية  والأمنية  ال�شيا�شية  الأبعاد  مدخلية  مالحظة  من 

حتقق الظه�ر.
ولعل ال�شيناري� الأقرب للقب�ل -وه� ما ت�شاعد عليه جمم�عة من الروايات- 
ه� �شرورة حدوث انهيار ِقَيمي واقت�شادي واأمني يف العامل ب�شكل عام، مما ي�ؤّدي 

Afaq Jomaa 3.indd   52Afaq Jomaa 3.indd   52 3/18/2020   6:03:18 PM3/18/2020   6:03:18 PM



53

اإىل ن�ش�ب حرب اأو حروب ك�نية مدّمرة، واأو�شاع ماأ�شاوية على م�شت�يات عدة تدفع 
بالب�شرية اإىل القناعة بف�شل كل الأنظمة ال�شائدة يف حينه، وترّقبها وا�شتعدادها 
لتقّبل البديل الغيبي الذي ي�شتطيع اأن ينت�شلها من تلك الأو�شاع، وينقلها من عامَل 
للعدالة  متلّهفة  الب�شرية  تك�ن  اأن  يجب  والعدل.  الق�شط  عامَل  اإىل  والظلم  اجل�ر 
حني ل تع�د لتجد لها من ح�ش�ر يف حياتها ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية 
والأمنية، بحيث يك�ن الإقبال على دع�ته منقطع النظري، فعن علي »عليه ال�شالم«، 
َلح(. اأنه قال: )َيِدينُ  َلهُ  َعْر�ُس  اْلِباَلِد َوُط�ُلها، َل َيْبَقى َكاِفٌر اإِلَّ اآَمَن، َوَل َطاِلٌح اإِلَّ �شَ

• ضرورة التمهيد:
تعي�شها  التي  الظروف  مثل  يتحقق يف  اأن  الكبري ميكن  الإقبال  مثل هذا  فهل 
الب�شرية الي�م؟ وهل عِملنا على امل�شت�ى النظري والعملي على اأن يك�ن لالإ�شالم 
والقان�ين-  والفكري  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  النظام  م�شت�ى  -على 
على  ي�شاعد  مبا  اأبنائنا،  نظر  يف  بل  العامَل،  م�شت�ى  على  الإيجابية  ال�شمعة  تلك 

اإقبال النا�س على قائد ينتمي اإليه وينادي بتطبيق مبادئه وت�شريعاته؟
ولذا، فاإّن قناعة الب�شرية بالنم�ذج الأ�شلح الذي �شيقّدمه لها الإمام املهدي 
وراقــي  ودقيق  �شليم  وتطبيق  واإعـــالم  ومتهيد  عمل  اإىل  حتتاج  ال�شالم«  »عليه 
ومن�ذجي كي تك�ن القناعة را�شخة باأنه »عليه ال�شالم« ميّثل الأمل املن�ش�د بالن�شبة 

اإليها خلال�شها من الظلم الذي عانت منه على مدى ط�يل.
• ضرورة التثقيف:

وخال�شة الق�ل، اأن اإق�شار م�شروطية ظه�ر الإمام املهدي »عليه ال�شالم« على 
ت�افر القادة الثالثمائة والثالثة ع�شر فقط قراءة قا�شرة وتب�شيطية لع�امل الظه�ر 
املبارك، والتي تتطلب قبل ذلك اأن نعمل على اأن جنعل لالإ�شالم يف عي�ن اأبنائنا 
ويف عي�ن الآخرين ح�ل العامَل، وعلى امل�شت�ى ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي 
التي  الإيجابية  ال�شمعة  تلك  والتطبيق،  النظرية  حيث  ومن  والقان�ين،  والفكري 
ت�شمح باإقبال النا�س على الإمام ودع�ته ب�ش�رة منقطعة النظري، مبا يتحّقق معه 

ذلك الأمل املن�ش�د يف اأن مُتالأ الأر�س ق�شطًا وعدلً  َكَما ُمِلَئْت ُظْلًما َوُعْدَواًنا.
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واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلِل  ر�ش�َل  اإّن  قال:  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمرِي  عن 
ْحَمِة  َكِة َوالرَّ ُه َقْد اأَْقَبَل اإَِلْيُكْم �َشْهُر اهلِل ِباْلَرَ ا�ُس، اإِنَّ خطبنا ذاَت ي�ٍم فقال: )اأَيَُّها النَّ
ُل  اأَْف�شَ َوَلَياِليِه  اِم،  الأَيَّ ُل  اأَْف�شَ اُمُه  َواأَيَّ ُه�ِر،  ال�شُّ ُل  اأَْف�شَ اهلِل  ِعْنَد  ُهَ�  �َشْهٌر  َوامْلَْغِفَرِة. 
َياَفِة اهلِل، َوُجِعْلُتْم  ىَل �شِ اإِ اَعاِت. ُهَ� �َشْهٌر ُدِعيُتْم ِفيِه  ُل ال�شَّ اأَْف�شَ اللََّيايِل، َو�َشاَعاُتُه 
ِفيِه  َوَعَمُلُكْم  ِعَباَدٌة،  ِفيِه  َوَنْ�ُمُكْم  َت�ْشِبيٌح،  ِفيِه  اأَْنَفا�ُشُكْم  اهلِل.  َكَراَمِة  اأَْهِل  ِمْن  ِفيِه 
اِدَقٍة، َوُقُل�ٍب َطاِهَرٍة،  اٍت �شَ ُكْم ِبِنيَّ َمْقُب�ٌل، َوُدَعاوؤُُكْم ِفيِه ُم�ْشَتَجاٌب، َفا�ْشاأَُل�ا اهلَل َربَّ
ْهِر  ِقيَّ َمْن ُحِرَم ُغْفَراَن اهلِل يِف َهَذا ال�شَّ َياِمِه، َوِتالَوِة ِكَتاِبِه، َفاإِنَّ ال�شَّ َقُكْم ِل�شِ اأَْن ُيَ�فِّ
ُق�ا  دَّ َوَت�شَ َوَعَط�َشُه.  اْلِقَياَمِة  َيْ�ِم  ُج�َع  ِفيِه،  َوَعَط�ِشُكْم  ِبُج�ِعُكْم  َواْذُكُروا  اْلَعِظيِم. 
اأَْرَحاَمُكْم،  ُل�ا  َغاَرُكْم، َو�شِ ُروا ِكَباَرُكْم، َواْرَحُم�ا �شِ َعَلى ُفَقَراِئُكْم َوَم�َشاِكيِنُكْم، َوَوقِّ
ا ل َيِحلُّ ال�ْشِتَماُع  اَرُكْم، َوَعمَّ َظُر اإَِلْيِه اأَْب�شَ ا ل َيِحلُّ النَّ �ا َعمَّ َواْحَفُظ�ا اأَْل�ِشَنَتُكْم، َوُغ�شُّ
ْ َعَلى اأَْيَتاِمُكْم، َوُت�ُب�ا اإِىَل اهلِل ِمْن  ا�ِس ُيَتَحنَّ ُن�ا َعَلى اأَْيَتاِم النَّ نَّ اإَِلْيِه اأَ�ْشَماَعُكْم. َوحَتَ
اَعاِت،  ُل ال�شَّ َها اأَْف�شَ نَّ الِتُكْم، َفاإِ َعاِء يِف اأَْوَقاِت �شَ ُذُن�ِبُكْم، َواْرَفُع�ا اإَِلْيِه اأَْيِدَيُكْم ِبالدُّ
يِهْم اإَِذا َناَدْوُه،  ْحَمِة اإِىَل ِعَباِدِه، ُيِجيُبُهْم اإَِذا َناَجْ�ُه، َوُيَلبِّ َيْنُظُر اهلُل َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها ِبالرَّ
َمْرُه�َنٌة  اأَْنُف�َشُكْم  اإِنَّ  ا�ُس!  النَّ يَُّها  اأَ َدَعْ�ُه.  َذا  اإِ َلُهْم  َوَي�ْشَتِجيُب  �َشاأَُل�ُه،  اإَِذا  َوُيْعِطيِهْم 
ُف�ا َعْنَها ِبُط�ِل  �َها ِبا�ْشِتْغَفاِرُكْم، َوُظُه�َرُكْم َثِقيَلٌة ِمْن اأَْوَزاِرُكْم، َفَخفِّ ِباأَْعَماِلُكْم، َفُفكُّ
َواأَْن ل  اِجِديَن،  َوال�شَّ لِّنَي  َب امْلُ�شَ ُيَعذِّ اأَْن ل  ِتِه  ِبِعزَّ اأَْق�َشَم  اأَنَّ اهلَل  َواْعَلُم�ا  �ُشُج�ِدُكْم. 

3 ماي� 2019 م28 �شعبان 1440

اخلطبة الأوىل
خطبة النيب يف استقبال شهر رمضان 

9
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اِئمًا  َر ِمْنُكْم �شَ ا�ُس ِلَربِّ اْلَعامَلِنَي. اأيها النا�س، َمْن َفطَّ اِر َيْ�َم َيُق�ُم النَّ َعُهْم ِبالنَّ ُيَروِّ
ِمْن  ى  َم�شَ مِلَا  َوَمْغِفَرٌة  َن�َشَمٍة،  ِعْتُق  اهلِل  ِعْنَد  ِبَذِلَك  َلُه  َكاَن  ْهِر،  ال�شَّ َهَذا  يِف  ُم�ؤِْمنًا 
ُذُن�ِبِه. ِقيَل: َيا َر�ُش�َل اهلِل! َفَلْي�َس ُكلَُّنا َيْقِدُر َعَلى َذِلَك، َفَقاَل »�شلى اهلل عليه واآله«: 
َن  ا�ُس! َمْن َح�شَّ اَر َوَلْ� ِب�َشْرَبٍة ِمْن َماٍء. اأَيَُّها النَّ ُق�ا النَّ َرٍة، اتَّ اَر َوَلْ� ِب�ِشقِّ مَتْ ُق�ا النَّ اتَّ
الأَْقــَداُم،  ِفيِه  َتِزلُّ  َيْ�َم  َراِط  ال�شِّ َعَلى  َجَ�ازًا  َلُه  َكاَن  ُخُلَقُه،  ْهِر  ال�شَّ َهَذا  يِف  ِمْنُكْم 
َف اهلُل َعَلْيِه ِح�َشاَبُه، َوَمْن َكفَّ ِفيِه  يُنُه، َخفَّ ا َمَلَكْت مَيِ ْهِر َعمَّ َف يِف َهَذا ال�شَّ َوَمْن َخفَّ
َبُه َيْ�َم َيْلَقاُه، َوَمْن اأَْكَرَم ِفيِه َيِتيمًا، اأَْكَرَمُه اهلُل َيْ�َم َيْلَقاُه،  ُه، َكفَّ اهلُل َعْنُه َغ�شَ �َشرَّ
َلُه اهلُل ِبَرْحَمِتِه َيْ�َم َيْلَقاُه، َوَمْن َقَطَع ِفيِه َرِحَمُه َقَطَع اهلُل  َل ِفيِه َرِحَمُه َو�شَ َوَمْن َو�شَ
َوَمْن  اِر،  النَّ ِمَن  َبَراَءًة  َلُه  اهلُل  َكَتَب  الٍة  ِب�شَ ِفيِه  َع  َتَط�َّ َوَمْن  َيْلَقاُه،  َيْ�َم  َرْحَمَتُه  َعْنُه 
ُه�ِر، َوَمْن  ًة ِفيَما �ِشَ�اُه ِمَن ال�شُّ ى �َشْبِعنَي َفِري�شَ ى ِفيِه َفْر�شًا َكاَن َلُه َثَ�اُب َمْن اأَدَّ اأَدَّ
اآَيًة  َيْ�َم َتِخفُّ امْلََ�اِزيُن، َوَمْن َتال ِفيِه  َل اهلُل ِميَزاَنُه  ، َثقَّ الِة َعَليَّ اأَْكَثَ ِفيِه ِمَن ال�شَّ
ا�ُس! اإِنَّ  ُه�ِر. اأَيَُّها النَّ ِه ِمَن ال�شُّ ِمَن اْلُقْراآِن، َكاَن َلُه ِمْثُل اأَْجِر َمْن َخَتَم اْلُقْراآَن يِف َغرْيِ
َواأَْبَ�اَب  َعْنُكْم،  ُيَغلَِّقَها  ل  اأَْن  ُكْم  َربَّ َفا�ْشاأَُل�ا  ُمَفتََّحٌة،  ْهِر  ال�شَّ َهَذا  يِف  َناِن  اجْلِ اأَْبَ�اَب 
َفا�ْشاأَُل�ا  َمْغُل�َلٌة،  َياِطنَي  َوال�شَّ َعَلْيُكْم،  َحَها  ُيَفتِّ ل  اأَْن  ُكْم  َربَّ َفا�ْشاأَُل�ا  ُمَغلََّقٌة،  رَياِن  النِّ
ُكْم اأَْن ل ُي�َشلَِّطَها َعَلْيُكْم. َقاَل اأَِمرُي امْلُ�ؤِْمِننَي عليُّ بن اأبي طالب »عليه ال�شالم«:  َربَّ
�َشِن!  ْهِر؟ َفَقاَل: َيا اأََبا احْلَ ُل الأَْعَماِل يِف َهَذا ال�شَّ َفُقْمُت َفُقْلُت: َيا َر�ُش�َل اهلِل! َما اأَْف�شَ

اِرِم اهلِل »عز وجل«(. ْهِر: اْلَ�َرُع َعْن حَمَ ُل الأَْعَماِل يِف َهَذا ال�شَّ اأَْف�شَ

اخلطبة الثانية
أمل ُتأل األرض جورًا ؟ القسم الثاني

مدخلية  لها  يك�ن  اأن  ميكن  التي  الع�امل  عن  املا�شي  الأ�شب�ع  يف  حتدثت 
القادة  ت�افر  تنح�شر يف  ل  امل�شاألة  واأن  ال�شالم«،  »عليه  املهدي  الإمام  يف ظه�ر 

الثالثمائة والثالثة ع�شر.
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وقد اأثار بع�س الأعزاء بع�س املالحظات املفيدة والعرتا�شات النقدية يف هذا 
الباب، وهي حالة �شحية يف اإطار طرح اأي م��ش�ع فكري، واأنا لهم من ال�شاكرين، 
ح واأوؤكد على بع�س النقاط مما قد ي�شاهم يف معاجلة املالحظات  و�شاأحاول اأن اأو�شّ

وم�ارد النقد املطروحة.
• املالحظة األوىل:

اخلطاب من �شاأنه اأن يزرع الياأ�س يف النف��س، لأنني قلت اأن من وجهة نظري 
الظروف اإىل الآن غري مهياأة لظه�ر الإمام، لأنه يجب اأن يك�ن هناك انهيار قيمي 
واقت�شادي و�شيا�شي واأمني يف العامل كي تتحقق الأر�شية املنا�شبة لقب�ل اأطروحة 
الإمام ودولته. وهذا الياأ�س - بدوره - ي�ؤدي اإىل الت�قف عن العمل يف اإطار التمهيد 

لظه�ر الإمام»عليه ال�شالم«. واجل�اب عن ذلك يك�ن يف نقاط:
من  اأ�شتهدف  مل  اأنني  اإل  طرحتها،  التي  الفكرة  على  جمددًا  تاأكيدي  مع   .1
خطابي اأن اأزرع الياأ�س يف النف��س املنتظرة لظه�ر الإمام »عليه ال�شالم«، وه� ما 

�شيت�شح يف النقطة التالية.
2. هناك خلل يف بع�س اخلطابات الدينية املتعلقة بالإمام املهدي »عليه ال�شالم« 
يجب اأن نعاجله، وقد ذكرته يف خطب �شابقة، ولكن اأكرر امل�شاألة للتذكري ولرتباطها 
بالإ�شكال. واخللل عبارة عن ربط حتّملنا للم�شئ�لية يف الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر والتبليغ والدع�ة اإىل اهلل وم�اجهة الف�شاد والإ�شالح، بقرب ظه�ر الإمام، 
تلك  ف�شيتخّلى عن حتّمل  الظه�ر  يعي�س حتى  لن  اأنه  تيّقن %100  ل�  اأحَدنا  وكاأّن 

امل�شئ�ليات.
هذا النم�ذج من التفكري ه� الذي ُيت�ّقع منه اأن يدفع للياأ�س عند �شماع مثل 
وبني قرب ظه�ر  العمل  يربط بني  لأنه  املا�شي،  الأ�شب�ع  الذي طرحته يف  الــراأي 
الإمام، فاإن تبنّي له بنحٍ� ما خطاأ ذلك، يئ�س وتقاع�س.. مع تاأكيدي على اأن اأحدًا 

ل ميلك اخلر اليقني ل �شلبًا ول اإيجابًا.
ما كنت، ول زلت، اأوؤكد عليه يف خطبي اأن علينا اأن نق�م مب�شئ�لياتنا الر�شالية 
ول� تيقنا اأن هذا الع�شر لي�س ع�شر الظه�ر، واأن يك�ن عملنا بنف�س احلما�شة التي 
ل� تيقنا فيها اأن الظه�ر قريب. فلرمبا اأزرع ليح�شد اجليل القادم، اأو اجليل الذي 
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�شياأتي بعد األف �شنة.. ل م�شكلة عندي.. ولي�س من حقنا اأن ننتظر اأن تتهياأ اأر�شية 
اأوقفه اهلل عز وجل  اإذا  اأحدنا  اأن  اأيها الأعزة  الظه�ر ثم نعمل. املهم يف امل�شاألة 
م ر�شيده ِمن العمل يف هذا الطريق،  للمحا�شبة يف الآخرة، ا�شتطاع حينها اأن ُيقدِّ
�ش�اء اأ كان يف الع�شر القريب للظه�ر اأو البعيد عنه.. هذا ه� املهم، وهكذا يجب 

اأن تك�ن هّمُتنا على ط�ل اخلط.
3. وعليه فاأنا يف نهاية خطبتي ال�شابقة اأّكدت على �شرورة اأن نعمل بِجد من 
اأجل اأن نقدم �ش�رًة نظرية وعملية عن دولة الإمام »عليه ال�شالم« وعدله، اأي اأن 
ن�شّ�ق مل�شروع الإمام يف العامل وبالأ�شل�ب وامل�شم�ن ال�شحيح كي منّهد الأر�شية 

املنا�شبة لقب�ل م�شروعه.. واأين هذا من الدع�ة للتقاع�س؟
• املالحظة الثانية:

فهم البع�س من كالمي اأن ل ظلم يف العامل الي�م، ويف املقابل ا�شتنتج البع�س 
الإمــام.. واجلــ�اب يف  ع يف ظه�ر  ُن�شرِّ الظلم كي  ن�شر  للعمل على  دع�تي �شمنيًا 

نقاط:
1. اأنا ذكرت اأن هناك ظلمًا يف العامل، ولكن - يف قناعتي - اأن الظلم واجل�ر 
َثت عنه روايات الظه�ر، فهي تتحدث عن امتالء الأر�س  الي�م لي�س مب�شت�ى ما حتدَّ
بالظلم، كل الأر�س، ل بقعة جغرافية حمددة كال�شرق الأو�شط مثاًل، بل اأن ي�شج 
العامل من ذلك، ويبحث�ن عن البديل ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي والقان�ين 

والأخالقي الذي يخّل�شهم من ذلك الظلم واجل�ر.
2. مل اأكن يف اأي ي�م من دعاة ن�شر الظلم والف�شاد لتعجيل الفرج! وقد حتدثت 
يف خطبة اجلمعة قبل ثالث �شن�ات حتت عن�ان )الفهم املغل�ط لنتظار الفرج( 
اأخرى عن انحراف مثل  ال�شلبي( ويف خطب  وقبل �شنتني حتت عن�ان )النتظار 
هذا الطرح، فكيف اأك�ن من دعاته؟ واأّكدت يف تلك اخلطب اأن اأوامر اهلل عز وجل 

ل يف اأي ع�شر، ل لتعجيل الظه�ر ول لغري ذلك. ون�اهيه ل ُتعطَّ
3. النهيار الذي حتدثُت عنه قد يحدث يف غ�ش�ن اأ�شهر وقد يحدث يف غ�ش�ن 
�شن�ات وقد يحدث بعد األف �شنة.. اأنا ل�شت م�ش�ؤوًل عن حتقيق ذلك، ولن اأعمل 

على ن�شر الظلم والف�شاد كي ينهار كل هذا.. هذا فهم اأع�ج مل�شاألة النتظار.
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• املالحظة الثالثة:
العدالة الجتماعية واللتزام بالق�انني والنظام القائم يف الغرب اإمّنا يخبيء 
ال�شابقة  العناوين  كل  من  ي�شتفيد  وه�  جمرمًا،  فا�شدًا  ظاملًا  قبيحًا  وجهًا  وراءه 

ويعمل على حتقيقها من اأجل م�شاحله اجلائرة.
ومن هنا فاإنه ل� جاءت اللحظة التي تتعار�س فيها غايته وم�شلحته احلقيقية 
وغاياته  ج�شعه  لأن  عليها،  القفز  عن  يت�انى  لن  فاإنه  والقيم  املباديء  تلك  مع 

احلقيقية ف�ق اأي اعتبار.
الفرن�شية مع حركة ذوي  اأقرب �شاهد على ذلك كيفية تعامل احلك�مة  ولعل 
وفل�شطني  واأفغان�شتان  اليمن  و�شع  مع  الغرب  تعامل  وكيفية  ال�شفراء،  ال�شرتات 

و�ش�رية وغريها.
وبراأيي اأنه �ش�اء اتفقنا ح�ل هذه املالحظة اأم اختلفنا ب�شاأنها، ما هي قراءتنا 
لل�اقع الذي يعي�شه عامة النا�س هناك؟ كيف يقّيم�ن جتربتهم املحلية من الن�احي 

ال�شيا�شية والقت�شادية والأمنية؟ وهل هم يف حالة من البحث عن البديل؟
بعدم  القناعة  من  عالية  مرتبة  بلَغت  جمتمعاتهم  بع�س  اأن  افرت�شنا  ولــ� 
مه البديل والأمل  �شالحية اأنظمتهم، فهل يجدون يف النم�ذج الإ�شالمي الذي نقدِّ

يف النجاة واخلال�س؟
• تعامل منطقي:

اأمتّنى اأن نتعامل مع الق�شية املهدوية - يف م�قع امل�شئ�لية - بالعقل واملنطق 
ل بالعاطفة والأمنيات، واأن ننظر اإىل م�شاألة التمهيد للظه�ر كم�شئ�لية ر�شالية ل 
ق الفرج.. فمهما افرت�شنا ُبْعَد ذلك عنا، اإل اأّن علينا  ترتبط بالزمن القريب لتحقِّ
اأن نعمل بكل ِجد وحما�شة وكاأن الظه�ر �شيتحقق يف الغد، وَمن ذا الذي مَيلك ِعلمًا 
ل خمرجه، واجعلنا من  د ُقرَب ذلك اأو ُبعَده؟ اللهم عجل فرجه، و�شهِّ بالغيب لي�ؤكِّ

اأن�شاره واأع�انه.
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واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  الأكــرم  النبي  خطبة  ا�شتعر�شت  املا�شي  الأ�شب�ع  يف 
يف ا�شتقبال �شهر رم�شان، وذكرت باأن هذه اخلطبة متّثل برناجمًا عمليًا وخطَة 
عمل لل�شائمني، مبا يقّربهم من حتقيق الغاية احلقيقية لل�شيام واملتمثلة يف ق�له 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن  »تعاىل«: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} »البقرة:183«.
وفردية،  واجتماعية  عبادية  اأبعاد  ذات  متعددة  عناوين  اخلطبة  احت�ت  وقد 
م�ؤّكدة على اأن اهلل يف ت�شريعاته ل يريد لالإن�شان اأن يهتم فقط بزيادة ر�شيده من 

الث�اب، واإن كان هذا مطل�بًا ب�شدة.
الث�اب قد يتم من خالل النقطاع  فطريق حتقيق الزيادة الكبرية يف ر�شيد 
الجتماعي،  بالُبعد  اأي�شًا  يهتم  اأن  لالإن�شان  يريد  وجل  عز  اهلل  ولكن  للعبادة.. 
بحيث يحقق يف هذا الإطار نتائج اإيجابية يف هذه احلياة، وتك�ن �شببًا اأي�شًا لزيادة 

ر�شيده الأخروي من الث�اب.
جدول  باإعداد  قام   - اخلطبة  هذه  من  وبال�شتفادة   - الأعــزاء  الإخــ�ة  اأحد 
يت�شمن كل العناوين التي وردت يف اخلطبة النب�ية، حتت عن�ان )برنامج النبي 

الأكرم لتهذيب جميع امل�ؤمنني(.

10 ماي� 2019 م5 رم�شان 1440

اخلطبة الأوىل
برجمة عملية خلطبة شهر رمضان 

10
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نة يف اجلدول، مثاًل عبارة:  كل عن�ان من العناوين التي وردت يف اخلطبة مت�شمَّ
ُروا ِكَباَرُكْم( ح�لها اإىل عن�ان: )ت�قري كبار ال�شن(.. )َواْحَفُظ�ا اأَْل�ِشَنَتُكْم(  )َوَوقِّ
ح�لها اإىل عن�ان: )حفظ الل�شان عن التعر�س لالآخرين(.. )َوُظُه�َرُكْم َثِقيَلٌة ِمْن 
ُف�ا َعْنَها ِبُط�ِل �ُشُج�ِدُكْم( ح�لها اإىل عن�ان: )اإطالة ال�شج�د(...  اأَْوَزاِرُكْم، َفَخفِّ
لتمّثل  الأ�شب�ع،  اأيام  مبثابة  هي  اأعمدة  �شبعة  العناوين  هذه  اأمام  وو�شع  وهكذا. 
عملية متابعة ومراقبة يجمع يف نهايتها ح�شيلة ما حققه من تغيري وفق الرنامج 

النب�ي ال�ارد يف اخلطبة.
من  الغاية  بتحقيق  املهتّمني  ال�شائمني  يعني  اأن  �شاأنه  من  امل�شروع  هذا  مثل 
مثل  ُيطّ�روا يف  اأن  الأعزاء  �شبابنا  ونتمنى من  وب�شيطة،  بطريقة عملية  ال�شيام 
اأو ما �شابه بحيث تك�ن عملية املتابعة  هذا امل�شروع لرمبا من خالل عمل تطبيق 

متي�شرة ومبا يع�د بالفائدة عليهم وعلى ال�شائمني.

اخلطبة الثانية
زوجي نكدي

روى ال�شيخ ال�شدوق يف )من ل يح�شره الفقيه( عن جميل بن دراج عن اأبي 
راأيــُت قطُّ من  ما  لزوجها:  قالت  امــراأة  ــا  )اأميُّ قال:  اأنه  ال�شالم«  »عليه  عبد اهلل 

وجهك خريًا فقد حَبط عمُلها(.
عند احلديث عن النكد يف احلياة الزوجية، فاإن الكالم يدور عادة ح�ل الزوجة 
النكدية.. والرواية ال�شابقة تتناول واحدة من ال�شفات وال�شل�كيات النمطية لهذا 

م الأمر على الطرفني. النم�ذج من الن�شاء. ولكن الإن�شاف يقت�شي اأن ُنعمِّ
فالزوج قد يك�ن نكديًا متامًا كما اأن الزوجة قد تك�ن كذلك.. والرواية التالية 

حتّذر الرجل من اأن يتحّ�ل اإىل زوج نكدي.
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اأخي  )اأخــرين  قال:  اأنه  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  الكليني عن  روى 
جرئيل، ومل يزل ي��شيني بالن�شاء حتى ظننت اأن ل يحل لزوجها اأن يق�ل لها اأف، 
يا حممد، اتق�ا اهلل عز وجل يف الن�شاء، فاإنهن ع�ان بني اأيديكم( يف اأ�شركم وحتت 
�شلطتكم )اأخذمت�هن على اأمانات اهلل عز وجل ملا ا�شتحللتم من فروجهن بكلمة 
اهلل وكتابه من فري�شِة و�شنِة و�شريعِة حممد بن عبد اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، 
فاإّن لهّن عليكم حقًا واجبًا مِلا ا�شتحللتم من اأج�شامهن، ومبا وا�شلتم من اأبدانهن، 
عليهن،  فاأ�شِفق�ا  ذلك،  من  الطلق  اأخَذهن  حتى  اأح�شائهن  يف  اأولدكــم  ويحملن 
ب�ا قل�َبهن حتى يقفن معكم، ول ُتكره�ا الن�شاء، ول َت�شخط�ا بهن، ول تاأخذوا  وطيِّ

مما اأتيتم�هن �شيئًا اإل بر�شاهن واإذنهن(.
• صناعة النكد:

ثم اإن �شناعة النكد ل تقت�شر على عمر معني، ول على �شريحة حمددة، واإن 
ففي  فجاأة.  حياِتهم  منط  يتغرّي  الذين  الأزواج  عند  الأحيان  من  كثري  يف  برزت 
منط  وتغرّي  الفراغ،  من  حالة  من  الرجل  يعاين  مثاًل،  وظيفته  من  التقاعد  حالة 
احلياة، والرتابة، وقد ت�شحب ذلك حالة من فقدان الإح�شا�س بالأمان الجتماعي 
وجمه�لية امل�شتقبل بالن�شبة اإليه مع كر ال�شن، واخل�ف من مفاجاآته التي قد ل 
ي�شتطيع م�اجهتها. وقد يك�ن املزاج النكدي نا�شئًا عن �ش�ء تربية يف الطف�لة، من 
خالل الكبت والحتقار.. اأو تاأّثرًا بالبيئة التي عا�س فيها مع والديه ِمن َقبل، فاأخذ 
عنهما جتربتهما يف احلياة الزوجية. اأي اأنها يف كثري من الأحايني لي�شت متعّمدة، 
د. والغريب يف الأمر  ولذا يجب التعامل معها بعيدًا عن �ش�ء الظن والتهام بالتق�شّ
اأن الإن�شان النكدي يتفن يف اأ�شاليب التنكيد وُيبِدع فيها، مما يفتح له جماًل وا�شعًا 

لكي ُي�شبع نهمه يف هذا الإطار.
• حكاية معّبرة:

فكرة  اإىل  اهلل  هداه  النكدية،  زوجته  مع  معاناته  وبعد  الأزواح  اأحد  اأن  يقال 
اأن  زوجته  على  فاقرتح  الي�مى،  النكد  من  قلياًل  تريحه  �ش�ف  اأنها  ظن  عبقرية 
على  الزوجة  م�افقة  وبعد  نكد،  دون  ويــ�م  نكد  ي�م  الأ�شب�ع،  اأيــام  معها  يقت�شم 
م�ش�س طار الزوج فرحًا لنجاحه فى اإمتام التفاق الذى مبقت�شاه �شيف�ز بن�شف 
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عمره بال نكد. ومن خالل القرعة �شار اأول ي�م من ن�شيبها، فتفننت الزوجة فى 
كل اأ�شاليب و�شن�ف النكد على الزوج، وه� �شابر، ولكن ما اإن جاء الي�م التايل 
حتى وجد الزوجة ترتمن مع نف�شها »بكرة بكرة النكد بكرة«، وبذلك نّكدت عليه ي�م 

اإجازته من النكد اأي�شًا.
• مالمح الزوج النكدي:

ومع التاأكيد على اأنني ل�شت يف وارد النت�شار لهذا الطرف اأو ذاك، اإل اأن ندرة 
الكالم عن الزوج النكدي ت�شتدعي مني اأن اأرّكز على هذا النم�ذج من الأزواج.. 
ال�شفات  النكدية، ومعرفة  الزوجة  والتي ي�شرتك يف كثري منها مع  واأهم �شفاته 

تعني على الت�شخي�س ثم العالج:
1. عاب�س كثري ال�شمت عند جمال�شته لزوجته واأ�شرته، ل يتداول �ش�ؤون احلياة 

الزوجية ول غري ذلك من الق�شايا، واإذا حتّدث افتعل امل�شكالت واخلالفات.
الأم�ر  الأ�شباب، فه� ي�شّخم  2. �شّيق ال�شدر، وقابل لال�شتعال غ�شبًا لأتفه 

الب�شيطة، ويحّ�لها اإىل حم�ر للنزاع واخل�ش�مة.
3. كثري الت�شّكي من ال��شع املحيط به، ل�شيما ال��شع املحيط به يف املنزل.

4. ل يعرف من احلياة الزوجية اإل الفرا�س، وب�شكل يخل� من اأية م�شاعر، فه� 
بالن�شبة اإليه غر�س ج�شدي بحت.

5. ل ميانع اأن يحّ�ل حلظات ال�شعادة التي تغمر البيت اإىل اأج�اء من الغ�شب 
نع ال��شع الذي ُير�شيه،  وال�شراخ واحلزن والتعا�شة.. فه� من جهة عاجز عن �شُ
وي�شعب عليه من جهة اأخرى اأن يرى َمن ح�له �شعداء، ولذا فه� �شرعان ما يقلب 

الطاولة على اجلميع.
زوجته  فيذّكر  م�شم�نة،  تنكيد  ك��شيلة  ال�شلبية  املا�شي  اأحداث  ي�شرتجع   .6
اأو اأبناءه باإخفاقاتهم اأو ببع�س م�اقفهم ال�شابقة، بكالم مبا�شر، اأو غري مبا�شر، 

وبالهمز واللمز.
7. �شيء الظن.. فاإذا ت�شّرف اأحد الأطراف مبا ل يروق له، اّتهمه بالتعّمد واأنه 

ده ل�شخ�شه. ق�شَ
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• تأثري سليب:
الزوجية  العالقات  وخبري  الأمريكية  دينفر  جامعة  يف  النف�س  علم  اأ�شتاذ 
النكد  تاأثري  ح�ل  درا�شة  اأجــرى  ماركمان«  »هــ�ارد  عنها  الناجمة  وال�شراعات 
على ا�شتمرار احلياة الزوجية، و�شملت مئات من امل�شاركني من الن�شاء والرجال، 
وت��شل من خاللها اإىل اأّن الأزواج الذين يفقدون �شعادتهم بعد خم�شة اأع�ام على 

زواجهم يزداد لديهم الت�ا�شل ال�شلبي »النكد« بن�شبة 20 % اأكث من غريهم. 
وقال ماركمان: )اإّن طريف العالقة غالبًا ما ي�شتخدمان النكد يف وقت معنّي، 
مع ذلك، فاإّن ال�شركاء الذين يتنّبه�ن لذلك ويحاول�ن كبح جماح نكدهم املتبادل، 
عليه  ُبنيت  الــذي  احلــّب  على  وحتى  عالقتهم،  م�شار  على  يحافظ�ا  اأن  ميكنهم 

العالقة. اأما من ي�شيطر النكد على عالقتهم، فم�شريهم النف�شال غالبًا(.
• إجراءات عملية:

ومن هنا فاإن الطرف الذي يعاين من نكد الآخر )زوجًا كان اأو زوجة( ويحر�س 
على العالقة القائمة بني الطرفني عليه اأن يتعامل مع الطرف النكدي من خالل 

جمم�عة من الإجراءات:
1. مدح الطرف النكدي، لأنه غالبًا ما يعاين من ال�شع�ر بعدم الأمان، وعدم 

اهتمام الآخرين به، اأو كثة النتقادات امل�جهة اإليه.
دون  تك�ن  ما  غالبًا  والتي  النكدي،  الطرف  يفتعلها  التي  الأزمــات  2. جتاهل 
ملعب  اإىل  الجنــرار  عن  تبعده  اأخــرى  وباأم�ر  بالأبناء  والهتمام  حقيقي،  �شبب 

اخل�ش�مة والنزاع.
3. ا�شتخدام اأ�شل�ب احل�ار والتقارب مع الطرف النكدي يف الأوقات املنا�شبة 
على  واحلفاظ  املفتعلة  وامل�شكالت  اخلالفات  لإذابــة  واحلب  املــ�دة  من  اإطــار  يف 

ا�شتقرار الأ�شرة وا�شتمراريتها.
4. حماولة حتديد ال�شبب الرئي�س وراء احلالة النكدية.. فاإْن كان ه� الفراغ 

مثاًل، �شعى الطرف اإىل ت�جيه النكدي اإىل ما ي�شغل به وقته ب�شكل مفيد.
5. قلة العاطفة والرومان�شية قد تك�ن من اأ�شباب النكد الزوجي، وعلى الطرف 
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الآخر البحث عن ال��شائل التي من خاللها ميكن اإنعا�س هذا اجلانب من احلياة 
الزوجية وابتكار الأ�شاليب الكفيلة بتغيري املزاج الرومان�شي لديه.

• سكن وموّدة:
اإن احلياة الزوجية بحاجة اإىل اأج�اء الن�شجام والراحة النف�شية والطماأنينة، 
ومن هنا جند اأن اهلل »عز وجل« يبنّي اأن ق�ام احلياة الزوجية ه� ال�شكن وامل�دة 
ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل  والرحمة: {َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
قد  الذي  والنكد  ُروَن}،  َيَتَفكَّ لَِّقْوٍم  َلَياٍت  َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  َوَرْحَمًة  ًة  َودَّ مَّ َبْيَنُكم 
ي�شدر عن الزوج اأو الزوجة يعّد حالة مر�شية بحاجة اإىل ت�شخي�س ومبادرة اإىل 
العالج قبل اأن ي�شتفحل املر�س وي�شعب احلل. و�شهر رم�شان بكل اأج�اء الرحمة 
فيه فر�شة منا�شبة لكي يعيد الأزواج النكدي�ن ح�شاباِتهم، ويراجع�ا اأنف�َشهم دون 
مكابرة، متذكرين و�شية النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف ا�شتقبال ال�شهر الف�شيل 
ْهِر ُخُلَقُه، َكاَن َلُه َجَ�ازًا َعَلى  َن ِمْنُكْم يِف َهَذا ال�شَّ ا�ُس! َمْن َح�شَّ حيث قال: )اأَيَُّها النَّ

َراِط َيْ�َم َتِزلُّ ِفيِه الأَْقَداُم(.  ال�شِّ
فليكن هذا ال�شهر املبارك منطلقًا للتغيري الجتماعي يف حياتنا اإىل الأح�شن 

كما ن�شعى اأن نغرّي اأو�شاعنا الفردية فيه اإىل الأح�شن.
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وا�شتدلل  بيان  كثري  اإىل  يحتاج  ل  العلم  وطلب  العلم  قيمة  عــن  احلــديــث 
وبرهان.ولعل من اأروع ما ي�شف قيمة العلم وطلبه ما جاء يف كلمات اأمري امل�ؤمنني 

»عليه ال�شالم« كما رواها ال�شريف الر�شي يف نهج البالغة عن كميل بن زياد.
ــــي طالب  ــن اأب ــن زيــــاد: )اأخــــذ بــيــدي اأمــــرُي املــ�ؤمــنــني عــلــي ب ــال كــمــيــل ب قـ
يا  قال:  ثم  ال�شعداء  تنف�س  اأ�شحر  فلما  اجلبان،  اإىل  فاأخرجني  ال�شالم«  »عليه 
كميل، اإن هذه القل�ب اأوعية، فخرُيها اأوعاها. فاحفظ عني ما اأق�ل لك. النا�س 
ثالثة: فعامل رباين، وُمتعلِّم على �شبيل جناة، وهمج رعاع اأتباع كل ناعق، مييل�ن 
العلم  اإىل ركن وثيق. يا كميل،  العلم، ومل يلجاأوا  مع كل ريح، مل ي�شت�شيئ�ا بن�ر 
والعلُم  النفقة،  ه  ُتنِق�شُ املاُل  املال.  حتر�ُس  واأنت  يحر�ُشك  والعلُم  املال.  من  خرُي 
به  به،  ُيدان  ِديٌن  العلم  كميل،  يا  بزواله.  يزول  املال  و�شنيُع  الإنفاق،  على  يزك� 
يك�شب الإن�شاُن الطاعَة يف حياته، وجميَل الأحدوثة بعد وفاته... ها، اإن ههنا لعلمًا 

جّمًا - واأ�شار اإىل �شدره - ل� اأَ�شبُت له حَملة!(.
اأمل يكن هناك من يحمل هذا العلم؟ يجيب»عليه ال�شالم«: )بلى، اأ�شبُت َلِقنًا 
عباِده،  على  اهلل  بنعِم  وم�شتظِهرًا  للدنيا،  الديِن  اآلَة  م�شتعِماًل  عليه،  ماأم�ن  غرَي 

وبُحجِجه على اأوليائه( هذا النم�ذج الأول.

17 ماي� 2019 م12 رم�شان 1440

اخلطبة الأوىل
عندما حتّسر أمري املؤمنني »عليه السالم« 

11
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النم�ذج الثاين: )اأو منقادًا حَلَملة احلق، ل ب�شرية له يف اأحنائه( بال وعي ول 
تدّبر ول فهم بل جمرد انقياد، ولذا )ينقدح ال�شك يف قلبه لأول عار�س من �ُشبهة. 

األ ل ذا ول ذاك(.
اأو  النم�ذجان الآخران واخلطريان: )اأو منه�مًا باللذة �شل�َس الِقياِد لل�شه�ة، 
ُمغرمًا باجلمع والّدخــار، لي�شا ِمن رعاة الدين يف �شيء. اأقرب �شيء �شبهًا بهما 

الأنعام ال�شائمة(.
ثم يطلق الإمام »عليه ال�شالم« احل�شرة على هذا العلم ال�شائع، وعلى مثل هذا 
العامل الرباين الذي ل يجد َمن ي�شتحق اأن يحمل علمه من بعده فيق�ل: )كذلك 

مي�ت العلم مب�ت حامليه(.
ومن هنا فاإن القيمة العليا للعلم وطلِبه مرتبطة مبجم�عة من الأم�ر التي بّينها 
الإمام »عليه ال�شالم«، و�شاأتناول بع�شًا منها ب�شيء من ال�شرح فيما يلي باإذن اهلل 

»تعاىل«.

اخلطبة الثانية
علماء شرسون

 عن الإمام احل�شن املجتبى »عليه ال�شالم« اأنه قال: )هالك النا�س يف ثالث: 
عدوُّ  واحلر�ُس  اإبلي�س.  ُلعن  وبه  الدين،  هالُك  فالِكر  واحَل�شد،  واحِلر�س  الِكر 

النف�س، وبه اأُخرج اآدُم من اجلنة. واحل�شُد رائُد ال�ش�ء، ومنه َقتل قابيُل هابيل(.
ذكرت فيما م�شى اأن للعلم وطلب العلم قيمًة عليا ل خالف عليها، واأن هذه 
اأن تك�ن مت�افرة يف البني، ومن  التي يجب  القيمة مرتبطة مبجم�عة من الأم�ر 

بينها:
بًا اإىل اهلل »عز وجل«. فالعلم الذي ُي�شغلك عن اهلل،  1. اأن يك�ن هذا العلم مقرِّ
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كر، وعن  الذِّ ال�شالة، وعن  له، وعن  بالعب�دية  الإح�شا�س  فتبتعد من خالله عن 
اللتزام ب�شريعته.. مثل هذا العلم يك�ن وباًل على الإن�شان.

على  بعلمه  فيرتّفع  الذات،  ت�شّخم  اإىل  الإن�شان  يق�د  علم  وهكذا، ل خري يف 
اخللق، كما قال علي»عليه ال�شالم«: )وم�شتظِهرًا بنعِم اهلل على عباِده، وبُحجِجه 
الذي  امل�شت�ى  اإىل  ذاته  تت�شخم  وقد  بل  املتكرين.  يبغ�س  واهلل  اأوليائه(.  على 
يندفع من خالل ذلك حتى اإىل اإنكار وج�د اهلل. واحلقيقة اأن العلم يف ذاته ل يق�د 
اإىل مثل ذلك، ولكن �ش�ء التف�شري، اأو اّتباع الأه�اء وال�شه�ات، اأو الالمبالة هي 

التي قد ت��شل البع�س اإىل ذلك.
العلم واملعرفة يف اجتاه حتقيق ال�عي وتنمية احلكمة يف احلياة. 2. ت�ظيف 
هناك عدد ملح�ظ ممن بلغ�ا اأعلى املراتب العلمية، ولكنهم ل ميتلك�ن وعيًا يف 
الق�شايا الجتماعية والرتب�ية وال�شيا�شية، ويفتقدون اإىل احِلكمة يف حتليل الأم�ر 
كل  )اأتباع  يك�ن�ن  وقد  ع�ش�اء،  خبط  حياتهم  يف  فيتخّبط�ن  القرارات،  واتخاذ 
يف  العلمية  اإمكاناتهم  اأو  عبقريَتهم  ف�ا  ي�ظِّ مل  فهم  ريح(.  كل  مع  مييل�ن  ناعق، 
ما َيخدم حياَتهم العملية لتتكامل يف الجتاه ال�شليم، بل حب�ش�ها يف نطاق �شّيق، 

فف�شل�ا من حيث كان ينبغي لهم اأن ينجح�ا.
ا َجاء  ولذا جند اأن احلديث يف القراآن عن دور الأنبياء �شاماًل للحكمة: {َوَلمَّ
ِعيَسى ِباْلَبيَِّناِت َقاَل َقْد ِجْئُتُكم ِباْلِحْكَمِة َوأِلَُبيَِّن َلُكم َبْعَض الَِّذي َتْخَتِلُفوَن 
ُقوا اهلَل َوَأِطيُعوِن} »الزخرف:63«. حيث مل يكتِف بالبيان والتعليم، بل  ِفيِه َفاتَّ
ف النا�س عل�َمهم ومعارَفهم فيما يحقق  قرن ذلك باحلكمة التي من خاللها ي�ظِّ

لهم حياًة اأكث اأمنًا وطماأنينة، وتك�ن اأي�شًا مقدمة حقيقية لبناء اآخرِتهم.
ذلك  وت�ريث  النا�س،  بني  املعرفة  ون�شر  التعليم،  خالل  ِمن  العلم  تزكية   .3
نف�شه يف  يجد  ومن  احلياة،  ر�شالة يف  الإن�شان  يحمل  اأن  املهم  من  الأجيال.  اإىل 
ل اإليه من معارف تفيد  طريق العلم، فاإن من ر�شائله يف احلياة اأن ل يجعل ما ت��شّ
النا�س وُت�شلح اأح�الهم الدني�ية اأو الأخروية حبي�شة عنده، بل ي�شعى لتقدميها اإىل 

الآخرين، في�شركهم معه يف نتائجها، وي�ّرثها لالأجيال القادمة.
واملعرفة  العلم  مع  بالتعامل  الروحية،  الطهارة  من  باإطار  العلم  تاأطري   .4
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ال�شرا�شة،  الإن�شان عن  يبتعد  اأن  الن�ايا..  وُح�شن  ال�شدق  اإطار من  والتفكري يف 
والأغرا�س العدوانية، اأو الن�ايا اخلبيثة. هناك َمن يغلب على تفكريه التحايل اأو 
اإليها يف  ي�شل  التي  املعطيات  على  ي�ؤّثر ذلك  األن  الإ�شاءة..  اأو  اأو احلقد  الكذب 
بحثه؟ األن ت�ؤثر عليه نف�شيُته العدوانية بحيث جتعله مييل اإىل النتائج املت�افقة مع 
هذه النف�شية، اأو اأن تنعك�س هذه النف�شية على كلماته واأبحاثه من حيث الأ�شل�ب 

وامل�شم�ن؟
• أثر التربية الروحية:

الرتبية الروحية ترتك اأثرًا على �شالمة العملّية الفكرّية يف كثري من الأحيان، 
والعدوانّية  وال�شغينة  واحلقد  واحل�شد  الغ�شب  النف�س من  بتهذيب  نق�م  فعندما 
و�ش�ء الظّن وغري ذلك، فاإن هذا �شي�شاعدنا على اأن نفّكر براحة نف�شّية، ونعي�س 

ب�شالم داخلي، واأن نفّكر اأي�شًا بروحية ر�شالّية.
فًا  عن ال�شادق عليه  ال�شالم: )العاقل َمن كان َذل�ًل عند اإجابة احلّق، ُمن�شِ
بق�له.... والعاقل ل يتحّدث مبا ُينكره العقل، ول يتعّر�س للتهمة، وليدع مداراَة 
واملعرفُة  اأح�اله،  يف  رفيَقه  واحللُم  اأعماله،  يف  دليَله  العلُم  ويك�ن  به،  ابُتلي  من 
تعيُنه يف مذاهِبه...(. عندما نتعلم اأو نتناق�س اأو نحاول العث�ر على حلٍّ مل�شكلٍة ما، 
هل ن�شعر بالرغبة يف ال�شتعالء على الآخرين والتغّلب عليهم؟ هل ن�شعر بالقدرة 
والق�ة والرغبة يف القهر؟ اإذا كان الأمر كذلك فهناك خلل يف احلالة الروحية التي 

ل تنفك عن الرتباط باحلالة العلمية عندنا.
ولنالحظ �شع�ر النبي م��شى »عليه ال�شالم« يف امل�قف التايل: {َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ 
لِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقرٌي} »الق�ش�س:24«..  َتَولَّى ِإَلى الظِّ
ما اأروع هذا التعبري من �شاب ي�شعر بالق�ة بعد اإجناز اأمر.. ق�ة اجل�شم، اأو ق�ة 

العلم، اأو ق�ة النتماء.. هكذا تك�ن الطهارة الروحية.
فاإنَّ كلَّ خ�شلة من  بها اخلطبة،  بداأت  التي  بح�شب ظاهر احلكمة احل�شنية 
اخل�شال الثالث: الكر واحلر�س واحل�شد كفيلة باأن تدّمر الإن�شان املبتلى بها يف 

عاجل الدنيا، ويف اآجل الآخرة.
• دمار كبري:
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هذه  اجتمعت  ل�  بالنا�س  يلحق  اأن  ميكن  الذي  الدمار  مقدار  تتخيل  اأن  ولك 
النب�ي: )�شنفان  تلّخ�شت يف احلديث  ِدين، �ش�رة  اأو بع�شها يف عامِل  اخل�شال 
والأمــراء(  العلماء  النا�س:  ف�شد  ف�َشدا  واإذا  النا�س،  ُلح  �شَ ُلحا  �شَ اإذا  النا�س  من 

واملق�ش�د من العلماء هنا خ�ش��س علماء الدين.
فالنا�س يت�قع�ن اأن ياأخذوا من علماء الدين ما يقّربهم اإىل اهلل وما ُي�شلح لهم 
اأح�الهم يف الدنيا والآخرة، واأن يك�ن�ا الأمناء على الدين واحلفظة له، فكيف اإذا 
تبنّي للنا�س خالف ذلك؟ هنا �شتك�ن ال�شدمة الكبرية التي �شتتجاوز حّد ذّم مثل 

هذا النم�ذج لتن�شحب على الدين نف�شه.
• دعاة الفضائيات:

امل�شداقية،  اختبارات  تهاووا يف  والذين  الف�شائيات  دعاة  بع�س  اأن  يبدو يل 
وبع�شهم تراأ من ما�شيه املليء بال�شحن �شد هذا الطرف اأو ذاك، وبع�شهم قد 
جّي�س النا�س للقتال يف هذه اجلبهة اأو تلك، ثم تتبّدى احلقيقة اأن امل�شاألة بالن�شبة 
اإليه من وراء هذه الدع�ات لي�شت �ش�ى م�شاألة ا�شرتزاق اأو طلب لل�شهرة اأو اختيار 

العي�س يف الق�ش�ر امل�شيدة.
اأمثال ه�ؤلء اإمنا تنطلق م�شكلُتهم اأحيانًا من اخللل الباطني املتمّثل يف فقدانهم 
روحانية العلم ور�شاليته، اأو يف تداخل �شرا�شة النف�س مع البحث العلمي، اأو يف غلبة 
املدّوي يف منعطفات احلياة  ال�شق�ط  اإىل  يعّر�شهم  ما  وه�  الن�ايا،  على  الأه�اء 
وم�شاراتها امللت�ية.. وه� ما ي�ؤكد على اأهمية الطهارة الروحية يف طريق طلب العلم 
وبّثه، واأن ل يك�ن تقييمنا حلملة العلم من خالل النبهار مبقدار ما ميلك�ن من 

معرفة، اأو اأ�شل�ب بيان، بل مبقدار م�شداقيتهم اأي�شًا.
الكثري  التي ترتك وراءها  امل�ؤ�شفة  املاآلت  املّتعظ�ن من هذه  يّتعظ  اأن  ونتاأّمل 
من ال�شحايا على م�شت�ى النا�س، وعلى م�شت�ى القيم واملباديء، وعلى راأ�شها ديُن 

اهلل ور�شالُته.
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من  نــ�ع  اأول  ن�ش�ء  منذ  ُعرفت  املالية  ال�شرائب  اأن  الباحثني  بع�س  يق�ل 
الدفاع  اإىل  بحاجة  الب�شيط  بتنظيمها  وكانت  القبيلة.  وهي  الب�شرية،  التنظيمات 

واحلماية من العتداءات اخلارجية.
ويعتر ما يح�شل عليه رئي�س اأو قائد القبيلة و�شيلة ي�شتخدمها لرد العتداء 
حقًا  الُعرف  ذلك  يف  كان  ولرمبا  القبيلة،  وكرامة  كرامته  على  واملحافظة  عنها 
�شخ�شيًا له بلحاظ مكانته. بعد ذلك ظهرت الدولة، واحتاجت اإىل ال�شريبة كي 

تتمكن من القيام مبهامها.
ثم تط�ر الأمر، ومل يعد الهدف من ال�شرائب ه� احل�ش�ل على الأم�ال، بل 
اأ�شبحت ت�شتخدم اأي�شًا لتحقيق ما ت�شب� اإليه من اأهداف اجتماعية اأو اقت�شادية 
اأو �شيا�شية اأو دينية. فقد ت�شعى بع�س احلك�مات لنظام �شريبي معنّي بحيث يحافظ 

فيه امل�اطن�ن على العي�س الكرمي، مع منع حدوث طبقية كبرية يف ما بينهم. 
ف�ائ�س  وت�جيه  ال�شتهالكية  ال�شلع  للحد من  اأحيانًا  ال�شريبة  ُتفَر�س  وهكذا 
اأو  ال�شتهالكية  ال�شلع  هذه  على  عالية  �شرائب  بفر�س  وذلك  لالدخار  الدخ�ل 

خف�س �شعر الفائدة على الدخار.
ولرمبا فر�شت لت�شجيع التعامل التجاري مع دولة معينة �شديقة دون غريها، 

24 ماي� 2019 م19 رم�شان 1440

اخلطبة الأوىل
الضرائب املالية 

12
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ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الإعفاءات اجلمركية وما يف حكمها. وقد حت�شل الكتب 
على  الت�شجيع  بهدف  املبا�شرة  غري  ال�شرائب  من  اإعفاء  على  الدينية  وامل�ؤلفات 

اللتزام الديني مثاًل، اأو تر�شيخ القيم الإميانية التي ت�ؤمن بها.
ومن املعل�م اأن الزكاة من ال�شرائب التي فر�شها الإ�شالم، بل اإن هذا الت�شريع 
ال�شريبة حتّدث  من  ن�عًا  ال�شماوية  ال�شرائع  الإ�شالم، حيث جند يف  على  �شابق 

عنها القراآن بعن�ان الزكاة. 
وقد تتحد معها يف بع�س تفا�شيل ت�شريعاتها كما قد تختلف. ففي حديثه عن 
النبي اإبراهيم »عليه ال�شالم«، قال »تعاىل«: {َوَوَهْبَنا َلُه ِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َناِفَلًة 
ِفْعَل  ِإَلْيِهْم  َوَأْوَحْيَنا  ِبَأْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  َأِئمَّ َوَجَعْلَناُهْم  َصاِلِحنَي،  َجَعْلَنا  َوُكال 
َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن} »الأنبياء:73-72«. الِة َوِإيَتاء الزَّ اْلَخْيَراِت َوِإَقاَم الصَّ

وقال »تعاىل«: {َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن 
َمْرِضيًّا}  َربِِّه  ِعنَد  َوَكاَن  َكاِة  َوالزَّ الِة  ِبالصَّ َأْهَلُه  َيْأُمُر  َوَكاَن  نَِّبيًّا،  َرُسوال 

»مرمي:55-54«.
ِإْسَراِئيَل  َبِني  ِميَثاَق  َأَخْذَنا  {َوِإْذ  امل��ش�ية:  ال�شريعة  ب�شاأن  »تعاىل«  وقال 
َواْلَمَساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِذي  ِإْحَساًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن  اهلَل  ِإالَّ  َتْعُبُدوَن  اَل 
َكاَة ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِإالَّ َقِلياًل مِّنُكْم  الَة َوآُتوْا الزَّ َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسًنا َوَأِقيُموْا الصَّ

ْعِرُضوَن} »البقرة:83«. َوَأنُتم مُّ
َما  َأْيَن  ُمَباَرًكا  بن مرمي: {َوَجَعَلِني  عي�شى  امل�شيح  »تعاىل« بخ�ش��س  وقال 

َكاِة َما ُدْمُت َحيًّا} »مرمي:31«. الِة َوالزَّ ُكنُت َوَأْوَصاِني ِبالصَّ
لي�شت جيدة، فالبد من احلديث عن  املالية  ال�شرائب  �شمعة  اأن  ولكن حيث 
ما  وه�  الزكاة،  ت�شريع  الإ�شالم  بها  حّف  التي  والآداب  وال�شروط  الغايات  بع�س 

�شاأحتدث عنه فيما يلي باإذن اهلل »عز وجل«.
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اخلطبة الثانية
من شرائط وآداب الزكاة

اإل  مالية،  الزكاة ك�شريبة  اأطلقت  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأن  فيما م�شى  ذكرت 
الن�ش��س  يف  ُذكرت  التي  والآداب  ال�شروط  من  مبجم�عة  حمف�فة  جعلتها  اأنها 

الإ�شالمية ح�ل الزكاة، ومنها:
1- فر�شها لي�س بغر�س حتقيق الثاء لأفراد حمددين، اأو لطبقة معينة على 
ح�شاب عامة النا�س، بل لتحقيق ن�ع من التكافل الجتماعي بني الطبقات املختلفة 
يف املجتمع، ولتاأمني احتياجات الدولة يف حتقيق الأمن وال�شحة العامة والرتبية 
ي�شدق  ما  وكل  الر�شايل،  املجال  املجالت، ويف  بع�س  العاملني يف  رواتب  وتاأمني 

عليه اأنه يف �شبيل اهلل.
وهذه  الــزكــاة..  عناوين  من  واحــدة  وهي  َدَقاُت}  الصَّ {ِإنََّما  »تعاىل«:  قال 
من  ط�عية،  تك�ن  وقد  املــال،  زكــاة  ت�شّمى  والتي  اإلزامية،  تك�ن  قد  ال�شدقات 
ب�شدد احلدث عن  والآيــة  الأوقــاف،  اجلارية  وال�شدقة  امل�شتحبة  ال�شدقة  قبيل 
ُقُلوُبُهْم  َواْلُمَؤلََّفِة  َعَلْيَها  َواْلَعاِمِلنَي  َواْلَمَساِكنِي  ال�شدقات الإلزامية {ِلْلُفَقَراء 
ِبيِل َفِريَضًة مَِّن اهلِل َواهلُل  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِفي َسِبيِل اهلِل َواْبِن السَّ َوِفي الرِّ

َعِليٌم َحِكيٌم} »الت�بة:60«.
النبي  ــزاهــة  ون عــدالــة  يف  امل�شككني  على  رّدهـــا  معر�س  يف  الآيـــة  وجـــاءت 
»�شلى اهلل عليه واآله« يف ت�زيع هذا امل�رد املايل، فقد جاءت بعد ق�له: {َوِمْنُهم 
َدَقاِت} »الت�بة:58«، وكاأنها تنفي تهمة اأن يك�ن النبي قد وّجه  مَّن َيْلِمُزَك ِفي الصَّ
املال مل�شلحة �شخ�شية اأو عائلية اأو طبقية، ولت�ؤكد اأن امل�ارد امل�شم�ح بالإنفاق فيها 
هي هذه فقط دون غريها.. وهذا بخالف ما كانت تق�م به بع�س الدول يف ذلك 

الزمان.
ففي الدولة الرومانية مثاًل، كان الع�ّشارون )ن�شبًة اإىل �شريبة مقدارها %10( 
هم جباة ال�شرائب للدولة، وال�شريبة مفرو�شة على كل فرد بالغ، وعلى التجارة 

Afaq Jomaa 3.indd   72Afaq Jomaa 3.indd   72 3/18/2020   6:03:19 PM3/18/2020   6:03:19 PM



73

والزراعة وغريها، وتختارهم الدولة من الأثرياء، وكان يزداد ثراوؤهم من خالل 
ذلك ب�ش�رة غري م�شروعة من خالل املغالة فيها.

• ذم شديد:
رت يف  ومن هنا جند يف الأناجيل ذمًا �شديدًا للع�ّشارين، وهي ال�ش�رة التي تكرَّ

العهد الإ�شالمي اأي�شًا يف زمن الدولتني الأم�ية والعبا�شية وما بعدهما.
فقد ظهرت روايات يف ذم الع�شارين على ل�شان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
رواية  ويف  فاقتل�ه(،  عا�شرًا  لقيتم  )اإذا  بينها:  ومن  وال�شيعة،  ال�شنة  م�شادر  يف 
اأو  ل�شاحر  اإل  الدعاء  فيها  ي�شتجاب  �شاعة  )هذه  الليل:  منت�شف  يف  الدعاء  عن 
�شاحب  اجلنة  يدخل  )ل  ثالثة:  ويف  الفاجرة،  املراأة  مع  ُيقَرن  واأحيانًا  عا�شرًا(، 
مك�س( اأي جابي ال�شريبة.. وهناك اأحاديث مروية عن اأهل البيت »عليه ال�شالم«.
لبيان خط�رة هذه  اأنها: )وردت  الأحاديث على  الفقهاء هذه  وقد وّجه بع�س 
احِلَرف، ولزوم الدقة والحتياط فيها لكثة وق�ع الزلت فيها، وكل ع�شار رهني 
بُح�شن عمله وح�شاب ما جباه من الأم�ال، واحل�شاب رقيق دقيق. وميكن اأن ُيحمل 

اأخبار الذم على خ�ش��س الظاملني(.
2- فر�س الزكاة ك�شريبة اإمنا يك�ن على املقتدرين )الأغنياء( من امل�شلمني، 
ويف ذلك عدة روايات من بينها ما جاء عن ال�شادق »عليه ال�شالم« اأنه قال: )اإن 
باأدائها،  اإل  اأم�ال الأغنياء فري�شة ل ُيحمدون  للفقراء يف  اهلل »عز وجل« فر�س 

وهي الزكاة(.
3- األ تتح�ل ال�شريبة اإىل غاية يف ذاتها، و�شببًا لإرهاق النا�س، وميكننا اأن 
ن�شتهدي بكلمات علي »عليه ال�شالم« حيث قال ملالك الأ�شرت يف عهده اإليه: )وليكن 
نظُرك يف عمارة الأر�س اأبلَغ من نظِرك يف ا�شتجالب اخَلراج، لأن ذلك ل ُيدَرك 
ول  العباد...  واأهلك  البالد  اأخرب  عمارة  بغري  اخَلــراج  طلب  ومن  بالعمارة،  اإل 
ْفت به امل�ؤونة عنهم، فاإنه ذخر يع�دون به عليك يف عمارة  َيثُقلّن عليك �شيء خفَّ
بالدك وتزيني وليتك، مع ا�شتجالبك ُح�شَن ثنائهم، وتبّجَحك با�شتفا�شة العدل 
فيهم، معتمدًا ف�شَل ُق�ِتهم مبا ذَخرت عندهم من اإجمامك لهمَ، والثقَة منهم مبا 
ْدَتهم من عدِلك عليهم يف ِرفقك بهم، فرمبا حدث من الأم�ر ما اإذا عّ�لت فيه  ع�َّ
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عليهم من بعُد، احتمل�ه طيبًة اأنف�ُشهم به، فاإّن العمران حمتِمٌل ما حّملته، واإمنا 
ُي�ؤتى خراب الأر�س من اإع�از اأهلها(. 

املتعارفة  اآخر ح�ل م�شروعية فر�س �شرائب �ش�ى  للفقهاء بحثًا  فاإن  بالطبع 
كالزكاة واخلم�س، وذلك يف حالة حاجة الدولة اإليها، ولي�س هذا جمال طرقه.

4- َحفَّ الإ�شالم هذا الت�شريع ببع�س الآداب التي ت�شعى للتخفيف من وطاأة 
َصَدَقًة  َأْمَواِلِهْم  ِمْن  {ُخْذ  وجــل«:  »عــز  ق�له  يف  جــاء  ما  بينها  ومــن  فر�شها، 
يِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن لَُّهْم َواهلُل َسِميٌع َعِليٌم}  ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّ

»الت�بة:103«.
جمع  لآداب  رعايته  يف  ال�ش�رة  ال�شالم«  »عليه  علي  امل�ؤمنني  اأمري  اأكمل  وقد 
له  و�شية  )ومن  عن�ان  حتت  البالغة  نهج  من  الكتب  ق�شم  ففي  الزكاة.  �شريبة 
»عليه ال�شالم« كان يكتبها ملن ي�شتعمله على ال�شدقات. واإمنا ذكرنا منها جماًل 
هاهنا لُيعَلَم بها اأنه »عليه ال�شالم« كان يقيم عماد احلق، وُي�شِرع اأمثلَة العدل، يف 
�شغري الأم�ر وكبريها، ودقيقها وجليلها(: )اْنَطِلْق َعَلى َتْقَ�ى اهلِل َوْحَدُه َل �َشِريَك 
َتاَزنَّ َعَلْيِه َكاِرهًا، َوَل َتاأُْخَذنَّ ِمْنُه اأَكَثَ ِمْن َحقِّ اهلِل يِف  َعنَّ ُم�ْشِلمًا، َوَل جَتْ َلُه، َوَل ُتَروِّ
اِئِهْم ِمْن َغرْيِ اأَْن ُتَخاِلَط اأَْبَياَتُهْم، ُثمَّ اْم�ِس  يِّ َفاْنِزْل مِبَ َماِلِه. َفاإَِذا َقِدْمَت َعَلى احْلَ
ِة َلُهْم، ُثمَّ  ِكيَنِة َواْلَ�َقاِر، َحتَّى َتقُ�َم َبْيَنُهْم َفُت�َشلَِّم َعَلْيِهْم، َوَل ُتْخِدْج ِبالتَِّحيَّ اإَِلْيِهْم ِبال�شَّ
َتُق�َل: ِعَباَد اهلِل، اأَْر�َشَلِني اإَِلْيُكْم َويِلُّ اهلِل َوَخِليَفُتُه، لآُخَذ ِمْنُكْم َحقَّ اهلِل يِف اأَْمَ�اِلُكْم، 
ِه؟ َفاإِْن َقاَل َقاِئٌل: َل، َفاَل ُتَراِجْعُه، َواإِْن  وُه اإِىَل َوِليِّ َفَهْل هلِل يِف اأَْمَ�اِلُكْم ِمْن َحّق َفُت�ؤَدُّ
ْو ُتْرِهَقُه، َفُخْذ  ْو َتْع�ِشَفُه اأَ اأَْنَعَم َلَك ُمْنِعٌم، َفاْنَطِلْق َمَعُه ِمْن َغرْيِ اأَْن ُتِخيَفُه اأَْو ُت�ِعَدُه اأَ
ِباإِْذِنِه،  اإِلَّ  َتْدُخْلَها  َفاَل  اإِِبٌل  ْو  اأَ َلُه َما�ِشَيٌة  َكاَنْت  َفاإْن  ة،  اأَْو ِف�شَّ اأَْعَطاَك ِمْن َذَهب  َما 
َرنَّ  َها َلُه، َفاإَِذا اأََتْيَتَها َفاَل َتْدُخْلها ُدُخ�َل ُمَت�َشلِّط َعَلْيِه َوَل َعِنيف ِبِه، َوَل ُتَنفِّ َفاإِنَّ اأَْكَثَ
ُه، َفاإَِذا  ْ ، ُثمَّ َخريِّ ْدَعنْيِ َدِع امْلَاَل �شَ اِحَبَها ِفيَها، َوا�شْ َها، َوَل َت�ُش�َءنَّ �شَ َبِهيَمًة َوَل ُتْفِزَعنَّ
ُه، َفاإَِذا اْخَتاَر َفاَل  ْ ، ُثمَّ َخريِّ ْدَعنْيِ َدِع اْلَباقَي �شَ نَّ مِلَا اْخَتاَرُه، ُثمَّ ا�شْ اْخَتاَر َفاَل َتْعِر�شَ
قِّ اهلِل يِف َماِلِه، َفاْقِب�ْس  نَّ مِلَا اْخَتاَر، َفاَل َتَزاُل ِبذِلَك َحتَّى َيْبَقى َما ِفيِه َوَفاٌء حِلَ َتْعِر�شَ
ًل  َنْعَت اأَوَّ َنْع ِمْثَل الَِّذي �شَ َحقَّ اهلِل ِمْنُه، َفاإِِن ا�ْشَتَقاَلَك َفاأَِقْلُه، ُثمَّ اْخِلْطُهَما، ُثمَّ ا�شْ

َحتَّى َتاأُْخَذ َحقَّ اهلِل يِف َماِلِه(.
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• روعة التفاصيل:
يف اأية �ِشرعة، بل يف منطق اأي حاكم ميكنك اأن جتد مثل هذا اللتزام والت�جيه 
بني  مزجت  التي  العظيمة  الإ�شالم  مدر�شة  اإنها  النا�س؟  وم�شاعر  حق�ق  ورعاية 
الت�شريع والأخالق والآداب، وكان علي »عليه ال�شالم« �شيدًا من �شاداتها، فقّدم لنا 
هذا ال��شف الرائع جلانٍب من ج�انب اآداب جمع الزكاة يف �ش�رة ل مثيل لها يف 

تاريخ الأولني والآخرين.
يف  املقتدرة  الفئات  على  امللِزمة  الــزكــاة  كفري�شة  مالية  �شريبة  وجــ�د  اإن 
عه واعتره من حق�ق املحرومني عليهم، وقد  ه اهلل »عز وجل« و�شرَّ املجتمع، اأمٌر اأقرَّ
ْعُلوٌم،  قال»تعاىل«ذاكرًا �شفات امل�ؤمنني ال�شاحلني: )َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ
ر مبجم�عة من الق�انني وزّينها  اِئِل َواْلَمْحُروِم(، اإل اأنه ا�شرتط فيها اأن ت�ؤطَّ لِّلسَّ
مبجم�عة من الآداب التي َت�شَمن عدم الإ�شرار مُبعطيها، وعدم حتّ�لها اإىل جي�ب 
ف من وطاأة احلرمان لدى  رة التي ُتخفِّ الأغنياء واملتنفذين، واإنفاَقها يف امل�ارد املقرَّ
بع�س �شرائح املجتمع، وت�شاهم يف حتريك عجلة التنمية، واأن تراَعى يف حت�شيلها 
التي جاءت  الرائعة  العل�ية  ال�ثيقة  تلك  بينها  الإ�شالم، ومن  رها  التي قرَّ الآداُب 
برقم 25 من قائمة الكتب يف نهج البالغة ك��شية لعماله يف جمع ال�شدقات، وما 
اإىل مالك الأ�شرت وبرقم 53 من �شل�شلة الر�شائل يف نهج البالغة،  جاء يف عهده 
وما ا�شتملتا عليه من مباديء اأخالقية واأدبية ت�ؤكد على اأن الإ�شالم يف ت�شريعاته 
اإىل  الت�شريعات  تتح�ل  لئال  والروحي،  الإن�شاين  البعد  على  الــدوام  على  حافظ 

ق�انني مادية تفقد يف نهاية املطاف جانبًا مهمًا من غاياتها ال�شامية.
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ُقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم مِّن نَّْفٍس َوِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها  {َيـَأيَُّها النَّاُس اتَّ
ُقوْا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلوَن ِبِه َواألرَحاَم ِإنَّ  َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريًا َوِنَسآًء َواتَّ
اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا} »الن�شاء:1«. تاأمر الآيُة النا�س بتق�ى اهلل، انطالقًا من 
اأنهم عندما  اإىل عادة يداوم�ن عليها، وهي  ممار�شة عملية فطرية، وقد حتّ�لت 
يطلب�ن حق�قهم وح�ائجهم فيما بينهم، فاإنهم ي�شاأل�ن الآخرين باهلل، ملا هلل من 
األ  العظمة..  بهذه  فاإذا كان اهلل  واأماًل يف حتقيق مرادهم..  النف��س،  عظمة يف 
يجب اأن يتق�ه؟ ثم اختلف املف�شرون يف املراد من )والأرحــاَم(، فقال البع�س اأن 
الآية تاأمر بتق�ى اهلل الذي ي�شاأل بع�شهم بع�شًا به وباأرحامهم.. كاأن يق�ل قائلهم، 
وعظمة  اهلل  عظمة  على  يدل  مما  وبالرحم(،  باهلل  )اأ�شاألك  اأرحامه:  من  وه� 

الرحم عندهم حتى اأنهم ي�شاأل�ن به.
اهلل،  بتق�ى  تاأمر  الآيــة  اأن  اعتروا  حيث  املف�شرين،  لدى  اآخــر  ق�ل  وهناك 
اأخذنا  اإليهم ول يقطع�ا �شالتهم بهم. و�ش�اء  ي�شيئ�ا  باأن ل  الأرحــام،  يتق�ا  واأن 
على  دللة  من  الآية  يف  ما  وهي  واحــدة،  النتيجة  فاإن  الثاين،  اأم  الأول  بالتف�شري 
خطبة  اإىل  عدنا  ول�  وجــل«.  »عز  اهلل  عند  واأهميتها  الرحمية،  العالقات  عظم 
اأنه  ف�شنجد  رم�شان،  �شهر  بدء  قبل  قراأتها  التي  ــه«  واآل عليه  اهلل  »�شلى  النبي 
بالأرحام، حيث قال:  العالقة  نّبه على �شرورة مراعاة  واآله« قد  »�شلى اهلل عليه 
ُل�ا  َغاَرُكْم، َو�شِ ُروا ِكَباَرُكْم، َواْرَحُم�ا �شِ ُق�ا َعَلى ُفَقَراِئُكْم َوَم�َشاِكيِنُكْم، َوَوقِّ دَّ )َوَت�شَ

31 ماي� 2019 م26 رم�شان 1440

اخلطبة الأوىل
رمضان وقطيعة األرحام 

13
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التي مل تنقطع يف  العادات  اأن من  اأَْل�ِشَنَتُكْم...(. واحلمدهلل  َواْحَفُظ�ا  اأَْرَحاَمُكْم، 
الك�يت العتناء ب�شلة الأرحام خالل ال�شهر الف�شيل، والتي ل تقت�شر فقط على 
الت�ا�شل والزيارة، بل على تقدمي امل�شاعدة وامل�ش�رة وما اإىل ذلك، لأن مفهم �شلة 
وعلى  اأنه  الإن�شان  يعلم  اأن  امل�ؤ�شف  من  اأن  اإل  الزيارة.  على  يقت�شر  ل  الأرحــام 
الرغم من هذه الت��شيات الإلهية والنب�ية يف هذا املجال، اإل اأننا نلحظ اأن من بني 
امل�ؤمنني املتدينني، ومن اأهل امل�شاجد َمن ُيبقي اخل�ش�مة قائمة مع اأقرب النا�س 

اإليه من اأرحامه.. مع الأخ اأو الأخت.. فهل ُيعقل ذلك؟
 ...} وا�شفح..  فاعُف  جتاهك..  اأحدهم  من  �شدر  قد  خطاأ  هناك  كان  اإذا 
رَِّحيم}  َغُفوٌر  َواهلُل  َلُكْم  اهلُل  َيْغِفَر  َأن  ُتِحبُّوَن  َأاَل  َوْلَيْصَفُحوا  َوْلَيْعُفوا 
»الن�ر:22«. األ تتطلع اإىل عف� اهلل و�شفحه يف هذا ال�شهر؟ فكيف تتطلع اإىل ذلك 

واأنت ل متلك ال�شتعداد لأن تعف� وت�شفح عما �شدر من اأقرب النا�س اإليك؟
�شحيح اأننا يف نهايات ال�شهر الف�شيل، ولكن الفر�شة ما زالت قائمة.. ل َتَدْع 
هذا ال�شهر مي�شي قبل اأن ُت�شلح عالقتك باأرحامك.. نحن نقراأ يف الدعاء: )اأع�ذ 
بجالل وجهك الكرمي اأن ينق�شي عني �شهر رم�شان اأو يطلع الفجر من ليلتي هذه 
اأنت بهذا الدعاء تطلب العف� من اهلل..  اأو تبعة تعذبني عليه(..  ولك قبلي ذنب 
فتعّ�ذ بجالل وجهه الكرمي اأن ينق�شي عنك �شهر رم�شان واأنت يف قطيعٍة ِمن رحم 

ِمن اأرحامك.. اإذا اأردمت عفَ� اهلل و�شفَحه، فاعف�ا وا�شفح�ا يرحمكم اهلل.

اخلطبة الثانية
ُبعبع معاداة السامية

والتي  املخيفة  العناوين  ال�شامية من  اأ�شبح عن�ان معاداة  الأخرية  العق�د  يف 
هت اإىل اأحدهم اأ�شابع التهام بذلك،  يحَذر الكثريون من البتالء بها، واإذا ما ُوجِّ

�شارع اإىل التروؤ من ذلك.
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• االستعمال األول:
يقال اأنه مت ا�شتعمال امل�شطلح لأول مرة من قبل الباحث الأملاين )فيلهلم مار( 
ل��شف م�جة العداء لليه�د يف اأوروبا ال��شطى يف اأوا�شط القرن التا�شع ع�شر. ثم 
مّت تعميم امل�شطلح يف اأملانيا عام 1879 من قبل يه�د اأوروبا كم�شطلح لـكراهية 
ُي�شتخدم  العن�ان  هذا  اأن  وال�اقع  بعدها.  �شائعًا  امل�شطلح  هذا  واأ�شبح  اليه�د، 

كبعبع للرتهيب، وحاجز دفاع اأول عن امل�شروع ال�شهي�ين.
اإدارة على عهد ج�رج  اأن�شاأت وزارة اخلارجية الأمريكية - مثاًل -  ومن هنا 
ب��س البن، مهمتها مراقبة الأن�شطة املعادية لل�شامية على م�شت�ى العامل، واإ�شدار 

ح الإجراءات التي قامت بها جميع الدول ملكافحة الظاهرة! تقرير �شن�ي ي��شِّ
بل و�شل الأمر اإىل حد اأن انتقاد احلك�مة الإ�شرائيلية داخل الكيان ال�شهي�ين 
بات على عهد نتنياه� �ش�رة من �ش�ر معاداة ال�شامية كما جاء يف مقال ُن�شر يف 
اأي�شًا من انتقاد الليراليني يف العامل الغربي  الغارديان الريطانية، والذي حّذر 

لإ�شرائيل، لأن النتيجة �شتك�ن عك�شية!
• عنوان مقّدس:

اأ�شبحت  العاملي  وال�شتكبار  ال�شهاينة  وجه�د  الإعالمية  الآلة  وبفعل  الي�م، 
على  حتى  باملقد�شات، وجتروؤوا  فيه  النا�س  كَفر  زمن  يف  مقد�شًا  عن�انًا  ال�شامية 
الذات الإلهية ب�شتى ال�ش�ر. فال�شتكبار العاملي وال�شهي�نية �شاءتا اأن جتعال من 
اأن  اأو التهام، ول يج�ز لأحد  للم�شاءلة  ال�شامية عن�انًا مقد�شًا غري قابل  عن�ان 
يذكره اإل حمف�فًا بالثناء واملديح والتعظيم والتبجيل، ومن يتعّر�س لذلك ُيحا�َشب 

اأمام املحاكم، ويعاقب على ذلك اأ�شد العقاب.
معاداة  بــاأّن  كاذبًا  انطباعًا  يعطي  »�شامي«  كلمة  جذر  ا�شتعمال  اأن  وال�اقع 
ال�شامّية م�ّجهة �شد جميع ال�شاميني، واحلال اأن امل�شاألة خا�شة باليه�د فقط، واإن 

مل يك�ن�ا من ذرية �شام.
• بطالن النظرية:

ال�شالم«،  »عليه  ن�ح  للنبي  املبا�شر  البن  ه�  الت�راتي  الفر�س  بح�شب  �شام، 
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ن�ح  ط�فان  بعد  الأر�شية  الكرة  على  الب�شرية  فــاإن  الت�راتية  الق�شة  فبح�شب 
»عليه ال�شالم« انقر�شت ب�شكل تام، ما عدا من كان�ا يف ال�شفينة، واأن كل الب�شرية 
يق�ل  ويافث.  وحام  ل�شام  الثالثة  الأولد  اإىل  انت�شابها  تع�د يف  الط�فان  بعد  من 
 ..) الأَْر�ــسِ ُكلُّ  َبْت  َت�َشعَّ ه�ؤَُلِء  َوِمْن  ُن�ٍح.  َبُن�  ُهْم  الثَّاَلَثُة  )ه�ؤَُلِء  الت�راتي:  الن�س 

بالطبع فاإن علم اجلينات الي�م اأثبت عدم �شحة هذا الكالم. 
وتطرح الت�راة فكرة التق�شيم على وفق ل�ن الب�شرة:

• ذرية �شام ت�شمل ال�شع�ب ال�شاكنة يف �شبه اجلزيرة العربية والعراق وال�شام، 
مع اإخراج الكنعانيني و�شمهم اإىل احلاميني.

• ذرية حام، وت�شمل ذوي الب�شرة الداكنة من اأهل اأفريقيا.
• ذرية يافث وت�شمل ال�شع�ب ال�شاكنة يف ال�شرق الأق�شى وبالد فار�س واأوربا.
ذرية  ثم  ح�شرم�ت  وابنه  يقطان  ي�شمل  )مبــا  العرب  اأن  الــتــ�راة  رح  وت�شّ

اإ�شماعيل »عليه ال�شالم«( - مع ا�شتثناء الكنعانيني - ينحدرون من ذرية �شام.
اأي اأن ال�شاميني بح�شب هذا الفر�س ي�شمل العرب كما ي�شمل بني اإ�شرائيل.. 
ولذا فاإن معاداة ال�شامية معاداة للعرب، كما هي معاداة لبني اإ�شرائيل. ولكننا ل 
ن�شمع اأحدًا يف ي�ٍم ما احتج اأو رفع ق�شية يف املحاكم الدولية حني ُي�شاء اإىل �شخ�س 
�شامي من غري اليه�د، ول اتُّهم اأحد بالعن�شرية اإن اأ�شاء اإىل عربي.. فالقدا�شة كل 

القدا�شة لل�شهي�نية التي ارتدت لبا�س ال�شامية.
بالبح�ث  املرتبطة  احلديثة  والعلمية  التاريخية  الدلئل  كل  اأن  الآخــر  الأمــر 
فه�  نتنياه�  فيهم  مبن  اإ�شرائيل..  بني  من  اأ�شمل  الي�م  اليه�د  اأن  ت�ؤكد  اجلينية 
مت  عندما  وال�شامية.  اإ�شرائيل  ببني  له  عالقة  ول  اأوروبــي  جيني  فرع  اإىل  ينتمي 
تعميم امل�شطلح يف اأوروبا، ا�شتفاد هرتزل من ذلك، وجعل معاداة ال�شامية م�شكلة 
العامل الغربي، وحمذرًا من طبيعة العن�شر اليه�دي يف اأي جمتمع من املجتمعات 

بلحاظ اأنه بطبيعته عن�شر مثري لال�شطراب والتمرد.
• املشروع الصهيوين:

وقد ا�شتند هرتزل اإىل هذا الراأي يف مرا�شالته مع مل�ك وحكام اأوروبا، ف�شّ�ر 
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لهم اأن بقاء اليه�د داخل املجتمعات التي يحكم�نها لي�س يف �شالح هذه املجتمعات 
ول يف �شالح حك�ماتها، ولهذا يجب على هذه احلك�مات ت�شجيع فكرة ال�شهي�نية 

واإن�شاء ال�طن اليه�دي حتى تتخل�س هذه احلك�مات من العنا�شر املناه�شة لها.
ومل يكتف زعماء ال�شهي�نية بت�ظيف فكرة معاداة ال�شامية خلدمة اأهدافهم، 
واإمنا جندهم يف�شرون عالقات اليه�د يف التاريخ القدمي مع ال�شع�ب التي عا�ش�ا 
بينها اأو ات�شل�ا بها داخل اإطار نظرية معاداة ال�شامية، وهي بلحاظ ما �شبق عبارة 

عن كذبة ومغالطة كبرية.
• ضرورة التوعية:

اخلا�شة  الت�عية  ن�شر  يف  تتمّثل  ال�شهي�نية  مع  امل�اجهة  عملية  من  جزء  اإن 
حت�لت  التي  ال�شامية  معاداة  ذلك  يف  مبا  للتاريخ،  وتزويرها  اأكاذيبها  بتعرية 
اللقيط.  وكيانهم  ال�شهاينة  انتقاد  من  النا�س  تخ�يف  طريقه  عن  يتم  بعبع  اإىل 
وانتهازية  وعمالة  الطريق،  هذا  يف  ال�شهي�نية  وّظفتها  التي  الإعالمية  الق�ة  اإن 
تلك  لرتويج  ماأج�رة  اأدوات  اإىل  حتّ�ل�ا  ممن  م�ؤخرًا  العرب  الإعالميني  بع�س 
الأرا�شي  باغت�شاب  املرتبطة  الذكريات  اإحياء  اأهمية  جديد  من  ُترز  الأ�شاليل 
اإحياء ذكرى ي�م  الفل�شطينية والعدوان ال�شهي�ين ب�شتى �ش�ره، وذلك من قبيل 
حملة  ا�شتداد  مع  ل�شيما  الطريق،  هذا  يف  م�شئ�ليتنا  فلنتحمل  العاملي..  القد�س 
الرتويج والدعاية والتهيئة للتطبيع تناغمًا مع �شفقة القرن الباطلة والظاملة، واهلل 

ه� امل�شتعان وه� على كل �شيء �شهيد.
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يف و�شائل ال�شيعة عن النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )راأ�ُس العقل، 
بعد الإميان باهلل، الت�ّدُد اإىل النا�س، وا�شطناُع اخلرِي اإىل كلِّ َبر وفاجر(.

ال�شل�ك الأخالقي الرفيع والراقي يجب اأن يك�ن جزء من ال�شخ�شية، ل اأمرًا 
م�شطنعًا. عندما يك�ن الإن�شان �شادقًا يف كالمه وتعامالته ووع�ده مع َمن يلتقي 
معه �شمن عن�ان حمدد كالدين اأو املذهب اأو الع�شرية واأمثال ذلك، ول يجد حرجًا 
هذا  مثل  م�شطنع.  اأخالقي  �شل�ك  فهذا  الآخرين،  مع  ال�عد  وخيانة  الكذب  يف 
ال�شل�ك فيه ت�شّنع وتكّلف.. ه� غري نابع من طبيعة ال�شخ�شية، ول من العقل، بل 

نتيجة العاطفة.. ومثل ال�شدق �شائر العناوين الأخالقية.
باهلل  امل�ؤمن  لدى  الرا�شخة  الأخالقية  الطبيعة  اإىل  فري�شدنا  احلديث  اأمــا 
�شبحانه، والنابعة من القناعة العقلية، ولي�س من حرارة العاطفة التي قد تنطفيء 
فيختفي معها ذلك ال�شل�ك الأخالقي، وقد تتحرك باجتاه اآخر مع تبّدل النتماء 

لدى نف�س الفرد، اأو حتت ظروف عاطفية معينة.
العقل  الدافع..  ه�  العقل  باهلل(..  الإميان  بعد  العقل،  )راأ�س  التعبري:  لحظ 
مبا ه� ر�ش�ل باطن، كما جاء يف املروي عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: 

)العقل ر�ش�ل باطن، والر�ش�ل عقل ظاهر(.

7 ي�ني� 2019 م4 �ش�ال 1440

اخلطبة الأوىل
رأس العقل

14
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كلمتي  ا�شتعمال  خالل  من  الأخــالق  يف  ال�شم�لية  على  التاأكيد  لحظ  ثم   -
)النا�س( و)كل(: )الت�ّدُد اإىل النا�س، وا�شطناُع اخلرِي اإىل كلِّ َبر وفاجر(، كي ل 
يت�ّهم اأحد اأن املطل�ب ه� الت�دد اإىل امل�ؤمنني فقط، ول ا�شطناع اخلري للم�ؤمنني 

فقط.. بل للنا�س.. مبن فيهم الفاجر.
واإ�شالح  هداية  ب�ابة  يك�ن  الأخــالقــي  ال�شل�ك  هــذا  فلعل  يــدريــك..  ومــا   -
ال�شل�ك الأخالقي  الإن�شان ث�ابني.. ث�اب  ينال  امل�ؤمنني ال�شاحلني، وبذلك  لغري 

الرفيع.. وث�اب الهداية.
فبهذا  باحلقد عليهم،  ولي�س  الآخرين،  باحلب جتاه  نف��ُشنا عامرة  فلتكن   -
احلب نعي�س الراحة النف�شية، وطماأنينة الروح، ون�شعى لتحقيق ال�شلم يف عالقاتنا 

بالآخرين بغ�س النظر عن انتماءاتهم واآرائهم.

اخلطبة الثانية
إال َمن رحم ربُّك

َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَي، ِإالَّ َمن  ًة َواِحَدًة َواَل  َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ {َوَلْو َشآَء َربَُّك 
ْت َكِلَمُة َربَِّك ألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس  رَِّحَم َربَُّك َوِلذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّ

َأْجَمِعنَي} »ه�د: 119-118«.
ا�شتخدام  النا�س على طريقة واحدة يف  اأن يجعل  القدرة على  هلل »عز وجل« 
ا  َ عق�لهم ويف ت�ش�راتهم لكل الق�شايا املتعلقة بالإميان واحلياة، وه� القائل {اإِمنَّ

ُق�َل َلُه ُكْن َفَيُك�ُن} »النحل:40«. َقْ�ُلَنا ِل�َشْيٍء اإَِذاآ اأََرْدَناُه اأَن نَّ
ولكن م�شيئته كانت يف جعل الإن�شان حرًا يف تفكريه واإرادته، وزّوده بال�ش�ابط 
والر�شالت  كالر�شل  واخلارجية  والعقل،  والإرادة  والفطرة  كالعاطفة  الداخلية، 

والكتب ال�شماوية لُيح�شن الختيار.
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• اختالف وتنازع:
الذاتية  الرغبات  اإىل حترك  اأدت  والت�شرف  التفكري  طبيعة هذه احلرية يف 
الآخر  الأحايني مع رغبات  تتعار�س يف كثري من  قد  التي  ال�شخ�شية  والنفعالت 
اأنت ت�شرفت بهذه  واأنت تريده، وذاك يريده..  ال�شيء،  اأريد هذا  اأنا  وانفعالته. 

الطريقة، اأنا غ�شبت، والآخر حزن وابتعد.. اإلخ.
وهكذا يحدث الختالف مع الآخر، وين�شاأ عنه النزاع الذي قد ي�ؤّدي اإىل اأكث 
بل  الفردين،  هذين  عند  تت�قف  ل  قد  ال�شلبية  النتائج  وهذه  �شلبية..  نتيجة  من 
اإىل  تت��شع  وقد  والأبناء،  كالزوجة  به،  املحيطة  ال�شغرية  الدائرة  اإىل  تن�شحب 

الع�شرية، اأو املجتمع الأكر.
ًة  ُأمَّ النَّاَس  َلَجَعَل  َربَُّك  َشآَء  {َوَلْو  وجل«:  »عز  يق�ل  حيث  الآية  اإىل  نع�د 
َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَي} بحيث ل ي�شتطيع�ن حتقيق حالة الأمة ال�احدة.. 
فهم يف حالة اختالف دائمة. فهل هذا قدر اجلميع؟ لقد ا�شتثنى اهلل �شبحانه فئة 
معينة عّر عنها بعن�ان {ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك}.. هذه املجم�عة ميكنها اأن تك�ن اأمة 

واحدة، فتك�ن الأمة املرح�مة.
ولعلنا ن�شتطيع فهم الآية ب�ش�رة اأكث تف�شياًل من خالل ما جاء يف �ش�رة اآل 
عمران »103-108« ح�ل و�شف الأمة ال�احدة، حيث قال »عز وجل«: {َواْعَتِصُموْا 
َأْعَداء  ُكنُتْم  ِإْذ  َعَلْيُكْم  اهلِل  ِنْعَمَة  َواْذُكُروْا  ُقوْا  َتَفرَّ َواَل  َجِميًعا  اهلِل  ِبَحْبِل 
اإلهيًا يف  تدخاًل  اأن هناك  اأي  ِإْخَواًنا}  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  َفَألََّف 

امل�شاألة عندما يجد الأر�شية مهياأة والقابلية م�ج�دة لدى هذه الفئة.
قد  بل  الإلهي ب�ش�رة غيبية حم�شة،  التدخل  نفهم هذا  اأن  بال�شرورة  ولي�س 
يك�ن ذلك بالإ�شافة اإىل وج�د النبي »�شلى اهلل عليه واآله« والقراآن وما فيه من 

تعاليم، وت�شريعات، وِحَكم، واأخالقيات.
وعلى اإثر هذا التدخل الإلهي وحتّقق الألفة والأخّ�ة، هناك م�شئ�لية العت�شام 
والبني�ية،  ال�قائية،  الإجـــراءات  اتخاذ  من  لبد  اأي  التفرق..  وعــدم  اهلل  بحبل 

والعالجية التي حتفظ هذه النعمة.

Afaq Jomaa 3.indd   83Afaq Jomaa 3.indd   83 3/18/2020   6:03:19 PM3/18/2020   6:03:19 PM



84

• خطوات إجرائية:
هذه  حفظ  �شاأنها  من  التي  الإجرائية  اخلط�ات  بع�س  الآيــات  ت�شتعر�س  ثم 
ْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهلُل َلُكْم  َن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّ احلالة: {َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ
ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف  آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن، َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمَّ

َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}
ثم تنتقل الآيات للتحذير من تكرار جتارب ال�شابقني الذين اأنعم اهلل عليهم 
بهذه النعمة، ولكنهم �شرعان ما تخل�ا عنها، ف�شاروا كغريهم من الذين يعي�ش�ن 
ُقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم  الختالف امل�شتمر: {َواَل َتُكوُنوْا َكالَِّذيَن َتَفرَّ
ال�اقع  معطيات  خالل  من  والبينات  النظري،  امل�شت�ى  على  البينات  اْلَبيَِّناُت} 

وتذّوق حالوة الألفة والأخ�ة {َوُأْوَلـِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم}.
يعاقبكم اهلل على ت�شرفاتكم على  اأن  التحذير، فكما تخاف�ن  ثم يزداد وقع 
امل�شت�ى ال�شخ�شي، من خالل املعا�شي الفردية، عليكم اأن تخاف�ا اأن يعاقبكم اهلل 
الَِّذيَن  ا  َفَأمَّ ُوُجوٌه  َوَتْسَودُّ  ُوُجوٌه  َتْبَيضُّ  النعمة: {َيْوَم  على هذه  التمرد  على 
َتْكُفُروَن،  ُكْنُتْم  ِبَما  اْلَعَذاَب  َفُذوُقوْا  ِإمَياِنُكْم  َبْعَد  َأْكَفْرُتم  ُوُجوُهُهْم  ْت  اْسَودَّ
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلِل ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} هنا تلتقي  ا الَِّذيَن اْبَيضَّ َوَأمَّ

الآيات مع ق�له »تعاىل« {ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلذِلَك َخَلَقُهْم}.
ثم ياأتي التاأكيد على جّدية امل��ش�ع، والعدالة الإلهية: {ِتْلَك آَياُت اهلِل َنْتُلوَها 

َعَلْيَك ِباْلَحقِّ َوَما اهلُل ُيِريُد ُظْلًما لِّْلَعاَلِمنَي}.
• عوامل ضرورية لتحقيق األلفة:

الألفة، والأخ�ة، وعدم الختالف، وعدم تنازع هذه الفئة، ل يعني اأن اأحدهم 
ن�شخة عن الآخر، بل ياأتي ذلك من خالل ت�فري جمم�عة من الع�امل، اأذكر بع�شًا 

منها باخت�شار:
اأي  املعن�ية  القيم  يعريون  ل  ماديني  ليك�ن�ا  الأر�ــس  اإىل  يخلدوا  مل  اإنهم   .1

اهتمام: )حب الدنيا راأ�ُس الفنت، واأ�شل امِلَحن(.. الإمام علي.
2. تنازل�ا عن اأنانيتهم واأنكروا ذواتهم بامل�شت�ى الذي اآثروا فيه الآخرين على 
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ُءوا  اأنف�شهم، ووّطن�ا اأنف�شهم على الت�شحية من اأجل ال�شالح العام: {َوالَِّذيَن َتَبوَّ
اَر َواإْلِمَياَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم  الدَّ
ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ  مَّ َحاَجًة مِّ

َنْفِسِه َفُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} »احل�شر:9«.
اأمناء  وكان�ا  والعمل  الق�ل  ف�شَدق�ا يف  الجتماعية  بالأخالقيات  التزم�ا   .3
واملعروف  احلــج  وكــثة  و�ش�مهم  �شالتهم  كــثة  اإىل  تنظروا  )ل  جمتمعاتهم: 
وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا اإىل �شدق  احلديث واأداء الأمانة(.. النبي الأكرم.

4. ابتَعدوا عن اجلدال: )ثمرة املراء ال�شحناء(.. الإمام علي.
5. ترّفع�ا على ت�افه الأم�ر: )اإن اهلل كرمي يحب الكرم ومعايل الأخالق ويكره 

�شف�شاَفها(.. النبي.
املحبة(..  منهم  حاز  بالنا�س  ظنه  ح�شن  )من  باإخ�انهم:  الظن  اأح�َشن�ا   .6

الإمام علي.
• املحافظة على مكتسبات رمضان:

وال�شلم والألفة والأخ�ة  ال�ئام  ليعي�ش�ا حالة  النا�س  لقد خلق اهلل »عز وجل« 
فيما بينهم، والتي من خاللها تتجلى الرحمة الإلهية يف الدنيا، وينال�ن بها رحمته 
الأخروية، وكان �شهر رم�شان مبا فيه من اأج�اء الرتاحم والتالقي والعطاء فر�شة 
لتعزيز تلك النعمة، وجتربة عملية لتذّوق حالوتها، فلنحذر اأن نكفر بها بالع�دة 
انبعاث  والتنازع من خالل  الختالف  فيها �ش�ر  تتعزز  التي  الأخرى  �شريتنا  اإىل 

ن�ازع ال�شر والأنانية يف النف��س.
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مقابلتها  يجب  نعمة  وكل  الإن�شان..  عند  »تعاىل«  اهلل  نعم  من  نعمة  امل�هبة   
اأو  بال�شكر والإح�شان وُح�شن ال�شتخدام. فمن وهبه اهلل ذكاء اأو قدرة ج�شمانية 
قدرة على اكت�شاب العل�م، اأو م�هبة �شعرية اأو فنية اأو كتابية، وجب عليه ال�شكر 

والت�ا�شع وم�شاعدة الآخرين من خالل ما وهبه اهلل.
اإل اأن بع�س النا�س ي�شيطر عليهم الغرور والُعجب والِكر عندما يرون اأنف�شهم 
قد  كما  اأنانيني،  اأفــراد  اإىل  يتحّ�ل�ن  اأنهم  اأو  ما،  اأمر  يف  الآخرين  على  متفّ�قني 
ي�شتغل�ن م�اهبهم بج�شع ماّدي. ال�ش�رة اجلميلة التي ر�شمها الإ�شالم عن الإن�شان 

يف كمالته تتعار�س مع هذه ال�ش�رة القبيحة، لأن:
1. )خري النا�س َمن َنَفع النا�س( كما جاء يف احلديث النب�ي ال�شريف.

امل�اهب  هذه  خالل  من  الآخرين  خلدمة  ي�ّفقه  اأن  دائمًا  اهلل  يدع�  وه�   .2
َوَأْن  َواِلَديَّ  َوَعَلى  َعَليَّ  َأْنَعْمَت  الَِّتي  ِنْعَمَتَك  َأْشُكَر  َأْن  َأْوِزْعِني  الإلهية: {َربِّ 

َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه} »الأحقاف:15«.
َن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل} »الإ�شراء:85«.. فلَم  3. وه� على يقني باأنه {َوَما ُأوِتيُتم مِّ

الغرور والِكر؟
ُيعطى  قد  كما  النعم،  الإن�شان هذه  ُي�شَلب  وقد  اهلل،  بيد  كله  الأمر  اإن  ثم   .4

14 ي�ني� 2019 م11 �ش�ال 1440

اخلطبة الأوىل
رسالة إىل اخلرجيني
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ُكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكْم} »اإبراهيم:7«. َن َربُّ املزيد منها: {َوِإْذ َتَأذَّ
واأخريًا، فاإنه ل� كان لأحد اأن يتكّر اأو يتجّر اأو يعي�س الأنانية بكل �ش�رها لكان 
ذلك ه� النبي �شليمان »عليه ال�شالم« الذي اأعطاه اهلل »عز وجل« ما مل يعط اأحدًا 
َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن  يَح ُغُدوُّ من قبل ومن بعد: {َوِلُسَلْيَماَن الرِّ
َأْمِرَنا  َعْن  ِمْنُهْم  َيِزْغ  َوَمن  َربِِّه  ِبِإْذِن  َيَدْيِه  َبْيَن  َيْعَمُل  َمن  اْلِجنِّ  َوِمَن  اْلِقْطِر 
َوِجَفاٍن  َوَتَماِثيَل  َحاِريَب  َيَشاُء ِمن مَّ َما  َلُه  َيْعَمُلوَن  ِعرِي،  َعَذاِب السَّ ِمْن  ُنِذْقُه 
َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَّاِسَياٍت} »�شباأ:13«. اإل اأنه اأدرك اأن كل هذه العطايا الإلهية هي 
َذا ِمن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر} »النمل:40«.  اختبار �شماوي: {َقاَل هَٰ
َذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب} »�س:39«. وهذا النم�ذج  ف�شكر: {هَٰ
ُكوُر}  ْن ِعَباِدَي الشَّ من النا�س من�ذج نادر: {اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل مِّ
ق اأن يك�ن كذلك كان من الذين يحبهم اهلل ويقّربهم اإليهم  »�شباأ:13«.. فمن ي�فَّ

وُيح�ِشن عاقبَتهم: {َوِإنَّ َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفٰى َوُحْسَن َمآٍب} »�س:40«. 
يف هذه الأيام ظهرت نتائج الثان�ية العامة، وتخّرج بع�س �شبابنا من الكليات 
بتفّ�ق، ليبداأوا مرحلة جديدة من حياتهم.. فليكن هناك تخطيط من قبلهم، ل 
على م�شت�ى اخلط�ة التعليمية اأو ال�ظيفية القادمة فح�شب، بل ويف الكيفية التي 
من خاللها ن�شكر املنعم على نعمه.. لأن علينا دائمًا اأن ن�شعى لنك�ن ممن يع�ن 
قيمة امل�اهب التي اأنعم اهلل بها علينا، واأن ُنح�شن ا�شتعمالها فيما يع�د علينا وعلى 

الآخرين وعلى احلياة التي خلقها اهلل »تعاىل« باخلري. 

اخلطبة الثانية
سلوكياتنا يف موسم السفر

عن الإمام ال�شادق »عليه ال�شالم«: )ك�ن�ا دعاًة للنا�س بغري األ�شنتكم، لرَيوا 
منكم ال�رَع والجتهاَد وال�شالَة واخلري، فاإّن ذلك داعية(.

Afaq Jomaa 3.indd   87Afaq Jomaa 3.indd   87 3/18/2020   6:03:19 PM3/18/2020   6:03:19 PM



88

يف ال�شيف، وحيث ينت�شر النا�س يف اأنحاء العامل بحثًا عن الراحة وال�شتجمام 
والبتعاد عن حرارة اجل�، من ال�شروري النتباه اإىل �شل�كياتنا مبا ُيعطي انطباعًا 

اإيجابيًا عنا كاأفراد، وعن امل�شلمني كمجم�ع، وعن الإ�شالم كانتماء.
• سلوكيات سلبية:

قبل 3 �شن�ات، وباملان�شيت العري�س لإحدى ال�شحف اخلليجية كان العن�ان: 
اأوروبــا  �ش�ارع  اأفخم  يف  و�شيالت  ورق�س  اإيفل  برج  حتت  و�شي�س  طبخ  )ك�شتات 
و�شرقة طي�ر الهايد بارك واإتالف للممتلكات العامة خمجل ومرف��س.. �شل�كيات 

ال�شياح يف اخلارج.. »اإذا منت كف� ل ت�شافر«(.
ال�شياح عند عدم  التي قد يرتكها  ال�شلبية  ال�ش�رة  املقال عن حجم  وحتّدث 
مراعاة الأنظمة والق�انني، والقيام ب�شل�كيات ل تتناغم مع الأعراف اأو اجل� العام 
اأي  على  تعميمه  ميكن  اخلليجية  ال�شحيفة  هذه  يف  جاء  وما  املق�ش�د.  البلد  يف 

�شائح، ول يخ�س بلدًا بذاته.
• صورة إجيابية:

بالطبع، من املفرت�س اأن ل تك�ن هناك ازدواجية يف ال�شل�ك.. فكما ذكرت يف 
الأ�شب�ع املا�شي، يفرت�س بالأخالقيات اأن تك�ن نابعة من ال�شخ�شية، ولي�شت حالة 

طارئة ومتكلَّفة.
ولكن اأحيانًا يحتاج الإن�شان اإىل التكّلف واإلزام النف�س، واأن يفعل ما قد ل يلتزم 
به عادة، ل من باب الرياء، ول النفاق، ول ازدواجية ال�شخ�شية، بل من باب تع�يد 

النف�س والتدريب، اأو ل�ج�د ما ي�شتدعي الهتمام بذلك.
مثاًل، ال�شخ�س الذي يّطلع على اأهمية ممار�شة الريا�شة، بلحاظ اأن يف ذلك 

م�شلحة �شحية، وه� لي�س من اأهل الريا�شة، هل ُيعاب عليه ذلك؟
وال�ش�ت  التام  الهدوء  فيلتزم  املكتبة  يدخل  الــذي  ال�شخ�س  فــاإن  وهكذا، 

املنخف�س، مع اأن هذا لي�س من طبعه، هل يعاب عليه ذلك؟
اأن  ينبغي  اإليها  ن�شافر  التي  البالد  يف  �شل�كياتنا  عن  نعك�شها  التي  فال�ش�رة 

تك�ن �ش�رة اإيجابية. 
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كلٌّ مّنا �شفري لبلده، و�شفري لدينه، و�شفري ملدر�شة اأهل البيت »عليه ال�شالم«.. 
وهذه ال�شفارة ينبغي اأن تعك�س �ش�رة اإيجابية جذابة. ولنالحظ الروايات التالية:

• عن الإمام ال�شادق »عليه ال�شالم«: )يا مع�شر ال�شيعة، اإّنكم قد ُن�شبتم اإلينا، 
ك�ن�ا لنا زينًا ول تك�ن�ا علينا �شينًا(.

)اأو�شيكم  ل�شيعته:  قال  اأنه  ال�شالم«  »عليه  الع�شكري  احل�شن  الإمــام  عن   •
اإىل  الأمانة  واأداء  بتق�ى اهلل، وال�رع يف دينكم، والجتهاد هلل، و�شدق احلديث، 
ال�شج�د، وح�شن اجل�ار، فبهذا جاء حممد  اأو فاجر، وط�ل  بّر  ائتمنكم من  من 
»�شلى اهلل عليه واآله«، �شّل�ا يف ع�شائرهم، وا�شهدوا جنائزهم، وع�دوا مر�شاهم، 
واأّدوا حق�قهم، فاإّن الرجل منكم اإذا ورع يف دينه و�شدق يف حديثه، واأّدى الأمانة، 
وَح�ُشن خلقه من النا�س قيل: هذا �شيعي، في�شّرين ذلك. اتق�ا اهلل وك�ن�ا زينًا، ول 
تك�ن�ا �شينًا، جّروا اإلينا كل م�دة، وادفع�ا عنا كل قبيح، فاإنه ما قيل فينا من َح�شٍن 

فنحن اأهله، وما قيل فينا من �ش�ء فما نحن كذلك(.
اإىل  بالإ�شافة  مراعاتها،  ينبغي  التي  الجتماعية  ال�شل�كيات  جمم�عة  لحظ 
الإن�شان: )قيل: هذا  الذي يحمله  بالعن�ان  وارتباط ذلك  الديني،  العبادي  الُبعد 
هذا  اإيجابية  ي�ؤكد  مبا  العظيمة،  املدر�شة  هذه  لقادة  �شرور  هذا  ويف  �شيعي(.. 

املنحى يف ال�شل�ك.
• أبان بن تغلب:

َتغِلب اجَلريري الكندي الك�يف، مف�ّشر وقاريء وفقيه واأديب ولغ�ي،  اأبان بن 
بن احل�شني  الإمام علي  وهم  ال�شالم«،  »عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  ثالثة من  اأدرك 
م�ؤلفات،  وله عدة  ال�شالم«،  »عليه  ال�شادق  والإمام جعفر  الباقر  والإمام حممد 

وبالإ�شافة اأنه اأخذ عن الأئمة، فقد اأخذ عن بع�س تابعي ال�شحابة.
النجا�شي يف كتاب »الفهر�شت« بعدما َذكر يف ترجمة اأبان اأنه عظيم املنزلة من 
بني علماء مدر�شة اأهل البيت »عليه ال�شالم«، روى اأن الباقر »عليه ال�شالم« قال له: 
)اجل�س يف م�شجد املدينة( وكان اأبان يعي�س يف الك�فة، ولكن يبدو اأنه ا�شتقر لفرتة 
يف املدينة، ولعل ذلك يف م��شم عمرة اأو حج )وافِت النا�س، فاإيّن اأُحب اأن ُيرى يف 

�شيعتي مثُلك(.
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النا�س  يقّدمها  التي  العملية  النماذج  اأهمية  ت�ؤكد  الن�ش��س  من  الأمثلة  هذه 
من خالل �شل�كياتهم ب�شكل عام، وخالل م��شم ال�شفر عند الحتكاك باملجتمعات 
الأخرى، ل�شيما بلحاظ ت�ش�يه �ش�رة امل�شلمني على مدى ال�شن�ات املا�شية ب�شبب 

جرائم التكفرييني، مما يحّملنا م�ش�ؤولية اأكر.
• أمريكي يريد أن ُيسِلم:

ومت  اإ�شالمه،  اإ�شهار  يريد  الك�يت،  اإىل  وافد  اأمريكي  معلم  زارين  اأيام،  قبل 
ذلك بحمد اهلل.. وعندما �شاألته: ما الذي دفعك للدخ�ل يف الإ�شالم؟ قال يل: لقد 

اّطلعت عن قرب على قيم الإ�شالم الأخالقية واملبدئية.
وقال: وجدت اأنني م�شلم منذ اأن كنت يف العا�شرة من عمري، لأّن كل ما ُذكر 
يل كان متطابقًا مع القيم والأخالقيات التي اأتبّناها منذ طف�لتي. هكذا ه� تاأثري 

القيم واملباديء عند اأويل الألباب.
• كونوا زيًنا:

اإىل اخلارج على وجه اخل�ش��س،  �شل�كياتنا عم�مًا، وعند �شفرنا  فلنكن يف 
مناذج اإيجابية يفتخر بها الإ�شالم، كما كان يفتخر اأئمتنا »عليه ال�شالم« ببع�س 
اأ�شحابهم، وكما كان�ا يتمّن�ن اأن يفخروا ب�شيعتهم واأتباعهم حني ُين�شب�ن اإليهم، 
واأن ندرك اأهمية وح�شا�شية اأن ُيقال هذا م�شلم، وهذا �شيعي.. فاإن لهذا العن�ان 

قيمًة عليا، فلنحر�س اأن نك�ن خري ممّثلني لها.

Afaq Jomaa 3.indd   90Afaq Jomaa 3.indd   90 3/18/2020   6:03:19 PM3/18/2020   6:03:19 PM



91

روى ال�شريف الر�شي يف نهج البالغة يف اخلطبة برقم 166 اأن اأمري امل�ؤمنني 
من  حالة  هناك  تك�ن  اأن  اأي  التاآلف،  على  احلث  يف  فقال  خطب  ال�شالم«  »عليه 

العالقة احلميمة بني النا�س:
ِغرُيُكْم ِبَكِبرِيُكْم( من ال�ا�شح اأن الأمر بالتاأ�ّشي يرتبط باجل�انب  1. )ِلَيَتاأَ�سَّ �شَ
الإيجابية، وه� �ش�رة معاك�شة حلالة التمّرد. فالأب مثاًل عندما يرى اأن ابنه يقتدي 
به، وياأخذ من �شفاته الإيجابية، فاإن هذا مدعاة لالرتياح النف�شي والتقارب بينهما 
و�شل�كيات  اأطباع  وذا  ال�لد متمّردًا،  كان  ل�  ما  التحاب. على خالف  واملزيد من 
الأخ الأكر، وياأخذ  اإىل  الأخ الأ�شغر يتقّرب  ل� كان  خمالفة لالأب. ومثل هذا ما 
عنه بع�س الإيجابيات، فاإن هذا مدعاة لتق�ية العالقة بينهما، وحتقيق حالة من 

العالقة احلميمة، وال�شع�ر املتبادل بالهتمام.
غرِيُكْم( فلريحم الكبار �شعف ال�شغار وجهَلهم وعدم  2. )َوْلرَياأَْف َكِبرُيُكْم ِب�شَ
خرتهم يف احلياة، مما قد ي�قعهم يف الأخطاء. خا�شة واأن الكبار عا�ش�ا جتربة 
الطف�لة وعدم الن�شج والته�ر والندفاع والرغبة يف ال�شتقاللية اإلخ.. فهل كان�ا 

ف�ا من قبل الكبار، اأو ُي�شتهزاأ بهم، اأو اأن يعاقب�ا عقابًا �شديدًا؟ ي�ّدون اأن ُيعنَّ
َيْعِقُل�َن.  اهلِل  َعِن  َوَل  ُه�َن،  َيَتَفقَّ يِن  الدِّ َل يف  ِة:  اِهِليَّ اجْلَ َكُجَفاِة  َتُك�ُن�ا  )َوَل   .3
بع�س  حتفرها  حفرة  اأََداح(  )يف  للبي�س  الياب�شة  العليا  الق�شرة  َبْي�س(  َكَقْي�ِس 

21 ي�ني� 2019 م18 �ش�ال 1440

اخلطبة الأوىل
َقْيُض َبْيض
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اُنَها �َشّرًا( فعندما  الزواحف والطي�ر لتبي�س فيها )َيُك�ُن َك�ْشُرَها ِوْزرًا، َوُيْخِرُج ِح�شَ
اأفعى، �شتك�ن مرتددًا  اأم بي�س  جتد هذا البي�س واأنت ل تعلم هل ه� بي�س طائر 
بني املحافظة عليه لت�شتفيد منه لحقًا بلحاظ اأنه بي�س طائر، وبني ك�شره للتخل�س 
من �شره بلحاظ اأنه بي�س اأفعى �شامة. جفاة اجلاهلية هكذا، ل تعلم هل �شيخرج 
اأنهم يك�ن�ن مثل ال��شف الذي جاء على ل�شان  اأم  احلي منهم، فتحافظ عليهم، 
َديَّاًرا،  اْلَكاِفِريَن  ِمَن  َتَذْر َعَلى اأَلْرِض  ُنوٌح رَّبِّ ال  ن�ح »عليه ال�شالم«: {َوَقاَل 
اًرا} »ن�ح:26-27« ليك�ن  ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوال َيِلُدوا ِإالَّ َفاِجًرا َكفَّ
الأف�شل اأن تتخّل�س منهم وتريح النا�س من �شّرهم. ل تك�ن�ا هكذا، بل فليكن اخلري 
منكم ظاهر وا�شح.. وال�شبيل لتحقيق ذلك ه� التفقه يف الدين، والتعقل عن اهلل 
بال�شتفادة من كتابه الكرمي، مبا فيه من ت�شريعات وحكم وم�اعظ وو�شايا وتهذيب 

للنف�س وق�ش�س ذات اأبعاد اإميانية واأخالقية ترتبط باحلياة الدنيا وبالآخرة.

اخلطبة الثانية
التسّلح النووي

»معهد �شت�كه�مل الدويل لأبحاث ال�شالم« معهد مكّر�س للبحث يف ال�شراعات، 
والتحليالت  البيانات  ي�فر  وهــ�   ،1966 عــام  يف  اأُن�شيء  وقــد  الت�شلح.  وق�شايا 
والت��شيات بخ�ش��س ال�شراعات وق�شايا الت�شلح ل�ا�شعي ال�شيا�شات والباحثني 

وو�شائل الإعالم واملهتمني من العامة.
بداية  املتحدة يف  ال�ليات  اأن  تقريرًا مفاده  املعهد  ن�شر هذا  اأيــام،  اأربعة  قبل 
واإ�شرائيل،  وباك�شتان،  والهند،  وال�شني،  وفرن�شا،  وبريطانيا،  رو�شيا،  مع   2019
وك�ريا ال�شمالية متتلك مبجم�عها نح� 13 األفًا و865 راأ�شًا ن�ويًا. هذا الرقم اأقل 
خمادع.  - املعهد  بح�شب   - الرقم  هذا  ولكن   ،2018 بداية  عن  راأ�ــس   600 بنح� 
فتخفي�س العدد ل ياأتي من قناعة لدى هذه الدول ب�شرورة التخل�س من كل الأ�شلحة 
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الن�وية، بل ل�ج�د اتفاقية بني ال�ليات املتحدة ورو�شيا تع�د لعام 2010 وتن�س على 
الباردة.والدليل على  اإىل زمن احلرب  التي تع�د  القدمية  الن�وية  الروؤو�س  اإتالف 

ذلك بح�شب التقرير، اأن هذه الدول مبا يف ذلك ال�ليات املتحدة ورو�شيا:
1ـ ت�يل »اأهمية متزايدة« لهذه الأ�شلحة وتق�م بتحديث تر�شانتها.

2ـ عمر التفاقية 10 �شن�ات، و�شتنتهي عام 2020، و بح�شب اخلبري الك�شندر 
خرامت�شيكني من املعهد الرو�شي للتحليل ال�شيا�شي والع�شكري: )يف ال�اقع احلايل، 
لي�س هناك اأي اأمل يف الت��شل اإىل اأي اتفاق جديد(. مما �شيدفع الطرفني ل�شباق 

ت�شلح ن�وي جديد.
ل� اأردنا اأن نناق�س امل�شاألة من ناحية �شرعية مبدئية.. بعيدًا عن ال�اقع القائم 
الآن.. ما ه� امل�قف ال�شرعي يف الإ�شالم من �شناعة هذه الأ�شلحة وا�شتخدامها؟

اأمانة بيد الإن�شان - اخلليفة،  اأن اهلل »تعاىل« جعل هذه الأر�س  اأوًل، ل �شك 
ومقت�شى الأمانة احلفاظ عليها وعمارتها، ل تدمريها واإبادة احلياة فيها والإف�شاد 
فيها، قال »تعاىل«: {َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا 
ُس َلَك  َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن} »البقرة:30«.
ثانيًا، هناك و�شايا �شدرت عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« حينما كان ير�شل 
املقاتلني، ومن بني ما جاء فيها كما يف م�ثقة م�شعدة بن �شدقة عن اأبي عبد اهلل 
اإذا بعث اأمريًا على �شرية،  »عليه ال�شالم«: )اإن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« كان 
اأمره بتق�ى اهلل عز وجّل يف خا�شة نف�شه، ثم يف اأ�شحابه عامة، ثم يق�ل: اغُز ب�شم 
اهلل ويف �شبيل اهلل، قاتل�ا من كفر باهلل ول تغدروا ول تغّل�ا ومُتّثل�ا، ول تقتل�ا وليدًا 
ول متبّتاًل يف �شاهق، ول حترق�ا النخل ول ُتغرق�ه باملاء، ول تقطع�ا �شجرة مثمرة، 
ول حترق�ا زرعًا....(. األي�س تاأثري القنابل الن�وية ي�شمل هذا، بل وما ه� اأ�شد منه؟
ثالثًا، يف اخلر املعتر عن اأبي عبداهلل »عليه ال�شالم« قال: )قال اأمري امل�ؤمنني 
بالد  يف  ال�شم  ُيلقى  اأن  ــه«  واآل عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  نهى  ال�شالم«:  »عليه 
امل�شركني(. فاإذا كان اإلقاء ال�شم يف بالد امل�شركني حمرمًا، اأفال يك�ن ا�شتخدام 

ما ه� اأ�شد فتكًا و�شررًا منه حمرمًا بطريق اأوىل؟
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بغر�س  ل  اقتنائه،  اأو  ال�شالح  من  الن�ع  هذا  ت�شنيع  من  املانع  ما  يقال:  قد 
ال�شتخدام، بل لتحقيق حالة من ت�ازن الرعب، وق�ة ردع للعدو؟ قال اهلل »تعاىل«: 
ٍة َوِمن رَِّباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهلِل  ا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ وْا َلُهم مَّ {َوَأِعدُّ
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اهلُل َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء ِفي  َوَعُدوَّ

َسِبيِل اهلِل ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأنُتْم اَل ُتْظَلُموَن} »الأنفال: 60«.
يف  الته�ر  اأو  الــ�ــشــالح،  هــذا  ت�شنيع  يف  املحتملة  الأخــطــاء  اأن  ــ�اب  واجلـ
كارثية، مما  نتائج  اإىل  ي�ؤدي  اأن  اأمينة ميكن  باأيدي غري  وق�عه  اأو  ا�شتخدامه، 
الق�ة  من  الن�ع  هذا  اإىل  ت�شري  ل  الأ�شا�س  من  ال�شابقة  الآيــة  اأن  نق�ل  يجعلنا 
والردع، بل ملا ُيعرف بعن�ان الأ�شلحة التقليدية، ولي�س كمثل الأ�شلحة البي�ل�جية 
لأنه  القراآين،  اخلطاب  بذلك  م�شم�لة  اأنها  نق�ل  اأن  اأو  والن�وية.  والكيميائية 
ب�شبب  وذلك  الثان�ي،  العن�ان  وفق  وال�شتخدام  الت�شنيع  يحرم  اأنه  اإل  مطلق، 

املحتملة. الكثرية  ال�شلبية  النتائج 
• 14 ألف رأس نووي:

كان هذا من ناحية نظرية، ويبقى الكالم يف ال�اقع القائم الي�م.. قرابة 14 
األف راأ�س ن�وي بيد 9 دول، بينها الكيان ال�شهي�ين الذي ميّثل العدو الأول لالأمة 

الإ�شالمية.. مباذا يحكم الدين والعقل يف مثل هذه احلالة؟ 
ل�شت هنا يف وارد الت�شجيع اأو احلث على �شناعة الأ�شلحة الن�وية ف�شاًل عن 
ولكن  بّينت،  كما  التحرمي  ه�  الثان�ي  اأو  الأويل  واحلكم  وا�شتخدامها،  انت�شارها 
ر يف اجتاهني: الجتاه الأول ه� حتقيق ت�ازن  يفرت�س اأي�شًا بالأمة الإ�شالمية اأن تفكِّ
الرعب بطريقة ما مع عدوها ال�شهي�ين املرتب�س بها الدوائر، والجتاه الثاين ه� 
امل�شاهمة يف كل اجله�د ال�شادقة لتخلي�س العامل من هذا ال�شر الفتاك، لتعي�س 
اإليه دولة الك�يت ب��شفها ع�ش�ًا يف جمل�س  الب�شرية باأمن و�شالم، وه� ما دعت 
الأمن مع التاأكيد على الإنفاذ الف�ري والكامل لبن�د معاهدة عدم انت�شار الأ�شلحة 
ًة عن قلقها العميق  الن�وية، وال�شتجابة لقرارات م�ؤمترات اأطراف املعاهدة، معرِّ
اإزاء ا�شتمرار عدم حتقيق تقدم يف تنفيذ التزامات نزع ال�شالح الن�وي من جانب 

الدول الن�وية.
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َن  َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت مِّ قال »تعاىل«: {َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرٰى آَمُنوا َواتَّ
ُبوا َفَأَخْذَناُهم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن} »الأعراف:96«. ِكن َكذَّ َماِء َواأْلَْرِض َولَٰ السَّ

ِرْجَلْيِه  َثَنى  اجَلَمُل:  ــَرَك  )َب يقال:  ال�شيء.  ثبات  ه�  »بــرك«  مــادة  يف  الأ�شل 
كة: م�شتنقع املاء(، وه� ماء ثابت  ْدَرُه َوِمْنَطَقَة َبْطِنِه ِبالأْر�ِس(، و)الِرْ َق �شَ َواأَْل�شَ
كة يف امل�شطلح الديني هي: ثب�ت  اأَقاَم(. والَرَ َثَبَت،  ُجُل:  يف مكانه، و )َبَرَك الرَّ
اخلري الإلهي يف ال�شيء ومناوؤه وزيادته. وهي تختلف بح�شب الأغرا�س املت�قعة من 
الأ�شياء، فالطعام املبارك ه� طعام ُي�شِبع جمعًا كثريًا مثاًل، وال�قت املبارك ه� ما 

ي�شع اأعماًل كثرية.. وهكذا.
الأحاديث  يف  اأن  كما  ال�شابقة،  الآيــة  يف  كما  الركة  عن  حديث  القراآن  ويف 
عن  مثاًل:  ال�شيء..  يف  الركة  ح�ش�ل  اأ�شباب  عن  مبا�شر  كالم  هناك  ال�شريفة 
َو  اْلأَْمَ�اَل،  ُتْنِمي  َو  اْلأَْعَماَل،  ي  ُتَزكِّ ِحمِ   الرَّ َلُة  ال�شالم«: )�شِ الإمام ال�شادق »عليه 

�َشاَب، َوَتْدَفُع اْلَبْلَ�ى، َو َتِزيُد يِف اْلأَْعَماِر(. ُر احْلِ ُتَي�شِّ
اأحاديث تنبه اإىل نزع الركة يف بع�س احلالت، ومن  ولكن يف املقابل هناك 
ال�شالم«  »عليه  اأبي جعفر  اأبي حمزة عن  ب�شند عن عن  الكايف  ما جاء يف  بينها 
قال: )وجدنا يف كتاب ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: اإذا ظهر الزنا من بعدي: 
ف املكيال وامليزان: اأخذهم اهلل بال�شنني والنق�س، واإذا  كُث م�ت الفجاأة، واإذا ُطفِّ

5 ي�لي� 2019 م3 ذو القعدة 1440

اخلطبة الأوىل
راتيب ال بركة فيه

17
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وما  كلها....(.  واملعادن  والثمار  الزرع  من  بركتها  الأر�ــس  َمنعت  الزكاة:  َمنع�ا 
يهمني هنا الكالم عن التطفيف، والذي جاء كمفردة من مفردات القراآن الكرمي 
ِفنَي، الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس  مع بيان معناها حيث قال تعاىل: )َوْيٌل لِّْلُمَطفِّ

َزُنوُهْم ُيْخِسُروَن( »املطفف�ن:3-1«. َيْسَتْوُفوَن، َوِإَذا َكاُلوُهْم َأو وَّ
من  يك�ن  اأن  ميكن  فامل�ظف  الــتــجــارة..  عــامل  على  يقت�شر  ل  والتطفيف 
اإىل عمله متاأخرًا دون عذر ويرتك ع�شرات  ياأتي  الذي  امل�ظف  املطففني.. فهذا 

النا�س بانتظاره، وي�شيع اأوقاتهم األي�س من املطففني؟
وامل�ظف الذي ل ياأتي على راأ�س عمله دون اأخذ اإجازة، األي�س من املطففني؟

بالأحاديث  وي�شغله  مكتبه  عن  بعيدًا  العمل  يف  وقته  يق�شي  الــذي  وامل�ظف 
اجلانبية اأو بغري ذلك مما يك�ن على ح�شاب اإجناز عمله اأو التعامل مع املراجعني 

األي�س من املطففني؟
وعندما يك�ن باإمكان امل�ظف اإجناز العمل يف نف�س ال�قت ولكنه مياطل ويطلب 

من املراجع اأن يراجع الإدارة بعد اأيام، األي�س من املطففني؟
األ يريد نف�س هذا امل�ظف اأن ُتنَجز معامالُته على اأكمل وجه، ويف اأق�شر مدة 

زمنية ممكنة، بينما ل يق�م ه� بذلك بحق الآخرين؟
هذه ال�ش�رة م�شابهة متامًا لق�له »تعاىل«: {الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس 

َزُنوُهْم ُيْخِسُروَن}. َيْسَتْوُفوَن، َوِإَذا َكاُلوُهْم َأو وَّ
فيه  يتخلف  الذي  باملقدار  الراتب  بحلية  مرتبط  �شرعي  بعد  للم�شاألة  طبعا 
امل�ظف عن اأداء عمله.. ففي ا�شتفتاء للمرجع ال�شيد ف�شل اهلل: ما حكم من يعمل 
يف الدوائر احلك�مية اأو اخلا�شة فيطراأ عليه اأحيانًا عمٌل ما فياأخذ اإجازة مر�شية 
من اأحد الأطباء، فما حكم اأخذ راتب ذلك الي�م اإن كان العمل ل يج�ز؟ج: الأمر 

ُم�شِكل اإذا كان عقد ال�ظيفة ل يجيز ذلك يف مفرو�س ال�ش�ؤال.
ويف ا�شتفتاء للمرجع ال�شيد علي ال�شي�شتاين: اأيج�ز للم�شلم امل�ظف يف مكتب 
خا�س اأو دائرة حك�مية اأو املتعاقد على عمل ما باأجر ُيح�شب بال�شاعات يف البلدان 
غري الإ�شالمية، اأن يتهرب من العمل بع�س ال�قت اأو يتهاون اأو يتباطاأ متعمدًا؟ وهل 
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ي�شتحق كل الأجر؟ اجل�اب: ل يج�ز له ذلك، واإذا فعل فال ي�شتحق كل الأجر.. فما 
بالك بالدول الإ�شالمية؟

ِفنَي}.. ماذا ينتظرهم عند اهلل يف  ثم هناك البعد الأخروي.. {َوْيٌل لِّْلُمَطفِّ
الحتمالت.  كل  على  مفت�حة  وكلمة {َوْيٌل}  اأعلم،  »تعاىل«  ه�  الآخرة؟  ح�شاب 
لكن هناك بعد اآخر اأي�شًا، وه� نزع الركة من الراتب.. وكثريون ي�شتك�ن من هذا، 

والأ�شباب خمتلفة، ولكن من بينها التطفيف يف العمل.
فاإذا اأردنا اأن يبارك اهلل يف اأرزاِقنا، فالبد من مراعاة جمم�عة من الأم�ر، 
عندما  الآخرون  ي�ؤديها  اأن  نتمنى  التي  بال�ش�رة  م�شئ�لياتنا  ن�ؤدي  اأن  اأهمها  من 
يتعّلق الأمُر بنا، وَمن مّنا َمن ل يريد اأن ُتنَجز معامالُته على اأكمل وجه، ويف اأق�شر 
مات حتقيق الركة يف الزمن ويف الرزق ويف غري ذلك  فرتة زمنية ممكنة؟ اإن مقدِّ

من الأم�ر بيدي وبيدك، فماذا نختار؟

اخلطبة الثانية
إقرار قانون األحوال اجلعفرية

ملا كان من طبيعة الب�شر التنازع والختالف والتخا�شم والعدوان على بع�شهم 
البع�س، انطالقًا من تعار�س امل�شالح فيما بينهم، وتباين اآرائهم، وق�ة غرائزهم، 
وحب الذات، والرغبة يف النت�شار لها، لذا كان من ال�شروري اأن ُيحَتكم اإىل اأفراد 
العتداء  وحالت  واملنازعات  اخل�ش�مات  هذه  يف  للبت  ت�ؤهلهم  �شفاٍت  ميتلك�ن 
الزمان،  ومبــرور  الق�شاء.  بعن�ان  ُيعرف  ما  وه�  بينهم..  فيما  العدالة  وحتكيم 

تط�رت عملية التحاكم، وظهرت الق�انني والأنظمة الق�شائية.
يف الك�يت �شدر قان�ن تنظيم الق�شاء َقبل ال�شتقالل، وذلك يف �شنة 1959م، 

ثم �شدر القان�ن اجلديد لتنظيم الق�شاء �شنة 1990.
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• قانون األحوال الشخصية:
والطالق  بالزواج  اخلا�س  ال�شخ�شية  الأحــ�ال  قان�ن  �شدر   1984 �شنة  ويف 
اأن هذا القان�ن  والإرث وال��شايا والأوقــاف، والذي ن�ّس يف املادة 346 منه على 
ق  فيطبَّ ذلك  عدا  وفيما  مالك،  الإمــام  عليهم مذهب  ُيطبَّق  َمن  كل  )على  ُيطبَّق 

عليهم اأحكاُمهم اخلا�شة بهم(.
م لق�انني  واإذ مل يتطرق القان�ن لإقامة دائرة اأح�ال جعفرية، ول لت�شريع منظِّ
الأح�ال ال�شخ�شية وفق املذهب اجلعفري، فقد عّر�س هذا الفراغ الت�شريعي اأبناء 
اإىل بع�س التداعيات الجتماعية وال�شرعية اخلطرية..  اأحيانًا  املذهب اجلعفري 

و�شاأ�شري اإىل بع�شها بعد قليل.
• إجراء مؤّقت:

الق�شاء  جمل�س  يق�م  اأن  عليه  املتعارف  من  كان  املا�شية  العق�د  خالل  نعم، 
الأحــ�ال  دعــاوى  يف  للنظر  ق�شائي  م��شم  كل  بداية  اإداريــة  دائــرة  بفرز  الأعلى 

ال�شخ�شية اجلعفرية.
كما قام ق�شاة هذه الدائرة -وقد يك�ن�ن من اإخ�اننا من اأهل ال�شنة اأحيانًا- 
ال�شيد اخل�ئي، وحاليًا  ثم  لل�شيد حم�شن احلكيم،  العملية  الر�شالة  اإىل  بالرج�ع 
عدة  اأفرز  ال�ش�رة  بهذه  ال��شع  �شياغة  لالأحكام.  كم�شدر  ال�شي�شتاين،  لل�شيد 

م�شاكل، من بينها:
1. عدم التزام بع�س الق�شاة اأحيانًا مبا جاء يف اأحكام الر�شالة العملية للمرجع 

الأعلى، لعدم وج�د قان�ن يلزمهم بذلك.
2. عندما ت�شل الدعاوى اإىل درجة التمييز، ل يتم الف�شل فيها وفق املذهب 

اجلعفري.
ك�ن  عدم  مع  الق�شاة،  بع�س  قبل  من  مثاًل  ال�شرر  طالق  اأحكام  �شدور   .3
القا�شي جمتهدًا اأو وكياًل له يف ذلك، مما ي�ؤدي اإىل بطالن الطالق �شرعًا ووق�عه 

قان�نًا.
الثاين  النكاح  يقع  اأن  اأحيانًا  احلــال  فيها  و�شل  التي  املــ�ارد  من  ذلك  وغري 
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باطاًل، مع التحرمي الأبدي بني الزوجني، ول يخفى الأثر ال�شلبي لذلك - نف�شيًا 
على الأقل - على الأبناء املت�ّلدين.

• تداعيات خطرية:
وحيث اأن الد�شت�ر الك�يتي يف املادة 35 قد كفل حرية العتقاد، واعترها من 
املادة حرية ممار�شة  ذات  كفل يف  كما  تقييدها،  يج�ز  ل  التي  املطلقة  احلريات 
ال�شعائر الدينية وفَر�س على الدولة حمايتها.. واإذ كانت الأح�ال ال�شخ�شية جزًء 
اأ�شياًل من ال�شعائر الدينية، وبالتايل مما اأوجب الد�شت�ر على الدولة حمايَتها، لذا 

كان من ال�شروري العمل نح� اإ�شالح هذا ال��شع.
بل اإن بع�س التداعيات الجتماعية وال�شرعية اخلطرية التي اأ�شرت ملثال منها 
املادة  مع  تعار�شًا  ميّثل  والإداري،  الت�شريعي  الفراغني  عن  والناجتة  �شبق،  فيما 
التا�شعة من الد�شت�ر والتي تن�س على اأن: )الأ�شرة اأ�شا�س املجتمع، ق�اُمها الدين 
والأخالق وحب ال�طن، يحفظ القان�ن كياَنها، ويقّ�ي اأوا�شرها، ويحمي يف ظلها 

الأم�مة والطف�لة(.
• حتركات جادة:

ومن هنا، حتّرك املهتّم�ن بهذا ال�شاأن - منذ �شبعينيات القرن الع�شرين - على 
حتقيق اأمرين:

1. تنظيم قان�ن الأح�ال ال�شخ�شية اجلعفرية.
2. اإن�شاء دائرة خا�شة بالأح�ال ال�شخ�شية اجلعفرية بدرجاتها الثالث وفق 

م لها. القان�ن املنظِّ
وافق  اأن  اإىل  كثرية،  عراقيل  وواجــه  ع�شري،  خما�س  يف  امل�شروع  هــذا  دخــل 
جمل�س الأمة ي�م الإثنني املا�شي - بحمد اهلل ومّنه - على م�شروع قان�ن الأح�ال 

ال�شخ�شية اجلعفرية.
يف  و�شاهم  امل�شئ�لية  ل  حتمَّ من  كل  عليه  ُي�شَكر  مهّمًا  اإجنــازًا  ُيعدُّ  الأمر  هذا 
حتقيقه، من علماء دين، واأع�شاء جمل�س الأمة، ورجال القان�ن، واجلماهري التي 

طالبت و�شغطت يف هذا الجتاه.
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• خطوات الحقة:
انتظارها،  يجب  التي  والتط�يرية  الإجرائية  اخلط�ات  بع�س  هناك  بالطبع، 
كل  ارتفاع  يعني  ل  وحــده  القان�ن  فاإقرار  تنفيذها،  حني  اإىل  وقت  اإىل  وحتتاج 
ه� مبثابة اخلط�ة  بل  مثاًل،  احلاكم  م�شكلة طالق  بينها  ومن  فــ�رًا،  املالحظات 

الأوىل يف الطريق ال�شحيحة.
• هتنئة وتذكري:

نتقدم  واإذ  اجلعفرية،  الأحــ�ال  قان�ن  اإقرار  الك�يتي  للمجتمع  نبارك  اإذ  اإننا 
اإخ�اَننا  نذّكر  فاإننا  التاريخي،  الإجنــاز  هذا  حتقيق  يف  �شاهم  من  لكل  بال�شكر 
و�شركاءنا يف ال�طن ممن وقف�ا �شد هذا امل�شروع باأن يقلب�ا ال�ش�رة، وليفرت�ش�ا 
اأنهم كان�ا هم اأ�شحاب املطالبة باأن ُتراعى الأحكام ال�شرعية اخلا�شة مبذهبهم 
واأوقاِفهم وغري ذلك، ماذا كان م�قفهم؟ وكما  اأنكحِتهم وو�شاياهم  الفقهي، يف 
فاأحِبب  غريك،  وبني  بينك  فيما  ميزانًا  نف�شك  )اجعل  ال�شالم«:  »عليه  علي  قال 

لغريك ما حتّب لنف�شك، واكره له ما تكره لها(. 
• مؤمتر البحرين:

اأخريًا، كلمة �شكر اأخرى لل�شادة اأع�شاء جمل�س الأمة الذين وقف�ا �شد م�شاركة 
الق�ى  ولكل  القت�شادي،  لل�شالم  البحرين  م�ؤمتر  بعن�ان  ُعــرف  ما  يف  الك�يت 
ا�شتجابت  التي  الك�يت  دولة  وحلك�مة  الجتــاه،  هذا  يف  حترك�ا  الذين  والأفــراد 
م�قف  وه�  امل�شاركة،  بعدم  الدويل  ال�شغط  ع�اقب  وحتملت  ال�شعبية،  للمطالبة 
العامل،  ح�ل  ال�شهي�ين  الكيان  مع  للتطبيع  املناه�شة  الق�ى  اأكرته  كما  ه  ُنكِرُ

واأمُلنا اأن تبقى الك�يت على ط�ل اخلط مع احلق والعدالة.
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عن الإمام علي الر�شا »عليه ال�شالم« اأنه قال: )اعلم - يرحمك اهلل - اأن الربا 
حرام �شحت من الكبائر ومما قد وعد اهلل عليه النار فنع�ذ باهلل منها، وه� حمرم 

على ل�شان كل نبي ويف كل كتاب(.
عرفت الب�شرية الربا مع احل�شارات الأوىل، اأمثال ح�شارة وادي النيل، ووادي 
الرافدين. ففي عه�د الفراعنة مب�شر انت�شر الربا و�شاع التعامل به �شي�عًا بلغ فيه 
�شعر الفائدة اأحيانًا 22%، مما دفع اأحد احلكام يف القرن الثامن قبل امليالد اأن 
الرافدين  الفاح�س. وكانت احلك�مات يف دول وادي  الربا  م فيه  ُيحرِّ ي�شع قان�نًا 
القدمية تق�م بتحديد �شعر الفائدة، فقد حددته حك�مة الكلدان بـ 20% ، وحددته 

احلك�مة الأ�ش�رية فيما بني %12 -%50 .
له من  كان  الدائن  اأن  والرومان، حتى  الإغريق  اأي�شًا - عند   - الربا  وُعرف 
ال�شلطة ما يخّ�ل له ا�شرتقاق َمديِنه اأو حب�شه اإذا مل يقم بال�فاء، بل كان املدين 

يرهن نف�شه مقابل الدين.
وهذا ما دعا اإفالط�ن اإىل املناداة بتحرمي الربا مطلقًا، اإذ جاء يف كتابه »روح 
اأن يعلن عن  اأر�شط�  اأخًا بربا(، وما دعا  اأن ُيقر�س  الق�انني«: )ل يحل ل�شخ�س 
ا�شتنكار الفائدة الرب�ية: )لي�س منطٌق اأق�ى من ذلك الذي يقرر اأن اأبغ�س الأ�شياء 

ه� الربا الذي ي�شتدر الربح من املال ذاته(.

12 ي�لي� 2019 م10 ذو القعدة 1440

اخلطبة الأوىل
أموال قذرة

18
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الدكت�ر ج�اد علي يف كتابه »املف�شل يف تاريخ العرب قبل الإ�شالم« يف معر�س 
حديثه عن و�شائل ا�شتثمار الأم�ال عند اجلاهليني قال: )ويف جملة و�شائل ا�شتثمار 
املال: الربا، وقد كان �شائعًا بني اأهل اجلاهلية، كما كان �شائعًا بني غري العرب(. 
وقال: )كان اليه�د من اأ�شهر املرابني يف احلجاز، كما ا�شتهرت بذلك مكة والطائف 

وجنران وم�ا�شع املال الأخرى من جزيرة العرب(.
وياأتي هذا من اليه�د على الرغم من النهي ال�ارد يف الأ�شحاح 25 من �شفر 
ُم�ْشَتْ�ِطًنا  اأَْو  َغِريًبا  ْدُه  َفاْع�شُ ِعْنَدَك،  َيُدُه  َرْت  َوَق�شُ اأَُخ�َك  اْفَتَقَر  )َواإَِذا  الالويني: 
اأَُخ�َك َمَعَك.  اإِلَهَك، َفَيِعي�َس  َتاأُْخْذ ِمْنُه ِرًبا َوَل ُمَراَبَحًة، َبِل اْخ�َس  َفَيِعي�َس َمَعَك، َل 
َبا، َوَطَعاَمَك َل ُتْعِط ِبامْلَُراَبَحِة(. وقد بّرروا ذلك باأن الت�شريع  َتَك َل ُتْعِطِه ِبالرِّ ِف�شَّ
خا�س للعالقات بني اليه�د اأنف�شهم، بلحاظ كل )اأخ�ك(، اإل اأن باأيديهم ن�شًا اآخر 
ي�ؤكد عم�مية الت�شريع، ففي الأ�شحاح 18 من �شفر حزقيال: )َوالإِْن�َشاُن الَِّذي َكاَن 
ْ�ِر،  َبا، َومَلْ َياأُْخْذ ُمَراَبَحًة، َوَكفَّ َيَدُه َعِن اجْلَ ا َوَعْدًل.... َومَلْ ُيْعِط ِبالرِّ ا َوَفَعَل َحقًّ َبارًّ
اأَْحَكاِمي  َوَحِفَظ  ي  َفَراِئ�شِ يِف  َو�َشَلَك  َوالإِْن�َشاِن،  الإِْن�َشاِن  َبنْيَ  قَّ  احْلَ اْلَعْدَل  َواأَْجَرى 

.) بُّ ُد الرَّ يِّ . َحَياًة َيْحَيا، َيُق�ُل ال�شَّ قِّ َفُهَ� َبارٌّ ِلَيْعَمَل ِباحْلَ
َن الَِّذيَن َهاُدوْا  وقد نّبه القراآن الكرمي اإىل هذه املفارقة حيث قال: {َفِبُظْلٍم مِّ
َوَأْخِذِهُم  َكِثرًيا،  اهلِل  َسِبيِل  َعن  ِهْم  َوِبَصدِّ َلُهْم  ُأِحلَّْت  َطيَِّباٍت  َعَلْيِهْم  ْمَنا  َحرَّ
ِمْنُهْم  ِلْلَكاِفِريَن  َوَأْعَتْدَنا  ِباْلَباِطِل  َأْمَواَل النَّاِس  َوَأْكِلِهْم  ُنُهوْا َعْنُه  َبا َوَقْد  الرِّ

َعَذاًبا َأِليًما} »الن�شاء:160-161«. والتعبري بـ {النَّاِس} يعم اليه�دي وغريه.
• فتوى غريبة:

والغريب اأن من فتاوى فقهاء امل�شلمني الي�م ما يكرر ذات الأمر، فيبيح املراباة 
مع غري امل�شلمني تبعًا لبع�س الروايات، وهذا براأيي نتاج خلل يف منهج ال�شتنباط 
الفقهي. علمًا باأن تق�شيم التعامل مع النا�س -يف عامل الأم�ال والأمانات والعه�د- 
وفقًا لدينهم ل يت�افق مع منهج القراآن الكرمي.. قال تعاىل: )َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن 
ِه ِإَلْيَك ِإالَّ َما  ْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر الَّ ُيَؤدِّ ِه ِإَلْيَك َوِمْنُهم مَّ ِإن َتْأَمْنُه ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِّ
ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا َلْيَس َعَلْيَنا ِفي اأُلمِّيِّنَي َسِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى 
اهلِل اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن، َبَلى َمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه َواتََّقى َفِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمتَِّقنَي( 
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»اآل عمران:75-76«. ويف القراآن الكرمي مقارنة بني من�ذجني من النا�س: {فآِت 
ِبيِل َذِلَك َخْيٌر لِّلَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اهلِل  ُه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَّ َذا اْلُقْرَبى َحقَّ
َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن، َوَمآ آَتْيُتْم مِّن رًِّبا لَِّيْرُبَوْا ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفاَل َيْرُبوْا 
اْلُمْضِعُفوَن}  ُهُم  فأولِئَك  اهلِل  َوْجَه  ُتِريُدوَن  َزَكاٍة  مِّن  آَتْيُتْم  َوَمآ  اهلِل  ِعنَد 

»الروم:39-38«.
م اأم�اله اإىل النا�س يف زمان  النم�ذج الأول من�ذج الإن�شان املرابي الذي ُيقدِّ
مها ل�جه اهلل، بل ينتظر املقابل منهم لتت�شاعف اأم�اُله من  حمنتهم، ولكنه ل يقدِّ
املحتاجني..  ملعاناة  تخفيٌف  للمال  تقدميه  اأن  يعتر  قد  املرابي  خالل ذلك. هذا 
فالنا�س ل يلجاأون اإىل املرابي اإل عند احلاجة.. وه� بتقدميه القر�س الرب�ي لهم 
وتاأجيل ال�شداد اإىل حني اآخر اإمنا ي�شاعدهم يف ذلك الظرف.. ولكن امل�شكلة تقبع 
يف الفائدة. وقد يرر الفائدة بلحاظ اأنه كان باإمكانه اأن ي�ّظف اأم�اله يف التجارة 
اأقر�شها قر�شًا بال ف�ائد.. وهذا  اأنه  ل�  اأم�اله  بينما يق�م بتجميد  فريبح منها، 

لي�س يف �شاحله، وت�شّرف غري عقالئي.
به  امل�شم�ح  املجال  اأن  على  وي�ؤكد  الأعــ�ج  املنطق  هذا  يرف�س  القراآن  اأن  اإل 
َبا َوَأَحلَّ اهلُل  ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ِبَأنَُّهْم َقاُلوا  ِلَك  لتنمية املال ه� التجارة: {ذَٰ
َبا َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّه َفانَتَهٰى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى  َم الرِّ اْلَبْيَع َوَحرَّ

ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} »البقرة:275«. اهلِل َوَمْن َعاَد َفُأولَٰ
النم�ذج الثاين يتمّثل يف �ش�رة ذلك الذي ُينفق ماله على النا�س عندما ت�شيق 
يريد  ول  تطّ�عًا،  اأو  ال�شرعي  اللتزام  انطالقًا من  ل�جه اهلل،  ولكن  الأم�ر،  بهم 

منهم �شيئًا يف املقابل.
واإن  مل�شاعدته  قيمة  ل  الإلهي،  امليزان  ففي  الركة..  �شُي�شَلب  الأول  النم�ذج 
�شاعد به الآخرين وق�شى حاجاتهم، لأنه مل يق�شد بذلك وجه اهلل، بل اأراد املنفعة 
بخياًل  يعي�س  اأن  فاإما  فيها،  بركة  ل  ولكن  عليها،  يح�شل  وقد  الدني�ية..  املادية 
والقلق  باخل�ف  م�ش�ب  تلذذ  وه�  بالتملك،  التلذذ  اإل مبقدار  بنعيمها  يتلذذ  فال 
اأنه  ال�شالم«  الآخرين.. وكما روي عن علي »عليه  واملقارنة مع  والطمع  واحلر�س 
قال: )البخيل يعي�س يف الدنيا عي�س الفقراء، ويحا�َشب يف الآخرة ح�شاب الأغنياء(.
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اأو يتنّعم بها ولكنها لن تدوم له، و�شُيبتلى ب�شيء ُينّغ�س عليه ذلك، لأنه مال 
حمرم �ُشحت ل بركة فيه. عن ال�شادق »عليه ال�شالم«: )َمن ك�شب ماًل ِمن غري 

حلِّه، �ُشلِّط عليه البناء والطني واملاء(.
اأما النم�ذج الثاين، فاإّن اهلل �شيبارك له يف عطائه يف الدنيا، ويعّ��شه مبثله 
ْزَق ِلَمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه  اأو اأكث، وعدًا غرَي مكذوب: {ُقْل ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّ
اِزِقنَي} »�شباأ:39«..  َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأنَفْقُتم مِّن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الرَّ

وله يف الآخرة عطاء عظيم.
يف نهاية املطاف لبد من التنبيه اإىل اأن بع�شًا من �ش�ر الربا تك�ن خافية على 
ل ا�شمها مبعامالت ل َيح�شب الإن�شان اأنها ربا، وقد نّبه اأمري امل�ؤمنني  النا�س، ِلتبدُّ
»عليه ال�شالم« اإىل ذلك حيث قال: )معا�شر النا�س، الفقه ثم امَلتجر، واهلل َللربا 
يف هذه الأمة اأخفى من دبيب النمل على ال�شفا(، ويف رواية اأخرى اأنه قال: )َمن 
مل يتفقه يف دينه ثم اجّتر، ارتطم يف الربا ثم ارتطم(، وه� ما ي�شتدعي التثّبت 
قبل الإقدام على املعاملة، وعدم الكتفاء بالعناوين التي قد تك�ن خادعة يف بع�س 

الأحيان.

اخلطبة الثانية
قصة انتحار.. كالكيت عاشر مرة

ق�شية انتحار ال�شاب من »غري حمددي اجلن�شية« اأو »البدون يف الك�يت« قبل 
اأيام اأعادت فتح هذا امللف على م�شراعيه وبزخم �شعبي واإعالمي كبري.

القبيل..  الك�يت حدثًا من هذا  فيها  ت�شهد  التي  الأوىل  املرة  لي�شت هذه هي 
نح�  يدفع  مل  كبري،  خلل  عن  يك�شف  الذي  املتكرر  احلدث  هذا  اأن  امل�ؤ�شف  ومن 

معاجلة الق�شية ب�ش�رة عملية وحا�شمة.
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حمددي  غري  اأو�شاع  ملعاجلة  املركزية  اللجنة  رئي�س  ال�شيد  ت�شريح  بح�شب 
عدة  اأخــذت  الدولة  فاإن  املا�شي،  فراير  �شهر  معه يف  اأجــري  لقاء  اجلن�شية، يف 
وتاأمني  وال�شحة  التعليم  م�شت�ى  على  املجتمع  من  الفئة  هذه  مل�شاعدة  اإجــراءات 
امل�اد التم�ينية وم�ارد اأخرى. مع هذا، جند من خالل متابعتنا لأو�شاع هذه الفئة 
اأو ال�شحة اأو  اأكث من م�شكلة كما ل يخفى على اأحد، �ش�اء على م�شت�ى التعليم 

الت�ظيف.. اإلخ.
من  ال�شادرة  املعتمدة  الإح�شائية  بح�شب  فاإنه  التعليم،  مفردة  اأخذنا  ول� 
الدولة، هناك 28 األف طالب وطالبة يتعلم�ن باملدار�س احلك�مية اأو تنفق عليهم 
الدولة للدرا�شة يف القطاع اخلا�س وبكلفة تف�ق 5 ماليني دينار، هذا بخالف طلبة 

اجلامعة والكليات.
ولكن على الرغم من تكفل احلك�مة بدفع تكاليف التعليم يف املدار�س اخلا�شة، 
اأم�ر التالميذ دفع مئات الدنانري كل عام،  اأولياء  اأن هذه املدار�س تطلب من  اإل 
ومبا يف�ق طاقتهم، وذلك بعناوين وذرائع معينة، ومن ميتنع عن ذلك ُيحرم من 

ا�شتالم �شهادة اآخر العام.
اأُ�َشر  معاناة  حجم  يدرك  اخلريية  واللجان  الزكاة  وبيت  املرات  يراجع  ومن 
الإخ�ة البدون يف جمال التعليم، ف�شاًل عن ال�شحة والت�ظيف.. اإلخ.. اإذًا اخللل 
بال�ش�رة  امل�شكلة  يعاِلج  مل  احلك�مة  قبل  من  املتخذ  والإجــراء  م�ج�دًا،  زال  ما 
عامليًا،  الإن�شانية  مب�شاعيها  ُعرفت  الر�شمي،  امل�شت�ى  على  الك�يت،  املطل�بة.. 
و�شم� الأمري نال لقب »قائد العمل الإن�شاين« من قبل الأمم املتحدة، واأُطلق على 
اللجان  تقدمه  ما  اإىل  بالإ�شافة  هذا  الإن�شاين«.  العمل  »مركز  عن�ان  الك�يت 
اخلريية واملرات من م�شاهمات خريية لي�س لها مثيل على م�شت�ى العامل ككل.. 
اأن الق�شية ل  فهل يتنا�شب هذا مع ا�شتمرار بل ا�شتفحال م�شكلة »البدون«؟ كما 
تقف عند حدِّ معاجلة اجلانب القت�شادي املتعّلق بالتعليم وال�شحة واأمثالهما، بل 
هي بحاجة اإىل معاجلة جذرية ت�شمن - دون تاأخري ومماطلة - تعديَل اأو�شاِع هذه 
الفئة من املجتمع الك�يتي فيما له عالقة باجلن�شية والإقامة واله�ية الر�شمية، كلٌّ 
بح�شب ا�شتحقاقه، مع احلفاظ على كرامتهم من خالل �شمان التعامل الإن�شاين 

الراقي املنطلق من مباديء اإ�شالمنا وه�يتنا ال�طنية.
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َماَواِت َواأَلْرِض َيْخُلُق َما َيَشاء َيَهُب ِلَمْن َيَشاء  قال »تعاىل«: {هلِل ُمْلُك السَّ
َيَشاء  َمن  َوَيْجَعُل  َوِإَناًثا  ُذْكَراًنا  ُيَزوُِّجُهْم  َأْو  ُكوَر،  الذُّ َيَشاء  ِلَمن  َوَيَهُب  ِإَناًثا 
َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديٌر} »ال�ش�رى:49-50«. لي�س يف القراآن حديث عن اأف�شلية 
جن�س على جن�س، ل اأف�شلية الذكر على الأنثى، ول الأنثى على الذكر، بل ه� حديث 
عن تنّ�ع الأدوار، وعن حاجة كل منهما اإىل الآخر، واأن احلياة ل تق�م اإل ب�ج�دهما 
معًا، واأن ا�شتمرار احلياة ب�ش�رتها ال�شحيحة ل تك�ن اإل بقيام كلٍّ منهما بدوره 
فيها. قد يقال: وماذا عن ق�له تعاىل بخ�ش��س اأم ال�شيدة مرمي »عليه ال�شالم«: 
َوَلْيَس  َوَضَعْت  ِبَما  َأْعَلُم  َواهلُل  ُأنَثى  َوَضْعُتَها  ِإنِّي  َربِّ  َقاَلْت  َوَضَعْتَها  ا  {َفَلمَّ

َكُر َكاأُلنَثى} »اآل عمران: 36«؟ األي�س يف هذا دللة على التف�شيل؟ الذَّ
الإجابة بالنفي، فالآية مرتبطة باحلديث عن نذر قامت به والدة ال�شيدة مرمي 
ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك  »عليه ال�شالم« حيث قالت: )ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
كان  الذي  النذر  بهذا  فامل�شاألة مرتبطة  »اآل عمران: 35«.  اْلَعِليُم(  ِميُع  السَّ َأنَت 

يت�شّمن و�شع هذا امل�ل�د املنتَظر يف املعبد ليعي�س فيه ويق�م بخدمة املكان.
هذا الأمر مل يكن مهياأً لالإناث، بل خا�شًا بالذك�ر، ومن هنا قالت: )َوَلْيَس 
َكُر َكاأُلنَثى(. والذي ي�ؤّكد عدم احلديث عن الأف�شلية يف اجلن�س تتمة الآيات:  الذَّ
َلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها  )َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباًتا َحَسًنا َوَكفَّ

19 ي�لي� 2019 م17 ذو القعدة 1440

اخلطبة الأوىل
َمن األفضل.. الذكر أم األنثى؟

19
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َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك َهـَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن 
ِعنِد اهلِل إنَّ اهلَل َيْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب( »اآل عمران:37«.

فالنبي زكريا »عليه ال�شالم« - وه� الذكر - تفاجاأ بهذا الرزق الإلهي اخلا�س 
بال�شيدة مرمي »عليه ال�شالم« - وهي الأنثى والفتاة ال�شغرية فنالت ما مل يناله 
زكريا »عليه ال�شالم« وه� الرجل والنبي - فهل هذا يتنا�شب واحلديث عن اأف�شلية 

الذكر على الأنثى؟
وهنالك دعا زكريا »عليه ال�شالم« ربه اأن يرزقه ذرية طيبة دون حتديد للجن�س.
الأف�شلية يف املنطق القراآين مرتبطة بالفرد نف�شه، ل باجلن�س، ول بالق�مية، 
ول بالنتماء الأ�شري اأو القَبلي، ول باأي عن�ان اآخر، وحتكمها القاعدة التالية: )َيا 
َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ 

َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهلَل َعِليٌم َخِبرٌي( »احلجرات:13«.
فما يقّدمه الفرد على م�شت�ى الإميان والعمل ال�شالح مبا يرفع م�شت�ى التق�ى 

عنده ه� الذي يجعله يف امل�قع الأعلى اأو الأدنى بالن�شبة اإىل الآخرين.
غالبية  من  اأف�شل  فرع�ن  امــراأة  وقبلها   - الفرد   - ال�شيدة مرمي  كانت  ولذا 
وامل�ؤمنات، قال تعاىل: )َوَضَرَب  للم�ؤمنني  واأ�ش�ة  مت مثاًل  فُقدِّ والن�شاء،  الرجال 
ِفي  َبْيًتا  ِعنَدَك  ِلي  اْبِن  َربِّ  َقاَلْت  ِإْذ  ِفْرَعْوَن  اْمَرَأَت  آَمُنوا  لِّلَِّذيَن  َمَثاًل  اهلُل 
َوَمْرَيَم اْبَنَت  اِلِمنَي،  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّ َوَعَمِلِه َوَنجِّ ِفْرَعْوَن  ِني ِمن  اْلَجنَِّة َوَنجِّ
َربَِّها  ِبَكِلَماِت  َقْت  َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمن رُّوِحَنا َوَصدَّ َفْرَجَها  َأْحَصَنْت  ِعْمَراَن الَِّتي 

َوُكُتِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتنَي( »التحرمي:12-11«.
املراأة  مع  الرجل  ليت�شارك  الأف�شلية  م�شاألة  التي حتكم  القراآنية  القاعدة  اإن 
يف اجلزاء الأخروي خا�شعة ملا قّدمت يدا كلِّ فرد منهما يف اإطار الإميان والعمل 
ال�شالح. قال تعاىل: )ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتنَي 
َواْلَخاِشِعنَي  اِبَراِت  َوالصَّ اِبِريَن  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ اِدِقنَي  َوالصَّ َواْلَقاِنَتاِت 
َواْلَحاِفِظنَي  اِئَماِت  َوالصَّ اِئِمنَي  َوالصَّ َقاِت  َواْلُمَتَصدِّ ِقنَي  َواْلُمَتَصدِّ َواْلَخاِشَعاِت 
ْغِفَرًة  اِكَراِت َأَعدَّ اهلُل َلُهم مَّ اِكِريَن اهلَل َكِثرًيا َوالذَّ ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّ

َوَأْجًرا َعِظيًما( »الأحزاب:35«.
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اخلطبة الثانية
 Post-Feminism املوجة النسوية الثالثة

Feminism عبارة عن اجتاه فكري نتج عنه حراك اجتماعي، بداأ  الن�ش�ية 
بالدع�ة لالنت�شار للمراأة وق�شاياها، ثم للدع�ة للم�شاواة بينها وبني والرجل على 
امل�شت�يات ال�شيا�شية، والقت�شادية، والجتماعية، وفر�س العمل، وغريها.. ثم بداأ 

ياأخذ مناحي اأخرى �شاأبّينها ب�شكل تدريجي.
ا�شُتخدم م�شطلح Feminism لأول مرة باللغة الإجنليزية، يف القرن التا�شع 
ع�شر بعد اأن �شاغه الفيل�ش�ف الفرن�شي »�شارل ف�ربييه«، والذي انطلق من ك�ن 

املراأة اإن�شانًا كاماًل ولي�س يف منزلة طفل اأو ن�شف اإن�شان.
وهذا يعك�س اخللل يف نظرة الغرب - اآنذاك- جتاه املراأة مما �شّبب رّدة فعل 

مّهدت لهذا احلراك.
• املوجة األوىل:

وهكذا، بداأت امل�جة الن�ش�ية الأوىل يف نهاية القرن التا�شع ع�شر، وا�شتمرت 
الن�شاء من  - تخ�س  الأغلب  الأعم  وكانت - يف  الع�شرين،  القرن  منت�شف  حتى 
ذوات الطبقات العليا، وفيما له عالقة ببع�س املطالبات القان�نية وال�شيا�شية التي 

مل ُي�شمح للمراأة اآنذاك بامل�شاركة فيها.
• املوجة الثانية:

القرن  من  وال�شابع  ال�شاد�س  العقدين  يف  الثانية  الن�ش�ية  امل�جة  بــداأت  ثم 
واملطالبة  لالأنثى  ب  التع�شّ من  حالة  فيه  برزت  اآخــر،  منحًى  واأخــذت  الع�شرين، 
بامل�شاواة مع الذك�ر يف كل �شيء، مع الدع�ة )لتحرر املراأة وج�شدها( من اأية قي�د 
قان�نية اأو دينية. هذه امل�جة تتناق�س مع الأوىل، فهي يف ال�قت الذي طالبت فيه 
بامل�شاواة مع الرجل، اأكدت على الختالف بني اجلن�شني، على عك�س امل�جة الأوىل 

التي كانت تّدعي عدم الختالف بينهما.
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• املوجة الثالثة:
امل�جة الن�ش�ية الثالثة بداأت يف العقد الأخري من القرن الع�شرين، وما زالت 
اإنها ازدادت حراكًا ون�شاطًا وامتدادًا خالل ال�شنتني  م�شتمرة اإىل هذا الي�م، بل 

الأخريتني.
 ،»Post-Feminism امل�جة الن�ش�ية الثالثة ُتعرف بعن�ان »ما بعد الن�ش�ية 
بني  التفريق  �ــشــرورة  عن  تتحدث  اإذ  واملطالبات،  الت�قعات  �شقف  ترفع  فهي 
ينتمي  الذي  الجتماعي«  الن�ع  »اجلندر/  وبني  امل�ل�د،  به  ي�لد  الذي  »اجلن�س« 
الفرد )كاأنثى:  ي�لد  فلرمبا  الإن�شان يف حتديد ذلك.  وفقًا لختياره، وحرية  اإليه 
وهذا ه� اجلن�س« اإل اأن من حقه اأن يختار ه�يته اجلندرية »ن�عه الجتماعي« وفقًا 

ل�شع�ره بالنتماء اإىل فئة الرجال اأو الن�شاء، اأو ل هذا ول ذاك!
كما �شارت تناق�س ق�شية الذك�رة والأن�ثة يف ُبعدها اللغ�ي، فعلى اأي اأ�شا�س 
الذين  لذك�رية  ال�شت�شالم  يتم  وملاذا  ذلك؟  يحدد  الذي  ومن  وهي«؟  »ه�  ي�جد 

و�شع�ا ق�اعد اللغة يف كيفية التعبري عن الذكر والأنثى اأو �شرورة ذلك؟
حتى قيل باأن ال�شع�بات التي ت�اجه املراأة يف جمال الكتابة والإبداع فيها: )لأن 
ت�شكل خ�ش��شية  اأن  بلغة ذك�رية  تتمكن  اأ�شا�شًا - ذك�رية... فكيف   - اللغة هي 
اإىل عالمة  لي�شت من �شنعها، وهي حتتاج  فاللغة  ن�شائية يف ن�ش��شها؟  خمتلفة 
تدل على تاأنيث ذاتها فكيف تخرج من قلقها الذي تعاين منه �ش�ب لغة ذك�رية 

حتى تتمكن اأن تعر عن م�شاعرها وع�اطفها؟(
• تساؤالت غريبة:

ومن هنا ظهرت م�ؤخرًا ت�شاوؤلت على ل�شان البع�س -يف حميطنا الإ�شالمي- 
من قبيل: ملاذا نعّر عن اهلل بالتعبري الذك�ري فنق�ل مثاًل: {ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد} 
القراآن  لغة  ملاذا  اأن اهلل ذكر؟  نفر�س  ملاذا  اأحد(؟  نق�ل )قل هي اهلل  فلماذا ل 
واحلديث ذك�رية؟ اأ�شئلة غريبة ما كانت ُتطرح من قبل، وهي مل تاأت من فراغ، بل 
نتيجة ما يدور يف َفَلك هذه امل�جة الثالثة للن�ش�ية، واأطروحاتها الفل�شفية التي هي 
بالن�شبة اإىل جيلنا غريبة، ولكنها بالن�شبة لبع�س ال�شباب منطقية وتنتظر الإجابة 

عليها.
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الت�شاوؤل عن ت�شريع ال�شرت ال�شرعي للمراأة )احلجاب(،  وهكذا جاءت م�جة 
واإنكار ُبعدها القراآين، وملاذا ُتلَزم املراأة بلبا�س معنيَّ دون الرجل، وارتباط ذلك 
عني ورجال الدين، وما اإىل ذلك من اأ�شئلة واأطروحات ذات عالقة  بذك�رية امل�شرِّ
بالأمر. وهكذا ُتطرح ح�ارات تت�شمن اأفكارًا من قبيل اأن الأم�مة قد تك�ن عائقًا 
الأم�مة مت�افرة يف كل  ــًا؟ وهل غريزة  اأّم لتك�ن  املــراأة  ُخلقت  املــراأة، فهل  اأمــام 

امراأة؟ وملاذا ل يك�ن الُعقم اختيارًا للمراأة؟
• محلة إعالمية:

ط�ال  اعُترت  بق�شايا  ترتبط  ال�شابقة  الأ�شئلة  من  بع�شًا  اأن  ال�ا�شح  من 
ت�شاوؤل  حمط  �شارت  الثالثة  الن�ش�ية  امل�جة  مع  ولكنها  البديهيات،  من  التاريخ 
ا�شتداد  واأخ�اتها دخلت على اخلط.. فتزامنًا مع  بل ورف�س. ه�لي�ود  وت�شكيك، 
احلملة الن�ش�ية الثالثة ظهرت جمم�عة كبرية من الأفالم وامل�شل�شالت والرامج 

التي ترّوج ملجم�عة من اأفكار هذه احلملة، مع الرتكيز على ق�شيتني:
الق�شية الأوىل متعلقة باإظهار ق�ة املراأة واأنها ل تقل عن الرجل يف �شيء بل 
تتف�ق عليه اأي�شًا، وهذه لي�شت بجديدة، ولكن هناك حملة مركزة يف هذا الجتاه 

مبا يخدم اأطروحات الن�ش�ية الثالثة.
• فيلم جديد:

بني  ال�شاذة  بالعالقات  ارتباط  لها  عليها  الرتكيز  يتم  التي  الثانية  والق�شية 
الن�شاء، والت�شجيع على هذا الأمر ب�شكل غري م�شب�ق، من خالل كمية هائلة من 
لإظهار  حماولة  يف  ال�شاذ،  ال�شل�ك  هذا  وتّرر  ت�شّجع  التي  وامل�شل�شالت  الأفــالم 

الأمر على اأنه ت�شّرف طبيعي ومن�شجم مع الفطرة.
املتحركة  للر�ش�م  فيلمًا  م�ؤخرًا  اأنتجت  ديــزين«  »والــت  اأن  ذلك،  من  الأدهــى 
لالأطفال وخا�شة باإحدى �شخ�شياتها امل�شه�رة واملحب�بة لدى الفتيات »علمًا باأن 
الفيلم يف ن�شخته الأوىل ح�شد اأرباحًا تف�ق املليار دولر« و�شُتطلقه خالل الأ�شهر 
اأنها  الت�شريبات -�شتقّدمها على  للفيلم - بح�شب  الثانية  الن�شخة  القادمة، وهذه 

فتاة ذات مي�ل �شاذة. وهذا الأمر غري م�شب�ق يف عامل اإنتاج اأفالم الأطفال.
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ولذا، منذ �شنة تقريبًا، عند ت�شريب هذا اخلر، ان�شغل الراأي العام الأمريكي، 
ُبعديه  يف  جدًا  كبري  ب�شكل  الق�شية  هذه  مبناق�شة  الجتماعي  الت�ا�شل  وو�شائل 
الت�شكيك يف �شحة  اإىل درجِة  للبع�س  ال�شدمة  الرتب�ي والأخالقي، وكان مبثابة 

الت�شريبات.
• وقفة ثقافية ضرورية:

ح�ل   - في�س  من  غي�س  جمرد  وهي   - ال�شابقة  واملعطيات  الأمثلة  جمم�ع 
م�شم�ن امل�جة الن�ش�ية الثالثة يف زَخِمها الأخري، ي�شتدعي وقفة ثقافية جادة يتحمل 
الخت�شا�س يف  واأهل  والرتب�ي�ن  الدين  وعلماء  الإ�شالمي�ن  املفكرون  م�شئ�ليتها 
املجالت النف�شية والجتماعية ملعاجلة الق�شايا املطروحة والإجابة على الت�شاوؤلت 
ومنتديات  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  بها  امتالأت  والتي  اجلديد  بث�بها  امللّحة 
احل�ار. واأدع� اأخ�اتي امل�ؤمنات النا�شطات والعامالت يف ال�شاحة الإ�شالمية، ول 
اإقباًل كبريًا من قبل �شريحة  اأب�اب م��شم حمرم والذي ي�شهد  �شيما ونحن على 
ُيقمَنها  التي  والرتب�ية  التعليمية  والرامج  املحا�شرات  يف  الرتكيز  اإىل  ال�شباب، 
على امل�شائل املثارة يف هذا الإطار، ومعاجلتها معاجلة عميقة ومتقنة، وفتح اآفاق 
احل�ار مع �شريحة ال�شباب بهذا اخل�ش��س، وعدم الكتفاء باأ�شل�ب التلقني، فهي 
واأكِثها  وامل�شئ�ليات  اأهم  من   - والعملي  الفكري  التحدي  هذا  بلحاظ   - الي�م 

اإحلاحًا.
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قال »عز وجل«: {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن َيْرُجو 
اهلل َواْلَيْوَم الِخَر َوَذَكَر اهلل َكِثرًيا} »الأحزاب:21«. من �ش�ر التاأ�ّشي، التاأّدب 
والّت�شاف  الكرمية،  باأخالقه  والتخّلق  واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  باآداب 

بظاهر �شّنته وباطنها.
له  فيما  الن�ش��س  من  كما يف جمم�عة  و�شننه  اأخالقه  و�شف  ومما جاء يف 
عالقة بالت�ا�شع على الرغم من م�قعه القيادي: )كان النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
الأر�س،  على  ويجل�س  العبد،  مع  وياأكُل  �شاَته،  وَيحلُب  نعَله،  ُف  ويخ�شِ ث�َبه  يرَقُع 

ويركب احلماَر ويرِدف، ول مينُعه احلياء اأن يحِمَل حاجَته ِمن ال�ش�ق اإىل اأهله(.
ومن �ش�ر ال�شل�ك الجتماعي العام: )وي�شافُح الغنيَّ والفقري، ول ينزُع يَده 
ِمن يِد اأحٍد( اأي عند امل�شافحة )حتى ينزعها ه�. وي�شّلم على َمن ا�شتقبَله ِمن 
اأرداأ  التمر(  َح�َشف  اإىل  ول�  اإليه  ُدعي  ما  ُر  ُيحِقّ ول  و�شغري.  وكبرٍي  وفقري،  غنيٍّ 
اأن�اعه )خفيُف امل�ؤونة، كرمُي الطبيعة، جميُل املعا�شرة، طِلُق ال�جه، ب�ّشاٌم ِمن غرِي 
حديثه(  يف  تب�ّشم  بحديٍث  حّدث  اإذا  ُعب��س،  غري  ِمن  )حمــزوٌن  قهقهة  حك(  �شِ
غري  ِمن  جــ�اٌد  مذّلة،  غري  من  )مت�ا�شع  الكالم  خالل  من  للتاأثري  مدعاة  وهذا 
اإىل  اأ�شحابه، فينظر  ُيق�ّشم حلظاِته بني  ُم�شلم.  بكل  القلب، رحيٌم  رقيُق  �شَرف. 
يجل�س  ما  واأكُث  اأ�شحابه قط.  بني  ِرجليه  يب�ُشط  بال�ش�ية، ومل  ذا  اإىل  وينظر  ذا 

26 ي�لي� 2019 م24 ذو القعدة 1440

اخلطبة الأوىل
من سنن رسول اهلل »صلى اهلل عليه وآله«

20
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جتاه القبلة. ما رّد �شائَل حاجٍة قط اإل اأتى بها، اأو مبي�ش�ٍر ِمن الق�ل، وكان اأخفَّ 
النا�س �شالًة يف متام( اأي دون اإخالل ب�اجباتها )واأق�شَر النا�س ُخطبًة، واأقَلّهم 
م  َهَذرًا. ل َيدْع اأحدًا مَي�شي معه اإذا كان راكبًا حتى يحمَله معه، فاإْن اأَبى قال: تقدَّ
اأمامي واأدِركني يف املكان الذي ُتريد. واإذا فَقد الرجَل ِمن اإخ�انه ثالثَة اأياٍم �شاأَل 
عنه، فاإْن كان غائبًا دعا له، واإْن كان �شاهدًا زاره، واإْن كان مري�شًا عاَده. وكان 
ل  وُيرجِّ امِلــراآة  يف  فينُظُر  اخلارجي،  َمظهِره  ُح�شَن  ُيراِعي  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى 
ته  ط جمتمع �شعر النا�شية )وميت�ِشط، ورمبا نظر يف املاء و�ش�ى ُجمَّ ته( مي�شِّ ُجَمّ
ُيحّب  اهلل  اإنَّ  وقال:  لأهِله.  ِله  جتمُّ على  ف�شاًل  لأ�شحابه،  ُل  يتجمَّ كان  ولقد  فيه. 
ِمن َعبده اإذا خرج اإىل اإخ�انه اأن يتهّياأ لهم ويتجّمل( على خالف ت�ش�ر البع�س 
من اأن التدين يعني اأن تك�ن غري مرتب الهندام )وكان ُيعرف بالريح الطِيّب اإذا 
اأقَبل. وكان يق�ل: اإّن خياَركم اأح�شُنكم اأخالقًا(. اللهم اجعلنا من املهتدين بهديه، 

واملقتدين ب�شّنته اإنك �شميع جميب.

اخلطبة الثانية
أكرب سجن على األرض

الرج،  هذا  عن  للحديث  العامل  ح�ل  النا�س  يتداعى  برج،  اأعلى  افتتاح  عند 
معه،  التذكارية  ال�ش�ر  واأخــذ  فيه،  والتج�ل  لزيارته،  وال�شعي  اإجنــازه،  وكيفية 
الإعالم  و�شائل  تتداعى  الطبيعي،  للغاز  اأكر حقل  اكت�شاف  اإىل ذلك. وعند  وما 
وكيفية  الكت�شاف،  هذا  اآثــار  عن  للحديث  العامل  ح�ل  القت�شادية  وامل�ؤ�ش�شات 

ال�شتثمار، وما اإىل ذلك من �شئ�ن �شيا�شية واقت�شادية متعلقة به.
اأمثاله،  اأ�شخم �شيء بني  اأو  اأعلى  اأو  اأكر  اأو اكت�شاف  وهكذا، كلما مت اإجناز 
ان�شّب اهتمام النا�س عليه، �ش�اء من ِقبل عامتهم، اأو من قبل املخت�شني يف ذلك 

املجال، وتهافت�ا عليه.
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• قوة وحشية ال تنتهي:
ولكن هناك مكان على الكرة الأر�شية ه� الأكر من ن�عه، ل على نح� اإيجابي، 
بل �شلبي جدًا، ول اإن�شاين.. وه� مع هذا ل ينال من العامل اأي اهتمام تقريبًا، بل 
للبحث عن  اأنف�َشهم  ُيزعج�ا  اأن  دون  وجــ�ده،  ا�شتمرار  كثريون يف  �شاهم  ولرمبا 

طرق جّدية للتخّل�س منه نهائيًا.
العالقات  واأ�شتاذ  الريطاين  الإ�شرائيلي  املــ�ؤرخ  عنه  عّر  ما  ه�  املكان  هذا 
اأع�ام على  اأك�شف�رد »اآيف �شليم« يف مقال بعن�ان )بعد ع�شرة  الدولية يف جامعة 
ط ل�شتخدام ق�ة وح�شية ل تنتهي( بق�له اأن اإ�شرائيل  غزة، ما زالت اإ�شرائيل ُتخطِّ
بعد ان�شحابها من غزة عام 2005، حّ�لت هذا القطاع اإىل اأكر �شجن على الأر�س!
واأ�شاف الكاتب اأنه منذ ذلك احلني، متّثل اأ�شل�ب اإ�شرائيل يف التعامل مع غزة 
يف اأمرين: الأول ه� الكذب، والثاين ه� ال�ح�شية الق�ش�ى املماَر�شة �شد املدنيني.

اإ�شرائيل يف دي�شمر  �شّنتها  التي  »الر�شا�س امل�شب�ب«  ثم حتّدث عن عملية 
2008، ووا�شلت فيها ق�شف القطاع ذي الكثافة ال�شكانية العالية ج�ًا وبرًا وبحرًا 

على مدى اثنني وع�شرين ي�مًا.
باأنها مل تكن حربًا، بل »جمزرة  وو�شف الكاتب عملية »الر�شا�س امل�شب�ب« 
من  ُقتل  بينما  �شخ�شًا،   13 ًقتل  الإ�شرائيلي  اجلانب  فمن  واحــد(،  جانب  من 
اجلانب الفل�شطيني 1417 �شخ�شًا، من بينهم 313 طفاًل، كما اأ�شيب من اجلانب 
الفل�شطيني 5500 �شخ�شًا، ووفقا للتقديرات فاإن 83 % من ال�شحايا الفل�شطينيني 

كان�ا من املدنيني.
• سجون بشعة عرب التاريخ:

ل �شك اأن الب�شرية عر التاريخ عرفت �شج�نًا ومعتقالت �شخمة ب�شعة، ارُتكبت 
فيها �شن�ف التعذيب والقهر والقتل واجلرائم الالاأخالقية وغري ذلك.

�شج�ن احلجاج بن ي��شف الثقفي كانت وما زالت م�شربًا للمثل، وه� الذي كان 
يفتخر باأّنه مل يكن اأحٌد - على عهده - اأجراأ منه على الّدم.

�ا ما  ويف �شحيح الرتمذي برقم 2319: ).... عن ه�شام بن ح�شان قال: اأح�شَ
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دًا اأو دون مقاومة يف �شاحة قتال وم�اجهة )فبلغ مائة  قتل احلجاج �شرًا( اأي مقيَّ
اأحاديث  الأ�ش�ل يف  كتابه »جامع  الأثري يف  ابن  قتيل(. وعّلق  األف  األف وع�شرين 

الر�ش�ل« على اخلر قائاًل: )اإ�شناده �شحيح(.
يف كتاب »حياة احلي�ان الكرى( للدمريي اأنه: )اتخذ احلجاج الثقفي �شج�نًا 
ل تقي ِمن حّر، ول َبرد، يق�ل امل�ؤرخ�ن: مات يف حب�شه خم�ش�ن األف رجل، وثالث�ن 
األف امراأة، منهن �شتة ع�شر األفًا جمّردات( بال ثياب ت�شرتهن ب�شكل كاف )وكان 

يحب�س الرجال والن�شاء يف م��شع واحد(.
• سجون صدام حسني:

التي  اجلرائم  ب�شاعة  يف  للمثل  َم�شربًا  �شارت  اأي�شًا  ح�شني  �شدام  �شج�ن 
ارُتكبت فيها، وكيف مت تغييب ع�شرات الآلف من اأبناء العراق وغريهم، وقتلهم 
حتت التعذيب، وحب�شهم يف زنازين رهيبة، والتفن يف التخل�س منهم بالتفجري، 

والفرم، والتذويب، واملدافن اجلماعية حال حياتهم، وغري ذلك.
زال  وما  الغزو،  اإبان  الك�يت ذاق�ا مرارة �شج�ن �شدام  اأ�شرى  اأن  ول يخفى 

رفات الكثري منهم ممن ُقتل�ا ظلمًا وج�رًا مغّيبًا وجمه�ل امل�شري.
• سجن غزة الكبري:

هذه اأمثلة من بع�س ال�شج�ن الكبرية، اإل اأن بقاء غزة كاأكر �شجن يف التاريخ، 
جبني  يف  عار  و�شمة  ُيعّد  والع�شرين،  احلــادي  القرن  ويف  الأر�شية  الكرة  وعلى 
املجتمع الدويل الذي يّدعي اأنه يرفع راية احلرية والتح�شر وحق�ق الإن�شان.. ول 

تت�قف اجلرائم الإ�شرائيلية عند هذا احلد.
• هدم البيوت يف القدس:

فقبل اأيام، جاءت اجلرافات الإ�شرائيلية لتزيل مائة وحدة �شكنية للمقد�شيني 
روا  ُهجِّ الذين  الفل�شطينيني،  الالجئني  ماأ�شاة  للذاكرة  اأعاد  ماأ�شاوي  م�شهد  يف 
ق�شرًا عن َبلداتهم وُمدِنهم على اأيدي الع�شابات ال�شهي�نية يف عام 1948، وبذا 

قامت ال�شلطات ال�شهي�نية بت�شريد وتهجري مئات الأ�شر.
وُتعّد عملية الهدم ال�ا�شعة، الأكر التي ت�شهدها املدينة املقد�شة، منذ اأحداث 
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اإ�شرائيل ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وارتكبت  حرب 1967، التي احتلت خاللها 
وقتها جمازر وعمليات هدم وا�شعة طالت منازل الفل�شطينيني.

احلي  بــاإزالــة  الحــتــالل  �شلطات  وقـــرارات  واجلــرافــات،  الهدم  اآلت  وبفعل 
بالكامل، اأ�شبحت هذه الع�ائل التي ت�شم اأطفاًل ون�شاًء وم�شّنني بال ماأوى، كما مل 
يتمكن �شّكان البنايات من اإخراج حتى مقتنياتهم ال�شخ�شية من منازلهم، بعد اأن 

األقى بهم جن�د الحتالل يف ال�شارع.
واأ�شيب ع�شرات ال�شكان، خالل اعتداء ق�ات الحتالل عليهم بال�شرب ور�ّشهم 
اإطالق  تخّللتها  والتي  الهدم،  لعمليات  ت�شّديهم  خالل  ال�ج�ه  على  الفلفل،  بغاز 

القنابل ال�ش�تية جتاههم.
علمًا باأن هناك �شعفي هذا العدد من امل�شاكن �شيتم هدمها يف خط�ة لحقة.. 
وبذا تك�ن اأكر عملية تطهري عرقي بحق الفل�شطينيني يف املدينة املقد�شة.. فاأين 

املجتمع الدويل من ذلك؟
الأمن  بيان من جمل�س  ا�شت�شدار جمرد  ي�مني حماولة  قبل  ف�شلت  وقد  هذا 
للتنديد بهذه اجلرمية، ب�شبب الفيت� الأمريكي الذي م�ر�س اأوًل مع هذا البيان، ثم 

فة«. مع ن�شخته املعدلة »واملخفَّ
• تسويق صفقة القرن:

احلالية  الأمريكية  الإدارة  فيه  تق�م  الذي  ال�قت  يف  اجلرائم  هذه  كل  تاأتي 
بالإ�شرار على ت�ش�يق »�شفقة القرن« على الرغم من الف�شل املتكرر الذي واجهه 
ُعقد  الذي  امل�ؤمتر  جتاه  ال�شلبية  الفعل  ردود  وما  املختلفة.  خط�اته  يف  امل�شروع 
العرب  الإعالميني  من  عــدد  زيــارة  على  ال�شعبية  الفعل  ردود  ثم  البحرين،  يف 
املت�شهينني اإىل الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة خالل الأيام املا�شية لت�ش�يق التطبيع 
القرن  اإل خرُي دليل على ف�شل كل حماولت الرتويج ل�شفقة  الغا�شب  الكيان  مع 
والتطبيع مع هذا الكيان الغا�شب والعن�شري املت�ح�س. وناأمل اأن تبقى كل الق�ى 
ال�شعبية واجلهات الر�شمية الراف�شة للتطبيع و�شفقة القرن على م�قفها ال�شامد 

مهما عُظمت ال�شغ�طات.
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�شحة حديث الغدير مما ل �شك فيها اإل عند َمن ُيكاِبر، وذلك اإما بناء على 
العقيدة  اأ�شعري  ال�شي�طي »ت911هـ« - وه�  الدين  اأّكد ذلك جالل  الت�اتر، كما 
فيها  واأدرج  املت�اترة«  الأخبار  يف  املتناثرة  »الأزهــار  كتابه  يف   - املذهب  �شافعي 

حديث الغدير.
حجر  ابن  كت�شريح  امل�شلمني،  علماء  من  املحققني  ت�شريحات  على  بناء  اأو 
امل�شه�ر  كتابه  يف  املــذهــب،  �شافعي  العقيدة  اأ�شعري  وهــ�  »ت973هــــ«  الهيتمي 
اأو »ال�ش�اعق املحرقة  »ال�ش�اعق املحِرقة على اأهل الرف�س وال�شالل والزندقة« 
عند  )ولْفُظه  قال:  حيث  الغدير  حديث  ح�ل  والزندقة«  البدع  اأهل  على  الرد  يف 
اأيها  فقال:  �شجرات  حتت  خم  بغدير  خطب  اأنه  �شحيح  ب�شنٍد  وغريه  الطراين 
ر نبي اإل ن�شف عمر الذي يليه َمن  النا�س، اإنه قد نباأين اللطيف اخلبري اأنه مل يعمِّ
قبَله، واإين لأظن اأين ي��شك اأن اأُدعى فاأجيب، واإين م�ش�ؤول واإنكم م�ش�ؤول�ن، فماذا 
اإنك قد بّلغت وجاهدت ون�شحت، فجزاك اهلل خريًا.  اأنتم قائل�ن؟ قال�ا: ن�شهد 
فقال: األي�س ت�شهدون اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممدًا عبده ور�ش�له، واأن جنته حق، 
اآتية ل ريب  واأن ناره حق، واأن امل�ت حق، واأن البعث حق بعد امل�ت، واأن ال�شاعة 
فيها، واأن اهلل يبعث من يف القب�ر؟ قال�ا: بلى ن�شهد بذلك. قال: اللهم ا�شهد. ثم 
قال: يا اأيها النا�س، اإن اهلل م�لي واأنا م�ىل امل�ؤمنني، واأنا اأوىل بهم من اأنف�شهم. 

16 اأغ�شط�س 2019 م15 ذو احلجة 1440

اخلطبة الأوىل
صحة حديث الغدير

21
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فمن كنت م�له فهذا م�له - يعني عليًا - اللهم وال من واله، وعاد َمن عاداه. ثم 
قال: يا اأيها النا�س، اإين َفَرُطكم، واإنكم واردون علّي احل��س، ح��س اأعر�س مما 
حني  �شائلكم  واإين  ف�شة،  ِمن  ِقْدحان  النج�م  عدد  فيه  �شنعاء،  اإىل  ب�شرى  بني 
تِرُدون علّي َعن الثقلني، فانظروا كيف تخلف�ين فيهما، الثََّقل الأكر كتاب اهلل عز 
وجل، �شبٌب َطَرُفه بيد اهلل، وَطَرُفه باأيديكم، فا�شتم�شك�ا به، ل ت�شل�ا ول ُتبّدل�ا، 
وعرتتي اأهل بيتي، فاإنه قد نّباأين اللطيف اخلبري اأنهما لن ينق�شيا حتى يِرَدا علّي 

احل��س(.
على  اأ�شكل�ا  احلديث  هــذا  �شّحح�ا  ممن  واآخـــرون  حجر  ابــن  فــاإّن  بالطبع، 
ال�شتدلل به ب�شاأن ال�لية واخلالفة، ول�شت هنا ب�شدد املناق�شة يف ذلك، ولكن 

اأردت فقط اأن اأوؤكد على اأن الن�س ثابت، واأن الأمر قد وقع، ول ميكن اإنكاره.
ال��شية  اآخر يف  اأي م�شم�ن  الذي ل مياثله  الغدير بهذا امل�شم�ن  وق�ع ن�س 
باأحٍد من اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« وبيان مقامه، وبالتفا�شيل التي 
رواها امل�شلم�ن يف كتبهم، ِمن حيث عناية النبي »�شلى اهلل عليه واآله« ببيان الأمر 
اأمام اجلم�ع املحت�شدة التي بلغت ع�شرات الآلف من حجاج بيت اهلل احلرام، ويف 
ذلك الظرف الزماين واملكاين اخلا�س، كفيٌل باأن ُيعطي اأتباَع مدر�شِة اأهل البيت 
م�ا هذا احلدث وُيحي�ه، واأن ل يل�مّنهم اأحٌد حني  »عليه ال�شالم« احلقَّ يف اأن ُيعظِّ
ُيقيم�نه دلياًل من اأدّلتهم على وليِة عليٍّ »عليه ال�شالم« واإمامِته، فهذا الن�س - 

على اأقل التقادير - حمل الظن والحتمال يف الدللة على ذلك.

اخلطبة الثانية
األحق برسول اهلل حيًا وميتًا

عندما ا�شتجاب ر�ش�ُل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« لالأمر الإلهي بالإعالن عن 
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»عليهم  بيته  اأهل  اأوُل  اأنه  بلحاظ  الدينية  ومرجعيته  ال�شالم«  »عليه  علي  اإمامة 
ذلك  فــاإّن  بالثَّقلني،  بال��شية  املتمّثل  املقطع  يف  الغدير،  خطبة  يف  كما  ال�شالم« 
جاء انطالقًا من اأنه ل ميكن اأن يق�م وينه�س بالّر�شالة ِمن َبعد ر�ش�ل اهلل »�شلى 
اهلل عليه واآله« اإل الّرجل الذي كانت الر�شالة بالن�شبة اإليه كلَّ عقِله وكلَّ قلِبه وكلَّ 

حياِته، وما ذاك اإل اأمري امل�ؤمنني علّي »عليه ال�شالم«.
»عليه  بعلي  الر�شالة  م�ش�ؤولية  اإيكال  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  النبيُّ  اأْتبع  وقد 
حاكمية  فيه  متّثلت  الذي  امل�شت�ى  بذات  وحاكميته  وليته  عن  بالإعالن  ال�شالم« 
ر�ش�ل اهلل ووليته، حيث جاء يف اخلطبة: )األ�شتم ت�شهدون اأين اأوىل بامل�ؤمنني من 

اأنف�شهم؟( فلما �شهدوا بذلك قال: )فمن كنت م�له فهذا علي م�له(.
ي َحّيًا  ومن هنا قال علي »عليه ال�شالم« يف اإحدى خطبه: )َفَمْن َذا اأََحقُّ ِبِه ِمنِّ
فيها:  والتي جاء  البالغة  نهج  برقم 197 من  وه� مقطع من اخلطبة  تًا؟(..  َوَميِّ
الفئة  وهي  واآله«(  عليه  اهلل  »�شلى  ٍد  مَّ حُمَ َحاِب  اأَ�شْ ِمْن  امْلُ�ْشَتْحَفُظ�َن  َعِلَم  )َوَلَقْد 
املميزة من اأ�شحاب النبي التي اأودعها جزًء من م�ش�ؤولية املحافظة على الر�شالة 
ِمن بعده، وكان لها من اخل�شائ�س والعناية بذلك حال حياته مبا ي�ؤّهلهم للقيام 

.) بالأمر )اأَينِّ مَلْ اأَُردَّ َعَلى اهلِل َوَل َعَلى َر�ُش�ِلِه �َشاَعًة َقطُّ
• طاعة تامة:

هكذا كان علي »عليه ال�شالم« ميّثل الطاعة التامة هلل ولر�ش�له، حتى يف اأ�شعب 
امل�اقف واأ�شّدها، والتي قد يرتدد فيها البع�س اأو ينك�س، كما قال تعاىل يف اأج�اء 
ِإَذا َفِشْلُتْم  ِبِإْذِنِه َحتَّٰى  وَنُهم  ِإْذ َتُحسُّ غزوة اأحد: {َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهلُل َوْعَدُه 
ُيِريُد  مَّن  ِمنُكم  ُتِحبُّوَن  ا  مَّ َأَراُكم  َما  َبْعِد  مِّن  َوَعَصْيُتم  اأْلَْمِر  ِفي  َوَتَناَزْعُتْم 
ْنَيا َوِمنُكم مَّن ُيِريُد اْلِخَرَة ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُكْم  الدُّ
ُسوُل  َوالرَّ َأَحٍد  َعَلٰى  َتْلُووَن  َواَل  ُتْصِعُدوَن  ِإْذ  اْلُمْؤِمِننَي،  َعَلى  َفْضٍل  ُذو  َواهلُل 

َيْدُعوُكْم ِفي ُأْخَراُكم...} »اآل عمران:153-152«.
من  ال�شابق  املقطع  على  معلقًا  احلديد  اأبي  ابن  اإليه  اأ�شار  ما  ه�  اآخر  مثال 
اخلطبة حيث قال: )وقد كانت ال�شحابة ُتراجع ر�ش�َل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 
يف الأم�ر، وت�شاأله عما ي�شتبِهم عليها، وتق�ل له: اأهذا منك اأم من اهلل؟ وقال له 
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ال�شعدان( اأي �شعد بن معاذ و�شعد بن عبادة )رحمهما اهلل ي�م اخلندق، وقد عزم 
على م�شاحلة الأحزاب ببع�س متر املدينة: اأهذا ِمن اهلل اأم راأي راأيته من نف�شك؟ 
قال: بل من نف�شي، قال: ل، واهلل ل نعطيهم منها مترة واحدة واأيدينا يف مقاب�س 

�شي�فنا(.
ُر  ِتي َتْنُك�ُس( ترتاجع )ِفيَها اْلأَْبَطاُل، َوَتَتاأَخَّ )َوَلَقْد َوا�َشْيُتُه ِبَنْف�ِشي يِف امْلََ�اِطِن الَّ
ِفيَها اْلأَْقَداُم( ولنتذكر ما جرى يف اأحد وخير وحنني، وقد قال تعاىل ح�ل ما جرى 
ْيَطاُن  يف اأحد: {ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اْسَتَزلَُّهُم الشَّ
ِبَبْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا اهلُل َعْنُهْم ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َحِليٌم} »اآل عمران:155«.
الإمام يف هذه  ين�س  ِبَها(.. مل  اهلُل  اأَْكَرَمِني  ــَدًة  )جَنْ ال�شالم«:  »عليه  قال  ثم 
اللحظة التي قد ي�شتغرق فيها الإن�شان يف الأنا، وين�شب كل الف�شل لنف�شه، اأن املنعم 
احلقيقي ه� اهلل، ف�شبحانه يق�ل: {َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن اهلِل} »النحل:53«.

َوَلَقْد  ْدِري.  َلَعَلى �شَ َراأْ�َشُه  َواإِنَّ  واآله«  اهلِل »�شلى اهلل عليه  َر�ُش�ُل  ُقِب�َس  )َوَلَقْد 
يُت ُغ�ْشَلُه »�شلى اهلل عليه واآله«  ي َفاأَْمَرْرُتَها َعَلى َوْجِهي. َوَلَقْد ُولِّ �َشاَلْت َنْف�ُشُه يِف َكفِّ
اُر َواْلأَْفِنَيُة، َماَلأٌ َيْهِبُط َوَماَلأٌ َيْعُرُج، َوَما َفاَرَقْت �َشْمِعي  ِت الدَّ جَّ َوامْلَاَلِئَكُة اأَْعَ�ايِن، َف�شَ
ِريِحِه.  لُّ�َن َعَلْيِه َحتَّى َواَرْيَناُه يِف �شَ َهْيَنَمٌة ِمْنُهْم( والهينمة هي ال�ش�ت اخلفي )ُي�شَ

تًا؟(. ي َحّيًا َوَميِّ َفَمْن َذا اأََحقُّ ِبِه ِمنِّ
• نصرة ال متناهية:

ج� مالئكي مل يكن ليعيه ويدركه اإل علي »عليه ال�شالم« نف�شه، ومن ذا الذي 
الفخار  بدافع  ال�شالم«  »عليه  علي  من  الكالم  هذا  يكن  مل  �ش�اه؟  ذلك  ي�شتطيع 
والرتّفع على الآخرين، بل كان يف م�قف يحتاج فيه لتذكري النا�س مبا ميّثله من 
امتداد حقيقي لر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« حني كُث الكالم و�شعفت النف��س 
وتردد بع�س الرجال يف ُن�شرته يف اإحدى امل�اقف حتت طائلة الت�شكيك يف �شرعية 

قتال العدو.
اِئِرُكْم( ان�شروين  وهذا ما ت�ؤكده تتمة اخلطبة حيث قال: )َفاْنُفُذوا َعَلى َب�شَ
ُكْم، َفَ�الَِّذي َل اإَِلَه اإِلَّ ُهَ� اإِينِّ َلَعَلى  اُتُكْم يِف ِجَهاِد َعُدوِّ ُدْق ِنيَّ عن وعي وب�شرية )َوْلَت�شْ

ِة اْلَباِطِل. اأَُق�ُل َما َت�ْشَمُع�َن َواأَ�ْشَتْغِفُر اهلَل يِل َوَلُكْم(. ُهْم َلَعَلى َمَزلَّ ، َواإِنَّ قِّ ِة احْلَ َجادَّ
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• فلنكن الرساليني:
وفاَة  اأعقَبت  التي  الفرتة  يف  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمري  م�اقُف  كانت  لقد 
ر�ش�ِل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« يف ا�شتكانِته وحركته، ويف اإ�شراِره واإعالنه، ويف 
ل م�شئ�ليتها، وه�  لِحه وجهاده، منطلقًة من الدوافع املخِل�شة للر�شالة التي حتمَّ �شُ
ا ُمَناَف�َشًة يِف �ُشْلَطاٍن َوَل اْلِتَما�َس  ُه مَلْ َيُكِن الَِّذي َكاَن ِمنَّ َك َتْعَلُم اأَنَّ القائل: )اللُهمَّ اإِنَّ
اَلَح يِف ِباَلِدَك  َد امْلََعامِلَ ِمْن ِديِنَك َوُنْظِهَر اْلإِ�شْ َطاِم َوَلِكْن ِلَنِ �ِل احْلُ �َشيْ ٍء ِمْن ُف�شُ
اأََناَب  َمْن  ُل  اأَوَّ اإِينِّ  ِمْن ُحُدوِدَك اللُهمَّ  َلُة  امْلَُعطَّ َوُتَقاَم  ِعَباِدَك  ِمْن  امْلَْظُل�ُم�َن  َفَياأَْمَن 

اَلِة(. َجاَب مَلْ َي�ْشِبْقِني اإِلَّ َر�ُش�ُل اهلِل »�شلى اهلل عليه واآله« ِبال�شَّ َو�َشِمَع َواأَ
فيه  ما  يختارون  الذين  الر�شاليني،  نك�ن  اأن  ال�شالم«  »عليه  فلنتعّلم من علي 
الذين يجعل�ن من  ول� كان ذلك على ح�شاب م�شاحِلهم، ل من  الر�شالِة  �شالُح 
الر�شالة مطّيًة لأه�اِئهم، وو�شيلًة لبل�غ غاياتهم ومطامِعهم ال�شخ�شية، ول� كان يف 

ذلك ت�ش�يٌه ل�ش�رة الر�شالة، وحتطيٌم لقدا�شة الدين يف النف��س.
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 يف اأمايل ال�شدوق عن اأبي ب�شري، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم« قال: )بينا 
املدينة  اأ�شحابه يف بع�س طرق  ي�شري مع بع�س  واآله«  ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
اإذ َثّنى رجله عن دابته ثم خر �شاجدًا فاأطال يف �شج�ده، ثم رفع راأ�شه، فعاد، ثم 
ركب، فقال له اأ�شحابه: يا ر�ش�ل اهلل راأيناك ثنيت رجلك عن دابتك ثم �شجدت 
فاأطلت ال�شج�د؟ فقال: اإن جرئيل »عليه ال�شالم« اأتاين فاأقراأين ال�شالم من ربي 
وب�ّشرين اأنه لن ُيخزَيني يف اأمتي، فلم يكن يل مال فاأت�شّدق به، ول ممل�ك فاعتقه، 

فاأحببُت اأن اأ�شكر ربي »عز وجل«(.
عندما ت�شكر بل�شانك �شخ�شًا قّدم لك خدمة وُتثني عليه، فهذا من الأخالق، 
م له �شيئًا يف مقابل هذا العطاء، كاأن تدع� له بالغيب، اأو تهدي له  ولكن عندما ُتقدِّ

ث�اب ركعتني، اأو تعينه لحقًا حني يحتاج اإليك، فهذا من مكارم الأخالق.
�ُشكر اهلل »عز وجل« على ِنعمه بالل�شان ميّثل اأقل قدر من ال�شكر ُيت�ّقع �شدوره 
عن الإن�شان امل�ؤمن.. والأرقى من ذلك اأن يق�م ال�شاكر بالعطاء، ول يكتفي بالق�ل 
فقط. ولنالحظ اأن املثالني الذين �شربهما النبي »�شلى اهلل عليه واآله« للعطاء كانا 
يف الُبعد الإن�شاين.. ال�شدقة والعتق.. فاهلل يريد منا اأن نعتني بعباده، بحيث يك�ن 

�شكرنا هلل عطاًء خللق اهلل.
وهناك مرتبة مت��ّشطة بني الإثنني، وذلك حني يفقد الإن�شان الإمكانية املادية 

23 اأغ�شط�س 2019 م22 ذو احلجة 1440

اخلطبة الأوىل
مراتب شكر اهلل

22
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�شجدة  اأو  ركعتي �شالة،  كــاأداء  العبادة،  من  حالة  الك�ن يف  اإىل  فينتقل  للعطاء، 
ال�شكر، اأو ال�شيام تعبريًا عن ذلك.

على  يك�ن  ل  هلل  ال�شكر  اأن  ه�  ال�شابق  اخلر  اإليه  يلفت  الــذي  الآخــر  الأمــر 
ممن  بالآخرين  يرتبط  فيما  حتى  بل  فقط،  عليه  باملنَعم  اخلا�س  الإلهي  العطاء 
يهمه اأمَرهم، اإما على م�شت�ى العالقة ال�شخ�شية، اأو العالقة الر�شالية، فقد كان 

�شج�د النبي �شكرًا لعطاء اهلل لأمته.
ل  فاإنه  �شبحانه،  اهلل  يدي  بني  �شكر  من  نقدمه  ما  عظم  مهما  اأنه  ولنتذكر 
ــَك  اآلِئ َتعاُظِم  ِعْنَد  َت�شاَغَر  )اإلـهي  الالمتناهي:  عطائه  مقابل  يف  �شيئًا  ميّثل 
ْيَتنا ِبُلْطِفَك،  �ُشْكري، َوَت�شاَءَل يف َجْنِب اإْكراِمَك اإّياَي َثنائي َوَن�ْشري، اإلـهي َفَكما َغذَّ
ِمْن  َواآِتنا  َقِم،  النِّ َمكاِرَه  َعّنا  َواْدَفــْع  َعِم،  النِّ �َش�اِبـَغ  َعَلْينا  ْم  َفَتمِّ ْنِعَك،  ِب�شُ ْيَتنا  َوَربَّ
ُحُظ�ِظ الّداَرْيِن اأْرَفَعها َواأَجلَّها عاِجاًل َواآِجاًل، يا َعظيُم يا َكرمُي ِبَرْحَمِتَك يا َاْرَحَم 

الّراِحمنَي(.

اخلطبة الثانية
هل األمومة غريزة؟

 هل الأم�مة اأمر فطري غريزي، اأم �شل�ك اجتماعي مكت�شب، اأم جمرد قرار 
تتخذه املراأة متامًا كقرارها باأن متتلك ث�بًا ما اأو حقيبة؟

اإىل  البديهية ل حتتاج  الأم�ر  لل�هلة الأوىل، لأن  ال�ش�ؤال غريبًا  قد يبدو هذا 
�ش�ؤال.. متامًا كما ل� �شاألت اأحدًا: هل يحتاج الإن�شان اإىل املاء؟ فمن البديهي ط�ال 
التاريخ الب�شري اأن الأم�مة غريزة فطرية حتكمها الطبيعة البي�ل�جية والنف�شية 

لالأنثى، بل وُتعّرف املراأة من خالل اأم�ر من بينها الأم�مة.
ولكن �شمن احلملة العاملية لرتويج فكرة »اجلندر« كق�شيم يف مقابل »اجلن�س«، 

Afaq Jomaa 3.indd   123Afaq Jomaa 3.indd   123 3/18/2020   6:03:20 PM3/18/2020   6:03:20 PM



124

مبعنى اأن الإن�شان ي�لد بجن�س، ثم له احلق يف اختيار اجلن�س الذي يريده اأو عدم 
�ش�ؤال وت�شكيك.. بل رف�س..  البديهي حمط  الأمر  النتماء لأي جن�س، �شار هذا 
بل تطرف.. بحيث اّدعي اأن )عر�َس املراأة اأو الفتاة كاأّم يف خمتلف ال�شياقات ه� 
اأمر �شار للغاية وي�ؤدي اإىل تنميط �شخ�شّيتها وحرمانها من حرية اختيار ه�يتها 

وكين�نتها(.
• األنوثة واألمومة:

الجتاه الذي تق�د اإليه دع�ات اأ�شحاب هذا الجتاه ه� الدفع نح� مق�لة اأن 
الأم�مة لي�شت غريزة فطرية، ول حتى �شل�ك مكت�شب، بل جمرد قرار تتخذه املراأة 
تبعًا لدافٍع ما، والذي قد يك�ن ذاتيًا نا�شئًا عن رغبتها اخلال�شة، اأو خارجيًا متاأثرًا 
بالع�امل املحيطة بها يف جمتمعها. وبالتايل فاإن على املراأة اأن ل تعّرف نف�شها كاأم، 

واإمنا ك�ج�د �شخ�شي فردي ُتثبت من خالله ه�ّيتها اخلا�شة وكين�نتها املنفردة.
اأو  مقاومته  ميكن  ول  تلقائيًا،  يك�ن  اأْن  يجب  غريزيًا  ال�شل�ك  ليك�ن  وقال�ا: 
مقاومة حدوثه، واأْن ين�شاأ ا�شتجابًة ل�شئ ما يف البيئة ول يحتاج اإىل تدريب.. وهذا 

ل ينطبق على الأم�مة. من مناذج مق�لت هذا الجتاه:
)الأم  كتابها  يف  تق�ل   - الأنثوب�ل�جيا  يف  متخ�ش�شة   - هــردي«  »�شارة   •
باأّن رعاية الطفل والعناية به مل تكن ي�مًا حكرًا على املــراأة، بل هي  والآخــرون( 
ح�شيلة تعاون مع الزوج والأقرباء، وهذا يعني اأن قراءة التاريخ الب�شري ل ي�ؤيد اأن 

الأم�مة مرتبطة بالأنثى.
الأمر  هذا  يف  تطرفها  عن  ب�ف�ار«  دي  »�شيم�ن  الفرن�شية  الكاتبة  وعّرت   •
الأ�شرة،  خرافة  على  الق�شاء  يتم  حتى  م�شتعبدة  )�شتظل  املــراأة  باأّن  قالت  حيث 

وخرافة الأم�مة، والغريزة الأب�ية(.
• الن�ش�ية املتطّرفة »�ش�لميث فاير�شت�ن« تذهب اإىل اأّن املراأة لن تتحرر من 
النظام الأب�ي حتى يتّم حتريرها من عب�دية الإجناب، ما يعني حترير خ�ش�عها 

اجل�شدّي لل�لدة والأم�مة.
هذه الأفكار املتطّرفة ُيعَمل على ن�شرها يف الأو�شاط الن�شائية بعناوين خمتلفة، 
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ه اإىل كافة الأعمار، بدع�ى حترير املراأة  ول تقت�شر على ال�شابات فقط، بل ُت�جَّ
مما يقع عليها من ظلم وا�شتغالل من ِقبل الرجل والأ�شرة! والآن وب�شكل خمت�شر، 

كيف ميكن ت�شّ�ر امل�قف الإ�شالمي - فكريًا - من هذا الطرح؟
• املوقف اإلسالمي:

َن اْلأَْر�ِس  اأّوًل، نحن نعتقد باأن اهلل خلق الإن�شان لَيعُمر الأر�س: )ُهَ� اأَن�َشاأَُكم ِمّ
َوا�ْشَتْعَمَرُكْم ِفيَها( »ه�د:61«.

ولن يتحقق هذا الإعمار بقطع الن�شل، ول بتخلي املراأة عن دورها الأم�مي، بل 
يتحقق بالتزاوج، والإجناب، وقيام املراأة بدور الأم�مة، ورعاية العالقات الرحمية، 
ْف�ٍس  ن نَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُق�ا َربَّ ا�ُس اتَّ وبرعاية مقت�شيات التق�ى فيها: )َيا اأَيَُّها النَّ
ُق�ا اهلَل الَِّذي َت�َشاَءُل�َن  َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َشاًء َواتَّ

ِبِه َواْلأَْرَحاَم اإِنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا( »الن�شاء:1«.
القدمية  املجتمعات  يف  الأم�مة  فكرة  ارتباط  ت�ؤكد  التاريخية  القراءة  ثانيًا، 
باملراأة، ولي�س كما اّدعت »هردي«.. حتى بلغ الأمر اأن مّت ربط املراأة بالأل�هية، مبا 
ميّثله احلمل والإجناب من رمزية اخَلْلق والعطاء.. ومن هنا انت�شرت الآلهة الأنثى 

مب�شميات خمتلفة.
الأنثى عند  لدى  والنف�شية  والهرم�نية  التغريات اجل�شدية  ملاذا حتدث  ثالثًا، 

البل�غ مبا ميّكنها من احلمل وال�لدة والر�شاعة وغري ذلك من وظائف الأم�مة؟
هل هذا اختيار �شخ�شي؟ اأم �شل�ك اجتماعي مكت�شب؟ اأم فطرة اإلهية؟

بل اإنه - وب�ش�رة ل حتتاج اإىل مزيد ا�شتدلل - ُيالَحظ وج�د قدرات خا�شة 
وذاتية لدى املراأة على رعاية الأطفال؟ هل هذا حم�س �شدفة؟ اأم �شل�ك مكت�شب؟
رابعًا، حني ُتخريَّ املراأة بني اأم�متها وبني اأي �شئ اآخر، فاإنها - فى حالة ك�نها 

�ش�ية نف�شيًا - �شتختار الأم�مة بال تردد.
يف الإ�شحاح 3 من �ِشفر املل�ك الأول من »العهد القدمي« ق�شة لطيفة وذات 
على  �شليمان  النبي  لدى  تنازعتا  امراأتني  اأن  وفيها  الأم�مة،  ح�ل  عميقة  دللة 
يَّ  احْلَ الْبَن  اأَنَّ  ِعي  َتدَّ ِمْنُكَما  »ُكلٌّ  امْلَِلُك:  )َفَقاَل  اأحدهما:  مات  ر�شيعني،  طفلني 
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ُروا ِلْلَمِلِك  ُهَ� اْبُنَها َواأَنَّ الْبَن امْلَْيَت ُهَ� اْبُن الأُْخَرى. ِلَذِلَك ِايُت�يِن ِب�َشْيٍف«. َفاأَْح�شَ
يَّ اإِىَل �َشْطَرْيِن، َواأَْعَطْ�ا ُكالًّ ِمْنُهَما �َشْطرًا«.  ْفَل احْلَ �َشْيفًا. َفَقاَل امْلَِلُك: »ا�ْشُطُروا الطِّ
َوَل  ْفَل  الطِّ اأَْعِطَها  ِدي،  َيا�َشيِّ ِغ  »اأَ�شْ ِلْلَمِلِك:  َوَقاَلْت  ِة  ِقيِقيَّ احْلَ الأُمِّ  َم�َشاِعُر  َفاْلَتَهَبْت 
ِعْنَدِئٍد  َوَل يِل: ا�ْشُطُروُه«.  َلِك  َيُك�َن  »َلْن  َتُق�ُل:  َفَكاَنْت  امْلَْراأَُة الأُْخَرى  ا  اأَمَّ يُت�ُه«.  مُتِ

ُه«(. َياَة، َفِهَي اأُمُّ ِتي اأََراَدْت َلُه احْلَ ْفَل ِلْلَمْراأَِة الَّ َقاَل امْلَِلُك: »اأَْعُط�ا الطِّ
هذه الق�شة - حتى ل� قيل اأنها من الأ�شاطري - ُتلّخ�س حقيقة الأم�مة لدى 

املراأة ال�ش�ّية.
• األنثى السوّية:

اإن الأم�مة فطرة اهلل يف الأنثى، وغريزة من اأق�ى الغرائز لدى املراأة ال�ش�ية، 
وترز معاملها فى الطف�لة املبكرة حني حتت�شن ُدميَتها وتعتني بها.. وحني تتفّتح 
ع�اطف  واأرقــى  بــاأرق  الدنيا  ن  ُتزيِّ حياتها،  ب�شريك  واقرتانها  وُر�شدها  ببل�غها 

الب�شر واأبقاها.
اأّمًا  اأن ُت�شبَح  اإننا جند ِمن الفتيات َمن ُتقِدم على الزواج فقط ِمن اأجل  بل 
تعتني بطفلها، ول�ل هذه الغريزة الق�ية لعزفت معظم الن�شاء عن الزواج واحلمل 
ال�شع�ر باحلرمان  اأن ما تعي�شه الزوجة التي حُترم ِمن الذرّية ِمن  وال�لدة. كما 
ال�شديد نا�شئ ِمن �شع�رها بحرمانها من اأهم خ�شائ�شها كامراأة، ومهما حاولت 
اأن تعّ��س هذا النق�س ب�ش�رة اأو باأخرى، فاإنها فى نهاية املطاف �شتبقى ت�شت�شعر 
فراغًا هائاًل يف حياتها، واأن ل �شىء ميكنه اأن ميالأ هذا الفراغ، وقد تظهر بع�ُس 
اأعرا�ِس ال�شطرابات النف�شية اأو النف�شج�شمية اإىل اأن جتَد لها حاًل وخمرجًا، وقد 
تختار اأن يك�ن احلل بالن�شبة اإليها تبّني طفٍل متنحه حب الأم�مة اأو تختار الت�شامى 
اأو  الأطفال،  ح�شانة  دور  فى  العمل  اأو  الأيتام،  رعاية  خالل  ِمن  الأم�مة  بغريزة 
عليها،  املــراأة  التي فطر  �شابه.. هذه هي فطرة اهلل  ما  اأو  العائلة،  اأطفال  رعاية 

وجعلها من اأق�ى خ�شائ�شها ووظائفها لتعمر بها احلياة.
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والإميــان  بالت�شديق  ترتبط  فردية،  حالة   - الأ�شا�س  يف   - بالدين  اللتزام 
كال�شالة  والتعاليم  والعبادات  بالت�شريعات  العملي  واللتزام  جهة،  من  القلبي 

والزكاة وال�شيام واحلج والأمانة وال�شدق وغريها.
اإل اأن هناك متظهرًا اجتماعيًا - اأو جماعيًا - للتدّين حر�س الإ�شالم عليه، 
واهتّم ب�شاأنه كثريًا، ويهدف اإىل تنمية الُبعد الجتماعي يف �شخ�شية امل�شلم، وتق�ية 
العالقات البينّية، وحتقيق املجتمع ال�احد الق�ي.. كما جند ذلك يف احلج مثاًل، 

ى احلج اإل جماعيًا، ويف زمن حمدد. حيث ل ُي�ؤدَّ
و�شالة اجلماعة مثال اآخر، وهي من اأهم �شعائر الإ�شالم، ومظهر من مظاهر 
الت�شديد  من  �شاأنها  يف  وورد  امل�شتحبات،  اأعظم  ومن  به،  امل�ؤمنني  وقــ�ة  عزته، 

والرتغيب ال�شيء الكثري.
لتجمع  حقيقيًا  مظهرًا  واأعطت  اجلماعة  ازدادت  كلما  اأنه  ذلك  دلئل  ومن 
امل�شلمني وتاآلفهم وائتالفهم، كلما ارتفعت �شاأنًا وجّلت ث�ابًا.. وهناك الكثري من 

الف�ائد املرتتبة على اللتزام بها.
وينعك�س  ثقافة �شالة اجلماعة،  نرى عندنا �شعفًا يف  اأن  امل�ؤ�شف  اأنه من  اإل 
ُتقام  نراه يف كثري من م�شاجدنا، حيث  ما  بينها  ذلك من خالل عدة �ش�ر، من 
اجلماعة، بينما ين�شغل كثريون يف نف�س ال�قت يف اأداء �شل�اتهم املفرو�شة فرادى.

30 اأغ�شط�س 2019 م29 ذو احلجة 1440

اخلطبة الأوىل
احرتام صالة اجلماعة

23
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بل لرمبا جتد يف بع�س امل�شاجد اأن عدد امل�شلني فرادى يف�ق عدد امل�شاركني 
يف �شالة اجلماعة! مبا يقّدم �ش�رة م�شّ�هة عن قيمة �شالة اجلماعة يف مدر�شة 

اأهل البيت، ودور امل�شجد.
اإقامة  فرادى حال  ي�شّل�ن  الذين  الإخ�ة  يلتفت  اأن  اإىل ذلك، لبد  بالإ�شافة 
�شالة اجلماعة يف نف�س املكان اإىل اأنهم يقع�ن غالبًا يف اإ�شكالية �شرعية من حيث 

ل ي�شعرون، ولنالحظ ال�شتفتاءات.
اأو ل يعلم�ن هل ه�  اإمام جماعته لي�س بعادل،  اأن  اأ�شخا�س يرون  �س: هناك 

عادل اأم ل، فهل يج�ز لهم الذهاب اإىل ذلك امل�شجد وال�شالة فيه فرادى؟
املرجع ال�شيد اأب�القا�شم اخل�ئي: ل ت�شح ال�شالة فرادى اإذا ا�شت�جبت هتك 

حرمة الإمام.
واأنا بدوري اأوّجه �ش�ؤايل اإىل من يق�م�ن بذلك، األ تك�ن �شالة املنفرد يف هذه 

احلالة مت�شّمنة - غالبًا - ر�شالة بعدم عدالة الإمام، فُتهتك حرمُته؟
�س: هل يج�ز يل الدخ�ل اإىل امل�شجد حني تقام فيه �شالة اجلماعة، وال�شالة 

منفرداً لعدم ثقتي يف اإمام اجلماعة؟
املرجع الديني ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل: ل يج�ز ذلك اإذا كانت ال�شالة 

فرادى ت�ؤدي اإىل اإهانة اإمام امل�شجد.
ال�ش�ؤال: ما حكم َمن ي�شلي منفردًا يف م�شجد ُي�شلى فيه �شالة اجلماعة ؟

لإمام  هتكًا  ُعّد  اإذا  الإنفراد  يج�ز  ل  ال�شي�شتاين:  علي  ال�شيد  الديني  املرجع 
اجلماعة .

�شالة  اإ�شعاف  فيه  كان  اإذا  يج�ز  ل  اخلامنئي:  علي  ال�شيد  الديني  املرجع 
اجلماعة، اأو اإهانة وهتك اإماِم جماعٍة َيعتقد النا�س بعدالته.

وبالفعل، فامل�شاألة ل ترتبط فقط بهتك اإمام اجلماعة، بل بهتك �شالة اجلماعة 
وت�هينها واحلط من قيمتها، خا�شة واأن لرتاكم التجربة اأثر يف تر�شيخ ال�ش�رة 
اأو املفه�م الذي لرمبا يك�ن خاطئًا، لتنتقل عر الأجيال، وتتح�ل اإىل ثقافة �شلبية 

تخالف اأ�شل الت�شريع وغايته.
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يف هذا امل�شجد، بحمد اهلل، ا�شتطعنا اأن نخفف اإىل درجة كبرية جدًا من هذه 
الظاهرة ال�شلبية، واآمل -فيما ل� ُك�شرت القاعدة- اأن يق�م بع�س امل�ؤمنني بت�جيه 
الإخ�ة الأعزاء الذين يخالف�ن ذلك، بالتي هي اأح�شن، كما اآمل اأن ُتعالج امل�شاألة 
بحزم مقرون بلني يف امل�شاجد التي تكث فيها، فامل�شاألة ل ترتبط بهذا امل�شجد اأو 
ذاك، بل بقيمة واحرتام امل�شجد و�شالة اجلماعة يف مدر�شة اأهل البيت »عليهم 

ال�شالم«.

اخلطبة الثانية
يا ليتين كنت معهم؟

قال »تعاىل«: {َيـَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم َفانِفُروْا ُثَباٍت َأِو اْنِفُروْا 
َئنَّ َفِإْن َأَصاَبْتُكْم مُِّصيَبٌة َقاَل َقْد َأْنَعَم اهلُل َعَليَّ  َجِميًعا، َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمن لَُّيَبطِّ
َتُكْن  لَّْم  َكَأن  َلَيُقوَلنَّ  اهلل  ِمَن  َفْضٌل  َأَصاَبُكْم  َوَلِئْن  َشِهيدًا،  َعُهْم  مَّ َأُكْن  َلْم  ِإْذ 
ٌة يا ليَتِني ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز َفْوزًا َعِظيًما}»الن�شاء:73-71«. َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمَودَّ
تتحدث الآية عن فئة عا�شت ال�شعف يف امل�قف نتيجة �شعف الإميان اأو الإرادة، 
فاإذا  النافرين، بل تباطاأت وتعلَّلت يف تباط�ؤها ببع�س الأعذار،  فهي مل تنفر مع 
رجع امل�ؤمن�ن من اجلهاد وكان�ا يف م�قع الهزمية اأو القتل اعترت هذه الفئة اأنها 

حمظ�ظة بعدم اخلروج للمعركة.
اأما اإذا رجع امل�شلم�ن بالن�شر وبالغنائم التي غنم�ها من العدو، فاإن امل�قف 
يتبدل لدى هذه الفئة، لي�س اإميانًا باجلهاد ول م�ا�شاة للمجاهدين، بل بالنظر اإىل 
اإن�شان ماّدي يعّر عن احل�شرة  الأرباح التي ح�شل عليها املجاهدون، متامًا كاأي 
ف�زًا  فنف�ز  معهم  كنا  ليتنا  يا  مق�لة:  ويــرددون  عليه،  الفر�شة  لف�ات  الداخلية 

عظيمًا.. وبالتايل فاإن الآية تتحدث عن حالة �شلبية.
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• حماولة تربيرية:
اخلطيب  اأن  جند  املقابل،  ويف  العبارة..  هذه  الكرمي  القراآن  ا�شتعمل  هكذا 
احل�شيني يف مدخل خطابته يق�ل: )يا ليتنا كنا معكم فنف�ز ف�زًا عظيمًا( ويردد 
بل  النتهازي،  املعنى  هذا  يريدون  ل  اأنهم  �شك  ول  العبارة..  هذه  معه  احل�ش�ر 
التمّني احلقيقي للك�ن يف ن�شرة احل�شني »عليه ال�شالم« ي�م الطف، ل �شيما واأنه 

»عليه ال�شالم« مل يجِن غنائم مادية.
قام  احل�شينية  اخلطابة  افتتاحية  يف  واأدخلها  العبارة  هذه  اختار  َمن  ولّرمبا 
فيها  ال�شالم« خاطب  »عليه  الر�شا  الإمــام  رواية عن  ما جاء يف  بناء على  بذلك 
اأْن يك�ن لك  ك  اإْن �شرَّ الريان بن �شبيب، فكان فيما قال له: ).... يا بن �شبيب، 
من الث�اب مثل ما ملن ا�شت�شهد مع احل�شني، فقل متى ذكرته: يا ليتني كنت معهم 

فاأف�ز ف�زًا عظيمًا....(، مع مالحظة اأن الرواية �شعيفة ال�شند.
و�شخ�شيًا اأ�شتبعد اأن ي�شدر عن الإمام »عليه ال�شالم« ما يدل على اأن الث�اب 
املرتّتب على جمّرد ترديد هذه العبارة م�شاويًا لث�اب من ا�شت�شهد ي�م الطف، وهل 
الثبات يف ذلك امل�قف الرهيب والت�شحيات املقّدمة فيه، بكالم  ُيقا�س  اأن  ميكن 
يرّدده َمن يجل�س يف راحة تامة، حتت التكييف، وه� يحت�شي ال�شاي؟ والأمر �شهل 

بلحاظ �شعف �شند الرواية.
بل حتى ل� فر�شنا اأّن املتحدث كان �شادقًا يف ن�اياه.. ل ميكن اأن يت�شاوى َمن 
قّدم الت�شحيات فعليًا، ونال مرتبة ال�شهادة، مع من يتمّناها.. واملروي عن النبي 
اأ�شرك يف عملهم( ل يدل على  اأحب عمل ق�م  اأنه: )ومن  واآله«  »�شلى اهلل عليه 

احل�ش�ل على نف�س الث�اب.
كما اأننا ل نعلم هل �شيتطابق م�قف هذا املتحدث مع اأمنيته يف �شاعة احلقيقة 
وْا  َلُهْم ُكفُّ ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل  َتَر  اأم ل... ولنالحظ ما جاء يف الآية التالية: {َأَلْم 
َفِريٌق  ِإَذا  اْلِقَتاُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  ا  َفَلمَّ كاة  الزَّ َوَءاُتوْا  الّصالَة  َوَأِقيُموْا  َأْيِدَيُكْم 
ْنُهْم َيْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اهلِل َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوْا َربََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيَنا  مِّ
ْنَيا َقِليٌل َوالخرُة َخْيٌر لَِّمِن  ْرَتَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّ

اتََّقى َواَل ُتْظَلُموَن َفِتياًل} »الن�شاء:77«.

Afaq Jomaa 3.indd   130Afaq Jomaa 3.indd   130 3/18/2020   6:03:21 PM3/18/2020   6:03:21 PM



131

فهي تنّبه اإىل �شرورة مراجعة النف�س قبل اإطالق الأمنيات املتعلقة بامل�اقف 
كانت  املكي  العهد  املحمدية يف  بالر�شالة  اآمن  فئة ممن  اأن  اإذ  كالقتال.  ال�شعبة 
وقتال  العنف  با�شتعمال  الإذن  باجتاه  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  على  ت�شغط 
والتنكيل  والقتل  والتعذيب  ال�شطهاد  اأنــ�ع  كل  ميار�ش�ن  كان�ا  الذين  امل�شركني 

وال�شغط بحق امل�ؤمنني.
• استعمال القوة:

وكانت هذه الفئة ت�شعر باأن الرتاجع ميثل الذّل والنهزامية، وتغفل عن:
املقابلة  للعنا�شر  ودرا�شة  عملّيًا،  ا�شتعدادًا  تتطلب  امل�اجهة  هذ  مثل  اأن   .1
والظرف  امل�اجهة،  وكيفية  امل�شلحة،  هي  ما  لتتحدد  عملها،  وطريقة  املعادية 

والزمن املنا�شب لذلك.. اإلخ، ل اأن تك�ن بناء على ردة فعل انفعالية.
2. احتمال وق�ع الإن�شان يف قب�شة الذل من خالل حركة انفعاليٍة اندفاعية، 
وانفعالته، وخطط لربح  ل� �شيطر على م�شاعره  يعانيه من ذلك فيما  اأكث مما 

املعركة يف نهاية املطاف.
3. احتمال ك�ن م�شلحة الدع�ة اأن ل ينتبه امل�شرك�ن اإىل الق�ة الذاتية التي 

ميلكها امل�ؤمن�ن يف الظرف الراهن.
ولكن وقف ه�ؤلء امل�ؤمن�ن الطيب�ن الذين كان�ا يعان�ن من ا�شطهاد امل�شركني 
مطالبني با�شتعمال الق�ة، حتى قال بع�شهم كما يف بع�س الروايات: )يا نبي اهلل، 

كنا يف عّز ونحن م�شرك�ن، فلما اآمّنا �شرنا اأذلة(.
• التزام ّكف اليد:

ولكن اهلل »عز وجل« مل ياأذن لهم، واأمرهم النبي بال�شر والتحمل، وه� ما 
عرت عنه الآية بكف اليد، وال�شتعانة بال�شالة والزكاة ك��شائل ترب�ية وروحية 
اإذا متت الهجرة اإىل املدينة، وتنامت عنا�شر الق�ة لدى امل�ؤمنني،  وعملية. حتى 
وا�شتمر امل�شرك�ن يف ا�شطهادهم وح�شارهم وال�شغط عليهم اأمنيًا واقت�شاديًا، 

جاء الإذن بالقتال.
ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا  وجاءت �شاعة احلقيقة، فكيف تعامل�ا معها؟ {َفَلمَّ
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ْنُهْم َيْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اهلِل َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوْا َربََّنا ِلَم َكَتْبَت  َفِريٌق مِّ
ْرَتَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب}. َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّ

• املوقف من قضايا الساعة:
اإننا حيث ن�شتقبل �شهر حمرم احلرام، وُنحيي فيه ذكرى ا�شت�شهاد احل�شني 
»عليه ال�شالم« والثّلة الطّيبة من اأن�شاره »ر�ش�ان اهلل عليهم« فلنجعل هذه الذكرى 
النف�س، لكت�شاف  لل�ق�ف مع  التاريخ، حمطًة  بكل ما حتمله من �ش�ر خالدة يف 
والعرتة  الأعظم  والر�ش�ل  الكرمي  القراآن  ملدر�شة  النتماء  يف  امل�شداقية  مدى 
الطاهرة، ومدى امل�شداقية يف متّني ن�شرة احل�شني يف ي�م الطف، ل �شّيما ونحن 
اأيامًا يبلغ فيه طغيان امل�شتكرين وعربدة ال�شهاينة الأوج من ذلك، لي�س  نعي�س 
وك�شمري،  ولبنان،  و�ش�رية،  العراق،  ويف  بل  فح�شب،  املحتلة  فل�شطني  اأر�س  على 

وغريها من بالد امل�شلمني. 
فما ه� م�قفنا القلبي على اأقل تقدير؟ اأم اأننا نعي�س الال مبالة جتاه ق�شايانا 
الكرى بعد اأقنع�نا اأن نعي�س هم�منا الفردية، اأو يف الدوائر املحدودة وال�شّيقة، 
فنك�ن م�شداق ال�ش�رة ال�شلبية للذين كان�ا يرّددون مق�لة )يا ليتني كنت معهم(، 
دون اأن تنطلق هذه الأمنيات من الإح�شا�س بامل�شئ�لية، بل طمعًا يف حطام الدنيا، 

اأو جمّرد كلمات خالية من امل�شم�ن.

Afaq Jomaa 3.indd   132Afaq Jomaa 3.indd   132 3/18/2020   6:03:21 PM3/18/2020   6:03:21 PM



133

وامل�شاألة  اجلماعة  و�شالة  امل�شجد  احــرتام  اأن  املا�شي  الأ�شب�ع  يف  ذكــرت 
اأن ل نبداأ ال�شالة فرادى يف نف�س املكان الذي  ال�شرعية، كل ذلك يفر�س علينا 
تقام فيه اجلماعة. واأن الأف�شل اأن نلتحق باجلماعة )ونعيدها اإن مل تثبت لدينا 

عدالة الإمام(، اأو ن�شلي فرادى بعد انتهائها.
ك�ن  ما ذكرت يف حالة  �شم�لية  الت�شاوؤل عن  اإىل  الإخــ�ة  من  بادر عدد  وقد 

امل�شجد اأو �شالة اجلماعة مقامة من قبل اأتباع املذاهب الأخرى.
و�شاأجيب اأوًل من خالل عر�س بع�س الروايات، ومن بينها ما ه� معتر ال�شند، 

ومنها ما لي�س كذلك، وهي على العم�م تع�شد بع�شها بع�شًا.
الأول كان  ال�شالم« قال: )من �شلى معهم يف ال�شف  اأبي عبداهلل »عليه  عن 
اأن الإمام مل يذكر  كمن �شلى خلف ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«(. ويالحظ 
جمرد امل�شاركة، بل الك�ن يف ال�شف الأول اأي�شًا، ولعل ذلك للت�شجيع على اللتحاق 

بهذه اجلماعة، ومعاجلة حالة الرتدد اأو المتناع لدى البع�س.
لنا  اإن  ال�شالم«:  اأبي علي - يف حديث - قال: )قلت لأبي عبداهلل »عليه  عن 
لئن  واهلل  ق�له،  ِمن  عليك  ما  فقال:  كلهم؟  اأ�شحابنا  يبغ�س  وه�  اإمامًا خمالفًا، 
كنت �شادقًا لأنت اأحق بامل�شجد منه، فكن اأوَل داخل واآخَر خارج، واأح�ِشن ُخلَقك 

مع النا�س، وُقل خريًا(.

6 �شبتمر 2019 م7 حمرم 1441

اخلطبة الأوىل
صالة اجلماعة خلف املذاهب األخرى

24
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اأدخل  اإين  ال�شالم«:  »عليه  اهلل  عبد  لأبــي  )قلت  قــال:  عمار  بن  اإ�شحاق  عن 
امل�شجد، فاأجد الإمام قد ركع، وقد ركع الق�م، فال ميكنني اأن اأوؤّذن واأقيم واأكّر. 
اأف�شل  من  فاإنها  بها،  واعتّد  كعة  الرَّ يف  معهم  فادخل  ذلك  كان  فــاإذا  يل:  فقال 
اأذان املغرب واأنا  اإ�شحاق: فلما �شمعت  اأي�شًا )قال  ركعاتك( هذه معاجلة نف�شية 
فقمت  نعم،  فقال:  جاءين  ال�شالة؟  اأقيمت  انظر  للغالم  قلت:  قاعد  بابي  على 
اأدركته،  اأول �شف  مع  فركعت  ركع�ا،  قد  النا�س  ف�جدت  امل�شجد  فدخلت  مبادرًا 
واعتددت بها، ثم �شليت بعد الن�شراف اأربع ركعات( اأي النافلة )ثم ان�شرفت، 
فاإذا خم�شة اأو �شتة من جرياين قد قام�ا اإيّل من املخزوميني والأم�يني فاأقعدوين 
ثم قال�ا: يا اأبا ها�شم، جزاك اهلل عن نف�شك خريًا، فقد واهلل راأينا خالف ما ظننا 
اإىل ال�شالة  بك وما قيل فيك. فقلت: واأي �شئ ذلك؟ قال�ا: اتبعناك حني قمت 
ونحن نرى اأنك ل تقتدي بال�شالة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بال�شالة معنا 
و�شليت ب�شالتنا، فر�شي اهلل عنك وجزاك خريًا. قال: فقلت لهم �شبحان اهلل، اأ 

مِلثلي يقال هذا؟!....(.
عن علي بن جعفر يف كتابه، والرواية معترة ال�شند، عن اأخيه م��شى بن جعفر 

»عليه ال�شالم« قال: )�شّلى ح�شن وح�شنٌي خلف مروان، ونحن ن�شّلي معهم(.
عن �شماعة عن ال�شادق اأو الكاظم »عليه ال�شالم«: )..... و�شلى علي »عليه 

ال�شالم« وراءهم(.
النف�شي  احلاجز  هذا  ك�شر  يريدون  ال�شالم«  »عليه  الأئمة  اأن  ال�ا�شح  من 

والرتدد لدى اأ�شحابهم.
من حيث الفت�ى اأكتفي مبثال واحد، وفتاوى فقهائنا متقاربة يف هذا امل�شم�ن.
�شئل ال�شيد اخل�ئي: هل ال�شالة خلف الإمام املخالف م�شتحبة وما كيفيتها، 
املاأم�م  يفعل  ماذا  باملتابعة  ال�شالة  كانت  واإذا  ل؟  اأم  الفري�شة  وهل جتزئ عن 
حينما ينهي القراءة والإمام مل ينته من ذلك، وكذا ل� كانت ال�شالة جهرية هل 
لنف�شه  ال�اجبة  القراءة  ويقراأ  ي�شتحب،  نعم  اجلــ�اب:  ل؟  اأم  يخفت  اأن  له  يج�ز 
بالإخفات، ول باأ�س بالفراغ قبل فراغ الإمام عنها وي�شر ويركع معه، والإخفات 

مطلقًا لقرائته، ول يتقيد باأمر ما �ش�ى ك�نه م�شلمًا من غري الإمامية.
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اخلطبة الثانية
القرابني البشرية

فقد  املعا�شر،  العاقل  الإن�شان  تاريخ  فجر  منذ  القرابني  تقدمي  النا�س  َعرف 
{َواْتُل  للقربان:  تقدميهما  و�شّمنها  اآدم،  ابني  ق�شة  عن  الكرمي  القراآن  حتّدث 
َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل ِمَن  َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ

الَخِر َقاَل أَلَْقُتَلنََّك َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل اهلُل ِمَن اْلُمتَِّقنَي} »املائدة:27«.
وه� ميّثل - وفق الإرادة الإلهية - ن�عًا من تاأكيد العب�دية، والطاعة املطلقة، 
وال�شكر للخالق املنعم »عز وجل«، وترّفعًا عن الدنيا ومادياتها، وتزكيًة للنف�س من 

الُبخل وحب الذات وغري ذلك.
ولرمبا اإىل هذا اأ�شارت الآيات التالية: {ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم 
ْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهم مِّن َبِهيَمِة اأَلْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا  اهلِل ِفي َأيَّاٍم مَّ
ٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ِلَيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ َعَلى َما َرَزَقُهْم  اْلَباِئَس اْلَفِقرَي.... َوِلُكلِّ ُأمَّ
ذبح  فيها  التي  العبادة  يعني  واملن�شك  »احلـــج:34-28«.  اأْلَْنَعاِم}  َبِهيَمِة  ِمْن 
امل�ؤمنة - عبادة  ال�شالفة  اأمة - من الأمم  اأن اهلل �شّرع لكل  اأي  و تقريب قربان، 

تت�شّمن تقريب القرابني.
ويف الت�راة احلا�شرة اأن ن�حًا »عليه ال�شالم« مبجرد اأن نزل من ال�شفينة قّدم 
اِهَرِة  . َواأََخَذ ِمْن ُكلِّ اْلَبَهاِئِم الطَّ بِّ القرابني هلل »عز وجل«: )َوَبَنى ُن�ٌح َمْذَبًحا ِللرَّ
َرَقاٍت َعَلى امْلَْذَبِح( »�شفر التك�ين - 8: 10«.  َعَد حُمْ اِهَرِة َواأَ�شْ ُي�ِر الطَّ َوِمْن ُكلِّ الطُّ

واهلل اأعلم.
تقدمي  لأمّته  �شّرع  نبيًا،  ال�شالم«  »عليه  م��شى  وجل«  »عز  اهلل  بعث  وعندما 
اأن ُيحرق هذا  الأبقار والأغنام، على  بينها  القرابني �شمن مرا�شيم معينة، ومن 

القربان يف النار، ول ي�شتفيد منه اأحد.
�شّدة  من  اإ�شرائيل  بني  عن  ُيعرف  ما  ملعاجلة   - منه  جانب  يف   - ذلك  ولعل 
اأن يرى الآخرين قد  الإن�شان من  اأ�شّد على  القرابني  فاإّن حرق  باملاّديات،  التعّلق 
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انحرف�ا عن جادة  النا�س عندما  اأن  اإل  ال�شكر.  ينال منهم  وقد  منها،  ا�شتفادوا 
الت�حيد و�شرائع الأنبياء اّتبع�ا الكهنة و�شدنة املعابد ال�ثنية الذين دعتهم نف��ُشهم 

اخلبيثة واأطماُعهم ال�شخ�شية اإىل حتريف هذه املمار�شة ب�ش�ر خمتلفة.
• حتريفات املشركني:

} املعبد  ول�شئ�ن  لأنف�شهم  القرابني  بتلك  ال�شتئثار  ال�ش�ر  تلك  بني  من 
ا َذَرَأ ِمَن اْلَحْرِث َواأَلْنَعاِم َنِصيًبا َفَقاُلوْا َهَذا هلِل ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا  َوَجَعُلوْا هلِل ِممَّ
ِلُشَرَكاِئَنا} اأي الأ�شنام {َفَما َكاَن ِلُشَرَكاِئِهْم َفاَل َيِصُل ِإَلى اهلِل َوَما َكاَن هلِل 

َفُهَو َيِصُل ِإَلى ُشَرَكاِئِهْم َساء َما َيْحُكُموَن} »الأنعام:136«.
والأب�شع من ذلك اأن �َشّرع�ا تقدمي الأطفال قرابني ب�شرية لالآلهة لرّد غ�شبها: 
ِلُيْرُدوُهْم}  ُشَرَكاُؤُهْم  َأْوالِدِهْم  َقْتَل  اْلُمْشِرِكنَي  َن  مِّ ِلَكِثرٍي  َزيََّن  {َوَكَذِلَك 
التخلي  خالل  من  الدنيا  يف  اجلرمية،  هذه  بارتكاب  لإهالكهم  �شببًا  يك�ن  اأي 
العق�بة  بنيل  الآخرة  ويف  والق�ش�ة،  بال�ح�شية  والت�شاف  ال�شليمة  الفطرة  عن 
بل  وتعاليمه،  اهلل  دين  من  لي�س  فهذا  ِديَنُهْم}  َعَلْيِهْم  {َوِلَيْلِبُسوْا  ال�شديدة 
ت�ش�يه وخداع {َوَلْو َشاء اهلُل َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَن} »الأنعام:137«.

• جرائم األمم:
املك�شيك  اإىل  �شرقًا  ال�شني  الب�شرية من  القرابني  تقدمي  �شاعت ظاهرة  وقد 
واّتباعًا  الإن�شانية،  الفطرة  اأب�شع �ش�ر النحراف عن  غربًا، مبا ميّثل واحدة من 
م�ا قبل 500 �شنة  للت�ش�يالت ال�شيطانية. وم�ؤخرًا مت اكت�شاف رفات 227 طفاًل ُقدِّ
تقريبًا قرابني اإىل »الآلهة« يف البريو، حتى حتميهم من ك�ارث الطق�س، مبا ميّثل 
اأكر م�قع مكت�شف لتقدمي القرابني الب�شرية يف العامل. واأو�شح رئي�س فريق علماء 
م�ا كقرابني ترتاوح بني 4 و14 عاما، ول  الآثار اأن اأعمار الأطفال ال�شغار الذين ُقدِّ

ي�شتبعد الباحث�ن اأن يك�ن هناك املزيد من ال�شحايا حتت الأر�س.
• إمساعيل الذبيح:

»عليه  اإبراهيم  للخليل  ال�شادر  الإلهي  الأمر  يف  يكن  اأمل  البع�س،  ي�شاأل  وقد 
ال�شالم« بذبح ابنه اإ�شماعيل، اأمرًا بتقدمي قربان ب�شري؟
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اجل�اب بالنفي، فقد مّر بنا يف الآية 137 من �ش�رة الأنعام اأن اهلل اعتر هذا 
العمل �شببًا لهالك الإن�شان، ون�عًا من ت�ش�يه �ش�رة الدين، والفرتاء على اهلل، ثم 
ُموْا َما  قال يف الآية 140: {َقْد َخِسَر الَِّذيَن َقَتُلوْا َأْوالَدُهْم َسَفًها ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَحرَّ

َرَزَقُهُم اهلُل اْفِتَراء َعَلى اهلِل َقْد َضلُّوْا َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِديَن}.
العمل خ�شران، و�شفه، و�شالل.. فكيف  فاإن هذا  اإىل ما �شبق،  بالإ�شافة  اأي 
ياأمر اهلل »عز وجل« اإبراهيم »عليه ال�شالم« بالقيام بعمل يت�شمن كل هذه ال�شفات 

ال�شلبية؟
لقد كان ذلك الأمر حلقًة من �شل�شلة اختبارات ابُتلي بها النبي اإبراهيم »عليه 
َربُُّه  ِإْبَراِهيَم  اْبَتَلى  الرفيع عن ا�شتحقاق وجدارة: {َوِإِذ  لينال مقامه  ال�شالم« 
ُهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمن ُذرِّيَِّتي َقاَل اَل َيَناُل  ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَّ

اِلِمنَي} »البقرة:124«.. وما كان الغر�س منه اأن يذبح اأحدًا. َعْهِدي الظَّ
• القربان احلسيين:

اإبراهيم »عليه ال�شالم« ذلك البتالء ال�شعب حني اأمره اهلل  اأمّت اخلليل  واإذ 
»عز وجل« بذبح ابنه اإ�شماعيل »عليه ال�شالم«، بعد كل تلك ال�شن�ات الط�يلة التي 
انتظر فيها اأن يرزقه اهلل الذرية ال�شاحلة، وحيث ا�شتجاب ابُنه البارُّ اإ�شماعيل 
ومل يرتدد، لي�شربا بذلك اأروع مثال على الطاعة التامة هلل، ولينال �شعادَة اأن يك�ن 
من ذريتهما خامُت النبيني و�شيُد املر�شلني حممد »�شلى اهلل عليه واآله«، ا�شتجابًة 
ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب  لدعائهما: {َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل مِّ
من  يجعل  اأن  اهلل  �شاء  فقد  اْلَحِكيُم}،  اْلَعِزيُز  َأنَت  ِإنََّك  يِهْم  َوُيَزكِّ َواْلِحْكَمَة 
و�شببًا  لدينه،  قربانًا  الزمن،  عر  املمتدِة  النب�ِة  �شليِل  ال�شالم«،  »عليه  احل�شني 
اأن ُي�شّحَي بنف�شه، وباأولده، واأهله،  اأبدًا يف  اإذ مل يرتدد َطرفة عنٍي  اأمته،  لنجاة 
ذلك  وجه  يف  ولل�ق�ف  ر�شًا،  هلل  ذلك  دام  ما  الر�شيع  بالطفل  وحتى  واأن�شاره، 
فما  واأخالِقها..  وه�يِتها  ديِنها  يف  بالأمة  د  يرت�شّ كان  الذي  اخلطري  النحراف 
اأعظم هذا القربان الذي خلََّد احل�شنَي عر التاريخ، وجعل منه اأبدًا م�شباَح الهدى 

و�شفينَة النجاة.
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 ل �شك اأن اأحداث واقعة الطف - مبا يف ذلك مقدماتها - كاأي حدث تاريخي، 
لها رواتها الذين عاين�ا وعاي�ش�ا الأحداث اأو بع�شها، ولها م�شادرها التي جمعت 

الروايات و�شّمتها اإىل بع�شها البع�س وقّدمتها ب�ش�رة كتاب اأو ف�شل من كتاب.
اإل اأنه بلحاظ اأن الرجال يف مع�شكر الإمام احل�شني »عليه ال�شالم« قد ُقتل�ا، 
والن�شاء ل ُيت�شّ�ر ح�ش�رهن يف كثري من تلك امل�اقف، وبلحاظ اأّن َمن يف مع�شكر 
الأم�يني ل ميكن لهم اأن ينقل�ا ما جرى بني اأ�شحاب الإمام يف الطريق اإىل كربالء، 

وكذلك يف نف�س كربالء.. هنا ياأتي ال�ش�ؤال:
نتداولها  التي  التف�شيلية  ال�ش�رة  بهذه  واحلــ�ارات  الأحــداث  نقل  الذي  َمن 
اأنها - يف غالبيتها - م�اقف وح�ارات خيالية، لرمبا اأ�شيفت من قبل  اأم  الي�م؟ 
والت�ش�يق،  لالإثارة  وطلبًا  الأحــداث،  تفا�شيل  يف  الفراغات  ملليء  امل�ؤرخني  بع�س 

وا�شت�شالمًا لأ�شل�ب الق�شا�شني يف ال��شع.
املالحظة الأوىل: اأنني ل اأحتدث عما روي يف امل�شادر املتاأخرة ن�شبيًا ومل يكن 
له �شند اأو م�شدر يف القرون الأوىل القريبة زمنيًا من احلدث، لأن هناك كمًا من 
ال�شابع الهجري وما بعد، ولي�س لها ِذكر يف  هذه املرويات التي ظهرت يف القرن 

امل�شادر القدمية ول �شند مت�شل.. فمثل هذه املرويات حمل �شك على الأقل.
ل  القدمية  م�شادرها  يف  املروية  الطف  واقعة  تفا�شيل  اأن  الثانية:  املالحظة 

13 �شبتمر 2019 م14 حمرم 1441

اخلطبة الأوىل
مالحظات حول روايات واقعة الطف

25
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اأو  ال�شه�د، ووقع منهم اخلطاأ،  التي رواها  التاريخية  تختلف عن �شائر الأحداث 
اخللط، اأو الكذب، اأو غري ذلك.. وبالتايل فاإن وج�د الرواية يف امل�شادر القدمية 

ل يعني يف ذاته �شحة اخلر اأو دقته.
املالحظة الثالثة: اأن �شعف اأ�شانيد املرويات التاريخية عم�مًا - مبا يف ذلك 
روايات واقعة الطف - ل يعني بال�شرورة عدم �شحة امل�شم�ن، فاملجاهيل وعدم 
الثقات ل يكذب�ن على ط�ل اخلط، ووج�دهم يف الأ�شانيد ل يعني حتمية بطالن 
وعدم  معق�ليته،  مــدى  وحتليل  امل�شم�ن  درا�شة  ه�  فاملعيار  الــروايــة.  م�شم�ن 
تعار�شه مع بع�س املعطيات التاريخية الثابتة مثاًل، وغري ذلك مما ُيعتَمد كاأ�ش�س 

يف تقييم الروايات التاريخية.
واقعة  لأحــداث  العيان  �شه�د  من  عدد  اأ�شماء  عر�س  قبل  الرابعة:  املالحظة 
الإمام  مع  كان  َمن  اأن  ندرك  اأن  لبد  وتبعاتها،  وتفا�شيلها  مقدماتها  يف  الطف 
احل�شني »عليه ال�شالم« من الرجال مل ي�شت�شهدوا باأجمعهم، بل بقي بع�س منهم 
على قيد احلياة، وهم ميّثل�ن بع�س م�شادر تلك الروايات. كما اأن بع�س الن�شاء 

وال�شغار ممن كان�ا يف مع�شكر الإمام احل�شني رووا بع�شًا من الأحداث.
عاي�ش�ا  الذين  وبع�ُس  الأم�يني،  مع�شكر  يف  كان�ا  ممن  ق�شم  اإليهم  وي�شاف 

مقّدمات الأحداث يف املدينة اأو مكة اأو يف الطريق دون اأن ي�شرتك�ا يف املعركة.
وقد قام اثنان من املحققني املعا�شرين بتقدمي بحثني مهمني:

الأول: يف ح�شر وحتديد رواة تفا�شيل واقعة الطف، وقد قام به اأخ�نا العزيز 
�شماحة ال�شيد حممد احل�شيني.

الثاين: ح�شر وحتديد الكتب املت�شمنة لأخبار وقائع النه�شة احل�شينية عر 
القرون املتالحقة وترتيبها زمنيًا تبعًا ل�شنة وفاة امل�ؤلف، وقد قام به �شماحة ال�شيد 

حممد الرتحيني.
الأول  البحث  عن  اإجمالية  �ش�رة  بتقدمي  تعاىل  اهلل  باإذن  يلي  فيما  و�شاأق�م 
اإجمالية - يف  ول� ب�ش�رة  الثاين -  البحث  بعر�س  اأق�م  ولرمبا  بالرواة،  اخلا�س 

وقت لحق.

Afaq Jomaa 3.indd   139Afaq Jomaa 3.indd   139 3/18/2020   6:03:21 PM3/18/2020   6:03:21 PM



140

اخلطبة الثانية
رواة تفاصيل واقعة الطف

قّدمت فيما م�شى بع�س املالحظات ح�ل م�شادر ورواة تفا�شيل واقعة الطف، 
ويف هذه اخلطبة �شاأقّدم مناذج من الرواة وفق الت�شنيف التايل:

• أّواًل، الرواة من معسكر اإلمام احلسني:
1- الإمام زين العابدين: مما ُروي عنه ق�له: )اأتانا ر�ش�ٌل من قبل عمر بن 
�شعد فقام مثل حيث ُي�شَمع ال�ش�ت فقال: اإنا قد اأجلناكم اإىل غد، فاإن ا�شت�شلمتم 
�شّرحنا بكم اإىل اأمرينا عبيداهلل بن زياد، واإن اأبيتم فل�شنا بتاركيكم(. ورواية ق�ل 
الإمام احل�شني لأ�شحابه ليلة العا�شر: ).. هذا الليل قد غ�شيكم فاتخذوه جماًل..(.
وق�ل الإمام »عليه ال�شالم«: )يا دهر اأفٍّ لك من خليل...( واحل�ار بينه وبني 
ى  العقيلة زينب ليلة العا�شر، و�شّمنها و�شيته لها: )يا اأُخّية اإين اأق�شم عليك فاأبرِّ
ق�َشمي، ل ت�شّقى علّي جيبًا ول تخم�شي  علّي وجهًا، ول تدعي علّي بال�يل والثب�ر(.
يزيد حني تطاول  الإمــام علي: روي عنها ما جرى يف ق�شر  بنت  2- فاطمة 
اأحدهم بكل وقاحة قائاًل: )يا اأمري امل�ؤمنني، َهب يل هذه(، يق�شدها، وكيف اأنها 
اأختها زينب التي قالت: )كذبَت واهلل ول�ؤمت، ما ذلك لك وله...  مت�شكت بثياب 
كال! واهلل ما جعل اهلل ذلك لك اإل اأن تخرج من ملتنا وتدين بغري ديننا(. فاأفحمته 

حتى قال يزيد للرجل: )اعُزب، وَهَب اهلل لك حتفًا قا�شيًا(.
3- فاطمة بنت الإمام احل�شني: وقد روي عنها م�شهد م�ؤمل جرى عقيب انتهاء 
رجلي  ويف  �شغرية،  جارية  واأنــا  الف�شطاط  علينا  العامة  )دَخلت  قالت:  املعركة، 
خلخالن من ذهب، فجعل رجل يف�ّس اخللخالني ِمن رجلي وه� يبكي فقلت: ما 
ل  فقلت:  اهلل؟!  ر�ش�ل  ابنة  اأ�شلب  واأنــا  اأبكي  ل  كيف  فقال:  اهلل؟  عدو  يا  يبكيك 
اأن يجيء غريي فياأخذه. قالت: وانتهب�ا ما يف الأبنية حتى  ت�شلبني، قال: اأخاف 

كان�ا ينزع�ن املالحف عن ظه�رنا(.
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4- احل�شن املثنى بن احل�شن بن علي: ح�شر احل�شن املثنى واقعة الطف و�شارك 
فيها فاأ�شيب اإ�شابة بليغة، وتدّخل فزاري - وكان اأم احل�شن املثنى فزارية - فاأُخلي 
اإىل  اأ�شهر حتى ع�يف و�شلم، وان�شرف  الك�فة، وبقي عنده ثالثة  اإىل  وُرّد  �شبيله 
جانب  يف  لهم  قال  حيث  عا�ش�راء  �شبيحة  يف  احل�شني  عمه  خطبة  روى  املدينة. 
منها: )... تبًا لكم اأيتها اجلماعة وَتَرحًا، اأفحني ا�شت�شرختم�نا ولهني متحريين، 

ين، �شللتم علينا �شيفا كان لنا يف اأميانكم؟ ...(. فاأ�شرخناكم م�جفني م�شتعِدّ
5- حممد بن الإمام احل�شن املجتبى: ح�شر املعركة ومل ي�شارك فيها ل�شغر 
�شّنه. روى جانبًا مما جرى يف ق�شر يزيد، وخطبة الإمام احل�شني ي�م عا�ش�راء 
التي قال فيها: )لريغب امل�ؤمن يف لقاء اهلل، فاإين ل اأرى امل�ت اإل �شعادة واحلياة 

مع الظاملني اإّل ُذًل وَبَرمًا..(.
6- ُعقبة بن �شمعان: روي عنه احل�ار الذي دار بني الإمام وابنه علي الأكر 
اإليه  واإنا  انتبه وه� يق�ل: )اإنا هلل  الإمام براأ�شه خفقة ثم  يف الطريق حني خفق 

راجع�ن، واحلمد هلل رب العاملني(.
الإمــام  على  لنف�شه  ا�ــشــرتط  قــد  كــان  امل�شرقي:  عــبــداهلل  بــن  ال�شحاك   -7
احل�شني اأن يقاتل دونه ما دام قتاله ينفعه، فبقي �شاهدًا حيًا وروى اأحداثًا كثرية، 
عبداهلل  بن  و�شعيد  ع��شجة  بن  كم�شلم  احل�شني  الإمام  اأ�شحاب  ردود  بينها  من 
احلنفي وزهري بن القني، وكذلك حال مع�شكر الإمام ليلة عا�ش�راء، وبع�س خطب 
الإمام احل�شني، كق�له: )اأما بعد، فان�شب�ين فانظروا من اأنا، ثم راجع�ا اأنف�شكم 

وعاتب�ها، فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟(.
�شبيحة  عن  خر  عنه  روي  الأن�شاري:  ربه  عبد  بن  لعبدالرحمن  غالم   -8
قال  حيث  معروفة،  ق�شة  يف  عبدالرحمن  يــهــازل  برير  كــان  وكيف  عــا�ــشــ�راء 
علم  لقد  واهلل  برير:  له  فقال  باطل.  ب�شاعة  هذه  ما  ف�اهلل  )دعنا  عبدالرحمن: 
نحن  مبا  مل�شتب�شر  اإين  واهلل  ولكن  كهاًل  ول  �شابًا  الباطل  اأحببت  ما  اأنــى  ق�مي 

لق�ن(.. وروى اأن الإمام ركب دابته ودعا مب�شحف ف��شعه اأمامه.
• ثانياً، الرواة ممن مل يشترك يف واقعة الطف:

من بينهم من باب املثال:
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1- دلهم بنت عمرو، زوجة زهري بن القني، والتي روت كيفية تغيري زهري بن 
القني مل�قفه وان�شمانه اإىل رحل الإمام احل�شني.

2- عبداهلل بن حازم البكري: كان ممن اأعان م�شلم بن عقيل يف بع�س مهامه، 
الك�فة على  اأحداث  وا�شت�شهد. وقد روى بع�س  ث�رتهم  الت�ابني يف  �شارك مع  ثم 

عهد م�شلم.
روى  وقد  املعروف،  ال�شاعر  احلنظلي  التميمي  غالب  بن  همام  الفرزدق   -3

ح�اره مع الإمام احل�شني حني خرج من مكة.
الإمام لبن  براأ�س  اأُتي  كان حا�شرًا حني  وقد  مالك،  بن  اأن�س  ال�شحابي   -4

زياد، فروى اخلر.
مقتل  رويا خر  اللذان  الأ�شديان  امل�شمعل  بن  واملــذري  �شليم  بن  5- عبداهلل 

م�شلم لالإمام وغري ذلك.
• ثالثاً، الرواة ِمن املعسكر األموي، فمن بينهم:

راأ�س  يزيد حلمل  بن  �شعد مع خ�يل  ابن  اأ�شركه  الأزدي:  م�شلم  بن  ُحَمْيد  1ـ 
املعركة  من  65هـــ، وجنا  �شنة  الت�ابني  ان�شم حلركة  ثم  زيــاد.  ابن  اإىل  احل�شني 
وهرب يف الظالم مع َمن هرب منهم. وملا بداأ املختار الثقفي حْملته يف قتل َمن كان 

يف مع�شكر الأم�يني يف كربالء هرب ُحميد.
ُرويت عنه عدة روايات يف خ�ش��س واقعة كربالء. منها و�ش�ل اأمر ابن زياد 
الأكــر،  علي  ومقتل  املــاء،  وبني  واأ�شحابه  احل�شني  بني  باحل�ؤول  �شعد  بن  لعمر 
من  جانبًا  ثم  احل�شن،  بن  القا�شم  بينهم  من  ها�شم  بني  من  فتية  وا�شت�شهاد 
تفا�شيل ا�شت�شهاد الإمام احل�شني، وت�شيري راأ�س الإمام اإىل الك�فة، ودخ�ل العقيلة 

زينب على ابن زياد وكالمها امل�شه�ر.
عبي: اأحد مقاتلي اجلي�س الأم�ي. بعثه عمر بن �شعد  2- كثري بن عبداهلل ال�شَّ
اأول و�ش�له اإىل كربالء لي�شاأل الإمام عن غر�س قدومه اإىل العراق. وروى خطبة 

زهري بن القني ي�م العا�شر.
3- م�شروق بن وائل احل�شرمي: من مقاتلي اجلي�س الأم�ي، روى ان�شحابه يف 
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حلظة حا�شمة بعد هالك ابن ح�زة حني دعا عليه الإمام بق�له: )اللهم حزه اإىل 
النار(. واآخرون بحيث يبلغ املجم�ع اأحد ع�شر رجاًل.

كانت هذه جملة من رواة ال�شهادات والأخبار التي ُنقلت ح�ل واقعة الطف، يف 
مقدماتها واأحداثها وتبعاتها، وهم �شه�د عيان ح�شروا ال�قائع املختلفة، فرويت 
عنهم، واأُثِبَتت يف كتب التاريخ، وُحفظت عر الأزمان، وو�شلت اإلينا اأي�شًا عر ُكتب 
املقاتل، مبا مُيّثل عن�شرًا مهمًا من عنا�شر ال�ث�ق بالأحداث املف�شلية املروية ح�ل 

النه�شة احل�شينية.
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اإعــادة  وكذلك  قراءتها،  اإعــادة  اإىل  حتتاج  التي  النقاط  من  العديد  هناك 
عر�شها يف �شرية الإمام علي بن احل�شني زين العابدين »عليه ال�شالم«، ل �شيما 
على  بها  واعتن�ا  التاريخ،  امل�شلم�ن عر  عليها  اأقبل  �شخ�شية جامعة  اأنه  بلحاظ 
اختالف ط�ائفهم. فاإذا كان من البديهي اإقبال امل�شلمني على اأمري امل�ؤمنني علي 
»عليه ال�شالم« اأو على �شبطي ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، اإل اأننا جند من 
بني اأئمتنا كالكاظم والر�شا واجل�اد ومن بعدهم من هم مبثابة �شخ�شيات �شبه 

جمه�لة، وكاأنها �شخ�شيات خا�شة باملدر�شة الإمامية.
اأما الإمام زين العابدين »عليه ال�شالم« فله من ال�شهرة والأثر ما جعل بع�َس 
املبارك، م��شع  لقبه  وحتى  واأحاديِثه،  وكلماِته  واأدعيِته  وو�شاياه  �شريِته  تفا�شيِل 

عناية واهتمام وتداول ِمن قبلهم.
اأحد الباعة يف �ش�ق اخل�شار من بنغالدي�س جلب ابَنه ليعمل يف الك�يت، وملا 
�شاألته عن ا�شمه قال: »زين العابدين«.. �شاألُته: اأتعرف من ه� زين العابدين؟ قال: 

ل، لرمبا ه� عن�ان مذك�ر يف القراآن. قلت له: ل.
قال: ل اأعرف، ولكنه ا�شم جّدي زين العابدين، فاأ�شميته على ا�شمه.. هذا مثال 
على ارتباط النا�س بهذه ال�شخ�شية - ول� يف مناطق بعيدة جغرافيًا - وارتباطها به 

من حيث ل تعلم.

20 �شبتمر 2019 م21 حمرم 1441

اخلطبة الأوىل
سرية اإلمام زين العابدين ـ إعادة قراءة

26
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اأب� عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ »ت255هـ« يف ر�شالٍة عن  لحظ ماذا قال 
ل بني ها�شم، ولعلها كانت بعن�ان »ف�شل ها�شم على عبد �شم�س« التي و�شعها  َف�شْ
يف اأول خالفة ال�اثق باهلل العبا�شي: )واأما علي بن احل�شني بن علي فلم اأَر اخلارجي 
يف اأمره اإل كال�شيعي، ومل اأَر ال�شيعي اإل كاملعتزيل، ومل اأَر املعتزيل اإل كالعامي، ومل 
اأَر العامي اإل كاخلا�شي، ومل اأجد اأحدًا يتمارى( اأي يجادل ويرتاب )يف تف�شيله، 
وي�شك يف تقدميه(. وقال: )اإن عددمت الن�ّشاك من غري املل�ك فاأين اأنتم عن علي 
وعلي  الأعــز،  وعلي  اخلري،  علي  له:  ُيقال  كان  الذي  العابدين،  زين  احل�شني  بن 
العابد، وما اأق�شم على اهلل ب�شيء اإل واأبّر ق�شمه... فاأما الفقه والتف�شري والتاأويل، 
فاإن ذكرمت�ه، مل يكن لكم فيه اأحد( اأي مل يدانيه اأحد يف ذلك )وكان لنا فيه مثُل 

علي بن اأبي طالب... وَمن مثُل علي بن احل�شني زين العابدين؟(.
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن �ش�رة الإمام زين العابدين »عليه ال�شالم« 
مع  مت�افقة  وغري  بل  وباهتة،  نا�شجة  غري  �ش�رة   - اأحيانًا   - �شيعته  اأذهــان  يف 

القراءة التاريخية ال�شتق�شائية وال�شليمة.
بالإ�شافة  الروايات،  بع�ُس  املغل�طة  ال�ش�رة  هذه  تر�شيخ  يف  �شاهمت  ولرمبا 
العابدين  زين  الإمــام  واأحــ�ال  لأو�شاع  والعاطفي  املاأ�شاوي  العر�س  اأ�شل�ب  اإىل 
»عليه ال�شالم« من قبل بع�س اخلطباء وال�شعراء، فه� الإمام العليل، الذي مل يكن 
على  وتبعاتها،  ومقدماتها  الطف  واقعة  اأجــ�اء  يف  احل�ش�ر  من  امل�شت�ى  ذلك  له 

خالف اأخيه علي الأكر و�شائر �شهداء الطف.
احل�شني  بن  علي  الإمــام  �شرية  قــراءة  نعيد  اأن  ال�شروري  من  كان  هنا،  ِمن 
واأن  العاطفة،  عن  وبعيدة  ونا�شجة  متاأّنية  قــراءًة  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين 
تك�ن �شمن ال�شياق التاريخي، واأن نقّدمها لكل امل�شلمني الذين عِرف�ا -ول� ب�شكل 
الرتباط،  من  بنح�  بها  ارتبط�ا  اأو  فاأحّب�ها،  العظيمة  ال�شخ�شية  هذه  جزئي- 
ق نحن يف تقدميها وبّثها بال�ش�رة التي نعطيها ول� جزء ي�شريًا من حقها،  ومل ن�فَّ
بيِت  اأهــَل  ب�ا  حبِّ ال�شالم«:  »عليه  و�شيتهم  يخالف  ومبا  احتكاَرها،  اآثرنا  ولرمبا 
كم اإىل النا�س.. ويل فيما يلي - باإذن اهلل - وقفٌة ناقدة لتقدميه »عليه ال�شالم«  نبيِّ

بال�ش�رة النمطية على اأنه الإمام العليل.
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اخلطبة الثانية
اإلمام العليل ـ وقفة نقدية

 اأّول نقطة نعر�شها يف نقد ال�ش�رة النمطية لالإمام زين العابدين »عليه ال�شالم« 
باعتباره الإمام العليل، هي وج�د اتفاق يف امل�شادر على ك�ن الإمام مري�شًا مبر�س 

طاريء قبل املعركة يف ي�م العا�شر.
ما جاء  روايــة، منها  اأكث من  تدل عليه  املعركة  ال�شابق على  والق�ل مبر�شه 
العا�شر: )قال علي بن احل�شني زين  ليلة  املفيد ح�ل ما جرى  لل�شيخ  الإر�شاد  يف 
يق�ل  ما  )لأ�شمع  احل�شني  الإمام  من  اأي  منه(  فدن�ت  ال�شالم«:  »عليه  العابدين 
لهم، واأنا اإذ ذاك مري�س، ف�شمعت اأبي يق�ل لأ�شحابه.........( ثم يذكر خطبَته 

»عليه ال�شالم« وردوَد اأفعاِل اأ�شحابه املُ�شّرين على الثبات ون�شرته.
ويف »مناقب اآل اأبي طالب« عن كتاب »املقتل«: )قال اأحمد بن حنبل: كان �شبب 
ل عنه(  اأُلِب�س ِدرعًا، فَف�شُ اأنه كان  مر�س زين العابدين »عليه ال�شالم« يف كربال 
كان اأط�ل مما ينبغي )فاأخذ الف�شَلة بيده ومّزقه(، وارتداء الدرع يعني ال�شتعداد 
للم�شاركة يف احلرب، ولعل هذا كان يف ي�م التا�شع، بلحاظ اأنه الي�م املقرر للقتال، 
واأن التاأجيل مت بطلب الإمام احل�شني »عليه ال�شالم«، ويبدو اأن الإمام زين العابدين 

اأ�شيب بن�ع من الت�شمم ب�شبب اجلرح الذي اأ�شابه من متزيق جزء من الدرع.
متاأزمًا  كان  ال��شع  اأن  بلحاظ  التا�شع  قبل  ذلك  يك�ن  اأن  املمكن  من  اأن  كما 
والقتال حمتماًل منذ ال��ش�ل اإىل كربالء يف الثاين من حمرم، وقد يقال قبل ذلك، 

اأي منذ اعرتا�س احلر للقافلة.
والجتاه العام لدى من حتّدث عن واقعة الطف اأنه مل ُيقاِتل. مثاًل، قال ابن 
�شهر اآ�ش�ب يف »مناقب اآل اأبي طالب«: )ومل ُيقَتل زين العابدين لأن اأباه مل ياأذن له 

يف احلرب، كان مري�شًا(.
ال�شالم«  العابدين »عليه  الإمام زين  اأن  املقابل، هناك ما يدل على  ولكن يف 
»ت�شمية  كتاب  فقد جاء يف  ُجــرح،  اأن  اإىل   - - مع مر�شه  ي�م عا�ش�راء  قاتل  قد 
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جمعه  الذي  و�شيعته«  واإخ�ته  بيته  اأهل  ِمن  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  مع  ُقتل  َمن 
املحّدث الزيدي الُف�شيل بن الزبري الأ�شدي الك�يف، كان معا�شرًا لالإمامني الباقر 
وال�شادق »عليه ال�شالم«، و�شارك مع زيد بن علي يف ث�رته. وقد ُطبع الكتاب اأول 
مرة �شنة »1405هـ«. روى امل�ؤلف اأ�شماء َمن ح�شر مع احل�شني »عليه ال�شالم« عن 
ثالثة اأ�شخا�س من بينهم زيد ال�شهيد، قال: )وكان علي بن احل�شني »عليه ال�شالم« 
ر بع�َس القتال فَدَفع اهلل عنه، واأُخذ مع الن�شاء(. يف  علياًل، وارُتّث ي�مئذ، وقد َح�شَ
»ل�شان العرب« لبن منظ�ر ح�ل معنى كلمة »ارُتث«: )اأي ُحِمَل من املعركة َرثيثًا، 

اأَي َجريحًا وبه َرَمٌق(.
• حالة صحية طارئة:

و�ش�اء اأ قِبلنا برواية امل�شاركة يف القتال اأم مل نقبل بها، من جمم�ع ما �شبق 
طارئة،  كانت  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  لالإمام  ال�شحية  احلالة  لنا  يتبنّي 
ومل يكن م�شابًا مبر�س مزمن اأو باإعاقة ج�شدية، لكي نتخّيله يف �ش�رة الإن�شان 

ال�شعيف، اأو �شاحب ال�شخ�شية النهزامية اأو الن�شحابية.
النقطة الثانية م�قف الإمام زين العابدين »عليه ال�شالم« يف الأ�شر، ففي كتاب 
»الحتجاج« للطر�شي »ت560 هـ« عن »ِحْذمَي« اأي احلاذق »بن �ُشريك الأ�شدي«قال: 
)ملا اأتى علي بن احل�شني زين العابدين بالن�ش�ة من كربالء، وكان مري�شًا، واإذا 
زين  فقال  يبك�ن.  معهن  والرجال  اجلي�ب،  قات  م�شقَّ ينتدبن  الك�فة  اأهل  ن�شاء 
يبك�ن  هــ�ؤلء  اإن   :- العلة  نهكته  وقد  �شئيل  ب�ش�ت   - ال�شالم«  »عليه  العابدين 
اأبي طالب »عليه ال�شالم«  علينا؟! فمن قتلنا غرُيهم؟ فاأومت زينب بنت علي بن 
اإىل النا�س بال�شك�ت. قال ِحْذمَي الأ�شدي: مل اأَر واهلل خفرًة قط اأنطَق منها، كاأنها 
ت�ا.  تنطق وُتفِرُغ على ل�شان علي »عليه ال�شالم«، وقد اأ�شارت اإىل النا�س باأن اأن�شِ

فارتّدت الأنفا�س و�شكنت الأجرا�س، ثم قالت...(.
قالت  مبا  الكتفاء  ال�شالم«  »عليه  الإمــام  منها  طلب  كيف  ــراوي  ال ينقل  ثم 
اأيديهم يف  وا  اأن زلزلت احل�ش�ر: )قال ِحْذمَي: فراأيُت النا�َس َحيارى، قد ردُّ بعد 
ن�شاءه،  واأنــزل  ف�شطاطه،  و�شرب  ال�شالم«  »عليه  نزل  ثم  ف�شكتت.  اأف�اههم.... 

ودخل الف�شطاط(.

Afaq Jomaa 3.indd   147Afaq Jomaa 3.indd   147 3/18/2020   6:03:21 PM3/18/2020   6:03:21 PM



148

قال الطر�شي يف تتمة اخلر: )احتجاج علي بن احل�شني »عليه ال�شالم« على 
قال  ونكثهم.  غدرهم  على  اإياهم  وت�بيخه  الف�شطاط  من  خرج  حني  الك�فة  اأهل 
واأوماأ  النا�س  اإىل  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  خرج  الأ�شدي:  �شريك  بن  ِحْذمَي 
ه، ثم  اإليهم اأن ا�شكت�ا ف�شكت�ا، وه� قائم، فحمد اهلل واأثنى عليه، و�شلى على نبيِّ
قال: اأيها النا�س َمن عَرفني فقد عَرفني! ومن مل يعرفني فاأنا علي بن احل�شني، 
املذب�ح ب�شط الفرات من غري دَخل( اأي ف�شاد، ويف رواية َذْحل اأي ثاأر )ول ِترات( 
و�ُشبَي  وانُتِهب ماُله،  نعيُمه،  و�ُشلب  انُتهك حرمُيه،  ابن من  ثاأر )اأنا  اأي  ِتَرة  جمع 
عياُله، اأنا ابن َمن ُقتل �شرًا، فكفى بذلك فخرًا. اأيها النا�س نا�شدُتكم باهلل، هل 
وامليثاق  العهد  اأنف�شكم  ِمن  واأعطيتم�ه  وخدعتم�ه،  اأبي  اإىل  كتبتم  اأنكم  تعلم�ن 
ْمتم لأنف�شكم، و�ش�ًء لراأيكم، باأية عني  والبيعة؟ قاتلتم�ه وخذلتم�ه، فتبًا لكم ما قدَّ
تنظرون اإىل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، يق�ل لكم: قتلتم عرتتي، وانتهكتم 
حرمتي، فل�شتم من اأمتي؟ قال: فارتفعت اأ�ش�ات النا�س بالبكاء، ويدع� بع�شهم 
بع�شًا: هلكتم وما تعلم�ن....(. اخلطبة املروية ط�يلة، وهي مبجم�عها تدل على 

ق�ة و�شجاعة يف م�اجهة م�قف ع�شيب.
• موقف آخر:

امل�قف الآخر يف الأ�شر كان يف ال�شام، حيث روى ابن اأعثم الك�يف »ت314هـ« 
يف »الفت�ح«: )ثم اأُتي بهم حتى اأُدخل�ا على يزيد وعنده ي�مئذ وج�ه اأهل ال�شام، 
فلما نظر اإىل علي بن احل�شني »ر�شي اهلل عنه« قال له: من اأنت يا غالم؟ فقال: اأنا 
علي بن احل�شني، فقال: يا علي! اإّن اأباك احل�شني قَطع رِحمي وَجِهل حقي ونازعني 
�شلطاين، ف�شنع اهلل به ما قد راأيت! فقال علي بن احل�شني: {َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة 
ِلَك َعَلى اهلِل  ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي َأنُفِسُكْم ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مِّن َقْبِل َأن نَّْبَرَأَها ِإنَّ ذَٰ

َيِسرٌي}. فقال يزيد لبنه خالد: اأردد عليه يا بني! فلم يدر خالد ماذا يق�ل...(.
اأب�ك  اأراد  اأعثم بع�س التفا�شيل نقل عن يزيد ق�له: )....  اأن نقل ابن  وبعد 
ك اأن يك�نا اأمريين، فاحلمد هلل الذي اأذلَّهما و�شفك دماءهما. فقال له علي  وجدُّ
اآبائي واأجدادي فيهم الإمرة  بن احل�شني: يا ابن معاوية وهند و�شخر! مل يزال�ا 
ِمن قبل اأن نلد، ولقد كان جدي علي بن اأبي طالب »ر�شي اهلل عنه« ي�م بدر واأُحد 
ك يف اأيديهما  والأحزاب يف يده رايُة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، واأب�ك وجدُّ
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راياُت الكفار(. ثم نقل اأبياتًا من ال�شعر واأ�شاف: )ويلك يا يزيد! اإنك ل� تدري ما 
�شنعَت وما الذي ارتكبَت ِمن اأبي واأهِل بيتي واأخي وعم�متي، اإذًا لهربَت يف اجلبال 
ابِن فاطمة وعلي  راأ�ُس احل�شنِي  يك�ن  اأن  والثُّب�ر  بال�يل  ماد، ودع�َت  الرَّ وفر�شت 
من�ش�بًا على باب املدينة! وه� وديعة ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« فيكم، فاأب�ِشر 

باخلزي والندامة غدًا اإذا ُجمع النا�س لي�ٍم ل ريب فيه(.
اأمر  ثم  ر،  فاأُح�شِ باملنر  واأمر  باخلاطب  يزيد  دعا  )ثم  اأعثم:  ابن  واأ�شاف 
اخلاطب فقال: ا�شعد املنر فخّر النا�س مب�شاوئ احل�شنِي وعليٍّ وما فعال! قال: 
ف�شعد اخلاطب املنر فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم اأكث ال�قيعة يف علي واحل�شني، 
بن  علي  ف�شاح  قــال:  جميل.  بكل  فذكرهما  ويزيد،  معاوية  تقريظ  يف  واأطنب 
فانظر  اخلالق،  ب�َشَخط  املخل�ِق  مر�شاَة  ا�شرتيَت  اخلاطب!  اأيها  ويلك  احل�شني: 
هذه  اأ�شعد  اأن  يل  اأتــاأذن  يزيد،  يا  احل�شني:  بن  علي  قال  ثم  النار.  من  مقعدك 
الأع�اد فاأتكلم بكالم فيه ر�شا اهلل ور�شا ه�ؤلء اجلل�شاء، واأجٌر وث�اب؟ قال: فاأبى 
يزيد ذلك، فقال النا�س: يا اأمري امل�ؤمنني، ائذن له لي�شعد املنر، لعلنا ن�شمُع منه 
�شيئًا! فقال: اإنه اإْن �شَعد املنر مل ينزل اإل بف�شيحتي اأو بف�شيحة اآل �شفيان، قيل 
له: يا اأمري امل�ؤمنني، وما َقْدُر ما ُيح�ِشُن هذا؟ قال: اإنه من ن�شِل ق�م قد ُرزق�ا العلم 
ِرزقًا ح�شنًا. قال: فلم يزال�ا به حتى �شَعد املنر، فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم خطب 

خطبة اأبكى منها العي�ن واأوجل منها القل�ب...( وذكر اخلطبة املعروفة.
• بطالن الصورة النمطية:

ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  الإمــام  �شرية  من  التاريخية  ال�ش�اهد  هذه  اإن 
ت�ؤكد بطالن ال�ش�رة النمطية املقّدمة عنه، والتي ت�حي باأنه العليل ذو ال�شخ�شية 
الن�شحابية املنعزلة التي اآثرت النقطاع عن احلياة، بعد اأن اأ�شابته بح�شب تعبري 
مة،  البع�س »عقدة« ما جرى يف كربالء فدفعته اإىل النزواء يف حالٍة نف�شية حمطَّ
املباركة  �شريِته  درا�ــشــَة  اأن  والــ�اقــع  احلــيــاة...  بهذه  يرتبط  �شيء  كل  معها  كــره 
ُت�قفنا اأمام مدر�شة عظيمة اإميانية واأخالقية وروحية وفكرية وترب�ية واجتماعية 

و�شيا�شية عن�انها الإماُم علي بن احل�شني زين العابدين.
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ي�شعى  واأن  جهة،  من  بالعزة  ي�شعر  اأن  لالإن�شان  والعقالئي  الطبيعي  ال��شع 
للحفاظ على كرامته من جهة اأخرى... كما اأن العزة والكرامة هبة اخلالق »عز 
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم  وجل«، قال »تعاىل«: {َوَلَقْد َكرَّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل} »الإ�شراء:70«، ولي�س  ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِّمَّ يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ مِّ
املجتمعات  اأن  جند  هنا  ومن  الإلهية.  الهبة  هذه  عن  يتنازل  اأن  الفرد  حق  من 
على  تدل  ب�ش�رة  ويت�شّرف  نف�شه،  يهني  َمن  �شل�ك  وت�شتغرب  حتتقر  الب�شرية 

عة والحتقار للذات، اإل اإذا كان مثل هذا الت�شرف نا�شئًا عن �شبب وجيه. ال�شِّ
اأثناء  مل�اقف  �شيتعّر�س  اأنه  يعلم  وه�  الع�شكري  ال�شلك  يدخل  َمن  مثال ذلك 
التدريب جتعله يتنازل عن �شئ من كرامته وعزة نف�شه، ففي مثل هذه احلالة ل 

يك�ن ُمالمًا وحمتَقرًا من قبل املجتمع. 
ويف القراآن الكرمي ت�جيه �شريح اإىل اأن العزة اإمنا تك�ن ممدوحة اإذا كانت 
َوِلْلُمْؤِمِننَي}  َوِلَرُسوِلِه  ُة  اْلِعزَّ {َوهلِل  يق�ل:  جهة  فمن  املنا�شب،  مكانها  يف 
ِإيَّاُه  ِإالَّ  َتْعُبُدوْا  َأالَّ  َربَُّك  {َوَقَضى  يق�ل:  اأخــرى  جهة  ومــن  »املنافق�ن:8«، 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفاَل َتُقل لَُّهَما  َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ
ْحَمِة  لِّ ِمَن الرَّ ُأفٍّ َواَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل َكِرمًيا، َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ

َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغرًيا} »الإ�شراء:24-23«.

27 �شبتمر 2019 م28 حمرم 1441

اخلطبة الأوىل
ا لعزة والكرامة

27

Afaq Jomaa 3.indd   150Afaq Jomaa 3.indd   150 3/18/2020   6:03:21 PM3/18/2020   6:03:21 PM



151

يف  احلالة  هذه  ال�شالم«  »عليه  العابدين  زين  الإمــام  ي�شف  كيف  ولنالحظ 
ُهَما ِبرَّ الأمِّ  َبرُّ ْلَطاِن اْلَع�ُش�ِف، َواأَ دعائه ل�الديه: )اللُهمَّ اْجَعْلِني اأََهاُبُهَما َهْيَبَة ال�شُّ
ْ�ِتي، َواأَِطْب َلُهَما َكاَلِمي، َواأَِلْن َلُهَما َعِرْيَكِتي....(. �ْس َلُهَما �شَ وؤُوِف.... اللُهمَّ َخفِّ الرَّ
لي�شت �ش�ى  نقّيم هذه احلالة من منظ�ر فردي �شخ�شي، فهي  اأن  اأردنا  اإذا 
الكرامة  عن  تنازل  اإل  الظاهرية  �ش�رتها  يف  ولي�شت  بالِعّزة،  ال�شع�ر  عن  تنازل 
ال�شخ�شية.. ولكنها يف عمق ال�ش�رة، وبنظرة �شم�لية بعيدة عن النظرة الفردية 

ال�شيقة، لي�شت اإل ِرفعة وعزة وكرامة حقيقية.
ولأنه  ال�شغط،  حتت  ولي�س  وقناعة،  اإرادة  عن  يتم  التنازل  هذا  اأن  وال�شبب 
مرتبط بقيمة اأخالقية اأعلى وهي بر ال�الدين، ولأنه يحقق نتائج مهمة على �شعيد 
ويحقق  وكرامتها،  وتراحمها  وتالحمها  وق�تها  عزتها  لها  يحقق  حيث  الأ�شرة، 
ال�شغرية  الجتماعية  ال�حدات  باعتبارها  الأ�شر  ق�ة  - من خالل  ككل  للمجتمع 

امل�ؤلفة للمجتمع - العزة والق�ة والتالحم والرتاحم والكرامة.
اأي�شًا مغزى ق�ل النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )عليكم بالعف�،  من هنا نفهم 
كم اهلل(، ويف رواية اأخرى: )من عفا  فاإن العف� ل يزيُد العبَد اإل ِعزًا، فتعاف�ا ُيعزِّ

عن َمظَلمٍة، اأبَدَله اهلل بها ِعزًا يف الدنيا والآخرة(.
يف الكايف ب�شنده عن �شف�ان اجلمال قال: )وقع بني اأبي عبداهلل »عليه ال�شالم« 
وبني عبداهلل بن احل�شن كالم حتى وقعت ال�ش��شاء بينهم واجتمع النا�س، فافرتقا 
ع�شيتهما بذلك، وغدوت يف حاجة فاإذا اأنا باأبي عبداهلل »عليه ال�شالم« على باب 
عبداهلل بن احل�شن وه� يق�ل: يا جارية، ق�يل لأبي حممد. قال: فخرج، فقال: يا 
ر ِبك؟ قال: اإين تل�ت اآية يف كتاب اهلل عزوجل البارحة فاأقلقتني.  اأبا عبداهلل، ما بكَّ
َأَمَر اهلُل  َما  َيِصُلوَن  فقال: وما هي؟ قال: ق�ل اهلل »عز وجل ِذْكُره« : {َوالَِّذيَن 
ِبِه َأن ُيوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم َوَيَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساِب}. فقال: �شدقت، لكاأيّن 
بالث�رة  ترتبط  والق�شية  وبكيا(.  فاعتنقا  قط،  اهلل  كتاب  من  الآية  هذه  اأقراأ  مل 
يرف�س  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  الإمام  وكان  الأم�يني،  اأعلنها عبداهلل �شد  التي 

الن�شمام اإليها، وينّبه عبداهلل من مكيدة العبا�شيني، فاّتهمه عبداهلل باحل�شد.
اأن �شلة  ال�شالم« مل يكن ه� املخطئ، ومع هذا وجد  فالإمام ال�شادق »عليه 
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اأ�شباب  املبادرة، وهي من  ت�شت�جبان منه مثل هذه  البني،  واإ�شالح ذات  الرحم، 
حتقيق العزة والكرامة للكيان الأ�شري واملجتمعي، فلم يتاأخر عن ذلك، واإن كان يف 

�شل�كه هذا قد قّدم تنازًل، ولكنه يف ال�اقع حقق مكا�شب كبرية.
وال�ش�ؤال: اإىل اأي مدى نحن جعفري�ن، ومن �شيعة جعفر ال�شادق عندما ن��شع 
يف مثل هذا امل�قف؟ ل يكفي لكي تك�ن جعفريًا اأن تلتزم بفقه جعفر »عليه ال�شالم«، 
يف الطهارة وال�شالة والنكاح والطالق.. بل اأن يك�ن �شل�كك العام اأي�شًا متناغمًا 

مع �شل�ك الإمام جعفر ال�شادق.

اخلطبة الثانية
األزواج والعزة الكاذبة

 حتدثت فيما م�شى عن العزة والكرامة، واأوؤكد من جديد على اأنها هبة اإلهية، 
اأن تركنها جانبًا يف بع�س امل�ا�شع.. وبهذا يحكم  اأياها يريد منك  والذي وهبك 

العقل وتلتقي باحلكمة.
ومن هنا امتدح »�شبحانه« امل�ؤمنني كالتايل: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن َيْرَتدَّ 
ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهلُل ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي 
ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلِل َواَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئٍم َذِلَك  َأِعزَّ

َفْضُل اهلِل ُيْؤِتيِه َمن َيَشاء َواهلُل َواِسٌع َعِليٌم} »املائدة:54«.
عندما تعي�س هذه احلالة فاإّن {َذِلَك َفْضُل اهلِل}.. اأي نعمة عظيمة ِمن اهلل، 

قت لها، وهي ل تتحقق لكل اأحد.. بل تتحقق ملن يحبهم اهلل ويحب�نه. وقد وفِّ
وقد يعي�س امل�ؤمن�ن - من اجلن�شني - مثل هذه القيم الأخالقية ال�شل�كية مع 
اأو يتغافل�ن عنها عندما  اأو يغفل�ن  اأحيانًا، ولكنهم ين�ش�ن  اأ�شدقائهم واأقربائهم 

يتعّلق الأمر ب�شريك احلياة.. الزوج جتاه زوجته، والزوجة جتاه زوجها.
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الزوجية  العالقة  تك�ن  اأن  املفرت�س  لأن من  اأمر غريب،  وه�  وهذا مالحظ، 
عاماًل وعن�انًا اإ�شافيًا ملزيد من احلر�س على اإعمال مثل هذه القيم.

والت�شامح  العف�  من  املعيار  ذلك  وفق  فعاَمْلته  اهلل،  يف  اأخًا  امل�ؤمن  كان  فاإذا 
نف�شك وكرامتها،  وتغافلت عن عزة  وتعاليت على كريائك،  بالعتذار،  واملبادرة 
ان�شجامًا مع التعاليم الإ�شالمية يف ما له عالقة بحق�ق الأخّ�ة، ورغبًة يف ا�شتمرار 
العالقة بينكما، فاإّن ما يجمع الزوج بزوجته، والزوجة بزوجها اأكث من ذلك، لأن 

عن�ان الزوجية مل يلغ حق�ق الأخ�ة باهلل فيما بينهما.
وما جاء - مثاًل - يف �ش�رة احلجرات من الآية العا�شرة اإىل الثانية ع�شرة من 
اللمز  ال�شخرية، وعدم  بالإ�شالح، وعدم  الإميانية  الأخ�ية  العالقة  تنّظم  تعاليم 
والتنابز بالألقاب، واجتناب الكثري من الظن، وعدم التج�ش�س، وعدم الغتياب، 
ورعاية تق�ى اهلل يف العالقة، كل هذه العناوين تبقى قائمة بني الزوجني.. بل هي 

اأَْوىل فيما بينهما مما ل� كانت مع اأخيك اأو اأختك يف اهلل.
• مشاحنات ومشاجرات:

امل�شاحنات  ل�ق�ع  معّر�شة  الإن�شانية،  العالقات  الزوجية كغريها من  العالقة 
وامل�شاجرات، وقد تتاأزم الأو�شاع بني الزوجني، وقد ت�شل اإىل مرحلة حرجة.. وتاأتي 
م�شاألة الكرامة والعزة ك�احدة من ع�ائق املبادرة للم�شاحلة وجتاوز اخلالفات. 
فاملراأة ت�شعر باأن اإقدامها على هذه اخلط�ة فيه انتقا�س من كرامتها، وجتاوز على 
اأن�ثتها، لأن من املفرت�س اأن تك�ن املبادرة بالهتمام والدلل �شادرة عن الرجل. 
ل  و�شخ�شيته  الأ�شرة  على  وق�امته  ذك�ريته  باأن  ي�شعر  الرجل  فاإن  املقابل،  ويف 
ت�شمح له بالتذلل للفرد الأ�شعف يف الرتكيبة الأ�شرية، خا�شة واأن كلمته يجب اأن 

تك�ن هي امل�شم�عة، وعلى الزوجة اأن تطيعه، ل اأن تناق�شه وتخالف اأوامره.
• احلكمة واملصلحة العليا:

ولكن امل�شلحة العليا - وهي املحافظة على الأ�شرة واحلالة الزوجية وامليثاق 
الغليظ - تفر�س عدم العتناء بكل هذا، وجتاوز العزة الكاذبة، والكرياء يف غري 
حمله.. فرب العزة الذي نّظم العالقات الإن�شانية يريد من الطرفني اأن ي�شعا كل 

�شئ يف م��شعه.. هذه هي احلكمة.
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احلكمة يف اأن يبادر اأحدهما بتجاوز امل�شكلة.. بالعتذار بطريقٍة ما.. اأن يك�ن 
�شجاعًا مبا فيه الكفاية لطرح احلل�ل الناجعة، وعلى الآخر اأن يقبل ذلك العتذار 
م�شئ�لية  واحــد  طرف  يتحمل  اأن  اإىل  اأدعــ�  ل  اأنــا  طبعًا  املبادرة.  هذه  له  ويقّدر 
اأن تك�ن املبادرة  العتذار والتنازل على ط�ل اخلط، واإن كان الآخر خمطئًا، بل 

منطلقة من الإح�شا�س بامل�شئ�لية وامل�دة والرحمة.
• طواغيت من نوع خاص:

اإن املكابرة يف اخلالفات الزوجية، والإ�شرار على ا�شتمرارها، بذريعة احلفاظ 
بيتًا تعي�شًا، وبيئة م�شح�نة  اإل  النف�س، والكرامة ال�شخ�شية، لن ت�شنع  على عزة 
بال�شراعات، واأ�شرة مفككة، وخالفات م�شتمرة، وقد اأخر اهلل عز وجل عن �شاأن 
اأن عزته  اأي  ِباأْلِْثِم}،  ُة  اْلِعزَّ َأَخَذْتُه  اهلَل  اتَِّق  َلُه  ِقيَل  بع�س الطغاة: {َوِإَذا 
الكاذبة النا�شئة عن روحية الطغيان حملته على املكابرة على العرتاف بارتكاب 
الإثم املنهي عنه، واأغَرته بال�شتمرار على ارتكابه، واإن كان يف قرارة نف�شه يدرك 
احلقيقة، واأن اخلري يف العرتاف وت�شحيح امل�قف.. ومن املمكن اأن يتحّ�ل الزوج 
اإىل طاغ�ت يف بيته، واأن ت�شبح الزوجة طاغ�تًا يف اإطار الأ�شرة، ومفتاح ذلك اأن 
الزوجية من خالل  بالكرامة نح� تدمري رابط  والت�شّدق  الكاذبة  العزة  تاأخذهما 
الإ�شرار على امل�قف، واملكابرة على اخلطاأ، والتعايل على الت�شامح، من دون مرر 
واآلــه«:  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  ق�ل  جديد  من  ولن�شتذكر  ذلك،  ي�شتدعي  حقيقي 

كم اهلل(. )عليكم بالعف�، فاإن العف� ل يزيُد العبَد اإل ِعزًا، فتعاف�ا ُيعزِّ
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الإمــام احل�شن  ال�شلح بني  ت�قيع عقد  �شنة 41 هـ، مت  الأول من  الن�شف  يف 
»عليه ال�شالم« وبني معاوية بن اأبي �شفيان.. ول �شك اأن هذا ال�شلح قد َجّر معه 

العديد من الأ�شئلة والإ�شكالت وحتى هذا الي�م.
ومن بني هذه الإ�شكالت التي اطلعُت عليها م�ؤخرًا، الق�ل ببطالن القرار الذي 
عن  بالتنازل  والقا�شي  ال�شلح  بن�د  �شمن  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  الإمام  اتخذه 
احلكم ملعاوية. لأننا اإذا قلنا باأن ُحكَمه واإمرته متت من خالل »ال�ش�رى« اأو »اأهل 
احلل والعقد« فاإن �شرعية حكمه مكت�شبة من خالل ذلك، ول ترتفع ول تنتقل اإىل 
�شخ�س اآخر اإل من خالل الرج�ع اإىل َمن اأعط�ه هذه ال�شرعية.. اأي كان لبد من 
اأن يرجع القرار اإليهم فيمن يحكم بدًل عنه. واإذا قلنا باأن حكمه واإمرته اختياٌر 

وتكليٌف اإلهي، فكيف يتنازل عن هذا الختيار والتكليف؟
يف  اأخطاأ  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  باأن  الإ�شكالية  هذه  اأ�شحاب  قال  هنا  ومن 
الروايات  بع�س  بح�شب  ه  ن�شُّ وكــان  ال�شلح،  يف  ن  واملت�شمَّ اتخذه  الــذي  القرار 
اَلح عليه احل�شن بن علي بن اأبي  كالتايل: )ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، هذا ما �شَ
ه على اأن ُي�شلِّم اإليه وليَة الأمر على اأن َيعمل  احَلَ طالب، معاويَة بن اأبي �شفيان، �شَ

ة ر�ش�له، و�شرية اخللفاء ال�شاحلني....( اإلخ البن�د. فيهم بكتاب اهلل و�ُشنَّ
الإمام احل�شن  اأن حكم  تعتر  الإمامية  املدر�شة  اأن  اإىل  اأوًل  التنبيه  لبد من 

4 اأكت�بر 2019 م5 �شفر 1441

اخلطبة الأوىل
هل أخطأ اإلمام احلسن؟ القسم األول

28

Afaq Jomaa 3.indd   155Afaq Jomaa 3.indd   155 3/18/2020   6:03:21 PM3/18/2020   6:03:21 PM



156

بعده  من  الأمر  اأن  النا�س  اأبلغ  قد  ال�شالم«  »عليه  عليًا  واأن  اإلهي،  اختيار  واإمرته 
باأن �شرعية حكمه مكت�شبة من  التي تق�ل  للح�شن، وهي ل ت�افق على الأطروحة 

ال�ش�رى اأو اأهل احلل والعقد، لكي يرجع اإليهم فيك�ن القرار قرارهم.
يدل  ما  اأي�شًا  ال�شنة  اأهل  الإمامية على ذلك عديدة، ويف م�شادر  والروايات 
على ذلك، ومن بينها ما جاء يف كتاب الأغاين لأبي الفرج الأ�شفهاين، قال: )... 
اأبي  امل�ؤمنني علي بن  اأمرِي  نعُي  الدوؤيل  الأ�ش�د  اأبا  اأتى  الهذيل قال:  اأبي بكر  عن 
طالب »عليه ال�شالم« وبيعُة احل�شِن »عليه ال�شالم«، فقام على املنر فخطب النا�س 
ونعى لهم عليًا »عليه ال�شالم«( واأخرهم بكيفية ا�شت�شهاده، قال الراوي: )ثم بكى 
اهلل،  ر�ش�ل  ابِن  اإىل  بعَده  بالإمامة  اأو�شى  وقد  قال:  ثم  اأ�شالعه،  اختلفت  حتى 
اأن ُيجِرَ اهلُل عز  اأو َخْلِقه )وَهدِيه، واإين لأرج�  وابِنه، و�شليِله و�شبيِهه يف ُخُلقه( 

وجل به ما َوَهى، وي�ُشدَّ به ما انثلم(.
اخلطبة  من  مقطع  يف  تكمن  الإجــابــة  من  مهمًا  جانبًا  اأن  بت�شّ�ري  ثانيًا، 
احلكم  م�شاألة  ِمن  م�قَفه  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمــام  ي�شف  حيث  ال�شق�شقية، 
والإمرة على امل�ؤمنني.. فماذا قال؟ وكيف ن�ّظف ذلك يف الرد على الإ�شكال؟ هذا 

�شاأحاول تبيينه فيما يلي باإذن اهلل.

اخلطبة الثانية
هل أخطأ اإلمام احلسن؟ القسم الثاني

كيفية  يف  قاعدًة  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمــري  قــّدم  ال�شق�شقية  اخلطبة  يف 
التعامل يف مثل الظرف الذي عاي�شه الإمام احل�شن »عليه ال�شالم« حيث واجه عدة 
د اجلي�س عليه، حماولة اغتياله  اأم�ر، من بينها: خيانة العديد من قادة جي�شه، مترُّ
اأو ت�شليمه غدرًا ملعاوية، تعري�س املخل�شني من اأ�شحابه - وهم اأقلية - للقتل دون 
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مردود اإيجابي، وبالتايل الت�شبب يف الق�شاء على اخلط امل�ايل لأهل البيت.
ومن كلماته يف بيان �شبب اختياره ال�شلح:

اأدفع  اأن  اإلَّ  تي  احَلَ �شَ مِبُ اأردُت  ما  هم،  ُمِعزُّ ولكني  للم�ؤمنني،  ُمِذلًّ  )ل�شُت   .1
عنكم القتل، عندما راأيت َتباُط�ؤَ اأ�شحابي وُنك�َلهم عن القتال(.

فاإن  تق�ِس،  اأيها اخلارجي، ل  2. يخاطب خارجيًا لمه على م�قف: )ويَحك 
واإنكم  وانتهابكم متاعي،  اإيَّاي،  اأبي، وطعنكم  َقتُلُكم  اإىل ما فعلُت  اأحَ�َجني  الذي 
ني، كان ديُنُكم اأماَم دنياكم، وقد اأ�شبحتم الي�م ودنياكم اأمام  فِّ ملا �ِشْرمت اإىل �شِ
مع  املت�افق  امل�شئ�ل  امل�قف  ه�  فما  ال�ش�رة،  بهذه  ال��شع  كان  وحيث  دينكم(. 

احلكمة والعقل؟
• املوقف املسئول:

امل�قف  ال�شالم«  »عليه  علي  الإمــام  م  يقدِّ حيث  ال�شق�شقية  اخلطبة  اإىل  نع�د 
وبينها  بيني  جعلت  َثْ�بًا(  ُدوَنَها  َف�َشَدْلُت   ....( قال:  امل�شئ�لية،  وحي  من  املنطِلق 
حجابًا كما يفعل الزاهد يف ال�شئ ول يرغب فيه )َوَطَ�ْيُت َعْنَها َك�ْشحًا( ملت عنها 
اَء( مقط�عة حيث ل ي�جد  ِبَيد َجَذّ �َل  اأَ�شُ اأَْن  َبنْيَ  اأَْرَتِئي  جتّنبًا وابتعادًا )َوَطِفْقُت 
ما  اإىل  ال�اقع  تغيري  يف  عليهم  العتماد  ميكن  الذين  النا�شرين  من  كــاٍف  عــدٌد 
ِرَ َعَلى ُطْخَية( ُظلمة )َعْمَياَء( حيث ل ُيعلم اإىل اأين  �شْ ينبغي اأن يك�ن عليه )اأَْو اأَ
ِغرُي( اإذ يبدو  �شت�شري الأم�ر وما هي ماآلتها )َيْهَرُم فيَها الَكبرُي، َوَي�ِشيُب ِفيَها ال�شَّ
اأن امل�شاألة لن تك�ن ب�شيطة بل اختبار ع�شري، واأن الزمن الذي �شت�شتغرقه لن يك�ن 
ما ه�  وبني هذين اخليارين،  ــُه(  َرَبّ َيْلَقى  َحَتّى  ُم�ؤِْمٌن  ِفيَها  )َوَيْكَدُح  الأمد  ق�شري 
امل�قف احلكيم واملنطلق من حتّمل م�شئ�لية الأمة والدين واإن ا�شتدعى- مل�شلحٍة 
َرُت َويف  ْرَ َعَلى َهاَتا اأَْحَجى، َف�شَ اأكر - الت�شحية مبا ه� حقٌّ له؟ )َفَراأَْيُت اأََنّ ال�شَّ

اْلَعنْيِ َقذًى، َويف احَلْلِق �َشجًا، اأرى ُتَراثي َنْهبًا....(.
• قاعدة مهمة:

احل�شن  ــام  ــ الإم و�ــشــع  على  ينطبق  ال�شق�شقية  اخلطبة  مــن  املقطع  هــذا 
َعِمل ِمن  القاعدة  ت الأ�شماء والتفا�شيل.. وبهذه  َ واإن تغريَّ ال�شالم« متامًا،  »عليه 

Afaq Jomaa 3.indd   157Afaq Jomaa 3.indd   157 3/18/2020   6:03:21 PM3/18/2020   6:03:21 PM



158

َوحي حتّمل امل�شئ�لية واختيار املر على ما ه� اأمّر.
وهذا الختيار ل يعني التخلي عن امل�شئ�لية والت�شريف الإلهي له، حتى يقال: 
اإلهيًا فكيف يتنازل عنه؟ لأن م�شئ�ليته »عليه ال�شالم« مل  اإن كانت الإمرة تكليفًا 
واملرجعية  الإمامة  بدور  قيامه  اإن  بل  احلكم،  وه�  واحد،  ُبعد  على  تقت�شر  تكن 
نة يف حديث الثقلني هي  الدينية واحلفاظ على النهج الإ�شالمي الأ�شيل واملت�شمَّ
امل�شئ�لية الإلهية الكرى والأ�شا�شية بالن�شبة له. ومبعنى اآخر، الإمام مل يتخّل عن 

كامل امل�شئ�لية، بل عن جزء منها، ول�شالح اجلزء الأهم.
• إشكال ورّد:

قد يقال: وملاذا مل يفعل كما �شيفعل اأخ�ه احل�شني»عليه ال�شالم« يف كربالء؟ 
التي  بالقاعدة  واأخــذ  احل�شن  فعل  كما  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  يفعل  مل  ملاذا  اأو 

ذكرناها؟ فاإما اأن نحكم بخطاأ م�قف احل�شن اأو احل�شني.
لختالف  والتف�شيلية  الدقيقة  القراءة  ت�شتدعي  ال�ش�ؤال  هذا  عن  والإجابة 
اأفكار  جمم�عة  اأقــّدم  اأن  هنا  و�شاأحاول  امل�قفني،  اختالف  وبالتايل  الظرفني، 

�شريعة ت�شاعد على ت�شّ�ر هذا الفارق:
1. الختالف بني �شخ�شيتي معاوية ويزيد و�شيا�شتهما وكيفية اإدارة الأحداث 

والأزمات ل�شاحلهما.
2. اخلط امل�ايل لأهل البيت »عليه ال�شالم« كان معّر�شًا لالإفناء - قتاًل - على 
هنا  ومن  اخلط.  لهذا  لإحياء  �شببًا  احل�شني  ا�شت�شهاد  �شار  بينما  احل�شن،  عهد 
كان البند الرابع من بن�د ال�شلح: )اإن اأ�شحاب علي و�شيعته اآمن�ن على اأنف�شهم، 
ون�شائهم، واأولدهم. وعلى معاوية بن اأبي �شفيان بذلك عهد اهلل وميثاقه، وما اأخذ 

اهلل على اأحٍد من خلقه بال�فاء ومبا اأعطى اهلل من نف�شه(.
ويف العبارة الأخرية ت�شديد ل جنده يف �شائر البن�د عند مراجعتها.

اأو  ليزيد  الت�شليم  خيارين،  بني  كربالء  يف  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  ُو�شع   .3
امل�ت، قال: )األ واإّن الدعي بن الدعي - يعني ابن زياد - قْد ركز بني اثنتني، بني 
ال�شلة والذّلة( فما ه� اخليار الذي اختاره؟ )وهيهات مّنا الذّلة، ياأبى اهلل لنا ذلك 
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ور�ش�له وامل�ؤمن�ن، وُحج�ر طابت وحج�ر طهرت، واأُن�ف حمية، ونف��س اأبية، من 
واإيّن زاحف بهذه الأ�شرة على قّلة  األ  اللئام على م�شارع الكرام،  ن�ؤثر طاعة  اأن 

العدد وخذلن النا�شر(.
ومل يقبل الق�م باخليار الثالث الذي فاو�شهم عليه ِمن َقبل، وه� الع�دة من 
حيث اأتى اأو اإىل حيث ي�شاء، قال: )اأيها النا�س، اإذا كرهتم�ين، فدع�ين اأن�شرف 
عنكم اإىل ماأمني من الأر�س(. وهذا يعني اأن امل�اجهة وامل�ت مل يك�نا اخليار الأول 
لالإمام. وملا َعَر�س عليه قي�س بن الأ�شعث القب�ل بالر�ش�خ ل�شلطان يزيد قال: )ل 

واهلل، ل اأُعطيهم بيدي اإعطاء الذليل، ول اأفّر فرار العبيد(.
النا�س لإ�شالح ما اع�ّج،  اأمل يف نف��س  والت�شليم كان يعني الق�شاء على كل 

فاإىل من �شيتطّلع النا�س ِمن بعده ل� ر�شخ حُلكم يزيد وانحرافاته؟
معاوية  فيه  �شالح  الذي  الظرف  فاإن  ال�شالم«  »عليه  احل�شن  عهد  على  اأما 
كان خمتلفًا، اإذ مل تت�شح للنا�س اإىل الآن معامل وتفا�شيل النحراف لدى احلكم 
الأم�ي، كي يك�ن قتل احل�شن يف م�اجهة �شبيهة لكربالء �شببًا ل�شتيقاظ الأمة من 

�شباتها، ونزع ال�شرعية عن احلكم الأم�ي.
4. وق�ع حرب غري متكافئة بني الإمام احل�شن، وه� حاكم جزء من الدولة، 
وق�ع  احتمال  يعني  كان  الدولة،  من  الآخــر  اجلــزء  يحكم  كان  الــذي  معاوية،  مع 
كارثة بحق الأوىل منهما، �شفكًا للدماء وانتهاكًا للُحُرمات وعلى نطاق وا�شع. ومن 
هنا كان البند الثالث من بن�د ال�شلح اأن: )النا�س اآمن�ن حيث كان�ا يف �َشاِمهم، 

ِنهم(. وِعَراقهم، وِحَجازهم، ومَيَ
• قرار صائب:

مل يكن القرار الذي اتخذه الإمام احل�شن »عليه ال�شالم« بالتنازل عن احلكم 
ل�شالح معاوية خطئًا �شرعيًا اأو اإجرائيًا كما اأثار البع�س يف قراءتهم املقاِرنة ل�شرية 
الإمامني احل�شن واحل�شني »عليه ال�شالم«، بل كان قرارًا ميلكه من جهة، ومبتنيًا 
على الظروف التي كانت حتكم امل�شهد من جهة اأخرى، واأيُّ حماولة للمقارنة بني 
هذا احلدث مع ما جرى يف كربالء لّدعاء وق�ع اأحد �شبطي ر�ش�ل اهلل يف اخلطاأ، 
�شتك�ن حمك�مة بالف�شل اإْن خ�شعت مل�شرحة التحقيق التاريخي امل��ش�عي والدقيق.
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اأنه  خلطبتي �شالة اجلمعة اأهمية خا�شة، وعن اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« 
قال: ).... واإمنا ُجعلت اجلمعة ركعتني من اأجل اخلطبتني، ُجعلتا مكان الركعتني 

الأخريتني...(.
بالطبع هذا ل يعني اأن من جاء متاأخرًا، فلم يح�شر اخلطبتني، فال ت�شح منه 
�شالة اجلمعة، فقد روي عن احللبي قال: )�شاألت اأبا عبداهلل »عليه ال�شالم« عمن 
مل ُيدرك اخلطبة ي�م اجلمعة؟ قال: ي�شلي ركعتني، فاإن فاتته ال�شالة فلم يدركها 
فلي�شل اأربعًا، وقال: اإذا اأدركَت الإمام قبل اأن يركع الركعة الأخرية فقد اأدركت 
ال�شالة، واإن اأنت اأدركته بعد ما ركع فهي الظهر اأربع(. فالذي نفهمه من جمم�ع 
الن�ش��س اأن اهلل قد �شّرع للنا�س �شالة اجلمعة بخطبتني وركعتني، لأنه يريد من 
النا�س اأن يتعّلم�ا وي�شتفيدوا ويّتعظ�ا ل اأن تقت�شر عالقتهم به من خالل العبادة 
املح�شة. ومن ُيهمل ذلك اأو يتعّمد التاأّخر يف احل�ش�ر فقد عمل على خالف الغاية 
الإلهية من ت�شريع �شالة اجلمعة بهذه ال�ش�رة اخلا�شة. ولذا لبد من مراعاة اأم�ر 

يف اأثناء اخلطبة، ومن بينها:
1- عن الإمام ال�شادق »عليه ال�شالم« قال: )اإذا خطب الإماُم ي�َم اجلمعة فال 

ينبغي لأحد اأن يتكلم حتى يفُرَغ الإماُم من خطبته(.
عنها  يت�شاغل�ن  اأي�شًا  ولكنهم  اخلطبة،  اأثناء  يتكلم�ن  ل  البع�س  ولرمبا   -2

18 اأكت�بر 2019 م19 �شفر 1441

اخلطبة الأوىل
خطبتا اجلمعة.. أحكام وآداب

29
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بتالوة القراآن، اأو النظر يف اأجهزة امل�بايل، اأو القراءة من كتاب، اأو باأداء �شالة، 
اأو بغري ذلك، وقد روي عن حممد بن م�شلم قال: )�شاألته عن اجلمعة، فقال: ..... 
ل ي�شلي النا�س ما دام الإماُم على املنر...(. وقال بع�س الفقهاء: )يجب الإ�شغاء 
يفهم  ملن  اخلطبة  جميع  ذلك  وي�شمل  الأقــ�ى،  بل  الأحــ�ط،  على  اخلطبتني  اإىل 

معناها(.
3- بل ل� األقى اأحد احل�ش�ر ال�شالم اأثناء اخلطبتني، فقد وردت رواية بكراهية 
الرد، ففي و�شائل ال�شيعة عن علي »عليه ال�شالم« اأنه: )كان َيكره ردَّ ال�شالم والإمام 
اأحدهم، ل  يخطب(. ولرمبا قّيد بع�س الفقهاء الكراهية يف حالة رّدها ِمن قبل 

مطلقًا.
عبد  اأبي  فعن  ال�شالة،  اأثناء  يف  احلال  ه�  كما  الِقبلة  ا�شتقبال  مراعاة   -4
اهلل »عليه ال�شالم« قال: )قال ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: كلُّ واعٍظ ِقبلة( 
لال�شتفادة  وحتقيقًا  وتقديرًا  احرتامًا  فا�شتقبل�ه  النا�س،  اأحد  يعظكم  عندما  اأي 
ك�ن  من  م�شتفيدًا  ذلك  على  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  الإمــام  عّلق  ثم  الق�ش�ى. 
خطيب اجلمعة يف مقام ال�عظ فقال: )يعني اإذا خطب الإماُم النا�َس ي�م اجلمعة 
ل هذا الأمر اإىل حد ال�ج�ب عند الفقهاء،  ينبغي للنا�س اأن ي�شتقبل�ه(. واإن مل َي�شِ
حال  واملفرت�س  الطبيعي  ال��شع  وه�  مراعاتها،  ينبغي  التي  الآداب  من  اأنه  اإل 

اخلطبتني.

اخلطبة الثانية
الشهيد البطل أم الشهيد املظلوم؟

مل�شاألة ال�شهادة دور يف ِبناء وت�شكيل العقل وال�جدان الإ�شالمي على مّر تاريخه.
ويف �شنة »2000م« �شدر كتاب بعن�ان »الإمام ال�شهيد يف التاريخ والأيدي�ل�جيا.. 
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الأ�شل ر�شالة  العَمد«، وه� يف  »�شل�ى  للدكت�رة  ال�شّنة«  ال�شيعة مقابل بطِل  �شهيُد 
ماج�شتري �شدرت عام 1987.

• الشخصية الرمز عند السّنة:
ال�شنة  اأهل  عند   - مقارنة  وب�ش�رة   - ال�شهيد  مفه�م  لدرا�شة  الكتاب  عمد 
ال�شالم«،  »عليه  واحد ه� احل�شني  رمز  �ش�رِة  درا�شِة  وذلك من خالل  وال�شيعة، 
باعتباره الرمز الأ�شهر والأكث جت�شيدًا ملفه�م ال�شهيد. ومن �شمن الق�شايا التي 
وال�شيعة  ال�شنة  اأهل  بني  الكاتبة  لحظته  الذي  التمايز  م�شاألة  الكتاب،  يف  ُبحثت 
عن�ان  اإىل  امل�شاف  بال��شف  عالقة  له  فيما  لبنان-  يف  الأهلية  احلرب  -خالل 
»ال�شهيد«. فعندما يتم الإعالن - من خالل املل�شقات املعلقة يف ال�ش�ارع - عن 
بينما  املظل�م«..  »ال�شهيد  ه�  الغالب  العن�ان  فاإن  ال�شيعي،  ال��شط  يف  »�شهيد« 

يت�شدر عن�ان »ال�شهيد البطل« غالبية مل�شقات التنظيمات ال�شنية!
وتاريخية  فكرية  قــراءة  خالل  من  الختالف  لهذا  حتليل  مبحاولة  قامت  ثم 
واجتماعية ونف�شية. قالت اأنه انطالقًا من اأن احُلكم اإجماًل - عر التاريخ - كان 
بيد اأهل ال�شنة، لذا فاإن ال�شخ�شية الرمز عندهم غالبًا ما تك�ن هي رجل الدولة 

الق�ي، اأو قائد اجلي�س بطل الفت�حات.
ومن هنا جند احلديث عن ال�شخ�شية الرمز عند اأهل ال�شنة ه� حديث عن 
بع�س اخللفاء، وعن طارق بن زياد، و�شالح الدين الأي�بي، والظاهر بير�س، اإلخ.
اأن نف�س هذا الأمر ان�شحب على مفه�م اأهل ال�شنة لل�شهيد  واعترت الكاتبة 
- مبن فيهم الإمام احل�شني - باعتباره بطاًل �شقط يف الطريق نح� الهدف املرجّ� 

حتقيقه من خالل بط�لته هذه.
• الشخصية الرمز عند الشيعة:

 - الإ�شالمي  التاريخ  من  الأعــم  الغالب  يف   - ال�شيعة  عا�س  فقد  املقابل،  ويف 
ال�شطهاد  اإىل  مراحله  بع�س  يف  وتعّر�ش�ا  املركزية،  للدولة  املعار�شة  اإطــار  يف 
اإىل  ال�شيعة ينظرون  اأخرى، فاإن  واملالحقة والتنكيل والتهجري والقتل. ومن جهة 
الإمام احل�شني »عليه ال�شالم« نظرة مقّد�شة مرتبطة بالعقيدة، ل بعن�ان اأنه حاكم 
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ك�شائر احلكام، ول كقائد جي�س، اأو زعيم ث�رة.. اإنه اإمام اختاره اهلل لهذا املقام.
هذا الإمام - وب�ش�رة وح�شية قّل نظريها - تعّر�س للقتل والتمثيل بج�شده، ونال 

ال�شهادة، وذلك عندما اتخذ م�قف املعار�شة ل�شلطة يزيد، وخرج عليه ثائرًا.
من هنا، فقد رّكز ال�شيعة - يف تناولهم ل�اقعة الطف - على ال�شق املاأ�شاوي 
هي  الإمامية،  ال�شيعة  عند  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  الإمام  �ش�رة  ف�شارت  منها، 
الأعم  ال�شيعة - يف  الرمز عند  ال�شخ�شية  اأن  اأي  املظل�م.  ال�شهيد  الإمام  �ش�رة 
الأغلب - هي �شخ�شية املعار�س اأو الثائر الذي يتعّر�س للظلم، فالقتل وال�شهادة.

اإىل �شهدائهم، ف�شار  ال�شيعة  األقت بظاللها على نظرة  هذه ال�ش�رة بذاتها 
ُيعرَّ عن ال�احد منهم بعن�ان »ال�شهيد املظل�م«.. يف مقابل عن�ان »ال�شهيد البطل«.

• الشهيد ملظلوم:
الت�قف   - جهة  من   - ت�شتحق  الكاتبة  هذه  قبل  من  التحليلية  القراءة  هذه 
عندها والتفكري يف مدى م�شداقيتها، ومن جهة اأخرى يف مدى حاجتنا اإىل تغيري 
ا�شتمرارها  �شرورة  ويــرى  القراءة  هذه  ب�شحة  البع�س  يقّر  فقد  ال�اقع..  هذا 
وجدوائيتها. ول� قمنا بالبحث عن عن�ان »ال�شهيد املظل�م« يف الإنرتنت، ثم عن 
يف  كبرية  م�شداقية  اإىل  �شت�شري  النتائج  اأن  ف�شنجد  البطل«،  »ال�شهيد  عن�ان 
التي  البيئة  لبنان فح�شب - وهي  الكاتبة، ل على م�شت�ى  التي ذكرتها  املالحظة 
انطلقت من خاللها الباحثة - بل يف الدائرة الأو�شع. بل اإننا ل� راجعنا اإىل بع�س 
ف�شنجد  ال�شيعي  خطابنا  يف  امل�شتعملة  وامل�شطلحات  احل�شيني،  الرثاء  ن�ش��س 

فيها الرتكيز على الُبعد املاأ�شاوي للق�شية ب�ش�رة تف�ق الُبعد البط�يل منها.
• الشهيد يف الشعر:

حادث  يف  مات�ا  وكاأنهم  احل�شني،  اأن�شار  و�شف  يف  ال�شعبي  ال�شاعر  يق�ل 
مروري: )منت�ا على الغره ح�شافه اآيا فر�شان(! اأُيعَقل اأن نتح�ّشر على �شهادة َمن 

ن�شروا الديَن واحلقَّ واإماَم زمانهم؟
وهكذا فعل �شاعر اآخر وعلى ل�شان العقيلة زينب »ر�شي اهلل عنها« وبحق علي 

ْرَخت: ح�شافه اتروح يا �شمعة ال�شبان(. الأكر »ر�شي اهلل عنه«: )و�شِ
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لها ابن زياد  للعقيلة حيث قال  ال�شاعر يف مقابل املنطق احلقيق  هذا منطق 
لَّ َجِمياًل،  ِخيِك َواأَْهِل َبْيِتِك؟ َفَقاَلْت: َما َراأَْيُت اإِ ْنَع اهلِل ِباأَ ْيِت �شُ متغطر�شًا: )َكْيَف َراأَ
اِجِعِهْم، َو�َشَيْجَمُع اهلُل َبْيَنَك َوَبْيَنُهْم  ُزوا اإِىَل َم�شَ َه�ؤَُلِء َقْ�ٌم َكَتَب اهلُل َعَلْيِهُم اْلَقْتَل َفَرَ
َيْ�َمِئٍذ(. فعاًل، فاإن طريقة عر�شنا ل�شخ�شية  اْلَفْلُج  مِلَِن  ُم، َفاْنُظْر  َوُتَخا�شَ َفُتَحاجُّ 

العقيلة زينب ل تبتعد عن الرتكيز على الُبعد املاأ�شاوي.
• نظرتنا إىل العقيلة زينب:

املظل�مة.. املقه�رة.. امل�شبية.. الباكية.. ال�حيدة.. الغريبة.. كعبة الرزايا.. 
كعبة الأحزان.. اأم امل�شائب.. األقاب ُعرفت بها العقيلة زينب، وتت�شّدر ق�شائَدنا 
م �ش�رة رمزية حقيقية عن الُبعد املاأ�شاوي من �شريتها،  وخطاَبنا احل�شيني، وهي ُتقدِّ
وما لقته من طغاة زمانها، ولكنها ل متّثل كلَّ حقيقِة ابنِة علي »عليه ال�شالم«، وكلَّ 

م�اقِفها اخلالدة.
فال�ش�ر البط�لية املنق�لة لنا من م�اقفها - ول �شيما فيما بعد ا�شت�شهاد الإمام 

احل�شني واأهل بيته واأن�شاره - تف�ق ال�ش�ر املاأ�شاوية.
• شاهد تارخيي:

قتلى  يف  »الله�ف  كتابه  يف  طاو�س  ابن  ال�شيد  نقله  ما  ال�ش�ر  هذه  بني  ومن 
 ...( فقالت:  جمل�شه،  ويف  يزيد  طغيان  اأمــام  زينب  العقلة  م�قف  من  الطف�ف« 
اأظننت يا يزيد - حيث اأخذت علينا اأقطار الأر�س واآفاق ال�شماء فاأ�شبحنا ن�شاق 
لعظيم  ذلك  واأن  كرامة،  عليه  وبك  ه�انًا،  اهلل  على  بنا  اأّن   - الإمــاء  ت�شاق  كما 
راأيت  حني  م�شرورًا،  َجــِذًل  عطفك،  يف  ونظرت  باأنفك  ف�شُمخت  عنده؟  خطرك 
فمهاًل  و�شلطاُننا،  ملُكنا  لك  �شفا  وحني  مت�شقة،  والأمــ�ر  م�شت��شقة،  لك  الدنيا 
َلُهْم  ُنْمِلي  َأنََّما  َكَفُروْا  الَِّذيَن  َيْحَسَبنَّ  اأن�شيت ق�ل اهلل »عز وجل«: {َواَل  مهاًل، 
َنُفِسِهْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْزَداُدوْا ِإْثًما َوَلْهُم َعَذاٌب مُِّهني}؟ اأ ِمن العدل يا  َخْيٌر ألِّ
بن الطلقاء تخديُرك اإماءك ون�شاءك، و�ش�ُقك بناِت ر�ش�ل اهلل �شبايا؟   قد هتكت 
�شت�رهن واأبديت وج�ههن، حتدو بهن الأعداء من بلد اإىل بلد، وي�شت�شرفهن اأهُل 
وكيف  وال�شريف..  والدينُّ  والبعيد،  القريُب  وج�َههن  ويت�شفح  واملناهل،  املنازل 
ال�شهداء؟!...  بدماء  حلُمه  ونبت  الأزكياء،  اأكباَد  ف�ُه  لفظ  َمن  مراقبُة  ُترجَتى 
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فلرِتَدّن و�شيكًا م�رَدهم، ولت�َدّن اأنك �َشللت وَبكمَت ومل تكن قلت ما قلت، وفعلت 
ما فعلت... ف�اهلل ما فريت اإل جلَدك، ول حززت اإل حلَمك، ولرتدّن على ر�ش�ل 
اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« مبا حتّملَت ِمن �شفك دماء ذريِته، وانتهكَت ِمن ُحرمته 
يف عرتته وحُلمِته... ولئن جّرت علّي الدواهي خماطبَتك، اإين لأ�شت�شغر قدرك، 

واأ�شتعظم تقريعك، وا�شتكث ت�بيخك(... اأية عظمٍة هذه واأية بط�لة؟
• ضرورة النظرة املتزنة:

اإن غلبَة فكرِة املظل�مية يف قبال فكرة البط�لة - يف الال وعي - جعلنا نفقد 
اأحيانًا النظرَة املتزنة لفكرة ال�شهيد وال�شهادة، وعلى تطبيقها من خالل �شخ�شيتي 
الإمام احل�شني والعقيلة زينب »عليه ال�شالم«، لأّن عنا�شَر ال�شجاعِة وال�شِر والق�ِة 
والب�شريِة والبط�لِة حا�شرٌة بكل و�ش�ح يف �شريتهما العا�ش�رائية، ومن م�شئ�ليتنا 
اأن نعيد الت�ازن اإىل خطابنا من خالل تقدمي ال�ش�رة الكاملة واحلقيقية لأبطال 
اإلغاٍء للُبعد  لبة، دون  كربالء، وهي ال�ش�رة الزاخرة بعنا�شر الق�ة والإرادة ال�شُّ

العاطفي يف اإطاره الإن�شاين املتناغم مع الفطرة.
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 من و�شايا ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« لأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم«: )يا 
علي، َمن مل َتنتفْع بديِنه ول دنياه فال خرَي لَك يف جمال�شِته(.

الطبيعة الجتماعية يف الإن�شان تدفعه للبحث عّمن يجال�شه على الأقل، اإن مل 
يتحّ�ل ذلك اإىل حالة من ال�شداقة والعالقة الق�ية فيما بينهما. تبداأ هذه الرحلة 
يف الطف�لة املتاأخرة اأو بداية املراهقة، وتتغرّي تدريجيًا يف �ش�رتها وطبيعتها كلما 
كُر الإن�شان، وقد يكتفي يف �شن متاأخرة مبجال�شة الآخرين دون تك�ين �شداقات.

يف جمتمعاتنا الي�م �ش�ر من املجال�س التي قد يرتادها الإن�شان ويعتاد عليها، 
وهي تختلف من بلد اإىل اآخر من حيث امل�شمى، ومن حيث طريقة عقد هذه املجال�س 

واإعدادها. ومن بني تلك ال�ش�ر:
1. الدي�انية، وهي بالن�شبة اإىل كثري من كبار ال�شن وال�شباب عادة �شبه ي�مية، 
اجتماعية  ظاهرة  اأنها  حني  يف  وهي  رّوادهــا،  وقت  من  ملح�ظًا  جزًء  وت�شتهلك 
اإيجابية، اإل اأنها حتمل يف طياتها عدة �شلبيات، من بينها اأن يك�ن ت�اجُدك فيها 

بال طائل، وجمّرد قتل لل�قت. 
اهلل  ذكر  فيه  جمل�شًا  يك�ن  كاأن  دينك،  م�شت�ى  على  نافعًا  املجل�س  كان  فاإذا 
وتالوة كتابه وتعّلم لأحكامه وغري ذلك، فه� جمل�س خري... اأو على م�شت�ى دنياك، 
كاأن يك�ن جمل�شًا تتعّلم من رّواده بع�س خرات احلياة وبع�س املهارات التجارية اأو 

25 اأكت�بر 2019 م26 �شفر 1441

اخلطبة الأوىل
انظر َمن ُتالس

30
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ال�شناعية واأمثال ذلك، اأو جمل�شًا اأدبيًا اأو ثقافيًا اأو علميًا وما �شابه، فه� جمل�س 
خري.. واإن مل يكن ل هذا ول ذلك، فال خري فيه.

مت�شي  ولكنك  باأحد،  فيها  تلتقي  ل  قد  والتي  املقاهي..  الدواوين،  ومثل   .2
ال�شاعات وال�شاعات مع ال�شي�شة واملباريات والأفالم املعرو�شة عر ال�شا�شة والعبث 
امل�شت�ى  ينفعك، ل على  ما مل  املجل�س  ول خري يف هذا  املحم�ل فقط..  بالهاتف 

الأخروي اأو ل الدني�ي.
3. املحادثة عر الإنرتنت والتي قد تط�ل كذلك ل�شاعات ممتدة، وهي �ش�رة 
حديثة ملجال�شة الآخرين، بل قد تتحّ�ل اإىل حالة من املغالة يف ذلك بامتدادها 
اأن  ل�شاعات ط�يلة من الي�م، وه� ما مل يكن متاحًا بهذه ال�ش�رة من قبل، على 

مثل هذه املجال�س يف العامل الفرتا�شي تك�ن يف الأعم الأغلب بال فائدة ُترجتى.
الذي ه� مبثابة فر�شة غري  للعمر  ت�شييع  املجال�س  واأمثالها من  ال�ش�ر  هذه 
قابلة للتكرار، واإهدار للطاقات امل�دعة يف الإن�شان، وهي انعكا�س حلالة من فقدان 
الإح�شا�س بامل�ش�ؤولية.. اأما َمن اأراد لنف�شه اخلري يف الدنيا والآخرة فاإنه �شيتعامل 
مع عمره مب�شئ�لية، كما روي عن علي »عليه ال�شالم« اأنه قال: )اإن الليل والنهار 
ال�شالم«:  وياأخذان منك، فخذ منهما( وعنه »عليه  يعمالن فيك، فاعمل فيهما، 

)احذروا �شياع الأعمار يف ما ل يبقى لكم، ففائتها ل يع�د(.

اخلطبة الثانية
سّيد املتعّقلني

 يف الكايف عن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )َما َق�َشَم اهلُل ِلْلِعَباِد 
ُل  َقاَمُة اْلَعاِقِل اأَْف�شَ اِهِل، َواإِ ُل ِمْن �َشَهِر اجْلَ َل ِمَن اْلَعْقِل ؛ َفَنْ�ُم اْلَعاِقِل اأَْف�شَ �َشْيئًا اأَْف�شَ
اِهِل( اأي خروجه من بلده لغايٍة نبيلة مع ما يف هذا ال�شفر من تعب  ِمْن �ُشُخ��ِس اجْلَ
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وُغربة واإنفاق للمال واحتمالت التعر�س للخطر )َوَل َبَعَث اهلل َنِبّيًا َوَل َر�ُش�ًل َحّتى 
ِتِه،  مَّ َل ِمْن ُعُق�ِل َجِميِع اأُ َي�ْشَتْكِمَل( هذا النبي اأو الر�ش�ل )اْلَعْقَل، َوَيُك�َن َعْقُلُه اأَْف�شَ
ى اْلَعْبُد َفَراِئ�َس اهلِل  ُل ِمِن اْجِتَهاِد امْلُْجَتِهِديَن، َوَما اأَدَّ ِبيُّ يِف َنْف�ِشِه اأَْف�شَ ِمُر النَّ َوَما ُي�شْ
ِل ِعَباَدِتِهْم َما َبَلَغ اْلَعاِقُل، َواْلُعَقالُء  َحّتى َعَقَل َعْنُه، َول َبَلَغ َجِميُع اْلَعاِبِديَن يِف َف�شْ

ُر ُأوُلوا اأْلَْلباِب}(. ِذيَن َقاَل اهلُل »تعاىل«: {ِإنَّما َيَتَذكَّ ْلَباِب الَّ ُهْم اأُوُل� اْلأَ
ا ُيْدَرُك اخَلرُي ُكلُُّه ِبالَعْقِل،  ويف البحار عنه »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )اإمنَّ
َوَل ِديَن مِلَْن َل َعْقَل َلُه(. م�شم�ن هذه الكلمات ميّثل واحدًة من اأهم معامل الر�شالة 
الإ�شالمية، حيث �شعى النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اإىل اأن يجعل للعقل والعقالنية 
ت  مكانًة بارزًة يف حياِة َمن اآمن بر�شالته. والقراآن الكرمي - بكل اآياته التي ح�شّ
والعتماد على  الأعمى،  التقليد  اأ�شر  والتحرر من  والتفكري،  والتدّبر  التعّقل  على 

الدليل اأو احُلّجة، ل الظن وال�هم - كان خرَي معني له يف تر�شيخ ذلك.
الأبناِء  اأحَد  الأم  اأو  القراآن يف تقدمي الأب  امل�شهد الذي ي�شّ�ره  ويكفينا هذا 
َن اْلُمْشِرِكنَي  ِلَك َزيََّن ِلَكِثرٍي مِّ قربانًا لالآلهة دفعًا لل�شرر اأو جلبًا للمنفعة: {َوَكذَٰ
ُشَرَكاُؤُهْم} »الأنعام:137«. واأيُة ق�شاوة يف القلب هذه التي تدفع  َأْواَلِدِهْم  َقْتَل 
ما: {َواَل  ي�م  اإطعامهم يف  على  القدرة  تخّ�فًا من عدم  الأبناء  قتل  اإىل  الأب�ين 
َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكْم} »الإ�شراء:31«. اأو تخّل�شًا 
من الإناث من امل�اليد خ�فًا من جمرد احتمال حل�ق العار بهم: {َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة 

ُسِئَلْت، ِبَأيِّ َذنٍب ُقِتَلْت} »التك�ير:8-«.
• أمثلة عديدة:

هذا جمرد مثال واحد على اإلغاء العقل - ف�شاًل عن اإلغاء العاطفة والفطرة 
عالقة  له  ما  يف  اجلاهلي  الع�شر  يف  الالعقالنية  على  فالأمثلة  واإل   - الإن�شانية 
بالنظرة اإىل كيفية اخللق، واإدارة ال�ج�د، ومعاجلة الأمرا�س، وم�اجهة الق�شايا 
الإميــان  و�شدة  اخلــرافــات  �شيطرة  ومــا  جــدًا.  فكثرية  ذلــك،  وغــري  الجتماعية، 
بالأ�شاطري اإل م�ؤ�شر اآخر على غياب العقل يف اجلاهلية. لحظ يف اخلر التايل 
تعقيدات ه� يف  لالإن�شان  يخلق  اأن  العقل  وتغييب  الباطلة  للمعتقدات  كيف ميكن 

ِغنًى عنها، وجتعله عدّوًا لنف�شه، و�شببًا لهالكه وهالك الآخرين.
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• قتل احلشرات:
قبل اأيام َعْن�َنت البي بي �شي - عربي مقاًل لها بالتايل: )كيف تقف املعتقدات 
الب�ذية عائقًا اأمام مكافحة املالريا؟(، جاء يف هذا املقال: )ثمة حتديات حت�ل 
دون الق�شاء على املالريا يف »ب�تان«، اأبرزها كراهية الب�ذيني لقتل اأي �شكل من 
اأ�شكال احلياة، حتى ل� كانت بع��شة ناقلة للمر�س... يق�ل »رينزين نامغاي« اأول 
عامل ح�شرات يف ب�تان، اإنه كان ُيطمئن اأ�شحاب املنازل بالق�ل: »اإننا نر�س املنازل 
فقط، فاإذا اأرادت البع��شة اأن تنتحر بالدخ�ل اإىل املنزل، فال متنع�ها«. واأحيانًا 

كان عمال ر�س املبيدات يقتحم�ن املنازل لر�شها مبرافقة رجال ال�شرطة(.
• نقلة نوعية:

حارب النبي »�شلى اهلل عليه واآله« هذا الن�ع من تغييب العقل عند التعامل مع 
الق�شايا املتعلقة مبتغرّيات الطبيعة وِعَللها، وقد جاءه بع�س الأعراب بروؤية يغيب 
فيها العقل فقال�ا: )يا ر�ش�ل اهلل اأنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد اهلل، َتداَووا، فاإّن 

ع داًء اإل َو�شَع َله �ِشفاًء.....(. اهلل عز وجل مل َي�شَ
وعن هالل بن ي�شاف قال: )دخل ر�ش�ل اهلل»�شلى اهلل عليه واآله« على مري�س 
يع�ُده فقال: اأر�ِشل�ا اإىل الطبيب، فقال له قائل: واأنت تق�ل ذلك يا ر�ش�ل اهلل؟( 
والقدر،  بالق�شاء  واإمياَنه  اهلل،  عند  الرفيع  ومقاَمه  بالغيب،  النبي  ارتباَط  وكاأّن 
الأ�شباب  معاجلة  اإىل  اللج�ء  عــدم  منه  ي�شتدعي  ذلــك  كــلُّ  دعــائــه،  وا�شتجابَة 
قية مثاًل، اأو الكتفاء بالدعاء، فجاء اجل�اب �شادمًا:  الطبيعية، بل اللج�ء اإىل الرُّ

)قال: نعم(.
العربي  لدى  ن�عية  نقلة  ُيحِدث  اأن  ــه«  واآل عليه  اهلل  »�شلى  النبي  جنح  بهذا 
والِفكر  العلم  اآفــاَق  ذلك  خالل  من  له  يفتح  واأن  العقالنية،  عن  البعيد  اجلاهلي 
ٍة ح�شارية تدفع نح�  واحل�شارِة املادية واملعن�ية. ولكن ظهرت بعد ذلك حركُة ِردَّ

الع�دة اإىل تغييب العقل من جديد.
• رّدات حضارية:

�شعيفة،  روايــات  على  اعتمادًا  و�شرعي،  اإ�شالمي  بث�ب  جاءت  احلركة  هذه 
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التحليل  عند  العقل  فيها  ُيغيَّب  للن�ش��س،  �شاذجة  اأو  خاطئة  تف�شريات  على  اأو 
ة احل�شارية يندفع اإىل ال�شتفتاء من اأجل  والتف�شري، حتى �شار امل�ؤمُن بهذه الِردَّ

اأن يعرف هل يج�ز التداوي بالدواء اأم ل!
املثَبت  فال�ش�ؤال  جماله،  يف  الخت�شا�س  اأهل  من  ال�شائل  هذا  اأن  والطريف 
على اإحدى امل�اقع الدينية الإلكرتونية جاء كالتايل: )»م. ب« من جامعة البرتول 
فاإن  التداوي؛  م�شاألة  يق�ل:  الأول  يف  اأمرين:  عن  فيها  ي�شاأل  بالظهران  واملعادن 
اأنه ل يجب التداوي من مر�س ول� ظن نفُعه،  بع�س اأهل العلم قال ما حم�شلته: 

وترُكه اأف�شل، روي عن الإمام اأحمد؛ لأنه اأقرب للت�كل.....(!
ومثل ذلك من َي�شتفتي عن حكم ربط حزام الأمان مثاًل، بلحاظ احتمال منعه 
وعن  اخل�ش��س،  بهذا  روايــات  وج�د  بحكم  الكبري  ر�شاع  وعن  والقدر،  للق�شاء 
حكم  وعن  ذلك،  خالف  منها  ُيفَهم  ن�ش��س  وج�د  بحكم  الأر�ــس  بكروية  الق�ل 

اإهداء الزه�ر، والذي جاء اجل�اب عنه كالتايل:
)ل يج�ز اإهداء الزه�ر للمر�شى ول لغريهم يف املنا�شبات اأو غري املنا�شبات( 
وال�شبب: 1. فيها ت�شّبه بالكفار 2. م�شيعة للمال بغري فائدة 3. فيها قطع لل�رود 

احلية واإماتتها بغري منفعة.
• إعادة انتاج فكري وفقهي:

بر�شالِة  امل�ؤمن�ن  يعي�َس  اأن  على  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ُل  عمل  لقد 
الإ�شالِم احلياَة على اأ�شا�س العقل، واأن يرتفع�ا بها على اأ�شا�س العلم، واأن ينطلق�ا 
باأ�شباب  الّنا�ُس  ياأخذ  اأن  َيقبل  لُيغن�ا احلياة من خالل ذلك، لأن اهلل عزوجل ل 
اخلرافة والتخّلف يف ما يعتقدونه اأو يق�م�ن به، بل ل بّد من اأن ينطلق امل�ؤمن يف 
عقيدته ويف عمله على اأ�شا�س العلم والعقل، ل اجلهل وال�هم. ومن هنا، كان من 
قراءَة   - اآخر  اإىل  - من حني  الإ�شالمي�ن  واملفكرون  الفقهاء  ُيعيد  اأن  ال�شروري 
مناهِجهم يف ال�شتنباط الفكري والفقهي، والنتائِج النظرية املتحققة من خالله 
ل  اإذ  العملي،  ال�شعيد  على  كلِّه  ذلك  وانعكا�شاِت  والفت�ى،  الفكرة  م�شت�ى  على 

قدا�شَة لالجتهاد، ول ثبات للظروف والنتائج.
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لِّ َعَلى  من دعاء مكارم الأخالق كما جاء يف ال�شحيفة ال�شجادية: )الَلُهمَّ �شّ
نَي، َواأَْلِب�ْشِني ِزيَنَة امْلُتَِّقنَي، يِف َب�ْشِط اْلَعْدِل َوَكْظِم  احِلِ ٍد َواآِلِه، َوَحلَِّني ِبِحْلَيِة ال�شَّ مَّ حُمَ

اِئَرِة(. الَغْيِظ َواإِْطَفاِء النَّ
النائرة هي: ال�شحناء والعداوة، وهي م�شتقة من النار، فاإذا كانت هناك نار 
ر، فاإن العداوات والنزاعات ناٌر من ن�ع اآخر، ولها ذات املفع�ل  مادية حُترق وتدمِّ

يف احلرق والتدمري.
هناك حديث طريف يف فكرته، مفيد يف م�ؤّداه: عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم« 
اأ�شل�ب الإطعام  ا�شتعمل�ا  اأي  باللحم الثيد(.  ال�شغائن  نائرة  اأنه قال: )اأطفئ�ا 
)اأطِعم  يق�ل:  واملثل  البع�س..  بع�شكم  جتاه  ال�شلبية  امل�شاعر  حدة  من  للتخفيف 

الفم ت�شتحي العني(.
�شمن  من  اأن  ال�شالم«  »عليه  الإمـــام  يبنّي  الــدعــاء،  من  ال�شابق  املقطع  يف 
ال�شفات اجلميلة التي يتزّين بها ال�شاحل�ن: ت�شكني حالت ال�شحناء والتباغ�س 
اأو بعد ن�ش�بها، بال�شعي  اإثارتها..  والنزاعات، اإما ابتداًء، بنزع فتيل الفنت وعدم 

للت�شالح وتخفيف حّدة اخلالف والبحث عن خمارج لالأزمات.
الأمن والتعاي�س ال�شلمي من الغايات الرئي�شة للت�شريعات القان�نية والت�جيهات 
الأخالقية املرتبطة بالعالقات الجتماعية، حتى ل� ا�شتدعى ذلك اأحيانًا التنازل 

1 ن�فمر 2019 م4 ربيع الأول 1441

اخلطبة الأوىل
إطفاء النائرة
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اأو اأكث. اخلالفات والنزاعات والعداوات اإن مل تكن من �شّر ال�شيطان  عن �شيء 
عن  النا�شيء  التدمريي  م�شروعه  وتخدم  ُت�شعده  الأقــل  على  فهي  ابتداًء،  وكيده 
ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة  عداوته للب�شرية. قال »تعاىل«: {ِإنََّما ُيِريُد الشَّ
ال�شيطان  كيد  من  ويحّذرنا  »تعاىل«  اهلل  يعظنا  ولهذا  »املائدة:91«.  َواْلَبْغَضاَء} 
اْلَجنَِّة}  َن  مِّ َأَبَوْيُكم  َأْخَرَج  َكَما  ْيَطاُن  الشَّ َيْفِتَننَُّكُم  اَل  آَدَم  َبِني  و�شّره: {َيا 
»الأعــراف:27«، حيث كانا يعي�شان حالًة من الأمن وال�شلم وال�شتقرار، ثم فقدا 
ذلك كله. والذي ينبغي اللتفات اإليه ه� اأن مثل هذه امل�اقف التي ُت�شِعل النائرة 
اأخرى  خدمة  �ش�ى  ال�اقع  يف  ولي�شت  وم�شلحية،  �شرعية  بعناوين  نة  مزيَّ م  ُتقدَّ
ْيَطاُن  الشَّ َلُهُم  {َوَزيََّن  ذهب:  من  طبق  على  م  وتقدَّ الإبلي�شي،  امل�شروع  ل�شالح 

ِبيِل} »النمل:24«. ُهْم َعِن السَّ َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ
�ش�اًء  والنزاعات،  اخلالفات  لنريان  اإطفائيًا  يك�ن  اأن  مّنا  واحــٍد  كلُّ  فلي�شع 
تلك التي قد ت�شتعل اأو ا�شتعلت فعاًل يف اإطار الأ�شرة، اأو الأ�شدقاء، اأو يف الدائرة 
الأكر، و�ش�اء منها ذات الطابع الجتماعي اأو ال�شيا�شي اأو الأمني، ولنتذّكر هذا 
املقطع من دعاء الإمام زين العابدين »عليه ال�شالم« الذي يبنّي فيه اأن من ال�شفات 
اجلميلة لل�شاحلني اأن يك�ن�ا من املبادرين اإىل اإطفاء هذه النريان: )َوَحلَِّني ِبِحْلَيِة 
اِئَرِة(. نَي، َواأَْلِب�ْشِني ِزيَنَة امْلُتَِّقنَي، يِف َب�ْشِط اْلَعْدِل َوَكْظِم الَغْيِظ َواإِْطَفاِء النَّ احِلِ ال�شَّ

اخلطبة الثانية
الشريعة أم احلكمة؟

 الكالم الذي �شاأطرحه مهم ومرتبط بحياتنا الجتماعية من قريب، ولرمبا 
مي�س اأو�شاعنا الي�مية، وقد تناولته اأكث من مرة �شمن م��ش�عات خمتلفة، ولكن 
ي�شت�عب�ا  مل  النا�س  اأن  يل  يتبنّي  مكررًا  اإيّل  هة  امل�جَّ الأ�شئلة  وبلحاظ  لأهميته، 

امل��ش�ع اإىل الآن وه� ما ي�شتدعي طرحه.
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والطالق،  الزواج  ق�شايا  وخ�ش��شًا  الجتماعي،  الُبعد  ذات  الق�شايا  يف   -1
ال�شرع  ويبيح  يجيز  قد  وغريهما،  والإنفاق  احل�شانة  م�شائل  من  بهما  يتعّلق  وما 
اأمرًا ما، ولكن الإباحة ل تعني الإلزام، ولي�س كل ُمباح ُيفَعل.. بل لبد من تغليب 
احلكمة وامل�شلحة يف القرار املتَخذ. ُي�شاأل اأحد الأئمة »عليه ال�شالم« عن حرمة 

�شيء فيق�ل: )حالل، اإل اأّنا اأهَل البيت نعاُفه(.
ولذا ل� ا�شتفَتى اأحد طريف اخل�ش�مة، وجاء اجل�اب باجل�از، فلن يك�ن هذا 
كافيًا لتخاذ القرار، اأو للتم�شك به كذريعة للم�قف الذي يتخذه ال�شائل، بل لبد 
من الأخذ بعني العتبار مثاًل الُبعد الجتماعي والآثار ال�شلبية التي قد ترتّتب على 

هذا الختيار. مثاًل، من ال�شروري التفكري يف:
اأ . اأثر القرار املتخذ على الأطفال.. على اجلانب النف�شي والرتب�ي والتعليمي. 
مثاًل، يج�ز للزوج اأن يرفع ق�شية متعلقة باحل�شانة ويك�شبها، ولكنه يف نف�س ال�قت 
يجد اأن اأطفاله م�شتقّرين نف�شيًا ب�شكل كبري مع والدتهم، واأنها قادرة على رعايتهم 
بن�شبة مقب�لة، ويف املقابل لن ي�شتطيع ه� اأن ي�ّفر لهم اجل� املنا�شب ب�شبب ظروف 
غًا له لكي  عمله وكثة غيابه عن البيت وما اإىل ذلك.. فهل تك�ن تلك الإباحة م�ش�ِّ

يطاِلب باحل�شانة؟
امل�شكلة،  ل�شاحب  ال�شخ�شية  ال�شمعة  اأو  الأ�شرة،  �شمعة  على  القرار  اأثر  ب. 
الق�شايا  تداول  يحب�ن  والنا�س  يرحم،  ل  فاملجتمع  مثاًل..  عامة  �شخ�شية  لك�نه 
املثرية، ول مينعهم عن ذلك مكانة ال�شخ�شية التي يرتبط بها اخلر. وخري �شاهد 
تخ�س  املف�شرين  من  كثري  بح�شب  والتي  الإفك  ق�شة  اآيات  ذكَرته  ما  ذلك  على 
َوَتُقوُلوَن  ِبَأْلِسَنِتُكْم  ْوَنُه  َتَلقَّ واآله« و�شمعته: {ِإْذ  النبي »�شلى اهلل عليه  �شخ�س 
َعِظيٌم}  اهلِل  ِعنَد  َوُهَو  َهيًِّنا  َوَتْحَسُبوَنُه  ِعْلٌم  ِبِه  َلُكم  َلْيَس  ا  مَّ ِبَأْفَواِهُكم 

»الن�ر:15«.
ج. اأثر القرار على م�شتقبل الفرد، فقد يقلب تنفيذ هذا القرار حياة �شاحب 
الق�شية راأ�شًا على عقب، فيق�شي �شن�ات و�شن�ات من عمره يف املحاكم، واإنفاق 
اأم�ال طائلة مبا ُيرهقه اقت�شاديًا، فلرمبا يك�ن الت�شالح ال�ّدي والتنازل يف البني 

عن بع�س احلق�ق اأف�شل من ذلك.
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د. هل ال��شع القادم اأف�شل من ال��شع القائم؟ اإخ�ة يختلف�ن على مبلغ من 
الإرث، واملبلغ لي�س بذي اعتبار كبري، وي�شتطيع الإن�شان اأن يتجاوز عنه يف مقابل 
اأن ل يخلق �شراعًا ممتدًا وخ�ش�مة ط�يلة الأمد مع اإخ�انه.. فهل ج�از ا�شرتداد 

حّقه اأوىل اأم جتاوز اخل�ش�مة؟
هـ. مراعاة اأيِّ امل�اقف اأحب اإىل اهلل؟ فمن املفرت�س اأيّن اإن�شان م�ؤمن، واأحّب 
اأن يك�ن اهلل را�شيًا عني دائمًا، واأ�شعى اأن اأنال مغفرته وعف�ه يف الآخرة، وهذا قد 

يتطلب مّني اأن اأغفر خل�شمي، واأعف� عنه يف الدنيا.
النتقام،  اأتبّناها؟  التي  والِقَيم  الأخـــالق  مع  امل�قف  هــذا  يتنا�شب  هل  و. 

ال�شراع.... اإلخ.
• اسأل عن احلكمة:

ال�شرعي، ول تقل عندي فت�ى بج�از  ولذا ل تت�قف عند حد معرفة اجل�اب 
وه�  امل��ش�ع،  من  الآخــر  باجلانب  الخت�شا�س  واأهــَل  العلماء  طالب  بل  ذلــك، 
الداخل حتت عن�ان »احلكمة«، ثم انظر يف اأمرك، وماذا تختار. لحظ كيف اأن 
من  ال�شرعي  بالُبعد  تكتفي  ل  اجتماعية  ق�شية  تعالج  وهي  التالية  الكرمية  الآية 

امل�شاألة، بل وتاأكد على �شرورة التحّلي باحلكمة اأي�شًا:
ُحوُهنَّ  َسرِّ َأْو  ِبَمْعُروٍف  َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ  َفَبَلْغَن  النَِّساء  َطلَّْقُتُم  {َوِإَذا 
ِبَمْعُروٍف َواَل ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لَِّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه} اإذ 
يج�ز للزوج حال العدة الرجعية اأن يعيد مطلقته اإىل حالة الزوجية بكلمة واحدة، 
وكان  اإرجاعها  ه� حقيقًة يف  يرغب  ل� مل  ما  ذلك يف  تقت�شي  ولكن هل احلكمة 
ل�ا  ُهُزًوا} باأن حت�ِّ آَياِت اهللَِّ  َتتَِّخُذوْا  اإليه جمرد انتقام؟ {َواَل  الأمر بالن�شبة 
اأدوات ت�ّظف�نها مبا ل ُير�شي اهلل وتتعامل�ن معها وكاأنها  اإىل  الأحكام ال�شرعية 
اْلِكَتاِب}  َن  مِّ َعَلْيُكْم  َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم  اهللَِّ  ِنْعَمَت  {َواْذُكُروْا  باأيديكم  األع�بة 
الت�شريعات {َواْلِحْكَمِة} فهذه الت�شريعات لي�شت م�شائل جتريدية بل واقع عملي 
ُقوْا اهلل  مي�س حياة الإن�شان والآخرين املرتبطني به وب�شكل كبري {َيِعُظُكم ِبِه َواتَّ

َواْعَلُموْا َأنَّ اهلل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم} »البقرة:231«.
2- اأحيانًا يدفع احلكم ال�شرعي باجتاه الإلزام.. فعندما يبلغ الطفل 7 �شن�ات 
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اأن  يجب  ولكن  اإلزامي،  �شرعي  حكم  هذا  لــالأب..  تك�ن  ح�شانته  فاإن   - مثاًل   -
نلتفت اإىل اأن الأحكام ال�شرعية الإلزامية يف الق�شايا ذات الُبعد الجتماعي تك�ن 
- اأحيانًا - لبيان احلد الأدنى للحالة املطل�ب حتقيقها عند التخا�شم، ولي�شت من 

باب الإلزام ابتداًء.
الرتتيبات  ت�افق ت�شاحلي على  يدفع باجتاه حتقيق  الإ�شالمي  ال�شرع  اأن  اأي 
املتعلقة بح�شانة الأطفال وفق م�شلحة كل الأطراف، وهذا الت�افق الت�شاحلي قد 
ُيبقي ح�شانة الأطفال لالأم، وقد يق�ّشمها - بطريقٍة ما - بني الأب�ين، وقد تنتقل 
م احلكمة على رغباتنا واأه�ائنا ال�شخ�شية، ول  ب�شكل كامل اإىل الأب.. املهم اأن نقدِّ
نحّ�ل امل�شاألة ال�شرعية اإىل اأداة لالنتقام. ومثل م�شاألة احل�شانة، امل�شائل املالية، 

وامل�شكن، والإرجاع، وع��س اخُللع وغري ذلك.
ُجَناَح  َفاَل  ِإْعَراًضا  َأْو  ُنُشوًزا  َبْعِلَها  ِمن  َخاَفْت  اْمَرَأٌة  »تعاىل«: {َوِإِن  قال 
َوِإن  حَّ  َوُأْحِضَرِت اأَلنُفُس الشُّ ْلُح َخْيٌر  َبْيَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ ُيْصِلَحا  َأن  َعَلْيِهَما 

ُتْحِسُنوْا َوَتتَُّقوْا َفِإنَّ اهلَل َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبرًيا} »الن�شاء:128«.
• استغالل األحكام الشرعية:

اإن من امل�ؤ�شف اأن ن�شهد - يف حالت التخا�شم يف الق�شايا الجتماعية - ن�عًا 
ل�شفاء غيظ،  اأو  لتحقيق م�شالَح �شّيقة،  ال�شرعية  الأحكام  ال�شعي ل�شتغالل  من 
معه،  املتخا�شم  الآخر  الطرف  اإىل  م�ِجعٍة  �شربٍة  لت�جيه  اأو  للنف�س،  انتقامًا  اأو 
َعت بجانب احلكمة  ع هذه الأحكام لتحقيق امل�شلحة الفردية، بل ُو�شِ بينما مل ُت�شرَّ
ومراعاة م�شالح الآخرين كي يحّدَد الفرُد ِمن خاللها ما ه� القرار الأن�شب يف مثل 
هذا امل�قف، تخفيفًا على نف�شه وعلى الآخرين تبعات الُعقد املحتَمل ت�شّكلها نتيجة 
اخل�ش�مات والنزاعات، و�شّدًا للباب الذي قد تقتحم عليه من خالله الكثري من 
آَياِت  َتتَِّخُذوْا  ال�شلبيات الكفيلة باإرباك حياته، ولنجعل من ق�له »تعاىل«: {َواَل 
َن اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة  اهللَِّ ُهُزًوا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم مِّ
ُقوْا اهلل َواْعَلُموْا َأنَّ اهلل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم} الأ�شا�َس يف م�اقِفنا  َيِعُظُكم ِبِه َواتَّ

وقراراِتنا وردوِد اأفعاِلنا.
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فلرمبا  اهلل«..  »ِذكــر  اأم  ال�شالة  واأعظم..  اأهــم  اأيهما  عن  النا�س  �شاألُت  ل� 
اأهم واأعظم  اأن ال�شالة  اأغلب النا�س هي  اإليها  اأن الإجابة التي يبادر  ت�افق�نني 
وقراءة  القيام  اأن  كما  متامًا  ال�شالة،  من  اهلل« جزء  »ذكر  واأن  اهلل«،  »ذكر  من 

الفاحتة والرك�ع وال�شج�د والدعاء من اأجزاء ال�شالة.
َما  ولكن عندما نع�د اإىل القراآن الكرمي �شنجد اأن اهلل »تعاىل« يق�ل: {اْتُل 
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر  الَة ِإنَّ الصَّ ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ

َوَلِذْكُر اهلِل َأْكَبُر َواهلُل َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن} »العنكب�ت:45«.
الذي  فما  ال�شالة،  اأكر من  »ِذكــَر اهلل«  اأن  ووا�شحة يف  الآيــة �شريحة  هذه 

اأوقَعنا يف هذا اخلطاأ؟
1. عدم تك�ين معرفتنا من خالل القراآن بلحاظ ك�نه املرجع الأول يف ذلك، 
وجعلنا بع�س الروايات التي اأحيانًا ل نعلم مدى �شحة �شدورها عن النبي »�س« اأو 

مة الإمام »عليه ال�شالم«، اأو دقة م�شم�نها، مقَدّ
على القراآن الكرمي، مما �شّبب لنا خلاًل منهجيًا ومفاهيميًا يف اأكث من اجتاه.

2. التف�شري اخلاطئ للم�شطلحات القراآنية، كم�شطلح »ِذكر اهلل« مثاًل.
ليق�ل: يف هذا  يبادر  الكالم  ي�شمع مثل هذا  اأن  البع�س مبجّرد  فاإن  بالطبع، 

8 ن�فمر 2019 م11 ربيع الأول 1441

اخلطبة الأوىل
كر أم الصالة؟ أيهما أكرب.. الذِّ

32
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الكالم حتري�س على اإهمال ال�شالة وتركها، يف ال�قت الذي نعاين فيه من التزام 
اأبنائنا على اللتزام بال�شالة.

ل اأبدًا اأنا ل�شت يف وارد التحري�س على اإهمال ال�شالة.. لأنني مل اأقل اأ�شاًل اأن 
ال�شالة غري مهمة، بل قلت اأن »ذكر اهلل اأكر« من ال�شالة.

وهذا متامًا مثل اأن اأق�ل للمري�س بال�شّكر: »تناُول الطعام ال�شحي واأن تعرف 
فهل  ذاتــه«..  الطعام يف حد  تناول  من  اأهم  الأطعمة جتتنب  اأي  وعن  تاأكل  ماذا 
بق�لك هذا حتّر�س �شد  اأنت  ويق�ل:  اآخر  وياأتي  الأكل؟  على عدم  هذا حتري�س 

الأحاديث، وُتبعد النا�س عن النبي واأهل بيته.
اأُبعد النا�س عن النبي  اأن  اأريد  �شًا �شد الأحاديث، ول  اأنا ل�شت حمرِّ اأبدًا،  ل 
واآله.. لكن اأق�ل لكلٍّ م�قعه.. هناك تراتبية.. ومتى ما اأهملنا هذه الرتاتبية وقعنا 
يف اخلطاأ. كلنا يحفظ حديث الثقلني ويقّدمه كحّجة على الآخرين يف مقام بيان 
عرتة النبي، ولكننا نتغافل اأو ل نحب اأن ننتبه اإىل جانب ِمن هذا احلديث حيث 
ْكُتْم  �شَّ يق�ل فيه النبي »�شلى اهلل عليه واآله« كما روي عنه: )اإِينِّ َتاِرٌك ِفيُكْم َما اإِْن مَتَ
لُّ�ا َبْعِدي، اأََحُدُهَما اأَْعَظُم ِمَن الآَخِر( ويف رواية اأخرى: »اأكر من الآخر«  ِبِه َلْن َت�شِ
َقا  ِتي اأَْهُل َبْيِتي ، َوَلْن َيَتَفرَّ َماِء اإِىَل الأَْر�ِس ، َوِعرْتَ ُدوٌد ِمَن ال�شَّ )ِكَتاُب اهلِل َحْبٌل مَمْ

َحتَّى َيِرَدا َعَليَّ احَلْ��َس َفاْنُظُروا َكْيَف َتْخُلُف�يِن ِفيِهَما(.
القراآن  تقدمي  اإىل �شرورة  تنبيهًا  تت�شّمن  الأكرية  اأو  الأعظمية  األي�شت هذه 
كمرجع اأّول يف بناء املعرفة الدينية، بالإ�شافة اإىل جعِله املعيار يف تقييم ما ي�شلنا 

من كالم النبي واآله؟
ي  النبي »�شلى اهلل عليه واآله« نف�شه اأ�ّش�س لهذا املنهج حيث قال: »ما جاَءُكم عنِّ
فاعِر�ش�ُه على كتاِب اهلِل فما وافَقُه فاأَنا قلُتُه، وما خالَفُه فَلم اأقلُه«، ويف لفظ اآخر: 
واإْن خاَلَفه  واَفَقه فاقَبل�ُه،  فاإذا  اهلِل،  �ه على كتاِب  ي حديٌث فاعِر�شُ ُرِوَي عنِّ »اإذا 
وه«. والعرتة اأّكدوا ذات املنهج يف التقييم ويف حفظ الرتاتبية ففي الكايف عن  فُردُّ
اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم« قال: )قال ر�ش�ل اهلل »�س«: اإّن على كلِّ حقٍّ حقيقًة، 
وعلى كلِّ �ش�اٍب ن�رًا، فما وافق كتاَب اهلل فخذوه وما خالَف كتاَب اهلل فَدُع�ه«. 

وفيه اأي�شًا عنه »عليه ال�شالم«: »ما مل ي�اِفق ِمن احلديث القراآَن فه� زخرف(.
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 فكي نفهم كيف ميكن اأن يك�ن ِذكُر اهلل اأوىل واأكر، لبد اأن نع�د اإىل نف�س 
القراآن الكرمي لنبني معرفتنا ملفه�م ذكر اهلل من خالل القراآن، وحينها �شتت�شح 

الأم�ر، ون�شع كل �شيء يف م��شعه.
 و�شتك�ن يل فيما يلي وقفة ملحاول ت��شيح مفه�م »ِذكر اهلل« كما جاء يف القراآن 

الكرمي.

اخلطبة الثانية
تصحيح مفهوم الذكر

ت�قفت فيما م�شى عند حماولة ا�شتي�شاح م�شطلح »ِذكر اهلل« يف ال�شتعمال 
القراآين، فلنالحظ الآيات التالية لنفع �شيئًا من الغم��س عن املراد من ذلك: 
ْيَطاُن َأن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر  {ِإنََّما ُيِريُد الشَّ
»املــائــدة:91«..  مُّنَتُهوَن}  َأنُتم  َفَهْل  الِة  الصَّ َوَعِن  اهلِل  ِذْكِر  َعن  ُكْم  َوَيُصدَّ

فال�شالة عن�ان، و»ِذكر اهلل« عن�ان اآخر.
ويتكرر نف�س الأمر يف ق�له »تعاىل«: {ِرَجاٌل اّل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع َعن 
اْلُقُلوُب  ِفيِه  َتَتَقلَُّب  َيْوًما  َيَخاُفوَن  َكاِة  الزَّ َوِإيَتاء  الِة  الصَّ َوِإَقاِم  اهلِل  ِذْكِر 

َواأَلْبَصاُر} »الن�ر:37«.
 الآية 19 من املجادلة تتحدث عن املنافقني، ولرمبا عن فئة من �شعاف الإميان 
الذين اأ�شاع�ا الب��شلة، فاّتخذوا من بع�س اأعداء اهلل اأولياء:{َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن 
ِمْنُهْم َوَيْحِلُفوَن َعَلى اْلَكِذِب  ا ُهم مِّنُكْم َوال  َتَولَّْوا َقْوًما َغِضَب اهلُل َعَلْيِهم مَّ
اأيِّ ِذكر  ِذْكَر اهلِل}. فعن  َفَأنَساُهْم  ْيَطاُن  الشَّ َعَلْيِهُم  اْسَتْحَوَذ  َيْعَلُموَن..  َوُهْم 

تتحدث الآية؟ هل تق�شد اأنهم ترك�ا �شالَتهم مثاًل؟ 
ل اأبدًا، فقد كان املنافق�ن - وكذلك �شعاف الإميان - حري�شني على اأن َيظهر 
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التزامهم بالعبادات الإ�شالمية. بل اإن املنافقني بن�ا م�شجدًا خا�شًا بهم: {َوالَِّذيَن 
َحاَرَب  لَِّمْن  َوِإْرَصاًدا  اْلُمْؤِمِننَي  َبْيَن  َوَتْفِريًقا  َوُكْفًرا  ِضَراًرا  َمْسِجًدا  اتََّخُذوْا 

اهلَل َوَرُسوَلُه ِمن َقْبُل َوَلَيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى} »الت�بة:107«.
ِإَذا  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   وحتى بالن�شبة اإىل �شالة اجلمعة، مل تقل الآية: {َيا 
اهلِل  »ِذْكِر  قالت:  بل  الصالة،  ِإَلى«  َفاْسَعْوا  اْلُجُمَعِة  َيْوِم  ِمن  الِة  ِللصَّ ُنوِدي 
ل  اأنها  العبادة  هذه  فميزة  َتْعَلُموَن}.  ُكنُتْم  ِإن  لَُّكْم  َخْيٌر  َذِلُكْم  اْلَبْيَع  َوَذُروا 

تقت�شر على ال�شالة بل على اخلطبتني اللتني تذّكران النا�س باهلل.
• املعىن الصحيح:

اإذا اأردنا اأن نعرف معنى »ِذكر اهلل« فعلينا اأن ن�شرتجع ق�ُله »تعاىل«: {َواْذُكر 
ًعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َوالَصاِل َواَل  رَّبََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّ
كر  »الذِّ بعن�ان  واملعروف  بالق�ل،  كر  فالذِّ »الأعــراف:205«.  اْلَغاِفِلنَي}  َن  مِّ َتُكن 
الت�شرع  اإطــار  يف  يك�ن  اأن  يجب  والــذي  اهلل،  ِذكــر  و�شائل  ِمن  و�شيلة  اللِّ�شاين« 

َن اْلَغاِفِلنَي«. واخل�ف، اأما »ِذكر اهلل« فه� ما يقابل »الغفلة« »َوَل َتُكن مِّ
• ليس الذكر اللساين:

وهذا ما �شّرح به الإمام ال�شادق »عليه ال�شالم« ب��ش�ح حيث قال: »ِمن اأ�شّد 
ما فر�س اهلل »تعاىل« على خلقه ِذكُر اهلل كثريًا، ثم قال »عليه ال�شالم« م�شححًا 
املفه�م الدارج لدى النا�س ح�ل ذكر اهلل »اأَما ل اأعني �شبحان اهلل، واحلمد هلل، 
ول اإله اإل اهلل، واهلل اأكر  واإن كان منه  ولكن ذكر اهلل »تعاىل« عند ما اأحّل وحّرم، 

فاإن كان طاعة عمل بها، واإن كان مع�شية تركها«.
 من هنا نق�ل اأنَّ »ِذكر اهلل« بح�شب امل�شطلح القراآين يعني اأن ت�شتح�شر الرقابة 
الإلهية دائمًا.. اأن ل تغفل عن حقيقة اأن اهلل حا�شر حيثما كنت.. واأنه �شيحا�شبك، 

واأن هذا احل�شاب �شيرتتب عليه اأثٌر يف الآخرة.. فكيف �شيك�ن �شل�ُكك؟
• مفهوم أعظم:

 »ِذكُر اهلل« بهذا املفه�م اأكر واأهم واأعظم من ال�شالة، وال�شالة و�شيلة واأداة 
كر، ومن ي�شّلي ويغفل عن اهلل،  كر، ومن ل ي�شلي ل يحقق هذا الذِّ لتحقيق هذا الذِّ
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كر، وبالتايل فاإنَّ حاَله حال َمن ل  ق هذا الذِّ ول يراقب اهلل يف نف�شه واأم�ره مل يحقِّ
ي�شّلي، لأن الغاية يف احلالتني مل تتحقق.
• تناقضات السلوك والظاهر:

ر لنا كيف ميكن اأن يك�ن مّمن ي�ؤم امل�شاجد ليل نهار: َمن ياأكل اأم�اَل  وهذا يف�شِّ
النا�س بالباطل، ويظلم اأقرب النا�س اإليه، ويك�ن من الفا�شدين، ويتعاون على الإثم 

والعدوان، ول يتناهى عن منكر.. اإلخ القائمة.
• عالقة تصاعدية:

اأكرر مرة اأخرى - كما ذكرت فيما م�شى - اأن ما �شبق ل يعني الت�شجيع على 
ترك ال�شالة ما دام الإن�شان ل ُيحقق »ِذكَر اهلل« من خاللها، بل يعني �شرورة اأن 
مها من خالل مقداِر  ق هذه النتيجة، واأن نراقب �شالَتنا ونقيِّ نطّ�ر من �شالتنا لُتحقِّ
بهذه  اإح�شا�ُشنا  ازداد  فكّلما  �شل�كياِتنا،  خالِل  ومن  الإلهية،  بالرقابة  اإح�شا�ِشنا 
الرقابة وانعك�س ذلك على �شل�كياِتنا، كلما تاأّكدنا اأننا ن�شري يف الجتاه ال�شحيح، 
واأننا نذكر اهلل.. وكلما ت�شاءل ذلك حتى يتال�شى، وكانت اأفكاُرنا على خالف ما 
يريد اهلل، و�شل�كياُتنا الجتماعية على خالف ما يريد اهلل، واأخالُقنا على خالف 
ما يريد اهلل، وم�اقُفنا على خالف ما يريد اهلل، اأدركنا اأننا من الغافلني، واأننا قد 

اأ�شعنا الب��شلة الإلهية.
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اخللق  كان �شاحب  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن  �شك يف  ول  ريب  ل 
الرجال:  خماطبًا  القائل  وه�  زوجاته  مع  تعاماًل  النا�س  اأف�شل  وكــان  العظيم، 
)خرُيكم خرُيكم لأهله( اأي اأن تكامل ال�ش�رة الإميانية والأخالقية والجتماعية 
للرجل ل تتحقق اإل من خالل ُح�شن تعامله مع زوجته واأبنائه، وكلما ارتقى يف ذلك 
واآله«: )واأنا خرُيكم  اإيجابًا، ثم قال »�شلى اهلل عليه  ارتقى يف �ش�رته الإجمالية 
البيت  داخــل  خالفات  وقــ�ع  عن  حتــّدث  الكرمي  القراآن  فــاإن  هــذا،  ومع  لأهلي(. 
النب�ي، بينه وبني بع�س اأزواجه، وبامل�شت�ى الذي تطّلب اأحيانًا تدّخاًل اإلهيًا ل�شالح 

النبي، من اأجل �شرعة اإنهاء امل�شاألة، حفاظًا على �شمعة هذا البيت ومكانته.
ُم  واحدة من هذه امل�شاهد ما جاء يف �ش�رة التحرمي: {َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ
َتُتوَبا  ِإن  رَِّحيٌم...  َغُفوٌر  َواهلُل  َأْزَواِجَك  َمْرَضاَت  َتْبَتِغي  َلَك  اهلُل  َأَحلَّ  َما 
ِإَلى اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َوِإن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفِإنَّ اهلَل ُهَو َمْوالُه َوِجْبِريُل 
َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي َواْلَمالِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهرٌي، َعَسى َربُُّه ِإن َطلََّقُكنَّ َأن ُيْبِدَلُه 
ْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثيَِّباٍت  َأْزَواًجا َخْيًرا مِّنُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّ

َوَأْبَكاًرا} »التحرمي:15«.
 وحدوث مثل هذه اخلالفات يف ال�قت الذي كان فيه ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
واآله« خرَي النا�س اإىل اأهله اإمنا يع�د للطرف الآخر من امل�شكلة الذي قد ي�شدر عنه 

15 ن�فمر 2019 م18 ربيع الأول 1441

اخلطبة الأوىل
اخلالفات الزوجية يف البيت النبوي
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اإىل مثل ذلك، يف ال�قت الذي كان  ت�ؤّدي  التي  ما ي�شبب بع�س الأج�اء امل�شح�نة 
ي�شعى فيه النبي اأن يعالج الأم�ر بحكمة، ول� بالتخّلي والتنازل عن حقٍّ من حق�قه، 

اأو عن اأمر متاٍح له، كما ه� وا�شح يف الآيات ال�شابقة.
والتدابري  الأحــكــام  ببع�س  حماطًا  ا�شتثنائيًا  و�شعًا  النب�ي  للبيت  اإن  ثم   
اآيات من �ش�رة  ل�شمعته وخ�ش��شيته، وذلك من قبيل ما جاء يف  دة رعايًة  امل�شدَّ
َن النَِّساء...} {َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ  الأحزاب: {َيا ِنَساء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ
َج اْلَجاِهِليَِّة اأُلوَلى} {َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن  ْجَن َتَبرُّ َوال َتَبرَّ
َوَراء ِحَجاب}. وقد ذكرُت ِمن قبل اأن احلجاب هنا ل يعني اللبا�س، بل احلاجز.

 هذا م�شافًا اإىل زهد النبي ذاتًا، بالإ�شافة اإىل خ�ش��شية م�قعه كقائد، مبا 
اأي مظهر من  والتخّلي عن  النا�س فقرًا وحاجة،  اأ�شد  ي�ا�شي  اأن  يحّمله م�شئ�لية 

مظاهر الإقبال على الدنيا.
 وقد روي عن اأم امل�ؤمنني عائ�شة: )ما �شبع اآُل حممد »�شلى اهلل عليه واآله« منذ 

َقِدم املدينة ِمن طعام الُرِّ ثالَث لياٍل تباعًا حتى ُقب�س(. 
ما  �شهرًا  َلنمكُث  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  اآَل حممد  ا  كنَّ )اإن  اأخرى:  رواية  ويف 

ن�شت�قد بنار، اإْن ه� اإل التمر واملاء(.
 وبني اأيدينا م�شهد اآخر، فعن زرارة، عن اأبي جعفر الباقر »عليه ال�شالم« قال: 
)كان ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اإذا اأراد ال�شفر �شّلم على من اأراد الت�شليم 
عليه من اأهله، ثم يك�ن اآخر من ي�شلم عليه فاطمة »عليه ال�شالم«، فيك�ن ت�جهه 
اإىل �شفره من بيتها، واإذا رجع بداأ بها، ف�شافر مرة وقد اأ�شاب علٌي »عليه ال�شالم« 
�شيئًا من الغنيمة، فدفعه اإىل فاطمة، ثم خرج، فاأخذت �ش�ارين من ف�شة وعّلقت 
على بابها �شرتًا، فلما قدم ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« دخل امل�شجد، فت�جه 
اأبيها �شبابًة  اإىل  ال�شالم« كما كان ي�شنع، فقامت فرحة  »عليه  بيت فاطمة  نح� 
و�ش�قًا اإليه، فنظر »�شلى اهلل عليه واآله« فاإذا يف يدها �ش�اران من ف�شة، واإذا على 
بابها �شرت، فقعد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« حيث ينظر اإليها، فبكت فاطمة 
بابها  من  ال�شرت  ونزعت  ابنيها  فدعت  قبلها،  اأبي  هذا  �شنع  ما  وقالت:  وحزنت 
وخلعت ال�ش�ارين من يدها، ثم دفعت ال�ش�ارين اإىل اأحدهما وال�شرت اإىل الآخر، 
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غري  بعدك  اأحدثنا  ما  له:  وق�ل  ال�شالم  فاأقرئاه  اأبي  اإىل  انطلقا  لهما:  قالت  ثم 
هذا، فما �شاأنك به؟ فجاءاه فاأبلغاه ذلك عن اأمهما، فقّبلهما ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل 
عليه واآله« والتزمهما، واأقعد كلَّ واحد منهما على فِخذه، ثم اأمر بذينك ال�ش�ارين 
ة، ق�م من املهاجرين مل يكن لهم  فَّ فُك�شرا، فجعلهما قطعًا قطعًا، ثم دعا اأهَل ال�شُّ
منازل ول اأم�ال، فق�شمه بينهم قطعًا، ثم جعل يدع� الرجل منهم العاري الذي ل 
فاإذا  الرجل  ي�ؤزر  ال�شرت ط�ياًل ولي�س له عر�س، فجعل  ي�شترت ب�شيء. وكان ذلك 
عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  قال  ثم  اأُزرًا...  بينهم  ق�شمه  قَطَعه، حتى  عليه  التقا 
وليحليّنها  ك�ش�ة اجلنة،  ال�شرت من  بهذا  اهلل  ليك�ش�نها  فاطمة،  اهلل  واآلــه«: رحم 

بهذين ال�ش�ارين ِمن ِحلية اجلنة(.
 ل �شك اأن هذا ال��شع امل�شتمل على القي�د الإ�شافية، وج�ش�بة العي�س بذلك 
امل�شت�ى، اأمٌر �شعب ل يتحّمله كلُّ اأحد، وه� ما قد يدفع بالأم�ر اأن ت�شل - ببع�س 
ال�شتمرار،  على  القدرة  بعدم  ال�شع�ر  عند  م�شدودة،  طريق  اإىل   - النبي  اأزواج 

والتفكري - ولرمبا الت�شريح - بذلك.
 فكيف كان تعامل النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف مثل هذا الظرف؟ وماذا قّدم 
له القراآن الكرمي ولنا من ت�جيهات تهدف اإىل التعامل الإن�شاين الراقي واحلكيم 

الذي حُتَفظ من خالله كرامة الطرفني وحق�قهما؟
 �شيك�ن حديثي فيما يلي باإذن اهلل حماولة ل�شتي�شاح ذلك.

اخلطبة الثانية
عندما طلق النيب زوجته

اأزواجــه  بع�س  واجــه من  واآلــه«  »�شلى اهلل عليه  النبي  اأن  فيما م�شى  ذكــرُت 
حالة من عدم القدرة على ال�شتمرار يف ال��شع املعي�شي ال�شتثنائي اخلا�س ببيت 
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النب�ة، ولرمبا الرغبة - ت�شريحًا اأو تلميحًا  - يف اإنهاء العالقة الزوجية بينهما... 
فكيف عالج القراآن والنبي هذه امل�شاألة؟

• قبول أو تسريح:
وا�شحًا  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  لأزواج  امل�ّجه  القراآين  اخلطاب  جاء   
ْنَيا َوِزيَنَتَها  َْزَواِجَك ِإن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ و�شريحًا: {َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقل ألِّ
} وذلك باأن تاأخذ كل واحدٍة منكن حق�قها ال�اجبة بالعقد، مع  َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ
زيادة على ذلك من نفقٍة اأو عطّيٍة مقب�لٍة، كما قال تعاىل يف الآية 241 من �ش�رة 
تق�ى ل  َمن عنده  اْلُمتَِّقنَي}  َعَلى  َحّقا  ِباْلَمْعُروِف  َمَتاٌع  البقرة: {َوِلْلُمَطلََّقاِت 
يف  حريتكن  لتاأخذن  َجِمياًل}  َسَراًحا  ْحُكنَّ  {َوُأَسرِّ الإلهي  احلكم  بهذا  يعبث 
اَر  اأج�اء امل�دة والر�شا والإح�شان واملعروف {َوِإن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اهلَل َوَرُسوَلُه َوالدَّ
والت�شحية  التبعُّل  وُح�شن  ال�شر  مع  امل�ش�ار  لإكمال  ا�شتعداد  وعلى  الِخَرَة} 
ِلْلُمْحِسَناِت  َأَعدَّ  اهلَل  {َفِإنَّ  ال�شخ�شية  امل�شلحة  على  العامة  امل�شالح  وتقدمي 

ِمنُكنَّ َأْجًرا َعِظيًما} »الأحزاب:29-28«.
• تعامل راقي:

 هكذا يك�ن التعامل الراقي والإن�شاين عندما ت�شل الأم�ر بني الزوجني اإىل 
»َوِلْلُمَطلََّقاِت  َجِمياًل«  َسَراًحا  ْحُكنَّ  َوُأَسرِّ ُأَمتِّْعُكنَّ  {َفَتَعاَلْيَن  م�شدودة:  طريق 
َأْو  ِبَمْعُروٍف  َفِإْمَساٌك  َتاِن  َمرَّ الُق  اْلُمتَِّقنَي} {الطَّ َعَلى  ا  َحقًّ ِباْلَمْعُروِف  َمَتاٌع 
َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن.... َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو 

ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َواَل ُتْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا لَِّتْعَتُدوْا} »البقرة:231-229«. َسرِّ
 حيث ل تتحّ�ل الأو�شاع بينهما يف اأج�اء الطالق اأو النف�شال اأو اخل�ش�مة 
اإىل ما ي�شبه �شاحة حرٍب بني عدّوين لدودين، بحيث تدفع بكلٍّ منهما اإىل ا�شتخدام 
اأب�شع ال��شائل لإنزال الهزمية بالآخر، اأو النتقام منه، اأو ابتزازه، اأو الت�شهري به، 

اأو حت�يل حياته اإىل جحيم م�شتمر.
• أميمة الكندية:

اأو  اأميمة  تــزّوج من  واآلــه«  ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه  اأن  ال�شرية  تذكر كتب   

Afaq Jomaa 3.indd   184Afaq Jomaa 3.indd   184 3/18/2020   6:03:22 PM3/18/2020   6:03:22 PM



185

اأ�شماء بنت النعمان اجل�نية الكندية، و�شفت باجلمال، وكانت ذات ح�شب ون�شب، 
�قة؟  وكندة كانت مملكة، فلما دخل عليها النبي قالت: )وهل تهب امللكة نف�شها لل�شُّ
قال: فاأه�ى بيده ي�شع يده عليها لت�شكن، فقالت: اأع�ذ باهلل منك. فقال: قد ُعذِت 
مبعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا اأبا اأ�شيد، اك�ُشها رازقيتني( ن�ع من الثياب الط�يلة 

امل�شن�عة من الكتان )واأحلقها باأهلها(.
• انسداد الطريق:

 ولالأ�شف، فاإن ق�شايا الطالق والنف�شال واخل�ش�مة بني الأزواج يف جمتمعاتنا 
الي�م هي اأبعد ما تك�ن - يف الأعم الأغلب - عن مثل هذه احلالة الراقية والإن�شانية 

واحل�شارية من التعامل الذي يحفظ كرامة طريف الق�شية وحق�قهما.
على  الطالق  عن  ــزوج  ال فيها  ميتنع  التي  تلك  احلــالت  واأ�ــشــ�اأ  اأعقد  ومــن   
الرغم من ان�شداد طريق ال�شتمرار يف احلياة الزوجية بينهما، وبعد كل حماولت 
الإ�شالح، حيث ي�شتغل انح�شار �شلطة الطالق به، وي�ّظف ذلك يف النتقام من 

زوجته ويذرها معلقة، ل زوجة ول مطلقة.
الزمان، وتراكم  اأو�شاع املحاكم يف هذا  تعقيدات  اأخذنا بعني العتبار  واإذا   
وافتقاد  املرهقة،  املالية  وتكاليفها  ل�شن�ات،  فيها  التخا�شم  وامتداد  الق�شايا، 
احلاكم،  طالق  حق  ميلك�ن  ممن  حماكمنا  يف   - العدول  الفقهاء  من   - الق�شاة 

ف�شتك�ن �ش�رة ال��شع املعقد وال�شيء اأكث و�ش�حًا.
• إعادة اقتراح:

عند  الفتاة  ت�عية  م�شاألة  يف  بجّدية  التفكري  تقريبًا  �شنة  قبل  اقرتحت  وقد   
اأن تك�ن وكيلة  اأن ت�شرتط يف عقد الزواج  باإمكانها  اأن  اإقدامها على الزواج على 
عن زوجها يف اأمِر طالقها، اإما ُمطَلقًا، اأو يف ظرف معنّي، واأنه ل� اأرجعها يف عّدة 
الطالق الرجعي ا�شتمّرت وكالتها يف الطالق، اأو اأن تك�ن ال�كالة لأبيها، اأو يك�ن 

ذلك حمدودًا يف حالة الطالق اخُللعي... اإلخ.
 ولأن امل�شاألة ذات تعقيدات متعددة اجل�انب، ولأنها ق�شية غري ماأل�فة، ولأننا 
ل منلك دلياًل عمليًا على اأن هذا الإجراء ميّثل حاًل يعالج م�شكلة اجتماعية دون 
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النقا�شية  بع�س احللقات  اقرتحت عقد  فقد  لذا  يفاقمها،  قد  لرمبا  بل  �شلبيات، 
التي ي�شرتك فيها اأولياء الأم�ر وال�شباب من اجلن�شني وبع�س علماء الدين ورجال 
القان�ن واملخت�شني يف علم الجتماع وعلم النف�س للخروج بت�شّ�ر عملي ح�لها.. 

�ش�اء مع اأو �شد.
 وقد علمت قبل �شهر تقريبًا، من اأخي العزيز �شماحة ال�شيخ ح�شن ال�شفار، 
وه� من اأعالم القطيف كما ل يخفى، اأن هذه امل�شاألة - ومنذ عدة �شن�ات - �شارت 
من  ال�شتيحا�س  حالة  تخّطى  القطيف  جمتمع  واأن  هناك،  بها  ومعم�ل  دارجــة 
تطبيقها. ولرمبا يك�ن النفتاح على جتربتهم يف هذا املجال مما ُيعني على جالء 

ال�ش�رة عندنا.
• حمّطات عملية:

 اإننا يف ذكرى امل�لد النب�ي ال�شريف اإذ ن�شتح�شر يف ذاكرتنا ويف خطاباتنا ويف 
منتدياتنا �شريَته املباركة، ومعامَل �شخ�شيِته العظيمة، فاإننا بحاجة اإىل اأن نحّ�ل 
ذلك كلَّه اإىل حمّطات لتفعيل ال�ش�ر الإيجابية التي تزخر بها على م�شت�ى التكامل 
الذاتي والجتماعي، واأن ل جنعلها حبي�شَة الن�ش��س والنف��س مبا ل يتجاوز حّد 
التعظيم والتباهي. و�شريُته احلكيمة يف تعامله مع اأزواجه، ويف اأج�اء اخلالفات 
الأ�شرية، وما جاء ح�ل ذلك من و�شايا ومعاجلات قراآنية، جديٌر باأن يتحّ�ل اإىل 
منهج عملي يف اإطار التعامل مع الأو�شاع امل�شابهة التي قد نعي�شها اأو قد تع�شف 

بنا من حيث ل نت�قع ول نريد.
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من املعل�م اأن لدينا يف ال�شريعة الإ�شالمية اأوامر تبلغ يف اإلزامها حّد ال�ج�ب، 
واأي�شًا ن�اهي تبلغ يف اإلزامها حّد احلرمة. واإمياننا باأن اهلل »عز وجل« حكيم، واأن 
د باأن هذه الإلزامات  ل عبثية يف اأعماله ول يف ت�شريعاته يجعلنا نق�ل من دون تردُّ
الآمرة والناهية مل تاأِت عبثًا، بل جاءت تبعًا للم�شالح واملفا�شد، واملنافع وامل�شار.

ح ب�ج�د مثل هذا الرتباط بني الإلزامات   كما اأن عددًا من الن�ش��س ُت�شرِّ
من جهة، وبني امل�شالح واملفا�شد، واملنافع وامل�شار... وذلك من قبيل املروي عن 
الإمام الر�شا »عليه ال�شالم« اأنه قال: )اإن اهلل »تبارك »تعاىل« مل ُيبح اأكاًل ول �ُشربًا 
اإل ملا فيه املنفعة وال�شالح، ومل يحّرم اإل ما فيه ال�شرر والتلف والف�شاد، فكل نافع 
مق�ٍّ للج�شم فيه ق�ة للبدن فحالل، وكل م�شرٍّ ُيذهب بالق�ة اأو قاتٍل فحرام، مثَل 
م�م وامَليتة والدم وحلم اخلنزير(. وعنه »عليه ال�شالم«: )فاإْن قال قائل: مِلَ  ال�شُّ
اأمَر اهلل العباد ونهاهم؟ قيل: لأنه ل يك�ن بقاوؤهم و�شالحهم اإل بالأمر والنهي، 

واملنع عن الف�شاد والتغا�شب(... وهناك اأدلة اأخرى ت�ؤكد ذلك.
على  تع�د  ل  قد  واملفا�شد  وامل�شالح  وامل�شار  املنافع  هــذه  اأن  مالحظة  مع   
خاللها  من  املدف�ع  ال�شرر  اأو  الإيجابي،  مــردودهــا  يك�ن  قد  بل  نف�شه،  الفرد 
اأن ال�شرر واملف�شدة بخ�ش��س النهي عن  العام. لحظ كيف  اإىل ال�شالح  راجعًا 
آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {َيا  عامة:  مب�شلحة  مرتبط  منه   جانب  يف  واملي�شر   اخلمر 

22 ن�فمر 2019 م25 ربيع الأول 1441

اخلطبة الأوىل
قطرة من مخر
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ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه  ْن َعَمِل الشَّ ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس مِّ
َواْلَبْغَضاَء ِفي  اْلَعَداَوَة  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع  َأن  ْيَطاُن  ُيِريُد الشَّ ِإنََّما  ُتْفِلُحوَن،  َلَعلَُّكْم 
مُّنَتُهوَن}  َأنُتم  َفَهْل  اَلِة  الصَّ َوَعِن  اهلِل  ِذْكِر  َعن  ُكْم  َوَيُصدَّ َواْلَمْيِسِر  اْلَخْمِر 
»املائدة:90-91«. كما اأن بع�شها قد يع�د على غري الإن�شان، كما يف املروي يف كتاب 
»َمن ل يح�شر الفقيه« لل�شدوق عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه: )اأب�شر ناقة 
ِدها وربُطُهَما معًا بالعقال لتبقى باركًة  مُّ ُر�شِغها اإىل َع�شُ معق�لة(عْقل الدابة: �شَ
)وعليها جهاُزها( وهذا يرهقها جدًا، فاإما اأن ُيفك العقال اأو اأن ُينَزل اجلهاز ِمن 

على ظهرها )فقال: اأين �شاحُبها؟ ُمروه فلي�شتعد غدًا للخ�ش�مة(.
 والإ�شكال الذي ُيطرح يف هذا الإطار: اإذا كان حترمي اخلمر مثاًل ب�شبب اأنه 
ُم�شكر، وما يرتتب على �شربه من ف�شاد وم�شار على امل�شت�ى ال�شخ�شي والعام... 
خاللها  من  يتحقق  ل  بحيث  اخلمر  من  قطرًة  الإن�شان  َي�شرب  اأن  َيحُرم  فلماذا 
الإ�شكار ول الإدمان، ول ترتتب من خالل ذلك املف�شدة املذك�رة يف الآية بخ�ش��س 

العداوة والبغ�شاء وال�شد عن ذكر اهلل وال�شالة؟
 وهكذا، اإذا كان حترمي اأكل حلم اخلنزير ب�شبب اأ�شراره ال�شحية، وا�شتطاع 
الإن�شان اأن ي�شتخل�س منه كل هذه امل�شار، واأّكد العلم باأن هذا اللحم اأ�شبح غري 

م؟ م�شّر... فلماذا ُيحرَّ
اأو  مة من الغناء وامل��شيقى، ل� مت ذلك مرة   ومثل ذلك �شماع الأق�شام املحرَّ
مرات متفرقة، دون اأن ترتّتب الآثار النف�شية والأخالقية والإميانية على الفرد... 

فلماذا تبقى حمّرمة؟
ال�شخ�شية  بناء  اأو يحقق  التق�ى  يناَل  اأن  الإن�شان من  ل� متّكن  املقابل،   ويف 
الأخالقية املتزنة وال�شاحلة عر طريق اآخر �ش�ى العبادات ال�شرعية -كال�شالة-  

فلماذا نلزمه بها؟
 فبح�شب الفر�س ال�شابق كان الإيجاب تابعًا للم�شلحة واملنفعة، واملفرو�س هنا 
ال�شابقة  الأمثلة  واملفرو�س يف  وال�شرر،  للمف�شدة  تابعًا  التحرمي  حتققها... وكان 

انتفاء ذلك... فلماذا يبقى الفرد مكلفًا بها؟
 �شاأحاول اأن اأجيب عن هذا الإ�شكال فيما يلي باإذن اهلل »تعاىل«.
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اخلطبة الثانية
القطرة والكأس سّيان

ميكن الإجابة على الإ�شكال ال�شابق كما يلي:
قائد  ويك�ن  التقاطعات،  يف  ال�شري  لتنظيم  املرور  اإ�شارات  ت��شع  عندما   -1
املركبة عند التقاطع يف وقت ل ت�جد فيه اأية �شيارة اأخرى يف الجتاهات املختلفة، 
وتك�ن الإ�شارة ال�ش�ئية حمراء، هل �شي�شمح له القان�ن بتجاوز الإ�شارة مع تاأّكده 
ال�شخ�شي، ول بحق  امل�شت�ى  اأ�شرار ول مفا�شد، ل على  اأية  باأنه لن تك�ن هناك 

الآخرين، ول بحق القان�ن لعدم وج�د اأحد ميكن اأن يتاأّثر؟
كان  ل�  املــرور  �شرطي  اأو  املراقبة  كامريا  واأن  بالنفي،  الإجابة  اأن  بالتاأكيد   
ر له خمالفة... ول� ا�شتكى قائد املركبة راف�شًا املخالفة، فهل �شُتقَبل  حا�شرًا �شيحرِّ

�شك�اه؟ اأو اإذا رفع ق�شية �شد
• انتهاك قوانني املرور:

اإدارة املرور، هل �شيحكم القا�شي ل�شاحله؟ جمددًا �شتك�ن الإجابة بالنفي، 
لتطبيق  لالأفراد  الأمــ�ر  تقدير  اأحال  ل�  ع  امل�شرِّ اأن  ال�ا�شح  من  ال�شبب؟  ه�  فما 
القان�ن اأو خمالفته، فلن يتحقق من ذلك �ش�ى الف��شى، ونق�س الغر�س الذي من 

اأجِله ُو�شع القان�ن. 
كل هذا عالوة على احل�ادث التي من املمكن جدًا اأن تقع نتيجة �ش�ء اأو اخلطاأ 
نف�س  التقاطع يف  �شيعر  اأحد  ي�جد  ل  اأنه  املركبة  قائد  يظن  قد  اإذ  التقدير،  يف 
ــالأرواح  ب يــ�دي  قد  الــذي  احلــادث  �شيقع  وعندها  ذلــك،  خالف  وال�اقع  ال�قت، 

واملمتلكات. 
هكذا الأمر يف الت�شريعات الإ�شالمية... ل� ُترك الأمر لتقدير الأفراد، ونظرنا 
اإىل ال�ش�رة الإجمالية، فلن ن�شهد �ش�ى الف��شى يف تطبيق النا�س لالأحكام ومبا 

ينق�س الغر�س من ت�شريعها.
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2- ت�شري بع�س الآيات والأحاديث اإىل منافع متحققة من وراء بع�س الأوامر 
العلة  تك�ن  ولكنها قد ل  التمّرد عليها،  اأو م�شار متحققة من خالل  الن�اهي،  اأو 

الكاملة لل�ج�ب اأو التحرمي.
اأو حتققت تلك  اأو احلديث،  العلة املذك�رة يف الآية   ومن هنا، ل� انتفت تلك 

املنافع ب��شيلة اأخرى، فهذا ل يعني ج�از ترك ذلك ال�اجب اأو فعل ذلك املحرم.
 فل� افرت�شنا اأن �شالح الإن�شان يف بع�س �شل�كياته حتقق من دون ال�شالة، فهل 
يج�ز لهذا الفرد اأن يرتك ال�شالة؟ اجل�اب بالنفي... وال�شبب اأن �شالح الفرد 
يف هذه ال�شل�كيات قد ل يك�ن العلة الكاملة يف ت�شريع ال�شالة، واأن هناك علاًل 
اأخرى وراء ت�شريع ال�شالة، ترتبط بامل�شالح واملفا�شد، وباإ�شالح اأبعاد اأخرى يف 
�شخ�شيته و�شل�كياته مل نلحظها... وبرتك ال�شالة نفقد هذه امل�شالح، اأو ترتتب 

هذه املفا�شد. وواحدة من هذه العلل ما �شياأتي يف الإجابة الثالثة.
3- حتقيق العب�دية هلل »عز وجل«  يف حّد ذاته  اأمٌر مطل�ب... والعب�دية تعني 
ال�شادرة عن اخلالق »عز وجل«. وهذه يف حد  والن�اهي  لالأوامر  التامة  الطاعة 

ذاتها م�شلحة للفرد واملجم�ع، ومن خاللها تتحقق املنفعة الفردية والعامة.
من  املتحققة  امل�شلحة  ولكن  فيه،  �شرر  ل  طيبًا  نف�شه  ال�شيء يف  يك�ن  فقد   
خالل ترك هذا ال�شيء والمتناع عنه -حتقيقًا للعب�دية- اأهّم واأكث نفعًا من فعله.
بع�س  تناول  اليه�د عن  نهى  »عز وجل«  اأن اهلل  التالية كيف  الآيــة   لحظ يف 
الأطعمة يف نف�س ال�قت الذي ي�شفها فيه باأنها طيبة، اأي نافعة ومفيدة لالإن�شان: 
َعن  ِهْم  َوِبَصدِّ َلُهْم  ُأِحلَّْت  َطيَِّباٍت  َعَلْيِهْم  ْمَنا  َحرَّ َهاُدوا  الَِّذيَن  َن  مِّ {َفِبُظْلٍم 
َبا َوَقْد ُنُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل  َسِبيِل اهلِل َكِثرًيا، َوَأْخِذِهُم الرِّ
اأي املتمّردين على الأوامر والن�اهي الإلهية {َعَذاًبا  ِمْنُهْم}  ِلْلَكاِفِريَن  َوَأْعَتْدَنا 

َأِليًما} »الن�شاء:160161«. 
• العبودية هلل:

طيبًا،  طعامًا  اخلنزير  حلم  جنعل  اأن  ا�شتطعنا  اأننا  افرت�شنا  ل�  وبالتايل 
بذلك  �شيتحّ�ل  فهل  لالإن�شان،  والغذائي  ال�شحي  امل�شت�ى  على  ونافعًا  مفيدًا  اأي 
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اإىل طعام حالل؟ الإجابة حتمًا هي النفي. وال�شبب ه� اأن النهي عن تناول حلم 
منه  جانب  يف  يك�ن  وقد  طيب،  غري  اأو  طيبًا  بك�نه  مقّيد  وغري  مطلق،  اخلنزير 

مرتبطًا بتحقيق العب�دية، اأو مبنافع وم�شار اأخرى غري معل�مة لنا.
 فالإ�شالم يف حني اأنه يدع� اإىل احلرية امل�شئ�لة، يدع� اأي�شًا، بل ويق�م على 
مبداأ مهم جدًا، وه� العب�دية هلل، وهي غاية من الغايات الأ�شيلة، وفيها م�شلحة 
ومنفعة مهمة يجب اأن ناأخذها بعني العتبار عند احلديث عن ارتباط الت�شريعات 

بامل�شالح واملفا�شد وباملنافع وامل�شار.
• مصاحل ومفاسد:

 اإننا كم�شلمني ن�ؤمن باأن ل عبثية يف ت�شريعات اهلل »�شبحانه وتعاىل« يف اأوامره 
الفردي  تابعة للم�شالح واملفا�شد، واملنافع وامل�شار، على امل�شت�ى  واأنها  ون�اهيه، 
والعام، وقد تتجاوز الإن�شان اأحيانًا لت�شمل ما ت�شاركه من اأ�شناف الكائنات احلية 

ومكّ�نات البيئة، بل ومبا يتجاوز احلياة الدنيا اإىل الآخرة. 
وقد  علينا،  خافيًة  اأحيانًا  تك�ن  قد  وامل�شار  واملنافع  واملفا�شد  امل�شالح  وهذه 
ها الآخر، وقد تتمّثل يف حتقيق العب�دية هلل بطاعته  تت�شح بع�شها ويغيب عّنا بع�شُ
كل حال، جتّنبًا  على  القان�ن  بتطبيق  مرتبطًة  تك�ن  قد  كما  ون�اهيه،  اأوامــره  يف 
للف��شى وامل�شار التي قد ترتّتب على التطبيق اأو التقدير اخلاطيء من قبل الأفراد 

يف احلالت ال�شتثنائية. 
اأّن خمالفَتها  بذريعِة  ون�اهيه  اهلل  اأوامــر  لتجاوز  اأن ل جمال  ندرك  هنا  من 
اجلزئية ل ترتّتب عليها مف�شدة، اأو ل تتخّلف عنها م�شلحة، اأو باّدعاء اأن حتقيق 
نف�س تلك امل�شالح ممكٌن بطرق اأخرى يبتكرها الإن�شان، ول يع�د معها يف حاجة 

اإىل اللتزام بتلك الأوامر اأو الن�اهي كاإقامة ال�شالة.

Afaq Jomaa 3.indd   191Afaq Jomaa 3.indd   191 3/18/2020   6:03:23 PM3/18/2020   6:03:23 PM



192

م��ش�ع العمالة املنزلية من الق�شايا التي ُيعاد فتحها من قبل منظمات حق�ق 
الإن�شان وو�شائل الإعالم من حني اإىل اآخر، ومن اآخرها التقرير الذي اأعدته اإحدى 
القن�ات العاملية ح�ل اأو�شاع العمالة املنزلية يف اخلليج، واأثار �شجة كبرية وردود 

فعل حتى على بع�س امل�شت�يات الر�شمية.
معاناتهم  عن  العمل  اأ�شحاب  يتحدث  امللف،  هذا  فتح  مبجرد  اأنــه  �شك  ول   
املريرة من بع�س مناذج العمالة املنزلية املتِعبة يف التعامل، واجلاهلة لأب�شط اأ�ش�س 
العمل،  عن  تقاع�شهم  اأو  هروبهم،  نتيجة  مالية  خ�شائر  من  يتكّبدون  وما  العمل، 
اأ�شحاب  الأعــزاء هم من  والأخــ�ات  الإخــ�ة  اأن احل�ش�ر من  وغري ذلك. وحيث 
العمل، فلن يك�ن احلديث عن وجهة نظرهم مفيدًا يف �شيء، و�شيك�ن جمرد ترديد 

لكالمهم و�شكاواهم وهم�ِمهم.
 وغر�شي اأن اأ�شّلط ال�ش�ء على بع�س اجل�انب الإن�شانية وال�شرعية والقان�نية 

التي يجب اأن يلتفت اإليها اأ�شحاب العمل عند التعامل مع هذا امللف.
 و�شاأبداأ مبجم�عة من الأحاديث املروية يف هذا الباب، وق�شم منها واإن كان 
يتعّلق باململ�كني، ولكن ميكن الق�ل اأّن امل�شم�ن ي�شمل العمالة املنزلية ككل، فاإذا 
كانت هذه الن�ش��س تدع� للتعامل مع اململ�كني باحُل�شنى، فمن باب اأوىل اأن يك�ن 

التعامل باحل�شنى اأي�شًا مع اليد العاملة احلّرة.

29 ن�فمر 2019 م3 ربيع الآخر 1441

اخلطبة الأوىل
العمالة املنزلية.. إطاللة على السرية
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ممل�كك  )وحقُّ  ال�شالم«:  »عليه  العابدين  زين  لالإمام  احلق�ق  ر�شالة  يف   •
�شنعته  لأنك  ودمك، مل متلكه  واأمك، وحلمك  اأبيك  وابن  ربك  َخْلق  اأنه  تعلم  اأن 
دون اهلل »تعاىل«(اأي مل ي�شبح ممل�كك لأنك �شانعه بل مَلكته بطريقة اأو باأخرى 
)ول خلقَت �شيئًا من ج�ارحه، ول اأخرجَت له رزقًا، ولكن اهلل عزوجل كفاك ذلك 
ره لك وائتمنك عليه وا�شت�دعك اإياه، ليحفَظ لك ما تاأتيه من اخلري اإليه  ثم �شخَّ
ب خلق اهلل  فاأح�شن اإليه كما اأح�شن اهلل اإليك، واإن كرهته ا�شتبدلت به، ومل ُتعذِّ

عز وجل ول ق�ة اإل باهلل(.
• عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )َمن َظلم اأجريًا اأجَره( والعالقة مع العمالة 
املنزلية عالقة اإجارة )اأحبط اهلل عمَله( اأي اأن هذا الن�ع من الظلم �شي�ؤّثر على 

قيمة اأعمال الإن�شان يف الآخرة، فيجده هباًء منث�رًا.
• ويف رواية اأخرى عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )ثالثة اأنا خ�شمهم ي�م 
اأي  اأجريًا فا�شت�فى منه(  ا�شتاأَجر  القيامة، وَمن كنُت خ�شَمه خ�شمُته... ورجٌل 

ه اأجَره(. اأّدى الأجري ما ُطلب منه )ومل ي�فِّ
»عليه  احل�شني  بن  علي  ح�شر  )ملــا  قــال:  ال�شالم«  »عليه  جعفر  اأبــي  عن   •
اأبي  به  اأو�شاين  اأو�شيك مبا  بني،  يا  ثم قال:  اإىل �شدره،  ال�فاة �شّمني  ال�شالم« 
»عليه ال�شالم« حني ح�شرته ال�فاة، ومبا َذكر اأّن اأباه( اأي اأمري امل�ؤمنني علي»عليه 

ال�شالم« )اأو�شاه به، قال: يا بني، اإياَك وظلَم َمن ل يجُد عليك نا�شرًا اإل اهلل(.
واآلــه«:  »�شلى اهلل عليه  النبي  له  له، فقال  اأ�شاَء خلــادٍم  اأنــه  اأبــ� ذر  يــروي   •
)اإِْخَ�اُنُكْم َخَ�ُلُكْم( يف هذه العبارة تقدمي للخر على املبتداأ، اأي َخ�ُلُكم اإخ�اُنكم، 
يتخّ�ل�ن  الذين  عبيدكم  اأو  خدمكم  اأي  خ�لكم  ومعنى  الأخــ�ة،  ب�شاأن  لالهتمام 
َت َيِدِه َفْلُيْطِعْمُه  َت اأَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن اأَُخ�ُه حَتْ الأم�ر اأي ي�شلح�نها )َجَعَلُهُم اهلُل حَتْ
ا َيْلَب�ُس، َوَل ُتَكلُِّف�ُهْم َما َيْغِلُبُهْم، َفاإِْن َكلَّْفُتُم�ُهْم َفاأَِعيُن�ُهْم(. ا َياأُْكُل، َوْلُيْلِب�ْشُه مِمَّ مِمَّ

 لحظ الآن يف الرواية التالية تطبيق بع�س ما جاء هنا.
• عن الإمام ال�شادق »عليه ال�شالم« قال: )يف كتاب ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 
اأمياُنكم يف �شيء ي�شقُّ عليهم، فاعمل�ا معهم فيه.  اإذا ا�شتعملتم ما ملَكت  واآله«: 
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ن  قال: واإْن كان اأبي( اأي الإمام الباقر )َلَياأُمُرُهم َفَيق�ل: َكما اأنُتم، َفَياأتي َفَينُظُر َفاإِ
كاَن َثقياًل قاَل: ِب�شِم اهلِل، ُثمَّ َعِمَل َمَعُهم. واإن كاَن َخفيفًا َتَنّحى َعنُهم(.

• وعن يا�ِشر وناِدر، وكانا من خدم الإمام علي بن م��شى الر�شا »عليه ال�شالم« 
قال: )قاَل َلنا اأُب� احَل�َشِن »عليه ال�شالم«: اإْن ُقمُت َعلى ُروؤو�ِشُكم واأنُتم َتاأُكل�ن( اأي 
نا  ا َدعا َبع�شَ دخلت عليكم وكنتم جل��شًا تاأكل�ن )َفال َتق�م�ا َحّتى َتفُرغ�ا. وَلُرمبَّ

َفُيقاُل َله: ُهم َياأُكل�َن، َفَيق�ُل: َدعُهم َحّتى َيفُرغ�ا(.
 �شتك�ن يل فيما يلي باإذن اهلل وقفة مع بع�س املالحظات التي ينبغي اأخذها 

بعني العتبار من قبل اأ�شحاب العمل يف عالقتهم بالعمالة املنزلية.

اخلطبة الثانية
العمالة املنزلية.. مالحظات ووصايا

وال�شرعية  الإن�شانية  اجل�انب  ببع�س  املتعلقة  املالحظات  بع�س  اأقّدم  اأن  اأود 
والقان�نية التي يجب اأن يلتفت اإليها اأ�شحاب العمل عند التعامل مع هذا امللف.

• اخلادم إنسان:
اإن�شان..  عبارة عن   - ديانة  اأية  ومن  كان  بلد  اأي  من   - اخلــادم  اأو  اخلادمة 
للمر�س،  معّر�س  وه�  حمــدودة،  وقــدرة  وطم�حات،  واأفــكــار،  وهم�م،  م�شاعر، 
اإلخ  والكتئاب، و�شعف الهمة، والإجهاد، وامللل، وت�شّلط الهم�م والأفكار عليه... 

مما يعر�س على اأيِّ فرد مّنا.
 بل ُي�شاف اإىل ذلك اأن هذا الإن�شان يعي�س يف بلد غريب، واأحيانًا حتت �شغط 
التفاهم،  ولغة  والتقاليد،  والعادات  الثقافات  اختالف  مع  بال�شت�شعاف،  ال�شع�ر 
العمل  يف  له  زميل  وجــ�د  عدم  نتيجة  بالَ�حدة  الإح�شا�س  الأحيان  من  كثري  ويف 
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معه احلديث..  يتبادل  اأن  بحيث ميكنه  اأخرى،  اأية جن�شية  اأو من  بلده  اأبناء  من 
فالإن�شان كائن اجتماعي على كل حال. ي�شاف اإىل ما �شبق �شغط العمل يف بع�س 
البي�ت ولفرتة تتجاوز اثنتي ع�شرة �شاعة، وت�فري بيئة للمعي�شة غري متنا�شبة ماديًا 
ونف�شيًا مع البيئة املحيطة... فبع�س الغرف املخ�ش�شة لهم ل تتجاوز املرت ون�شف 

املرت يف مرتين، ولرمبا حُت�شر فيه خادمتان اأحيانًا، وكاأّن املكان قر.
بهذه  املكان  �شيق  ولكن  فقرية،  بيئات  من  تاأتي  املنزلية  العمالة  اأن  �شحيح   
�شت�ّلد  العمل  اأ�شحاب  فيها  يعي�س  التي  الفارهة  للغرف  مقارنتهم  مع  ال�ش�رة 
لديهم ن�عًا من امل�شاعر ال�شلبية. و�ش�اء اأكان�ا حمّقني يف �شع�رهم هذا اأم ل، فاإّن 
مثل هذه امل�شاعر  �شئنا اأم اأبينا  �شتت�لد و�شت�ؤّثر على نف�شياتهم وعملهم وم�اقفهم 

وردود اأفعالهم.
وعلميًا،  ثقافيًا  فقرية  بيئات  من  تاأتي  املنازل  يف  العاملة  اليد  هذه  غالبية   
ولرمبا ل يتلّق�ن اإل مقدارًا ب�شيطًا من الرتبية الأخالقية، بل وقد يتلّق�ن مفاهيم 
اجتماعية و�شل�كية خاطئة، ويعترونها اأ�ش�شًا يف التعامل، وهذا ُيلقي بظالله على 

�شل�كياتهم وردود اأفعالهم وكيفية نظرتهم وحتليلهم لالأم�ر.
قد  الأ�شا�س  هذا  على  معهم  والتعامل  املنزلية  العمالة  يف  الُبعد  هذا  اإدراك   
قد  التي  اخلالفات  بع�س  من  ويحّد  جتاههم،  ال�شلبية  ال�شل�كيات  بع�س  يقّل�س 
تظهر مبرور الأيام، ويجعل العالقة ال�ظيفية اأكث وّدية، واأكث اإن�شانية وح�شارية.

• اخلادم أجري:
ينبغي اأن يدرك اأ�شحاب العمل اأن العاملني لديهم يف املنازل لي�ش�ا من العبيد 
الأرّقاء، بل هم اأَُجراء يعمل�ن يف وظيفة، وهذه ال�ظيفة يحكمها عقد عمل. واإدراك 
هذه احلقيقة - واأعني هنا على وجه التحديد الإدراك العملي ل النظري-  �شيرتتب 

عليه عدة اأم�ر، من بينها:
اأ. اإلغاء تداول م�شطلح »بيع« اخلادمة وال�شائق، ول� كان ال�شتعمال على �شبيل 
املجاز.. فه� م�شطلح َمعيب وُم�شني يف هذا الزمان، ويعك�س �ش�رة غري ح�شارية 

عن �شل�كياتنا ومفاهيمنا.
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ب. يف حال الرغبة يف اإنهاء التعاقد مع اليد العاملة ونقل مقّر عملها واإقامتها 
اأو  اإعطاوؤها حق اختيار الأ�شرة التي �شتنتقل للعمل عندها  اآخر، يجب  اإىل مكان 
على الأقل ا�شت�شارتها يف ذلك وعر�س الأمر على الأجري، واأما الإجبار فال يحدث 
اإل يف حال ك�ن اخلادم عبدًا اأو اأمًة يف نظر �شاحب العمل. ف�ج�د عقد العمل ل 

ي�شلبهم حق الختيار والإرادة اإل من منظ�ر الرّقية والعب�دّية.
ج. اإعطاوؤها م�شتحقاتها كاملة وفق بن�د التعاقد، ولالأ�شف فاإن بع�س اأ�شحاب 
العمل ي�ؤّجل�ن رواتب العاملني لديهم، ثم ي�شاوم�نهم بعد عدة اأ�شهر بني الكتفاء 

بجزء من جمم�ع الرواتب اأو ل �شيء.
• الكرامة اإلهلية:

حرمة العدوان عليهم ج�شديًا ومعن�يًا بال�شرب وال�شب والتحقري وال�شتهزاء، 
الكرامة  منهم  ي�شلب  ل  واأجــراء  فني  م�ظَّ فك�نهم  ذلــك،  غري  اأو  كان�ا  م�شلمني 
ْمَنا َبِني آَدَم} »الإ�شراء:70«، ول يجعلهم  الإن�شانية حيث يق�ل »تعاىل«: {َوَلَقْد َكرَّ
م�شتثنني من مثل ق�له: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْوٍم َعَسٰى َأن 
ْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا  ْنُهْم َواَل ِنَساٌء مِّن نَِّساٍء َعَسٰى َأن َيُكنَّ َخْيًرا مِّ َيُكوُنوا َخْيًرا مِّ
َأنُفَسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِمَياِن َوَمن لَّْم َيُتْب 
اِلُموَن} »احلجرات:11« وغري ذلك من الن�ش��س والأحكام التي  ِئَك ُهُم الظَّ َفُأولَٰ

تنّظم العالقات الإن�شانية يف الإطار ال�شرعي والأخالقي.
• أبواب اهلداية: 

وف�ق هذا وذاك، فلننتبه اإىل اأن التعامل الإن�شاين مع العمالة املنزلية قد يفتح 
لهم اأب�اب الهداية اإىل الإ�شالم اإن مل يك�ن�ا م�شلمني، وقد يفتح لهم اأب�اب اللتزام 
الديني اإن كان�ا م�شلمني غري ملتزمني جلهلهم اأو لتمردهم، وقد يفتح لهم اأب�اب 
تغيري �شل�كياتهم ال�شلبية اإْن رجع�ا اإىل ديارهم، فنك�ن قد �شاهمنا - ول� ب�ش�رة 
ل  ي�شجَّ هذا  وكل  بلدانهم،  يف  الجتماعية  اأو�شاعهم  حت�شني  يف   - مبا�شرة  غري 

ر�شيدًا لنا يف ميزان اأعمالنا يف الآخرة باإذن اهلل.

Afaq Jomaa 3.indd   196Afaq Jomaa 3.indd   196 3/18/2020   6:03:23 PM3/18/2020   6:03:23 PM



197

يف مقطع من عهد الإمام علي »عليه ال�شالم« ملالك الأ�شرت، يتحّدث الإمام عن:
1. فئات املجتمع وتن�عها بح�شب وظائفها اأو اأو�شاعها القت�شادية والجتماعية.
2. حاجة كل فئة اإىل الأخرى، وبالتايل حاجة املجتمع ككل جلميع هذه الفئات.

3. كيفية التعامل مع كل فئة وفق خ�ش��شياتها.
َها اإَلّ ِبَبْع�ٍس، َوَل  ُلُح َبْع�شُ َة َطَبَقاٌت َل َي�شْ ِعَيّ  قال »عليه ال�شالم«: )َواْعَلْم اأََنّ الَرّ

َها َعْن َبْع�س(. ِغَنًى ِبَبْع�شِ
 ثم يبداأ »عليه ال�شالم« با�شتعرا�س هذه الفئات:

1. )َفِمْنَها ُجُن�ُد اهلِل( اأي رجال الأمن يف داخل البالد وخارجها.
ِة( وهم ميّثل�ن امل�ظفني الإداريني. ا�شَّ ِة َواخْلَ 2. )وِمْنَها ُكَتّاُب اْلَعاَمّ

اُة اْلَعْدِل(. 3. )َوِمْنَها ُق�شَ
ْفِق( وهم ميّثل�ن امل�ظفني امليدانيني. اِف َوالِرّ اُل الإِْن�شَ 4. )َوِمنَها ُعَمّ

ا�ِس( وه�ؤلء ميّثل�ن  ِة َوُم�ْشِلَمِة الَنّ َمّ راِج ِمْن اأَْهِل الِذّ ْزَيِة َواخْلَ 5. )َوِمْنَها اأَْهُل اجْلِ
اأبناء الطبقة املت��شطة والثية من املجتمع املتنّ�ع دينيًا، فلديهم فائ�س من املال اأو 
مدخ�ل جيد ي�شتدعي اأن ت�شع عليها الدولة �شريبة لت�ظيفها يف التنمية املجتمعية.

6 دي�شمر 2019 م10 ربيع الآخر 1441

اخلطبة الأوىل
فئات اجملتمع يف عهد اإلمام علي لألشرت

36
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َناَعات( وهي الطبقة القت�شادية الثية. ّ اُر َواأَْهُل ال�شِ 6. )َوِمْنَها الُتَّجّ
اَجِة َوامْلَ�ْشَكَنِة(. ْفَلى ِمْن َذِوي احْلَ َبَقُة ال�ُشّ 7. )َوِمنَها الَطّ

 بعد هذه التق�شيمة ملكّ�نات املجتمع، قام الإمام »عليه ال�شالم« ببيان الأ�شباب 
التي ت�شتدعي اأن تتعاون هذه الفئات مع بع�شها البع�س يف حتقيق التنمية والنه�شة، 
واأن يق�م احلاكم مب�شئ�لياته جتاهها كلها، بحيث اأن اإيقاع الظلم والإجحاف من 
قبل اأية فئة بحق الأخرى و�ش�ء ا�شتغاللها �شي�ؤّدي اإىل اإحداث خلل يف املجتمع ككل، 

ويك�ن بابًا من اأب�اب تغلغل الف�شاد اإليه، والنخر فيه من الداخل.
َناَعاِت،  ّ اِر َوَذِوي ال�شِ  ومن بني كالمه هذا قال: )َوَل ِقَ�اَم َلُهْم َجِميعًا اإَِلّ ِبالُتَّجّ
ِفيَما َيْجَتِمُع�َن َعَلْيِه ِمْن َمَراِفِقِهْم« اأي معاملهم »َوُيِقيُم�َنُه ِمْن اأَ�ْشَ�اِقِهْم، َوَيْكُف�َنُهْم 
ِق ِباأَْيِديِهم( اأي العمل باأيديهم يف احِلَرف وال�شناعات »مّما َل َيْبُلُغُه ِرْفُق  ُفّ َ ِمَن الرَتّ

ِهْم« لأنهم لي�ش�ا حرفيني. َغرْيِ
فيما  الأ�شرت  ملالك  الت��شيات  بتقدمي  ال�شالم«  »عليه  الإمــام  قام  ذلك  بعد   
يخ�س كل فئة من هذه الفئات... فماذا قّدم من ت��شيات ومالحظات بخ�ش��س 
التعامل مع كبار رجال الأعمال وال�شناعة؟ هذا ما �شاأحاول ت�شليط ال�ش�ء عليه 

فيما يلي باإذن اهلل »تعاىل«.

اخلطبة الثانية
تغّول رجال األعمال والصناعة

قّدم اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« يف عهده ملالك الأ�شرت جمم�عة من الت��شيات 
»عليه  قال  وال�شناعة،  الأعمال  رجال  كبار  مع  التعامل  بخ�ش��س  واملالحظات 
َناَعاِت، َواأَْو�ِس ِبِهْم َخرْيًا( اأي عليك اأن  ّ اِر َوَذِوي ال�شِ ال�شالم«: )ُثَمّ ا�ْشَتْ��ِس ِبالُتَّجّ

تتعامل مع هذه الفئة بعناية كبرية، واأن ت��شي الآخرين بذلك اأي�شًا.
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فهم  بهم،  العناية اخلا�شة  ال�شبب يف هذه  بعد ذلك  ال�شالم«  »عليه  بنّي  ثم   
الذين تت�ّفر من خاللهم الب�شائع وامل�شن�عات التي يحتاج اإليها النا�س، ومن دون 

هذه احلركة القت�شادية يف ال�ش�ق، ل ميكن حتقيق التنمية يف اأي جمتمع.
• فئة مساملة:

ما  عــادًة  اأنها  الفئة  لهذه  ال�شالم«  »عليه  الإمــام  التي ذكرها  الأخــرى  امليزة   
تك�ن فئة م�شاملة مهادنة للحكم، ل حُتب الدخ�ل يف الأعمال العنيفة، على عك�س 
فئة  اأما  اأية حلظة....  احلكام يف  على  ينقلب�ن  اأو  يث�رون  فقد  مثاًل،  الع�شكريني 
ُهْم �ِشْلٌم َل ُتَخاُف  رجال الأعمال وال�شناعة فلي�ش�ا كذلك، قال »عليه ال�شالم«: )َفاإَِنّ

ْلٌح َل ُتْخ�َشى َغاِئَلُته( اأي غدره. َباِئَقُتُه، َو�شُ
 وهذا ي�شتدعي من احلاكم اأن يتفّقد اأم�َرهم، يف املناطق القريبة والبعيدة، 
ْد  وَيرفع الع�ائق اأمام اأن�شطتهم، وي�ّفر لهم الت�شهيالت، قال »عليه ال�شالم«: »َوَتَفَقّ

اأُُم�َرهم ِبح�شَرِتك، ويِف َحَ�ا�ِشي ِبالِدَك«.
• انتقاد لبعض السلبيات:

اأو  الكامنة  ال�شلبيات  بع�س  لبيان  َمدخاًل  كان  عنهم  الإيجابي  الكالم  هذا   
ر هذه ال�ش�رة اجلميلة التي مت تقدميها عنهم، وكيفية التعامل  الطارئة التي قد ُتعكِّ

معها درًء للمفا�شد التي قد ترتتب عليها.
َفاِح�شًا،  يقًا  �شِ ِمْنُهْم  َكِثرٍي  يِف  اأََنّ  ــَك   ذِل َمــَع  )َواْعــَلــْم   ال�شالم«:  »عليه  قال   
ِة،  ٍة للَعامَّ رَّ مًا يِف اْلِبَياَعاِت، َوذِلَك َباُب َم�شَ ُكّ َو�ُشّحًا َقِبيحًا، َواْحِتَكارًا ِلْلَمَناِفِع، َوحَتَ
ُل النا�ُس امل�شئ�لني ال�شيا�شيني م�شئ�لية هذا الغالء  َوَعْيٍب َعَلى اْلُ�َلة(. اأي �شُيحمِّ
والحتكار والتالعب يف الأ�ش�اق، على الرغم من اأن ذلك �شادر - ب�شكل مبا�شر-  
عن رجال الأعمال وال�شناعة، ولكّن النا�س يعترون اأن الإدارة ال�شيا�شية م�شئ�لة 
هذه  مثل  مبنع  الكفيلة  التدابري  واتخاذ  الأ�ش�اق  ومراقبة  الت�شريعات  و�شع  عن 

املظاهر ال�شلبية والإ�شرار بهم يف معا�ِشهم واأو�شاعهم القت�شادية.
• إجراءات ضرورية:

 ومن هنا كان من ال�شروري على امل�شئ�لني ال�شيا�شيني اأن:
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1. يّتخذوا التدابري الالزمة ملنع بروز مثل هذه الظ�اهر ال�شلبية.
2. ُينزل�ا العق�بة العادلة واملنا�شبة باملخالفني دون مبالغة.

3. ل يرتاخ�ا يف ذلك مراعاًة لبع�س امل�شالح اأو خ�فًا من رّدة ِفعل بع�شهم.
الأرزاق:  قطع  ول  الأعناق  وقطع  اخلا�شة  ر�شا  على  م  مقدَّ العامة  ر�شا  لأن   
)َفاْمَنْع ِمَن الْحِتَكاِر َفاإَِنّ َر�ُش�َل اهلِل »�شلى اهلل عليه واآله« َمَنَع ِمْنُه. َوْلَيُكِن اْلَبْيُع 
ِحُف ِباْلَفِريَقنْيِ ِمَن اْلَباِئِع َوامْلُْبَتاِع، َفَمْن  َواأَ�ْشَعاٍر َل جُتْ َ�اِزيِن َعْدٍل،  َبْيعًا �َشْمحًا: مِبَ

ْل ِبِه َوَعاِقْبُه ِمن َغرْيِ اإِ�ْشَراٍف(. اُه َفَنِكّ َقاَرَف ُحْكَرًة َبْعَد َنْهِيَك اإَِيّ
• القفز على األدوار:

اإدارة اأي جمتمع وتفتح بابًا وا�شعًا للف�شاد   ال�شلبية الأخرى التي قد ترز يف 
ولالإخالل مبنظ�مة احلكم يف املجتمع، ه� عدم التزام كل فئة بالدور املاأم�ل منها 

يف حتقيق التنمية يف املجتمع، و�شعيها لأخذ دور اآخر يف اإدارة الأم�ر.
 فالع�شكري�ن مثاًل فئة لها مهّمتها يف حفظ الأمن، ومن الإيجابية اأن حُتيَّد عن 
التدّخل املبا�شر يف الأم�ر ال�شيا�شية، ولذا فهي مُتَنع يف بع�س البالد - كالك�يت  - 
من امل�شاركة يف النتخابات الت�شريعية، وهذه ميزة اإيجابية، لأن لدخ�ل الع�شكريني 
يف عامل ال�شيا�شة تبعات �شلبية. وهكذا الأمر فيما ل� تطّلع رجاُل الأعمال وال�شناعة 

اإىل ال�شيطرة على عامل ال�شيا�شة واحلكم.
 ل اأعني هنا اأن ل يك�ن لهذه الفئة اأيُّ دور يف العملية ال�شيا�شية، ولكن اأق�شد 
لهم  يك�ن  بحيث  املجتمع  يف  الأمــ�ر  واإدارة  ال�شيا�شة  لعامل  املبا�شر  دخ�لهم  اأن 
املت�ازنة  بالإدارة  ويخّل  �شلبيًا،  اأمرًا  ُيعدُّ  والقرارات  ال�شيا�شات  الأكر يف  التاأثري 

لأم�ر املجتمع.
• منوذجان من األثرياء:

كتابه  يف  بروكينغز«  معهد  رئي�س  نائب  وي�شت،  ــل  »داري الأمريكي  الباحث   
من  من�ذجني  بني  يقارن  للنخبة«  ال�شيا�شي  التاأثري  يف  تاأّمالت  »املليارديرات: 
امل�ؤ�ش�شاتية،  ال�شتقاللية  يحرتم  الذي  غيت�س«  »بيل  من�ذج  الأمريكيني،  الأثرياء 
التي  وال�شحية  التعليمية  التنمية يف بالده من خالل مبادراته  وي�شاهم يف عجلة 

Afaq Jomaa 3.indd   200Afaq Jomaa 3.indd   200 3/18/2020   6:03:23 PM3/18/2020   6:03:23 PM



201

تخدم كافة فئات ال�شعب الأمريكي، يف مقابل من�ذج ي�شم 20 بلي�نريًا ي�شّخرون 
الت�جهات  يف  املبا�شر  التدخل  خــالل  من  �شخ�شية  م�شالح  لتحقيق  ثــراءهــم 

ال�شيا�شية ل�ا�شنطن.
 وَيطرح الكاتب عدة ت�شاوؤلت: هل ميكن له�ؤلء منع بع�س الت�شريعات؟ وملاذا 
انتقل الأثرياء من منا�شرة ال�شيا�شات اإىل �شياغتها؟ ملاذا ُيدير الأثرياء اأعمالهم 
من خالل اأكث من اثنتي ع�شرة دولة؟ وما عالقة هذا احلجم من الأعمال ب�شيا�شات 

الدول املختلفة؟
ح�ل   - مبكر  اإنــذار  نظام  مبثابة  َيعتره  الذي   - حتذيره  »وي�شت«  يطلق  ثم   
على  والتاأثري  املادية،  الــثوة  يف  الكامنة  ال�شلطة  ممار�شة  يف  التمادي  خماطر 
الت�جهات ال�شيا�شية الر�شمية. هذه يف احلقيقة هي الطبيعة الب�شرية، اإن ُترك لها 

لت وازدادت مطامعها. املجال تغ�َّ
• أطماع وحتذيرات:

ل  وق�ي  مبا�شر  ب�شكل  ال�شيا�شة  عامل  يف  وال�شناعة  الأعمال  رجال  ودخــ�ل   
بًا اإىل اهلل، ول حبًا يف الأوطان، ول عطفًا على عامة النا�س،  يك�ن  يف الغالب  تقرُّ
ع  بل رغبًة يف اأن يك�ن ذلك َمدخاًل لتحقيق املزيد من الثوات، وملزيد من الت��شُّ
يف اإمراط�رياتهم التجارية اأو ال�شناعية، وت�شخري ال�شيا�شة الداخلية واخلارجية 
مل�شاحلهم ال�شخ�شية. ومّر بنا قبل قليل حتذير الإمام »عليه ال�شالم« من ذلك 
حني حتّدث عن بع�س ال�شفات ال�شلبية يف كثري منهم، كال�شح والحتكار والتحّكم 

يف الأ�شعار وما اإىل ذلك.
• خطورة التغّول:

كفيل  املجتمع،  يف  الطبيعي  ال�ظيفي  الــدور  عن  واخلــروج  التغّ�ل  هذا  مثل   
مات التنمية والنه�شة فيه، لأنه �شيك�ن بابًا لت�ظيف  بالتدمري التدريجي لكل مق�ِّ
ثروات البلد و�شيا�شِته وت�شريعاِته ل�شالح اأفراٍد معدودين، اأو جمم�عِة اأُ�َشٍر ثرّية، 
على ح�شاب الطبقة املت��شطة والفقرية، ومبا قد ُيلغي تدريجيًا الطبقة املت��شطة 
ُل ع�شبًا مهمًا يف حتقيق احلي�ية لأي جمتمع، واإيجاد حالة من الطبقية  التي متثِّ

احلادة، مبا ي�شتتبع الكثري من النتائج ال�شلبية على امل�شت�يات املختلفة.
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ْد   من هنا بنّي الإمام »عليه ال�شالم« �شرورة وج�د حالة وقائية رقابية: »َوَتَفَقّ
قان�نية  واإجـــراءات  ت�شريعات  وو�شع  ــالِدَك«  ِب َحَ�ا�ِشي  ويِف  ِبح�شَرِتك،  اأُُمــ�َرهــم 
حازمة وغري ُمهادنة ول حُمابية، ت�شل اأحيانًا اإىل حد اإنزال العق�بة العادلة فيما 
ُيلِحق  �شلبي  دوٍر  اإىل  الإيجابي  دورهم  اأداء  من  الفئة  هذه  اأفــراد  بع�س  حتّ�ل  ل� 

ال�شرر باملجتمع ككل.
• احلكومة اجلديدة:

 وبعد الإعالن ال�شريح من �شم� اأمري البالد ح�ل �شرورة م�اجهة الف�شاد يف 
والإعالن  لل�زراء،  رئي�ٍس جديٍد  تعيني  من  ذلك  تبل�ر عن  وما  الدوائر احلك�مية 
عن الرتّيث يف تقدمي الت�شكيلة ال�زارية، رغبًة يف حتقيق ت�ليفة ق�ية، نظيفة اليد، 
و�شاحبة روؤية تنم�ية جاّدة، بعد هذا كله، فاإنه بات من ال�شروري للجهات امل�شئ�لة 
بينها  ومن  احل�شا�شة،  امللفات  من  العديد  اإىل  اللتفات  من  الثالث  ال�شلطات  يف 
امللف اخلا�س بظه�ر ب�ادر تغّ�ِل بع�ِس رجال الأعمال على ح�شاب م�شالح ال�طن 

وامل�اطنني.
 فاإذا كانت ال�شلطة التنفيذية الي�م قادرة على �شّد تبعات وق�ع امل�اطنني يف 
اأزمات مالية كبرية ب�ش�رة اأو باأخرى، اأو ردم الف�ارق الطبقية احلادة واملحافظة 
الي�م الذي تعجز فيه عن ال�شتمرار  ياأتي  على وج�د الطبقة املت��شطة، فاإنه قد 
مبقدورها  يك�ن  ولن  ُتعاَلج،  اأن  من  اأكر  امل�شكلة  وُت�شبح  الدور،  بهذا  القيام  يف 
حينذاك �ش�ى تقدمي حل�ل ترقيعية وم�ؤقتة ل ُتزيل مكامن اخللل، ول ُتعاِلج اآثاَره 

ب�ش�رة حقيقية.
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مب�ت الإن�شان مي�ت ِذكُره بني النا�س اإل اللهم ِمن قبل َمن عا�شروه... زوجته، 
واأبناوؤه، واأ�شدقاوؤه، ولرمبا ميتّد ِذكُره اإىل اجليل الالحق من خالل اأحفاده الذين 

عا�شروه قبل وفاته.
 ولكن بعد ذلك، عادًة ما يختفي ِذكر هذا الإن�شان، وتزول من الأذهان معامُل 
اإليه،  تنت�شب  التي  الالحقة  الأجيال  األ�شن  على  دائــرًا  ا�شُمه  اإل  يبقى  ول  حياته، 

فيقال: فالن بن فالن بن فالن.
 ومن طبيعة كثرٍي من النا�س اأنهم ي�ّدون اأن يخلدوا يف هذه احلياة، ول� على 
م�شت�ى الذكرى، فتجد بع�شهم يعمد اإىل حفر ا�شمه على ال�شخر وجذوع الأ�شجار 
اأماًل يف اأن يبقى باقيًا ببقائها، وه� يدرك باأن ل قيمة كبرية يف ذلك، لأنه ل� ُقرء 

ا�شُمه بعد اأجيال، فلن يعرف اأحٌد َمن ه�.
 اإل اأننا جند يف بع�س الن�ش��س ت�جيهات ح�ل كيفية ك�شر هذه القاعدة، ومن 

بني ذلك:
ِديٌن  اَلِعْلِم  َمْعِرَفُة  ِزَيــاٍد،  ْبن  ُكَمْيل  البالغة: )َيا  1- يف احلكمة 144 من نهج 
َوَفاِتِه.... َيا  َبْعَد  اَعَة يِف َحَياِتِه، َوَجِميَل الأُْحُدوَثِة  ْن�َشاُن الطَّ َيْك�ِشُب اْلإِ ِبِه  ِبِه،  ُيَداُن 
ْهُر:  الدَّ َبِقَي  َما  َباُق�َن  َواْلُعَلَماُء  اأَْحَياٌء،  َوُهْم  اْلأَْمــَ�اِل  اُن  ُخزَّ َهَلَك  ِزياٍد،  ْبن  ُكَمْيل 

اأَْعَياُنُهْم َمْفُق�َدٌة، اأَْمَثاُلُهْم يِف اْلُقُل�ِب َمْ�ُج�َدٌة(.

13 دي�شمر 2019 م17 ربيع الآخر 1441

اخلطبة الأوىل
أتريد أن يبقى ِذكُرك حيًا؟

37

Afaq Jomaa 3.indd   203Afaq Jomaa 3.indd   203 3/18/2020   6:03:23 PM3/18/2020   6:03:23 PM



204

ولي�س  ط�يلة،  قرون  مدى  وعلى  احلياة،  يف  المتداد  الإن�شان  ُيك�ِشب  فالعلم   
بال�شرورة اأن يك�ن يف الإطار الديني، واإن كان الإ�شالم َيعتر العلم يف الدين يف 

ها. مقدمة العل�م واأهمِّ
وكانت  الرازي  بكر  واأب�  الهيثم  وابن  والفارابي  واأبقراط  واإفالط�ن  اأر�شط�   
واأدي�ش�ن واآين�شتاين وغريهم ما كان�ا علماء دين، ولكنهم خلدوا من خالل عل�مهم.
 العلم النافع بحّد ذاته ُيحقق هذه النتيجة، وَيكتب لالإن�شان امتدادًا يف الزمن 

ول� غادر احلياة قبل األف عام.
2- ال�شدقة اجلارية، ومن �شمنها الأوقاف، وهي �شدقاٌت تبقى عيُنها عادة 
ملَُدٍد ط�يلة، وتك�ن غالبًا اأكَث نفعًا من ال�شدقات املعتادة، ولها �ش�ر كثرية، واإن 

كان النا�س يح�شرونها غالبًا يف ق�الب حمددة من قبيل امل�شجد واحل�شينية.
 الرحالة ال�شهري ابن بط�طة وقف منبهرًا مبا راآه يف اأوقاف دم�شق يف القرن 
الثامن الهجري فقال: )والأوقاف بدم�شق ل حُت�شر اأن�اُعها وم�شارُفها لكثتها؛ 
، ُيعطى ملن يحّج عن الرجل منهم كفايَته،  فمنها اأوقاٌف على العاجزين عن احلجِّ
، وهنَّ الل�اتي ل قدرة لأهلهنَّ على  ومنها اأوقاف على جتهيز البنات اإىل اأزواجهنَّ
ُيعط�ن  ال�شبيل؛  لأبناء  اأوقاف  ومنها  الأ�شارى،  لفكاك  اأوقاف  ومنها   ، جتهيزهنَّ
الطرق  تعديل  على  اأوقــاف  ومنها  لبالدهم،  ُدون  ويتزوَّ ويلب�ش�ن  ياأكل�ن  ما  منها 

ور�شفها(.
ة دم�شق،  اأزقَّ اأي�شًا حادثة م�ؤّثرة عاينها بنف�شه: )َمررُت ي�مًا ببع�س   ويروي 
ال�شيني، وهم  خار  الفَّ حفٌة من  يده �شَ �شقطت من  قد  به ممل�كًا �شغريًا  فراأيت 
ْحن، فتك�شرت واجتمع عليه النا�س، فقال له بع�شهم: اجمع �ُشَقَفها،  �نها ال�شَّ ُي�َشمُّ
فاأراه  اإليه،  معه  الرجل  وذهب  فجمعها،  الأواين.  اأوقاف  ل�شاحب  معك  واحملها 
اإيَّاها، فدفع له ما ا�شرتى به مثَل ذلك ال�شحن... فكان هذا ال�قف جرًا للقل�ب، 

ته يف اخلري اإىل مثل هذا(. جزى اهلل خريًا َمن ت�شامت همَّ
 وكان امل�شلم�ن ُيبدع�ن يف اأوقافهم، يق�ل ابن بط�طة اأن ال�اقف كان َيذكر 
يف ن�سِّ ال�قفيَّة وج�ب تقدمي طعام كلِّ مري�س يف اإناء م�شتقلٍّ خا�سٍّ به، ووج�ب 
البيمار�شتانات  يف  �س  ُخ�شِّ وقد  ال�شكل،  بهذا  املري�س  اإىل  واإي�شالها  تغطيتها 
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فيها،  ُيعزل�ن  كان�ا  اإذ  املر�شى؛  من  قني  للم�ؤرَّ م�شتقلة  قاعات  -امل�شت�شفيات- 
ف�ن اآذانهم ب�شماع الأنا�شيد، وال�شتماع اإىل الق�ش�س حتى يغلَبهم الن�م! فُي�َشنِّ

�شًا لت�ظيف اثنني   ويف مدينة طرابل�س اللبنانية كان ريع اإحدى الأوقاف خم�شَّ
لَي�ْشَمَعه  خافتًا؛  حديثًا  املر�شى  بجانب  ثان  فيتحدَّ ي�مّيًا؛  امل�شت�شفيات  يف  ان  ميرَّ

ِن حالته، واحمرار وجهه، وبريق عينيه! املري�س مبا ي�حي له بتح�شُّ
َلَك  »تعاىل«: {َوَرَفْعَنا  ق�له  يك�ن م�شداقًا من م�شاديق  اأن  يتمنى  منا  كلٌّ   
ِذْكَرَك} واإن كان امل�شداق الأمثل لالآية ه� ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، اإل اأّن 
هذا ل مينع اأن ن�شعى جميعًا، وكلٌّ بح�شبه اأن يك�ن مّمن يرفع اهلل ِذكرهم، وميتّد 

وج�ُدهم يف هذه احلياة من خالل عناوين اخلري واإن غادروها.

اخلطبة الثانية
حرب املصطلحات

 للكلمة معنى، ولرمبا معان متعددة... فكلمة »عني« لها اأكث من معنى، فقد 
لبع�س  اآخر  ُبعٌد  املاء... ولكن هناك  ُيراد بها عني  البا�شرة، وقد  العني  بها  ُيراد 
الكلمات، وذلك حني تتحّ�ل اإىل م�شطلحات ملعاٍن خا�شة ذات دللة معّينة... وهذا 

قد يتم عن طريق الفر�س اأو بالت�افق.
«، ثم مّت اختيار هذه  رَّ  مثاًل، كلمة »مذياع« لها معنى، وه� »الذي ل يكتم ال�شِّ
قد  وامل�شطلحات  والكلمات  الــراديــ�.  جهاز  على  يــدل  م�شطلحًا  لتك�ن  الكلمة 
ُت�شتعمل اأحيانًا بطريقة مق�ش�دة من اأجل التاأثري يف امل�شتمع وت�جيِهه باجتاٍه معنّي 

يريُده امل�شتعِمل... وقد ُت�شتعَمل دون التفات اإىل نتائجها ال�شلبية.
 وقد نّبه القراآن اإىل م�شاألة التالعب بالكلمات وامل�شطلحات ودللتها، ومثال 
انُظْرَنا  َوُقوُلوا  َراِعَنا  َتُقوُلوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {َيا  »تعاىل«:  ق�له  ذلك 
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عن  امل�ؤمنني  تنهى  والآيــة  »البقرة:104«،  َأِليٌم}  َعَذاٌب  َوِلْلَكاِفِريَن  َواْسَمُعوا 
ا�شتعمال كلمة »راعنا« يف خطابهم للنبي وا�شتبدالها بكلمة »انظرنا«.

 ولنالحظ الت�شديد يف الآية ب�شرورة اللتزام بهذا النهي الإلهي اإىل امل�شت�ى 
الذي يك�ن فيه عدم اللتزام به عن عمد واإ�شرار بعد النهي ُكفرًا {َوِلْلَكاِفِريَن 
َعَذاٌب َأِليٌم}! ما ُم�شكلة هذه الكلمة، وهي كلمة عربية ول حَتمل يف طّياتها دللة 
اآخر:  وبتعبري  ي�شري«  اإلَم  نَظْرُت  اأي  الأمــَر:  »راعيُت  يقال:  العربية  ففي  �شلبية، 

»اأمِهلنا وارفق بنا«؟
• ملاذا النهي؟

َعن  اْلَكِلَم  ُفوَن  ُيَحرِّ َهاُدوا  الَِّذيَن  َن  {مِّ لذلك:  ت��شيح  الن�شاء  �ش�رة  يف   
ِبَأْلِسَنِتِهْم  َليًّا  َوَراِعَنا  ُمْسَمٍع  َغْيَر  َواْسَمْع  َوَعَصْيَنا  َسِمْعَنا  َوَيُقوُلوَن  َواِضِعِه  مَّ
يِن َوَلْو َأنَُّهْم َقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْسَمْع َوانُظْرَنا َلَكاَن َخْيًرا  َوَطْعًنا ِفي الدِّ

ِكن لََّعَنُهُم اهلُل ِبُكْفِرِهْم َفاَل ُيْؤِمُنوَن ِإالَّ َقِلياًل} »الن�شاء:46«. لَُّهْم َوَأْقَوَم َولَٰ
وكان�ا  الرع�نة،  على  لدللتها  بينها  فيما  »راعنا«  بكلمة  َت�شابُّ  اليه�د  كانت   
ي�ُشبُّ�ن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف ُنف��ِشِهم، فلما �َشِمع�ا هذه الكلمة يف خطاب 
امل�ؤمنني للنبي، اغتنم�ا اأَن ُيظهروا �شّبه بلفٍظ ُي�شَمع ول َيلحقهم يف ظاهره �شيء؛ 

فبنّي اهلل للنبي وامل�ؤمنني ما اأ�شمره اليه�د، وَنَهى عن ا�شتعمال الكلمة.
• التأثري على الرأي واملوقف:

العتناء  اأهّمية  لدينا  ترز  ال�شابقتني  املالحظتني  العتبار  بعني  وبالأخذ   
ه  ُن�جَّ بالكلمات وامل�شطلحات التي ن�شتعملها للدللة على بع�س الأم�ر، والتي قد 
اإيجابية  اأو  �شلبية  م�اقف  اتخاذ  اأو  اأفكار  تبّني  اأو  ت�شّ�رات  لتك�ين  خاللها  ِمن 
جتاهها. اأي اأننا ل� ا�شتعملنا الكلمة املنا�شبة اأو امل�شطلح الأ�شيل لهذا ال�شيء لكان 
راأُينا اأو م�قُفنا مغايرًا عّما ه� عليه الآن ب�شبب الت�جيه غري املبا�شر الذي قام به 

البع�س لغايات خا�شة.
 فلكلمة »خمر« دللة �شلبية يف اأذهان امل�شلمني، ولكن عندما يتم ا�شتبدال هذا 
امل�شطلح مب�شطلح »م�شروبات روحية«، فاإن هذا العن�ان لي�س فقط لن يحمل يف 
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داخله تلك الدللة ال�شلبية، بل ويت�شّمن معنًى جمياًل يرتبط بالروح والروحانية... 
عالقات  ن�شائية..  »عالقات  وم�شطلح  ــا«  »زن م�شطلح  دللــة  بني  قــارن  وهكذا 
مقابل  يف  رات«  »خمــدِّ جن�شية«...  »مثلية  مقابل  يف  جن�شي«  »�شذوذ  حميمية«... 

»ح�شي�شة الكيف«... اإلخ.
الفل�شطينيني...  من  بــدًل  اإ�شرائيل«  »عــرب  م�شطلح  ا�شتعمال  يتم  وهكذا   
ففي ال�قت الذي جاء فيه اليه�د من اأ�شقاع العامل واحتّل�ا اأرا�شي الفل�شطينيني، 
وه� �شاحب  الأ�شل  املعتدي ه�  املحتل  اأ�شبح  والإرهــاب،  بالق�ة  دولتهم  واأ�ش�ش�ا 

الأر�س، واإليه ُين�َشب الآخرون وكاأنهم اأقلية وافدة.
• استحداث مصطلح جديد:

 وقد ُيعَمد اإىل ا�شتحداث م�شطلح ملفه�م جديد، ولكن ُيراعى فيه التخفيف 
من وطاأة الأمر وتزيينه دون اأن يك�ن هناك م�شطلح �شابق له. مثال ذلك م�شطلح 
»احلرب الناعمة« والتي ت�شمل: اأي ن�ع من العمليات النف�شية اأو الدعائية اأو الإعالمية 
اأو الثقافية التي ت�شتهدف جمتمع ما اأو جمم�عة حمددة من النا�س، وتدفعهم نح� 
النفعال اأو النهزام بدون قتال ع�شكري اأو ا�شتعمال الق�ة. وتهدف هذه العمليات 
اإىل �شحق فكر املجتمع امل�شتهَدف كي ت�شعف مكّ�ناته الفكرية والثقافية، وُت�شيع 
عدم ال�شتقرار والتزلزل يف النظام ال�شيا�شي والجتماعي ال�شائد. تت�شع احلرب 
الناعمة لكل الإجراءات التي تتم من خالل احلرب الكمبي�ترية والأن�شطة النرتنتية 

و�ش�ًل اإىل تاأ�شي�س �شبكات اإذاعية وتلفزي�نية وم�ارد اأخرى.
• تضييع املفاهيم:

على  يعمل  اأن  الأ�شلية  امل�شطلحات  عن  بديلة  م�شطلحات  لعتماد  ميكن   
ذلك  ومثال  اأي�شًا.  الأ�شيل  امل�شطلح  مدل�ل  وتغيري  ومتييعها  املفاهيم  ت�شييع 
له  قــراآين  م�شطلح  فــالأول  »العقيدة«..  مب�شطلح  »الإميــان«  م�شطلح  ا�شتبدال 
الثاين فم�شتحدث من قبل  اأما امل�شطلح  القراآن،  ال�ا�شحة يف  حدوده ومدل�لته 

بع�س علماء امل�شلمني.
متّكن  و�شعي،  ب�شري  مب�شطلح  الــقــراآين  امل�شطلح  ا�شتبدال  مت  وعندما   
مبتدع�ه من اإدخال ما �شاءوا من عناوين لتك�ن مبثابة الأ�ش�س الفكرية التي من 
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اأو املذهب وعدمه... فظهرت لدينا  خاللها ُيحَكم بدخ�ل الفرد يف دائرة الدين 
عقيدة ال�شلفية، وعقيدة الإمامية، وعقيدة الأ�شاعرة... اإلخ.

 وو�شع اأتباُع كلِّ »عقيدة« احلدوَد التي ارتاأوا ِمن خاللها اأن هذا الفرد داخل 
يف دائرة الدين اأم ل.

 وهذا بدوره اأّدى اإىل متييع مدل�ل »الإميان امل�ؤمن�ن«، اأي اأنه اأّثر على مدل�ل 
حدود  هي  ما  بنّي  القراآن  اأّن  من  الرغم  على  حــدوده،  و�شّيع  الأ�شيل  امل�شطلح 
القراآن،  م�ؤمنًا يف مفه�م  اأ�شبح  الفرد  بها  اآمن  اإن  التي  الأم�ر  وما هي  الإميان، 

وم�شم�ًل بخطاب »يا اأيها الذين اآمن�ا«.
• االستيقاظ ميًتا:

امل�شطلحاِت  على  املحافظة  اأهميَة  ت�ؤكد  كثري،  وغرُيها  ال�شابقة،  الأمثلة  اإن   
ن�شُرها  ُيعَمُد  قد  التي  امل�شتحدثِة  امل�شطلحاِت  اإىل  والتنّبِه  للمفاهيم،  الأ�شيلِة 
لغايات �شيا�شية اأو فكرية اأو مالية، فقد باتت حرب امل�شطلحات اأداة من اأدوات 
اجليل الرابع من احلروب، وه� اجليل الذي ي�شتخدم كل ال��شائل املتاحة خللق ُدوٍل 
�شعيفٍة ُمنَهكٍة ت�شتجيُب للنف�ذ اخلارجي، وبح�شب الروفي�ش�ر ماك�س مان�ارينج 
يف ندوة األقاها مبعهد درا�شات الأمن الق�مي ال�شرائيلي: »اإذا فعلَت هذا بطريقٍة 

جيدٍة وببطٍء كاف، ف�شي�شتيقُظ عدوُّك ميتًا«. 
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واآلــه«: )اأعــدُل النا�س َمن ر�شي للنا�س ما َير�شى  عن النبي »�شلى اهلل عليه 
، اْجَعْل َنْف�َشَك  لنف�شه، وَكِره لهم ما َيكرُه لنف�شه(. وعن علي »عليه ال�شالم«: )َيا ُبَنيَّ
بُّ ِلَنْف�ِشَك، َواْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه  َك َما حُتِ َك، َفاأَْحِبْب ِلَغرْيِ ِميَزانًا ِفيَما َبْيَنَك َوَبنْيَ َغرْيِ
بُّ اأَْن ُيْح�َشَن اإَِلْيكَ، َوا�ْشَتْقِبْح  بُّ اأَْن ُتْظَلَم، َواأَْح�ِشْن َكَما حُتِ َلَها، َوَل َتْظِلْم َكَما ل حُتِ
اُه َلُهْم ِمْن َنْف�ِشَك(. ا َتْر�شَ ا�ِس مِبَ َك، َواْر�َس ِمَن النَّ ِمْن َنْف�ِشَك َما َت�ْشَتْقِبُحُه ِمْن َغرْيِ
الن�ش��س يف جمال اإن�شاف النا�س كثرية، وهي تدفع باجتاه تق�ية ال�جدان 
جعل  قد  وجــل«  »عز  اهلل  لأن  نف�شه،  رقيب  الإن�شاُن  يك�ن  اأن  مبعنى  الأخــالقــي، 
اإىل  اأي�شًا  بحاجة  كان  واإن  الدور،  ما ميّكنه من ممار�شة هذا  الإن�شان  يف فطرة 
الرقابة اخلارجية... الرقابة اخلارجية تتمثل يف مثل: )امل�ؤمُن مراآُة اأخيِه امل�ؤمن(، 
قك(، و)ليكن اآثَر النا�س عنَدك َمن اأهدى اإليك  و)�شديُقك من �شَدَقك ل َمن �شدَّ

عيَبك، واأعاَنك على نف�شك(.
امل�ؤمن،  الأخ  القان�نية،  غري  التطّ�عية  اخلارجية  للرقابة  اأدوات  ثالث  هذه 
وال�شديق، والناقد الإيجابي اأيًا كان هذا ال�شخ�س بالن�شبة اإليك، قريبًا اأم غريبًا... 
ومع القان�ن وقن�اته ُت�شبح لدينا اأربعة اأدوات. لكْن وج�د هذه الأدوات اخلارجية 
ل ُيغني الإن�شان عن اأداة الرقابة الذاتية، اأي ال�جدان الأخالقي احلي، م�شافًا اإىل 

ال�شع�ر بالرقابة الإلهية بلحاظ اأننا ن�ؤمن بالآخرة، وما فيها من ح�شاب.

20 دي�شمر 2019 م24 ربيع الآخر 1441

اخلطبة الأوىل
أيهما ختتار ؟

38
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اإن القان�ن الذي يعاِقب على خمالفته لن يتمّكن وحده من بناء جمتمع ناجح 
اإن  بل  الفرد...  لدى  الذاتي  الرقابي  الدور  اأو �شعف  ومت�ازن يف ظل غياب  اآمن 
وعي�ن  يغيب�ن،  قد  القان�ن  رجال  لأن  القان�ن،  من  واأهــم  اأقــ�ى  الذاتية  الرقابة 
النا�س قد تك�ن غافلة اأو غري ناقدة، ويبقى ال�شمري الإن�شاين على املحك... �شع 
نف�شك مكان الآخرين واحكم على امل�قف، اإن قبلت به لنف�شك فاقبله لالآخرين، 

واإن كنت كارهًا له فال تخرت لنف�شك ولالآخرين اإل ما ه� خري.

اخلطبة الثانية
ذوو االإعاقة.. تصورات ومواقف

كيف تعاَملت الب�شرية مع ذوي الإعاقة؟ وكيف مَتّيز الإ�شالم يف هذه الق�شية؟ 
وهل ترتقي �شل�كياتنا الي�م يف مراعاة خ�ش��شياتهم النف�شية والعقلية واجل�شدية؟
بنظرة،  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  اإىل  تنظر  كانت  املا�شي  يف  الأمم  بع�س 
وتتعامل معهم بطريقة، اأقل ما ت��شف به اأنها ل اإن�شانية... بل وقد ت�شل اأحيانًا 

اإىل درجة ال�ح�شية.
• نظرات ظاملة:

ال�شحفية وامل�ؤلفة »كاثرين ك�رمبي« متخ�ش�شة يف ال�شئ�ن الجتماعية، وكتاباتها 
ذات طابع حتقيقي، وحا�شلة على عدة ج�ائز، ذكرت يف كتابها »كب�س الفداء.. ملاذا 
 Scapegoat: Why We Are Failing Disabled People »نخذل املعاقني؟
ال�شادر يف 2011 �ش�رًا عديدة ملنطلقات النا�س يف ت�ش�راتهم وم�اقفهم ال�شلبية 

عر التاريخ جتاه ذوي الإعاقة. 
ومن بني هذه املنطلقات التي جاءت يف هذا امل�شدر وم�شادر اأخرى، اعتقاد 

النا�س ب�ج�د:
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1. ق�ى �شحرية اأو �شريرة جعلتهم بهذه ال�ش�رة، واأنهم ل َيجلب�ن ملن ح�َلهم 
اإل النح�س وال�شر.

2. غ�شب من الآلهة جتاههم، مما ي�ؤدي اإىل نبذهم، ومن ثم �شريورتهم حتت 
ت�شّرف ال�شياطني.

3. اأثر اجتماعي �شلبي، لأن تنا�شلهم �شي�ؤدي اإىل �شعف املجتمع من خالل اإيجاد 
ن�شل �شعيف يت�ارث هذه الإعاقة، وقد قال اإفالط�ن يف كتابه »اجلمه�رية« ب�ج�ب 
املعاقني...  الأطفال  قتل  اإىل  يعمدون  الإغريق  جند  ولذا  املعاقني.  الأطفال  قتل 
والطي�ر  للحي�انات  طعامًا  ليك�ن�ا  اجلبال  اأعايل  من  بهم  ُيلق�ن  اإ�شبارطة  واأهل 
املفرت�شة.. كما ن�ّس القان�ن الروماين على اإعدام الأطفال املعاقني اأو امل�شّ�هني، 

وكان يتم ذلك بالرجم غالبًا، وغاية الرحمة بهم اأن يتم حت�يلهم اإىل عبيد.
الإعاقة  اأن  الدين  راأى بع�س رجال  الكني�شة، حيث  راأي  انق�شم  امل�شيحية  ويف 
باإ�شابة  اأو  معاق،  طفل  باإجناب  ذلك  ويتم  ذن�به،  ب�شبب  لالإن�شان  اإلهي  عقاب 
اأن »مارتن ل�ثر« م�ؤ�ش�س الروت�شتانتية طلب  الفرد نف�شه بالإعاقة لحقًا. وُيذكر 
من اأحد احلّكام اأن ُيغرق طفاًل معاقًا، وعندما مت العرتا�س على ذلك من قبل 
البع�س، بّرر ل�ثر طلبه باأن البديل ه� اأن ي�ا�شل امل�شيحي�ن ال�شالة ي�ميًا لطرد 
الكتاب  يف  هناك  ولالإن�شاف،  اأه�ن؟!  فاأيهما  ال�شبي،  على  امل�شتح�ذ  ال�شيطان 
املقد�س ت��شيات مب�شاعدة بع�س الفئات، كالُعمي، ولكن هناك اأي�شًا ما ُير�شد اإىل 

اأن بع�س الإعاقات ناجتة عن املعا�شي، واأن لل�شياطني ت�شلطًا على املعاقني.
الطفل  يف  يــ�ؤّثــرون  الذين  هم  اجلــن  اأن  يعترون  كان�ا  العرب  واجلاهلي�ن 
فيجعل�نه معاقًا، وكان�ا يت�شاءم�ن من ذوي الإعاقات، ول يجال�ش�نهم على طعام.

• يف التصور اإلسالمي:
وعندما بعث اهلل حممدًا »�شلى اهلل عليه واآله« قّدم روؤية خمتلفة بخ�ش��س 
ذوي الإعاقات، واعترهم جزًء من املجتمع، لهم من احلق�ق ما لغريهم، وخّفف 
عنهم بع�س التكاليف مبا يتنا�شب مع قدراتهم، بل واأ�شقطها عن ذوي الإعاقات 

الذهنية، وطالب امل�شلمني باحرتامهم واإعانتهم.
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ذوي  من  بنم�ذجني  ترتبط  م�شاألة  عاجلت  التي  القراآنية  الآيــات  من  واحدة 
الإعاقات ق�ل اهلل »�شبحانه وتعاىل«: {لَّْيَس َعَلى اأْلَْعَمٰى َحَرٌج َواَل َعَلى اأْلَْعَرِج 
َحَرٌج َواَل َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َواَل َعَلٰى َأنُفِسُكْم َأن َتْأُكُلوا ِمن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت 

آَباِئُكْم....} »الن�ر:61«، وهذا راجع اإىل التحّرز من جمال�شتهم على طعام.
اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  امل�شيئة: {َيا  بالألقاب  ونبزهم  منهم  ال�شخرية  وحّرم 
َعَسى  ِنَساٍء  ِمْن  ِنَساٌء  َواَل  ِمْنُهْم  َخْيًرا  َيُكوُنوا  َأْن  َعَسى  َقْوٍم  ِمْن  َقْوٌم  َيْسَخْر 
ااِلْسُم  ِبْئَس  ِباأْلَْلَقاِب  َتَناَبُزوا  َواَل  َأْنُفَسُكْم  َتْلِمُزوا  َواَل  ِمْنُهنَّ  َخْيًرا  َيُكنَّ  َأْن 

اِلُموَن} »احلجرات: 11«. اْلُفُسوُق َبْعَد اإْلِمَياِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ
وعن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )من كفى �شريرًا حاجة من ح�ائج الدنيا 
وم�شى فيها حتى يق�شي اهلل له حاجته اأعطاه اهلل براءة من النفاق، وبراءة من 
النار، وق�شى له �شبعني حاجة من ح�ائج الدنيا، ول يزال يخ��س يف رحمة اهلل عز 

وجل حتى يرجع(. 
البالء واملجذومني؛  اأهل  اإىل  النظر  واآله«: )ل ُتدمي�ا  وعنه  »�شلى اهلل عليه 
فاإن ذلك ُيحزنهم(. وعن الإمام ال�شادق »عليه ال�شالم«: )اإ�شماع الأ�شم من غري 

ت�شّجر �شدقٌة هنيئة(.
َبَقِة  ويف عهد الإمام علي ملالك الأ�شرت ت��شية خا�شة بهم: )ُثَمّ اهلَل اهلَل يِف الَطّ
ْمَنى( اأي  ْفَلى ِمَن اَلِّذيَن َل ِحيَلَة َلُهْم َوامْلَ�َشاِكني َواْلـُمْحَتاِجنَي َواأَْهِل اْلُب�ؤْ�َشى َوالَزّ ال�ُشّ
ِه  ًا، َواْحَفْظ هلل َما ا�ْشَتْحَفَظَك ِمْن َحِقّ َبَقِة َقاِنعًا َوُمْعرَتّ الإعاقات )فاإَِنّ يِف هِذِه الَطّ
َ�ايِف الإ�ْشاَلِم يِف ُكِلّ  ِت �شَ ِفيِهْم، َواْجَعل َلُهم ِق�ْشمًا ِمن َبْيِت َماِلَك، َوِق�شمًا ِمْن َغاَلّ
َبَلد......( اأي اأن اهلل جعل له�ؤلء حقًا يف اأم�ال النا�س ويف املال الذي بيد الدولة 
اإلخ )َفاَل  ليك�ن معينًا للمحتاج منهم ولتاأمني احتياجاتهم العالجية والرعائية.. 
َك َعْنُهْم َبَطٌر....( بحيث ترى اأنك اأجنزت مهامًا كرى، وبالتايل ُيغتَفر لك  َي�ْشَغلَنّ
ُم�َر َمْن  ْد اأُ َك َلُهْم، َوَتَفَقّ ْر َخَدّ ِعّ َك َعْنُهْم، َوَل ُت�شَ اإهمال هذه الفئة )َفاَل ُت�ْشِخ�ْس َهَمّ
ْغ لأولِئَك ِثَقَتَك ِمْن  َجاُل، َفَفِرّ ِقُرُه الِرّ ْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُي�ُن َوحَتْ ُل اإَِلْيَك ِمْنُهْم مِمَّ َل َي�شِ
ُم�َرُه َبالإْعَذاِر اإِىَل اهلِل َتَعاىَل َيْ�َم َتْلَقاُه، َفاإَِنّ  َفْع اإَِلْيَك اأُ ِع، َفْلرَيْ �ْشَيِة َوالَتَّ�ا�شُ اأَْهِل اخْلَ

ِهْم(. اِف ِمْن َغرْيِ ِة اأَْحَ�ُج اإِىَل الإن�شَ ِعَيّ ه�ؤَُلِء ِمْن َبنْيِ الَرّ

Afaq Jomaa 3.indd   212Afaq Jomaa 3.indd   212 3/18/2020   6:03:23 PM3/18/2020   6:03:23 PM



213

دفَعت  الأخالقية  والت��شيات  فة  املن�شِ والت�شريعات  الإن�شانية  النظرة  هذه 
اخلرافية  الت�ش�رات  عن  بعيدًا  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  مع  للتعامل  امل�شلمني 
يف من�شاأ الإعاقة، والنظرات التحقريية، والت�شريعات الظاملة بحّقهم، كما �شّجعت 

امل�شلمني والدولة للم�شاهمة يف التخفيف من معاناتهم.
• يف العصر احلديث:

ويف الع�شر احلديث، برز الهتمام بذوي الحتياجات اخلا�شة على اأكث من 
م�شت�ى، و�شدر يف عام 1975 عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الإعالن اخلا�س 
بحق�ق ذوي الإعاقة، وا�شتمل على 13 بندًا، تت�شّمن حق�قهم ال�شخ�شية واملدنية 

والجتماعية والتعليمية والقت�شادية وال�شيا�شية وغريها.
ويف عام 1992 مت حتديد ي�م 3 دي�شمر من كل عام ي�مًا عامليًا لذوي الإعاقة، 
واملرورية  الهند�شية  الت�شاميم  ودعم  الإعاقة،  لق�شايا  الت�عية  اإىل  يهدف  وه� 

املنا�شبة لهم، واإ�شراكهم يف احلياة ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية.
كما مت التدّرج يف ا�شتعمال امل�شطلحات الأرفق للدللة عليهم، وتنّ�ع ما بني 
املعّ�قني واملعاقني وذوي الحتياجات اخلا�شة اإىل اأن ا�شتقر م�ؤخرًا على م�شطلح 

»ذوو الإعاقة«.
• موقف الكويت:

يف الك�يت، جند اأن املادة 11 من الد�شت�ر تن�س على اأنه: )تكفل الدولة املع�نة 
للم�اطنني يف حالة ال�شيخ�خة اأو املر�س اأو العجز عن العمل كما ت�فر لهم خدمات 

التاأمني الجتماعي واملع�نة الجتماعية والرعاية ال�شحية(. 
وال�شحية  والتعليمية  الرتب�ية  امل�شاريع  مــن  الكثري  تاأ�شي�س  مت  هنا  ومــن 
وتنظيم  و�شن  الت�عية،  وبرامج  اخلا�شة،  الحتياجات  بذوي  اخلا�شة  والرعائية 

الق�انني اخلا�شة بهم.
ذوي  مــع  وتعامله  نظرته  يف  الــيــ�م  جمتمعنا  يرتقي  هــل  املــهــم:  والــ�ــشــ�ؤال 
الإ�شالمي  املنظ�ر  املتناغم مع كل ما �شبق يف  امل�شت�ى  اإىل  الحتياجات اخلا�شة 

والأممي والد�شت�ري؟ 
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• مواقف ذوي اإلعاقة:
م�اقف  حتديد  يخ�ّس  ما  التنظيمية  الت�شريعات  من  واحــدة  املثال:  هذا  خذ 
وين�س  مق�شدهم،  اإىل  و�ش�لهم  لتي�شري  اخلا�شة  الحتياجات  لــذوي  خا�شة 
القان�ن على احلب�س والغرامة املالية و�شحب الرخ�شة يف بع�س حالت ا�شتغالل 
هذه امل�اقف من قبل الآخرين... فاإىل اأي مدى يتم الي�م اللتزام بذلك؟ وحيث 
من املفرت�س اأنه كلما مّر ال�قت على و�شع الق�انني كلما ازداد وعي املجتمع بها، 

وازداد امتثاًل وتطبيقًا لها، اإل اأننا جند اأحيانًا اأن امل�شاألة معك��شة، وال�شبب:
1. غياب ال�جدان الأخالقي واحل�س الرقابي لدى الفرد، وقد حتدثت عن اأثره 

فيما م�شى.
يف  الكبرية  احلما�شة  من  �شهرين  اأو  �شهر  بعد  امل�شئ�لة  اجلهات  تراخي   .2
تطبيق هذا القان�ن وغريه من الق�انني، مبا ي�شجع امل�اطن وال�افد على حد �ش�اء 

للتجّروؤ على املخالفة.
3. التدخل ال�شلبي من قبل اأ�شحاب ال��شاطات.

• مسئولية حاضرة:
فليجعل كلٌّ منا نف�َشه ميزانًا بينه وبني النا�س، ولن�شع اأنف�شنا م��شع �شاحب 
جتاه  ت�شرفاتنا  وجنعل   - الرقيب  عني  تغيب  عندما   - من�شفني  ولنُكن  احلــق، 
حق�ق الآخرين على الأقل مبا ميليه علينا وجداننا الأخالقي، ثم لننظر هل ميكن 

ملثل هذه الت�شرفات الال قان�نية والال اأخالقية اأن تك�ن مقب�لة وم�شتح�شنة؟
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م�شطلح »اآية« من امل�شطلحات القراآنية التي كُث ا�شتعمالها. والآية -لغ�يًا- 
هي العالمة والإمارة الظاهرة التي تدل على �شيء ما وت�شتدعي التثّبت والت�قف 
ْثُت  ْيُت، اأي: َتلبَّ عندها. وهي م�شتقة من »التاأّيي«. قال ابن منظ�ر: )ُيقال: قد تاأيَّ
ال�ش�ر  تت�شّكل منها  التي  املقاطع  اأطلق اهلل »عز وجل« على  ْبُت(. ومن هنا  وحَت�شَّ
»اآيات«، لأنها عالمات ودلئل ظاهرة تدل على �شماوّيتها و�شحة  القراآنية عن�ان 
وت�شريعية  اإميانية  واآلــه«، ولأن ما فيها من م�شامني  نب�ة حممد »�شلى اهلل عليه 

واأخالقية وِحَكمية، ت�شتدعي النظر والتثّبت والت�قف عندها وال�شتفادة منها.
ومن الأم�ر التي ينبغي اأن نلتفت اإليها اأن القراآن الكرمي مل ي�شتعمل م�شطلح 
للق�انني  اخلــارقــة  الأمـــ�ر  اأو  الأنــبــيــاء،  بع�س  به  اأّيــد  ما  على  للدللة  »معجزة« 
ُنطِلق عليه  ما  ب�شاأن  »اآية«  كلمة  وا�شتعمال  »اآية«.  ا�شتعمل م�شطلح  بل  الطبيعية، 
عن�ان »املعجزة« اأوفق بالغاية منها. فالغاية الرئي�شة والأهم عند اهلل هي هدايُة 
النا�س واإر�شاُدهم واإخراُجهم من غفلتهم، وفتُح اأعيِنهم على احلقائق، ل التعجيز 
والتغّلب والقهر والدخ�ل يف حالة حتدٍّ مع عباده وه� الق�ي العزيز، واإْن كان هذا 

حا�شاًل يف بع�س الأحيان ب�شبب العناد والطغيان واجلح�د.
ومن املفرت�س بنا اأن نعيد العتماد على امل�شطلحات القراآنية، لأن لهجرانها 
وا�شتبدالها مب�شطلحات اأخرى اآثار �شلبية متعددة، من بينها خفاء اأو �شياع بع�س 

3 يناير 2020 م8 جمادى الأوىل 1441

اخلطبة الأوىل
آيات أم معاجز ؟

39

Afaq Jomaa 3.indd   215Afaq Jomaa 3.indd   215 3/18/2020   6:03:24 PM3/18/2020   6:03:24 PM



216

املفاهيم املهمة املرتبطة بامل�شطلح، كالذي نحن فيه، مما ي�ؤّدي اأي�شًا خللل عند 
التطبيق باإدخال اأو اإخراج بع�س الأحداث على اعتبار اأنها من املعاجز اأم لي�شت 
املادية حمدودة  الآيات  �شاأنًا  تف�ق  تاأثريها  وعظمة  اخلالدة  القراآن  واآيات  منها. 
اآية  اآلف  �شتة  اأكث من  واآله«  عليه  »�شلى اهلل  النبي  اأُعطي  وقد  والتاأثري،  الزمن 
قة لر�شالة حممد »�شلى اهلل عليه واآله« اأكث  خالدة بخل�د القراآن، فالآيات امل�شدِّ
اأي  اأخرى نزلت على  اآية  اأية  عددًا واأكث امتدادًا يف الزمان واملكان، واأعظم من 

اإن�شان. ثم اإن من مميزات الآيات الإلهية بح�شب القراآن اأنها:
اأ( تف�ق قدرات الب�شر: {ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأن َيْأُتوْا ِبِمْثِل 

َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهرًيا}»الإ�شراء:88«.
ب( وا�شحة ل َلب�س فيها: {َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت}»الإ�شراء:101«.

ج( قد تك�ن لإثبات م�شداقية النبي: {َوَقاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل مِّن 
رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي} »الأعراف:104« فبم رّد عليه فرع�ن؟ {َقاَل ِإن ُكنَت ِجْئَت ِبآَيٍة 
ِبنٌي، َوَنَزَع َيَدُه  اِدِقنَي، َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن مُّ َفْأِت ِبَها ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

َفِإَذا ِهَي َبْيَضاء ِللنَّاِظِريَن} »الأعراف:108-106«.
ُكنُتْم  ِإن  آِلَهَتُكْم  َوانُصُروا  ُقوُه  َحرِّ لإنقاذ �شاحبها: {َقاُلوا  تك�ن  وقد  د( 
َكْيًدا  ِبِه  َوَأَراُدوا  ِإْبَراِهيَم،  َعَلى  َوَسالًما  َبْرًدا  ُكوِني  َناُر  َيا  ُقْلَنا  َفاِعِلنَي، 

َفَجَعْلَناُهُم اأَلْخَسِريَن} »الأنبياء:70-68«.
هـ( وقد تك�ن بغر�س التخ�يف وحتقيق ال�شدمة من اأجل هداية النا�س: {َوَما 
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة  َب ِبَها اأَلوَّ َمَنَعَنا َأن نُّْرِسَل ِبالَياِت ِإالَّ َأن َكذَّ

َفَظَلُموْا ِبَها َوَما ُنْرِسُل ِبالَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا} »الإ�شراء:59«.
ْر َفَما َأنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن َوال  و( وقد تك�ن حتّديًا بغر�س الهداية: {َفَذكِّ
َن  َمْجُنوٍن، َأْم َيُقوُلوَن َشاِعٌر نََّتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن، ُقْل َتَربَُّصوا َفِإنِّي َمَعُكم مِّ
َلُه  اْلُمَتَربِِّصنَي، َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحالُمُهم ِبَهَذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن، َأْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ

ْثِلِه ِإن َكاُنوا َصاِدِقنَي}»الط�ر: 34-29«. َبل اّل ُيْؤِمُنوَن، َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّ
ز( كما قد تك�ن و�شيلة لتاأكيد حقيقة من احلقائق التي ُينكرها النا�س، فقد 
اعتر القراآن الكرمي اأن ال�شيدة مرمي بنت عمران كانت اآية من اآيات اهلل للدللة 
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على قدرته على اخللق والبعث: {َوالَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا 
هذا  عن  يلي  فيما  و�شاأحتدث  »الأنبياء:91«،  لِّْلَعاَلِمنَي}  آَيًة  َواْبَنَها  َوَجَعْلَناَها 

الأمر ب�ش�رة اأكث تف�شياًل باإذن اهلل »تعاىل«.

اخلطبة الثانية
آيات اهلل، البتول والزهراء والعقيلة

اآياته، وقد  اآية من  اأ�شرت فيما م�شى اإىل اأن اهلل »تعاىل« جعل ال�شيدة مرمي 
جاء ذلك يف جانب منه تكرميًا وتعظيمًا لها، ويف جانب اآخر �شببًا من اأ�شباب جتّلي 
قدرته وعظمته. لقد ا�شطفاها اهلل من بني كل الرجال والن�شاء يف زمانها: {َوِإْذ 
َقاَلِت اْلَمالِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اهلَل اْصَطَفاِك} لتك�نني يف خدمة بيٍت عظيٍم من 
بي�ته {َوَطهََّرِك} خالل فرتة اإعداِدِك يف بيته منذ طف�لتك الأوىل لتك�ين مهّياأة 
وُمعّدة حلمل امل�شئ�لية العظيمة {َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساء اْلَعاَلِمنَي} لتك�ين اأمًا 
ل�لد ي�لد من غري اأب، ه� امل�شيح، وليك�ن هذا احلمل وهذه ال�لدة اآية من اآيات 
القدرة الإلهية. وبذا جعل اهلل ال�شيدة مرمي مظهَر عظيِم قدرته يف خمالفة ال�شنة 
القدرة  مثاًل من  النا�س  يقربها ذكر، لريى  اأن  دون  اأنثى  َحمل  الب�شرية حل�ش�ل 

الإلهية على اخللق والبعث. 
• آية اهلل... البتول مرمي:

ياأِت هذا ال�شطفاء الإلهي من فراغ، ومل يتحقق ذلك التطهري من دون  ومل 
اإنه وليد ما كانت تتمّتع به هذه ال�شيدة من �شفات جعلتها يف م�شاف  �شبب، بل 
»عز  قال  ن�شاأتها..  بداية  منذ  ذلك  ظهر  وقد  ور�شله.  اهلل  اأنبياء  من  امل�شطَفني 
وجل«: {َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقون َأْقاَلَمُهْم َأيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم 
ِإْذ َيْخَتِصُموَن} »اآل عمران:44«.... فلماذا يتناف�ش�ن على كفالتها ويقرتع�ن فيما 
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ما  والعالمات  ال�شفات  من  اليتيمة  الطفلة  هذه  يف  جعل  قد  اهلل  اأن  ل�ل  بينهم 
يدفعهم لذلك؟

ثم يخرنا القراآن اإىل اأن اهلل اأر�شل اإليها مالئكته يف اأكث من منا�شبة يحمل�ن 
اإليها كالمه، كما يف اآية ال�شطفاء ال�شابقة، وكما يف ق�له: {َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا 
َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا} »مرمي:17«. وهكذا جند الإكرام الإلهي لها مبا جعل نبيًا 
َنَباًتا َحَسًنا  َوَأنَبَتَها  ِبَقُبوٍل َحَسٍن  َربَُّها  من اأنبيائه يتعّجب من ذلك: {َفَتَقبََّلَها 
َلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم  َوَكفَّ
َأنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهلِل ِإنَّ اهلَل َيْرُزُق َمن َيَشاء ِبَغْيِر ِحَساٍب} »اآل 
مة اآية من اآيات اهلل »عز  عمران:37«. كل هذه الأم�ر جعلت من هذه ال�شيدة املكرَّ
وجل«... يف طف�لتها املبكرة، ويف ن�شاأتها، ويف حملها وولدتها. وما بني ال�شطفاء 
الإلهية  ال�شناعة  هذه  دون  من  ا�شطفاء  فال  التطهري،  عن�ان  جاء  والثاين  الأول 
اخلا�شة لعقلها وروحها و�شل�كها... فهذه الطهارة هي مدخل هذا ال�شطفاء وبّ�ابته.

• الزهراء.. آية اهلل:
روى  الإلهي.  ال�شطفاء  مقام  ال�شالم«  »عليها  الزهراء  م�لتنا  نالت  وهكذا 
اأحمد يف »ف�شائل ال�شحابة« برقم »1331«، واحلاكم يف امل�شتدرك برقم  الإمام 
َي اهلُل َعْنَها« ِبْنِت  »4853« من حديث اأم امل�ؤمنني عائ�شة اأنها: )َقاَلت ِلَفاِطَمَة »َر�شِ
لَّى اهلُل  ُرِك؟ اأَينِّ �َشِمْعُت َر�ُش�َل اهلِل »�شَ لَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َشلََّم«: اأََل اأَُب�شِّ َر�ُش�ِل اهلِل »�شَ
ِة اأَْرَبٌع: َمْرمَيُ ِبْنُت ِعْمَراَن، َوَفاِطَمُة ِبْنُت  نَّ َداُت ِن�َشاِء اأَْهِل اجْلَ َعَلْيِه َو�َشلََّم« َيُق�ُل:  »�َشيِّ
َواآ�ِشَيُة«(. وقد �شححه  ُخَ�ْيِلٍد،  ِبْنُت  َوَخِديَجُة  َو�َشلََّم«،  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  َر�ُش�ِل اهلِل »�شَ
�شرط  على  )�شحيح  قائاًل:   »411/3« ال�شحيحة«  »ال�شل�شلة  يف   الألباين  ال�شيخ 
ال�شيخني(. هذا ال�شطفاء اأي�شًا مل ياأِت من فراغ، بل جاء من خالل ما اّت�شفت 
بذلك  وي�شهد  وال�شل�ك،  والعقل  الــروح  طهارة  من  ال�شالم«  »عليها  الزهراء  به 
َوُيَطهَِّرُكْم  َأْهَل اْلَبْيِت  ْجَس  ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ ق�له »تعاىل«: {ِإنََّما ُيِريُد اهلُل 

َتْطِهرًيا} »الأحزاب:33«.
وقد روى املف�شرون واملحّدث�ن عن ال�شيدة اأم امل�ؤمنني اأّم �شلمة: )يف بيتي نزلت 
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهرًيا} ويف  {ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ
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البيت فاطمة وعلّي واحل�شن واحل�شني، فجّللهم ر�ش�ل اهلل بك�شاء كان عليه ثّم قال: 
»ه�ؤلء اأهل بيتي فاأذهب عنهم الرج�س وطّهرهم تطهريًا«(.

اآيات اهلل، يف  اآية من  تفا�شيل حياتها  كل  ال�شالم« يف  »عليها  الزهراء  كانت 
زوجة  خري  كانت  حيث  الزوجية  بيت  ويف  اأبيها،  اأمَّ  كانت  حيث  املبّكرة  طف�لتها 
واأّم، ويف عالقتها مع اهلل ومع النا�س، وقد �شهد لها الإمام احل�شن »عليه ال�شالم« 
حيث قال: )راأيت اأمي فاطمة »عليها ال�شالم« قامت يف حمرابها ليلة جمعتها فلم 
تزل راكعة �شاجدة حتى ات�شح عم�د ال�شبح، و�شمعتها تدع� للم�ؤمنني وامل�ؤمنات 
ل  اأمــاه، مل  يا  لها:  فقلت  ب�شيء،  لنف�شها  تدع�  ول  لهم،  الدعاء  وُتكث  وت�شّميهم 

تدعني لنف�شك كما تدعني لغريك؟ فقالت: يا بني، اجلار ثم الدار(.
• آية اهلل.. العقيلة زينب:

يدي  بني  وقفت  اإن  ما  التي  زينب،  العقيلُة  ابنُتها  �شارت  الزهراء  درب  وعلى 
اآيًة من اآيات  الطاغ�ت يف الك�فة حتى جتّلت عظمُتها، فكانت يف م�قِفها اخلالد 
اهلل حيث اأجابت على �ش�ؤاله اإذ قال وه� يعي�س ن�ش�ة الن�شر، و�شكرة البَطر: )َكْيَف 
اأجابت مبنطق القراآن  اأن  اإل  َبْيِتِك؟ فما كان منها  َواأَْهــِل  ِباأَِخيِك  ْنَع اهلِل  َراأَْيــِت �شُ
وعزة الإ�شالم وق�ة احلق وثبات اجَلنان: َما َراأَْيُت اإِلَّ َجِمياًل، َه�ؤَُلِء َقْ�ٌم َكَتَب اهلُل 
ُم،  اِجِعِهْم، َو�َشَيْجَمُع اهلُل َبْيَنَك َوَبْيَنُهْم َفُتَحاجُّ َوُتَخا�شَ ُزوا اإِىَل َم�شَ َعَلْيِهُم اْلَقْتَل َفَرَ

َك َيا اْبَن َمْرَجاَنَة(. َفاْنُظْر مِلَِن اْلَفْلُج َيْ�َمِئٍذ، َثِكَلْتَك اأُمُّ
• االرتباط احلقيقي:

فاطمة،  وبالزهراء  مــرمي،  بالبت�ل  ترتبط  ثالث  ذكرياٌت  جتتمع  اإذ  والي�م 
وبالعقيلة زينب، نحتاج اإىل اأن نت�قف قلياًل مع هذه الآيات من اآيات اهلل، لنختر 
العميق  الإمياين  الرتباَط  لأّن  فح�شب،  العاطفيِّ  ل  بها،  الإميــاينِّ  ارتباِطنا  عمَق 
هذه  وما  وال�شل�ِك،  والــروِح  الفكِر  �شالمِة  يف  امل�شريِة  �شالمَة  لنا  يكفُل  الذي  ه� 
التي  والعاطفة  الذي يحمل�نه،  العن�ان  الكثريون ما بني  يعي�شها  التي  التناق�شات 
جتي�ُس يف ال�شدور من جهة، وما بني ال�اقع الذي ل يتناغم وطبيعة هذا الرتباط 
مع َمن مّثل�ا - وما زال�ا ميّثل�ن- ِقَممًا ِمن ِقَمم الطهارة يف العقل والروح والعمل، 

اإّل خرُي �شاهد على �شرورة مثل هذه ال�قفات التقييمية مع الذات.
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ب�شنة  الهجرة وبعد غزوة بدر  الثالثة من  ال�شنة  التي جرت يف  اأُحد  يف غزوة 
يف  متّثلت  ال�شدمات  تلك  اأوىل  �شدمة،  من  اأكث  امل�ؤمن�ن  تلّقى  تقريبًا،  واحــدة 
الهزمية يف �شاحة املعركة، بعد اأن كانت الأم�ر ت�شري يف اجتاه حتقيق ن�شٍر كبرٍي 
على امل�شركني الغزاة. ولعل الذي زاد ِمن وقع �شدمة الهزمية، ه� الت�ش�ر املُ�شبق 
الذي كان يحمله ق�شم من امل�ؤمنني باأْن ل احتمال �ش�ى الن�شر يف كل م�اجهة بني 
َعَلْيَنا  ا  َحقًّ الإلهي: {َوَكاَن  ال�عد  مع  ان�شجامًا  وذلك  والباطل،  مع�شكري احلق 

َنْصُر اْلُمْؤِمِننَي} »الروم:47«.
ومن هنا جند اأّن �شدمَة الهزمية يف املعركة دفعت ببع�شهم لل�شك يف م�شداقية 
ْتُهْم َأنُفُسُهْم  الإميان بالر�شالة، ويف م�شداقية ال�ع�د الإلهية: {َوَطاِئَفٌة َقْد َأَهمَّ
َيُظنُّوَن ِباهلِل َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة َيُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن اأَلْمِر ِمن َشْيٍء} 
»اآل عمران:154«... هذه �شدمة، وال�شدمة الأخرى متّثلت يف ا�شت�شهاد اأ�شِد اهلل 

واأ�شِد ر�ش�له حمزة بن عبد املطلب.
• امتياز محزة:

يك�ن�ا  مل  اأنهم  اإل  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�ش�ل  ل�شحابة  احرتامنا  مع 
باأجمعهم رجاَل حرب وبط�لت قتالية، كان هناك تفاوت فيما بينهم يف القدرات 
القتالية ومهاراتها، وال�شجاعة والق�ة البدنية وما اإىل ذلك. وكان عم النبي حمزة 

10 يناير 2020 م15 جمادى الأوىل 1441

اخلطبة الأوىل
استشهاد أسد اهلل محزة
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اأنه  ويكفيه  وب�شالته،  ل�شجاعته  قري�س  فتى  اجلاهلية  يف  ُيعتر  عنه«  اهلل  »ر�شي 
حينما علم باأن اأبا جهل قد اأ�شاء لر�ش�ل اهلل، وقف اأمام رجالت قري�س و�شرب اأبا 
جهل بق��شه و�شّج راأ�َشه واأعلن اإمياَنه بالر�شالة، ومل يَهب ردوَد اأفعالهم، ومل يجروؤ 

اأحد على م�اجهته، وه� وحيد، وهم كُث.
كما كان من اأعراف احلروب اآنذاك اأن ُيعِلم ال�شجعان والأ�شداء يف القتال عن 
اأنف�شهم بري�شة ط�يلة ي�شع�نها على ال�شدر اأو على البي�شة )اأي ما ي�شبه اخل�ذة 
الع�شكرية( التي يرتدونها... وما كان كل اأحد ليجروؤ على ِفعل ذلك، لأنه �شيك�ن 
مق�شدًا للمقاتلني الأ�شّداء من مع�شكر اخل�شم. وحمزة كان من اأولئك القالئل... 
يف غزوة بدر والتي روي اأنه قاتل فيها ب�شيفني... ويف غزوة اأُحد حيث اأعَلم نف�شه 

بري�شة ن�شر.
يق�ل قاتُله وح�شي: )راأيُت حمزَة َيفري النا�س فريًا، فَكَمنُت له اإىل �شخرة وه� 
َكتيت،( �ش�ت الأنفا�س يف ال�شدر )فاعرَت�َس له �ِشباع ابن  ُمكِب�س( مهاجم )له 
األقاه وبرك عليه وقتله، قال: )ثم  ِنَيار( ثم ذكر وح�شي كيف حمله حمزة ثم  اأم 
اأقبل علّي مكّبًا حني راآين، فلما بلغ امل�شيل( جمرى املاء )وطيء على ُجُرف( �ِشق 
اأو اأر�س حمف�رة باملاء )فزّلت قدُمه( وكانت هذه هي اللحظة التي ا�شتغّلها وح�شي 
)فهززُت حربتي حتى َر�شيت منها، فاأ�شرب بها خا�شرَته حتى َخَرجت من مثانته، 
وكّر عليه طائفٌة من اأ�شحابه فاأ�شمُعهم يق�ل�ن: اأبا ُعمارة! فال يجيب. فقلت: قد 

واهلل مات الرجل(.
• أثر استشهاد محزة:

بخر  عليٌّ  اإليه  جاء  اأن  فبعد  �شديدًا،  النبي  على  حمزة  ا�شت�شهاِد  َوْقــُع  وكان 
ما  فقال:  عليه  وقف  واآله« مي�شي حتى  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  ا�شت�شهاده: )خرج 
وقفت م�قفًا قط اأغيظ اإيّل من هذا امل�قف(. ويف رواية اأنه ملا بداأت عملية دفن 
ال�شهداء بعد انتهاء املعركة: )كان كلما اأتي ب�شهيد، ُو�شع اإىل جنب حمزة بن عبد 

املطلب، ف�شلى عليه وعلى ال�شهداء، حتى �شّلى عليه �شبعني مرة(.
ومن  ال�شبعني،  قارب�ا  الذين  ال�شهداء  �شائر  اإىل  بالإ�شافة  حمزة،  ا�شت�شهاد 
بينهم ال�شحابي اجلليل م�شعب بن عمري، الذي كان ميّثل قيمة رمزية اأخرى ملا له 
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من دور يف هداية اأهل املدينة وتعليمهم، بلحاظ ك�نه �شفرَي ر�ش�ل اهلل اإليهم، مّثل 
�شدمًة كبرية، وه� الأمر الذي ا�شتدعى تدّخاًل اإلهيًا ملعاجلة الآثار ال�شلبية املرتتبة 
عليها وعلى �شائر ال�شدمات.  فكيف كانت هذه املعاجلات كما جندها يف �ش�رة اآل 
عمران والتي اخت�ّس ق�شم كبري من اآياتها بهذه الغزوة واآثارها؟ وما هي الر�شائل 
التي حتملها هذه الآيات ال�شريفة؟ �شتك�ن لنا وقفة فيما يلي باإذن اهلل ل�شتي�شاح 

ذلك كله.

اخلطبة الثانية
معاجلة اهلزمية والصدمة

ذكرت فيما م�شى اأن �ش�رة اآل عمران قّدَمت معاجلات متن�عة لالآثار ال�شلبية 
املرتتبة على ال�شدمات التي واجهها امل�ؤمن�ن يف غزوة اأُحد. وميكننا تلخي�س ذلك 

يف الآتي:
• معاجلات معرفية:

من خالل نزول جمم�عة من الآيات القراآنية التي �شّححت بع�س املفاهيم لدى 
امل�ؤمنني، وبّينت لهم املعادلت الإلهية، و�شربت لهم الأمثال، واأنزلت ال�شكينة على 

نف��شهم.
َلَنا ِمَن  َلْو َكاَن  مثال ذلك ق�له »تعاىل« يف الآية 154 من ال�ش�رة: {َيُقوُلوَن 
لن�شرنا،  ويتدّخل  اهلل  يحمينا  اأن  املفرت�س  من  َهاُهَنا}  ُقِتْلَنا  ا  مَّ َشْيٌء  اأَلْمِر 
انت�شار دين اهلل،  يعني  انت�شارنا  ولأن  الإميان واحلق،  الذي ميّثل  الطرف  لأننا 
وهزميتنا هزمية له... هذا خطاأ مفاهيمي ا�شتدعى املعاجلة والتي جاءت يف جانب 
ِإَلى  اْلَقْتُل  َعَلْيِهُم  ُكِتَب  الَِّذيَن  َلَبَرَز  ُبُيوِتُكْم  ُكنُتْم ِفي  لَّْو  منها كالتايل: {ُقل 
َص َما ِفي ُقُلوِبُكْم َواهلُل َعِليٌم  َمَضاِجِعِهْم َوِلَيْبَتِلَي اهلُل َما ِفي ُصُدوِرُكْم َوِلُيَمحِّ
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ُدوِر} هناك خطاأ يف ت�ش�راتكم ومفاهيمكم ح�ل امل�ت والن�شر وما  ِبَذاِت الصُّ
اإىل ذلك، وعليكم اأن ُتدِرك�ا �شن اهلل فيها. وهناك معاجلات فكرية اأخرى اأي�شًا 

عر�شتها ال�ش�رة ِتباعًا.
• معاجلات نفسية:

َأَمَنًة  اْلَغمِّ  َبْعِد  مِّن  َعَلْيُكم  َأنَزَل  »تعاىل«: {ُثمَّ  ق�له  ما جاء يف  بينها  من 
نَُّعاًسا َيْغَشى َطاِئَفًة مِّنُكْم} »اآل عمران:154«، ونحن نعلم ما للن�م من تاأثري يف 
تهدئة النف�س بعد انفعالها. ومن بينها الإخبار عن م�شري ال�شهداء: )َواَل َتْحَسَبنَّ 
الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء ِعنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن، َفِرِحنَي ِبَما 
ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف  آَتاُهُم اهلُل ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهم مِّ

َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن( »اآل عمران:170-169«.
• معاجلات ميدانية:

واأثناء  قبل  خمالفات  ارتكب�ا  الذين  كل  عن  ال�شامل  العف�  اإعــالن  بينها  من 
ْيَطاُن  املعركة: )ِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن ِإنََّما اْسَتَزلَُّهُم الشَّ
ِبَبْعِض َما َكَسُبوْا َوَلَقْد َعَفا اهلُل َعْنُهْم ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َحِليٌم( »اآل عمران:155«.
املعاجلة امليدانية الثانية متّثلت يف اتخاذ النبي قرار مالحقة الغزاة، وحرمانهم 
من ن�ش�ة الإح�شا�س بالن�شر التام واحلا�شم، ولإعطاء امل�ؤمنني دفعة معن�ية ق�ية 
حركتهم،  يف  هلل  اأخل�ش�ا  ما  متى  الن�شر  واأ�شباَب  الق�ة  عنا�شَر  ميتلك�ن  باأنهم 
اأو  لك�شب مغامن دني�ية،  امليدان، ومل تكن حركُتهم  ومتى ما ن�شروا اهلل حقًا يف 
لتحقيق م�شالح �شخ�شية. ففي �شبيحة الي�م الثاين من الع�دة اإىل املدينة، وبعد 
اأن �شلى الفجر، اأمر النبيُّ بالًل اأن ينادي باخلروج ملالحقة امل�شركني، واأْن ل يخرج 

اإل َمن �َشهد القتال يف اأُحد.
عقد النبيُّ الل�اء لعلي، وحترك مبن معه ناحية َحمراء الأَ�َشد )13 كم تقريبًا 
جن�ب غرب املدينة وم�شجد ال�شجرة يف ال��شط بينهما(، فاأمر اأ�شحاَبه بالنزول 
هناك واأن يجمع�ا احلطب نهارًا وي�قدوه لياًل، واأقام امل�ؤمن�ن بذلك املحل ثالث 
ليال، وكان�ا ي�قدون يف كل ليلة من تلك الليايل خم�شمائة �شعلة نار، حتى ُترى من 

املكان البعيد... فذهب اخلر يف كل اجتاه.

Afaq Jomaa 3.indd   223Afaq Jomaa 3.indd   223 3/18/2020   6:03:24 PM3/18/2020   6:03:24 PM



224

ووفد َمعَبد اخلزاعي على امل�شركني، وكان حليفًا للنبي، فقال: )تركُت حممدًا 
عنه  تخّلف  َمن  معه  اجتمع  وقد  النريان،  مبثل  عليكم  يتحّرق�ن  خلفي  واأ�شحاَبه 
األ يرجع�ا حتى يلحق�كم فيثاأروا منكم،  بالأم�س من الأو�س واخلزرج، وتعاهدوا 

وقد غ�شب�ا لق�مهم غ�شبًا �شديدًا(.
قد  لديارهم خ�فًا مما  الع�دة  و�شارع�ا يف  امل�شركني،  قل�ب  الرعب يف  دخل 
اْسَتَجاُبوْا  اأثنى اهلل »تعاىل« على امل�ؤمنني مل�قفهم هذا: {الَِّذيَن  ي�شيبهم. وقد 
َأْجٌر  َقْوا  َواتَّ ِمْنُهْم  َأْحَسُنوْا  ِللَِّذيَن  اْلَقْرُح  َأَصاَبُهُم  َما  َبْعِد  ِمن  ُسوِل  َوالرَّ هلِل 

َعِظيٌم} »اآل عمران:172«.
• مسئوليات يف أجواء الصراع:

ويهّمني هنا اأن اأ�شتعر�س ما اخُتتمت به �ش�رة اآل عمران، حيث قامت الآيات 
ببيان �ُشّنٍة من �شن اهلل »تعاىل«، وهي مبثابة در�س اإمياين وتاريخي وعملي ل غنى 
لنا عنه. يف البدء، قال اهلل »تعاىل« وا�شفًا اأويل الألباب: {الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلَل 
َماَواِت َواأَلْرِض َربََّنا َما  ُروَن ِفي َخْلِق السَّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ

َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر} »اآل عمران:191«.
يف اأج�اء ال�شراع القائم بني احلق والباطل، هناك م�شئ�ليات، وهي ل تت�قف 
عند حّد ال�شتعداد الع�شكري وامليداين، بل لبد من الإعداد املكثف على امل�شت�يني 

الروحي والفكري اأي�شًا.
امل�شئ�لية الأخرى تتمّثل يف تق�ية الرتباط باهلل من خالل الدعاء وا�شتمداد 
الق�ة من عنده انطالقًا من الإح�شا�س بال�شعف، واأن الأم�ر كلَّها من عند اهلل، مبا 
ِمْن  اِلِمنَي  ِللظَّ َوَما  َأْخَزْيَتُه  َفَقْد  ُتْدِخِل النَّاَر  ِإنََّك َمن  يف ذلك الن�شر: {َربََّنا 
َأنَصاٍر، رَّبََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلإِلمَياِن َأْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر 
َنا َعَلى  َنا َمَع اأَلْبَراِر، َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعدتَّ ْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفَّ َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّ
ُرُسِلَك َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك اَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد} »اآل عمران:194-192«.
حينذاك �شترتّتب النتيجة احلتمية التي هي مبثابة وعٍد اإلهي، ومن اأ�شدق من اهلل 
قياًل؟ {َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّنُكم مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى 
َوُأوُذوْا ِفي َسِبيِلي  ِدَياِرِهْم  َوُأْخِرُجوْا ِمن  َفالَِّذيَن َهاَجُروْا  َبْعٍض  َبْعُضُكم مِّن 
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َرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوأُلْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها  َوَقاَتُلوْا َوُقِتُلوْا أُلَكفِّ
اأَلْنَهاُر َثَواًبا مِّن ِعنِد اهلِل َواهلُل ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب( »اآل عمران:195«.

هذا على م�شت�ى الآخرة... فماذا عن الآثار املرتتبة على �شعيد هذه احلياة؟ 
تنخدع  اْلِبالِد} ل  ِفي  َكَفُروْا  الَِّذيَن  َتَقلُُّب  نََّك  َيُغرَّ كالتايل: {اَل  جاء اجل�اب 
»اآل  اْلِمَهاُد}  َوِبْئَس  َجَهنَُّم  َمْأَواُهْم  ُثمَّ  َقِليٌل  {َمَتاٌع  عندهم  الق�ة  بظاهر 

عمران:197-196«.
ُل ُزبدَة املخا�ِس يف بياِن طبيعِة م�شئ�لياِت  ثم ُتختتم ال�ش�رة ب��شية اإلهية مُتثِّ
ُقوْا اهلَل َلَعلَُّكْم  املرحلة: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَّ
َت�شمح�ا  ول  اإميانكم،  َتتخّل�ا عن  ل  امل�ؤمن�ن،  اأيها  »اآل عمران:200«.  ُتْفِلُحوَن} 
واأعين�ا  َيغلَبكم،  باأن  اإىل نف��ِشكم، ول َترتك�ا جَماًل لل�شعف  باأن تتغلغل  للهزمية 
كم بع�شًا يف هذه الطريق ال�شعبة، ول ت�شمح�ا لهذه ال�شدمات العنيفة باأن  بع�شَ
ُتغِرَقكم يف بحِر الأحزاِن والهم�م، فقد اأعلَمكم اهلُل ِمن قبُل اأنه: {ِإن َيْمَسْسُكْم 
ْثُلُه َوِتْلَك اأَليَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم اهلُل  َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
اِلِمنَي} »اآل عمران:140«...  الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َواهلُل اَل ُيِحبُّ الظَّ

و�شيعلم الذين ظلم�ا اأيَّ منقلب ينقلب�ن.
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نقل القراآن الكرمي �ش�رتني مل�قفني متعار�شني من م�اقف علماء اأهل الكتاب 
جتاه ر�شالة الإ�شالم وكتاب اهلل املجيد:

فني الباحثني عن احلقيقة واملبادرين للت�شديق به مبجرد الطالع  1. �ش�رة املن�شِ
ُيْتَلى  ِإَذا  َقْبِلِه  ِمن  اْلِعْلَم  ُأوُتوْا  الَِّذيَن  عليه، وذلك يف مثل ق�له »تعاىل«: {ِإنَّ 
َربَِّنا  َوْعُد  َكاَن  ِإن  َربَِّنا  ُسْبَحاَن  َوَيُقوُلوَن  ًدا،  ُسجَّ ِلأَلْذَقاِن  وَن  َيِخرُّ َعَلْيِهْم 

وَن ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوًعا} »الإ�شراء:109-107«. َلَمْفُعواًل، َوَيِخرُّ
ل�ن اإىل احلقيقة فُينكرونها، قال »تعاىل«:  2. �ش�رة املكابرين اجلاحدين الذين ي�شِ
ْنُهْم  مِّ َفِريًقا  َوِإنَّ  َأْبَناَءُهْم  َيْعِرُفوَن  َكَما  َيْعِرُفوَنُه  اْلِكَتاَب  آَتْيَناُهُم  {الَِّذيَن 

َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن} »البقرة:146«.
وعدد كبري من امل�شت�شرقني الذين ن�شط�ا بق�ة منذ القرن الثامن ع�شر وبحث�ا 
الع�شبّية،  من  التجّرد  ي�شتطع  مل  الــذي  الثاين  النمط  هذا  من  هم  الإ�شالم  يف 

والتحّلي بالإن�شاف عند البحث.
ال�شرقية  الثقافة  ا�شتك�شاف  على  تركز  غربية  حركة  عن  عبارة  وال�شت�شراق 
التاريخ  جمالت  يف  الثقافة  لهذه  الغربية  النظرة  وت��شيح  كثب،  عن  ودرا�شتها 

والقت�شاد واجلغرافيا واللغة والآداب والفن�ن والأديان، وغري ذلك.

17 يناير 2020 م22 جمادى الأوىل 1441

اخلطبة الأوىل
االستشراق االستعماري

41

Afaq Jomaa 3.indd   226Afaq Jomaa 3.indd   226 3/18/2020   6:03:24 PM3/18/2020   6:03:24 PM



227

وهذه احلركة واإن كانت مهتمة بال�شرق ككل على اختالف ثقافاته وح�شاراته 
وامل�شلمني  الإ�شالم  على   - الأوىل  بالدرجة   - ان�شّب  اهتمامها  اأن  اإل  ودياناته، 
لل�شرق،  »ال�شتعمارية«  احلركة  �شمن  ال�شت�شراق  حركة  ن�شطت  وقد  و�شئ�نهم. 
وكانت يف خدمتها، وا�شتمّرت تقريبًا اإىل منت�شف القرن الع�شرين، واأطلق عليها 

مرحلة »ال�شت�شراق ال�شتعماري«. 
الآثار  بدرا�شة  اهتمت  والتي  ال�شتعمار،  بعد  ما  مرحلة  ال�شت�شراق  دخل  ثم 
امل�شتعَمر  على  لل�شرق،  الغربي  لال�شتعمار  وغريها  والعلمية  والقيمية  الثقافية 

وامل�شتعِمر، وا�شتمرت قرابة 40 �شنة.
�شيما  ول  والع�شرين،  احلــادي  القرن  بداية  مع  اأنــه  الباحثني  بع�س  واعتر 
ال�شت�شراق  اأخــرى من  بــداأت مرحلة  �شبتمر 2001،  احلــادي ع�شر من  اأحــداث 
اأخذت عن�ان »ال�شت�شراق اجلديد«... فما هي مالحمه؟ وما هي اأهم خ�شائ�شه؟ 

ومدى خط�رته؟ هذا ما �شيتبنّي معنا فيما يلي.

اخلطبة الثانية
االستشراق اإلسالموفوبي

اأ�شرُت فيما م�شى اإىل ظه�ر ما ُيعرف با�شم ال�شت�شراق اجلديد، وميكن لنا اأن 
نلّخ�س اأهم معامِله يف النقاط التالية:

ولي�شت غاياتها علمية  اإدي�ل�جية،  تنطلق من خلفيات  اأي  م�ؤدجَلة،  1. ه� حركة 
بحتة ول بريئة.

2. ت�شتهدف هذه احلركة يف ن�شاطاتها ونتاجاتها - اأّوًل واآخرًا - الإ�شالم وامل�شلمني.
البحثية، و�شيا�شي�ن، و�شحفي�ن،  امل�ؤ�ش�شات  نعها بع�ُس مفكري  ي�شارك يف �شُ  .3
خالف  على  الأكــادميــيــني،  من  وقليل  م�شيحي�ن،  رون  ومب�شِّ ه�لي�ود،  ــراء  وخ
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بح�ث  من  عنهم  ينتج  وما  الأكادمييني  ِق�امه  كان  الذي  الكال�شيكي  ال�شت�شراق 
ودرا�شات وحما�شرات.

4. العمل فيها مُمنهج من خالل م�ؤ�ش�شات ق�ية، مع خراء مال، و�شائل اإعالم، 
وو�شائل نا�شطة وممتدة لن�شر املعل�مات، ولي�شت جه�دًا فردية.

5. القيام بالتن�شيق مع اأجهزة خمابراتية وم�ؤ�ش�شات حك�مية دولية ومراكز �شنع 
اأو  هنا،  حرب  �شن  قرار  اّتخاذ  يف  امل�شاهمة  حدِّ  اإىل  ي�شل  والــذي  فيها،  القرار 
زعزعة اأْمن هناك، اأو اإثارة نزاعات دينية اأو طائفية اأو ق�مية اأو حرب اأهلية واأمثال 
مها عن طبيعة اخلالفات العقائدية اأو  ذلك وفقًا للقراءات »ال�شت�شراقية« التي ُتقدِّ

الفقهية اأو الجتماعية اأو ال�شيا�شية اأو الثقافية للمنطقة امل�شتهَدفة.
العلمية ولي�شت ذات قيمة معرفية  6. غالبية نتاجاِتها ل تت�شم بالعمق والر�شانة 
مهمة، على خالف كثري من الدرا�شات ال�شت�شراقية الكال�شيكية التي واإْن مل نتفق 
معها - من حني اإىل اآخر - يف نتائجها، اإل اأنه ل ي�شح اّدعاء اأنها كانت �شطحية 

و�شاذجة.
اخلطر  عن�انها  وامل�شلمني  الإ�ــشــالم  عن  منطية  �ش�رة  تقدمي  على  الرتكيز   .7

والإرهاب وتهديد القيم الثقافية و »�شالمة احل�شارة والرفاهية املادية للغرب«.
• إحياء اإلسالموفوبيا:

اإىل  جه�د ال�شت�شراق اجلديد، وبروز حركات الإرهاب التكفريية، بالإ�شافة 
الغرب،  يف  امل�شئ�لني  كبار  لبع�س  العدائية  ال�شبغة  وذات  النارية  الت�شريحات 

وغريها من الع�امل، اأّدت اإىل اإحياء ما ُيعرف بعن�ان »الإ�شالم�ف�بيا«.
اإىل  ي�شري  امل�شطلح  هذا  فاإن  الغربية  املعارف  ودوائــر  امل��ش�عات  بح�شب 
ب �شّدهم، كاأْن تك�ن روؤية املراأة  اخل�ف من الإ�شالم وكراهية امل�شلمني والتع�شّ
�شببًا  ــا  اأوروب �ش�ارع  اإحــدى  يف  ت�شري  وهي  ال�شرعي  باللبا�س  امللتزمة  امل�شلمة 
ل�شتدعاء �ش�رة جرائم اجلماعات الإرهابية التكفريية، واأن تك�ن روؤية �شخ�س 
نا�شفًا،  حزامًا  يحمل  اأنه  لت�شّ�ر  مدعاة  ال�شيخ  طائفة  من  وه�  عمامة  يرتدي 

اأنه �شخ�س م�شلم.  بت�شّ�ر 
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ومن هنا، اأَطلقت بع�س الدرا�شات النقدية لال�شت�شراق على هذا ال�شت�شراق 
اجلديد عن�ان »ال�شت�شراق الإ�شالم�ف�بي«.

كتابه  يف   Runnymede Trust ترا�شت«  »رانيميدي  الريطاين  الباحث 
اأّن  يق�ل   Islamophobia: Challenge for Us لنا«  حتدي  »الإ�شالم�ف�بيا، 
ظاهرة الإ�شالم�ف�بيا تق�م على ت�شّ�ر اأن الإ�شالم دين و�شيع، غري عقالين، بدائي، 
دام دائم مع احل�شارات.  د، م�ؤيد لالإرهاب، ويف �شِ �شه�اين، عدواين، عنيف، مهدِّ
واحلقيقة اأن تلك ال�ش�رة لي�شت جديدة بل تع�د اإىل القرون ال��شطى، ولذا قلت 
يف  �شاهمت  الكال�شيكية  ال�شت�شراقية  الدرا�شات  وبع�س  الإ�شالم�ف�بيا«.  »اإحياء 
اآباء ال�شت�شراق اجلديد من قبيل »برنارد ل�ي�س« و»�شم�ئيل  ر�شمها، وما قام به 
وت�ظيفها  جديد  من  فيها  اخلبيثة  الــروح  نفخ  عملية  ه�  و»ف�ك�ياما«  هنتغت�ن« 

مل�شالح غربية معّينة.
• مراد هوفمان:

واإذا كان امل�شت�شرق�ن اجُلدد يعمل�ن على خلق وتر�شيخ حالة الإ�شالم�ف�بيا، 
فاإّن املن�شفني من الغربيني عندما اّطلع�ا على حقيقة الإ�شالم، كان لهم م�قف 
اْلِعْلَم  ُأوُتوْا  الَِّذيَن  {ِإنَّ  »تعاىل«:  ق�له  يف  جاء  ملا  وم�شابه  متامًا،  خمتلف  اآخر 
َربَِّنا  ُسْبَحاَن  َوَيُقوُلوَن  ًدا،  ُسجَّ ِلأَلْذَقاِن  وَن  َيِخرُّ َعَلْيِهْم  ُيْتَلى  ِإَذا  َقْبِلِه  ِمن 
ُخُشوًعا}  َوَيِزيُدُهْم  َيْبُكوَن  ِلأَلْذَقاِن  وَن  َوَيِخرُّ َلَمْفُعواًل،  َربَِّنا  َوْعُد  َكاَن  ِإن 

»الإ�شراء:109-107«.
 Wilfried هــ�فــمــان«  »ويلفريد  ــاين  الأملـ والــكــاتــب  والدبل�ما�شي  املحامي 
اأملانيا  �شفارة  يف  الع�شرين  القرن  من  اخلم�شينات  يف  عمل  الــذي   Hofmann
الإحتادية يف اجلزائر، و�شاهد عن قرب الث�رة اجلزائرية، واّطلع على الإ�شالم، 
مل يجد لنف�شه خيارًا بعد �شن�ات من البحث والتدّبر �ش�ى اأن يعلن اإ�شالمه �شنة 

1980، واختار لنف�شه ا�شم مراد.
مل يكن مراد ه�فمان �شخ�شًا على هام�س احلياة، فه� من جهة خريج جامعة 
هارفارد، ومن جهة اأخرى عمل كخبري يف جمال الّدفاع الّن�وي يف وزارة اخلارجية 
لأملانيا يف اجلزائر  ثم �شفريًا  النات�،  املعل�مات يف حلف  لق�شم  الأملانية، وكمدير 
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الّرفيع  اإعالُنه الدخ�ل يف الإ�شالم م��شع جدل ب�شبب من�شبه  ثم املغرب، وكان 
واحل�شا�س يف احلك�مة الأملانية. 

ت حلملة طعن وجتريح �شر�شة يف و�شائل الإعالم ب�شبب  �شْ يق�ل: )عندما تعرَّ
اإ�شالمي، مل ي�شتطع بع�ُس اأ�شدقائي اأن يفهم�ا عدم اكرتاثي بهذه احلملة، وكان 

ميكن لهم العث�ر على التف�شري يف هذه الآية {ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعنُي}(.
وقّدم ه�فمان قرابة 350 حما�شرة يف 31 دولة، رّكزت معظمها على تقدمي 
»الإ�شالم  كتاب  ومنها  م�ؤلفاته،  على  الغالب  ال�شياق  ه�  وهذا  للغرب،  الإ�شالم 
العف�ي  النت�شار  )اإن  اأق�اله:  ومن  اأملانيا،  يف  كبرية  �شجة  اأحــدث  الذي  كبديل« 
لالإ�شالم ه� �شمة من �شماته على مّر التاريخ، وذلك لأنه دين الفطرة املنّزل على 
قلب امل�شطفى.... اإّن اهلل �شُيعيُننا اإذا غرّينا ما باأنف�شنا، لي�س باإ�شالح الإ�شالم، 
ولكن باإ�شالح م�قِفنا واأفعاِلنا جتاه الإ�شالم... الإ�شالم ه� احلل ال�حيد للخروج 
يف  الغربية  للمجتمعات  ال�حيد  اخليار  وه�  فيها،  الغرُب  ترّدى  التي  الهاوية  من 

القرن احلادي والع�شرين(.
اأن قّدم من�ذجًا عمليًا  ويف ي�م الإثنني املا�شي وّدع ه�فمان هذه احلياة بعد 
فة والفاِح�شة لالإ�شالم �شتق�د �شاحَبها -على الأقل- اإىل  اأن النظرة املُن�شِ على 
وت�شديقًا.  اإميانًا  دين اهلل  الدخ�ل يف  اإىل  تْهِده  اإْن مل  باأنه دين عظيم،  الإميان 
ومثل هذه امل�اقف من �شخ�شياٍت واِزنة خرُي دليل على اأّن جه�َد امل�شت�شرقني اجُلدد 
د ل� اأح�شّنا ا�شتخدام الطرق املنا�شبة  يف خلق وتر�شيخ الإ�شالم�ف�بيا قابلة اأن تتبدَّ
فة التي در�شت الإ�شالم  مل�اجهتها، وِمن بينها تقدمُي ِمثل هذه النماذج الغربية املن�شِ

ف�جَدْته - بحقٍّ - ديَن اهلل الق�مي، واحللَّ الأمثَل مل�شكالت الإن�شان املعا�شر.
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�ش�ر العطاء يف �شرية م�لتنا فاطمة الزهراء »عليها ال�شالم« عديدة، ومن بني 
ما ُنقل اإلينا:

اأق�شد  بل  النقدية،  الأم�ال  اأن يك�ن من  بال�شرورة  ولي�س  املادي:  العطاء   .1
بذلك العطاء مما ميلكه الإن�شان، ول� كان �شيئًا عينيًا. قال »تعاىل«: {َوُيْطِعُموَن 
َعاَم َعَلٰى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًيا، ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلِل اَل ُنِريُد  الطَّ
بق�شة  مرتبطة  الآيــات  اأن  واملــروي  »الإن�شان:9-8«.  ُشُكوًرا}  َواَل  َجَزاًء  ِمنُكْم 
ت�شحية الزهراء وعلي »عليهما ال�شالم« بتقدمي طعامهما ثالثة اأيام متتالية لثالث 

حالت اإن�شانية.
ي  اأُمِّ 2. العطاء الروحي واملعن�ي: عن الإمام احل�شن »عليه ال�شالم« قال: )َراأَْيُت 
َراِبَها َلْيَلَة ُجُمَعِتَها َفَلْم َتَزْل َراِكَعًة �َشاِجَدًة َحتَّى  َفاِطَمَة »عليها ال�شالم« َقاَمْت يِف حِمْ
َعاَء  الدُّ َوُتْكِثُ  يِهْم  َوُت�َشمِّ َوامْلُ�ؤِْمَناِت   ِمِننَي  ِلْلُم�ؤْ َتْدُع�  َو�َشِمْعُتَها  ْبِح  ال�شُّ َعُم�ُد  َح  اتَّ�شَ
َتْدِعنَي  ِلَنْف�ِشِك َكَما  َتْدِعنَي  اْه، مِلَ ل  اأُمَّ َيا  َلَها:  َفُقْلُت  ِلَنْف�ِشَها ِب�َشيْ ٍء،  َتْدُع�  َلُهْم َول 

اُر(. اُر ُثمَّ الدَّ ، اجْلَ ِك؟ َفَقاَلْت: َيا ُبَنيَّ ِلَغرْيِ
ِعْنَد  ــَراأٌَة  اْم َرت  )َح�شَ ال�شالم«:  »عليه  الع�شكري  الإمــام  عن  العلمي:  العطاء   .3
َوَقْد  ِعيَفًة،  �شَ ــَدًة  َواِل يِل  اإِنَّ  َفَقاَلْت:  ال�شالم«،  »عليها  الّزهراء  َفاِطَمَة  يَقِة  دِّ ال�شِّ
َفاِطَمُة  َفاأََجاَبْتَها  اأَ�ْشاأَُلِك،  اإَِلْيِك  َبَعَثْتِني  َوَقْد  �َشيْ ٌء،  الِتَها  �شَ اأَْمــِر  يِف  َعَلْيَها  َلِب�َس 
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ُثمَّ  َفاأََجاَبْت،  َرْت  َع�شَّ اأَْن  اإِىَل  َثلََّثْت  ُثمَّ  َفاأََجاَبْت،  ْت  َفَثنَّ َذِلَك،  َعْن  ال�شالم«  »عليها 
َهاِتي  َفاِطَمُة:  َقاَلْت  اهلِل،  َر�ُش�ِل  اْبَنَة  َيا  َعَلْيِك  اأَ�ُشقُّ  ل  َفَقاَلْت:  ِة  اْلَكْثَ ِمَن  َخِجَلْت 
ىَل �َشْطٍح ِبِحْمٍل َثِقيٍل َوِكَراُه ِماَئُة  َعُد اإِ َي َيْ�مًا َي�شْ ْيِت َمِن اْكرُتِ ا َبَدا َلِك، اأََراأَ َو�َشِلي َعمَّ
ْكَثَ ِمْن ِملْ ِء َما  يُت اأََنا ِلُكلِّ َم�ْشاأََلٍة ِباأَ اأَْلِف ِديَناٍر َيْثُقُل َعَلْيِه؟ َفَقاَلْت: ل، َفَقاَلْت: اْكرُتِ

.) ى اإِىَل اْلَعْر�ِس ُل�ؤُْل�ؤًا، َفاأَْحَرى اأَْن ل َيْثُقَل َعَليَّ َ َبنْيَ الثَّ
4. العطاء ببذل اجلهد: عن اأمري امل�ؤمنني علي »عليه ال�شالم« اأّنه قال لرجل من 
َفا�ْشَتَقْت  ِعْنِدي  َكاَنْت  َها  اأَنَّ الّزهراء؟  َفاِطَمَة  َوَعْن  ي  َعنِّ ُثَك  اأَُحدِّ )اأَل  �شعد:  بني 
َلْت َيَداَها، َوَك�َشَحِت اْلَبْيَت  َحى َحتَّى جَمِ ْدِرَها، َوَطَحَنْت ِبالرَّ َر يِف �شَ ِباْلِقْرَبِة َحتَّى اأَثَّ
رٌّ  اَبَها ِمْن َذِلَك �شُ َت اْلِقْدِر َحتَّى َدِكَنْت ِثَياُبَها، َفاأَ�شَ ْت ِثَياُبَها، َواأَْوَقَدْت حَتْ َحتَّى اْغَرَّ

�َشِديٌد(.
مل اأذكر هذه ال�ش�ر من اأجل تعظيم �شخ�شية الزهراء »عليها ال�شالم« فح�شب، 
وهي من دون �شك اأعلى مقامًا مما نق�ل، ومما ُنثني عليها به، بل ِمن اأجل تك�ن 
من�ذجًا عمليًا لكل فتاة، ولكل �شيدة، جتد يف فاطمة »عليها ال�شالم« مثاًل مُيكن 
اأن ُيحتذى به. واحدة من الأبعاد ال�شخ�شية التي جعلت الزهراء هي الزهراء التي 
�ُشها، تتمّثل يف روحية العطاء والت�شحية والإيثار، وهي اخل�شلة التي نحتاج اإىل  نقدِّ
تنميتها يف بناتنا واأخ�اِتنا يف عامَلٍ َي�شج بالروح املادية والنزعة الذاتية، يف عامٍل 
�شارت فيه اأنانيُة املذهب الراأ�شمايل هي الطاغية يف �شياغة ال�شخ�شية، واإن كانت 

بن�شب متفاوتة. 
اأّيهن  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  على  الفا�شن�شتات  بع�س  تتناف�س  عندما 
ا�شتطاعت اأن متتلك اأثمن املج�هرات، واأفخم الق�ش�ر، واأغلى ال�شيارات، بغ�س 
اأنها  على  منهن  ال�احدة  م  ُتقدَّ ثم  التم�يل،  وم�شادر  الك�شب  طرق  عن  النظر 
النم�ذج الذي تطمح اإىل بل�غه كلُّ فتاة، فهذه مُتّثل ُذروَة النحطاط الذي تق�د 
الأبرز والأهم  العن�ان  املال واملُلك  التي جتعل ِمن  الب�شعة  الراأ�شمالية  اإليه مادية 
يف حتقيق ال�شعادة والنجاح يف احلياة، واإْن مّت ذلك على ح�شاب حق�ق الآخرين 
اأو �شعادتهم اأو راحتهم. وح�شُبنا اأننا كنا ُنعّلم بناِتنا ق�ش�َس الت�شحية يف الدائرة 
الإ�شالمية، يف �شخ�شيات من قبيل ال�شيدة خديجة بنت خ�يلد وفاطمة الزهراء 
والعقيلة زينب واأم عمارة ُن�شيبة بنت كعب، ويف الدائرة الأعم يف �شخ�شيات من 
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قبيل فل�رن�س نايتنجيل، والأم ترييزا، وغريهن، فاإذا بنا قد تركناهن الي�م �شحايا 
للفا�شن�شتات، يغر�شن يف نف��شهن كلَّ �ش�ِر النج�شية املقيتة. 

اخلطبة الثانية
صراع بني َخصلتني

الذات  نف�شه، َخ�شلُة حبِّ  ال�شراع بني َخ�شلتني يف  الإن�شان حالة من  يعي�س 
اأخرى.  جهة  من  والعطاء  الإيثار  وَخ�شلُة  جهة،  من  ال�شخ�شية  امل�شالح  وتقدمِي 
فق�له »تعاىل«: {ُقْل َلْو َأنُتْم َتْمِلُكوَن َخَزاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإذًا أَلْمَسْكُتْم َخْشَيَة 
اإِلنَفاِق َوَكاَن اإِلْنَساُن َقُتورًا} »الإ�شراء:100« انعكا�ٌس ل�ش�رَة اخَل�شلِة الأوىل... 
و�شحيحًا وحري�شًا.بينما  بخياًل  اأي  قت�رًا،  يك�ن  �شل�َكه  ب  ُيهذِّ ل  الذي  فالإن�شان 
َعاَم َعَلٰى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًيا، ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم  تعك�س اآية: {َوُيْطِعُموَن الطَّ
ُشُكوًرا} »الإن�شان:8-9« �ش�رة اخَل�شلة  َواَل  َجَزاًء  ِمنُكْم  ُنِريُد  اَل  اهلِل  ِلَوْجِه 

الثانية... ومن ال�ا�شح اأن ال�ش�رة الثانية اأرقى يف املنظ�ر القراآين. 
يلّبي  واأن  نف�شه  اإىل  يلتفت  اأن  لالإن�شان  يريد  ل  اهلل  اأن  يعني  ولكن، هل هذا 
حاجاته؟ لي�س هذا ه� املق�ش�د، فحبُّ الإن�شان لذاته و�شعُيه لتح�شيل املنافع اأمٌر 

طبيعي وم�شروع، بل الق�شية مرتبطة هنا باأمرين:
• إدراك الفرد حلدود حاجته:

بحيث يجعل لالآخرين ن�شيبًا للم�شاركة فيما زاد عن احلاجة. عندما تتحدث 
ُهْم  {الَِّذيَن  و�شفهم:  يف  تعاىل  يق�ل  امل�شلني،  عن  املعارج  �ش�رة  من  ــات  الآي
َواْلَمْحُروِم}  اِئِل  ْعُلوٌم، لِّلسَّ َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ َوالَِّذيَن ِفي  َداِئُموَن،  َعَلٰى َصاَلِتِهْم 
»املعارج:23-25«. هذا مثال على العطاء من خالل ما ه� فائ�س عن احلد، بحيث 
على  زاد  مما  ن�شيبًا  للمحتاجني  ويجعل  حلاجاته،  حــدودًا  لنف�شه  الإن�شان  ي�شع 
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مما  وذاك  هذا  فت�شرتي  فائ�س،  ال�شهر  لهذا  ر�شيدك  يف  اأّن  جتد  عندما  ذلك. 
يتجاوز حد احلاجة، ف�شت�شل يف النهاية اإىل نتيجة واحدة وهي اأنك ل ت�شتطيع اأن 
تعطي لالآخرين، وحينها تك�ن َخ�شلة حب الذات قد انت�شرت على َخ�شلة العطاء. 
املالية،  اإدارتــك  ال�شيطرة على  تفقد  ُتدرك حدوَد حاجاتك، حينئذ  ل  اأي عندما 
مرَمج  غري  العطاء  هذا  واأن  خا�شة  لالآخرين،  ُتعطي  اأن  ت�شتطيع  ل  اأنك  وجتد 

�شمن خّطتك لالإدارة املالية.
من  تتمكن  عندما  العطاء  َخ�شلة  على  الــذات  حب  َخ�شلة  تنت�شر  وكذلك 
مبا  �شيئًا  منه  ُتنفق  ل  ولكنك  مايل،  بفائ�س  وحتتفظ  اإنفاقاتك،  على  ال�شيطرة 

يخدم الآخرين املحتاجني اأو للخدمات العامة. 
2153 �شخ�شًا ميتلك�ن اأم�اًل اأكث مما ميتلكها 4 مليارات و600 ملي�ن ن�شمة 
انت�شار  الأر�ــس... هذا خري مثال على  �شكان  الأ�شد فقرًا وميّثل�ن 60% من  هم 
فت�ى  بح�شب  ال�شرعي  باإخراج احلق  ملزمًا  تكن  ل� مل  الــذات. حتى  خ�شلة حب 
مرجع التقليد على الرغم من اأن مدخ�لك ال�شن�ي اآلف الدنانري، لأنك متقاعد اأو 
م�ظف حك�مي... يف املنطق القراآين هذا غري مقب�ل، وعلى الأقل يجب عليهم اأن 

�س من هذا الإيراد مبلغًا للعطاء كل �شنة تطّ�عًا.  ُتخ�شِّ
العطاء  ي�شع�ن  الذين  باأنهم  احلقيقيني  امل�شّلني  ت�شف  ال�شابقة  الآيـــات 
لالآخرين يف �شمن برنامج الإدارة املالية اخلا�س بهم: {َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ 

اِئِل َواْلَمْحُروِم}. ْعُلوٌم، لِّلسَّ مَّ
• تقدمي الخرين على النفس:

فيما حتتاج اإليه، ل يف الفائ�س، وذلك يف بع�س احلالت اخلا�شة التي ت�شتدعي 
مثل هذه الت�شحية. الآيات التي تتحدث عن ت�شحية عليٍّ وفاطمة »عليهما ال�شالم« 
بالطعام ال�حيد الذي كانا ميلكانه وعلى مدى ثالثة اأيام، مثال على العطاء بتقدمي 
الآخرين على النف�س يف بع�س الظروف اخلا�شة. ولي�س بال�شرورة اأن يك�ن العطاء 
باملال، فقد ل متلك فائ�شًا، بل قد تك�ن حمتاجًا للمال، ولكنك متلك اأن ُت�شّحي 
اأوقات الرتفيه عن النف�س، من  ببع�س راحتك، ب�شيء من �شاعات ن�مك، ببع�س 
واأمثال  راحتهم،  على  لت�شهر  اأو  ح�ائجهم،  لتق�شي  اأو  الآخرين،  ُت�شعد  اأن  اأجل 
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ذلك. املهم يف امل�شاألة اأن جتعل �شمن تخطيطك العام حلياتك اأن ُتعطي، و�شمن 
يف  والإيثار  والت�شحية  العطاء  روحية  تن�شر  واأن  ُتعطي،  اأن  الي�مية  �شل�كياتك 

�شراعها مع حب الذات.
لحظ هذا الت�ش�ير الرائع لل�شراع بني حب الذات وروحية العطاء يف كلمات 
علي »عليه ال�شالم«: )ول� �شئُت لهتديُت الطريق اإىل م�شّفى هذا الع�شل وُلباب 
هذا القمح ون�شائج هذا القز، ولكن هيهات اأْن يغلَبني ه�اي ويق�َدين ج�شعي اإىل 
له  عهد  ول  القر�س  يف  له  طمع  ل  من  اليمامة  اأو  باحلجاز  ولعل  الأطعمة،  تخرّي 

بال�شبع، اأو اأبيت مبطانًا وح�يل بط�ن غرثى واأكباد حرى(.
كيف ُيخّفف الإن�شان هذه النزعة الأنانية؟ وكيف يتجاوز حالة البخل والتقتري 

واحلر�س؟
• أواًل، االلتفات إىل حاجاته األخروية:

فمن ي�ؤِمن باأّن هناك حياة مديدة بعد امل�ت، ثم ح�شابًا وجزاًء، ي�شتعد لذلك 
اأح�شن ال�شتعداد. لحظ الربط بني التخطيط لالآخرة وبني برجمة الإدارة املالية 
ُقوَن  اِئِل َواْلَمْحُروِم، َوالَِّذيَن ُيَصدِّ ْعُلوٌم، لِّلسَّ للفرد: {َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ
َغْيُر  َربِِّهْم  َعَذاَب  ِإنَّ  ْشِفُقوَن،  مُّ َربِِّهم  َعَذاِب  ْن  مِّ ُهم  َوالَِّذيَن  يِن،  الدِّ ِبَيْوِم 

ْكَرُموَن} »املعارج:235-24«.  ِئَك ِفي َجنَّاٍت مُّ َمْأُموٍن...... ُأولَٰ
َعاَم  الطَّ {َوُيْطِعُموَن  الت�شحية:  وبني  لالآخرة  التخطيط  بني  الربط  ولحظ 
ِمنُكْم  ُنِريُد  اَل  اهلِل  ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  ِإنََّما  َوَأِسرًيا،  َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلٰى 
اهلُل  َفَوَقاُهُم  َقْمَطِريًرا،  َعُبوًسا  َيْوًما  رَّبَِّنا  ِمن  َنَخاُف  ِإنَّا  ُشُكوًرا،  َواَل  َجَزاًء 
اُهْم َنْضَرًة َوُسُروًرا، َوَجَزاُهم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريًرا}  ِلَك اْلَيْوِم َوَلقَّ َشرَّ ذَٰ

»الإن�شان:12-8«.
• ثانًيا، العناية بتنمية األبعاد املعنوية:

يف النف�س، وعدم القت�شار على تلبية احلاجات اجل�شدية اأو التنمية البدنية... 
يرتقي  الذي  ه�  وهذا  فقط.  مادية  حاجات  لي�شت  الدنيا  يف  الإن�شان  فحاجات 

ق من خالله اإن�شانيته، فيخلد به ذكُره، وينال به ر�شا اهلل. بالإن�شان، ويحقِّ
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• ثالًثا، التوّقف عن التحليق يف الذات:
من حني اإىل اآخر، واخلروج من �شندوق الأنا، والتفكري بالغري، والنظر اإىل ما 

يحيط بنا من ماآ�شي، وما اأكثها، وهي يف كل ي�م يف ازدياد.
• بادروا قبل األجل:

اأيها الأعزاء، هذا املال الذي بيد اأحِدنا لي�س له وحده، واإمنا للفقراء واحلاجات 
العامة ن�شيب فيه. كل واحد منا �شريحل عن هذه الثوات التي يجمعها، ويف نهاية 
ياأُخَذ  ولن  حمدود،  قر  يف  الــرتاب،  حتت  الإن�شان  اأيها  و�شتك�ن  �شاأك�ن  املطاف 
اأحُدنا ِمن هذه الأم�ال �شيئًا معه، فلُنح�شن الت�شّرف فيما ائتَمننا اهلل عليه ِمن 
َيْأِتَي  َأن  َقْبِل  َرَزْقَناُكم مِّن  ا  رزقه، فاإنه �شائُلنا عن ذلك غدًا: {َوَأنِفُقوا ِمن مَّ
َن  مِّ َوَأُكن  َق  دَّ َفَأصَّ َقِريٍب  َأَجٍل  ِإَلٰى  ْرَتِني  َأخَّ َلْواَل  َربِّ  َفَيُقوَل  اْلَمْوُت  َأَحَدُكُم 
َتْعَمُلوَن}  ِبَما  َخِبرٌي  َواهلُل  َأَجُلَها  َجاَء  ِإَذا  َنْفًسا  اهلُل  َر  ُيَؤخِّ َوَلن  اِلِحنَي،  الصَّ

»املنافق�ن:12-10«.
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خام�س اأدعية ال�شحيفة ال�شجادية حتت عن�ان: )وكاَن من ُدعائِه »عليه ال�شالم« 
لنف�ِشِه َواأْهِل َولَيِتِه( اأي املرتبطني به بالَ�لء، ويف بع�س الن�شخ )وخا�شته( بدًل من 

)اأهل َوليته(.
ويدع�  الثناء  باأن�اع  وجل«  »عز  اهلل  على  ال�شالم«  »عليه  الإمــاُم  ُيثني  اأن  بعد 

اِذِلنَي(.  ُرْرُه ِخْذلُن اخْلَ ببع�س الدع�ات، يق�ل: )اللُهمَّ اإّنَك َمْن َواَلْيَت مَلْ َي�شْ
من طبيعة �شعف الإن�شان اأنه ي�شعر دائمًا باحلاجة اإىل ال�شند الذي يلجاأ اإليه 
يف اأوقات احلاجة... وهذه احلاجة قد تك�ن مالية، وقد تك�ن حاجة مل�قف م�شاند، 
وقد تك�ن بالدفاع امليداين يف حالة وج�د عدوان مبا�شر، وقد تك�ن ب�ش�ر اأخرى 

خمتلفة.
اأو  الغريب،  ال�شخ�س  ياأتي  العرب، حيث  تاريخ  ال�لء يف  برز نظام  ومن هنا 
ر من العب�دية، فيطلب اأن يك�ن حتت ِحمى �شخ�س  الهارب، اأو غري العربي، اأو املحرَّ
اأو قبيلة اأو اأ�شرة معّينة، وقد ت�شل الأم�ر اأحيانًا اإىل اأن ياأخذ لقب تلك القبيلة، 
يف  الأولياء  اإىل  احلاجة  تظهر  واإمنا  ولء(.  )الكندي  اأو  ولء(  )القر�شي  فيقال: 
�شاعة الع�شرة، فكيف اإذا اّتخذوا م�قف اخلذلن عندما يجتمع الأعداء اأو ت�شتد 

املحنة اأو يتفّرق الأ�شدقاء؟ عندها �شتك�ن ال�شدمة كبرية والأمل �شديدًا.
لذا فالإمام »عليه ال�شالم« ينّبه اإىل �شرورة اأن يجعل الإن�شان امل�ؤمن اأمَله باهلل 

31 يناير 2020 م6 جمادى الآخرة 1441

اخلطبة الأوىل
الوالء اإلهلي
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»عز وجل« على كل حال، واأن تك�ن ثقته به كبرية، واأن يت�ّقع من النا�س اخلذلن، 
يبني هذه  اأن  امل�ؤمن  ي�شتدعي من  ال�شلبي منهم. وهذا  امل�قف  يقع �شحية  كي ل 
اأن  ووعي حلقيقة  ب�شرية  نا�شئة عن  تك�ن  التي  العالقة  اهلل،  مع  الق�ية  العالقة 
اهلل ه� الق�ي العزيز، ال�شميع الب�شري العليم مبا ظهر وما بَطن، واأنه الذي بيده 
ُرْرُه ِخْذلُن  مقادير كل �شيء، ولذا قال »عليه ال�شالم«: )اللُهمَّ اإّنَك َمْن َواَلْيَت مَلْ َي�شْ

اِذِلنَي(. اخْلَ
لحظ يف الرواية التالية قيمة اأن يك�ن اهلل وليًا لالإن�شان ونا�شرًا، �شئل اأمري 
امل�ؤمنني »عليه ال�شالم«: )اأيُّ ذنٍب اأعجُل عق�بًة ل�شاحبه؟ فقال: َمن ظلم َمن ل 
اإذا  الفقري(.  على  بالبغي  وا�شتطال  بالتق�شري،  النعمة  وجاور  اهلل،  اإل  له  نا�شر 

ظلمَت َمن كان اهلُل وليَّه، فت�ّقع العق�بة القا�شية وال�شريعة.
واإمنا يك�ن اهلل وليًا ونا�شرًا لالإن�شان عندما ُيقِبل الإن�شان على ذلك وي�شعى 
دق الإميان والتق�ى والعمل ال�شالح والعبادة واأن  لتحقيق هذا ال�لء من خالل �شِ
اهلل  يجده  واأن  ونف�شه،  عقله  عميقًا يف  اهلل  ل�لء  باملفه�م احلقيقي  اإمياُنه  يك�ن 
نا�شرًا لدينه واأوليائه وللحق... اأّما الذي يخذُل ديَن اهلل ويخذُل اأولياَء اهلل ويخذُل 
احلق، ول ُيبايل، فكيف له اأن يت�قع ُن�شرَة اهلل له؟ فعالقة ال�لء عالقة متبادلة، 
ولي�شت من جهة وحدة: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اهلَل َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت 

َأْقَداَمُكْم} »حممد:7«.

اخلطبة الثانية
صفعــة القـــرن

َأيَُّها ٱلَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا ٱاْلَيُهوَد َوٱالنََّصاَرٰى َأْوِلَيآَء َبْعُضُهْم َأْوِلَيآُء  {َيـٰ
اِلِمنَي،  ٱالظَّ ٱاْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل  ٱاهلَل  ِإنَّ  ِمْنُهْم  َفِإنَُّه  مِّنُكْم  َيَتَولَُّهْم  َوَمن  َبْعٍض 
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ُتِصيَبَنا  َأن  َنْخَشٰى  َيُقوُلوَن  ِفيِهْم  ُيَساِرُعوَن  مََّرٌض  ُقُلوِبِهم  ِفي  ٱالَِّذيَن  َفَتَرى 
وْا  ْن ِعنِدِه َفُيْصِبُحوْا َعَلٰى َمآ َأَسرُّ َدآِئَرٌة َفَعَسى ٱاهلُل َأن َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر مِّ
ُؤاۤلِء الَِّذيَن َأْقَسُموْا ِباٱهلِل َجْهَد  َأْنُفِسِهْم َناِدِمنَي، َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوْا َأُهـۤ ِفۤي 

َأْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم َلَمَعُكْم َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحوْا َخاِسِريَن}.
• غزوة بدر:

واجه امل�ؤمن�ن يف املدينة املن�رة حالة من ال�شراع امل�شتمر مع امل�شركني ُبعيد 
لأن  تك�ن،  ل  اأو  تك�ن  اأن  اأي  وج�ديًا،  ال�شراع  هذا  وكان  بقليل،  النب�ية  الهجرة 
امل�شركني مل يكن لري�ش�ا بغري الق�شاء على الإ�شالم والنبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
ودولته الفتّية. وكانت غزوة بدر مبثابة املفاجاأة الكرى يف نتيجتها، ولذا مل يخرج 
كثريون مع النبي، وملّا اأر�شل النبي »�شلى اهلل عليه واآله« زيَد بن حارثة وعبَد اهلل 

قا. را اأهلها بالن�شر، مل ُي�شدَّ بن رواحة اإىل املدينة لُيب�شِّ
يف املغازي: )وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي »�شلى اهلل عليه واآله« الق�ش�اء 
ُيب�ّشر اأهَل املدينة، فلّما جاء امل�شّلى �شاح على راحلته( و�شار ُيب�ّشر النا�س بالن�شر 
ويذكر اأ�شماء القتلى )فجعل النا�س ل ُي�شّدق�ن زيَد بن حارثة، ويق�ل�ن: ما جاء 
... وقال رجٌل من املنافقني لأبي لبابة بن عبد املنذر: قد تفّرق اأ�شحاُبكم  زيد اإل فالًّ
تفّرقًا ل يجتمع�ن منه اأبدًا، وقد ُقتل ِعليُة اأ�شحاِبه وُقتل حممد، هذه ناقُته نعرُفها، 
(. هذا الن�شر الكبري كان مبثابة  وهذا زيد ل يدري ما يق�ل ِمن الرعب، وجاء فالًّ

دفعة ق�ية نح� ت�شديق ال�عد الإلهي.
• غزوة أُحد:

ليغزو  اأُحد، عاد هاج�س اخل�ف من جديد  الهزمية يف غزوة  ملّا وقعت  ولكن 
والب�شرية  ال�عَي  الإمياُن يف قل�بهم، ومل ميلك�ا  ي�شتحكم  الذين مل  اأولئك  قل�ب 

الكافية لكي ُيدِرك�ا �ُشَن اهلل يف �شراع احلق والباطل. 
ويجب اأن نلتفت اإىل اأن الآيات ل تتحدث عن املنافقني، بل عن �شعاف الإميان. 
ْتُهْم  قال »تعاىل« يف و�شف هذه الفئة عقيب هزمية ي�م اأحد: {َوَطاِئَفٌة َقْد َأَهمَّ
َأنُفُسُهْم َيُظنُّوَن ِباهلِل َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة َيُقوُلوَن َهل لََّنا ِمَن اأَلْمِر ِمن 

َشْيٍء} »اآل عمران:154«.
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• غزوة األحزاب:
ر الأمر حني �شاهدت هذه الفئة جي�َس الأحزاب: {ِإْذ َجاُؤوُكم مِّن َفْوِقُكْم  وتكرَّ
َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ َزاَغْت اأَلْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباهلِل 
ُنوَنا، ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاال َشِديًدا، َوِإْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن  الظُّ
اِئَفٌة  ا َوَعَدَنا اهلُل َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروًرا، َوِإْذ َقاَلت طَّ َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض مَّ
ْنُهُم النَِّبيَّ َيُقوُلوَن  ْنُهْم َيا َأْهَل َيْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن َفِريٌق مِّ مِّ

ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإن ُيِريُدوَن ِإالَّ ِفَراًرا} »الأحزاب:13-10«.
• خوف دائم:

الي�م الذي تتمكن فيه  ياأتي  اأن  لدى الذين يف قل�بهم مر�س خ�ف دائم من 
قري�س من الق�شاء على النبي وَمن معه، ولذا كانت تتحّدث عن اأنها وقعت �شحية 
الكفيلة ب�شمان �شالمتها من  ال�شبل  وتبحث عن  النبي،  اخلداع والغرتار بكالم 
هذا امل�شري الذي كان ُيرعبها عند كل م�اجهة. وواحدة من تلك ال�شبل التي كانت 
هذه الفئة تت�ش�ر اأن باإمكانها اأن ُتنقذها من بط�س قري�س وحلفائها ه� تك�ين ن�ع 
من ال�لء والتحالف مع اليه�د اأو الن�شارى، بلحاظ ما لليه�د من ح�ش�ن منيعة 
واأم�ال �شخمة وحتالفات مع قري�س وغريها، واأن للن�شارى امتدادًا يف كل ن�احي 

اجلزيرة العربية، وعالقات خا�شة مع الروم ون�شارى ال�شام والعراق.
• والء اإلنسان:

لت ولَء الإن�شان على ولء اهلل، ولذا �شارعت يف اجتاه اإعالن  هذه الفئة ف�شّ
اهلل  خيانة  اأو  الأمــ�ال،  دفع  اأو  التنازلت،  بتقدمي  ول�  والن�شارى  لليه�د  الــ�لء 
اليه�د  يف  اأي  ِفيِهْم}  ُيَساِرُعوَن  مََّرٌض  ُقُلوِبِهم  ِفي  الَِّذيَن  {َفَتَرى  ور�ش�له: 
والن�شارى {َيُقوُلوَن َنْخَشٰى َأن ُتِصيَبَنا َدآِئَرٌة} نخاف من اأن ياأتي الي�م الذي 

تك�ن فيه الغلبة لأعداء الإ�شالم من امل�شركني واأهل الكتاب، وب�ش�رة ماحقة.
لقد جاء مثل هذا امل�قف منهم يف ال�قت الذي ن�ش�ا فيه اأن اليه�د والن�شارى 
ل ُيكّن�ن لهم ُحبًا ول يريدون بهم اخلري... ول� حانت �شاعة امل�اجهة فاإّن عن�ان 
ُؤاۤلِء الَِّذيَن َأْقَسُموْا ِباهلِل  امل�قف ه� اخلذلن ل غري. {َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوْا َأُهـۤ
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�شّدقتم  هل  ال�شحيح؟  اخليار  ه�  هذا  كان  هل  َلَمَعُكْم}؟  ِإنَُّهْم  َأْيَماِنِهْم  َجْهَد 
وع�َدهم واأمياَنهم؟ {َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحوْا َخاِسِريَن}.

• الرهان على الصهيونية:
اليه�د  ولء  على  الرهان  اأن  حقيقة  عن  تتحدث  ال�شريفة  الآيــة  كانت  واإذا 
هاَن الي�م على ال�شهي�نية رهاٌن  والن�شارى يف تلك امل�اقف ِرهاٌن خا�شر، فاإّن الرِّ
خا�شٌر اأي�شًا، مهما حاولت ال�شهي�نية ب�ج�هها املتعددة اأن ُتظِهر �شيئًا ِمن املحبة، 
واأن تتحدث عن رغبتها يف حتقيق ال�شالم وجلب اخلري والرخاء للِمنَطقة. احلقيقة 
التي يجب اأن نراها روؤيا العني هي اأن ال�شهي�نية املتمّثلة يف كيانها الغا�شب، ويف 
للعرب  ُتِكّن  ل  ال�شهي�نية  هذه  العاملية،  وامل�ؤ�ش�شات  والِق�ى  ال�شخ�شيات  �شائر 
عقيدَتها  لأن  لهم،  حقيقيًا  حليفًا  تك�ن  اأن  لها  ميكن  ول  مــ�ّدة،  اأيــَة  وامل�شلمني 
العن�شرية تق�م على ال�شتعالء يف الأر�س بالق�ة واحليلة، وعلى ت�شخري الأغيار 
الإعالُن  وياأتي  كين�نِتهم.  واإ�شعاف  ه�ّيِتهم  وحمِ�  مقّدراِتهم  على  ال�شيطرة  بعد 

الأخري عن �شفقِة القرن، لُيعّري احلقيقة ويفِرَز ال�شاحَة من جديد.
اأما املت�شهين�ن و�شعاُف الإميان فاإنهم ُي�شارع�ن يف قب�لها متعّذرين بخ�شيتهم 
ِمن اأْن ُت�شيَبهم الدائرة اإْن وقف�ا م�قف املعار�شة، اأو اأْن تف�َتهم الفر�شة التي قد ل 
تتكرر.. واأما الذين اآمن�ا بالق�شية ومل ُيلِب�ش�ا اإمياَنهم بظلم فال يكفي اأن ي�شكت�ا، 
بل لبد اأن ُيعلن�ا عن م�قفهم املعاِر�س والراف�س كليًا ل�شفقة اخلزي والعار، �شرًا 

وعالنية، وعلى امل�شت�يني الر�شمي واجلماهريي. 
واأذّكر اإخ�اين واأخ�اتي الأعّزاء باأن اأ�شعف الإميان يف م�اجهة هذا التحّدي 
ه� ك�شف احلقائق لأبنائنا يف م�اجهة عملية التجهيل والتالعب يف التاريخ الذي 

متار�شه و�شائل الإعالم والت�ا�شل الجتماعي.
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فر�شة العمر .. اجلائزة الكرى.. بيت الأحالم.. واأمثال هذه الإعالنات متتليء 
بها ال�ش�ارع وال�شحف وو�شائل الإعالم، فلنفرت�س اأنها حتققت لأحٍد منا، فهل هي 

فعاًل كذلك؟ هل هي فعاًل فر�شة العمر اأو بيت الأحالم اأو اجلائزة الكرى؟
نعم، هي كذلك،  الدنيا..  اأكث من احلياة  وتطلعاُتهم  اأعيُنهم  للذين ل متتد 
اأما بالن�شبة اإىل الذين اآمن�ا باأن هذه احلياة كما قال اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« 
اٍز، َواْلآِخَرُة َداُر َقَراٍر( بالن�شبة  يف اخلطبة برقم 203 من نهج البالغة: )داُر جَمَ
له�ؤلء الأمر خمتلف متامًا. بالن�شبة اإىل ه�ؤلء فر�شة العمر هي تلك اللحظة التي 
ُيفَتح لك فيها باب الت�بة، واجلائزة الكرى هي العتق من النار، وبيُت الأحالم ه� 
الَق�شر الذي تبنيه يف اجلنة باإميانك واأعمالك ال�شاحلة وهجران ما ُيغ�شب اهلل. 

ولذا قال الإمام بعد ذلك: 
ُكْم( هذا اأوًل، وثانيًا: )َوَل َتْهِتُك�ا اأَ�ْشَتاَرُكْم ِعْنَد َمْن  ُكْم مِلََقرِّ رِّ )َفُخُذوا ِمْن مَمَ
َتْخُرَج ِمْنَها  اأَْن  َقْبِل  ُقُل�َبُكْم ِمْن  ْنَيا  اأَ�ْشَراَرُكم( واأما ثالثًا: )َواأَْخِرُج�ا ِمَن الدُّ َيْعَلُم 
اأَْبَداُنُكْم(. وال�شبب ب�شيط جدًا ووا�شح وه� اأنكم مل ُتخَلق�ا لهذه احلياة، بل هي 

َها ُخِلْقُتْم(. ، وِلِغرْيِ مُتْ جمرد مرحلة عابرة عن�انها الختبار: )َفِفيَها اْخُتِرْ
اإىل  الذين ركن�ا  النا�س  الفرق بني معايري  اإىل  ال�شالم«  »عليه  الإمام  نّبه  ثم 
َقاَل  َهَلَك  اإَِذا  ــْرَء  امْلَ )اإِنَّ  قال:  امل�شري،  تقييم  يف  احلقيقية  املعايري  وبني  الدنيا، 

7 فرير 2020 م13 جمادى الآخرة 1441

اخلطبة الأوىل
بيت األحالم

44
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ا�ُس: َما َتَرَك؟( ق�ش�ر؟ اأر�شدة �شخمة؟ جتارة وا�شعة؟ اأ�شط�ل من ال�شيارت  النَّ
َم؟( ماذا هّياأ مل�شريه الأبدي يف الآخرة؟ ماذا  الفارهة؟ )َوَقاَلِت امْلَاَلِئَكُة: َما َقدَّ

وّظف من كل ذلك ملا يدوم له يف الآخرة؟
م �شيئًا من مالك.. �شيئًا من وقتك.. �شيئًا من  ًا( قدِّ ُم�ا َبْع�شَ )هلِل اآَباوؤُُكْم! َفَقدِّ
جهدك.. �شيئًا من مهاراتك.. �شيئًا من علمك، لكي َتبني اآخرَتك.. مل ُيطَلب منك 
( ل جتعل�ا كل ما اأنعم اهلل  كل ذلك، بل بع�شًا منه )َيُكْن َلُكْم َقْر�شًا، َوَل ُتَخلُِّف�ا ُكالًّ

به عليكم للدنيا فح�شب )َفَيُك�َن َعَلْيُكْم(.

اخلطبة الثانية
صناعة املهدوية

ها  ق من خاللها اأجهزُة املخابرات الدولية اأغرا�شَ واحدة من الق�شايا التي حُتقِّ
بت�ظيف  وذلك  ت�شريعاته،  ويف  مفاهيمه،  ويف  الفكرية،  متبنياته  يف  الدين،  ه� 
املدى.  بعيدة  اأو  القريبة  اأجنداتها  تخدم  معينة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  بع�شها 
ومن العناوين الدينية التي مت ت�ظيفها ب�شكل وا�شح ومكّثف قبل ما يقارب القرنني 

ه� عن�ان املهدوية.
• الصراع الروسي اإليراين:

يف القرن التا�شع ع�شر امليالدي كانت بني اإيران القاجارية ورو�شيا القي�شرية 
حروب ونزاعات، وحيث كان الُبعد الديني واملذهبي حا�شرًا ب��ش�ح لدى ال�شعب 
الإيراين، لذا مت التخطيط ل�شتغالل هذا الُبعد لتحقيق امل�شالح ال�شتعمارية... 

وكانت الق�شية املهدوية واحدة من هذه العناوين.
ذكر اأ�شتاذ علم الجتماع يف جامعة �شرياز الدكت�ر )�شيد �شعيد زاهداين( يف 
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كتابه )البهائية يف اإيران( اأن م�جات الياأ�س التي اجتاحت الإيرانيني اآنذاك جراء 
النا�س  �شّجع  كل ذلك  الثقايف،  واجلهل  والفقر،  رو�شيا،  مع  هزميتهم يف احلرب 

للتطّلع اإىل ُمنقذ الب�شرية الإمام املهدي »عليه ال�شالم«.
• اجلاسوس الروسي:

يف هذه الأج�اء، وحيث قام بع�س العلماء بالرتكيز على الق�شية املهدوية وتقدمي 
)اأفكار جديدة( ب�شاأنها، فقد اجنذب لهم تيار وا�شع من املتحّم�شني والباحثني عن 
بكربالء  احل�زة  �شابط خمابرات يف  بزراعة  الرو�س  قام  املقابل  ويف  اخلال�س. 
وا�شمه )كينياز دالغ�ركي( حيث اّدعى الإ�شالم وُعرف با�شم )عي�شى اللنكراين( 

وتدرج يف درا�شته حتى �شار اآيَة اهلل.
يف كتابه امل�شمى )مذكرات كينياز دالغ�ركي( �شرح رجل املخابرات الرو�شي 
كيف بنى عالقته بطالب احل�زة )علي حممد ر�شا ال�شريازي( الذي كان - بح�شب 
اخلل�ات  ومنغم�شًا يف  واجلفر،  كالطّل�شمات  الغريبة  بالعل�م  معتقدًا   - دالغ�ركي 
املُنِهَكة والريا�شات الروحية ال�شاّقة املتعّلقة بت�شخري ق�ى الطبيعة وما اأ�شبه ذلك، 
نف�شه  يطرح  باأن   - معه  اعتادها  التي  احل�شي�س  تدخني  جل�شات  - خالل  فاأقنعه 

للنا�س على اأنه باب الإمام املهدي، ووكيله اخلا�س وممثله.
و�شّرح دالغ�ركي عن غايته: )واأنا كنت م�شّممًا اأن اأُحدث يف مذهب ال�شيعة 
اختالفًا(. اأي اأن ُيحدث ان�شقاقًا مبا يخدم امل�شالح الرو�شية، واأ�شاف: )قلت له: 
مّني الّنقد واملال، ومنك اّدعاء املب�ّشرية والبابية، وقلت له: اإّنك ل تعلم اأّن وراء هذا 

الق�ل جي�س منظم. فاأر�شيُته بذلك(.
• والدة البابية والبهائية:

ل�شاحلها،  ال�شريازي  حممد  علي  ت�ظيف  اآنــذاك  رو�شيا  ا�شتطاعت  وهكذا، 
فاأعلن اأنه باب الإمام املهدي، ثم تطّ�ر الأمر حتى اّدعى اأنه الإمام املهدي نف�ُشه، 
ثم اّدعى النب�ة واأّلف كتابه »البيان« الذي ن�شخ فيه �شريعة الإ�شالم، فاأحدث بذلك 
ان�شقاقًا وفتنة دينية و�شيا�شية واأمنية يف اإيران، اأّدت اإىل اإعدامه، فظهر من بعده 

تلميُذه )ح�شني علي الن�ري( الذي اأعلن ولدة البهائية. 
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وقع بهاء اهلل يف اأح�شان الرو�س، وتلّقى منهم دعمًا ومت�ياًل، اإل اأنه بعد �شق�ط 
احلك�مة القي�شرية وانقطاع امل�شاعدات الرو�شية عن البهائيني، تلقفتهم بريطانيا 
الدينية،  النا�س، وحما�شَتهم  ب�شاطَة  فاإن  اأح�شانها. وكما ه� وا�شح  اإىل  فتحّ�ل�ا 
الأجهزة  هذه  جناح  اإىل  تــ�ؤدي  التي  الع�امل  من  الراقة،  بالعناوين  والنــخــداَع 

املخابراتية يف حتقيق اأهدافها.
• اليمانية وداعش:

هذا جمرد مثال على كيفية ت�ظيف املخابرات الدولية الق�شايا الدينية لتحقيق 
م�شاحلها... وما اأدعياء اليمانية وجند ال�شماء واأمثالهم من بعد �شق�ط النظام 
ال�شدامي اإل مثال اآخر. كما اأن جتربة داع�س تعتر واحدة منها، وتتذكرون كيف 
مت الرتويج لهم على اأنهم املمهدون للمهدي من خالل الروايات التي تتحدث عن 

�شعار ال�ش�اد وط�ل ال�شعر واتخاذ الكنى.
• جيوسياسة املسلسالت التلفزيونية:

واأثار   Messiah )امل�شيح(  عن�ان  تلفزي�ين حتت  م�شل�شل  م�ؤخرًا مت عر�س 
�شجة يف الأو�شاط الإ�شالمية والعربية وغريها، وخال�شة فكرة امل�شل�شل هي: )ماذا 
�شيحدث ل� ظهر امل�شيح على الأر�س الي�م؟ هل �شي�ّحد اجلماهري، اأم يت�شبب يف 

ف��شى عارمة يف جميع اأنحاء العامل ويفكك النظام اجلي��شيا�شي العاملي؟( 
الأو�شط  ال�شرق  فجاأة يف  يظهر  قدرات خارقة  ذا  رجاًل  امل�شل�شل  يقّدم  حيث 
ويّدعي اأنه امل�شيح، وُيالَحق من قبل املخابرات العاملية، وُيحدث ان�شقاقًا كبريًا بني 
النا�س، بني م�ؤمن به وُمنِكر. هل هذا امل�شل�شل واأمثاله اإنتاج اإعالمي �شاذج يق�شد 

منه الرتفيه والرتّبح املادي ل اأكث؟
عاملية،  �شهرة  ذو  فرن�شي  وا�شرتاتيجي  �شيا�شي  مفكر  ُم�ْيزي(،  )دومينيك 
واأحد م�ؤ�ش�شي »املعهد الفرن�شي للعالقات الدولية« الذي تعتمده وزارة اخلارجية 
الأمريكية  زائر يف جامعة هارفارد  واأ�شتاذ  الفكرية،  كاأحد مرجعياتها  الفرن�شية 
وعدد من اجلامعات العاملية الأخرى. له عدة م�ؤلفات من بينها كتابه »جي��شيا�شة 

النفعال« الذي مّتت ترجمته اإىل 26 لغة. 
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يف عام 2016 �شدر له كتاب بعن�ان )جي��شيا�شة امل�شل�شالت التلفزي�نية( مع 
الت�جهات  على  امل�شل�شالت  تاأثري  يف  ويبحث  اخل�ف«  »انت�شار  ه�  فرعي  عن�ان 
املالمح  درا�ــشــة  تعني   Geopolotics واجلي��شيا�شة  العاملية.  اجلي��شيا�شية 
اجلغرافية من قبيل م�اقع املناطق والدول، وتاأثري الطب�غرافيا واملناخ والهجرة 
واأحجام الدول واأ�شكالها والرتكيبة ال�شكانية وما �شابه ذلك، ملعرفة مدى تاأثريها 

على �شيا�شات الدول اخلارجية، بغر�س ال�شتفادة منها وفقًا مل�شاحلها.
يق�ل يف كتابه اأن من املعل�م اأن الغر�س الأ�شا�س للم�شل�شالت التلفزي�نية ه� 
الت�شلية والرتفيه، اإل اأنه ومنذ اأحدث 11 من �شبتمر 2001، تعّدى دورها ذلك، 
بحيث غدت يف الكثري من احلالت ن�عًا من املرجعيات الثقافية، بل واملرجعيات 

ال�شيا�شية واجلي��شيا�شية. 
قبيل  من  م�شل�شالت  اأن  م�يزي  يق�ل  الكتاب؟  م�ؤلف  يتحدث  خ�ف  اأي  فعن 
 House of Cards »و»بيت لعبة ال�رق Game of Thrones »لعبة العرو�س«
و»اأر�س ال�طن«Homeland وغريها يف ال�اقع غري بريئة الهدف، لأن وا�شعيها 
الغرب  بـتقهقر  ُتنبئ  تهديدات  باخل�ف من  امل�ش�ب  القلق  على  اهتمامهم  رّكزوا 
وانحداره، وتعاظم ظاهرة الإرهاب، وتهديد املنظ�مة الدميقراطية الغربية. ومن 

خالل ذلك يتم ت�جيه امل�شاهدين مبا يخدم اأهدافًا جي��شيا�شية معينة.
• ضرورة التنّبه:

بعد هذا ال�شتعرا�س، وبعد التجربة املّرة وامل�ؤملة للحركات الإرهابية الأخرية 
والأحداث الفتن�ية التي اأعقبت اإ�شقاط النظام ال�شدامي يف العراق التي ربطت 
نف�شها - يف احلالتني - ب�ش�رة اأو اأخرى بالق�شية املهدوية، اأ يحق لنا اأن نتعامل 
ب�شذاجة و�شطحية مع ما يطف� على ال�شطح من حني اإىل اآخر من دع�ات واّدعاءات 
قيامهم  اأو  املهدي،  الإمــام  وبني  بينهم  الرتباط  من  ن�ع  ب�ج�د  البع�س  قبل  من 

بالتمهيد له من خالل بع�س ال��شائل الغريبة واأمثال ذلك؟ 
اأجهزة  بع�س  بيد  اأداة  اإىل  يحّ�لنا  ل  اأن  يجب  املهدوية  بالق�شية  الإميــان  اإن 
ت�ؤّثر على  اأن  اأو حتاول  ال�شخ�شيات والأحــداث،  التي ت�شطنع  الدولية  املخابرات 

نف�شيات وقناعات الأجيال ال�شابة من خالل ال�شناعة ال�شينمائية املّ�جهة.
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ا َرَزْقَتِني وا�شرُتيِن َوَعاِفِني  ْعِني مِبَ من دعاء الزهراء »عليها ال�شالم«: )اللُهمَّ َقنِّ
ر يل( اإذا  اأبدًا ما اأبقيَتِني، واغِفْر يل وارَحمِني، اللُهمَّ ل ُتعِيَيِني يف َطَلِب َما ل تقدِّ
كان هذا الأمر لن يتحقق فيا رب ل جتعلني اأ�شعى فيها فتذهب جه�دي التي ميكن اأن 
اأوّظفها يف اجتاه اآخر �شدًى واأ�شيع من عمري �شيئًا ميكن اأن اأ�شتغّله فيما يع�د علّي 
رًا �َشهاًل( فاإذا كانت هناك �شلبيات اأو �شع�بات  رَتُه عَليَّ فاجعلُه ُمَي�شَّ بالنفع )وَما َقدَّ
متعّلقة بتحقق اأمر ما، فيا رب خفف من تلك ال�شلبيات اأو اأزح من تلك ال�شع�بات 
ما يجعل الأمر ي�شريًا علّي. يف هذا املقطع من دعائها »عليها ال�شالم« تثري م�لتنا 
الزهراء واحدة من النقاط التي ميكن من خاللها حل الإ�شكالية املهمة التي ترتبط 
بفهم العالقة بني الدعاء والق�شاء والقدر الإلهيني. والإ�شكالية املطروحة تتلخ�س 
يف ال�ش�ؤال التايل: ملاذا يجب علينا اأن ندع� اإذا كان اهلل قد َقّدر الأم�ر، واأنها �شت�شري 

يف نف�س اجتاه التقدير والق�شاء الإلهيني، �ش�اء اأ دع�نا اأم مل ندُع؟
وب�شكل   - بينها  من  نقاط،  عدة  خالل  من  الإ�شكالية  هذه  على  الــرد  ميكن 

خمت�شر - ما يلي:
َأْنُتُم  النَّاُس  َأيَُّها  {َيا  الإن�شان:  �شعف  من  نا�شئة  فطرية  حاجة  الدعاء   .1
اْلُفَقَراُء ِإَلى اهلِل َواهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد} »فاطر:15«، ومن حاجته اإىل الق�ة 
التي تخّل�شه من ماآزق احلياة وتقلباتها: {ُهَو الَِّذي ُيَسيُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر 

14 فرير 2020 م20 جمادى الآخرة 1441

اخلطبة الأوىل
الدعاء بني القضاء والقدر

45
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َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ِبِريٍح َطيَِّبٍة َوَفِرُحوْا ِبَها َجاءْتَها ِريٌح 
اهلَل  َدَعُوْا  ِبِهْم  ُأِحيَط  َأنَُّهْم  َوَظنُّوْا  َمَكاٍن  ُكلِّ  ِمن  اْلَمْوُج  َوَجاءُهُم  َعاِصٌف 
اِكِريَن} »ي�ن�س:22«. يَن َلِئْن َأجَنْيَتَنا ِمْن َهـِذِه َلَنُكوَننِّ ِمَن الشَّ ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ
2. الدعاء يف نف�شه مطل�ب، بغ�س النظر عن م�شاألة الق�شاء والقدر الإلهيني، وه� 
من اأهم العبادات، �ش�اء اأ كان الإن�شان يف ال�شدة اأو الرخاء، وع�اقب التعايل على 
َعْن  َيْسَتْكِبُروَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعوِني  َربُُّكُم  {َوَقاَل  وخيمة:  ذلك 

ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن} »غافر:60«.
لتحقيق  ال�شعي  �شببًا لالمتناع عن  والقدر  بالق�شاء  اإمياُننا  يك�ن  اأن  ي�شح  ل   .3
ما نريد... اإذا كان الطعام وال�شراب مقدرًا لك، فلماذا تعمل لك�شب الرزق؟ من 
املفرو�س اأن جتل�س يف بيتك وتنتظر جميء ذلك الطعام وال�شراب... هكذا الأمر 
�شعي  الأمــ�ر من خالل  اأ�شباب حتقق  من  �شبب  فه�  الدعاء،  اإىل  بالن�شبة  متامًا 
ر بن عبد العزيز، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم« قال: قال  الإن�شان: )عن ُمي�شَّ
ر، ادع ول تقل اإن الأمر قد ُفرغ منه، اإّن عنَد اهلل »عز وجل« منزلًة ل  يل: يا ُمي�شَّ
ُتنال اإل مب�شاألة( اأي اإل بالطلب والدعاء )ول� اأن عبدًا �شّد فاُه ومل ي�شاأل مل ُيعَط 
ر، اإنه لي�س من باٍب ُيقَرع اإل ي��شك اأن ُيفَتح ل�شاحبه(.  �شيئًا. ف�َشل ُتعَط، يا ُمي�شَّ

املحاولة؟ لأن  ر  تكرِّ اأن  اأو ع�شرًا. ملاذا يجب  اأو مرتني  اأن تقرعه مرة،  قد حتتاج 
جانبًا من الق�شاء والقدر الإلهيني مرتبط بقراراتنا واأعمالنا، ومن بينها الدعاء، 
فالق�شاء والقدر ل يعني اأننا م�شرّيون كالآلت، بل يعني اأن الأم�ر يف احلياة ت�شري 
بع�س  حتقق  اأ�شباب  من  �شبب  الدعاء  اأن  الق�انني  هذه  بني  ومن  الق�انني،  وفق 

الأم�ر، والدعاء من الإن�شان، والإجابة من اهلل »عز وجل«. 
4. هناك ق�شاء اإلهي نهائي وق�شاء معّلق، فاهلل »عز وجل« ِمن وا�شع رحمته بعباده 
الأ�شا�س  من  لأنها  ونق�شانًا،  وزيــادًة  وحتّققًا  اإلغاًء  للتغرّي،  قابلة  الأم�ر  جعل  اأنه 
َيَشاء  َما  اهلُل  اإلخ. {َيْمُحو  اأو الدعاء...  اأو الر بال�الدين  معلقة على ال�شدقة 

َوُيْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب} »الرعد:39«. 
5. العلم الإلهي ال�شابق ل يرتبط بالنتيجة فح�شب بل باملقدمات اأي�شًا، ومن بينها 

الدعاء.
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6. واأخريًا، يجب اأن ُندرك حقيقة اأن الدعاء يف الإ�شالم لي�س على الدوام باٌب من 
اأب�اب الرتبية الإميانية والأخالقية  اأي�شًا ه� باٌب من  اأب�اب الطلب والإجابة، بل 
والروحية، مبا ي�شتمل عليه من مفاهيم وت�جيهات ومعارف �شيغت باأ�شل�ب اأدبي 

وروحي رفيع.

اخلطبة الثانية
يوحنا الدمشقي وفخ الشياطني

للفي�س الكا�شاين - الذي كان من فقهاء القرن احلادي ع�شر الهجري - كتاب 
التي  والق�اعد  الأ�ش�ل  من  فيه جمم�عة  ذكر  الأ�شيلة(،  )الأ�ش�ل  عن�ان  يحمل 

ينبغي للفقهاء اللتفات اإليها عند قيامهم بعملية البحث وال�شتنباط.
الأ�شل العا�شر والأخري الذي ذكره يف هذا الكتاب ت�شّمن م�شاألة مهمة جدًا، 
م�شاألة  يف  وتتمّثل  بالدين،  امللتزمني  عم�م  بل  وحَدهم،  الفقهاء  تخ�ّس  ل  وهي 
اإىل  َثم حت�يلها  الدينية، ومن  للم�شائل  اخل��س يف تفا�شيل وتفريعات م�شطنعة 

مادة للتخا�شم والتنازع والتفّرق.
وحتقيق  ال�شف  وحــدة  باجتاه  يدفع  الإ�ــشــالم  واأخــالقــيــًا،  وت�شريعيًا  فكريًا 
�شيك�ن  بذلك  ُيِخلَّ  اأْن  ميكن  اأمر  اأّي  فاإّن  وبالتايل  املجتمعي..  والتما�شك  الق�ة 
ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا  خمالفًا لأ�شل مهم من اأ�ش�ل الدين وق�اعده. {َواْعَتِصُموْا 
ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  َفَألََّف  َأْعَداء  ُكنُتْم  ِإْذ  َعَلْيُكْم  اهلِل  ِنْعَمَة  َواْذُكُروْا  ُقوْا  َتَفرَّ َواَل 
َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا} »اآل عمران:103«. {َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب 

ِرحُيُكْم} »الأنفال:46«. 
انطالقًا من هذه احلقيقة الدينية قال الفي�س الكا�شاين حتت عن�ان الأ�شل 
الدين  الأهــمَّ يف  يتحّرى  اأن  والنجاة  للحق  مكلَّف طالٍب  كل  على  العا�شر: )يجب 
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فالأهم، وياأخَذ بالأقرب من اليقني فالأقرب، ول يرتك ما َيعنيه اإىل ما ل َيعنيه(.
فهناك ق�شايا ُتطَرح بعن�ان اأنها م�شائل فكرية اأو �شرعية اأو تاريخية اأو من الثقافة 
الدينية، وهي لي�شت ذات فائدة كبرية، اأو لرمبا عدمية الفائدة اأ�شاًل، ول ُتثِمر اإل 

خالفًا ونزاعًا و�شحنًا لل�شدور.
• شبهة يوحنا الدمشقي:

)ي�حنا الدم�شقي( - ابن �شرج�ن م�شت�شار يزيد بن معاوية - ُيعد اآخر اآباء 
اخلط�ط  و�شعت  التي  الكبرية  امل�شيحية  ال�شخ�شيات  وهي  ال�شرقية،  الكني�شة 
العري�شة لُبنية الكني�شة على م�شت�ى العقيدة والتنظيم، وُيعتر يف الثقافة امل�شيحية 
التايل: )اإذا كان  الإ�شكال  الإ�شالم. ي�حنا هذا طرح  قدي�شًا جله�ده يف م�اجهة 
القراآُن غرَي خمل�ق، فه� اأزيل، وبامِلْثل فاإّن النبي عي�شى اأزيلٌّ لأنُه كلمة اهلل، واإْن 

كان خمل�قًا فه� منف�شل عن قد�شية اهلل مثل باقي املخل�قات(. 
عن�ان  حتت  الإ�شالمي  ال��شط  يف  اإ�شكالية  لحقًا  ــارت  اأث منه  ال�شبهة  هذه 
العبا�شي،  املاأم�ن  اخلليفة  عهد  على  كبرية  فتنة  واأحدثت  القراآن(  خلق  )م�شاألة 
وانق�شم  اأخرى،  اإ�شكالت  عنها  وتفّرعت  اأزيل؟  اأم  خمل�ق  القراآن  هل  ومفادها: 
املجتمع الإ�شالمي على نف�شه، وا�شُطِهد وُقتل من الفقهاء والنا�س جمع ملخالفتهم 

الراأي الذي تبّنته اخلالفة اآنذاك ح�ل هذه امل�شاألة امل�شطنعة.
وقد روى ال�شدوق يف )الت�حيد( ب�شند معتر عن الإمام الهادي »عليه ال�شالم« 
اأنه كتب اإىل بع�س �شيعته ببغداد: )نحن نرى اأّن اجلدال يف القراآن بدعٌة ا�شرتك 
لُف املجيُب ما لي�س عليه(  فيها ال�شائل واملجيب، فيتعاطى ال�شائل ما لي�س له، ويتكَّ
اأي لي�س من تكليفهما ذلك )ولي�س اخلالق اإل اهلل »عز وجل«، وما �ش�اه خمل�ق. 

والقراآن كالم اهلل، ل جتعل له ا�شمًا ِمن عنِدك فتك�ن من ال�شالني(.
ما اأهمية اأن القراآن خمل�ق اأم اأزيل؟ املهم ه� اأن تتم�شك بالقراآن واأن يك�ن 
الفكري والعملي، ُخذ مبا ه� يقني، وَدع  الدينية على امل�شت�ى  -بحق- مرجعيتك 
هذه الظن�ن التي ل حُتّقق لك �شيئًا. عن ال�شادق »عليه ال�شالم«  اأنه قال: )اإياكم 
واخل�ش�مة يف الدين، فاإنها ُت�شغل القلَب عن ذكر اهلل( غاية الدين اأن يتعّلق قلُبك 
باهلل، واأنتم بهذه اخل�ش�مات امل�شطنعة ت�ش�رمت اأنكم ت�شريون اإىل اهلل، وال�اقع 

Afaq Jomaa 3.indd   250Afaq Jomaa 3.indd   250 3/18/2020   6:03:25 PM3/18/2020   6:03:25 PM



251

اأنها اأبعدتكم عنه، و�شغلت تفكريكم عن الأم�ر البناءة فكريًا اأو عباديًا اأو اأعمال 
اخلري )وت�ِرث النفاق( اإذ تتح�ل اإىل ق�شية �شخ�شية، وحماولة لالنت�شار للذات، 
فيك�ن ظاهر الأمر هلل وللدين، وواقعه خالف ذلك )وُتك�شب ال�شغائن، وت�شتجيز 
رت الأنا �شمحنا لأنف�شنا باأن نفُجر يف اخل�ش�مة، واأن ن�شخر  الكذب( لأنه اإذا ح�شَ
عليه،  ونكذب  معه،  ونتقاتل  ونبهته،  فيه،  الظن  ون�شيء  ونحّقره،  اخل�شم،  من 

ونكذب ب�شاأنه.
• من أبواب الشيطان:

حت�يل امل�شائل الدينية اإىل مادة للخ�ش�مة - يف عني ت�شّ�ر املتدّين اأنها باب 
من اأب�اب العلم ور�شا اهلل - باٌب من اأو�شع الأب�اب التي ينفذ منها ال�شياطني من 
الفي�س  قال  ولذا  امل�ؤمنني.  اأو�شاع  لتدمري  ال�شاعني  كامل�شتكرين  والإن�س،  اجلن 
الباردة،  باِت  والتع�شّ وخما�شماِتهم  النا�س  اختالفات  يف  َيدخل  )ول  ذلك:  بعد 
فاإّنها مذم�مة جدًا، ومُمِر�شة للقلب، بل ياأخذ اأّوًل مبا اتَّفق عليه العقالُء قاطبًة( 
وذكر م�شاألة الت�حيد والنب�ة واملعاد، ثم قال: )ثم ياأخذ مبقت�شى ما اّتفق�ا عليه 
جميعًا ِمن اأّن مدار النجاة يف تلك الن�شاأة ه� التق�ى والأعمال ال�شاحلة والأخالق 

احل�شنة(. هذا ه� الذي يجب التفكري فيه والهتمام به وبذل اجلهد فيه.
اإن م�شاألة الدخ�ل يف تفا�شيَل وتفريعاٍت م�شطنعٍة للم�شائِل الدينية، وِمن َثم 
حت�يُلها اإىل مادٍة للتخا�شِم والتنازِع والتفّرِق، اأمٌر يتعار�س مع اأ�شل قراآين مهم 
جدًا يتمّثل يف املحافظة على وحدة ال�شف وحتقيق الق�ة والتما�شك املجتمعي، مع 
العلم باأن الكثري من التفا�شيل الفرعية ذات العالقة بالدين على امل�شت�ى الفكري 
وال�شرعي والتاريخي قد ل حُتقق اأية فائدة حقيقية، بل متّثل بابًا من الأب�اب التي 
يلج من خاللها �شياطني اجلن والإن�س لُيف�شدوا بني امل�ؤمنني ما وجدوا اإىل ذلك 
تتخلى  اأن  املنطقي  غري  ومن  كرى،  اأهــداٌف  وله  عليا،  ر�شالًة  للّدين  اإن  �شبياًل. 
فتفقد  اجلزئية،  والق�شايا  واجلدليات  بالتفا�شيل  وتن�شغل  الأهــداف،  عن  الأمة 
بذلك دوَرها املركزي وتخ�َشر م�قَعها الذي اأراده اهلل عز وجل لها يف ك�نها الأمَة 
ال�شاهدة على �شائر الأمم، واملرجعيَة الفكريَة والأخالقيَة والت�شريعيَة لها، وقد قال 
ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن  »عز وجل«: {َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا}. الرَّ
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َعِم مِلََناِفِع  ُهُم اهلُل ِبالنِّ يف نهج البالغة احلكمة برقم 425: )اإِنَّ هلِل ِعَبادًا َيْخَت�شُّ
اإىَِل  َلَها  َح�َّ ُثمَّ  ِمْنُهْم،  َنَزَعَها  َمَنُع�َها  َفاإَِذا  َبَذُل�َها،  َما  اأَْيِديِهْم  يِف  َها  َفُيِقرُّ اْلِعَباِد، 
ِهْم(. هذه احلكمة ُت�شّلط ال�ش�ء على معادلة اإلهية، �شّنة من �شن احلياة وهي  َغرْيِ

مركبة من ثالثة اأجزاء.
املقطع الأول من هذه احلكمة يدل على اأن اهلل »عز وجل« يختار ِمن بني النا�س 
اأفرادًا لديهم القابلية كي يك�ن�ا من املميَّزين عنده من خالل ما يخت�شهم به من 
نعمة. وعندما نتحدث عن التمّيز عند اهلل، فاإن اأذهاننا تن�شرف عادة اإىل العبادة 
اإىل وج�د  ال�شالم« ينّبهنا  اأن الإمام »عليه  اإل  واأمثال ذلك،  اأو اجلهاد يف �شبيله، 
طريق اأخرى ن�شتطيع من خاللها حتقيق هذا التمّيز، وذلك باملال اأو اجلاه اأو العلم 

اأو ال�شخ�شية الجتماعية اجلذابة اأو اخلرة يف احلياة، اإلخ.
وهذا الخت�شا�س بالنعمة لهذا النم�ذج من النا�س ل يك�ن املق�ش�د بالإفا�شة 
بها �شاحُبها بالذات، بل قد اأنعم اهلل »تعاىل« بها عليه على �شبيل العطاء امل�شروط.
العطاء  يف  ت�شتمر  ما  مبقدار  َبَذُل�َها(  َما  اأَْيِديِهْم  يِف  َها  )َفُيِقرُّ وا�شح..  وال�شرط 

ت�شتمر النعمة، ولكن اإذا اأخللت بال�شرط فالنتيجة: )َفاإَِذا َمَنُع�َها َنَزَعَها ِمْنُهْم(.
ِهْم( هذا التح�يل للغري يتم لأّن اهلل يريد حل�ائج النا�س  َلَها اإىَِل َغرْيِ )ُثمَّ َح�َّ
املختلفة اأن ُتق�شى، فاإذا مل اأكن اأنا اأهاًل لق�شائها، �ُشلَبت مني واأعطيت لآخر ميكنه 
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اأن يق�م بها. وهذا ي�شتدعي منا اأن نلتفت اإىل تغرّي اأطباعنا وقناعاتنا، فاأحيانًا جند 
اأو غري ذلك ثم ن�شاب  اأو الجتماعي  اأو املايل  اأنف�شنا متحم�شني للعطاء الفكري 
بالرود، بل ولرمبا نتذّمر ونندم على ما كنا نق�م به من فعل اخلري، لأننا واجهنا 
مثاًل نكرانًا للجميل، اأو مل جند من النا�س تقديرًا. ولرمبا ل نكتفي بذلك، بل ونتكّلم 
مبا يثّبط من عزمية النا�س يف فعل اخلري، وبذا قد ينطبق علينا ق�ل اهلل عز وجل: 
{الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آَتاُهُم اهلُل ِمن َفْضِلِه 

ِهيًنا} »الن�شاء:37«. َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا مُّ
اأيها الأعزاء، اإن اهلل »عز وجل« يق�ل: {َذِلَك ِبَأنَّ اهلَل َلم َيُك ُمَغيِّرًا ِنعَمًة 
َأنَعَمَها َعَلى َقوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهم َوَأنَّ اهلَل َسِميٌع َعِليٌم} »الأنفال:53«. 
وذوي  والفقراء  لالأيتام  الع�ن  يد  تقدمي  يف  �شّباقني  دائمًا  الك�يت  اأهل  كان  وقد 
احلاجات واإقامة امل�شاريع اخلريية املتن�عة، ولكن املالحظ اأن هناك فت�رًا وتراجعًا 
ن�شبيًا يف هذا الإطار، وه� ما ي�شتدعي مّنا جميعًا مراجعة اأنف�شنا - على الأقل - كي 

ل ُيغريِّ اهلل نعمًة اأنعمها علينا.

اخلطبة الثانية
لو دامت لغريك ما اتصلت إليك

الغاية من احِلكم - عادة - ه� تقدمي الن�شيحة العملية الإيجابية امل�شتخَل�شة 
ِمن خالل خرات احلياة وجتاربها. ويف كتاب )الذهب امل�شب�ك يف وعظ املل�ك( 
ملحمد بن اأبي ن�شر احَلميدي: )اأن رجاًل كان ينادي على بع�س اأب�اب املل�ك: َمن 
ي�شرتي مني ثالث كلمات باثني ع�شر األف درهم! فكان َمن ي�شمعه يعجب منه، حتى 
ر املال. فاأح�شره(  بَلغ مِلكًا منهم خُره، فدعا به و�شاأل عن الكلمات فقال: اأح�شِ
وبعد اأن قّدم له ثالث ِحكم قال امللك: )قد اأح�شنت، فخذ املال. قال: ل حاجة يل 
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فيه، اإمنا اأردت اأن اأعلم هل بقي اأحد يطلب احلكمة(. فه� مل ُيِرد اأن يقّدمها لأي 
والنافعة ملن يعرف  ال�شحيحة  يقّدرها... هكذا تك�ن قيمة احِلكمة  اأحد، بل ملن 
اأهميتها، ولنتذكر اأن احلكمة واحدة من غايات اإر�شال الر�شل: {ُهَو الَِّذي َبَعَث 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ ِفي اأْلُمِّيِّنَي َرُسواًل مِّ

َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي} »اجلمعة:2«.
• حكمة مؤّثرة:

واحدة من احِلكم اجلميلة وامل�ؤثرة عبارة: )ل� دامت لغريك ما ات�شلت اإليك(، 
وقد اخُتلف يف قائلها، هل ه� عمرو بن ُعبيد املعتزيل، اأم عبدالرحمن الأوزاعي، 
اأم  العبا�شي،  هارون  اخلليفة  ابن  اأحمد  اأم  املن�ش�ر،  اأبا جعفر  عا�شرا  وكالهما 
غريهم. املهم يف الأمر اأن هذه احلكمة تطلب من �شاحب اأي من�شب - ول� كان 
رئي�س ق�شم - اأن يتمّعن يف حال َمن �شبقه، فمنهم َمن ُعزل ل�شبب اأو من دون �شبب، 
ومنهم َمن تقاعد عن العمل بُحكم ال�شن، ومنهم َمن فارق احلياة خمّلفًا املن�شب 

وراءه، ومنهم، ومنهم... هذه هي دورة احلياة.
ر الإن�شان - الذي ي�ؤمن بالآخرة واجلنة  الفهم ال�شليم لهذه احلكمة اأنها ُتذكِّ
اأن ُيح�شن  اإىل  والنار - بامل�ت، ثم باحل�شاب والث�اب والعقاب، ولذا فهي تدع�ه 
الت�شّرف فيما جعل اهلل »عز وجل« حتت يديه من م�شئ�لية، ومن مال عام، حتى 
اإذا وقف بني يدي اهلل لقاه ب�جه اأبي�س. ولعل اإميان امل�شئ�لني يف البالد - كبارًا 
و�شغارًا - قبل عق�د مب�شم�ن هذه احلكمة ه� الذي دفعهم للعمل بجدٍّ من اأجل 

ق للك�يت ازدهارها ال�شريع. ال�طن، ل من اأجل م�شاحلهم، وه� ما حقَّ
ولكن يبدو اأن بع�س امل�شئ�لني الي�م يفهم�ن هذه احلكمة ب�ش�رة معك��شة... 
اإلخ، والأم�ال العامة التي  اإدارة..  اأو  اأو هيئة  فاإّن امل�قع الذي ي�شغل�نه ِمن وزارة 
اأن  فاإّن عليهم  ولذا  اآخرين،  اأ�شخا�س  اإىل  تنتقل منهم  لأن  قابلة  حتت ت�شّرفهم 
ي�شتغل�ا الفر�شة وي�شارع�ا لنهب ما اأمكن نهُبه! واإذا اأ�شاف�ا اإىل الفهم املعك��س 
للحكمة ال�شابقة احلكمة القائلة: )دوام احلال ِمن املحال( ازداد نَهُمهم لالختال�س 
وال�شرقة من املال العام! فامل�قع الذي ي�شغل�نه عبارة عن َمرعى م�ؤّقت فح�شب، 

ومتى ما ا�شَتنفذوا الغر�س منه حتّ�ل�ا اإىل غريه!
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• خراب األرض:
جاء يف عهد الإمام علي »عليه ال�شالم« ملالك الأ�شرت وه� يتحدث عن امل�ازنة 
ما بني فر�س ال�شرائب على امل�اطنني يف قبال التنمية يف ال�طن، تنبيٌه ل�شرورة اأن 
ق اأكث من  ين�شّب اهتمام امل�شئ�لني يف املقام الأول على التنمية، بلحاظ اأنها حُتقِّ
نتيجة اإيجابية، من بينها الق�ة القت�شادية، وزيادة اللُّحمة بني امل�اطن والدولة، 
واندفاع امل�اطنني عن طيب خاطر للم�شاهمة يف حت�شني و�شع القت�شاد ال�طني 
اإِْعَ�اِز  ِمْن  الأْر�ِس  َخَراُب  َتى  ُي�ؤْ ــا  َ الفقرة بق�له: )َواإِمَنّ عند احلاجة، ثم ختم هذه 
ا  َ اأَْهِلَها( اإذا عّم الفقر انهار القت�شاد ال�طني، ولكن ملاذا قد يعم الفقر؟ )واإِمَنّ
ِهْم  َظِنّ )َو�ُش�ِء  هم  همِّ مبلغ  هذا  ْمِع(  اجْلَ َعَلى  ــُ�َلِة  اْل ْنُف�ِس  اأَ لإِ�ْشَراِف  اأَْهُلَها  ُيْعِ�ُز 

.) ِباْلَبَقاِء، َوِقَلِّة اْنِتَفاِعِهْم ِباْلِعَرِ
• َمن أِمن العقوبة:

اأن كل م�اطن غي�ر وحري�س على م�شتقبل ال�طن وم�شتقبل الأجيال  ل �شك 
خا�شة  امل�شئ�لني.  هــ�ؤلء  عند  التفكري  من  النمط  هذا  من  قِلقًا  �شيك�ن  القادمة 
عندما يجد هذا امل�اطن اأن الق�شاء - اأحيانًا - ل ُي�شدر اأحكامًا رادعة بحق �شّراق 
املال العام، اأو اأّن الأم�ال املنه�بة ل ُت�شرَتَجع، ومن املعل�م اأّن َمن اأِمن العق�بة اأ�شاء 
الأدب، بل و�شّجع الآخرين على الإ�شاءة اأي�شًا. واأنا ل اأريد هنا اأن اأقّيم الأحكام 
الق�شائية لعدم علمي بحيثياتها، ولكن ال�ش�رة الظاهرية لالأحكام ل تبعث بر�شائل 

مطمئنة اإىل امل�اطنني، وهذا الأمر يحتاج اإىل معاجلة.
التي  القت�شادية  ــث  والأحــادي التقارير  تعاقب  فـــاإّن  �شبق،  مــا  على  عــالوة 
بقيت  اإْن  القادمة  ال�شن�ات  البلد خالل  له  �شيتعّر�س  كبري  اقت�شادي  بخلل  ُتنذر 
ال�شيا�شات القت�شادية يف امل�ارد والإنفاقات على ما هي عليه، ميّثل عاماًل اآخر 

يرفع من من�ش�ب القلق لدى امل�اطنني.
• تقرير النقد الدويل:

قبل ثالثة اأ�شابيع تقريبًا، وعقب زيارة ر�شمية للبالد من قبل بعثة خراء �شندوق 
النقد الدويل، اأ�شدر ال�شندوق تقريره بخ�ش��س و�شع القت�شاد الك�يتي، ومما 
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جاء فيه اأن: )الزيادة الأخرية يف الإنفاق   اأدت لتفاقم ال��شع املايل... ويف غياب 
ت�شحيح للم�شار، فاإن التحديات املالية والتم�يلية �شت�شتد... وت�قع ال�شندوق اأن 
يتح�ل ر�شيد امل�ازنة العامة من فائ�س قدره 5.5 % من الناجت املحلي الإجمايل يف 
2019 اإىل عجز بنف�س القيمة بحل�ل 2025، مما �شينجم عنه احتياجات مت�يلية 
بقيمة نح� 180 مليار دولر على مدى ال�شن�ات ال�شت املقبلة... ومن املت�قع ا�شتنفاد 

اأ�ش�ل �شندوق الحتياطي العام املتاحة ب�شه�لة يف اأقل من عامني(.
• مع األعياد الوطنية:

فهل ميكن ملثل هذا التقرير اأن يبعث بر�شائل اطمئنان للم�اطنني؟ اإننا وحيث 
نحتفل هذه الأيام بالأعياد ال�طنية، بحاجة اإىل ن��شل ر�شالة اإىل كل م�شئ�ل يف 
هذا البلد - يف ال�شلطات التنفيذية والت�شريعية والق�شائية - باأنه )ل� دامت لغريك 
ما ات�شلت اإليك( ل باملفه�م املغل�ط لهذه احلكمة والذي يتمّثل يف الندفاع للنهب 
والختال�س من املال العام قبل ف�ات الأوان وحلب امتيازات املن�شب ما وجدوا اإىل 
ذلك �شبياًل، بل مبعنى القيام بامل�شئ�ليات املناطة بهم على اأح�شن وجه مبا يع�د 
على ال�طن وامل�اطنني باملنفعة، واأن يتذكروا ق�ل اهلل »عز وجل«: {َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم 
ْسُئوُلوَن}، وق�ل ر�ش�له »�شلى اهلل عليه واآله«: )ل َتزوُل َقَدَما عبٍد ي�َم القيامِة  مَّ

ْيَن اْكَت�َشَبُه وفيما اأنفَقُه(. حتَّى ُي�شاأَل عن اأربٍع( وواحدة منها: )وعن ماِلِه ِمْن اأَ
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َواأْلَنُفِس  اأْلَْمَواِل  َن  مِّ َوَنْقٍص  َواْلُجوِع  اْلَخْوِف  َن  مِّ ِبَشْيٍء  {َوَلَنْبُلَونَُّكم 
َوِإنَّا  هلِل  ِإنَّا  َقاُلوا  مُِّصيَبٌة  َأَصاَبْتُهم  ِإَذا  الَِّذيَن  اِبِريَن،  الصَّ ِر  َوَبشِّ َوالثََّمَراِت 
ِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن}  ِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّن رَّبِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأولَٰ ِإَلْيِه َراِجُعوَن، ُأولَٰ

»البقرة:157-155«.
البتالء من طبيعة هذه احلياة، ومن �شُبله الظه�ر املفاجئ لالأوبئة التي ُتهدد 
الب�شرية يف الأنف�س والأرزاق، وت�شلب الإح�شا�س بالأمن، وتدفع النا�س اإىل الهجرة 

من الأوطان، وغري ذلك.
خالل التاريخ امل�شّجل للب�شرية وقعت العديد من الأوبئة التي كانت تن�شاأ كمر�س 
معٍد يف بيئة ما ثم تنت�شر العدوى ب�شكل �شريع ومفاجئ يف رقعة جغرافية وا�شعة 

ب�شبب احلركة التجارية وغريها.
 يف �شنة 165م، بداأ وباء )الطاع�ن الأنط�ين( الذي انت�شر يف اأوروبا وت�شبب يف 

وفاة 5 ماليني �شخ�س تقريبًا، وثلث �شكان بع�س املناطق، وا�شتمر 15 �شنة.
ويف �شنة 541م ظهر )طاع�ن ج�شتنيان( وانت�شر �شريعًا يف اأرجاء الإمراط�رية 
البيزنطية وت�شبب يف وفاة ما بني 25-50 ملي�ن �شخ�س، من بينهم قرابة ن�شف 
�شكان الق�شطنطينية. ويف 1918 ظهرت )الإنفل�نزا الإ�شبانية( التي اأدت اإىل مقتل 

25 ملي�ن �شخ�س ح�ل العامل.
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اخلطبة الأوىل
االبتالء باألوبئة

47
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اخلنازير،  اإنفل�نزا  مثل  الأوبئة،  من  العديد  انت�شرت  �شنة،  ع�شرين  اآخر  ويف 
واإنفل�نزا الطي�ر، ولكن اأرقام ال�شحايا - بحمد اهلل - اأقل بكثري مما كانت تت�شبب 

به الأوبئة يف املا�شي.
ف�باء �شار�س الذي ظهر �شنة 2002 اأدى اإىل وفاة 800 �شخ�س ح�ل العامل، وت�يف 
ب�شبب اإنفل�نزا الطي�ر الذي ظهر �شنة 2003 ح�ايل 400 �شخ�س. وحتى بالن�شبة 
اإىل اأخطر هذه الأوبئة - وفقًا ملنظمة ال�شحة العاملية - وه� اإنفل�نزا اخلنازير الذي 
اأودى بحياة الآلف على مدى ال�شنني املا�شية، فاإّن الرقم ل� ق�رن مبجم�ع �شكان 
التي كانت  الب�شرية  ُتعد �شئيلة جدًا مقارنًة بن�شب اخل�شائر  الن�شبة  فاإّن  الأر�س، 
ِن�شب اخل�شائر  الكبري يف  الفارق  اأ�شباب هذا  املا�شي. فما هي  الأوبئة يف  ُتخّلفها 
الب�شرية؟ وما هي م�شئ�لياتنا يف اإطار التهديد احلايل لتحّ�ل تف�ّشي فريو�س ك�رونا 

املتجدد اإىل وباء عاملي؟

اخلطبة الثانية
يف مواجهة الكورونا

ت�شاءلت فيما �شبق عن اأ�شباب الفارق الكبري يف ِن�شب اخل�شائر الب�شرية بني ما 
كانت تخّلفه الأوبئة يف املا�شي، وبني تلك امل�شّجلة يف هذا الع�شر. وميكن اأن نعيد 

اأهم الأ�شباب اإىل:
1. التط�ر العلمي الكبري الذي حدث باكت�شاف اأ�شباب الأمرا�س املعدية وطرق 

انت�شارها.
2. الإمكانات العلمية والطبية املتط�رة يف الت�شخي�س واملتابعة والعالج.

3. القرارات والتن�شيق العاملي بني اجلهات الر�شمية والتطّ�عية املختلفة ب�شاأن 
الإجراءات الالزمة للحد من انت�شار مثل هذه الأمرا�س املعدية.
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الإجراءات  باتت تخدم يف اجتاه  التي  ال�شريعة  والت�شال  الإعالم  و�شائل   .4
ال�قائية والعالجية.

5. انت�شار الثقافة ال�شحية ح�ل اأهمية الإجراءات ال�قائية واللتزام بها.
يقاوم  اأن  كبري  حدٍّ  اإىل  ا�شتطاع   - »تعاىل«  اهلل  بف�شل   - الإن�شان  اأن  وحيث 
والأخالقية  الإن�شانية  م�شئ�ليتنا  فاإّن  لذا  معّينة،  اإجــراءات  �شمن  ولكن  الأوبئة، 

وال�شرعية تفر�س علينا:
• االلتزام بالتعليمات:

امل�شئ�لة يف  ال�شحية  التي تفر�شها اجلهات  والإجراءات  بالتعليمات  اللتزام 
البلد. ويف ال�قت الذي ل يحتاج فيه الإن�شان اإىل اأن يع�د اإىل فت�ى �شرعية بهذا 
اخل�ش��س، واأن يك�ن التزامه هذا نابعًا من حكم العقل، وت�جيه ال�شمري الإن�شاين 
والأخالقي، واحرتام القان�ن الذي ي�شتهدف امل�شلحة العامة، اإل اأن البع�س َيبقى 
متطلعًا اإىل الُبعد ال�شرعي يف امل�شاألة. ومتا�شيًا مع تطّلع هذه الفئة، فقد ا�شتفتيت 
بنف�شي عددًا من املرجعيات الدينية كالتايل: )يف ظل انت�شار مر�س ك�رونا املعدي، 
ال�شحي  احَلجر  من  يخرج  اأن  باملر�س  م�شابًا  يك�ن  اأن  يحتمل  ملن  يج�ز  هل 
ول�  بذلك؟  ماأث�مًا  يك�ن  وهل  املعنية؟  ال�شحية  اجلهات  قبل  من  عليه  املفرو�س 
تبنّي اأنه م�شاب ونقل العدوى واأدى ذلك اإىل وفاة املنق�ل اإليه، هل يتحمل م�شئ�لية 

�شرعية؟(.
وتن�عت الإجابات ما بني عدم ج�از خمالفة الأنظمة ال�شحية، وترّتب الإثم، 
وحتّمل امل�شئ�لية ال�شرعية يف حالة املخالفة، بل يف اإحدى ال�شتفتاءات اأنه يف حال 
تعمد نقل العدوى وم�ت املنتقل اإليه ول� بعد مدة من الزمن مع التفات الناقل اإىل 
مع  واأما  الناقل،  من  الق�شا�س  امليت  ل�يل  جاز  عــادًة،  للم�ت  م�جبًا  النقل  ك�ن 

اجلهل اأو الغفلة فعلية الدية والكفارة.
• التعامل بعقالنية:

عدم امل�شاهمة يف اإثارة الهلع واخل�ف بني النا�س، باأي نح�، ول� باإعادة ن�شر ما 
ي�شلنا عر و�شائل الت�ا�شل... ويف املقابل اأي�شًا عدم الت�شبب يف الدع�ة اإىل حالة 
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من الالمبالة واإهمال اأو التمرد على التعليمات ال�شحية وال�قائية التي تفر�شها 
اأو تدع� اإليها اجلهات امل�شئ�لة. فاملطل�ب اأن نك�ن معتدلني ومّتزنني وعقالنيني يف 
التعامل مع الأم�ر، ومن بينها هذا ال��شع احل�شا�س، فكما اأن )الفقيه كّل الفقيه( 
بح�شب ما روي عن اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم«: )َمن مل ُيقنط النا�س ِمن رحمة 
اهلل، ومل ُي�ؤي�ْشُهم ِمن َروِح اهلل، ومل ُي�ؤِمْنهم ِمن مكر اهلل(.. فكذلك ينبغي اأن نك�ن 

بعيدين عن املبالغة يف التخ�يف، وكذلك بعيدين عن الإنكار والالمبالة.
• إجراءات احترازية:

قد ي�شتدعي الأمر - م�ؤقتًا - جتّنب الذهاب اأو ال�شفر اإىل بع�س الأماكن التي 
ظهر فيها املر�س، ول� كانت هذه الأماكن ذات طابع ديني، والغر�س عبادي م�شتحب، 
خا�شة مع وف�د النا�س اإليها من بلدان متعددة، و�شع�بة اتخاذ الإجراءات ال�قائية 
الالزمة، �ش�اء اأكان الأمر مرتبطًا بالعمرة، اأو زيارة املراقد املقد�شة، اأو غري ذلك. 
فعمل امل�شتحب بالعن�ان الأّويل قد يتحّ�ل اإىل اأمر منهي عنه بعن�ان ثان�ي. يجب 
على  وال�شرب  الإثارة  عن  بعيدًا  معه  والتعامل  اأبعاِده،  واإدراك  الأمر،  هذا  تفّهم 
ال�تر العاطفي عند النا�س. وكذلك، فيما ل� مّت اتخاذ اإجراءات معّينة بخ�ش��س 
اأو اخلروج، فالبد من  التعليمات عند الدخ�ل  ح�ش�ر امل�شاجد، واللتزام ببع�س 

التعاون بهذا اخل�ش��س.
ومن بني ذلك اأن الإخ�ة الذين �شافروا اأو ت�اجدوا يف اأماكن َتبنّي انت�شار املر�س 
امل�شاجد -  بالآخرين - مبا يف ذلك  يتجّنب�ا الختالط  اأن  ِمن م�شئ�ليتهم  فيها، 
بتعري�س  التهاون  يعني  امل�شاجد ل  ال�شالة يف  فا�شتحباب  تتبنّي �شالمتهم،  حتى 
احــرتازي  اإجــراء  اتخاذ  اإىل  هنا  واأدعــ�  بهم.  ال�شرر  ُيلحق  قد  ما  اإىل  الآخرين 

بخ�ش��س املعانقة والتقبيل وحتى امل�شافحة، دون اإحراج اأو عتب.
• إبعاد النصوص الدينية:

فهذه  الأمـــ�ر،  هــذه  مثل  يف  النا�س  تكليف  بيان  يف  ــات  ــرواي ال اإقــحــام  عــدم 
النبي  اأن  ويــروي  بع�شهم  ياأتي  بها؟  الــروايــات  عالقة  فما  طبية  �شحية  م�شاألة 
»�شلى اهلل عليه واآله« قال: )الفراُر من الطاع�ن كالفرار من الزحف( اأي اأنه من 

الذن�ب الكبرية، كما اأن الفرار يف احلرب كذلك. واجل�اب عن ذلك اأّوًل:
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اأ( على فر�س �شحة الرواية، فقد تك�ن منا�شبة لالإمكانات ال�شحية والطبية 
وال�قائية والعالجية التي كانت مت�فرة يف ذلك الي�م، فكيف ن�شت�شهد بها الي�م مع 

تبّدل كل هذه املعطيات؟
ب( قد تك�ن �شادرة خ�فًا من ن�شر املر�س املعدي يف بيئات �شليمة، والهدف ه� 

ال�شيطرة على املر�س وتقليل اخل�شائر الب�شرية ما اأمكن.
النبي  الكالم عن  مثل هذا  معنّي حّتم �شدور  تك�ن �شادرة يف ظرف  قد  ج( 
القبيل، ففي معاين الأخبار  امل�شاألة من هذا  واآله«، وبالفعل فاإن  »�شلى اهلل عليه 
لل�شدوق اأن الإمام الكاظم »عليه ال�شالم« �شئل: )عن الطاع�ن يقع يف بلدة واأنا 
فيها، اأحتّ�ل عنها؟ قال: نعم. قال: ففي القرية واأنا فيها، اأحتّ�ل عنها؟ قال: نعم، 
قلت: ففي الدار واأنا فيها، اأحتّ�ل عنها؟ قال: نعم. قلت: فاإنا نتحدث اأن ر�ش�ل اهلل 
»�شلى اهلل عليه واآله« قال: الفرار من الطاع�ن كالفرار من الزحف. قال: اإن ر�ش�ل 
اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اإمنا قال: هذا يف ق�م كان�ا يك�ن�ن يف الثغ�ر يف نح� العدو 
فيقع الطاع�ن فُيخل�ن اأماكنهم يفّرون منها، فقال ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« 

ذلك فيهم( اأي اأنه نهاهم عن ذلك اإىل اأن يتخذ التدبري املنا�شب للظرف.
د( هناك بيان وا�شح يف القراآن الكرمي، وه� مبثابة القاعدة التي مل يختلف 
عليها امل�شلم�ن: {َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة} »البقرة:195«، واإذا �شممنا 
اإليها احلديث النب�ي املتفق عليه: )ل �شرر ول �شرار( فاإن الإن�شان ي�شتطيع اأن 

يعرف م�شئ�ليته ال�شرعية الأّولية.
هـ( مق�لة اأن هذا م�شجد وذاك حرم وتلك الكعبة، وهي بي�ت اهلل ولن مي�ّشها 
ال�باء، ول داعي لأن ياأخذ الإن�شان احتياطاته عند الذهاب اإليها كالٌم ل اأ�شا�س 
مت بع�ُس اأركانها  ربت الكعبة باملنجنيق وتهدَّ له من ال�شحة، ول� كان كذلك ملا �شُ
واحرتقت، وقد روى ال�شيخ ال�شدوق: )اإذا وقع الطاع�ن يف اأهل م�شجد فلي�س لهم 

اأن يفّروا منه اإىل غريه( خ�فًا من ن�شره.
• اللجوء إىل اهلل:

اهلل  على  امل�ؤمن  الإن�شان  اإقبال  يــزداد  بال�شعف،  والإح�شا�س  البتالء  عند 
ِبَشْيٍء  {َوَلَنْبُلَونَُّكم  القائل:  وه�  منه،  الق�ة  وا�شتمداد  اإليه  والرج�ع  وجل«  »عز 
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اِبِريَن،  ِر الصَّ َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ مِّ
َعَلْيِهْم  ِئَك  ُأولَٰ َراِجُعوَن،  ِإَلْيِه  َوِإنَّا  ِإنَّا هلِل  َقاُلوا  مُِّصيَبٌة  َأَصاَبْتُهم  ِإَذا  الَِّذيَن 

ِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن} »البقرة:157-155«. َصَلَواٌت مِّن رَّبِِّهْم َوَرْحَمٌة َوُأولَٰ
الثالث والع�شرين من ال�شحيفة ال�شجادية حتت  اإىل قراءة الدعاء  واأدع�كم 
واأوله:  َو�ُشكرها(،  العافيَة  اهلل  �شاأل  اإذا  ال�شالم«  »عليه  ُدعاِئِه  من  )َوكاَن  عن�ان 
ي  نِّ َوَح�شِّ َعـاِفَيَتَك،  َوَجلِّْلِني  َعاِفَيَتَك،  َواأَْلِب�ْشِني  ــِه،  َواآِل د  مَّ حُمَ َعَلى  لِّ  �شَ )اللُهمَّ 
ْق َعَليَّ ِبَعاِفَيِتَك، َوَهْب يِل  دَّ ِبَعـاِفَيِتـَك، َواأْكـِرْمِني ِبَعاِفَيِتَك، َواأْغِنِني ِبَعاِفَيِتَك، َوَت�شَ
ْق َبْيِني َوَبنْيَ َعاِفَيِتَك يِف  ِلْح يِل َعاِفَيَتَك، َول ُتَفرِّ َعاِفَيَتَك، َواأَْفِر�ْشِني َعاِفَيَتَك، َواأَ�شْ
َعاِلَيًة  �َشاِفَيًة  َكاِفَيًة  َعاِفَيًة  َوَعاِفِني  َواآِلِه،  د  مَّ حُمَ َعَلى  لِّ  �شَ اللُهمَّ  َوالِخــَرِة.  ْنَيا  الدُّ
ِة  حَّ ِبال�شِّ َعَليَّ  َواْمُنْ  والِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ َعاِفَيَة  اْلَعاِفَيَة،  َبَديِن  يِف  ُد  ُتَ�لِّ َعاِفَيًة  َناِميًة، 

اَلَمِة يِف ِدْيِني َوَبـَديِن...(. َوالْمِن َوال�شَّ
• كلمة أخرية:

 - ال�شاعة  هذه  حتى   - الإعــالن  يتم  مل  واإن  د  املتجدِّ ك�رونا  فريو�س  تف�ّشي 
يف  الذعر  يبّث  بات  اأنه  اإل  العاملية  ال�شحة  منظمة  قبل  من  وباء  اإىل  حتّ�له  عن 
اإ�شابات  ت�شجيل  تعلن عن  التي  والــدول  به  امل�شابني  اأعــداد  تــزداد  العامل، حيث 
فيها، وتت�شارع حالت ال�فاة بني امل�شابني به. وعلينا اأن نتعامل مب�شئ�لية مع هذا 
الأمر، على م�شت�ى اللتزام بالتعليمات ال�شادرة عن اجلهات املعنية، ومبا يخ�ّس 
ت�شّرفاتنا واأن�شطتنا وما نبّثه على و�شائل الت�ا�شل الجتماعي، ونبتعد عن الته�يل 
واإثارة الذعر من جهة، كما ل نك�ن ل اأباليني يف ما ي�شدر عّنا من ت�شرفات واأق�ال 
اإىل  ولنبتهل  الآخرين،  اأنف�شنا وجتاه  م�شئ�لياتنا جتاه  فلنتحّمل  اأخرى.  من جهة 
اهلل بقل�ب خا�شعة وج�ارح خا�شعة اأن يزيل هذه الغّمة عاجاًل غري اآجل اإنه �شميع 

جميب.
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