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

مقدمة
إنسان هذا العرص أصبح أكثر معرفة وا ّطال ًعا ،حيث تتوفر املعلومات
والتقارير بني يديه حول أي شأن من الشؤون أو أي قضية هتمه من القضايا،
وقد انحرست رقعة األرسار واملمنوعات إىل حدٍّ كبري ،حتى حمارض
اللقاءات اخلاصة لدهاقنة السياسة الدولية وجدت طريقها للترسيب
والنرش عرب موقع ويكيلكس وغريه.
ومع تطور تكنولوجيا التواصل واالتصاالت فإنه يمكن تسجيل
أي بقعة من العامل ،ويمكن
وتوثيق كل كلمة تلفظ ،أو حركة حتدث يف ّ
ختزينها واستدعاؤها عند الطلب واحلاجة.

وأصبح اإلنسان اليوم أكثر ثقة بنفسه ،حيث ال حيجم عن التفكري يف
أي رأي وموقف يقتنع به.
أي أمر ،وال يرتدد يف تقرير ّ
ّ

كام تعززت لدى اإلنسان املعارص جرأة التعبري عن رأيه ،حيث تقلصت
سلطات القمع والبطش ،وأمكن جتاوز حواجزها ورقابتها إىل حدٍّ كبري.
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وفقدت مراكز القدرة والقوة يف املجتمع البرشي الكثري من هيبتها
ورهبتها املادية واملعنوية ،التي كانت حُتكم هبا سيطرهتا عىل من حوهلا،
ومتنعهم من النقد واالعرتاض والتمرد عليها.
حتى األرسة مل تعد قادرة عىل اهليمنة عىل أفرادها كام يف الزمن الغابر،
لرب األرسة.
حيث كانت الزوجة واألوالد يعلنون اخلضوع التام ِّ

فقد تطور الوعي احلقوقي بني بني البرش ،وأصبحوا مهتمني بالتمتع
بتلك احلقوق وممارستها يف حياهتم ،ضمن خمتلف املواقع ،وأصبحت تلك
احلقوق حمم ّية بسياج من القوانني واملواثيق واملعاهدات الدولية ،والرأي
العام العاملي.

كام تواجه احلكومات وخاصة غري الديمقراطية حتد ًيا أكرب يف ممارسة
سلطتها وهيمنتها عىل شعوهبا.

ونصل يف هذا السياق إىل احلديث عن مواقع القدرة املعنوية املتمثلة يف
املؤسسة الدينية والقيادات الروحية من علامء الدين ،فهل هم يف منأى عن
هذه التطورات؟
هل حيظون اليوم بذات الدرجة التي كانوا يتمتعون هبا يف املايض من
اهليبة والتقديس؟
هل ال يزال علامء الدين واملؤسسة الدينية منطقة حمظورة ال يقتحمها
النقد واالعرتاض؟
صحيح أن دور الدين قد تصاعد يف املجتمعات ،وتب ًعا لذلك زاد نفوذ

ةمدقم

علامء الدين وتأثريهم.

أيضا أدى إىل تسليط األضواء عليهم ،فأصبحوا حتت
لكن ذلك ً
املجهر ،وهناك مراكز وأطراف تشعر بمنافسة القوى الدينية لنفوذها،
فتسعى إلضعافها والنيل من مكانتها ودورها يف املجتمع.
كام أن الوسط الديني ليس جمتم ًعا مالئك ًيا ،ومن الطبيعي أن تعرتيه
النواقص ،وحتدث فيه الثغرات ،شأن كل جمتمع وأداء برشي.

ويف صفوف علامء الدين قد تتعدد االجتاهات ،وتتنوع االنتامءات،
وختتلف اآلراء ،وتتضارب املصالح ،وبالتأكيد لن تنحرص خالفاهتم يف
داخلهم ،ولن يمكن التسرت عليها ،بل سيسعى كل طرف منهم لالنتصار
باملجتمع عىل الطرف اآلخر ،ذلك ألن كسب اجلمهور هو ساحة التنافس.

وملحوظ أن جتريح بعض علامء الدين لبعضهم ،خارج إطار النقاش
وجرأهم عىل النيل من مكانة علامء الدين،
العلمي ،هو ما شجع اآلخرين ّ
وتشويه سمعتهم.
لكل ما سبق ،فإن من الطبيعي أن تثار التساؤالت ،وحيصل النقد
واالعرتاض عىل بعض مواقف وأداء املؤسسة الدينية ،وعىل ترصفات
وممارسات بعض املنتمني إليها.
ومل يعد ممكنًا ردع هذه التساؤالت واالعرتاضات بالوعيد والتحذير
الوعظي ،كالقول بأن حلوم العلامء مسمومة ،وأن الرا ّد عليهم كالرا ّد عىل
ال َّله ورسوله.
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كام ال يصح جتاهل حالة النقد واالعرتاض؛ ألن ذلك يعني اتساع
رقعتها ،وإضعاف احلالة الدينية ،وانحسار دور العلامء ،وحصول ردة فعل
من اجليل اجلديد جتاه الدين.

واملنحى الصحيح الذي جيب أن تسلكه املؤسسة الدينية ،هو استقبال
النقد والتساؤالت برحابة صدر ،ودراستها بموضوعية ،واإلجابة عنها
بوضوح ،واإلقرار بمواقع اخلطأ ،والسعي للمعاجلة والتصحيح ،وتشجيع
النقد الذايت يف الوسط الديني ،انطال ًقا من التوجيه النبوي الكريم« :حاسبوا
أنفسكم قبل أن حُتاسبوا ِ
وزنُوها قبل أن تُوزنوا»[[[.
ضمن هذا السياق جاءت فكرة كتابة هذه الصفحات املاثلة بني يدي
القارئ الكريم ،حيث تناقش بعض ما ُيثار حول اخلطاب الديني وأداء
املؤسسة الدينية ،واملامرسة السلوكية لبعض املنتمني إليها.

وهي مسامهة يف االستجابة لتحدي بعض التساؤالت واالنتقادات،
ٍ
ليشء من النقد الذايت ،كتبتها يف أوقات متباعدة ،من وحي بعض
وممارسة
األحداث واملناسبات ،أرجو أن يكون يف نرشها نفع وفائدة .وأن يتقبلها ال َّله
بأحسن القبول إنه يقبل اليسري ويعفو عن الكثري وهو ويل التوفيق والتسديد.
حسن بن موسى الصفار
 8ذو القعدة 1432ﻫ
 3أكتوبر 2011م
[[[ محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة ،ج ،16الطبعة األولى1413ﻫ،
(بيروت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث) ،ص ،99حديث.21082

الف�صل الأول

الدور القيادي وم�شروعية النقد

علماء الدين بين التقدي�س والنقد
ال شك أن وجود فئة متخصصة يف علوم الدين ،ومهتمة بتبيني
أي جمتمع ينتمي
مفاهيمه وأحكامه للناس ،هو أمر مطلوب ورضوري يف ّ
إىل الدين.

وباإلضافة إىل الدور املعريف الذي تقوم به هذه الفئة ـ علامء الدين ـ فإن
مهم ،يتمثل يف حتفيزها املجتمع لاللتزام بالقيم واألخالق،
دورا اجتامع ًّيا اًّ
هلا ً
يعزز
ويف كوهنا
يتأسون هبا ،ويلتفون حوهلا ،مما ّ
ً
رموزا وقدوات للناسّ ،
تالحم املجتمع وتضامنه.

لذلك أوجب اإلسالم وجود هذه الفئة يف أوساط جمتمعات األمة،
بمقدار ما يستلزمه دورها ووظيفتها ،عىل نحو الوجوب الكفائي ،يقول
تعاىلَ ..﴿ :ف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا
َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم﴾[سورة التوبة ،اآلية.]122 :

ومعرضة
لكن هذه الرشحية ـ علامء الدين ـ هي جزء من املجتمع،
ّ
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ألي فرد من أبناء
لإلصابة بمختلف األمراض والنواقص التي قد تعرض ّ
البرش ،فهم حالة برشية ،ال ختلو من نقاط الضعف وموارد اخلطأ.

لذلك ،فإن النصوص الدينية يف الوقت الذي تدعو فيه إىل احرتام
اس َألوا
العلامء وتقديرهم ،وأخذ تعاليم اإلسالم منهم ،يقول تعاىلَ ﴿ :ف ْ
الذك ِْر إِ ْن ُكنْ ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ
َأ ْه َل ِّ
ون﴾[سورة النحل ،اآلية ،]43 :فإهنا يف الوقت
ذاته تدعو إىل اليقظة واالنتباه ،حتى ال يتس ّلل إىل هذه الرشحية مشبوهون

أي أحد من أفرادها مكانته وموقعيته عىل حساب
ومنحرفون ،أو يستغل ّ
املبادئ ومصلحة املجتمع ،وحتى ال يتحول اخلطأ الذي قد يقع من أحدهم
عن قصد أو غري قصد إىل دين وترشيع.
وقد حتدثت كثري من األحاديث والروايات الواردة عن النبي،A
واألئمة األطهار ،Bعن وجوب احلذر واحليطة من االنخداع بالعلامء غري
الصاحلني ،أو قبول ما يتناىف مع قيم الدين بسبب التدليس والتحريف.

كام أن آيات القرآن الكريم التي حتدثت عن انحرافات وحتريفات
بعض علامء الديانات السابقة ،من اليهودية والنرصانية ،تبعث برسالة
حتذير وتنبيه ألبناء األمة اإلسالمية ،حتى يأخذوا موقف الوعي والبصرية
يف التعاطي مع هذه الظاهرة حني حتدث يف وسط علامء األمة.
﴿وإِ َّن ِمن ُْه ْم َل َف ِري ًقا َي ْل ُو َ
ون
ومن تلك اآليات الكريمة قوله تعاىلَ :
َاب َو َما هُ َو ِم َن ا ْل ِكت ِ
َاب لِت َْح َس ُبو ُه ِم َن ا ْل ِكت ِ
َأ ْل ِسنَت َُه ْم بِا ْل ِكت ِ
َاب َو َي ُقو ُل َ
ون هُ َو ِم ْن
ون َعلىَ ال َّل ِه ا ْلك َِذ َب َوهُ ْم َي ْع َل ُم َ
ِعن ِْد ال َّل ِه َو َما هُ َو ِم ْن ِعن ِْد ال َّل ِه َو َي ُقو ُل َ
ون﴾[سورة
آل عمران ،اآلية.]78 :

������������������������������

فاآلية تفضح دور قسم من علامء أهل الكتاب ،الذين يعطون آلرائهم
وتوجهاهتم املصلحية املنحرفة صفة القداسة الدينية،
النابعة من أهوائهم
ّ
وكأهنا أوامر رشعية ،يقحموهنا بني تعاليم وآيات الكتاب الساموي،
ليومهوا الناس أهنا نازلة من عند ال َّله تعاىل.

يعمم التهمة
والتزا ًما باملوضوعية واإلنصاف ،فإن القرآن الكريم مل ِّ
﴿وإِ َّن ِمن ُْه ْم
خص جز ًءا منهمَ :
عىل مجيع علامء اليهود والنصارى ،وإنام ّ
َل َف ِري ًقا﴾.

وتشري اآلية الكريمة إىل أن هذا الفريق من علامء السوء يف مجيع
الديانات اإلهلية ،يتفنّنون يف أساليب التضليل حتى ال يكتشف الناس
خيانتهم للدين ،وحتريفهم لنصوصه املقدسة ،بمزج كالم من عندهم
ون َأ ْل ِسنَت َُه ْم بِا ْل ِكت ِ
بالنص الدينيَ ﴿ ،ي ْل ُو َ
َاب﴾ ،حيث يقدّ مون ذلك الكالم
ّ
ِ
ِ
الزائف بالطريقة نفسها التي يقدمون هبا النص املقدس﴿ ،لت َْح َس ُبو ُه م َن
ا ْل ِكت ِ
َاب﴾ ،ليتوهم الناس أن ما قالوه هو جزء من الدين.

وقد يرصفون ألفاظ النص الديني إىل غري املعنى املقصود من قبل ال َّله
ون ا ْلك َِلم َعن مو ِ ِ ِ
﴿ي ِّر ُف َ
اضعه﴾[سورة المائدة،
َ ْ ََ
تعاىل ،كام تقول آية أخرى :حُ َ
اآلية.]13 :

خطر التحريف
إن من أسوأ األخطار التي تصيب الدين هي االفرتاء عليه من داخله،
مصدرا لتعاليم الدين وأحكامه،
أي من العلامء الذين يعتربهم الناس
ً
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فيصدّ رون للناس فتاوى وآرا ًء ختالف قيم الدين ومصلحة األمة ،بدوافع
انحيازا ملصلحة فئة ،أو تعص ًبا ملذهب
مصلحية ،خلدمة الذات ،أو
ً
واجتاه ،وينسبون تلك الفتاوى واملواقف للدين ،ويعطوهنا صفة التكليف
الرشعي.

وقد رأينا يف عرصنا احلارض كيف أ ّدت بعض الفتاوى واآلراء إىل
توجهات إرهابية ،متارس العنف ضد األبرياء ،وتستبيح الدماء،
نشوء ّ
وتنتهك احلرمات ،خارج األمة وداخلها.

كام رأينا مواقف التعبئة والتحريض الطائفي بعناوين دينية ،كحامية
العقيدة ،وحماربة الرشك والبدع ،والدفاع عن املذهب ،وما أنتجته من
مشاريع فتن ومتزيق ونزاع واحرتاب.

ويف داخل املذاهب حتصل رصاعات تستخدم فيها الفتاوى الدينية
بني األطراف املختلفة يف الرأي أو املصلحة ،مما يتناىف مع حقوق األخوة
اإليامنية ،ويتعارض مع احرتام حق االجتهاد واختالف الرأي ،وجيعل
جمتمع املؤمنني ساحة نزاع ورصاع.

ويف موارد كثرية جرى توظيف الدين من قبل البعض خلدمة مواقف
وتوجهات سياسية.
ّ

إن هذه املشاهد املؤملة املؤسفة هي بعض نتائج سوء املامرسة يف الوسط
الديني ،بعناوين وتربيرات تنسب إىل الدين.
حتى إنه يمكن القول :إن بعض أوساط هذه الفئة من علامء الدين

������������������������������

بدل أن تساهم يف ّ
مصدرا ملشاكل إضافية
حل مشاكل األمة ،أصبحت
ً
عويصة ،وبني وقت وآخر نرى انشغال احلالة الدينية يف هذه املنطقة أو
تلك باخلالفات الداخلية التي تربك ساحتها ،وتسبب ردود فعل سلبية
جتاه الدين واملتدينني.
أمرا متو ّق ًعا؛ ألن أفراد
وإذا كان حدوث مثل هذه احلاالت والظواهر ً
هذه الرشحية ـ علامء الدين ـ ليسوا مالئكة وال معصومني ،وليسوا بعيدين
عن التأثر بأوضاع وأجواء حميطهم االجتامعي ،فإنه ال بدّ من وجود آليات
للحدّ منها ،ولتحصني املجتمع من آثارها السلبية.
وسنعرض احلديث عن بعض اآلليات والوسائل التي يمكن اإلفادة
منها يف مواجهة هذه الظواهر:

التربية الأخالقية
يرتكز اهتامم الدروس يف احلوزات العلمية ،واملعاهد الدينية ،عىل
اإلعداد العلمي لطالهبا ،وغال ًبا ما هيمل جانب الرتبية الروحية األخالقية،
التوجهات
مما يفسح املجال لنمو النزعات الفردية األنانية ،وترسب
ّ
املصلحية ،وقد يأيت بعض الطالب للدراسة الدينية من بيئة غري صاحلة ،أو
دون سابق إعداد تربوي ،كام قد تسعى بعض اجلهات املناوئة لزرع عنارص
مغرضة يف الوسط العلمي ،أو للتأثري عىل بعض األفراد فيها.
كل ذلك يوجب رضورة الرتكيز واالهتامم برعاية اجلانب الرتبوي
األخالقي ،لطالب العلوم الدينية .وقد أكد هذه الرضورة عدد من كبار
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ّ
وحذروا من جتاهلها ،كالشهيد الثاين زين الدين العاميل
املراجع والعلامء،
911ـ965ﻫ يف كتابه منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد ،واإلمام اخلميني
يف حمارضاته عن اجلهاد األكرب جهاد النفس ،واملرجع الراحل السيد
الشريازي يف كتابه إىل وكالئنا يف البالد ،وكثري من كتبه وحمارضاته.

م�أ�س�سة الحالة الدينية
املؤسساتية ،مما
تعاين احلالة العلمية الدينية يف معظمها من غياب األطر ّ
يكرس التوجه الفردي عند علامء الدين ،بد ًءا من مرحلة الدراسة ،حيث
ّ
ال توجد يف غالب احلوزات العلمية عند الشيعة أنظمة ملزمة ،بل خيتار
مدرسيه ،وال أحد
الطالب بحر ّيته نوع ومكان وعدد دروسه ،وشخصيات
ّ
حياسبه عىل حضوره وغيابه ،وال حتديد ملدة دراسته وخترجه ،أو انتقاله من
مرحلة علمية إىل أخرى.

صحيح أن هناك أعرا ًفا وتقاليد سائدة يف الوسط احلوزوي ،لكنها
ليست ملزمة ،وخاصة ملن يرغب يف جتاوزها.
وربام كانت هذه احلرية املفتوحة يف احلوزات العلمية مالئمة لعصور
وظروف سابقة ،أو كانت لتجاوز حماوالت بعض السلطات ل َّلهيمنة عىل
احلوزة ،مما دفع بعض قياداهتا لرفع شعار :أن احلوزة نظامها الالنظام.
لكن الظروف احلارضة ،والتطورات يف احلياة االجتامعية ،تفرض وجود
قوانني ناظمة ألوضاع احلوزات ،وحامية هلا من االخرتاقات والتس ّيب.

وقد بدأ هذا التوجه يفرض نفسه ،وخاصة يف حوزة قم العلمية ،مع
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ممانعة ال تزال قائمة يف بعض األوساط التقليدية.

وحني يعود طالب العلم إىل جمتمعه ليقوم بدوره الديني ،فإنه ال يرتبط
مؤسسة ترعى دوره وتراقب جتربته ،ال من قبل احلوزة العلمية
ّ
بأي جهة أو ّ
مؤسيس يف منطقته لعدم وجود
التي تنقطع صلتها به ،وال من قبل ّ
أي إطار ّ
مثل ذلك غال ًبا.

فيبدأ جتربته بمفرده ،وقد يواجه يف بعض األحيان مشاعر غري إجيابية
منافسا هلم ،أو خمتل ًفا عنهم يف
من العلامء السابقني له يف منطقته ،باعتباره
ً
توجهاته وانتامءاته.
بعض ّ
التوجهات األنانية واالهتاممات
كل ذلك خيلق األرضية لنمو
ّ
املصلحية ،واملامرسات غري األخالقية يف الوسط الديني.

إن وجود رعاية من كبار العلامء يف كل منطقة للحالة الدينية فيها،
باحتضان مجيع العلامء والطلبة ،ومساعدهتم عىل أخذ أدوارهم ومواقعهم،
ودعمهم يف أداء وظائفهم ورسالتهم ،وتفقد أمورهم وشؤوهنم احلياتية،
وتوفري أجواء املشاورة والتناصح فيام بينهم ،وتشجيعهم عىل التعاون
السلبيات ،ويمكّن من االستفادة من
كثريا عىل جتاوز ّ
والتكامل ،يساعد ً
الطاقات ،وبذلك تتقدم احلالة الدينية وتتطور.

كام أن املتوقع من املرجعية الدينية أن تضع نظا ًما للتواصل بينها وبني
العلامء والوكالء يف املناطق واألطراف ،لتواكب مسريهتم ،وتراقب أداءهم،
وتعطي التوجيهات الالزمة ملعاجلة السلبيات واألخطاء التي قد حتصل يف
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أوساطهم ،حتى ال تنحرص العالقة هبم يف إطار قبض احلقوق الرشعية
واإلجابة عن االستفتاءات.

تح�صين المجتمع بالوعي
تركيز مكانة عامل الدين يف املجتمع أمر مطلوب ،واحرتام الناس له مما
ح ّثت عليه النصوص الدينية ،لتعزيز موقعية الدين.

لكن وجود ظواهر سلبية يف الوسط الديني هتدِّ د بأخطار وأرضار
بالغة ،من أبرزها:

I Iفقدان احلالة الدينية ملصداقيتها ،وحصول نفور عند البعض من
الدين ،كر ّد فعل هلذه الظواهر السلبية.
I Iانخداع الناس بنامذج غري صاحلة ضمن هذا الوسط ،يعطي هذه
توجهاهتا اخلاطئة،
النامذج الفرصة الستمراريتها يف اخلطأ وخلدمة ّ
ويقود أتباعها إىل الطريق اخلاطئ.
I Iتتعرض الساحة الدينية ل َّلهزات واإلرباكات وتنشغل باملشاكل
واألزمات الداخلية.

ومما يبدو لنا من هنج القرآن الكريم ،واألحاديث النبوية ،والروايات
الواردة عن األئمة األطهار ،Bهو رضورة حتصني املجتمع بالوعي ،حتى
ال يتعامل الناس مع كل عامل دين بالتقديس املطلق والثقة العمياء ،بل ال
بدّ من إعامل العقل ،واستخدام الفكر ،والنظر إىل األشخاص واألدوار
واملامرسات بعيون مفتوحة ،وبصرية واعية.
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فقيم الدين واضحة ،ومصالح املجتمع تدركها العقول ،وال قداسة
مطلقة لغري املعصوم.

وهذه هي الرسالة التي تريد إيصاهلا اآليات الكريمة التي تتحدث
عن فساد وانحراف قسم من علامء أهل الكتاب ،كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا
ِ ِ
ِ
ار والر ُّْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
َّاس بِا ْل َباطِ ِل
َ
ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َّن كَث ًريا م َن الأْ َ ْح َب ِ َ
ون َع ْن َسبِ ِ
َو َي ُصدُّ َ
يل ال َّل ِه﴾[سورة التوبة ،اآلية.]34 :
إن توجيه اخلطاب للذين آمنوا هو لتحذيرهم من حصول مثل هذه
الظاهرة يف طبقتهم الدينية.

كبريا من األحاديث والروايات التي ّ
حتذر من علامء
كام أن هناك عد ًدا ً
السوء.
روي عنه Aأنه قالٌ :
«ويل ألمتي من علامء السوء»[[[ .

وجاء عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم « :Eال علم إلاّ من عامل
رباين ،ومعرفة العامل بالعقل»[[[ .

أي إن عىل اإلنسان أن يستخدم عقله لتقويم العلامء ،ومعرفة اجلدير
باالقتداء منهم ،ومتحيص توجهاهتم.
[[[	  عالء الدين علي المتقي الهندي .كنز العمال ،الطبعة الخامسة 1985م ( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة) .حديث .29084
[[[	  الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي .مستدرك الوسائل .ج ،11الطبعة الثالثة
1412ﻫ( ،بيروت :مؤسسة آل البيت إلحياء التراث) ،ص ،258حديث .12926
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النقد البنّاء
السكوت عىل األخطاء يراكمها ،وقد يصدر اخلطأ بسبب غفلة أو
أي
اشتباه ،فوجود ناصحني ناقدين يدفع للرتاجع عن اخلطأ ،كام أن شعور ّ
جهة بأهنا معرضة للنقد وأن أعامهلا حتت املجهر ،جيعلها أكثر اهتام ًما بضبط
ممارساهتا حفا ًظا عىل سمعتها وموقعيتها.
أي ناقد
ومن مشاكل ساحتنا الدينية رفضها للنقد ،والتشكيك يف ّ
أنه ضد الدين ،ومناوئ للحالة الدينية ،واعتبار النقد سب ًبا إلضعاف دور
العلامء وإسقاط مكانتهم ،وحتقي ًقا ألهداف أعداء الدين واألمة.

صحيحا ،وليس مقبولاً ؛ ألنه خيالف هنج القرآن
وهذا التفكري ليس
ً
والنصوص الدينية األخرى ،وخيالف منطق العقل ،فالنقد واملعارضة
سبب الكتشاف اخلطأ ،ودافع لتصحيحه يف كل جمال من املجاالت.

وما أحوج ساحتنا الدينية إىل النقد البنّاء ،فهو البديل الصحيح عن
التهريج والتعبئة بني األطراف املختلفة ،وهو الذي يتيح فرصة التغيري
والتطوير إىل األفضل.

إن عامل الدين جيب أن يشجع من حوله عىل النقد وإبداء وجهات
نظرهم ،ليستفيد من ذلك يف إصالح ذاته ،وإنجاح دوره ،ال أن يفرض
عليهم الرهبة واهليبة التي متنعهم من إبداء آرائهم وانطباعاهتم.
فقد ورد أن رسول ال َّله ،Aحني رأى إعراب ًيا قد أخذته الرهبة منه،A
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«هون عليك إنام أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد يف مكة»[[[.
قال لهّ :

بل إن عىل عامل الدين أن يضع برناجمًا إلرشاك الناس معه يف اختاذ
القرارات وإدارة الشؤون الدينية التي يقوم هبا ،وأن يتّسع صدره للنقد
واالعرتاض ،فقد أمر ال َّله رسوله حممدً ا ،Aعىل عصمته وكامله ،أن يستشري
﴿و َش ِ
او ْرهُ ْم فيِ األَ ْم ِر﴾ [سورة آل عمران ،اآلية.]159 :
َم ْن حوله ،يقول تعاىلَ :

من جانب آخر ،فإن عىل الواعني من أبناء املجتمع ألاّ يرت ّددوا يف إيصال
نقدهم وإبداء مالحظاهتم لعلامء الدين ،وأن جيهروا هلم بآرائهم الناقدة ،ما
دام اهلدف هو اإلصالح ومحاية املصلحة الدينية.
III

[[[ محمد بن عبدال َّله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين ،ج ،2الطبعة
األولى 1411ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،506حديث.3733
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الفقيه ومتغيرات البيئة االجتماعية
ختتلف أوضاع املجتمعات اإلسالمية باختالف البلدان التي يعيشون
فيها ،والبيئات التي ينتمون إليها ،حيث تتفاوت طبيعة األنظمة والظروف
السياسية ،بني وضع سيايس مستقر ،ووضع قلق مضطرب ،وبني نظام
يتيح فرصة املشاركة السياسية وحرية احلركة والتعبري ،وآخر تنعدم يف ظله
تلك الفرص ،وقد يكون النظام ملتز ًما بمبادئ اإلسالم ورشيعته ،أو يكون
علامن ًيا حمار ًبا للدين ،أو حمايدً ا جتاهه.
كام تتفاوت الظروف واألوضاع االجتامعية :من حيث التجانس أو
التنوع القومي والديني ،ومن حيث التوازن واالستقرار يف العالقة بني
األطراف املتنوعة يف الوطن الواحد.

وهناك اختالف عىل مستوى الثقافات والعادات واألعراف السائدة
يف كل جمتمع .كام أن لطبيعة الظروف احلياتية واالقتصادية املختلفة
انعكاسات عىل أنامط التفكري والسلوك يف املجتمعات ،بني جمتمع حرضي
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وآخر بدوي ،وجمتمع زراعي وآخر صناعي ،وجمتمع يعيش الرخاء والوفرة
املادية ،وآخر يعاين من األزمات والصعوبات االقتصادية.

هذا االختالف يف أوضاع وظروف املجتمعاتُ ،ينتج اختال ًفا يف ألوان
التحدّ يات واإلشكاليات التي تواجهها ،وحني تتطلب هذه التحدّ يات
وتوجيها دين ًيا ،فإن الفقهاء هم اجلهة
واإلشكاليات معاجلات رشعية،
ً
التي ُيرجع إليها ،و ُيلجأ هلا ألخذ أحكام الدين ،وآراء الرشع ،يف النوازل
واحلوادث الواقعة.

وبام أن بعض املجتمعات قد ختلو من وجود فقهاء يف أوساطها ،يعايشون
معها التحدّ يات التي تواجهها ،ويدركون باملبارشة انعكاسات الظروف
ٍ
حينئذ إما أن تعيش احلاجة
واألوضاع عىل األبعاد املختلفة من حياهتا ،فإهنا
والفراغ يف جمال التوفر عىل معاجلات وحلول رشعية لقضاياها ومشاكلها،
وإما أن تلجأ إىل االستفادة من آراء وطروحات الفقهاء من خارج حميطها
وبيئتها.
وهنا قد تثار إشكالية تتعلق بمدى قدرة الفقيه من خارج البيئة
االجتامعية ،عىل التشخيص الدقيق للموضوعات التي تتطلب الرأي
الرشعي ،وفيها ما يتعلق بالشأن السيايس ،وما يرتبط بالواقع االجتامعي،
وما يالمس األمر االقتصادي ،أو يدخل يف نطاق املسألة الثقافية.

المرجعية وال�ضوابط ال�شرعية

ال بدّ من التأكيد هنا بأن للمرجعية الدينية رشو ًطا ومواصفات ليس

يعامتجالا ةئيبلا تاريغتمو هيقفلا

من بينها االعتبارات املادية واالجتامعية ،فمن يرجع إليه يف أخذ احلكم
قادرا عىل استنباط احلكم الرشعي
الرشعي ،جيب أن يكون ً
فقيها ،أي جمتهدً ا ً
من مصادره املقررة ،وأن يكون عادلاً
نزهيا ال خيالف يف سلوكه وممارساته
ً
شي ًئا من أوامر الدين .وقد تشرتط فيه األعلمية بأن يكون األعلم من غريه،
كام هو الرأي املشهور لفقهاء الشيعة املعارصين.
أما االعتبارات املادية :كالنسب ،أو القومية ،أو اجلنسية بأن يكون من
رعايا هذه الدولة أو تلك ،فليس هلا اعتبار يف اختيار املرجع ،إذا ما فقدت
الرشوط األساسية املطلوبة.

وبحمد ال َّله تعاىل فقد بقيت املرجعية الدينية بعيدة عن تأثري هذه
االعتبارات غال ًبا ،فقد يكون املرجع الديني عرب ًيا أو فارس ًيا أو ترك ًيا ،أو
عراق ًيا أو إيران ًيا أو باكستان ًيا أو غري ذلك ،وقد يكون هاشم ًيا يف نسبه ،أو
ينتمي إىل نسب آخر ..وبقي مقياس االختيار غال ًبا هو الكفاءة العلمية
ومستوى العدالة وااللتزام الديني.
واحلديث عن أمهية وجود الفقيه ضمن البيئة املحلية االجتامعية ،ال
يعني جتاوز تلك الضوابط الرشعية لصفات املرجع الديني ،وإنام هي عنرص
إضايف إىل جانب تلك املواصفات.
كام أنه ال تالزم بني وجود الفقيه املحيل وبني املرجعية والتقليد ،فقد
يكون املرجع خارج البالد ،وضمن احلوزات العلمية املركزية ،كالنجف
األرشف وقم ،لتوفره عىل صفة األعلمية ،ويكون وجود الفقيه يف املجتمع
وإن مل يكن مقلدً ا ،عاملاً مساندً ا ومساعدً ا للمرجعية ،تعتمد عليه يف
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تشخيص املوضوعات ،وتقويم الظروف ،وتقديم املعاجلات ،وتناط به
مهمة القضاء والقيام باألمور احلسبية األخرى .وهذا ما حصل يف املايض
وحيصل بالفعل يف عدد من البلدان واملجتمعات.
ومن أواخر األمثلة والشواهد دور السيد موسى الصدر  1928ـ
1978م والشيخ حممد مهدي شمس الدين  1350ـ 1421ﻫ يف لبنان،
فقد كانا فقيهني ،قام كل منهام بدور قيادي يف الساحة اللبنانية ،وقدّ ما
معاجلات نافعة ملشكالت املجتمع هناك ،وكانا عىل تواصل وتنسيق مع
املرجعية الدينية.
ويف القطيف يمكن اإلشارة إىل دور الفقيه الشيخ عيل اجليش  1296ـ
1376ﻫ الذي توىل القضاء وكان ّ
حمل ثقة املرجعية واعتامدها.
نموذجا هلذه
والفقيه الشيخ حممد اهلاجري  1344ـ 1425ﻫ شكّل
ً
احلالة عىل الساحة األحسائية .وهناك نامذج مماثلة يف ساحات أخرى.

الحكم ال�شرعي هل يت�أثر بالبيئة؟
قد يؤثر اختالف األوضاع والبيئات االجتامعية يف استنباط احلكم
الرشعي من قبل الفقيه ،أو يف كيفية تطبيقه ،ويتضح ذلك من خالل املوارد
التالية:
1 .1تغيرّ العناوين واملوضوعات من زمن آلخر ومن بيئة إىل أخرى،
ومن أمثلته املتداولة بني الفقهاء صدق املثيل والقيمي ،حيث كانت
األلبسة واألواين تعدّ من القيميات يف املايض؛ ألن صناعتها يدو ًيا

يعامتجالا ةئيبلا تاريغتمو هيقفلا

كانت تسبب اختال ًفا يف مواصفاهتا يؤثر يف قيمتها ،لكنها اآلن تعد
من املثليات .حيث تنتجها اآلالت واملصانع فهي متامثلة متشاهبة.

والقيمي يف االصطالح الفقهي :ما ال يوجد له مثل يف السوق ،أو
يوجد لكن مع التفاوت املعتدّ به يف القيمة .أما املثيل فهو ما يوجد مثله يف
السوق بدون تفاوت يعتدّ به.

وهناك بعض املسائل الرشعية التي ترتبط هبذا التغيرّ يف صدق القيمي
واملثيل ،كضامن ر ّد املغصوب إذا تلف بمثله إن كان مثل ًيا ،وبقيمته إن كان
عوضا له يف الذمة.
قيم ًيا .وكإقراض املثيل والقيمي وما يثبت ً

ومن أمثلة تغيرّ العناوين :صدق املكيل واملوزون عىل يشء ،حيث إن
احلكم الرشعي بيع املكيل بالكيل ،واملوزون بالوزن ،ال بالعدّ  ،ولكن هذا
خيتلف حسب اختالف البيئات واملجتمعات ،ويلحق بكل حكمه .فقد
يباع البيض مثلاً يف بعض املناطق بالوزن ،ويف أخرى بالعدّ  .فلو باعه بالعدّ
صحيحا.
يف املناطق األوىل ،أو بالوزن يف املناطق األخرى مل يكن البيع
ً
وكذلك لو باع البيضة ببيضتني واجلوزة بجوزتني يف األماكن التي يباع فيها
بالعد ال يكون من الربا ،بينام يكون ر ًبا يف املناطق التي يباع فيها بالوزن عند
اختالف وزهنا.
وكذلك فإن املصاديق اخلارجية لبعض العناوين التي ترتبط هبا
أحكام رشعية قد ختتلف باختالف البيئات ،فيختلف احلكم تب ًعا لذلك،
فاالستطاعة والفقر والغنى ،ومقدار النفقة ،واملعارشة باملعروف للزوجة،
مصاديقها وحدودها متفاوتة من جمتمع آلخر.
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2 .2اختالف املقاصد واملالكات ،فاألحكام الرشعية هلا استهدافات

ومناطات تابعة للمصالح واملفاسد ،وحني يكون املناط واملقصد

واضحا أمام الفقيه ،فإنه يأخذه يف االعتبار حني ختتلف الظروف
ً
والبيئات ،فيتغري املالك ،ويتغري احلكم تب ًعا لذلك.

حمر ًما يف املايض لعدم وجود منفعة مباحة له ،لكن
فمثلاً  :كان بيع الدم ّ
بيع الدم مل يعد اآلن حرا ًما لوجود احلاجة إليه إلسعاف املرىض.

وكان الترصف يف جسد امليت بقطع يشء منه حرا ًما؛ ألنه كان حيصل
يف املايض بقصد التمثيل واالنتقام ،لكنه اآلن أصبح رضور ًيا يف بعض
احلاالت لزرع األعضاء وإنقاذ حياة املرشفني عىل املوت ،فال يعترب حرا ًما
هلذه الغاية.
3 .3تطور أساليب احلياة بام يؤثر عىل كيفية تطبيق األحكام الرشعية ،فإذا
كانت الغنائم احلربية ساب ًقا يف حدود السيف والرمح والفرس وما
شابه ،فإهنا من نصيب املقاتلني بعد ختميسها ،لكن الغنائم احلربية اليوم
واملدرعات والقذائف والصواريخ،
أصبحت يف مستوى الدبابات
ّ

فكيف يطبق احلكم الرشعي بتوزيعها عىل املقاتلني اآلن؟

وكذلك احلال يف حكم امتالك اإلنسان للمعدن الذي يكتشفه يف
أرضه ،كيف يمكن اآلن تطبيقه يف جمال آبار النفط ،فهل تكون هذه الثروة
اهلائلة ملكًا لألشخاص الذين تكتشف يف أراضيهم؟
4 .4مراعاة املصلحة العامة وتقدير احلاجات والرضورات :ففي الفقه

اإلسالمي أكثر من عنوان يتيح للفقيه املتصدّ ي ،أن يفتي بأولوية

يعامتجالا ةئيبلا تاريغتمو هيقفلا

حكم رشعي عىل آخر عند التزاحم ،وأن يفتي بتجاوز بعض األحكام
بمقتىض العناوين الثانوية كالرضورة واالضطرار ،والرضر والرضار،
والعرس واحلرج ،واألهم فاألهم ،والذرائع للواجبات واملحرمات،

واملصالح العامة لألمة .وهي عناوين تعطي املجال للفقيه ملعاجلة
التزاحم بني األحكام واألزمات االجتامعية.

إن هذه املوارد وأمثاهلا تؤكد وجود مساحة من الترشيع تتأثر باختالف
األزمنة واألمكنة والبيئات ،وعىل الفقيه مراعاة ذلك يف استنباطه لألحكام
ّ
ولعل من أهم مربرات وجود الفقيه وإجياب الشارع املقدس
الرشعية،
طلب الفقاهة عىل أبناء األمة عىل نحو الوجوب الكفائي ،هو تصدّ ي
الفقهاء هلذه املهمة ،بتجديد البحث والنظر يف األحكام الرشعية التي يمكن
تأثرها باختالف البيئات وتطور احلياة.

ن�صو�ص و�شواهد

جاء يف هنج البالغة أنه سئل اإلمام عيل Eعن قول رسول ال َّله:A
«غيرّ وا الشيب ،وال تشبهوا باليهود» ،فقال« :Eإنام قال Aذلك والدين
ُق ٌّل ،فأما اآلن وقد اتسع نطاقه ،ورضب بجرانه ،فامرؤ وما اختار»[[[.
قال الشيخ حممد جواد مغنية يف رشحه هلذه الكلمة:

كان النبي قد أمر الشيوخ من أصحابه أن يسرتوا الشيب عن العدو
باخلضاب ،ليظهروا أمامه يف هيئة األقوياء .فقال اإلمام عيل :Eذاك حيث
[[[الشريف الرضي الموسوي .نهج البالغة ،الطبعة األولى 1967م( ،بيروت :دار الكتاب
اللبناني) .قصار الحكم .17
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كان اإلسالم ضعي ًفا بقلة أتباعه ،أما اليوم وقد ظهر عىل الدين كله ،فلم يبق
هلذا احلكم من موضوع ،فمن شاء فليرتك اخلضاب ،ومن شاء فليخضب.
وتسأل :أال يتناىف هذا مع احلديث املشهور عن رسول ال َّله« :Aحالل
حممد حالل إىل يوم القيامة ،وحرامه حرام إىل يوم القيامة»؟
اجلواب :إن األحكام الرشعية عىل نوعني:

األول منهام :يرتبط بطبيعة اإلنسان وفطرته من حيث هو إنسان،
وهذا النوع من األحكام ال يتغري وال يتبدل متا ًما كنظام الكون واألفالك يف
حركتها الدائبة ،وهذا النوع هو املقصود باحلديث املشهور.

والنوع الثاين :يرتبط باحلياة االجتامعية ،وهذا تتغري أحكامه تب ًعا لتغري
حال إىل ٍ
املجتمع من ٍ
حال ،حيث يتغري موضوع احلكم وسببه املوجب[[[.
ويف هذا السياق ما ورد يف الوسائل عن حممد بن مسلم ،وزرارة ،أهنام
سأال اإلمام حممد الباقر Eعن أكل حلوم احلمر األهلية؟

فقال :Eهنى رسول ال َّله Aعن أكلها يوم خيرب ،وإنام هنى عن أكلها
حرم ال َّله يف
يف ذلك الوقت ،ألهنا كانت محولة الناس ،وإنام احلرام ما ّ
القرآن[[[.

ويف نص آخر« :إنام هنى عنها من أجل ظهورها خمافة أن يفنوها،

[[[ محمد جواد مغنية .في ظالل نهج البالغة ،ج ،4الطبعة األولى 1973م( ،بيروت :دار
العلم للماليين) ،ص.226
[[[ محمد بن الحسن الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،الطبعة األولى( ،1993بيروت:
مؤسسة آل البيت إلحياء التراث) ،حديث .30120

يعامتجالا ةئيبلا تاريغتمو هيقفلا

وليست احلمري بحرام»[[[.

وقد أشار إىل هذه احلقيقة املحقق األردبييل تويف 993ﻫ حيث قال:

«وال يمكن القول بك ّلية يشء بل ختتلف األحكام باعتبار اخلصوصيات
واألحوال واألزمان واألمكنة واألشخاص ،وهو ظاهر ،وباستخراج هذه
االختالفات واالنطباق عىل اجلزئيات املأخوذة من الرشع الرشيف امتياز
أهل العلم والفقهاء»[[[.

وحتدّ ث اإلمام اخلميني عن هذا املوضوع يف كلمة اشتهرت عنه حيث
قال« :إين عىل اعتقاد بالفقه الدارج بني فقهائنا ،وباالجتهاد عىل النهج
اجلواهري ،وهذا أمر ال بد منه ،لكن ال يعني ذلك أن الفقه اإلسالمي ال
تأثريا يف االجتهاد،
يواكب حاجات العرص ،بل إن لعنرصي الزمان واملكان ً
فقد يكون لواقعة حكم لكنها تتخذ حكماً آخر عىل ضوء األصول احلاكمة
عىل املجتمع وسياسته واقتصاده»[[[.

وللفقيه املعارص الشيخ جعفر السبحاين رسالة موجزة قيمة حتت
عنوان «تأثري الزمان واملكان عىل استنباط األحكام الرشعية واحلكومية»[[[،
استفدنا منها يف بحثنا هذا.
III

[[[ المصدر نفسه .حديث .30125
[[[ أحمد بن محمد األردبيلي .مجمع الفوائد والبرهان ،ج ،3الطبعة الثانية1419ﻫ( ،قم:
مؤسسة النشر اإلسالمي) ،ص.436
[[[ السيد روح ال َّله الموسوي الخميني .صحيفة النور ،ج ،21ص.98
[[[ الشيخ جعفر السبحاني .البلوغ ،الطبعة األولى 1418ﻫ( ،قم :مؤسسة اإلمام
الصادق).
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المرجعية الدينية واالنتماء الوطني
هناك تعقيدات سياسية واجتامعية تدرك باملعايشة واالحتكاك املبارش،
جمرد العلم
وترتك آثارها وانعكاساهتا عىل نفس اإلنسان وتفكريه ،أكثر من ّ
هبا ،واال ّطالع عليها .فالفقيه بمعايشته الفعلية للمجتمع ،يكون أكثر
وتشخيصا لتفاصيل
إدراكًا
ً
وشعورا برضوراته وحاجاته ،وأفضل تقويماً
ً
واقعه وأوضاعه السياسية واالجتامعية .وقديماً قيل يرى احلارض ما ال يرى
الغائب.
بل إن الشهيد الثاين زين الدين بن عيل العاميل  911ـ 965ﻫ قد ذكر
من مجلة أحكام املفتي وآدابه ،أنه« :ال جيوز أن يفتي بام يتعلق بألفاظ األيامن
خبريا
واألقارير والوصايا ،ونحوها إلاّ من كان من أهل بلد الالفظ ،أو
ً
بمرادهم يف العادة» [[[.

[[[ زين الدين بن علي العاملي الشهيد الثاني .منية المريد في آداب المفيد والمستفيد،،
الطبعة األولى 1409ﻫ( ،قم :مكتب اإلعالم اإلسالمي) ،ص .92
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كام وأن االعتبارات السياسية ،جتعل قدرة الفقيه املواطن عىل إبداء
الرأي ،واختاذ املوقف ،جتاه أوضاع بالده ،أكرب من قدرة الفقيه املنتمي إىل
وطن آخر ،وأكثر مقبولية .وإن كانت االعتبارات الرشعية هي األصل يف
األمور الدينية.
ولوجود الفقيه يف املجتمع منافع وآثار إجيابية أخرى ،حيث يستطيع
رفع مستوى احلركة العلمية الدينية يف البالد ،عن طريق التدريس يف خمتلف
مراحله ،وتربية الطالب يف املستويات املتقدمة ،كالبحث اخلارج ،حسب
اصطالح احلوزات العلمية.

يعزز
وكذلك فإن الناس أكثر استجابة وانقيا ًدا للفقيه املجتهد ،مما ّ
ويكرس وحدة املجتمع ومتاسكه.
احلالة الدينية،
ّ

من هنا يمكن القول بأن وجود املجتهد الفقيه مطلوب يف كل بيئة
اجتامعية ،وغري بعيد ما استنتجه الشيخ حممد مهدي شمس الدين Dمن
وجوب وجود الفقيه عىل نحو الوجوب الكفائي يف كل جمتمع ،عىل ضوء
اآلية الكريمةَ { :ف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َط ِائ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ
ين
َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم يحَ ْ َذ ُر َ
ون}[سورة التوبة ،اآلية.]122:

قال« :فقد د ّلت عىل وجوب التف ّقه ألجل تبليغ أحكام الرشيعة.
ودلت عىل أن هذا الوجوب ثابت عىل األمة بنحو الكفاية جيب أن تقوم به
طائفة من كل فرقة ،فهو واجب عىل األمة اإلسالمية مع مالحظة انقسامها
إىل فرق ،وينبسط هذا الوجوب عىل فرق األمة بنحو الكفاية عىل كل فرقة،
ويتح ّقق االمتثال بقيام طائفة من كل فرقة بالنّفر والتف ّقه.

نطولا ءامتنالاو ةينيدلا ةيعجرملا

وهل يعترب وحدة االنتامء القومي بني الفرقة والنافرين؟ مما ذكرنا ال يبعد
استفادة عدم كفاية وجود جمتهدين يف شعب من الشعوب اإلسالمية لسقوط
وجوب التف ّقه عن سائر الشعوب اإلسالمية ،بل جيب عىل كل شعب فرقة
مسلم أن يكون منه نافرون متفقهون جمتهدون؛ ألن األمر يف اآلية الكريمة
وارد وبنحو العموم االستغراقي { ..ك ِّ ِ
ُل فِ ْر َق ٍة }..فال يتح ّقق االمتثال بنفر
طائفة من فرقة واحدة أو أكثر إذا مل ينفر فرق من مجيع الطوائف.

أيضا أن يكون النافرون من نفس
وعىل تقدير البناء عىل هذا ،فهل يعترب ً
شعب /قبيلة املكلفني ،فال يتح ّقق امتثال بني متيم مثلاً إذا كان النافرون من
طي ،وال يتحقق امتثال العراقيني إذا كان النافرون مرصيني مثلاً  ،فال يكفي
انتامء اجلميع للعربية أو الفارسية أو الرتكية ،بل ال بدّ من أن يكون النافرون
الطائفة من سنخ االنتامء اخلاص للفرقة وال يكفي جمرد اشرتاكهم يف االنتامء
العام العربية أو الفارسية أو الرتكية ؟ ..أو يكفي جمرد االنتامء العام إىل
عنوان القوم الفرقة .
مقتىض قوله تعاىل ِ
{م ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم} هو اعتبار االنتامء اخلاص،
وعدم كفاية االنتامء العام ،إذ إن بني متيم ـ مثلاً فرقة ،فلو نفر مجاعة من
طي فإنه ال يصدق عليهم عر ًفا أهنم منهم ،واملرصيون ـ مثلاً ـ فرقة ،فلو
نفر مجاعة من العراقيني ال يصدق عليهم عر ًفا أهنم منهم ،وهكذا ،واملسألة
بحاجة إىل مزيد من التأمل»[[[.
[[[ محمد مهدي شمس الدين .االجتهاد والتقليد ،،الطبعة األولى 1998م( ،بيروت:
المؤسسة الدولية للدراسات والنشر) ،ص.92-91
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الفقهاء والمراجع في المنطقة
حفل تاريخ منطقة األحساء والقطيف بوجود عدد كبري من مراجع
الدين والفقهاء املجتهدين يف خمتلف القرون ،فكانت املرجعية الدينية حمل ّية
يتصدّ ى هلا فقهاء من أبناء املنطقة.

وآخر مرجع ديني كان مق َّلدً ا يف األحساء هو الشيخ حبيب بن صالح
ابن قرين الذي تويف بتاريخ  21حمرم 1363ﻫ .وقبله كانت مرجعية السيد
نارص بن السيد هاشم السلامن تويف سنة 1358ﻫ ،كام أن آخر مرجع ديني
كان يقلد يف القطيف هو السيد ماجد بن السيد هاشم العوامي الذي تويف
بتاريخ  7ربيع اآلخر 1367ﻫ ،وقبله كانت مرجعية الشيخ عيل ـ أبواحلسن
ـ اخلنيزي تويف سنة 1363ﻫ.
بل امتدت مرجعية بعض فقهاء املنطقة إىل املناطق األخرى كالعراق
وإيران والكويت والبحرين.

فالشيخ أمحد بن زين الدين االحسائي  1166ـ 1241ﻫ ق ّلده بعض
العراقيني وكثري من اإليرانيني وعىل رأسهم ملك إيران آنذاك فتح عيل شاه
سجل الدكتور مريزا مهدي خان
وأرسته ووزراؤه وكبار رجال دولته .وقد ّ
يف تارخيه :أن ربع الشعب اإليراين كانوا من مقلديه والتابعني له[[[.

والشيخ حممد بن عيل آل عبداجلبار القطيفي تويف بعد 1250ﻫ كان
يق ّلده كثري من أهايل العراق وأهل القطيف واألحساء وقد ارتضاه علامء

[[[ السيد هاشم الشخص .أعالم هجر ،ج ،1الطبعة الثانية 1416ﻫ( ،قم :مؤسسة أم
القرى) ،ص.173
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النجف للمحاكمة بينهم وبني السيد كاظم الرشتي أيام النزاع بينهم،
وارتضاه السيد املذكور وناهيك بذلك فضال[[[.

أما الفقهاء املجتهدون الذين مل يتصدّ وا للمرجعية فهم كثريون يف
تاريخ املنطقة.

ت�سا�ؤالت ومعالجات
تدور يف بعض األوساط السياسية واإلعالمية تساؤالت حول ارتباط
الشيعة باملرجعيات الدينية خارج أوطاهنم ،وخاصة مع تسليط األضواء
عىل الشيعة بعد سقوط النظام العراقي .ويف داخل كل جمتمع شيعي يتنامى
شعور برضورة وجود فقهاء يتصدّ ون إلدارة احلالة الدينية يف املجتمع،
ويعززون ثقة الناس يف أنفسهم ويف انتامئهم الديني والوطني.
ّ

ومن املناسب أن تطرح مثل هذه التساؤالت برصاحة ووضوح ،وأن
تناقش بشفافية وموضوعية ،فمثلاً حتاول بعض اجلهات أن تطرح موضوع
ارتباط الشيعة بمرجعيات دينية يف اخلارج ،وكأنه مظهر خلل يف الوالء
الوطني للشيعة ،وهذا الطرح ناشئ من ضعف املعرفة بواقع االرتباط
باملرجعية الدينية ،وقد يأيت هذا الطرح يف سياق الرصاع الطائفي وإرادة
التشويه لصورة املواطنني الشيعة.
إن املرجعية الدينية عند الشيعة ال تتدخل يف اخلصوصيات السياسية

[[[ الشيخ علي البالدي البحراني .أنوار البدرين ،الطبعة الثانية 1407ﻫ( ،قم :مكتبة
المرعشي النجفي) ،ص.317
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للمجتمعات الشيعية يف أوطاهنم املختلفة ،إنام يرجعون إليها يف قضاياهم
الدينية ومسائلهم الرشعية ،أما الشأن السيايس واالجتامعي فتتصدّ ى له
القيادات املحلية من علامء ووجهاء ،وسرية املراجع تثبت أهنم يف مستوى
كبري من النضج واحلرص عىل مصالح البالد اإلسالمية ،لذلك يوجهون
أتباعهم إىل االندماج يف أوطاهنم ،والتفاعل مع حميطهم ،واحلفاظ عىل
الوحدة اإلسالمية والوطنية.

وقد يتصدّ ى املرجع لدور سيايس يف وطنه كإيران أو العراق حسب
ما تفرضه الظروف ،أو تقتضيه املصلحة هناك .أما تبنّي املواقف السياسية
حول الشؤون الداخلية للبلدان األخرى فهذا ما مل يعهد من سرية مراجع
الشيعة ،وتارخيهم واضح جيل.
واالرتباط بمرجعيات دينية خارج الوطن ليس ظاهرة خاصة بالشيعة،
فأهل السنة يف بالد عديدة يرتبطون يف شؤوهنم الدينية باجلامع األزهر يف
مرص ،وهناك يف بلدان إسالمية من يأخذ بآراء املفتي وكبار العلامء يف اململكة
العربية السعودية ،فهل يعترب ذلك خللاً يف والء هؤالء ألوطاهنم؟

كام أن املجتمعات املسيحية يف دول العامل تقدّ س البابا الذي يمثل
الزعامة الدينية للمسيحيني وترتبط به كنائسهم ومؤسساهتم الدينية ،وال
أحد يعترب ذلك خللاً يف الوالء الوطني!!

المرجعية المحلية وال�ضوابط ال�شرعية
تلتزم املجتمعات الشيعية بالضوابط والرشوط الرشعية يف اختيار
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املرجع الديني ،وال تقبل اإلخالل بتلك الضوابط ملراعاة االعتبارات
السياسية واملادية .فاملرجع يتم اختياره بإرادة شعبية ،بعيدً ا عن القرارات
واملواقف احلكومية ،وبشكل عفوي ،بنا ًء عىل شهادات ذوي اخلربة من
العلامء يف احلوزات العلمية وخمتلف املجتمعات الشيعية.
والتفاف شيعة العراق العرب األقحاح ،بمشاعرهم القومية والوطنية
املرهفة حول مرجعية السيد السيستاين ،وهو من أصل إيراين ،يقدم أروع
شاهد عىل عمق االلتزام بالضوابط الرشعية يف اختيار املرجعية الدينية.

كام أن مواقف املرجع السيستاين يف غمرة االضطرابات وتعقيدات
الواقع العراقي الناتج عن االحتالل األمريكي ،يكشف عن استقاللية
املرجعية الدينية ،ونضج آرائها ،وصدق إخالصها ملصلحة الدين واألمة،
أي تأثريات سياسية خارجية أو داخلية.
بعيدً ا عن ّ

بالطبع فإن وجود مرجعية دينية من أبناء الوطن تتوفر عىل املواصفات
خيارا أفضل ،وهذا ما كان قائماً يف الكثري من
الرشعية املطلوبة يشكل
ً
املجتمعات الشيعية يف إيران والعراق ولبنان والبحرين واألحساء
والقطيف.
لكن ضعف احلالة العلمية يف بعض هذه املناطق هو الذي حرمها من
هذه النعمة يف األزمنة األخرية.

مرت هبا هذه املناطق دور أساس يف
وكان للظروف السياسية التي ّ
خلق هذا الواقع ،ولو تبنّت احلكومات يف هذه املناطق سياسة تشجيع
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احلالة العلمية للمجتمعات الشيعية فيها ،ورفع القيود والعوائق عن
طريقها ألمكن توفر عدد من الفقهاء واملجتهدين املحليني ،وبالتايل بروز
مرجعيات حملية كام كان ذلك يف املايض.
كبريا من املسؤولية؛ ألن
كام
ّ
تتحمل املجتمعات الشيعية ذاهتا قس ًطا ً
عليها أن تدعم وجود احلوزات العلمية يف بالدها ،وأن تشجع الراغبني يف
طلب العلم من أبنائها ،وتوفر هلم إمكانات االبتعاث ملواصلة الدراسات
العليا يف احلوزات العلمية املركزية.

واملؤسف أن طالب العلوم الدينية يف جمتمعاتنا ال يوجد من يدعمهم
أو يتبنّاهم ،بل يعتمد كل منهم عىل إمكاناته الذاتية ،ومساعدة أرسته ،وعىل
املكافأة املحدودة التي يقدمها املراجع للطالب يف احلوزات الدينية.

وغال ًبا ما يضطر أكثرهم للعودة إىل الوطن دون مواصلة الدراسات
العليا ،بسبب ضغط الظروف االقتصادية ومتطلبات احلياة العائلية.

ومع إدراكنا هلذه الصعوبات التي تواجه طالب العلوم الدينية ،إلاّ أننا
نأمل أن يشحذوا مهمهم ،وأن يتحدّ وا العوائق والعراقيل ،فرضا الرب،
وخدمة الدين ،وجمد العلم يستحق التضحيات ،وهتون أمامه الشدائد ،وقد
روي عن اإلمام زين العابدين Eقوله« :لو علم الناس ما يف طلب العلم
لطلبوه ولو بسفك املهج وخوض اللجج»[[[.

يتحمل طالب العلم اإليراين أو األفغاين أو غريمها سنني الغربة
فلامذا
ّ

[[[ محمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ج1985 ،1م( ،بيروت :دار األضواء) ،ص.35
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ويتحمل
الطويلة يف النجف األرشف مثلاً  ،واالنقطاع عن أهله ووطنه،
ّ
أخطار األوضاع القائمة هناك ،وصعوبات احلياة ،حتى يصل إىل مقام
االجتهاد واملرجعية ،بينام يكتفي أكثر طالبنا بالوصول إىل مستوى حمدود
من العلم ،ثم يسارعون للرجوع إىل بلداهنم؟

ونقول أكثر طالبنا تالف ًيا للتعميم ففيهم من يتوقع منه وله املستقبل
املرشق إن شاء ال َّله.

توطين االهتمامات الفقهية
حاجة املجتمعات لوجود فقهاء جمتهدين من أبنائها ،ليس من أجل
رتوا ويعيدوا بحث املوضوعات األصولية والفقهية التي ُأشبعت
أن جي ّ
بح ًثا ،وإن كان بحثها مهماً جلهة تنمية القدرة العلمية واالجتهادية ،وهي
روادها كثريون،
موضوعات ال يمكن جتاوزها أو التقليل من شأهنا ،لكن ّ
واالستفادة من باحثيها يف جماهلا ال يستلزم خصوصية حملية.
األهم للفقهاء املحليني ،تكمن يف متيزهم املفرتض ،بإدراك
إنام احلاجة
ّ
مشاكل جمتمعاهتم وخصوصياهتا ،وتقديم املعاجلات العلمية املناسبة هلا.

فالوضع السيايس يف كل جمتمع ،والقضايا االجتامعية القائمة فيه،
والتحدّ يات الثقافية ،والعالقة بينه وبني أطراف حميطه ،كل هذه األبعاد
حتتاج إىل بحث ومعاجلة يف متيزاهتا وخصوصياهتا ،عىل هدى الرشيعة
اإلسالمية.
وظاهرة العزوف عن معاجلة القضايا املحلية عرب البحث العلمي

41

42

القيادات الدينية :الخطاب والأداء االجتماعي

الفقهي تكشف عن ضعف شعور باملسؤولية االجتامعية الوطنية ،أو هتيب
من ارتياد بحوث غري مألوفة ،أو خوف من إبداء الرأي والنظر.

وال بدّ أن نشيد هنا ببعض النامذج من الفقهاء الذين مت ّيزوا ببحث
فقهي،
مشكالت جمتمعاهتم ،وقدموا هلا مشاريع وطروحات بتأصيل
علمي ّ
ّ
كاإلمام السيد موسى الصدر ،والشيخ حممد مهدي شمس الدين يف لبنان،
اللذان استطاعا إنقاذ جمتمعهم من حالة االنكفاء واحلرمان والتهميش،
وساعدا عىل ترتيب أوضاعه الداخلية ،وحتسني عالقاته مع أطراف حميطه،
الوطني العام.
وحتقيق مشاركته وإسهامه عىل املستوى
ّ

أسست هلذه احلالة ورعت نموها وتطورها
وخطاباهتام وكتاباهتام التي ّ
منشورة معروفة ،وخاصة البحوث القيمة التي أنجزها الشيخ شمس
السيايس يف اإلسالم ونظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم
الدين مثل االجتامع
ّ
والعلامنية وفقه العنف املسلح يف اإلسالم ،وومسائل حرجة يف فقه املرأة
املسيحي
ورضورات األنظمة وخيارات الشعوب واحلوار اإلسالمي
ّ
اإلسالمي ومطارحات يف الفكر
واإلسالم والغرب ويف االجتامع املدين
ّ
وأحس بقرب الرحيل
املادي والفكر الديني  .وحني أصابه املرض العضال
ّ
سجل وصاياه ألبناء جمتمعه عرب جهاز تسجيل ،وكتبت ونرشت
عن الدنيا ّ
بعد وفاته حتت عنوان الوصايا  .وهي كتابات علمية تأصيلية تعالج
قضايا مثارة يف الساحة بشكل عام وهلا انعكاساهتا عىل مستوى الساحة
اللبنانية .إضافة إىل آرائه التي طرحها من خالل املحارضات واملقابالت
خيص الشأن السيايس واالجتامعي يف لبنان ،برؤية إسالمية
اإلعالمية ،فيام ّ
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فقهي.
وتأصيل
ّ

ونموذج آخر يتمثل يف املرجع الشهيد السيد حممد صادق الصدر
 1362ـ 1419ﻫ ،الذي استطاع إحياء احلالة الدينية يف العراق يف ّ
ظل
طغيان نظام صدام ،وقدّ م معاجلات رشعية للكثري من القضايا املعاشة يف
تضمنت موسوعته ما وراء الفقه بعض تلك البحوث،
الوسط العراقي ،وقد ّ
ونرش بعضها اآلخر ،وأكثرها ال يزال بح ًثا شفه ًيا مسجلاً .

ومن أبحاثه بحث عن األحكام واألعراف العشائرية السائدة بني
قبائل العراق ،وبحث عن فئة الغجر التي تعيش يف العراق .وبحوث
أخرى مشاهبة.

إن الساحة اللبنانية ساحة مفتوحة تتوفر فيها حرية البحث والتعبري
عن الرأي ،لكن هلا معادالهتا وتعقيداهتا الشائكة ،كام أن الساحة العراقية
كانت يف ّ
قمعي ،ووجود نامذج ش َّقت
ظل نظام صدام متثل أسوأ وضع
ّ
طريقها وتصدّ ت ملعاجلة اهلموم واملشاكل املحلية يف الساحتني دليل عىل
أي بلد وجمتمع.
إمكان مثل هذا
التوجه ضمن ظروف ّ
ّ

للتوجه بقدراهتم
إنني أهيب بالكفاءات العلمية من أبناء جمتمعاتنا
ّ
البحثية ملعاجلة قضايا جمتمعاهتم ،وليسهموا يف مسرية البناء والتنمية
يتحمل مسؤوليته
ألوطاهنم ،فالفقيه الشيعي يف بلده مواطن مسلم ،عليه أن ّ
جتاه وطنه وجمتمعه ودينه ،وأن ال يسجن نفسه ضمن القبيلة املذهبية املنكفئة
عن التفاعل مع تطورات العرص وقضايا الوطن.
III
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الف�صل الثاني

الخطاب الديني التحديات والأولويات

الخطاب الديني والعولمة
تعومل اخلطاب اإلسالمي بغري إرادة منه ،ودون سابق عزم أو ختطيط،
لكن تيار العوملة اجلارف فرض نفسه عىل اجلميع ،فأحداث كبرية تقع يف
خمتلف أنحاء العامل جيد اإلسالميون أنفسهم طر ًفا فيها ،إما ملشاركة بقرار
فردي من بعض األطراف أو لتخطيط معاد بإقحام املسلمني والزج هبم يف
شتى املعارك حتقي ًقا ملقولة رصاع احلضارات ،أو ملجرد إشاعة تنطلق خللق
إثارة إعالمية ،أو ألي سبب آخر.
هز العامل املعارص يف احلادي عرش من سبتمرب
ويكفي أن أهم حدث ّ
سنة 2002م تفجريات نيويورك وواشنطن ،كان لونه إسالم ًيا فاق ًعا.

إنه حدث مفصيل يف تاريخ العامل احلديث ،تأسست عليه كثري من
التغيريات واألحداث الدولية احلاسمة ،وخاصة فيام يرتبط بواقع املسلمني،
وحركة وجودهم ومستوى عالقاهتم مع العامل.
ربا
وال يكاد يمر يوم ال حتمل فيه وكاالت األنباء واملصادر اإلعالمية خ ً
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أو أكثر له ارتباط بقضايا املسلمني ،ومن نوع األخبار التي تثري االهتامم
كالتفجريات اإلرهابية الضخمة ،أو مآيس االختطاف األليمة ،أو صور
القتل بالذبح والنحر املفزعة.

استحضارا
حضورا أو
ومن الطبيعي أن تستدعي مثل هذه األحداث
ً
ً
للخطاب اإلسالمي ضمن املواقف واالجتاهات املختلفة يف ساحته.

من جهة أخرى فقد أصبحت وسائل االتصال املتطورة ،وقنوات
اإلعالم الفضائي املتقدمة متاحة أمام اجلميع ،فهي سوق استثامر دولية
ضخمة من صالح أرباهبا انخراط اجلميع يف معادلتها االستهالكية ،كام أهنا
تلبي حاجة ملحة لكل األطراف ذات االستهدافات املختلفة سياسية أو
دينية أو اقتصادية.
واقتحم اإلسالميون هذا العامل املتطور ،فأصبحت لدهيم عرشات
الفضائيات اإلسالمية ،وآالف املواقع عىل الشبكة العنكبوتية ،إضافة إىل
عدد كبري من الصحف واملجالت .وحضور اإلسالميني ال يقترص عىل
املنابر اخلاصة هبم ،بل هلم حضورهم وتواجدهم الذي تفرضه األحداث
من خالل خمتلف املنابر والقنوات.

لكن ما جيب بحثه ومناقشته هو مستوى واجتاه العوملة يف اخلطاب
اإلسالمي ،هل أهنا يف حدود ر ّد الفعل واالستجابة لتأثريات األحداث ،أم
تتجاوز ذلك إىل مستوى تقديم الطروحات ،وبلورة العناوين والشعارات؛
القابلة للتدوير والتفعيل عىل املستوى العاملي؟

ةملوعلاو ينيدلا باطخلا

وهل تقترص حالة العوملة إسالم ًيا عىل استخدام الوسائل املتطورة
واالنجازات التقنية احلديثة أم تتعداها إىل جتديد املضامني وحتديث
االهتاممات ،وتطوير املحتوى؟

فالعوملة ليست جمرد آليات ووسائل ،بل هي آفاق من االهتاممات
العاملية التي تتخطى احلواجز واخلصوصيات ،وهي ساحة رصاع وتنافس
بني الثقافات وما ينبثق عنها من أنامط سلوك وأساليب عيش..

لقد وضعت العوملة كل األديان الروحية ومناهج القيم األخالقية أمام
حتديات صعبة قاسية ،وكأهنا تريد إعادة تشكيل حياة اإلنسان يف أبعادها
املختلفة ضمن معايري ومقاييس عاملية موحدة ،تقررها األطراف األكثر
قدرة عىل شؤون العامل.
فأين يقع اخلطاب اإلسالمي من معادلة العوملة هذه؟

كبريا من هذا اخلطاب دخل العوملة يف حدود املظاهر الشكلية،
إن جز ًءا ً
باستخدام وسائلها وتقنياهتا ،لكن مضمون اخلطاب وحمتواه ال زال قرو ًيا
ينتمي لعرص (القرية) الصغرية املنعزلة ،وليس القرية الكونية التي تغطي
الكرة األرضية.
إنه يعرب عن مهوم واهتاممات جزء من جمتمع تلك القرية الصغرية،
دون أن يرتقي إىل إدراك يشء من مهوم البرشية عىل مستوى العامل.

والقضايا التي يعاجلها هذا اخلطاب تبدو تافهة أمام ما يشغل بال إنسان
هذا العرص من أزمات حا ّدة هتدد مستقبل البيئة واإلنسان بأخطار كبرية.
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إنه خطاب يتغنى بأجماد غابرة ،ليكرس بذلك واق ًعا متخل ًفا ،وبدل أن
يثري مجهوره إىل املستقبل ،يشغلهم برصاعات تارخيهم املايض ،لينقسموا إىل
فرقاء يقدّ س بعضهم ذلك اخلليفة ،ويعاديه بعض آخر ،مع أن عهد اخلالفة
قد وىل وانتهى منذ زمن طويل.
أو ُيعاد إحياء االصطفاف والتخندق عىل أساس اخلالف حول
مقوالت نظرية أنتجها عرص النزاعات الكالمية قبل قرون وال تأثري هلا عىل
واقع احلياة.

واألفظع من ذلك إرصار هذا اخلطاب عىل تقسيم العامل إىل ثنائية دار
سالم ودار حرب ،مع جتاهل كل التطورات اجلغرافية والسياسية والفكرية
التي يعيشها العامل.
هكذا يبدو اخلطاب اإلسالمي املشغول بأهل قريته الصغرية من فئة
املسلمني ،بل من فئة املؤمنني بمذهبه يف القرية ،بل من أتباع هنجه اخلاص
داخل املذهب ،وإن استخدم وسائل العوملة املتطورة وتقنياهتا ،وبرامج كثري
من القنوات الفضائية اإلسالمية ،وتوجهات أكثر مواقع اإلنرتنت الدينية،
املرة بجالء.
تكشف عن هذه احلقيقة ّ
بالتأكيد فإن هذا املستوى من الطرح واألداء للخطاب اإلسالمي يف
عرص العوملة ومن خالل أدواهتا ،يقدم صورة غري مرشفة لإلسالم ،ويعطي
املجال للتشكيك يف قدرته عىل الثبات أمام حتدي احلضارات والثقافات
األخرى ،ويف صالحيته لتوجيه حياة اإلنسان املعارص.

ةملوعلاو ينيدلا باطخلا

إن جهو ًدا تأسيسية كربى جيب أن تبذل لوضع قواعد وإرساء بنية
معرفية حتتية ينطلق منها اخلطاب اإلسالمي املعارص؛ لعل من أولياهتا
التوفر عىل رؤية حول واقع العامل اجلديد ،والقراءة املوضوعية للتغريات
التي تعيشها املجتمعات البرشية اليوم .هذا أولاً .
وثانيا :التفكري بعقلية إنسانية منفتحة ،هتتم بمصلحة اجلنس البرشي،
ً

وتدرك تداخل املصالح بني أبناء األرسة اإلنسانية ،وتتلمس احللول

واملعاجلات للتحديات التي يواجهها اجلميع.

ثالثًا :جتديد النظر واالجتهاد يف الفكر والفقه اإلسالمي ،الستنباط

اآلراء واألحكام حول مستجدات القضايا ،وعىل ضوء التطورات املعرفية،

ذلك ألن الفكر والفقه ناتج كسب برشي ،يتأثر بمستوى منتجيه وفهمهم
وبتأثري البيئة التي عاشوا فيها وتفاعلوا معها.

إن النص الرشعي الثابت فوق الزمان واملكان وحدود البيئات
االجتامعية ،لكن فهم النص ليس كذلك ،وما خ ّلفه لنا أسالفنا من العلامء

والفقهاء رضوان ال َّله عليهم ،وجزاهم عىل عطائهم وجهادهم خريا ،من

آراء فكرية وفقهية ،يعبرّ عن اجتهادهم وفهمهم ،وال يسقط عنا واجب
االجتهاد ،حيث جيب عىل األمة يف كل عرص أن تنجب جمتهدين أكفاء
يقومون بواجب النظر واالستنباط ،ولو كنا ملزمني باجتهادات السابقني،

أو يصح لنا االكتفاء هبا والوقوف عندها ملا كان معنى لوجوب االجتهاد

عىل األمة يف كل عرص وجيل عىل نحو الوجوب الكفائي كام قرر الفقهاء.
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راب ًعا :التواصل مع جتارب األمم والشعوب واالنفتاح عليها لالستفادة
منها والتفاعل معها ،استجابة لدعوة القرآن للتعارف بني املجتمعات
﴿و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا﴾[سورة الحجرات ،اآلية،]13 :
البرشية َ
[[[
ً
وأخذا بوصية نبينا الكريم Aيف قوله«:اطلبوا العلم ولو في الصين» ،

وقوله«:Aالكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث ما وجدها فهو أحق
[[[
بها» .
خامسا :حسن العرض والتقديم ملبادئ اإلسالم وتعاليمه ،ذلك أن
ً
صحة املحتوى واملضمون ال تغني عن حسن أسلوب الطرح ،من هوا
يؤكد القرآن الكريم عىل االجتهاد يف اختيار أفضل األساليب والوسائل
للدعوة إىل ال َّله؛ يقول تعاىل﴿:ا ْد ُع إِ ِىِل َسبِ ِ
يل َر ِّبِ َك بِالحِْ ك َْم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة
وج ِ
ادلهُْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾[سورة النحل ،اآلية.]125 :
َ َ
III

[[[ وسائل الشيعة ،ج ،27ص ،27حديث .33119
[[[ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،سنن الترمذي ،ج ،3الطبعة األولى 2000م،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،479حديث .2687

االنتماء للع�صر
وتفجرت ينابيع املعرفة أمام إنسان هذا العرص ،وتدفق عليه سيل
املعلومات من كل االجتاهات وعن كل األشياء.

أوشكت األم ّية عىل االنقراض ،فبعد أن كان القادرون عىل القراءة
والكتابة يف سالف الزمان عد ًدا قليلاً من الناس ،يعدون عىل األصابع يف
كل جمتمع من املجتمعات ،أصبحت األم ّية نسبة ضئيلة تتقلص كل عام
عىل مستوى العامل.

وحتى من يفقدون السمع أو البرص أتيحت هلم فرص التعلم ،وتوفرت
هلم وسائل اخلالص من األم ّية.

وانفتحت آفاق علوم األرض والسامء ،أمام أبناء البرش ،من خمتلف
حكرا
األعراق ،واأللوان ،واألصقاع ،والرشائح والطبقات ،ومل يعد العلم ً
عىل نخبة من أبناء السالطني واألثرياء االرستقراطيني.
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حارضا أمام اإلنسان ،وهو مضجع
وأصبح العامل بأحداثه وتطوراته
ً
عىل رسير نومه ،أو متكئ عىل أريكته ،يشاهد كل خرب أو حدث هام حلظة
وقوعه ،بالصورة امللونة ،والصوت الواضح بأي لغة يتقنها.

أما احلاسب اآليل ،والشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت) ،فهي العصا
السحرية املتاحة لكل إنسان يف هذا العرص ،ليستحرض هبا أي معلومة
يريدها ،وأي فكرة يبحث عنها ،وهبا يفتح كل أبواب خزائن العلم واملعرفة،
يف خمتلف املجاالت والتخصصات ،وقد بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت يف
العامل عام 2011م( )2مليار مستخدم.
قبل سنوات قرأت يف أحد التقارير :أن العامل أنتج من املعلومات
خالل الثالثني سنة املاضية ،ما يزيد عىل الذي تم إنتاجه يف اخلمسة آالف
سنة السابقة.
ونسخة واحدة من عدد األحد لصحيفة (نيويورك تايمز) حتتوى عىل
املعلومات التي يمكن أن يكتبها أوريب يف القرن السابع عرش طيلة حياته.
وكل يوم هناك نحو عرشين مليون كلمة ،تنتج بواسطة الوسائل
اإلعالمية واملعلوماتية املختلفة.

شهرا
والقارئ الذي يستطيع أن يقرأ ألف كلمة يف الدقيقة ،سيستغرق ً
ونصف الشهر لقراءة إنتاج يوم واحد فقط .ويف هناية هذه املدة سيتكدس
لديه ما حيتاج إىل مخس سنوات ونصف من القراءة[[[.
[[[ المجلة :مجلة أسبوعية تصدر من لندن ،العدد  928بتاريخ 1997/11/29م.

رصعلل ءامتنالا

وقبل سنوات أشارت أرقام اليونسكو واحتاد النارشين الدويل إىل أن
العامل يصدر فيه سنو ًيا حوايل مليون وربع املليون عنوان من الكتب.
وحوايل نصف املليون دورية مطبوعة

وحوايل مخسة ماليني تقرير علمي وفني.

وحوايل ربع املليون رسالة ماجستري ودكتوراة.

وربع املليون كتاب ودورية الكرتونية[[[.

يف هذا العرص الذي تزدحم أمام إنسانه األفكار ،وترتاكم املعارف،
وتتواىل املعلومات ،كيف يمكن للخطاب الديني أن يشق طريقه إىل عقل
هذا اإلنسان املعارص؟
وكيف يرقى إىل مستوى املنافسة والتحدي؟

إن أول رشط تأهييل ملقبولية اخلطاب الديني ،يكمن يف انتامئه هلذا
العرص احلارض ،بأن يستخدم لغته ،ويعيش قضاياه واهتامماته ،ويستفيد
من وسائله وتقنياته.

إن تقدم العلم ،وتطور املعرفة ،ويرس تداول املعلومات وانتشارها،
ليس مشكلة ،وال عامل حتد سلبي أمام اخلطاب اإلسالمي ،بل هو يف
الواقع مكسب عظيم لإلنسانية ،وداعم حلقائق الدين ،املنسجمة مع
الفطرة ،املتوافقة مع سنن ال َّله تعاىل يف الطبيعة واحلياة.
[[[ وجهات نظر :مجلة تصدر عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي ،القاهرة العدد
 37فبراير 2002م.
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فاجلهل هو العائق األكرب أمام اهتداء اإلنسان للدين ،وهو سبب
انحداره إىل مهاوي الكفر والرشك والضالل ،لذلك يستعيذ املؤمن بال َّله
ِ
ُون ِمن الجْ ِ
ني}[سورة البقرة ،اآلية:
اه ِل َ
تعاىل من اجلهلَ { :ق َال َأ ُعو ُذ بِال َّله َأ ْن َأك َ ْ َ
.]67
وحيذر ال َّله تعاىل نبيه من مستوى التفكري اهلابط للجهالء يقول تعاىل:
ال َتكُو َنن ِمن الجْ ِ
{ َف َ
ني}[سورة األنعام ،اآلية.]35 :
اه ِل َ
َّ ْ َ
ويقول تعاىل{ :و َأ ْع ِر ْض َعن الجْ ِ
ني}[سورة األعراف ،اآلية.]199 :
اه ِل َ
َ
ْ َ
وكام يقول اإلمام عيل« :Eاجلهل أصل كل رش»[[[.

وحييل اإلمام عيل سبب عداء الناس لكثري من احلقائق واملواقف إىل
اجلهل يقول« :Eالناس أعداء ما جهلوا»[[[.

أما العلم فهو طريق اإليامن واهلدى واكتشاف احلق ،يقول تعاىل:
{و َي َرى ا َّل ِذي َن ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم ا َّل ِذي ُأ ِنز َل إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َ
ك هُ َو الحْ َ َّق}[سورة سبأ،
َ
اآلية.]6 :
وروي عنه Aأنه قال« :العلم حياة اإلسالم وعامد اإليامن»[[[.

تأسيسا عىل هذه احلقيقة فإن التقدم العلمي خيدم املبادئ الدينية ،وجيعل
ً
الناس أكثر ً
هتيأ لقبوهلا والتفاعل معها ،كام أن تطور وسائل املعرفة يتيح
[[[ غرر الحكم ودرر الكلم.
[[[ نهج البالغة ،حكمة.172
[[[ كنز العمال ،حديث .28944

رصعلل ءامتنالا

أفضل الفرص لعرض قيم اإلسالم ،وإيصال صوته إىل املسامع والعقول.

لكن املشكلة تكمن يف استيعاب دعاة اإلسالم حلقائق العرص،
وقدرهتم عىل تنزيل مفاهيمه ،وإسقاط قيمه ،عىل واقع احلياة احلارض .ذلك
أن رشحية واسعة منهم تعيش بأبداهنا يف هذا الزمن ،لكنها تنتمي بعقوهلا
ولغتها وتصوراهتا إىل أزمنة غابرة ،تن ّظر ملشاكل تلك العصور ،وتنشغل
وتتقمص اهتاممات األسالف،
برصاعات املايض الفكرية والسياسية،
ّ
وتفقد القدرة عىل اإلبداع الفكري،وجرأة االجتهاد الفقهي.
قسما من اخلطابات الدينية تثري السخرية واالمتعاض ،ملخالفتها
إن ً
روح العرص ،وجتاهلها رشائط الزمان واملكان ،وعدم تناسبها مع أوضاع
املجتمعات.
يف مقالة له بعنوان (أزمة خطبة اجلمعة) كتب الدكتور خالص جلبي
نقدً ا الذ ًعا هلذا النوع من اخلطابات ،مستشهدً ا ببعض نامذجه ،ومما جاء يف
املقال الفقرات التالية:

منذ أيام يزيد بن معاوية يصعد كل يوم مجعة نفس اخلطيب ،ويكرر
نفس الديباجة ،ويعيد نفس الدعاء للسلطان باحلفظ والصون .ويتلقى
املوجة مجهور أخرس أتقن الصمت ،خمتوم بختم عىل الفم أكرب من ختم
احلبل الرسي عىل البطن ،ليسمع حديث واعظ يف قضايا ال تستحق
االجتامع ،فال يزيد احلديث فيها عن فواكه اجلنة ،وعن اآلخرة ،وعن
فرعون ذي األوتاد.
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وروي يل من بلد عريب ،أن خطب اجلمعة تكتب بيد موظف ويص عىل
عقول الناس ،وترسل بالفاكس إىل خطباء كل املساجد ،كي يقرؤوا خطبة
واحدة موحدة مؤممة ،فهذا أريح لوجع الدماغ.

ويف مدينة مونرتيال يف كندا ،حرضت خطبة وصالة اجلمعة ،فظننت
نفيس يف مسجد األتراك يف حي قاسيون يف دمشق ،فلم يزد احلديث عن
مواعظ عثامنية ،وأدعية عدوانية ،بأن يدمر ال َّله الكافرين مجي ًعا وعائالهتم.
يف الوقت الذي منح فيه الكنديون املسلمني اجلنسية ،ومعها الرزق الوفري،
والدراسة املجانية ،واألمان من جلد املخابرات ،وتقارير الرشطة الرسية.
فحول اخلطيب اخلطبة إىل
ويف مكان ما حرضت خطبة يف مسجدّ ،
مناسبة فقهية ،يف االستنجاء واالسترباء باحلجارة ،مع أن الناس مل تعد
تستخدم احلجارة يف دورات املياه منذ أيام االستعامر الفرنيس.

ويف بلديت التي عشت فيها طفولتي ،كان اإلمام خيطب من كتاب (ابن
أيب نباتة) من أيام السلطان قالوون .وهناك  52خطبة عىل مدار السنة،
وحسب املواسم ،وكنا صيا ًما فتحدث عن احلج ،ثم انتبه إىل أنه بدل
املواسم ،فبدأ يقلب عىل عجل عن اخلطبة املناسبة ،بعد أن ضل طريقه
إليها.

ويف بلد عريب كان اخلطيب يدعو بحرقة عىل طوائف ال هناية هلا بالتدمري
الكامل ،وتيتيم األطفال ،وترميل النساء ،وأن يريه عجائب خلق ال َّله فيهم.

رصعلل ءامتنالا

وكان أكثر محاسة عند الدعاء عىل العلامنيني أن ُيقتلوا عد ًداُ ،وهيلكوا بددا،
وال ُيبق منهم أحدا .كرر ذلك ثالث مرات وصوته خمتنق بالبكاء[[[.

وإذا كان هؤالء اخلطباء يعانون من القصور يف وعي عرصهم ،وفهم
قسما آخر من اخلطباء يامرسون التقصري ،فهم ال يرصفون
رسالتهم ،فإن ً
جهدً ا كاف ًيا إلعداد خطاباهتم والتحضري هلا .رغم توفر الوسائل واألدوات،
فمعاجم الفهرسة عىل الكمبيوتر ،ومواقع البحث عىل اإلنرتنت ،جتلب أي
معلومة أو مصدر حيتاجه اخلطيب إلعداد ما يريد بحثه.
كام أن وسائل اإلعالم املحل ّية واألجنبية تتيح اإلطالع عىل خمتلف
القضايا واملشاكل املعاشة يف جمتمع اليوم.
ويف جمتمعنا عدد وافر من األخصائيني واملتخصصني يمكن استشارهتم
واالستفادة من أرائهم ،ملعاجلة القضايا املرتبطة بتخصصاهتم.

إن ضعف اإلعداد والتحضري للخطاب ،جيعل املعاجلة فيه سطحية
بسيطة ،كام أن هندسة املوضوع ومنهجية الطرح ،تصبح مرتبكة أو غري
متقنة.

بينام يكون اخلطيب املجتهد يف اإلعداد والتحضري مهيمنًا عىل موضوع
نس ًقا لنقاطه وأفكاره ،مشب ًعا له باألدلة والشواهد املؤثرة ،مما جيعله
بحثهُ ،م ِّ
أكثر فائدة وأقدر عىل اإلقناع والتأثري.
III

[[[ الشرق األوسط :جريدة يومية تصدر من لندن 2002/6/26م.
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�أن�سنة الخطاب الديني
خطريا من التأثري
حيتل اخلطاب الديني يف جمتمعاتنا اإلسالمية موق ًعا
ً
ال يضاهيه فيها أي خطاب آخر ،فهو الذي يصوغ العقل اجلمعي ،ويوجه
نظرا الرتباط جمتمعاتنا بالدين ،وملا يمثله هذا اخلطاب يف
السلوك العامً .
نظرها من تعبري عن أوامر الدين وأحكامه.
من ناحية أخرى فإن اخلطاب الديني أصبح مرآة لصورتنا أمام األمم
واحلضارات األخرى ،فمن خالله تتشكل االنطباعات والتقويامت عن
أمتنا وديننا وثقافتنا.
وحني نجد ظاهرة عجز يف العقل اجلمعي لألمة ،وظاهرة خلل يف
السلوك العام ألبنائها ،وحني هتتز صورة األمة عىل شاشة الرأي العام
العاملي ،فذلك جيب أن يدعونا إىل مراجعة خطابنا الديني ،فهو إما أن يكون
مكرسا لوجوده.
مسؤولاً عن حصول هذا الواقع السيئ ،أو مهادنًا له
ً
إن علينا أن نفرق بني اخلطاب الديني والنص الديني ،فالنص الديني
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هو كل ما ثبت وروده عن ال َّله سبحانه وتعاىل وعن رسوله حممد ،Aأي
الكتاب والسنة .فالقرآن الكريم قطعي الصدور بكل ما بني دفتي املصحف
الرشيف منزه عن أي زيادة ونقصان ،أما السنة الرشيفة فهي ما ثبتت صحة
وروده بالضوابط العلمية املقررة عند فقهاء األمة.

وهذا النص الديني (الكتاب والسنة) فوق املحاسبة واالهتام ،إنه
حيكي عن ال َّله تعاىل ،وعن وحيه األمني ،وعن املصدر املعصوم ،وال يمكن
أن يترسب لقلب مسلم ذرة من الشك يف صدقه وقداسته.
أما اخلطاب الديني فهو ما يستنبطه ويفهمه الفقيه والعامل واملفكر من
النص الديني ،أو من مصادر االجتهاد واالستنباط املعتمدة.
ويتمثل اخلطاب الديني يف فتاوى الفقهاء ،وكتابات العلامء ،وأحاديث
اخلطباء ،وآراء ومواقف القيادات واجلهات الدينية.

وهنا ال قداسة وال عصمة ،فاالجتهاد قد يصيب وقد خيطئ ،واملجتهد
يعبرّ عن مقدار فهمه وإدراكه ،كام وقد يتأثر بمختلف العوامل النفسية
واالجتامعية التي تنعكس عىل آرائه وتصوراته.
كبريا من اخلطاب الديني املعارص ال يصدر عن فقهاء
كام أن ً
قسما ً
جمتهدين ،بل عن وعاظ وخطباء حمرتفني ،وجهات متتهن التصدي للشأن
الديني ،بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة.
وبذلك فاخلطاب الديني قابل للنقد والتقويم ،ألنه كسب برشي،
ونتاج إنساين ،أما النص الديني فهو وحي إهلي أو تعبري عنه.
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صحيح أن اخلطاب الديني يستند إىل النص الديني وحيتج به ،لكن
ذلك يتم عرب فهم وتفسري للنص ،هذا الفهم والتفسري قابل لألخذ والرد،
فهناك تفسريات لبعض النصوص الدينية تفتقد املوضوعية والدقة ،أو
جتتزء النصوص من سياقاهتا ،وتقرؤها خارج منظومة قيم الرسالة ومقاصد
الرشيعة.
كام أن بعض ما يستند إليه من نصوص السنة حيتاج إىل التأكد
واالطمئنان من ثبوت صدوره وصحة وروده.

تدين مكانة اإلنسان،
ومن أبرز مظاهر العجز واخللل يف واقع جمتمعاتنا ّ
وانخفاض مستوى االهتامم بقيمته وحقوقه ،ومحاية كرامته ،حتى أصبحت
أمتنا حتتل الصدارة يف تقارير انتهاكات حقوق اإلنسان عىل مستوى العامل،
ليس من جهة السلطات السياسية فقط ،وإنام عىل الصعيد االجتامعي العام
أيضا .فهناك إرهاب فكري يصادر حرية التعبري عن الرأي ،ومتييز ضد املرأة
ً
حيوهلا إىل إنسان من درجة ثانية ،وقسوة عىل األبناء تسحق شخصياهتم،
ونظرة دونية إىل اآلخر املختلف ضمن أي دائرة من دوائر االختالف.

ومن هذه األرضية انبثقت توجهات إرهابية متوحشة ،متارس العنف،
وإزهاق النفوس ،وقطع الرؤوس ،واختطاف األبرياء ،واستهداف املدنيني،
كل ذلك باسم الدين ،وحتت شعار اإلسالم ،وبعنوان الدفاع عن مقدسات
األمة.
هذه االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان يف املجتمعات اإلسالمية،
وهذا التجاهل والتنكر لكرامة اإلنسان وقيمته ،حينام حيدث كل ذلك
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بمقوالت وتربيرات تنسب إىل الدين ،فمن الطبيعي أن يكون اخلطاب
الديني يف موضع املساءلة واالهتام.

إنه ال يساورنا شك يف نزاهة الدين وبراءته من هذا الذي حيدث باسمه
وينسب إليه ،فالقراءة الصحيحة للنصوص الدينية تكشف عن اهتامم
عميق بإنسانية اإلنسان ،واحرتام شديد لكرامته وحقوقه ،ال مثيل له يف
أي مبدأ أو حضارة.
وبالتايل فإنه يمكننا حماكمة اخلطاب اإلسالمي املعارص وتقويمه عىل
ضوء النصوص الدينية ،ملعرفة مدى اخللل والقصور الذي يعانيه يف جمال
االهتامم بإنسانية اإلنسان واحرتام كرامته وحقوقه.

تعبريا
صحيح أن استشهادنا بالنصوص الدينية سيكون هو اآلخر
ً
عن اجتهاد يف فهمها وتفسريها ،لكنه اجتهاد راجح بتوافقه مع أصول
الرساالت اإلهلية ومقاصد الترشيع ،وبانسجامه مع القيم اإلنسانية ومنطق
العقل.

إن تطوير خطابنا الديني إنسان ًيا ليس مطل ًبا كامل ًيا ،وليس قضية هامشية،
بل هو رضورة ملحة تقع يف الصميم من قضايا األمة واحتياجاهتا.

كثريا عن إنجازها
إنه سبيل إىل حتقيق مهام أساسية تأخرت األمة ً
وحتقيقها ،وأبرزها ما ييل:
اً
أول  :إنجاز تقدم عىل مستوى التنمية اإلنسانية يف جمتمعاتنا ،حيث
يعيش اإلنسان واق ًعا متخل ًفا يفتقد فيه مقومات بناء احلياة
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الفاضلة ،والتمتع بحقوقه اإلنسانية املرشوعة.

ثانيا:النجاح يف صنع العالقة السليمة مع اآلخر داخل األمة والوطن،
ً
ويف اخلارج مع سائر األمم واحلضارات ،حيث تعاين جمتمعاتنا
من اضطراب العالقة بني فئاهتا ورشائحها ،وحيث أقحمت
األمة يف معركة صدام مع احلضارات والشعوب األخرى بسبب
توجهات التطرف واإلرهاب.
ثالثًا:اإلسهام يف خدمة القضايا اإلنسانية عىل الصعيد العاملي ،لتكون
األمة بمستوى ما تتبناه من قيم اإلسالم ومفاهيمه وشعاراته
الرسالية العظيمة.

{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِال
إن القرآن يقدم اإلسالم مرشو ًعا لإلنسانية مجعاء َ
كَا َّف ًة ِّللن ِ
َّاس}[سورة سبأ ،اآلية ]28 :ورسالة ورمحة وسالم لكل شعوب العامل
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني}[سورة األنبياء ،اآلية ]107 :وأن أمة اإلسالم
َاك إِال َرحمْ َ ًة ِّل ْل َعالمَِ َ
َ
ٍ
جيب أن تكون رائدة اخلري يف املجتمع البرشي {كُنت ُْم َخيرْ َ ُأ َّمة ُأ ْخ ِر َج ْت
لِلن ِ
َّاس}[سورة آل عمران ،اآلية.]110 :
فال بد من خطاب يؤهل األمة هلذا الدور ،ويقدم اإلسالم للعامل عىل
هذا املستوى.
III
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�صنع الم�شاكل �أم تقديم الحلول
تنتظر املجتمعات اإلسالمية من اخلطاب الديني ،أن يقدم حلولاً
ومعاجلات للمشاكل والتحديات التي تواجهها.

وهي مشاكل كبرية وحتديات خطرية ،تبدأ من صعوبات الرتبية يف
عرص العوملة ،حيث تدنّت إمكانات تأثري األرسة عىل األبناء ،لصالح
تأثريات وسائل االتصال املتطورة ،واإلعالم الفضائي املفتوح.

مرورا بمشاكل التفكك األرسي ،واألزمات االقتصادية ،وختلف
ً
التنمية ،وانتها ًء هبيمنة االستبداد السيايس ،وغياب املشاركة الشعبية ،وما
يؤدي إليه من فقدان االستقرار واألمن ،ونشوب الرصاعات والنزاعات.

ثم ما تواجهه املجتمعات اإلسالمية من عدوان صهيوين جاثم عىل
قلب األمة ،منذ أكثر من نصف قرن من الزمن ،وكذلك حماوالت اهليمنة
والنفوذ من قبل خمتلف قوى االستكبار العاملي.
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هذه التحديات واملشاكل تستوجب هنوض األمة ،وجتنيد قواها
وطاقاهتا ،وتفعيل إمكاناهتا وقدراهتا ،لتجاوز واقع التخلف ،وااللتحاق
بركب األمم املتقدمة ،التي تنعم بالديمقراطية واالستقرار السيايس،
وتتنافس يف ميادين العلم واملعرفة ،والتطور والتقدم االقتصادي.
وإهناض األمة وتعبئتها ملواجهة املشاكل والتحديات ،هي املهمة
األساس للخطاب الديني ،لكن املؤسف أن بعض اخلطاب الديني ينتج
لألمة مشاكل إضافية ،ويشغلها عن مواجهة حتديات واقعها املعارص،
بنبش وإثارة مشاكل تارخيية قديمة ،أكل عليها الدهر ورشب.
لقد حصلت يف تارخينا املايض أحداث ورصاعات سياسية واجتامعية
كثرية ،ودارت خالفات ونزاعات كالمية وفقهية صاخبة ،مل تكن بعيدة عن
التأثري السيايس ،وحيق لنا أن ندرس التاريخ ،وأن نقرأ أحداثه ورجاالته،
ونتعرف جذور التوجهات والتيارات السياسية والفكرية التي أسست
للتنوع املذهبي القائم يف األمة.

لكن ذلك ال يعني البقاء يف كهوف التاريخ ،والتخندق يف جبهات
رصاعاته ،وإعادة متثيل معاركه وحروبه ،عىل حساب مصالح احلارض،
ومهوم الواقع.
إن أتباع كل مذهب ومدرسة جيدون أنفسهم معنيني برتبية أبنائهم
وفق انتامئهم الديني املذهبي ،وهلم احلق يف التعبري عن آرائهم وتوجهاهتم،
وإنتاج ثقافتهم املذهبية اخلاصة.
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كام أن احلوار والنقاش بني وجهات النظر املختلفة أمر مرشوع
ومطلوب ،إلثراء املعرفة ،وإنضاج الرأي ،ومتحيص احلقائق.

لكن تربية األبناء عىل املذهب ال تعني زرع األحقاد والضغائن يف
نفوسهم عىل أبناء املذاهب األخرى ،وال حتريضهم عىل الكراهية لآلخرين،
كام تصنع بعض مناهج التعليم الديني التي تقحم اجليل الناشئ يف متاهات
بعضا ،مما
اخلالفات املذهبية ،وختلق يف نفوسهم مشاعر سلبية جتاه بعضهم ً
يرض الوحدة الوطنية ،والسلم املجتمعي.

كبريا من خطابات املساجد واحلسينيات تأخذ منحى تعبئة
كام أن جز ًءا ً
مجهور املذهب ضد مجهور املذهب اآلخر.

وختصصت بعض القنوات الفضائية واملواقع االلكرتونية يف إثارة
احلوار املذهبي ،باجتاه الشحن الطائفي ،وإذكاء الرصاع والنزاع ،لصب
الزيت عىل نريان الفتنة املتقدة يف أكثر من موقع.

ح ًّقا لقد أصبح اخلطاب الديني يف هذا االجتاه مصدر مشاكل إضافية
لألمة ،بدل أن يقدم احللول ملشاكلها القائمة.

إن حشو ًدا ضخمة من أبناء األمة جتتمع يف املناسبات الدينية لتصغي
أيضا عرب القنوات الفضائية ،مما
خلطابات اخلطباء والدعاة ،التي تبث ً
يوفر أفضل الفرص لتوجيه الناس نحو تعزيز القيم األخالقية يف حياهتم،
وإلرشادهم للتغلب عىل املشاكل التي يواجهوهنا يف جماالت الرتبية
والعالقات األرسية ،وصعوبات املعيشة ،ولتحفيزهم نحو املعرفة واإلنتاج
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وبناء املستقبل األفضل.

لكن املؤسف أن معظم اخلطابات التي تُلقى عىل تلك احلشود املهيأة
نفس ًيا للتفاعل والتأثر ،تتجه نحو قضايا اخلالف املذهبي والتعبئة الطائفية،
مما خيلق لدى اجلمهور اهتام ًما زائ ًفا ،بأولوية املعارك املذهبية عىل سائر
التحديات ،ويصنع يف نفوسهم إشبا ًعا كاذ ًبا لعواطفهم الدينية ،بأن الوالء
للدين واإلخالص للعقيدة يتجسد يف الرباء من اآلخر املذهبي ،وبغضه
وكراهته ،ولعن رموزه والشخصيات التي يقدسها ،باعتبارهم مرشكني
مبتدعة روافض ،أو نواصب غاصبني معادين ألهل البيت.
هذه التعبئة الطائفية تشغل مجهور خمتلف املذاهب ،عام يعانونه من
استبداد سيايس ،وفساد اجتامعي ،وأزمات معيشية.

إن ظواهر سلوكية خطرية تنترش يف هذه املجتمعات ،وهتدد أمنها
األخالقي واالجتامعي ،كانتشار املخدرات ،وعصابات اإلجرام ،وممارسة
العنف ،والتفكك األرسي ،وتدين مستوى التعليم ،وارتفاع نسبة البطالة،
ٍ
واملشاكل األخالقية ....بينام يعيش ذلك اخلطاب الديني يف واد آخر ،وكأنه
غري معني بام ينخر يف جذور املجتمع من أمراض وأوبئة فتّاكة.

واألخطر من ذلك ما تؤول إليه هذه التعبئة الطائفية من نشوب الفتن،
وفقدان االستقرار واألمن ،كام حصل يف أكثر من بلد كباكستان والعراق.
فهل يدرك هؤالء املنتجون هلذا اخلطاب مآالت وآثار خطاهبم؟

إن بعضه�م ينطل�ق م�ن س�وء فه�م وقصر نظ�ر ،فه�م حيس�بون أهنم
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حيسنون صن ًعا.

وبعض اخلطباء ال بضاعة هلم غري هذه احلكايات التي حفظوها وألفوا
طرحها ،وال جيدون وال جييدون غريها.
والبعض اآلخر تدفعه األغراض واملصالح ،فيدغدغ مشاعر اجلمهور
هبذه الطروحات ،لكسب الشعبية والنفوذ ،وحتقيق املآرب الشخصية.

وهناك من ينطلق يف خطابه الطائفي من أجندة سياسية ،لتحصيل
موقع سيايس ،أو خدمة حزب أو فئة ،أو لكونه مدفو ًعا من جهة سياسية يف
الداخل أو من اخلارج ،هلا مصلحة يف إثارة اخلالف وإشعال الفتنة.

ومع كل ما نشعر به من القلق الرتفاع صوت اخلطاب الطائفي ،إال
أننا جيب أن نراهن عىل إثارة وعي أبناء األمة ،فقد عاش األوربيون ما
تعيشه أمتنا اآلن ،من خالفات ونزاعات ،طائفية وعرقية وسياسية ،لكن
حركة الوعي والتنوير التي قادها املفكرون واملثقفون واملصلحون الدينيون
يف جمتمعاهتم ،قد أثمرت بعد كفاح مرير ،وتضحيات كبرية ،فتجاوزت
شعوهبم حالة االقتتال واالحرتاب ،وأسسوا دولتهم احلديثة عىل أساس
مفهوم املواطنة واملشاركة ،وهم اآلن يصنعون احتادهم األوريب الكبري
الذي يضم سب ًعا وعرشين دولة ،تتنوع انتامءات شعوهبا القومية والدينية،
حيث يبلغ عدد اللغات الرسمية يف االحتاد األوريب ثال ًثا وعرشين لغة ،كام
تتعدد مذاهبهم املسيحية من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت ،إضافة إىل
اجلاليات املختلفة يف انتامءاهتا العرقية والقومية والدينية.
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إن عىل القيادات املخلصة يف األمة أن ختوض معركة الوعي ،وتقاوم
التوجهات الطائفية ،متسلحة بالثقة واألمل ،وأن تطور خطاهبا التوعوي،
وتكثف اجلهود يف نرشه وبثه ،لتتجه مسرية األمة نحو التنمية والبناء،
وتتجاوز واقع االستبداد واجلمود.

ً
مفروشا بالورود أمام خطاب الوعي والوحدة ،ألن
ولن يكون الطريق
القوى املستفيدة من واقع التخلف واالختالف ،ستفتح النار من كل اجتاه
وصوب ،ملحارصة خطاب اإلصالح والوعي ،فال يمكن جتنّب املعركة،
فذلك هو قدر املصلحني يف كل عرص وجمتمع.
III

�أولويات الطرح في الخطاب الديني
هل اخلطاب اإلسالمي ثابت موحد يف خمتلف الظروف واملجتمعات؟

أم أن تغري الزمان واملكان ينعكس أثرمها عىل هذا اخلطاب؟

الشك أن القيم واملبادئ اإلسالمية يف جوهرها متتلك صفة الثبات
والدوام ،لكن اخلطاب اإلسالمي يعني منهجية وأسلوب طرح تلك القيم
وعرضها عىل الناس.

ولتفاوت مستوى الناس ،واختالف الظروف التي يعيشوهنا ،البد
أن يتغيرّ اخلطاب ويتنوع ،من حيث أولويات الرتكيز واملعاجلة ،وأسلوب
الطرح والتناول.

فالتخاطب مع اجلمهور خيتلف عنه مع النخبة العلمية ،واحلديث
وسط جتمع ديني ملتزم ،خيتلف عنه ضمن وسط غري ملتزم دين ًيا.و أجواء
احلرب والقتال تفرض لغة معينة للتعبئة والتحريض ،بينام تقتيض الظروف
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الطبيعية لغة أخرى.

ولكل جمتمع مشاكله النابعة من طبيعة أوضاعه وواقعة ،كام لكل عرص
قضاياه الناجتة من مستوى تطور احلياة فيه .وال يصح أن يتجاهل اخلطاب
الديني تلك املشاكل والقضايا ،أو أن يعالج مشكلة ال وجود هلا يف ذلك
العرص أو املجتمع.

صحيح أن هناك قدرا مشرتكًا من القضايا واحلاجات الفكرية
أيضا ،يفرضه اختالف
متايزا ً
والسلوكية بني املجتمعات ،لكن هناك ً
الظروف واألوضاع .وحتى يف القضايا املشرتكة التي حيتاج كل جمتمع
يف كل عرص ملعاجلتها ،كاملسألة العقدية ،فإن منهجية الطرح وأسلوبه قد
ختتلف من عرص إىل آخر ،ومن جمتمع إىل سواه.

ويف حديث القرآن الكريم عن خطاب األنبياء والرسل ألممهم
وأقوامهم خري شاهد ودليل ،فهم مجي ًعا يدعون إىل توحيد ال َّله تعاىل
وعبادته ،لكن نقطة الرتكيز ،وحمورية الطرح ،قد ختتلف من نبي آلخر،
حسب اختالف أوضاع الشعوب واملجتمعات.

فنبي ال َّله إبراهيم Eيركز يف خطابه لقومه عىل وثنيتهم وعبادهتم
لألصنام ،حسبام تكرر ذلك يف موارد عديدة من القرآن الكريم ،كقوله
ِ
يم * إِ ْذ َق َال ألَبِ ِيه َو َق ْو ِم ِه َما َت ْع ُبدُ َ
ون *
تعاىلَ :
{وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ إِ ْب َراه َ
َقا ُلوا َنعبدُ َأصنَاما َفنَ َظ ُّل لهَ ا َع ِ
ني * َق َال َه ْل َي ْس َم ُعو َنك ُْم إِ ْذ تَدْ ُع َ
ون *
اك ِف َ
ُْ ْ ً
َ
ون * َقا ُلوا َب ْل َو َجدْ نَا آ َباءنَا ك ََذلِ َك َي ْف َع ُل َ
َأ ْو َين َف ُعو َنك ُْم َأ ْو َيضرُُّ َ
ون}[سورة
الشعراء ،اآليات.]74-69 :
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أما نبي ال َّله موسى Eفقد تصدى من بداية دعوته ،وف ًقا ملا يسجله
القرآن الكريم يف أكثر من مشهد ،ملواجهة استبداد فرعون وطغيانه .كقوله
يث موسى * إِ ْذ نَاداه ربه بِا ْلو ِ
تعاىل {ه ْل أت َ ِ
اد المُْ َقدَّ ِ
ب
َ
س ُط ًوى * ا ْذ َه ْ
َ ُ َ ُّ ُ َ
َاك َحد ُ ُ َ
إِلىَ فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط َغى}[سورة النازعات ،اآليات.]17-15 :
ورغم وجود األصنام واألوثان يف عرص نبي ال َّله موسى Eكام يشري
او ْزنَا بِ َبنِي إِسرْ َ ِآئ َيل ا ْل َب ْح َر َف َأت َْو ْا َعلىَ َق ْو ٍم َي ْع ُك ُف َ
ون
{و َج َ
إىل ذلك قوله تعاىل َ
اج َعل َّلنَا إِلهَ ًا َكماَ لهَُ ْم آلهِ َ ٌة َق َال إِ َّنك ُْم َق ْو ٌم
وسى ْ
َعلىَ َأ ْصنَا ٍم لهَُّ ْم َقا ُلو ْا َيا ُم َ
تجَ ْ َه ُل َ
ون}[سورة األعراف ،اآلية ]138 :إال أن اهتامم الدعوة كان منص ًبا عىل
مواجهة فرعون واستبداده.

بينام نجد يف رسالة نبي ال َّله لوط Eاهتام ًما أساسيا بمقاومة الشذوذ
اجلنيس ،والفساد األخالقي ،باعتباره انحرا ًفا سائدً ا يف املجتمع آنذاك.
ُون ا ْل َف ِ
{و ُلو ًطا إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه َأت َْأت َ
اح َش َة َما َس َب َقكُم بهِ َا ِم ْن َأ َح ٍد
يقول تعاىلَ :
ُون الرج َال َشهو ًة من د ِ
ون الن َِّساء َب ْل َأنت ُْم َق ْو ٌم
ِّمن ا ْل َعالمَِ َ
ْ َ ِّ ُ
ني * إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ ِّ َ
مُّسرْ ِ ُف َ
ون}[سورة األعراف ،اآليتان.]81-80 :

ويف مواجهة الفساد والظلم االقتصادي الشائع لدى قوم مدين ركزت
{وإِلىَ َمدْ َي َن َأ َخاهُ ْم ُش َع ْي ًبا
دعوة نبي ال َّله شعيب Eعىل العدالة االقتصادية َ
َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ و ْا ال َّله َما َلكُم ِّم ْن إِ َل ٍه َغيرُْ ُه َقدْ َجاء ْتكُم َب ِّينَ ٌة ِّمن َّر ِّبك ُْم َف َأ ْو ُفو ْا
َّاس َأ ْش َياءهُ ْم َوالَ ُت ْف ِسدُ و ْا فيِ األَ ْر ِ
ا ْل َك ْي َل َوالمِْ َيز َ
ض َب ْعدَ
ان َوالَ َت ْب َخ ُسو ْا الن َ
إِ ْصال َِح َها}[سورة األعراف ،اآلية.]85 :
إن هذا التنوع يف حماور الرتكيز واالهتامم يف دعوات األنبياء Eال
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تفسري له إال اختالف الظروف االجتامعية التي انبثقت رساالهتم يف حميطها،
واستوجبت أن يتصدى كل نبي للقضية األهم ،واملشكلة األبرز يف عرصه
وجمتمعه.

بل قد يتنوع اخلطاب من قبل النبي الواحد عند اختالف الظروف التي
يعارصها ،فنبي ال َّله موسى Eكان تركيز دعوته يف بدايتها عىل مواجهة
استبداد فرعون وطغيانه ،لكنه بعد هالك فرعون ،وخالص بني إرسائيل
من ظلمه وسطوته ،اجته خطابه الرسايل إىل معاجلة الثغرات ونقاط الضعف،
يف بنية املجتمع اإلرسائييل.

ونجد ذلك أيضا يف خطاب الرسالة اإلسالمية ،حيث تنقسم سور
ومتايزا
القرآن وآياته إىل قسمني :مكي ومدين .وامللحوظ أن هناك تفاوتًا
ً
بني ما هو مكي وما هو مدين .جلهة نوع القضايا املطروحة ،وأسلوب
اخلطاب.

وقد اجتهد العلامء يف بحث جهات التاميز ،بني املكي واملدين ،ووضع
ضوابط وقواعد تنتظمها .يقول الزركيش« :إن كل سورة فيها { َيا َأ هُّ َيا
َّاس} وليس فيها { َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا} فهي مكية.ويف احلج اختالف.
الن ُ
وكل سورة فيها {كّال} فهي مكية .وكل سورة أوهلا حروف املعجم فهي
مكية .إال البقرة وآل عمران .ويف الرعد خالف .وكل سورة فيها قصة آدم
وإبليس فهي مكية سوى البقرة .وكل سورة فيها ذكر املنافقني فمدنية سوى
العنكبوت.
وقال هشام ـ الكلبي ـ عن أبيه :كل سورة ذكرت فيها احلدود والفرائض
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فهي مدنية .وكل ما كان فيه ذكر القرون املاضية فهي مكية»[[[.

ويؤكد الشيخ عبد الرمحن حبنكة امليداين عىل مراعاة النص القرآين
للبيئة البرشية التي كان يتنزل فيها ،يقول« :ونالحظ أن أسلوب اآليات
القرآنية يف بيئة العهد املدين قد اختلف عن أسلوهبا يف بيئة العهد املكي،
فقد صارت البيانات الدينية جتمع يف آيات طوال ،وسور طوال ،وصار
فيها جلوء إىل التفصيل ملا كان يف العهد املكي جممال ،واىل بيان اجلزئيات
التي كان يطوى الكثري منها يف أسلوب العهد املكي .وصار أسلوب العهد
املدين يراعي طرائق تفكري البيئة املدنية التي فيها ثالث قبائل من أهل
الكتاب اليهود ...وباستطاعة متدبر كتاب ال َّله متش ًيا مع مراحل التنزيل أن
يكتشف من صور التالؤم بني النص القرآين والبيئة التي نزل فيها ،البرشية،
والزمانية ،واملكانية ،واحلاالت النفسية ،والفكرية ،الفردية واالجتامعية ،ما
ال يمكن استيفاؤه بنظرات عامات ،وعنارص حمددات مفصالت»[[[.

تأسيسا عىل ما سبق فإن عىل الدعاة اإلسالميني أن يأخذوا أوضاع
ً
عرصهم بعني االعتبار ،فيالحقون تطوراته العلمية ،وتياراته الفكرية،
ومشاكله االجتامعية ،ليكونوا أقدر عىل تقديم التوجيه املناسب ألبناء هذا
العرص ،واملؤثر فيهم.
من ناحية أخرى فإنه عىل الرغم من حالة التواصل واالنفتاح العاملي

[[[ محمد بن عبد ال َّله الزركشي .البرهان في علوم القرآن ،ج ،1طبعة 1988م( ،بيروت:
دار الجيل) ،ص.188
[[[ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .قواعد التدبر األمثل ،الطبعة الثانية 1989م،
(دمشق :دار القلم) ،ص.57-56
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بني املجتمعات البرشية ،إالّ أنه قد تكون لبعض البيئات واملجتمعات بعض
اخلصوصيات املح ّلية ،يف قضاياها ،وعاداهتا ،ويف مشاكلها ،وتطلعاهتا،
فتحتاج إىل خطاب يالمس واقعها بشكل مبارش ،ويقدم املعاجلات والربامج
ملا تعيشه من اآلم وآمال.
ومما تعانيه بعض جمتمعاتنا أنه ال يتوفر هلا دعاة مفكرون معايشون
ألوضاعها ،قادرون عىل تشخيص حاجاهتا الفكرية والثقافية ،لينتجوا
هلا اخلطاب والتوجيه املناسب ،الذي يمكّن تلك املجتمعات من مواجهة
التحديات القائمة أمامها ،وشق طريق التقدم والنجاح.

صحيح أن وجود التوجيه الديني العام ،بام يشتمل عليه من مواعظ
وتذكري ،وتعليم لألحكام الفقهية ،أمر مفيد .لكن ذلك ال يمأل فراغ
احلاجة إىل طروحات فكرية جتيب عىل التحديات التي يواجهها املجتمع يف
واقعه السيايس والثقايف واالجتامعي .واىل برامج وخطط عمل تساعده عىل
جتاوز نقاط ضعفه ،وتنّمي فيه عنارص القوة واالرتقاء.

وقد يمأل هذا الفراغ باالستفادة مما هو مطروح يف ساحة جمتمعات
أخرى ،من أفكار وبرامج ،دون مالحظة للخصوصيات املح ّلية ،مما يسبب
نو ًعا من اإلرباك يف بعض األحيان.

فرب فكرة تكون مناسبة جدً ا لوضع جمتمع ،لكنها ال تتالءم مع واقع
جمتمع آخر ،أو يكون ذلك املجتمع أحوج إىل سواها ،كام أن بعض الربامج
واملناهج قد تصلح لظرف دون آخر ،ولبيئة دون أخرى.

������������������������������

بالطبع نقصد بذلك ما ينبثق من خصوصية معينة ،أو يتأثر باختالف
األوضاع ،أما األفكار العامة ،والربامج العامة ،التي تتجاوز اخلصوصيات،
فهي خارج سياق هذه املالحظة.
III
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ٍ
حقب ماضية هو
كان التحدِّ ي األكرب أمام اخلطاب اإلسالمي يف
مواجهة التيارات املناوئة لإلسالم.

ففي بدايات القرن التاسع امليالدي أدرك دعاة اإلسالم خطر محالت
التبشري التنصريي التي واكبت االحتالل األوريب للبالد اإلسالمية،
وكان إىل جانبها نشاط استرشاقي مك ّثف هيدف إىل تشكيك املسلمني يف
دينهم ،وإثارة الشبهات حول القرآن الكريم ،وسرية النبي ،Aواملفاهيم
والترشيعات اإلسالمية ،طفحت به كتب كثري من املسترشقني ودراساهتم.

فانربى املخلصون الواعون من علامء األمة بألسنتهم وأقالمهم
وأرواحهم لر ّد هذه اهلجامت العاتية ،وبذلوا قصارى جهدهم للوقوف
قياسا بقدرات الغزاة
أمام تلك املوجات العارمة ،رغم حمدودية إمكاناهتم ً
الذين يستندون إىل ميزانيات ضخمة ،وهيمنة عسكرية سياسية ،ومراكز
أبحاث وختطيط.
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ويف العقود األوىل من القرن العرشين امليالدي ،كانت هناك معركة
أخرى تنتظر دعاة اإلسالم ،هي أشدّ رشاسة من محالت التنصري وشبهات
االسترشاق ،وهي مواجهة املدّ الشيوعي والتيارات العلامنية املناوئة للدين.
ذلك أن معظم التيارات العلامنية التي ظهرت يف البالد اإلسالمية ،أخذت
منحى املحاربة واملناوأة للدين ،بخالف معظم تيارات العلامنية يف الغرب
التي التزمت احلياد جتاه الدين.

فقد استثمرت هذه التيارات املناوئة أرضية السخط والرفض للواقع
السيئ املتخلف لدى مجاهري األمة ،وتبنّت شعارات الثورة والنهوض،
داعية إىل التنكر للدين والتخلص منه؛ ألنه يتحمل مسؤولية ختلف األمة
وانحطاطها .ومتكنت هذه التيارات من استقطاب رشائح من أبناء األمة،
ووصلت إىل مواقع السلطة واحلكم يف عدد من البلدان العربية واإلسالمية،
عرب االنقالبات العسكرية ،والتنظيامت احلزبية.
فكانت املعركة عنيفة قاسية يف بعدهيا الفكري والسيايس ،حيث عانى
دعاة اإلسالم من قمع األنظمة التي انبثقت من هذه التيارات املناوئة.

وما كاد ينتهي القرن العرشون حتى انحرس مدّ تلك التيارات ،وظهرت
طالئع الصحوة اإلسالمية ،وارتفعت رايات اإلسالم يف كل مكان ،إذ
استعادت مجاهري األمة ثقتها بدينها ،بعد أن وجدت تلك التيارات { َكسرَ َ ٍ
اب
ِ
بِ ِقي َع ٍة يحَ ْ َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
آن َما ًء َحتَّى إِ َذا َجا َء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْي ًئا َو َو َجدَ ال َّله عنْدَ ُه}[سورة
النور ،اآلية ،]39 :وهكذا بدأ عرص اإلسالم من جديد.
ومع أن هناك حتدّ ٍ
يات خارجية ال تزال قائمة أمام اخلطاب اإلسالمي،

ةيلخادلا تايدحتلاو ينيدلا باطخلا

ويف طليعتها احلرب اإلعالمية الثقافية الطاحنة عىل اإلسالم ،بوصفه دين
إرهاب وعنف ،التي جتاوزت كل أعراف وتقاليد العالقات بني األديان
واحلضارات واألمم ،كام متثل ذلك يف الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنبي
حممد ،Aالتي نرشهتا صحيفة دنامركية ثم أعادت نرشها هذا العام عدد
من الصحف يف الدول األوربية ،يف حتدٍّ سافر ملشاعر املسلمني ،وإساءة
صارخة لدينهم وهويتهم.

لكن مثل هذه التحديات اخلارجية ليست عىل درجة كبرية من اخلطورة
تستلزم وضعها عىل رأس التحديات وأولويات املهام أمام اخلطاب
اإلسالمي.
إنني أعتقد أن اخلطاب اإلسالمي يواجه اآلن حتدّ ٍ
يات داخلية هي
األهم واألخطر عىل مستقبل اإلسالم واألمة .فال بدّ من االستجابة هلا
واالرتقاء إىل مستوى مواجهتها.
ولعل من أبرز وجوه هذه التحدّ يات ما ييل:

� اً
أول� :إنتاج ثقافة التنمية والبناء
فقد برع اخلطاب اإلسالمي يف تعبئة مجاهري األمة ضد األعداء ،وضد
واقع الفساد واالنحراف ،وتلك مهمة هدم وتقويض.

ولكن ما هو البديل الذي جيب أن تتجه األمة لبنائه عىل الصعيد
السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،وبناء املعرفة وتنمية األخالق؟ وكيف
يقود اإلسالم معركة التنمية والبناء؟
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هذا ما حيتاج إىل إجابة معمقة تتضمن برامج عمل ،وآليات تنفيذ،
وثقافة حركة وإدارة.

ثان ًيا :العالقة الإيجابية مع الآخر

املصالح يف عامل اليوم متشابكة ،والرصاع والنزاع ليس هد ًفا وال
إسرتاتيجية دائمة ،وإنام هو رضورة بمقدار مواجهة العدوان .كام أن
اإلسالم رسالة خري ورمحة للبرشية مجعاء.

من هذا املنطلق ال بدّ من إنتاج خطاب يساعد عىل االنفتاح واحلوار
مع اآلخر ،وال بدّ من نرش ثقافة دافعة لصنع العالقات اإلجيابية مع الغري،
ولتجاوز آثار مراحل الرصاع والنزاع.
صحيح أن هناك اعتداءات ال تزال قائمة ضد اإلسالم واألمة ،لكن
املطلوب حرص املواجهة والرصاع مع اجلهات املبارشة للعدوان دون
استعداء للعامل كله ،وتعميم الرصاع عىل مستوى األديان واحلضارات.

إحلاحا حاجة األمة إىل ثقافة العالقة اإلجيابية مع اآلخر
واألشدّ
ً
الداخيل ،حيث ال نزال نعيش آثار الرصاعات القديمة التي حصلت بني
األسالف يف القرون األوىل لتاريخ األمة ،والتي تتفجر اليوم عىل شكل
فتن ونزاعات طائفية .كام ال يزال التنوع القومي والقبيل عائ ًقا أمام الوحدة
الوطنية ،واالستقرار السيايس ،يف عدد من البلدان العربية واإلسالمية.

ثال ًثا :تر�شيد التوجهات والممار�سات الدينية
فاإلقبال عىل الدين ،وارتفاع املعنويات يف أوساط املتدينني ،قد يدفع

ةيلخادلا تايدحتلاو ينيدلا باطخلا

باجتاه الغلو واملبالغة يف التوجهات واملامرسات الدينية ،خاصة وأن يف تراث
األمة بمختلف مذاهبها ما ّ
يغذي مثل هذه االجتاهات.

كام أن بعض القوى الدينية التقليدية التي ال متتلك مشاريع للتنمية
والنهوض ،قد تسعى لدغدغة مشاعر العامة ،وعواطفهم الدينية ،لتعزيز
نفوذها ومواقعها ،يف مقابل صعود قوى اإلصالح والتطوير.

وليس مستبعدً ا أن تدخل عىل اخلط بعض اجلهات اخلارجية ،أو بعض
القوى املصلحية يف الداخل لتشجيع اجتاهات املبالغة والغلو يف األوساط
الدينية.

إن خطر توجهات الغلو كبري عىل مستقبل اإلسالم واألمة ،ولذلك
ّ
الغلو يف الدين ،يقول تعاىلَ { :يا َأ ْه َل
حذر ال ّله تعاىل األمم السابقة من
ّ
ِ ِ
ا ْل ِكت ِ
ُم َوال َت ُقو ُلوا َعلىَ ال ّله إِلاَّ الحْ َ َّق}[سورة النساء ،اآلية:
َاب ال َت ْغ ُلوا فيِ دينك ْ
.]171
الغلو يف النقاط التالية:
وتتمثل أهم مظاهر خطر
ّ

أ .حتريف املفاهيم ،وإفراغ األحكام الرشعية من مضامينها ،واالبتعاد
عن مقاصد الدين وأهدافه ،وإشغال األمة بحالة طقوسية فارغة،
تستنزف اجلهود ،وتصنع حالة من اإلشباع الكاذب ،والشعور
الزائف بأداء الواجب نحو الدين.
ب.االستغراق يف اجلوانب الغيبية عىل حساب العقل ومراعاة
عزز حالة التواكل والكسل،
السنن اإلهلية للطبيعة واحلياة ،مما َّ
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وعدم البحث املوضوعي واملعاجلة الواقعية ملشكالت احلياة،
وفتح املجال أمام أسواق الشعوذة والدجل ،التي تدّ عي القدرة
عىل تقديم خمتلف العالجات لألمراض اجلسمية ،واملشكالت
النفسية ،والقضايا االجتامعية.

ج .تشجيع التطرف والتشدّ د جتاه اآلخر اخلارجي والداخيل ،انطال ًقا
من تفاصيل اخلالفات العقدية والتارخيية ،وإغفال مساحات
االلتقاء واالشرتاك ،لقد أصبح عندنا خطباء متمرسون يف إذكاء
اخلالفات الطائفية ،وحمرتفون إلثارة الكراهية والبغضاء بني
أبناء األمة ،وقد منحتهم القنوات الفضائية أفضل الفرص لرفع
أصواهتم ّ
وبث سمومهم يف خمتلف األرجاء.

أي رأي خمالف واهتامه باملروق
د .ممارسة اإلرهاب الفكري جتاه ِّ
واالبتداع ،مما يوقف حركة االجتهاد ،ومسرية التطوير والتجديد.

إن هذه التحديات الداخلية توجب عىل العلامء والدعاة املدركني هلا
أن يوجهوا خطاهبم واهتاممهم نحو مواجهتها ،وتبصري مجاهري األمة بام
خيدم مصلحتها ،ويصون رسالتها اإلسالمية العظيمة عن عبث الغالني
واملتزمتني.

وال شك أهنا مهمة شاقة تكتنفها صعوبات بالغة؛ ألن دعاة التشدّ د
والغلو يستثريون عواطف ومشاعر العامة الدينية ،ويستندون إىل آراء
ّ
وتربيرات هلا جذورها يف الرتاث املذهبي ملختلف الطوائف واملذاهب،
وحراسا لشعائرها ،وال يتورعون عن
ويظهرون أنفسهم محاة للعقيدة
ً

ةيلخادلا تايدحتلاو ينيدلا باطخلا

التشكيك يف دين من خيتلف معهم ولو يف أدنى التفاصيل.

الدعوة على ب�صيرة

لقد حتدّ ث النبي Aبأمر ال ّله تعاىل له ،عن أهم سمة ملنهجه يف الدعوة
إىل ال ّله ،وهي امتالك البصرية ،يقول تعاىلُ { :ق ْل َه ِذ ِه َسبِيليِ َأ ْد ُعو إِلىَ ال ّله
َعلىَ َب ِص َري ٍة َأنَا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي َو ُس ْب َح َ
ني}[سورة يوسف،
ان ال ّله َو َما َأنَا ِم َن المُْشرْ ِ ِك َ
اآلية.]108 :
والبصرية من البرص واإلبصار ،فكام حيتاج اإلنسان إىل حاسة البرص
لريى األشياء املادية يف هذه احلياة ،وليتمكن من السري يف طرقها متالف ًيا
الضياع والوقوع يف احلفر واملزالق ،كذلك حيتاج إىل املعرفة والوعي لتقويم
اآلراء واألفكار ،والتمييز بني مسالك اخلري ومهاوي الرش والفساد .وتلك
هي البصرية.
وكون الداعي عىل بصرية يف دعوته يعني أمرين:

األول:اطمئنانه للفكرة ووضوحها عنده ،حيث ال يصلح للدّ اعي أن
يطرح فكرة مل جيتهد يف بحثها ،ومل يتأكد من صحتها ،وال ينبغي
رت يف خطاباته طرح ما هو سائد ومتناقل دون حتقيق
له أن جي ّ
ومتحيص.

ومن املؤسف جدًّ ا أن جتد بعض العلامء والدعاة ينقلون للناس روايات
تارخيية ،وآراء عقدية ،ومسائل ذات تأثري يف أذهان الناس وسلوكهم ،دون
أن يكلفوا أنفسهم عناء التأكد من صحة تلك النقوالت ،اتكالاً عىل ما
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سمعوه من خطباء آخرين ،أو ً
أخذا من مصادر غري معتمدة ،أو استجابة
لرغبة املستمعني.
إن وسائل البحث وأدوات املعرفة أصبحت متوفرة ومبذولة ،فال عذر
للمقرصين واملتقاعسني.
اآلخر:معرفة الواقع اخلارجي الذي تالمسه الفكرة املطروحة ،فليست
كل فكرة صحيحة صاحلة للعرض يف كل زمان ومكانّ ،
ولعل
نص اآلية الكريمة{ :ا ْد ُع إِلىَ
املقصود باحلكمة يف الدعوة يف ّ
َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِالحِْ ك َْم ِة}[سورة النحل ،اآلية ]125 :هو اختيار القول
املناسب للموقع املناسب.

من هنا حيتاج الدعاة يف كل جمتمع إىل تقويم ظروف جمتمعهم ،ودراسة
أوضاع البيئة التي يتحركون فيها ،لينطلق خطاهبم الديني من خطة
مدروسة ،ولريكزوا عىل األولويات.

الغزي الدمشقي أستاذ
وقد حتدّ ث العالمة الشيخ عبدال ّله ال َع َلمي ّ
دروس التفسري يف اجلامع األموي بدمشق (املتويف سنة 1355ﻫ ـ 1936م)
حول هذه اآلية الكريمةُ { :ق ْل ه ِذ ِه سبِيليِ َأد ُعو إِلىَ ال ّله َعلىَ ب ِص ٍ
رية}[سورة
ْ
َ َ
َ َ
يوسف ،اآلية ]108 :يف كتابه القيم (مؤمتر تفسري سورة يوسف) فقال حتت
عنوان ( أكثر دعاة أهل اليوم هم عىل غري بصرية):
«النبي عليه الصالة والسالم ،كان يدعو إىل ال ّله عىل بصرية ،وهكذا
خلفاؤه وعلامء السلف واألئمة املجتهدون وسائر العلامء الصاحلني،

ةيلخادلا تايدحتلاو ينيدلا باطخلا

ولكن من املؤسف ،أن أكثر دعاة أهل اليوم ،هم عىل غري بصرية؛ ألهنم
مزجوا الدخائل بعقائد الدين ،وأدخلوا البدع واألخالق الرديئة يف العوائد
الغي بالرشاد ،كام
وعلموا اجلهال تعاليم خادعة ،ل ِّبست
اإلسالمية،
ّ
ّ
علموهم التأويالت الباطلة ،التي شبهت احلق بالباطل ،حتى صار اجلرب
«توحيدً ا» ،وإنكار األسباب «إيامنًا» وترك األعامل املفيدة «توكلاً » ومعرفة
«كفرا وإحلا ًدا» وإيذاء املخالف يف املذهب «دينًا» واجلهل بالفنون
احلقائق ً
«صالحا» .واختبال العقل وسفاهة الرأي «والية
والتسليم باخلرافات
ً
وعرفانًا» والذلة واملهانة «تواض ًعا» واخلنوع وقبول الضيم «رىض وتسليماً »
والتقليد األعمى لكل متقدم «علماً وإيقانًا»[[[.
هذا ما كتبه الشيخ اجلليل قبل ثامنية عقود من الزمن عن دعاة عرصه،
فهل دعاة اليوم أفضل حالاً من أولئك؟ هذا ما نأمله ونرجوه.
III

الغزي .مؤتمر تفسير سورة يوسف ،Eج ،2الطبعة األولى 1381ﻫ
[[[ عبدال ّله العلمي
ّ
ـ1961م( ،دمشق :مطابع دار الفكر) ،ص.1429
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الإ�صالح الثقافي ومداراة الجمهور
يبدو أن عد ًدا غري قليل من العلامء والدعاة جيدون أنفسهم مضطرين
ملسايرة بعض األفكار واآلراء واملامرسات السائدة يف الساحة الدينية ،رغم
عدم قناعتهم بصحتها ألهنا ال تنطلق من دليل معترب ،أو ملنافاهتا مع املوازين
الرشعية ومصالح األمة.

لكنهم يمتنعون عن إبداء رأهيم نحوها ،بل قد يظهرون املوافقة عليها
والتأييد هلا ،خال ًفا لقناعاهتم ،وما يؤمنون به يف قرارة أنفسهم .ويبوحون
للمقربني منهم ،ويف املجالس اخلاصة واملغلقة.
بذلك
ّ
وهلذه الظاهرة أسباب ومربرات ّ
لعل من أبرزها ما ييل:

1 .1مراعاة اجلانب السيايس فيام يرتبط باآلراء التي تعارض توجهات
السلطة احلاكمة ،فيخشى العامل واملب ِّلغ طرح الرأي املخالف لتوجهات
السلطة ،أو اإلنكار عىل الرأي املتبنى من قبلها ،جتن ًبا للصدام معها،
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وما قد ينتجه من أخطار وأرضار.

أي مراجعة لألفكار العقدية
2 .2احلذر من القوى التقليدية التي ترفض َّ
أي تطوير وتغيري يف التقاليد
واآلراء الفقهية السائدة ،وتواجه َّ
واملامرسات الدينية القائمة.

وإذا ما جترأ عامل عىل املخالفة والنقد ،فإهنم يشهرون أمامه
سالح الفتوى التي تشكك يف دينه وحتكم عليه باالبتداع والضالل،
الغتيال شخصيته ،وحتجيم دوره ،وحمارصة تأثريه.

3 .3اخلشية من رد فعل اجلمهور ،الذي يتمسك يف الغالب بموروثاته،
ِ
وما نشأ عليه من أفكار ،وألف من عادات وتقاليد.

وحني يتحدث عامل بام خيالف تلك األفكار والعائدات السائدة
فإنه يغامر بموقعيته يف وسط ذلك اجلمهور.

خاصة إذا كان اجلمهور يعيش حتدّ ًيا من قبل اآلخر الديني،
فإنه يتشبث بكل خصوصياته بسبب القلق عىل هويته ،وينظر إىل
أي حماولة تغيري وتطوير وكأهنا خطوة عىل طريق التنازل لآلخر
ّ
والذوبان فيه.

ملثل هذه العوامل واألسباب يلوذ هؤالء العلامء والدعاة بالصمت،
إيثارا للسالمة ،وجتن ًبا للمشاكل ،وحفا ًظا عىل املوقعية االجتامعية.
ً

ربر البعض منهم بأن املضاعفات التي قد تنتجها حماولة التصحيح
وقد ي ّ
أرض من سلبيات الواقع القائم ،فهي قد تؤدي إىل االختالف ومتزيق وحدة

روهمجلا ةارادمو يفاقثلا حالصإلا

املجتمع ،وقد تفتح الباب أمام املناوئني للنيل من الثوابت واألصول.

ثم إن عامل الدين إذا فقد ثقة اجلمهور فسينتهي دوره وينعدم تأثريه.

كام أهنم قد يشككون يف إمكانية اإلصالح والتغيري ،ويف القدرة عىل
إنجاز اخرتاق إصالحي لواقع الساحة ،ويستشهدون بمعاناة بعض العلامء
املصلحني وكيف دفعوا الثمن الباهظ من سمعتهم ومكانتهم ،وبفشل
بعض املحاوالت اإلصالحية يف املجال الفكري واالجتامعي.

ومع وجاهة بعض هذه املربرات ،إال أن هناك أبعا ًدا جيب أخذها بعني
االعتبار ،عند معاجلة هذا املوقف.

اً
حتمل العلامء والدعاة وظيفة تبيني
أول :املسؤولية الرشعية التي ّ
األحكام واملفاهيم الصحيحة للدين ،حيث ّ
حتذر عدة آيات من القرآن
الكريم ،وعدد كبري من األحاديث والنصوص الرشيفة ،من كتامن العلم،
وسكوت العلامء عن مظاهر االنحراف والفساد ،وأن عليهم أن ينهضوا
بواجب التبليغ واإلرشاد واإلصالح ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وأن ال يتقاعسوا عن ذلك الدور خشية من الناس ،أو حفا ًظا عىل املصالح
املادية واملكاسب االجتامعية.

ويبدو أن ما يعرتض هذا الدور من مصاعب وعوائق قد تقعد بالعامل
عن القيام به ،هو ما أوجب شدة التحذير اإلهلي ،وعنف الوعيد والتهديد
للمتقاعسني عنه.
ون َما َأن َْز َل ال َّل ُه ِم َن ا ْل ِكت ِ
َاب َو َي ْشترَُ َ
يقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْكت ُُم َ
ون بِ ِه
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َث َمنًا َق ِليلاً ُأو َل ِئ َك َما َي ْأ ُك ُل َ
ون فيِ ُب ُطونهِ ِ ْم إِلاَّ الن ََّار َوال ُي َك ِّل ُم ُه ُم ال َّل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِ
َوال ُي َزك ِ
يم} [سورة البقرة ،اآلية.]174:
ِّيه ْم َولهَُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
ون ما َأن َْز ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
َات َوالهُْدَ ى ِم ْن
َ َ ِّ
ويقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْكت ُُم َ َ
َّاس فيِ ا ْل ِكت ِ
َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
َاب ُأو َل ِئ َك َي ْل َعن ُُه ُم اللهَُّ َو َي ْل َعن ُُه ُم اللاَّ ِعن َ
ُون}[سورة
البقرة ،اآلية]159 :

علما فكتمه
وروي عن رسول ال َّله Aأنه قال« :أ ّيام رجل أتاه ال َّله ً
ملجما بلجام من نار»[[[.
وهو يعلمه ،لقي ال َّله يوم القيامة
ً
وعنه« :Aإذا ظهرت البدع يف أمتي فليظهر العامل علمه فمن مل يفعل
فعليه لعنة ال َّله»[[[.

إن إحجام العلامء عن تبيني املفاهيم الصحيحة ،وسكوهتم عىل
يكرس الواقع
األخطاء السائدة يف األفكار واملامرسات لدى اجلمهورّ ،
السيئ الذي تعيشه األمة ،ويغري الناس باجلهل واالنحراف ،ويعطي عن
اإلسالم نظرة سلبية أمام الرأي العام الداخيل واخلارجي .وهذا ما أنتج
تشويه سمعة اإلسالم يف العامل ،وحدوث ر ّدات فعل جتاه الدين لدى بعض
األوساط من أبناء األمة.

ثانيا :إدراك طبيعة التدافع االجتامعي السارية يف خمتلف جوانب حياة
ً
الناس ينبغي أن حت ّفز املصلحني عىل الثبات واالستقامة ،ففي كل جانب
هناك رصاع قوى وإرادات ،لكن من يته ّيب املواجهة ،أو يسارع إىل الفرار

[[[ بحار األنوار .ج 2ص.68
[[[ وسائل الشيعة .ج ،16ص ،269حديث .21538

روهمجلا ةارادمو يفاقثلا حالصإلا

واالنسحاب ،فإنه سيعطي الطرف اآلخر فرصة الغلبة والتقدم بسهولة
ويرس.
كثريا من هت ّيب قوى
إن القوى املهيمنة عىل ساحة اجلمهور ،تستفيد ً
اإلصالح والتجديد ،ومن رسعة انسحاب بعض جهاهتا.

وإنه يمكن القول بثقة :إن محلة األفكار اإلصالحية ،ليسوا قلة يف
أوساط العلامء والدعاة ،لكن حالة التكتم وعدم اجلهر بالرأي ،ال يمكّنهم
بعضا ،فيشعر كل مؤمن بالتغيري واإلصالح وكأنه
من اكتشاف بعضهم ً
وحيد تستفرد به اجلهات األخرى.

كام أن الرعب من القوى املهيمنة يمنع معظم اإلصالحيني من التضامن
بعضا ،فإذا اجتهت سهام التجريح والطعن صوب أحدهم،
مع بعضهم ً
فإن اآلخرين ممن حيملون األفكار والتوجهات ذاهتا ،يلوذون بالصمت،
وينأون بأنفسهم ،ويظهرون عدم عالقتهم باملصلح املستهدف ،حتى ال
يصيبهم يشء من سهام املعركة ،أو رشر نارها.

إن احلراك الفكري واختالف الرأي حالة صحية ،وليست ً
خطأ أو ذنبا
ُيتورع عنه ،و ُيتسامى عليه ،كام قد يتصور البعض ،واآلثار السلبية التي قد
تنشأ من معارك الرصاع الفكري واختالف الرأي ،هي إفراز لسلوك خطأ
يف التعامل مع الرأي اآلخر ،ناتج من روح الوصاية واالستبداد.

وعىل املشتغلني بالعلم والفكر ،أن يعملوا لتعزيز حرية البحث العلمي،
والتعبري عن الرأي ،ولن يتحقق ذلك إال بمامرسة هذا احلق والدفاع عنه.
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ثالثًا :هناك تطور واضح يف مستوى الثقافة والوعي عند أبناء األمة،
فقد اتسعت رقعة التعليم ،وانترشت وسائل املعرفة ،وتفتحت عقول
الناس ،وأصبحوا يواجهون حتديات االنفتاح عىل العامل ،وأصبحت بعض
األفكار واملامرسات السائدة تشكل عب ًئا وعائ ًقا أمام مسرية تفاعلهم مع
تطورات احلياة ،مما صيرّ التجديد واإلصالح مطل ًبا يدرك أمهيته قطاع
واسع من أبناء األمة.

وهذا ما جيب أن يدركه اإلصالحيون ،وأن يراهنوا عىل تقدم مستوى
الوعي يف املجتمع وتنامي الشعور باحلاجة إىل التغيري والتطوير يف الساحة
الدينية.

أي تطوير وتغيري ينال بعض ما ألفه الناس وتوارثوه من أفكار
لكن ّ
وممارسات ،حيتاج إىل قدر من االستعداد وللتضحية وبذل الثمن ،وإىل
مستوى من الثبات والصمود ،مع التزام احلكمة وترشيد أساليب املعاجلة
والطرح.
بقي أن نشري إىل أن ما نتحدث عنه من تطوير وإصالح إنام يتجه صوب
املتغريات ،وموارد البحث والنقاش يف املعارف الدينية ،وصوب التقاليد
واملامرسات ،وكذلك ما يتعلق بالوسائل واألساليب ،أما الثوابت الدينية،
وما عليه إمجاع األمة ،أو إمجاع الطائفة ،فتلك خطوط محراء ال يسمح
االلتزام الديني بتجاوزها.
III

الخطابة الدينية وعنا�صر الإتقان

[[[

أي عمل
إننا نعلم مجي ًعا مدى تأثري بواعث اإلنسان ومنطلقاته عىل ّ
يقوم بإنجازه ،سواء عىل مستوى طبيعة العمل ،أو عىل الكيفية التي ُينجز
هبا ،أو عىل مسار العمل ووجهته ،فكلام كانت البواعث واألهداف خالصة
وصادقة ونبيلة كان تأثري العمل أكرب وح ّظه إىل النجاح والقبول ،خال ًفا
هاميش؛ ألن مثل هذا العمل
مصلحي
مادي
للعمل الذي ُينجز عىل أساس
ّ
ّ
ّ
سيكون عرضة للنقص واخللل ،وبؤرة للشوائب والثغرات.

وضوحا وواقعية بخصوص األعامل ذات
وتظهر هذه احلقيقة أكثر
ً
الصبغة الدينية ،وعىل هذا األساس صار من الالزم عىل العاملني يف هذا
التجرد واإلخالص إىل ال َّله؛ لتحظى أعامهلم
امليدان أن يظهروا أكرب قدر من
ّ
بالقبول والرضا منه سبحانه ،ومن ثم تكون مباركة ال َّله تعاىل عاملاً أساس ًيا

[[[ كلمة ألقاها سماحة الشيخ حسن الصفار في مؤتمر التبليغ الديني في الحوزة العلمية
بمنطقة السيدة زينب بدمشق بتاريخ 1424/5/8ﻫ الموافق 2003/7/8م.
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يف إنجاح العمل وبلوغ أهدافه املرجوة.

منطلقات الخطيب و�أهدافه
اخلطابة الدينية عمل عبادي ال بدّ أن يامرسه اإلنسان عىل أساس
من البواعث السليمة ،واألهداف الصحيحة ،فقد يستهدف اإلنسان من
اخلطابة إحراز مكاسب مادية ،وقد يسعى الكتساب الشهرة والسمعة من
خالل ذلك ،أو لينال اإلعجاب من مستمعيه ،ولكن هذه األهداف ليست
هي ما يصبو إليه اإلنسان املتد ّين الصادق ،واملؤمن الصالح ،وإنام يتطلع
املؤمن املتدين إىل ما هو أسمى من بواعث ومنطلقات حتفزه باجتاه اخلطابة،
ومن أمهها:

االستجابة ألمر ال َّله سبحانه وتعاىل ،فالدعوة إىل ال َّله تكليف إهلي،
منوط بكل إنسان مسلم مؤمن؛ قال تعاىل{ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّبِ َك بِالحِْ ك َْم ِة
ِ
ِ ِ
{و ْل َت ُك ْن ِمنْك ُْم ُأ َّم ٌة
َوالمَْ ْوع َظة الحْ َ َسنَة}[سورة النحل ،اآلية ،]125:وقال تعاىلَ :
ون بِالمَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِ
َيدْ ُع َ
ن المُْنْك َِر}[سورة آل عمران،
ون إِلىَ الخْ َيرْ ِ َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
لكم كبري من النصوص التي
اآلية .]104:وهاتان اآليتان متثالن
ً
نموذجا ٍّ
تؤكد هذا املعنى ،وتندرج يف هذا السياق ،فاإلنسان املؤمن مسؤول أمام
ال َّله عماّ حيمل من علم ومعرفة دينية ،وهو مك ّلف يف نقلها إىل اآلخرين
ووضعها بني أيدي الناس ،ليستنري هبا من ال يعلم ،ويتذكر من يعلم ،فليس
من الرضوري أن يكون املتلقي ال يعلم ما نقول ،وإنام أمر اإلنسان املسلم
{و َذ ِّ ِك ْر َفإِ َّن ِِّ
ني}[سورة الذريات،
الذك َْرى َتنْ َف ُع المُْ ْؤ ِمنِ َ
بالتذكري يف قوله تعاىلَ :
باحلق
اآلية ،]55 :وكذلك يندرج التبليغ الديني حتت عنوان التوايص
ّ

�������������������������������

الصبرْ ِ }
اص ْوا بِ َّ
اص ْوا بِالحْ َ ِِّق َوت ََو َ
{وت ََو َ
والتوايص بالصرب يف قوله تعاىلَ :
[سورة العصر ،اآلية .]3:وهكذا ينطلق العمل التبليغي كاستجابة ألمر ال َّله

سبحانه ،وبناء عىل ما تقدّ م نفهم ما قاله العلامء املخلصون من استحضار
نية القربة قبل أن يرتقي الواعظ واخلطيب منرب اخلطابة ،ليعلم أنه يؤدي
عملاً عباد ًيا يكتسب كامله حينام يقرتن بنية القربة إىل ال َّله.

ولكن ما ُيؤسف عليه هو أن تغيب هذه احلقيقة من أذهان البعض
فتسيطر عليه أجواء املادة وإحياءات املصلحة ،حتى تصبح اخلطابة مهنة
بالنسبة هلم ،وسب ًبا من أسباب االرتزاق والتكسب ال غري ،فهو يامرس هذا
العمل من أجل أن حيصل عىل املكافأة ،أو أن يجُ رى له مرتب شهري وغري
ذلك من املنافع األخرى.

وهنا ينبغي أن نشري إىل أن بحث اإلنسان عن رزقه وسعيه يف تأمني
وطبيعي ،ال عيب فيه وال حرمة ،فضلاً عن كونه
فطري
لقمة عيشه أمر
ّ
ّ
من رضوريات احلياة ،ومستلزمات اإلبداع يف العمل .وعليه ال بدّ أن
تتحمل املؤسسة الدينية مسؤولياهتا إزاء املبلغني واخلطباء يف تأمني ما يلزم
ّ
من احتياجاهتم وما يؤمن هلم ً
كريما .ومجيعنا عىل علم بأن املب ّلغني
عيشا
ً
تتحمل
واخلطباء يف املذاهب األخرى ينتسبون إىل وزارات ومؤسسات
ّ
عنهم أعباء احلياة وتكاليفها ،كوزارة األوقاف واإلعالم وغريها ،بينام
حرصا منهم
أرص أتباع أهل البيت عىل ألاّ يرتبطوا إال باملرجعية الدينية،
ً
ّ
عىل االستقالل ،وخو ًفا من أن متىل عليهم بعض املواقف مقابل استحقاق
االلتزام بتك ّفل احتياجاهتم ،وهذا املنحى االستقاليل هو الذي يوجب عىل
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املؤسسة املرجعية القيام باحتياجات اخلطباء واملبلغني ،ليتفرغوا ألداء
مهامهم الرسالية يف التبليغ واإلرشاد ،وملء الفراغ املعنوي الذي قد
يتسبب عن انرصافهم فيام يشغلهم من مهوم العيش وتأمني احلاجات.

فاملب ّلغ واخلطيب هو فرد كغريه مثقل بالتزامات احلياة وتأمني العيش
ملن يعول .فال يرتك فريسة للفقر والعوز ،ومها من أهم العوامل التي تؤثر
عىل بواعث اخلطيب ون ّيات املب ّلغ ،فتجنح هبا إىل الرغبة يف حتصيل املادة
نتوجه إىل اخلطباء واملب ّلغني ،وهنمس
واالستزادة منها ،وال يفوتنا ً
أيضا أن ّ
حب واحرتام بعدم استغالل بعض النواقص والتأكيد عليها،
يف آذاهنم بكل ٍّ
فال ينسوا أهنم رجال مؤمنون حيملون مهوم دينهم ،وطموحات رسالتهم،
ويؤدون عبادة مقدسة ال ينبغي التهاون يف تضييعها من أجل التوجه إىل
املادة واجلنوح إىل املصلحة ،ونود التذكري يف هذا املقام بحديث مروي عن
اإلمام أيب عبدال َّله الصادق ،Eقال« :شيعتنا ثالثة أصناف ،صنف يتز ّين
بنا ،ونحن زينة ملن تزين بنا ،وصنف يستأكل بنا ،وصنف منا وإلينا»[[[
ّ
ونعيذكم وأنفسنا من أن نكون من الصنف الثاين الذين يستأكلون بأهل
البيت.E
كام ورد يف حديث آخر عنه« :Eمن استأكل بنا افتقر»[[[.

فعىل املب ّلغ أن يستحرض هذه احلقيقة يف ذهنه حينام يرتقي املنابر،
ويامرس اخلطابة ووعظ الناس وإرشادهم ،وذلك أن يتي ّقن من أنه يؤدي
[[[ الخصال ،الشيخ الصدوق ص.103
[[[ مشكاة األنوار ،على الطبرسي ،ص.150
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واج ًبا عىل أساس استجابته ألمر ال َّله وتكليفه بالدعوة واإلرشاد ،وهذا هو
املنطلق األول الذي يشكل قاعدة أساس ،لعمل اخلطيب.

الوعي بالتحديات
أما املنطلق الثاين فيرتكز يف وعينا خلطورة التحدّ يات الراهنة ،وال خيفى
عىل أحد ما نواجه اليوم من حتدّ يات بالغة اخلطورة ،وضعتنا حتت ضغوط
هائلة ،وقد اتسعت دائرة هذه التحدّ يات لتشمل وجودنا وهويتنا وثقافتنا
وقيمنا الدينية واألخالقية ،وال شك يف أن األخوة األساتذة واملب ّلغني عىل
درجة من إدراك هذا التحدّ ي الشامل وما ينطوي عليه من خماطر هتدّ د
عمقنا وتستهدف داخلنا ،فضلاً عن خارجنا ،وقد بلغت هذه التحدّ يات
ذروهتا يف مرحلتنا الراهنة.

فأمريكا اليوم ال متثل قوة عسكرية غازية وحسب ،ومل تقترص أسلحتها
عىل احلراب والقنابل واجليوش املعبأة للقتال ،وليست أهدافها حمصورة يف
شواطئنا وأرضنا وثرواتنا ،كل ذلك تستهدفه أمريكا ،ولكنها تطمح إىل
أبعد منه ،وترنو إىل ما هو أعمق وأخطر ،حينام وضعت ثقافة الشعوب
وقيمها وركائزها املعنوية يف أولويات أهدافها ،حماولة منها يف سحق كل
مقوماهتا وأذابت خصوصياهتا ك ّلها يف بوتقة حضارهتا الغربية ،وقد متكنت
أمريكا من التسلل يف غزوها إىل غرف نومنا ومضاجع أبنائنا ،لتبرش بثقافتها
وأنامط سلوكها ،فهي العدو الذي هيدّ دنا يف عقر دارنا ،بكل ما يمتلك من
األساليب وما يعبئ من وسائل مؤثرة.
نشمر عن سواعدنا ونشحذ مهمنا ،ونستثري عقولنا
وما علينا إلاّ أن
ّ
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ونحشد طاقاتنا للوقوف بوجه هذا اخلطر الداهم ،والعدو الغاشم،
فنحصن أبناءنا ونحمي جمتمعاتنا ،ونقف بوجه هذه العاصفة التي تستهدف
مسخ شخصية هذه األمة ،وحتاول أن تنسف القيم الروحية واملعنوية
لديننا اإلسالمي احلنيف وغريه من األديان واملعتقدات لدى املجتمعات
البرشية ،كل ذلك مصحو ًبا بإرغام الشعوب عىل أن يعبدوا إهلًا واحدً ا هو
املادة واملادة فقط .هذه هي أهدافهم املعلنة ،وعلينا أن نقبل هذا التحدّ ي مع
واهلوة السحيقة بيننا وبينهم عىل صعيد اإلمكانات
علمنا بالفروق اهلائلة
ّ
املادية والوسائل املتقدمة.

فال يبقى لدينا إال أن نراهن عىل النوعية بالنسبة للعمل الدفاعي الذي
نعزز به مواقعنا ونحصن مواضعنا ،ومن أهم العنارص اجلوهرية يف قوة
ّ
العمل وشمول تأثريه متتعه بعنارص اإلخالص والصدق واإلتقان ،حتى
نستثري الكوامن الروحية يف النفوس لنواجه هبا هذا التفوق اإلعالمي اهلائل
خيص النقطة األوىل
عىل صعيد املادة والتكنولوجيا وتقدّ م الوسائل ،وهذا ما ّ
املتمثلة بمنطلقات اخلطيب وأهدافه.

�إتقان الخطاب الديني
إن املعادلة التي حتكم حركة العامل يف هذا الزمن ليست يف قولنا نعمل
أو ال نعمل ،فرضورة العمل أمر مفروغ منه ،وطبيعة احلياة تدفع اإلنسان
وتقهره عىل أن يعمل ،وذلك من أجل أن يوفر احلدّ األدنى من مستلزمات
احلياة واحتياجاهتا ،سواء عىل مستوى األفراد أو املجتمعات ،ولكن معادلة
اليوم التي توزن هبا األعامل يف العامل هي ما ينطوي عليه العمل من عنارص
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اجلودة وجوانب اإلتقان ،وهذه املعادلة هي التي تتبارى يف مضامرها الدول
وتتسابق الرشكات ،وتتنافس املصانعّ ،
الكل ينتج ،واجلميع يصنع وهذا
مهم ،ولكن األهم من ذلك هو ما يتمتع به املنتج من نوعية وجودة ،فالعربة
بالكم ،ولذلك وضع العامل مقاييس اجلودة ملا ُينتج ،وجعلها من
بالكيف ال
ّ
آيزو تسعة آالف فام فوق ،فالقضية ليست يف األصل اإلنتاج ،وإنام تتلخص
أي إنتاج هو األجود ،والتنافس القائم اليوم بني اليابان وأمريكا ال
يف ّ
ينحرص يف كمية اإلنتاج ،وإنام ّ
حيتل التسابق عىل مستوى اجلودة والنوعية
املساحة األوسع يف حلبة هذا التنافس.
ويف وقتنا الراهن اتسعت حلبة التنافس وجتاوزت جمال الصناعة
وجودهتا ،ففي إطاللة عىل املشهد اإلعالمي والثقايف يف العامل نكتشف
بسهولة هذا التسابق احلثيث والسعي املتواصل من أجل تقديم أفضل
مادة إعالمية وفكرية وثقافية من حيث التأثري واالستقطاب ،وما هذه
الفضائيات وحمطات اإلعالم املتنوعة ومواقع اإلنرتنت اللاّ حمدودة إلاّ
انعكاس هلذا التنافس املحموم ،وكام تعلمون فإننا كمسلمني نعيش يف قلب
هذه احللبة ،بل إننا من املستهدفني األوائل هلذا النشاط اإلعالمي والثقايف
والفكري اهلادف.
فأبناؤنا وشبابنا هم اهلدف األساس هلذه احلمالت الثقافية الغازية،
وأصبح من الطبيعي أن يتلقى هذا اجليل من أبنائنا أفكاره وأنامط سلوكه
من الفضائيات واإلنرتنت وغريها من وسائل اإلعالم والثقافة ،كام يتلقى
من احلسينيات واملساجد والنوادي الثقافية والفكرية ،وهكذا فنحن نعيش
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حالة التنافس شئنا أم أبينا ،وهذه احلالة تفرض علينا جهو ًدا إضافية
مؤثرا يف هذا
رقما ً
لرفع مستوى خطابنا وتطوير آلياتنا ووسائلنا لنكون ً
الرصاع الشامل الذي متثل الثقافة والفكر أهم ساحاته ،وأكثرها تعقيدً ا،
وأي تقصري أو قصور يف هذا اجلانب إنام هو خطوة تراجعية تتيح مساحة
ّ
ملنافسينا أن يتقدموا أو يتفوقوا علينا من خالل االستحواذ عىل عدد أكرب
من أبنائنا وشبابنا .وعلينا أن نكون بمستوى هذا التحدّ ي ،فلم تعد القضية
ربا وألقي خطا ًبا ،وإنام صار نوع اخلطاب وجودته وما ينطوي
أنني أرتقي من ً
عليه من عنارص القوة والتأثري هو األمر األهم يف هذا النشاط.
وعىل هذا األساس فنحن ملزمون بالتفكري وبذل اجلهود املضاعفة عىل
صعيد رفع مستوى خطابنا وإعالمنا بكل ألوانه وأشكاله.

وحينام نرجع إىل ثقافتنا وتراثنا اإلسالمي فإننا نلتقي بنوعني من
التأكيدات والتعاليم ،أحدمها ّ
حيث عىل العمل مطل ًقا كام يف قوله تعاىل:
{و ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسيرَ َ ى ال َّل ُه َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوالمُْ ْؤ ِمن َ
ُون}[سورة التوبة،
َ
اآلية ،]105:بينام استهدفت نصوص وخطابات أخرى الدفع باجتاه إتقان
العمل ورفع مستوى اجلودة فيه .يقول تعاىل فيام يتعلق بالتخاطب مع
الناس {و ُق ْل لِ ِعب ِ
ادي َي ُقو ُلوا ا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}[سورة اإلسراء ،اآلية،]53:
َ
َ
وهذه اآليات رصحية يف املطالبة برفع مستوى اخلطاب إىل أفضل درجة
وأحسن نوعية .مل يعد األمر أن نطلق الكالم وكفى ،وليست القضية أن
نمأل ظر ًفا زمن ًيا معينًا خطاب ًة وحدي ًثا وإنام املطلوب هو احلرص عىل أن
يرتقي اخلطاب إىل أفضل مستوى وأجود نوعية ممكنة.
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وكذلك حينام ندخل يف رصاع ونقاش مع التيارات الفكرية األخرى
واخلطابات املتنوعة املنافسة ،ال بدّ من إدارة هذا امليدان بأفضل ما يمكن
من الكالم ،وبأنجح األساليب وأحسن الوسائل .ولذلك يقول تعاىل:
{وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}[سورة العنكبوت ،اآلية.]46:
َ
ال بدّ من إحراز التفوق عىل اآلخرين لكسب اجلولة حينام حيتدم الرصاع
ويشتدّ التنافس.

وال يقترص األمر عىل ساحة الفكر وميدان اإلعالم ونوادي النقاش،
وإنام يتعدّ ى إىل نوعية املواجهة العملية وكيفية التعامل مع اآلخر حيث
يرشدنا القرآن إىل أن نتبنّى األسلوب األحسن يف قوله تعاىل{ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي
ِه َي َأ ْح َس ُن}[سورة المؤمنون ،اآلية .]96:وهكذا أهيا اإلخوة العلامء واملب ّلغون،
إن النصوص اإلسالمية تؤكد عىل جودة العمل وحتصينه كتأكيدها عىل أصل
العمل وإنجازه ،وك ّلكم ـ بحمد ال َّله ـ يف صميم أجواء هذه النصوص ومن
أهل العلم واال ّطالع هبا.

وفيام ينقل عن رسول ال َّله Aكدرس بليغ يف هذا املجال حينام دفن
حريصا عىل إتقان هذا
ولده إبراهيم ،وأحلده مع مجع من الصحابة كان
ً
العمل وأن توضع كل لبنة وحجرة يف مكاهنا املناسب ،وأن تسدّ الثغرات
واالنفراجات بني الصخور ،وقدّ ر النبي أن عمله هذا يثري تساؤلاً يف نفوس
أصحابه ومؤ ّداه ،هل حيتاج القرب إىل كل هذا اإلتقان ،وأجاب عن ذلك
حيب عبدً ا إذا عمل عملاً أن يتقنه»[[[،
باحلديث املشهور عنه« :إن ال َّله ّ
[[[ وسائل الشيعة ،ج 3ص.230
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وحتى الذبح يأمرنا رسول ال َّله أن نأيت به عىل أحسن وجه ،وذلك يف
قوله« :Aإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»[[[.

ونخلص من هذا املوجز أنه ليس من الصحيح أن نخطب كيفام اتفق
وال نرتيض ألنفسنا ،إال بإتقان خطاباتنا واإلعداد هلا والتفكري يف عنارص
يفجر املواهب ويرفع من
قوهتا وإبعاد كل عنارص الضعف فيها ،وذلك ما ّ
مستوى العامل واخلطيب واملب ّلغ ،إضافة إىل جعله قري ًبا من األهداف التي
ّ
يتوخاها حني إعداد اخلطاب وإلقائه.

فاملتل ّقي يعقد مقارنة بني ما يتلقى من خطابات وما يسمع من كالم،
حتى وإن مل يقصد ذلك.

عوامل الإتقان
بعد أن عرفنا أمهية اخلطاب وانعكاساته عىل املتلقي وعىل اخلطيب
نتساءل عن أهم العوامل وأفضل السبل ذات املدخلية يف عملية اإلعداد
ورفع مستوى اخلطاب ،ويمكننا أن نجيب من وحي التجربة واملالحظة
عن هذا التساؤل املرشوع ،فإن ذلك يتلخص يف ثالثة عوامل:

العامل الأول� :سعة �أفق الخطيب ثقاف ًيا ومعرف ًيا
فكلام كانت ثقافة اخلطيب أوسع ،ومعارفه أعمق ،كانت قدرته عىل
إتقان اخلطاب أكرب ،ويؤسفنا القول إن البعض منّا ،نحن طلبة العلوم
[[[ مسلم بن الحجاج النيسابوري .صحيح مسلم ،الطبعة األولى 1419هـ( ،الرياض:
دار المغني) ،ص ،1080حديث .1955
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الدينية ال جيهد نفسه يف كسب املعرفة واال ّطالع الثقايف ،وقد استمعنا إىل
كالم أمري املؤمنني Eالذي يعترب فيه الدعوة باللسان جها ًدا وذلك يف
قوله« :Eال َّله ال َّله يف اجلهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» ،واشتقاق
جلهد
جلهد والتعب واملشقة ،أو من ا ُ
اجلهاد كام يقول اللغويون :إما من ا َ
وهو بذل الوسع والطاقة ،ولذلك عىل من يريد أن يامرس اخلطابة أن يعلم
أنه يزاول عملاً جهاد ًيا يفرض عليه درجة عالية من االستعداد ،فليس من
يتدرب عىل فنون
احلكمة أن ّ
يزج اإلنسان بنفسه يف ساحة املعركة قبل أن ّ
القتال ويكمل أه ْبة االستعداد ،ونحن نعيش يف زمن مثايل من حيث توفر
وسائل املعرفة ومنابع الثقافة ،فأين نحن من أولئك العلامء يف أزمنة متقدّ مة
حينام كانوا يفتقرون إىل أبسط الوسائل ويعيشون ظرو ًفا غاية يف الصعوبة،
فال يمتلكون ما نمتلك من وسائل اإلنارة والتكييف ،ومل تكن الكتب التي
بني أيدهيم عىل هذا املستوى من الطباعة الواضحة التي تريح الناظر إليها،
ومع ذلك حتدثنا سريهم عن اجلهود اجلبارة التي كانوا يبذلوهنا ،والليايل
فسخروا ّ
ّ
كل أوقاهتم الرشيفة يف طلب العلم
الطوال التي يسهروهنا،
وكسب املعرفة ،واإلنسان املؤمن مطالب يف بذل كل جهد مضاعف وعىل
مجيع املستويات.

فإذا نظرنا إىل اجلانب العبادي فال تتوقف التعاليم عند الواجب املحدد
من الصالة مثلاً  ،وإنام حتفز املؤمن وحت ّثه عىل أن يضاعف عبادته لتكون
صالته أضعاف املفروضة عليه ،عىل مستوى الواجب اإللزامي ،فاملؤمن
ح ًقا من صىل  51ركعة يف اليوم والليلة ،وكذلك احلال بالنسبة إىل الصالة
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نفسها فهي أقل وأقرص بكثري فيام لو اختزلنا أعامهلا واقترصنا منها عىل
الواجب فقط ،وإنام نحن نؤ ّدهيا مع ما ورد فيها من مستحبات.
فاجلهد اإلضايف أمر مطلوب عىل مجيع املستويات ،طل ًبا للكامل
واإلتقان ،وطالب العلم يف حوزاتنا الدينية ال ينبغي أن يكتفي باملنهج
العلمي املقنن يف مدرسته ،فذلك هو احلدّ األدنى والدرجة املناسبة،
مفتوحا يف التسابق والتنافس اللاّ حمدود يف طلب العلم
ولكن امليدان يبقى
ً
واكتساب املعرفة وتوسعة الثقافة ،وهذا هو العامل األول من عوامل إتقان
اخلطاب.

تعرف خ�صو�صيات المخاطبين
العامل الثانيّ :

ومن العوامل املهمة يف إتقان اخلطاب أن يكون اخلطيب حمي ًطا وعار ًفا
ّ
فلكل جمتمع
بالظروف االجتامعية للمخاطبني وعىل أكثر من صعيد،
ّ
ولكل
خصوصياته ومشاكله ومستواه ،ولكل بيئة ما يميزها عن غريها،
مقام مقال ،فاملعرفة تساعد اخلطيب عىل أن يك ّيف خطابه بام يتالءم مع
أجواء املخاطبني وظروفهم وجينّبه الوقوع يف اهلفوات ويقيه العثرات .فقد
نص :العارف
روي عن اإلمام الباقر« :Eالعامل العارف بزمانه ـ ويف ّ
بأهل زمانه ـ ال هتجم عليه اللوابس»[[[ ،وخري مثال لوعي ظروف املجتمع
واختالف طبائعه ما نالحظه يف سرية األنبياء وقصصهم وطرائق عملهم،
أمرا عفو ًيا ،وإنام
نبي يركّز عىل قضية وهيتم بمحور معينّ  ،وليس ذلك ً
فكل ّ
وتعرف أوضاعه وحماولة إصالحها.
مر ّده إىل تشخيص واقع املجتمع ّ
[[[ الكافي .ج 1ص.26
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فنبي ال َّله إبراهيم كان تركيزه عىل التوحيد ونبذ عبادة األصنام ،قال
ّ
ِ
يم[}...سورة الشعراء ،اآليات 69 :ـ  ،]89وقد
تعاىلَ :
{وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ إِ ْب َراه َ
بذل النبي إبراهيم يف هذا املجال أكثر جهوده وكان جهاده يف هذا امليدان.

بينام انص ّبت جهود موسى Eعىل حمور آخر ،فال نجد يف قصة موسى
ما كان يف قصة إبراهيم ،من حديث األصنام واألوثان ،وإنام يندر أن يذكر
ذلك ،ولكن املحور الذي ركّز عليه موسى يتمثل يف قوله تعاىل{ :ا ْذ َه َبا إِلىَ
فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط َغى}[سورة طه ،اآلية ،]43 :فاألمر هنا يتعلق بمقارعة االستبداد
السيايس ،مع أننا نجد بعض اإلشارات إىل وجود األصنام
والطغيان
ّ
ِهِ
{اج َع ْل َلنَا إِلهَ ًا َكماَ لهَُ ْم آل َ ٌة}[سورة
يف قوله تعاىل عىل لسان قوم موسىْ :
األعراف ،اآلية ،]138 :ولكن األمر األساس ملوسى كان يرتكز عىل مقارعة
ولنبي ال َّله لوط مهمة أخرى ،فقد أنيط به معاجلة
الطغيان واالستبداد،
ّ
الفساد األخالقي كام حيدّ ث القرآن يف قوله تعاىل ،حيكي خطاب لوط
ُون ا ْل َف ِ
لقومه{ :إِ ْذ َق َال لِ َق ْو ِم ِه إِ َّنك ُْم َلت َْأت َ
اح َش َة َما َس َب َقك ُْم ِهِ َبا ِم ْن َأ َح ٍد ِم َن
ني}[سورة العنكبوت ،اآلية .]28 :وكانت رسالة شعيب Eيف مكافحة
ا ْل َعالمَِ َ
االقتصادي املتفيش يف جمتمعه آنذاك ،فكان خياطب قومهَ { :ف َأ ْو ُفوا
الفساد
ّ
ا ْل َك ْي َل َوالمِْ َيز َ
ان}[سورة األعراف ،اآلية.]85 :
ويف اختالف نمط اخلطاب القرآين بني اآليات املكية واملدنية مثال
واضح عىل مراعاة الظروف وتشخيص البيئة االجتامعية ،فاآليات النازلة
يف املدينة ختتلف عن تلك النازلة يف مكة من حيث األسلوب ورضب
وكل ذلك ّ
األمثال وحماور الرتكيزّ ،
يدل عىل مدخلية عنرصي الزمان
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واملكان يف حتديد نوع اخلطاب واختيار أساليب أدائه .فعندما تكون مب ّل ًغا
يف سورية فأنت يف وضع خيتلف عنه فيام لو كنت مب ّل ًغا يف لبنان مثلاً أو
يف اهلند أو الباكستان ،ومن هنا تربز قيمة التشخيص الذي يقوم به املب ّلغ
لطبيعة املجتمع الذي يؤدي فيه رسالته.

قادرا عىل إنجاز هذه املهمة
وجدير باإلشارة إىل أن املب ّلغ قد ال يكون ً
بمفرده ،وهنا يأيت دور املؤسسة التبليغية يف إسعافه وتزويده بتفاصيل
ومعلومات يستعني هبا عىل تكوين صورة قريبة من واقع الوسط االجتامعي
الذي يعمل فيه.

العامل الثالث ح�سن الإعداد والتح�ضير للخطاب
فقد ع ّلمتنا التجربة أن اخلطاب الذي نستعدّ له ونحسن إعداده بشكل
جيد يكون خطا ًبا مناس ًبا ،وينطوي عىل قدر مهم من التأثري يف نفوس
السامعني ،بينام ال يأيت اخلطاب االرجتايل الفاقد لإلعداد والتحضري بنفس
النتائج ،وإنني ألشعر قبل غريي بضعف هذا اخلطاب وحمدودية تأثريه،
وهذا أمر طبيعي وبدهيي ،ولذلك فعىل اإلنسان أن يستعدّ لكل حديث مهام
كانت أمهيته ،حتى وإن كان لقا ًء فرد ًيا ،فتحديد نوع البداية ،وحتديد مواطن
التوقف واالنطالق وأسلوب احلديث ،والعوامل املؤثرة عىل املخاطب ،مما
يساعد عىل نجاح املهمة ،وكل إنسان يريد لعقله أن حُيرتم ،ولكلمته أن
تُسمع عليه ألاّ يغفل هذا األمر.

ولذلك ورد عن أمري املؤمنني« :Eلسان العاقل وراء قلبه ،وقلب
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األمحق وراء لسانه»[[[.

فاإلنسان املؤمن جيب أن يستعدّ جيدً ا ويفكر فيام يتحدث به ،وينقل يف
هذا املجال عن الشيخ اخلطيب حممد تقي فلسفي ،Dوهو من كبار اخلطباء
يف هذا العرص :أنه ال يلقي خطا ًبا أو حمارضة قبل أن يستعدّ هلا بالتحضري
ملدة ال تقل عن ثامن ساعات ،وقد طبعت له كتب وترمجت إىل اللغة العربية
وفيها الكثري من الفوائد العلمية والثقافية.

وكذلك الدكتور الشيخ أمحد الوائيل Dكان هو اآلخر يبذل جهدً ا
كبريا يف اإلعداد والتحضري ،مما رفع مستوى خطابه وحمارضاته إىل ما هو
ً
معروف عنها من اجلودة واإلتقان ،ولذلك فال جمال لالستهانة والتكاسل
خيص التهيؤ لكل عمل أ ًّيا كان حجمه ومهام كانت طبيعته ،ونحن
فيام ّ
عرصا تتوفر فيه كل مستلزمات اإلعداد واإلتقان.
نعيش ً
فاملصادر متوفرة ،وعناء الوصول إليها يكاد ال يذكر ،إضافة إىل كافة
الوسائل والعوامل املساعدة ،فال يبقى عىل املب ّلغ إال أن يعترص ذهنه،
وحيرك عقله ،ويفكّر يف موضوعه ،ثم يعود إىل املصادر ذات الصلة ،إضافة
ّ
إىل التشاور مع املحيط االجتامعي من حوله ،لتكتمل لديه عنارص اخلطاب
اجل ّيد والعمل املتقن.

من املمكن لكل منكم وهو يذهب للتبليغ يف إحدى املدن أن ينظم
زيارات لبعض الشخصيات يف البلد للتشاور معهم واالستفادة من آرائهم؛

[[[ وسائل الشيعة ،ج 51ص.281
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ألهنم أعرف بشؤون مدهنم.

وهكذا تنتظم هذه العوامل الثالثة :التفكري ،ومراجعة املصادر،
واستشارة الناس ،يف إنتاج خطاب متقن ،وحديث ينطوي عىل الكثري من
عنارص التأثري واإلجيابية ،ويتجنّب الكثري من نقاط الضعف والسلبية.
III

الف�صل الثالث

الأداء االجتماعي ر�ؤية وتقويم

عالم الدين بين التوا�ضع ّ
وت�ضخم الذات
عامل الدين كيف ينظر إىل نفسه؟

وكيف يرى اآلخرين بالنسبة إىل ذاته؟

أساسا
إن نظرة اإلنسان إىل ذاته حتدّ د رؤيته إىل اآلخرين .وتشكل
ً
وأرضية لنمط تعامله وعالقته هبم.
وألمهية العالقة بني عامل الدين واملجتمع ،وتأثري مستواها عىل احلالة
الدينية ،وملا يدور يف بعض األوساط من تساؤالت ومالحظات ،حول
واقع هذه العالقة ،من خالل بعض النامذج واملامرسات ،فسنعالج هذا
املوضوع عرب زاوية مهمة من زواياه ،هي النظرة التي يكّوهنا عامل الدين عن
ذاته جلهة موقعيته من اآلخرين ،وموقعيتهم بالقياس إليه.

ت�ضخّ م الذات

يتفوق هبا عىل من حوله ،فقد تصيبه
حينام يمتلك إنسان نقاط قوة ّ
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ٍ
حارضا دائماً يف ذهنه ،ويغفل
حينئذ حالة من اإلعجاب بذاته ،فيكون مت ّيزه
ً
عماّ لديه من ثغرات ونواقص ،فتنمو وتزداد يف شخصيته ،كام يتجاهل نقاط
واعتبارا ،بل ينظر إليهم دائماً من خالل
قوة اآلخرين ،فال يرى هلم قيمة
ً
تفوقه ومتيزه.
يذكر األبشيهي يف كتابه املستطرف بعض النامذج من املصابني بمرض
انتفاخ الذات ،فينقل عن جذيمة األبرش  :أنه كان ال ينادم أحدً ا لتكربه،
ويقول :إنام ينادمني الفرقدان ،أي الشمس والقمر!!

أما ابن عوانة فقد قال لغالمه يو ًما :اسقني ما ًء .فقال الغالم :نعم .فقال
فصفع!! ودعا يو ًما
ابن عوانة :إنام يقول نعم من يقدر أن يقول ال ،اصفعوهُ ،
استقذارا ملخاطبته!!
فال ًّحا فكلمه ،فلام فرغ دعا بامء فتمضمض به
ً
وقال املرسور بن هند لرجل :أتعرفني؟ قال :ال .قال :أنا مرسور بن
ونكسا ملن مل يعرف القمر [[[ .
فتعسا
ً
هند .قال :ما أعرفك .قال ً

هذا هو مرض انتفاخ الذات وتضخمها ،وهو داء خطري ،قد حيصل
بسبب موقع السلطة والقوة ،أو بامتالك املال والثروة ،أو بتحصيل مستوى
علمي ومكانة دينية اجتامعية.
ّ
معرض جلرثومة هذا املرض ،فإذا مل يراقب
لذلك ،فعامل الدين ّ
ذاته ،ومل جيتهد لتهذيبها وتثبيت مناعتها ،فقد يصبح ضحية هلذا املرض
اخلطري ،الذي تنعكس آثاره وأرضاره عىل سمعة الدين ،واحلالة الدينية

[[[ محمد بن أحمد األبشيهي .المستطرف في كل فن متسظرف ،ج ،1الطبعة الثانية
2000م ،المطبعة العصرية ،ص.223
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بشكل عام.

ويرى الشيخ أبو حامد الغزايل أن احتامل إصابة العامل هبذا املرض أكثر
من غريه ،يقول يف (إحياء علوم الدين)« :وما أرسع الكرب إىل العلامء! ولذلك
بعزة العلم ،يستشعر
يتعزز ّ
قال« :Aآفة العلم اخليالء» فال يلبث العامل أن ّ
يف نفسه مجال العلم وكامله ،ويستعظم نفسه ،ويستحقر الناس ،وينظر إليهم
نظره إىل البهائم ،ويستجهلهم ،ويتوقع أن يبدؤوه بالسالم ،فإن بدأه واحد
منهم بالسالم ،أو ر ّد عليه بِ ُبرش ،أو قام له ،أو أجاب له دعوة ،رأى ذلك
صنيعة عنده ،ويدً ا عليه يلزمه شكرها ،واعتقد أنه أكرمهم ،وفعل هبم ما ال
شكرا له عىل صنيعه،
يستحقون من مثله وأنه ينبغي أن يرقوا له ،وخيدموه ً
ربهم ،ويزورونه فال يزورهم ،ويعودونه فال
ربونه فال ي ّ
بل الغالب أهنم ي ّ
قرص
يعودهم ،ويستخدم من خالطه منهم ،ويستسخره يف حوائجه ،فإن ّ
فيه استنكره كأهنم عبيده أو أجراؤه ،وكأن تعليمه العلم صنيعة منه إليهم،
ومعروف لدهيم ،واستحقاق حق عليهم. [[[». . .

�أر�ضية االبتالء
كيف يبتىل عامل الدين هبذا املرض اخلطري؟

وكيف تتس ّلل جرثومته إىل نفسه؟

إن عامل الدين كسائر البرش ،خملوق يف هذه الدنيا لالبتالء واالمتحان

[[[ أبوحامد الغزالي .إحياء علوم الدين ج ،3الطبعة األولى 1992م (بيروت :دار
الهادي) ،ص.506
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من قبل ال َّله تعاىل ،واالمتحان اإلهلي أساليبه ووسائله متنوعة ،فقد يكون
عرب إغداق النعم واخلريات ،أو اإلصابة بالشدائد واألزمات ،يقول تعاىل:
{ َو َن ْب ُلوك ُْم بِالشرَّ ِّ َوالخْ َيرْ ِ فِ ْتنَ ًة َوإِ َل ْينَا ت ُْر َج ُع َ
ون}[سورة األنبياء ،اآلية.]35 :

وكام يكون املال أو املنصب ،أو اجلامل مادة لالمتحان ،فكذلك تكون
نعمة العلم مور ًدا لالمتحان ،وعىل أساس طريقة التعامل مع هذه النعمة
تتقرر درجة العبد عند ال َّله تعاىل.
ّ
يمر به عامل الدين من
ولكي تتضح صورة ومعامل هذا االمتحان الذي ّ
هذه الزاوية ،نشري إىل النقاط التالية:

اً
قدرا وقيمة تؤهل من حيمله لالعتزاز به ،ويتجىل
أول:ال شك أن للعلم ً
فضل العلم عند صاحبه أكثر حينام يعيش يف أوساط اجلاهلني،
متميزا عليهم بمعرفة ما
فرياهم حمتاجني إىل علمه ،وجيد نفسه
ً
جيهلون.
وقد يكون هذا من بواعث ال ُع ْجب وانتفاخ الذات عند بعض
محلة العلم ،وخاصة عند من ال خيتلط بأنداده أو املتفوقني عليه من
العلامء ،فيعيش دائماً الشعور بالتم ّيز يف الوسط املحيط به.

أما من يلتقي املتقدمني عليه يف العلم ،أو املقارنني له يف الفضل،
فقد يساعده ذلك عىل التوازن يف مشاعره وتقويمه لذاته.
ولعل البعض يف عزوفه عن التالقي مع الفضالء من أبناء صنفه،
واقتصاره عىل خمالطة أتباعه وطالبه ومريديه ،إنام يريد العيش دائماً
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يف حالة الشعور بالتميز الذايت.

ثانيا:هناك نصوص دينية كثرية تتحدث عن فضل العامل ومكانته ،حيث
ً
ِ
تقرر اآلية الكريمة قوله تعاىلُ { :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّلذي َن َي ْع َل ُم َ
ون
ّ
ِ
َوا َّلذي َن الَ َي ْع َل ُم َ
تفوق العامل يف صيغة
ون}[سورة الزمر ،اآليةّ ،]9 :
سؤال تقريري.

وجاء يف احلديث الرشيف عن النبي« :Aفضل العامل عىل
الشهيد درجة»[[[ ،وعنه« :Aإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب
العلم»[[[ ،وعنه« :Aطالب العلم تبسط له املالئكة أجنحتها
رىض بام يطلب»[[[ ،وعنه« :Aفضل العامل عىل العابد كفضل
القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب»[[[.
وأحاديث وروايات عديدة كثرية يف تبيني فضل العامل ومكانته،
هذه النصوص حينام ي ّطلع عليها ويقرؤها من أويت نصي ًبا من
العلم ،فقد حتدث له نو ًعا من الغرور وال ُع ْجب إذا اعترب نفسه
مصدا ًقا ومور ًدا النطباقها.

ثالثًا:ما حيظى به عامل الدين من تقدير واحرتام يف أوساط مجهور الناس،
الذي يتجىل يف قيامهم له إذا دخل عليهم ،وتقديمه يف األمور،
[[[ الفضل بن الحسن الطبرسي .مجمع البيان ج ،9الطبعة األولى 1995م( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.418
[[[ كنز العمال .حديث .28726
[[[ المصدر نفسه .حديث .28747
[[[ المصدر نفسه .حديث .28795
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وإيثاره بصدر املجلس ،وتقبيل جبينه أو يده ،كام هي العادة يف
بعض املجتمعات ،والرجوع إىل رأيه يف خمتلف املسائل والشؤون،
يعزز مشاعر االعتزاز بالذات ،واإلحساس بالتم ّيز.
كل ذلك قد ّ

بالطبع ،فإن احرتام أهل العلم وتقديرهم ،أمر مطلوب ،يدفع
إليه العقل ،ويأمر به الرشع؛ ألن ذلك مظهر الحرتام الدين والعلم،
ومقدمة لالستجابة إلرشاد العلامء وتعليمهم .ورد يف احلديث عن
رسول ال َّله« :Aمن استقبل العلامء فقد استقبلني ،ومن زار العلامء
فقد زارين ،ومن جالس العلامء فقد جالسني ،ومن جالسني فكأنام
جالس ريب»[[[ ،وعنه« :Aأكرموا العلامء فإهنم ورثة األنبياء فمن
أكرمهم فقد أكرم ال َّله ورسوله»[[[.

التربية الروحية الأخالقية

كام قد يكون املال والثروة سب ًبا لالنحراف والطغيان {إِ َّن ِ
نس َ
ان
اإل َ
اس َت ْغنَى}[سورة العلق ،اآليتان .]7-6 :وقد تكون السلطة
َل َي ْط َغى * َأ ْن َرآ ُه ْ
داف ًعا للظلم واالستبداد ،كذلك قد يصبح العلم باع ًثا للغرور والتكرب،
لذلك ورد عن السلف« :إن للعلم طغيانًا كطغيان املال»[[[.

ومن أجل حتقيق التوازن النفيس عند اإلنسان ،وللسيطرة عىل مجوح
مشاعره وأحاسيسه الذاتية ،ال بدّ من الرتبية الروحية األخالقية.

[[[ كنز العمال .حديث .28883
[[[ المصدر نفسه .حديث .28764
[[[ إحياء علوم الدين .ج ،3ص.527
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وعامل الدين إذا توفر عىل رصيد ٍ
كاف من تزكية النفس ،يكون لديه
مناعة وحصانة من مرض ال ُع ْجب والغرور ،وسائر األدواء األخالقية.
لذلك يقدّ م القرآن الكريم التزكية عىل التعليم ألمهيتها وأولويتها ،بقول
ِ
ِ
تعاىلَ { :ي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َزك ِ
ْم َة}[سورة
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ْم ا ْلكت َ
َاب َوالحْ ك َ
الجمعة ،اآلية.]2 :

وتؤكّد النصوص الدينية عىل رضورة تزكية النفس أولاً  ،خاصة
نصب نفسه للناس إما ًما
بالنسبة لعامل الدين ،يقول اإلمام عيل« :Eمن ّ
فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه ،وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه،
أحق باإلجالل من مع ّلم الناس ومؤدهبم»[[[،
ومع ّلم نفسه ومؤدهبا ّ
ويقول« :Eكيف يصلح غريه من ال يصلح نفسه»[[[.
إن الرتبية الروحية جتعل نظرة اإلنسان إىل نفسه أكثر واقعية وموضوعية،
فكلام تقدّ م علم ًّيا ،أدرك عمق املعرفة ،وسعة آفاق العلم ،وأدرك أن ما ناله
من العلم ليس سوى نزر قليل ومقدار ضئيل ،فيسدّ بذلك منافذ ال ُع ْجب
والغرور إىل نفسه ،يقول ال َّله تعاىل{ :وما ُأوتِيتُم ِم ِ
ن ا ْلع ْل ِم إِالَّ َق ِليل}[سورة
ْ ْ
َ َ
اإلسراء ،اآلية.]85 :

وروي عن رسول ال َّله Aأنه قال« :من قال :أنا عامل فهو جاهل»[[[.
ويف وص ّيته البنه احلسن Eيقول اإلمام عيل« :Eفإن العامل من عرف أن

[[[ نهج البالغة ،حكمة .73
[[[ عبدالواحد اآلمدي التميمي .غرر الحكم ودرر الكلم ،الطبعة األولى 1987م،
(بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات).
[[[ بحار األنوار ،ج ،2ص .110
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ما يعلم فيام ال يعلم قليل فعدَّ نفسه بذلك جاهلاً »[[[.

ينقل يف سرية العامل الفيلسوف الفقيه املعروف املال هادي السبزواري
تدرس يف احلوزات
1289-1212ﻫ صاحب املنظومة الفلسفية التي ّ
العلمية ،أنه ذهب إىل كرمان دون أن يعرفه أحد ،ليبقى فيها مدة من الزمن
فدخل املدرسة العلمية هناك ،وطلب من املتو ّيل للمدرسة غرفة ،وملا مل
يكن املتويل يعرفه سأله :هل أنت من العلامء؟ فأجابه :كالّ .قال املتويل:
إن الغرف خمصوصة لطلبة العلم ،ولكنك تستطيع أن تبقى يف غرفة خادم
املدرسة لتساعده يف أعامل اخلدمة ،فوافق عىل ذلك ،وبقي كذلك حتى
عرفوا شخصيته[[[ .

كام أن العامل املحدّ ث الكبري الشيخ عباس القمي 1359-1294ﻫ
صاحب املؤلفات الكثرية املشهورة ،ملا ألف كتابه الفوائد الرضوية يف
تراجم علامء اإلمامية ووصل إىل اسمه ،كتب ما ييل« :حيث أن هذا الكتاب
الرشيف يف بيان أحوال العلامء ،مل أجد املناسب أن أترجم لنفيس إذ أين
أحقر وأقل من أن أضع نفيس يف عدادهم ،ولذا أرصف النظر عن ترمجتي
مكتف ًيا بذكر مؤلفايت» [[[.

وكان أحد الفقهاء املراجع يكتب عند توقيعه :تراب أقدام العلامء،

[[[ بحار األنوار .ج  ،74ص.221
[[[ هيئة محمد األمين .األخالق واآلداب اإلسالمية ،الطبعة األولى2000م( ،الكويت)،
ص.235
[[[ الشيخ رضي مختاري .سيماء الصالحين ،طبعة 1992م ( ،بيروت :دار البالغة)،
ص.260
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ومتداول عند كثري من العلامء أن يكتب عند توقيعه األقل أو األحقر  .هكذا
يستكثر العامل ّ
املهذب لنفسه أن يعدّ نفسه عا ًملا ،فضلاً عن أن يسيطر عليه
ال ُع ْجب والغرور ،أو يتباهى بعلمه.

العلم م�س�ؤولية وتكليف
دراسة اإلنسان للعلوم الدينية يفرتض أن جتعله أكثر إدراكًا لعظمة
وشعورا بااللتزام واملسؤولية بني يديه سبحانه ،وما يناله من
ال َّله تعاىل،
ً
العلم يكون حجة عليه أمام ال َّله تعاىل ،لذلك يتصف العلامء بشدّ ة اخلوف
واخلشية من ال َّله ،يقول تعاىل{ :إِ َّن يخَ َْشى ال َّله ِم ِ ِ ِ
ن ع َباده ا ْل ُع َلماَ ُء}[سورة
َ ْ
ماَ
فاطر ،اآلية.]28 :

امتيازا وترشي ًفا ،وعىل
فالعلم الديني مسؤولية وتكليف قبل أن يكون
ً
محلة العلم أن يضعوا نصب أعينهم التحذيرات اإلهلية املوجهة إليهم،
عرب آيات الذكر احلكيم ،وأحاديث النبي Aوعرتته الطاهرة ،Bلتكبح
مجاح النوازع الذاتية يف نفوسهم ،وليخضعوا أنفسهم دائماً وأبدً ا للمحاسبة
واملراقبة .وليتذكروا أن وضعهم أخطر من سائر الناس ،وأن الناس العاديني
أخف منهم أعبا ًء ،وأيرس حسا ًبا بني يدي ال َّله تعاىل.
ّ
هناك عدد من األحاديث الرشيفة ّ
حتذر من توظيف العلم لنيل الشهرة
والربوز االجتامعي ،جاء يف احلديث عنه« :Aمن طلب العلم ليامري به
السفهاء ،أو يكاثر به العلامء ،أو يرصف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده
من النار»[[[.

[[[ كنز العمال .حديث .29057

123

124

القيادات الدينية :الخطاب والأداء االجتماعي

ويشري عدد من األحاديث إىل عظيم حساب وعذاب حامل العلم إن
مل يكن ملتز ًما بمسؤوليته ،ورد عنه Aأنه قال« :أتيت ليلة أرسى يب عىل
قوم يقرتض شفاههم بمقاريض من نار ،فقلت :يا جربيل ،من هؤالء؟
قال :خطباء من أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون ويقرؤون كتاب ال َّله وال
يعملون به»[[[ ،وعنه« :Aإن أشدّ الناس عذا ًبا يوم القيامة عامل مل ينفعه ال َّله
بعلمه»[[[ ،وعنه« :Aالزبانية أرسع إىل فسقة محلة القرآن منهم إىل عبدة
األوثان ،فيقولون :يبدأ بنا قبل عبدة األوثان؟! فيقال هلم :ليس من يعلم
كمن ال يعلم»[[[.
وروي عن اإلمام جعفر الصادق« :Eإنه يغفر للجاهل سبعون ذن ًبا
قبل أن يغفر للعامل ذنب واحد»[[[.

هذه النصوص وأمثاهلا تذكّر عامل الدين باملسؤولية وااللتزام جتاه
علمه ،وترصفه عن ال ُع ْجب والغرور ،فال قيمة للعلم من دون تقوى ،وال
فائدة فيه إن مل يصحبه سلوك صحيح.

التوا�ضع ثمرة العلم

ّ
تضخم الذات يوحي لصاحبه أنه أفضل من سائر الناس بام نال من
العلم ،وأن عىل الناس أن يظهروا له االحرتام والتقدير ،وأن يترشفوا
و ُيسعدوا بخدمته ،وأن يقبلوا منه كل ما يقول بال نقاش وال اعرتاض،
[[[ كنز العمال .حديث .29026
[[[ المصدر نفسه .حديث .29099
[[[ المصدر نفسه .حديث .29005
[[[ بحار األنوار .ج ،2ص.27
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فهو عامل يم ّثل الرشع وينطق باسمه ،وهم عوام جهال ،وظيفتهم االنقياد
والطاعة ،وقد يرى نفسه بوابة رضا ال َّله وغفرانه ،فمن ال يوافق رأيه،
وخيضع إلرادته ،مطرود من رمحة ال َّله ،وذلك شبيه بام ا ّدعاه رجال الكنيسة
يف العصور الوسطى من بيع صكوك الغفران عىل الناس.

إن هذا التصور وهذا السلوك مناقض جلوهر العلم ،وخمالف ملضامني
الدين وتعاليمه .ذلك أن ال َّله تعاىل يمقت التكرب ويكره املتكربين ،يقول
تعاىلَ { :أ َل ْي َس فيِ َج َهن ََّم َم ْث ًوى لِ ْل ُم َت َكبرِّ ِ ي َن}[سورة الزمر ،اآلية .]60 :وعنه:A
«أمقت الناس املتكرب»[[[ ،ويأمر ال َّله تعاىل بالتواضع وحيب املتواضعني،
يبهم و حُ ِ
ِ
ني َأ ِع َّز ٍة
يقول تعاىلَ { :ف َس ْو َ
ي ُّبو َن ُه َأ ِذ َّل ٍة َعلىَ المُْ ْؤ ِمنِ َ
ف َي ْأتيِ ال َّل َه بِ َق ْو ٍم حُ ُّ ُ ْ َ
َعلىَ ا ْلكَافِ ِري َن}[سورة المائدة ،اآلية .]54 :ويقول اإلمام عيل« :Eعليك
بالتواضع فإنه من أعظم العبادة»[[[.

والعلم احلقيقي يدفع صاحبه إىل التواضع للناس ،وكلام ارتفع مستواه
العلمي ،انخفضت نفسه تواض ًعا ورقة ،جاء يف احلديث عنه« :Aمن
طلب العلم ل َّله مل يصب منه با ًبا إال ازداد يف نفسه ذلاً  ،ويف الناس تواض ًعا،
ول َّله خو ًفا ،ويف الدين اجتها ًدا ،وذلك الذي ينتفع بعلمه»[[[.
ّ
يسخرونه إلشباع
أما التعايل والتكرب فهو سمة أدعياء العلم ،الذين
نزواهتم الذاتية ،روي عنه« :Aمن طلب العلم للدنيا ،واملنزلة عند الناس،

[[[ بحار األنوار .ج ،70ص.231
[[[ المصدر نفسه .ج ،72ص.119
[[[ المصدر نفسه .ج ،2ص.34
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واحلظوة عند السلطان ،مل يصب منه با ًبا إال ازداد يف نفسه عظمة ،وعىل
اغرتارا ،ومن الدين جفا ًء ،فذلك الذي ال ينتفع
الناس استطالة ،وبال َّله
ً
بالعلم»[[[.

وهكذا فإن املعرفة الصادقة تريب اإلنسان عىل التواضع ،وتنمي يف
نفسه احرتام اآلخرين ،يقول اإلمام عيل« :Eالتواضع ثمرة العلم»[[[،
ويقول« :Eوإنه ال ينبغي ملن عرف عظمة ال َّله أن يتع ّظم»[[[.

وأخريا ،نرضع إىل ال َّله تعاىل مع اإلمام زين العابدين Eيف دعاء
ً
مكارم األخالق :حيث يقول :ال َّلهم ِّ
صل عىل حممد وآله وال ترفعني يف
ظاهرا إلاّ
عزا
الناس درجة إلاّ حططتني عند نفيس مثلها ،وال حتدث يل ً
ً
أحدثت يل ذ ّلة باطنة عند نفيس بقدرها .آمني رب العاملني.
III

[[[ بحار األنوار .ج ،2ص.35
[[[ غرر الحكم ودرر الكلم.
[[[ نهج البالغة .خطبة .147

ثمرة العلم التوا�ضع
من يشعر بالتفوق والتم ّيز عىل اآلخرين المتالكه نقطة قوة معينة،
عليه ـ من أجل ألاّ يدفعه شعوره هذا للتعايل والعجب والتكرب ـ ،أن خيضع
ومتفوق عىل غريه؟
هذا اإلحساس للبحث والتساؤل :هل هو بالفعل مم ّيز
ّ

إن نقاط القوة والتقدم متفاوتة بني الناسّ ،
وقل أن جتتمع كل عوامل
التفوق يف شخصية واحدة ،فقد يتفوق شخص يف العلم ،وآخر يف القدرة
اإلدارية ،وثالث يف امتالك الثروة ،ورابع يف نيل القوة والسلطة ،وخامس
يف اجلامل واللياقة اجلسمية ،وسادس يف احلسب والنسب ..وهكذا..

وبالتايل فإن عىل اإلنسان أن حيسب حسا ًبا لنقاط قوة اآلخرين ،وال
يتعاىل عىل أحد ،ما دام هو ال حيب أن يتكرب أحد عليه.
وكمسلمني فنحن نعتقد بأن القرب من ال َّله تعاىل ،والنجاة يوم القيامة
هو التفوق األكرب ،والنجاح األهم ،وهل يضمن إنسان لنفسه ذلك؟ هل
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وأحق برضاه وجنته من هؤالء
جيزم عامل الدين مثلاً بأنه أقرب إىل ال َّله،
ّ
العاديني الذين قد يشعر بأفضليته عليهم؟

«رب أشعث أغرب ذي طمرين ال
جاء يف حديث عن رسول ال َّلهّ :A
ألبره»[[[.
يؤبه له ،لو أقسم عىل ال َّله ّ
يقول اإلمام عيل« :Eالغنى والفقر بعد العرض عىل ال َّله»[[[.

إن املعصومني الذين اصطفاهم ال َّله تعاىل من عباده ،ورغم أهنم
يمتلكون التفوق الشامل ،والتم ّيز الكامل عىل من سواهم ،دن ًيا وآخرة ،إلاّ
ذرة من
أهنم يتصفون بأعىل درجات التواضع مع الناس ،ليس يف قلوهبم ّ
تكرب أو ٍ
ال ُع ْجب ،وال تظهر منهم بادرة ٍ
تعال عىل أحد.

فنب ّينا حممد Aوهو سيد اخللق وأكرمهم عىل ال َّله تعاىل ،والذي حاز
التفوق يف مجيع املجاالت ،لو قرأنا سريته العطرة لوجدناه املثل األعىل يف
التواضع والبساطة مع الناس ،وعىل هديه سار األئمة الطاهرون من أهل
ِ ِ
ِ
ِ
ن َهدَ ى ال َّل ُه َفبِ ُهدَ اهُ ْم ا ْقتَده}[سورة
بيته ،والصحابة األخيارُ { ،أ ْو َلئ َك ا َّلذي َ
األنعام ،اآلية.]90 :

توا�ضع الأولياء

رس من أرسار عظمة أولياء ال َّله تعاىل ،وهو ناتج من الرتبية
إن التواضع ٌّ
اإلهلية ،حيث يؤ ّدب ال َّله تعاىل أنبياءه ويوجههم إىل هذا اخللق العظيم،
[[[ كنز العمال .حديث .5953
[[[ نهج البالغة .قصار الحكم .452
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يقول ال َّله تعاىل خماطبا نبيه حممد{ :Aو ْ ِ
ني}
َاح َك لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
اخف ْض َجن َ
َ
ً
لمِ
ِ
ِ
[سورة الحجر ،اآلية .]88 :ويف آية أخرىَ { :و ْ
َاح َك َ ْن ا َّت َب َع َك م ْن
اخف ْض َجن َ

ني}[سورة الشعراء ،اآلية .]215 :وخفض اجلناح متثيل للرفق والتواضع
المُْ ْؤ ِمنِ َ
الدنو ،أو إذا
بحال الطائر إذا أراد أن هيبط إىل األرض ،خفض جناحيه يريد ّ
هتيأ حلضن فراخه ،فالطيور حينام تريد إظهار حناهنا لفراخها جتعلها حتت
أجنحتها بعد خفضها.
وممارسة التواضع عند األنبياء واألولياء عمل عبادي يتقربون به
حيب املتواضعني و ُيبغض املتكربين»[[[،
إىل ال َّله تعاىل يقول« :Aإن ال َّله ّ
وقال Aيو ًما لبعض أصحابه« :ما يل ال أرى عليكم حالوة العبادة؟ قالوا:
وما حالوة العبادة؟ قال :Aالتواضع»[[[ ،وقال عيل« :Eعليك بالتواضع
فإنه من أعظم العبادة»[[[.
حيب
وبالتواضع جيتذب األنبياء قلوب الناس لدعوهتم اإلهلية ،حيث ّ
رب عليهم .يقول اإلمام
الناس من يتواضع هلم ،بينام ينفرون ممن يتعاىل ويتك ّ
عيل« :Eثمرة التواضع املحبة وثمرة الكرب املس ّبة»[[[.

ويقرر القرآن هذه احلقيقة مؤكدً ا أن أخالق رسول ال َّله Aهي التي
ّ
استقطبت الناس للدين ،ولوال رفقه ولينه معهم ملا استجابوا لدعوته ،يقول

[[[ كنز العمال .حديث .5734
[[[ محمد مهدي النراقي .جامع السعادات ،ج ،1الطبعة السابعة 1422ﻫ( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.394
[[[ بحار األنوار .ج ،72ص.119
[[[ غرر الحكم ودرر الكلم.
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يظ ا ْل َق ْل ِ
ال َّله تعاىلَ { :فبِماَ َرحمْ َ ٍة ِم ْن ال َّل ِه لِن َْت لهَُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا َغ ِل َ
ب الَ ْن َف ُّضوا
اس َت ْغ ِف ْر ْم َو َش ِ
او ْرهُ ْم فيِ األَ ْم ِر}[سورة آل عمران،
ِم ْن َح ْولِ َك َفا ْع ُ
ف َعن ُْه ْم َو ْ
لهَُ
اآلية.]159 :
وإذا كان التواضع مطلو ًبا من كل أحد فإن عامل الدين هو األوىل
واألجدر بمامرسة هذا اخللق الكريم ،النفتاحه عىل تعاليم اإلسالم،
ولتصدّ يه للدعوة واإلرشاد ،وملوقعيته الدينية يف أنظار الناس ،حيث تتشكل
النظرة عن الدين عند الكثريين من خالل شخصيته وسلوكه ،وبالتواضع
واألخالق الكريمة ،يقدم عن الدين صورة مجيلة وانطبا ًعا حسنًا ،جتتذب
النفوس إىل الدين ،أما إذا كان مبتل ًيا بداء ال ُع ْجب وتضخم الذات ،فسيفشل
مشوها للحالة الدينية.
نموذجا
يف كسب القلوب ،ويقدم
ً
ً

ونقتبس من مدرسة األخالق النبوية بعض معامل خلق التواضع،
نرباسا للدعاة إىل ال َّله ،واملهتمني بالشأن الديني واالجتامعي.
لتكون ً

عدم االهتمام بالت�شريفات
تنشأ يف كل جمتمع أعراف وتقاليد إلظهار االحرتام والتقدير
للشخصيات البارزة ،وملوقعية عامل الدين يف املجتمع اإلسالمي ،فإن
الناس يبدون له الكثري من مظاهر اإلجالل والتعظيم ،فيقومون الحرتامه
وخيصونه بصدر املجلس ويبادرونه بالسالم والتحية،
جملسا،
ّ
إذا دخل ً
ويق ّبلون رأسه أو يده ،ويقدِّ مونه عليهم يف خمتلف املواقع واملواقف ...إىل
ما هنالك من مراسيم وتقاليد متنوعة ،وقد تتفاوت من جمتمع إىل آخر.
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بالطبع فإن احرتام عامل الدين وتقديره أمر مطلوب ،ومر ّغب إليه
رش ًعا ،كام تدل عىل ذلك النصوص الواردة ،لكن عامل الدين نفسه ينبغي ألاّ
كبريا يف نفسه ،فتصبح تلك الترشيفات وكأهنا واجب
يعطي لذلك
ً
اعتبارا ً
عىل الناس نحوه ،وأهنا حق طبيعي له ،ينزعج إذا ما قصرّ أحد يف أدائها
جملسا ومل يقم له بعض احلارضين ،أو مل يفسحوا له صدر
جتاهه ،فلو دخل ً
أثرا يف نفسه.
املجلس ،أو مل يقدموه أو ما أشبه ،فإن ذلك جيب ألاّ يرتك ً
وبعبارة أخرى ،فإنه ال يبحث عن تلك الترشيفات ،وال هيتم هبا.
إن القيام عند قدوم املؤمن ،وخاصة العامل ،أو من كان من ساللة
النبي ،Aأمر مستحب ،فقد ورد عن إسحاق بن عامر قال :قلت أليب عبد
ال َّله الصادق : Eمن قام من جملسه تعظيماً لرجل؟ فقال :Eمكروه إلاّ
لرجل يف الدين[[[.
وقد ورد يف السرية النبوية أنه Aكان يقوم احرتا ًما لبعض القادمني
عليه ،إلاّ أنه Aكان يكره قيام الناس له لشدة تواضعه.
أحب أن يمثل له
جاء يف احلديث عن رسول ال َّله Aأنه قال« :من
ّ
الرجال قيا ًما فليتبوأ مقعده من النار»[[[ ،ورد هذا احلديث يف سنن أيب
داوود ويف وسائل الشيعة ومستدركها وبحار األنوار.

وعن أيب أمامة قال :خرج علينا رسول ال َّله Aمتوك ًئا عىل عصا ،فقمنا

[[[ بحار األنوار .ج ،72ص.466
[[[ أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داوود ،،الطبعة األولى 1988م،
(بيروت :دار الجنان ـ مؤسسة الكتب الثقافية) ،حديث .5229
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بعضا»[[[.
إليه ،فقال« :ال تقوموا كام تقوم األعاجم ،يع ّظم بعضها ً

الزراد يف أصله قال :سمعت أبا عبد ال َّله الصادق Eيقول:
وعن زيد ّ
إن رسول ال َّله Aخرج ذات يوم من بعض حجراته إذا قوم من أصحابه
جمتمعون ،فلام برصوا برسول ال َّله Aقاموا .قال هلم :اقعدوا وال تفعلوا كام
يفعل األعاجم تعظيم[[[.

أحب إليهم من رسول
وعن أنس بن مالك قال :مل يكن شخص
ّ
ال َّله ،Aوكانوا إذا رأوه مل يقوموا إليه ملا يعرفون من كراهيته لذلك[[[.
وقال أبو الدرداء :كان رسول ال َّله Aيف بعض األوقات يميش مع
األصحاب فيأمرهم بالتقدم ،ويميش يف غامرهم[[[.

ذر الغفاري قال :رأيت سلامن وباللاً ُيقبالن إىل النبي Aإذ
وعن أيب ٍّ
انكب سلامن عىل قدم رسول ال َّله Aيق ّبلها ،فزجره النبي Aمن ذلك ،ثم
ّ
قال له :يا سلامن ال تصنع يب ما تصنع األعاجم بملوكها أنا عبد من عبيد
ال َّله[[[.
ونقل الرشيف الريض يف هنج البالغة أن اإلمام عل ًيا Eعند مسريه إىل
فرتجل له دهاقينها أي زعامء الفالحني واشتدّ وا بني يديه،
مر باألنبار ّ
الشام ّ
[[[ سنن ابي داوود .حديث .5230
[[[ الشيخ علي النمازي .مستدرك سفينة البحار ،ج ،8طبعة 1418ﻫ( ،قم :مؤسسة النشر
اإلسالمي) ،ص.632
[[[ بحار األنوار .ج ،16ص.229
[[[ المصدر نفسه .ج ،70ص.206
[[[ المصدر نفسه .ج ،73ص.63
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لق منا نع ّظم به أمراءنا .فقال:
فقال :Eما هذا الذي صنعتموه؟ فقالواُ :خ ٌ
وال َّله ما ينتفع هبذا أمراؤكم! وإنكم لتش ّقون عىل أنفسكم ،وتشقون به يف
آخرتكم[[[.
وعن هشام بن سامل عن اإلمام الصادق Eقال :خرج أمري املؤمننيE
عىل أصحابه وهو راكب ،فمشوا خلفه ،فالتفت إليهم فقال :لكم حاجة؟
نحب أن نميش معك ،فقال هلم :انرصفوا
فقالوا ال يا أمري املؤمنني ،ولكنا
ّ
فإن ميش املايش مع الراكب مفسدة للراكب ومذ ّلة للاميش .قال :وركب
مرة أخرى ،فمشوا خلفه ،فقال :انرصفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب
الرجال مفسدة لقلوب النوكى [[[ .أي احلمقى .

وحول اجللوس يف صدر املجلس ،وردت أحاديث كثرية تشري إىل أن
الرغبة يف ذلك تكشف عن درجة من ال ُع ْجب والتعايل ،وأن خلق التواضع
يقتيض العزوف عن هذا املوقع ،فعن رسول ال َّله« :Aإن من التواضع ل َّله
الرضا بالدُّ ون من رشف املجلس»[[[.

وعن اإلمام الصادق« :Eالتواضع أن ترىض من املجلس بدون
رشفك ،وأن تس ّلم عىل من القيت ،وأن ترتك املراء وإن كنت حم ًّقا ،ورأس
اخلري التواضع»[[[.
[[[ نهج البالغة .قصار الحكم .37
[[[ بحار األنوار .ج ،41ص.55
[[[ كنز العمال .حديث .5724
[[[ بحار األنوار .ج ،72ص.123
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وروي عن أيب عبد ال َّله الصادق Eقال :كان رسول ال َّله Aإذا دخل
جملسا
منزلاً قعد يف أدنى املجلس حني يدخل ،وأنه Aقال :إذا أتى أحدكم ً
فليجلس حيث ما انتهى جملسه[[[.

هكذا فإنه يستحب للناس أن يبدوا االحرتام لعامل الدين ،لكن عامل
الدين ينبغي له ألاّ هيتم هبذه املظاهر ،وال يبحث عنها أو يغضب من
أجلها.

احترام النا�س وخدمتهم
يدرك عامل الدين أكثر من غريه موقعية الناس وكرامتهم يف التعاليم
اإلسالمية ،فقد منح ال َّله تعاىل التكريم لبني البرش بام هم برش ،وبغض النظر
عن االمتيازات الفاضلة األخرى التي ترفع درجة التكريم ملن توفرت فيه،
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي
لكن أصل التكريم حمفوظ جلميع الناس ،يقول تعاىلَ :
آ َد َم}[سورة اإلسراء ،اآلية.]70 :

فالناس العاديون وإن مل يتوفر هلم مستوى من العلم ،لكنهم برش هلم
ٍ
بأحد من الناس؛ ألهنم
يصح للعامل أن يستهني
كرامتهم واحرتامهم ،فال
ّ
جهال.
عوام ّ
وحيب من حيرتمهم وينفعهم كام ورد يف
حيب خلقه،
ّ
إن ال َّله تعاىل ّ
قديس رواه اإلمام الصادق Eقال :قال ال َّله عز وجل« :اخللق
حديث
ّ

[[[ بحار األنوار .ج ،16ص.240
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عيايل فأح ّبهم إ َّيل ألطفهم هبم وأسعاهم يف حوائجهم»[[[.
وعنه« :Aال يزرأن أحدكم ٍ
بأحد من خلق ال َّله فإنه ال يدري أهيم ويل

فأحب الناس إىل ال َّله من أحسن إىل
ال َّله»[[[ .وعنه« :Aاخللق عيال ال َّله
ّ
عياله»[[[.
لذلك كان رسول ال َّله Aواألئمة اهلداة Bحيرصون عىل إظهار أعىل
درجات االحرتام واألدب جتاه أفراد الناس ،فكان رسول ال َّله Aيلقي
التحية والسالم حتى عىل األطفال الصغار ،ويعود املرىض ،ويميش يف
تشييع اجلنازة ،ويتف ّقد الغائب من أصحابه ،وجييب الدعوة...

وقد ورد أن نبي ال َّله عيسى بن مريم Eقال :يا معرش احلواريني،
يل إليكم حاجة فاقضوها يل .قالوا :قضيت حاجتك يا روح ال َّله ،فقام
أحق
أحق هبذا يا روح ال َّله .فقال :إن ّ
فغسل أقدامهم .فقالوا :كنا نحن ّ
الناس باخلدمة العامل ،إنام تواضعت هكذا لكيام تتواضعوا بعدي يف الناس
كتواضعي لكم[[[.

وكان رسول ال َّله Aيكره أن يستأثر بالراحة عن أصحابه ،بل كان
يشاركهم العمل واخلدمة ،كعمله معهم يف بناء مسجد املدينة ،ورآه أسيد
حجرا عىل بطنه ،فقال :يا رسول ال َّله ،أعطني أمحل عنك.
بن حضري حيمل
ً
[[[ الكافي .ج ،2ص.199
[[[ بحار األنوار .ج ،72ص.147
[[[ كنز العمال .حديث .16171
[[[ بحار األنوار .ج ،2ص.62
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قال :Aال .اذهب فامحل غريه[[[.

ويف الطريق إىل بدر كان رسول ال َّله Aوعيل بن أيب طالب ومرثد بن
بعريا واحدً ا ،يركب كل منهم مدة ثم يرتكه لآلخر ،فأراد
أيب مرثد يتع ّقبون ً
عيل ومرثد أن يتنازال عن حصتهام يف ركوب البعري له ،وقاال :نحن نميش
عنك .فقال هلم« :Aما أنتام بأقوى مني عىل امليش وال أنا بأغنى منكام عن
األجر» .وأبى إلاّ أن تكون حصته يف ركوب البعري كواحد منهام.

ويف حفر اخلندق كان Aيرضب باملعول ،وحيمل الرتاب عىل ظهره
كسائر املسلمني...
ورد يف سرية اإلمام عيل Eأنه «حينام كان حاكماً عىل البالد اإلسالمية،
وأمريا للمؤمنني ورد عليه أب وابن ،فقام إليهام وأكرمهام وأجلسهام يف
ً
صدر املجلس وجلس بني أيدهيام ،ثم أمر بطعام فاحرض فأكال منه ،ثم جاء
ليصب عىل يد الرجل
قنرب بطشت وإبريق وخشب ومنديل لليبس ،وجاء
ّ
ليصب عىل يد الرجل.
فقام أمري املؤمنني Eوأخذ اإلبريق
ّ

عز ّ
وجل يراك وأخوك الذي ال
قال اإلمام :Eاقعد واغسل ،فإن ال َّله ّ
يتميز منك وال يتفضل عليك ،خيدمك ،يريد بذلك يف خدمته يف اجلنة ،مثل
أضعاف أهل الدنيا وعىل حسب ذلك يف مماليكه فيها.

فقعد الرجل ،فقال له اإلمام عيل :Eأقسمت بعظيم ح ّقي الذي
الصاب عليك قنرب.
عرفته ملا غسلت مطمئنًا كام كنت تغسل لو كان
ّ
[[[ بحار األنوار .ج ،19ص.112
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ففعل الرجل ذلك ،فلام فرغ ناول اإلبريق إىل ولده حممد بن احلنفية،
وقال :يا بني لو كان هذا االبن حرضين دون أبيه لصببت عىل يده ،ولكن
عز ّ
صب
ال َّله ّ
وجل يأبى أن يسوي بني ابن وأبيه إذا مجعهام مكان ،ولكن َّ
فليصب االبن عىل يد االبن»[[[.
األب عىل األب
ّ

وكان عيل Eيميش يف األسواق وحده يرشد الضال ،ويعني الضعيف،
وربام محل عنه ثقله ،وربام جلس يف دكان صاحبه ميثم التامر يبيع عنه
التمر.

ويتحدث اإلمام الصادق Eعن جدّ ه اإلمام عيل بن احلسنيE

فيقول :كان عيل بن احلسني ال يسافر إلاّ مع رفقة ال يعرفونه ،ويشرتط
عليهم أن يكون من خدّ ام الرفقة فيام حيتاجون إليه ،فسافر مرة مع قوم،
فرآه رجل فعرفه ،فقال هلم :أتدرون من هذا؟ قالوا :ال .قال :هذا عيل بن
احلسني ،فوثبوا إليه يقبلونه ويعتذرون إليه ،قائلني :ما الذي محلك عىل هذا؟
فقال :إين كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونني فأعطوين برسول ال َّله Aما
أحب إ ّيل[[[.
ال أستحق ،فأخاف أن تعطوين مثل ذلك ،فصار كتامن أمري ّ
حريصا عىل احرتام الناس ،ساع ًيا يف
وهكذا جيب أن يكون عامل الدين
ً
خدمتهم ،متواصلاً معهم ،ال يقبل باستخدامهم ألموره الشخصية ،وال
يستأثر بالراحة عليهم ،بل يشرتك معهم يف اخلدمة والعمل.

[[[ السيد هادي المدرسي .أخالقيات أمير المؤمنين ،Eالطبعة األولى 1411ﻫ،
(بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.116
[[[ وسائل الشيعة ،حديث .15177
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أما القول بأن العامل كالكعبة ُيزار وال يزور ،ويخُ دم وال يخَ دم ،فذلك ما
ختالفه سرية الرسول Aواألئمة اهلداة ،Bوما تنفيه األحاديث والنصوص
الدينية.

اال�ست�شارة واحترام الر�أي
ما يتمتع به عامل الدين من مستوى يف املعارف الدينية ،مهام كان متقد ًما
عال ًيا ،ال يغنيه عن آراء ذوي اخلربة والتجربة من الناس ،يف املجاالت
املختلفة ،فهو يعرف األحكام الرشعية ،لكن تشخيص املوضوعات،
وموارد التطبيق ،ومعرفة الظروف ،وأساليب التحرك والعمل ،كل ذلك
ينفعه فيه استشارة اآلخرين ،واالستفادة من آرائهم.
إن االستبداد بالرأي ،واحتكار القرار ،يف ما يرتبط بالشؤون العامة
ومصلحة الناس ،ويف القضايا الدينية واالجتامعية ،أسلوب خطأ.

فللناس عقول ،وهلم جتارب وخربات ،واالستشارة تعني االستفادة
حتمل املسؤولية ،وجتعلهم أكثر ثقة
من قدراهتمً ،
وأيضا فهي ترشكهم يف ّ
وتفاعلاً .

لذلك يأمر ال َّله تعاىل نبيه حممدً ا Aعىل عظمته ومكانته أن يشاور من
حوله ،يقول تعاىلَ { :و َش ِ
او ْرهُ ْم فيِ األَ ْم ِر}[سورة آل عمران ،اآلية .]159 :وقد
ورد أنه Aكان أكثر الناس استشارة ألصحابه.

واستشار اإلمام الصادق Eمرة أحد أصحابه فقال له :أصلحك ال َّله
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مثيل يشري عىل مثلك؟! فأجابه اإلمام :Eنعم ،إذا استشري بك[[[.

ويتحدث اإلمام عيل الرضا Eعن أبيه اإلمام موسى الكاظمE
فيقول :كان عقله ال يوازن به العقول ،وربام شاور األسود من سودانه،
فقيل له :تشاور مثل هذا؟! فقال :إن شاء ال َّله تبارك وتعاىل ،ربام فتح عىل
لسانه[[[.
III

[[[ بحار األنوار .ج ،72ص.101
[[[ المصدر نفسه.
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زكاة العلم
الزكاة لغة :النمو والزيادة .يقال :زكا الزرع :إذا نام وزاد ،وزكت
النفقة :إذا بورك فيها .وقد تطلق بمعنى الطهارة ،قال تعاىلَ { :قدْ َأ ْف َل َح

طهرها عن األدناس .ومثله قولـه
َم ْن َزك َ
َّاها}[سورة الشمس ،اآلية .]9:أي ّ
تعاىلَ { :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن ت ََزكَّى}[سورة األعلى ،اآلية .]14:جاء يف لسان العرب:
«وأصل الزكاة يف اللغة :الطهارة والنامء والربكة ،ويف حديث الباقر  Aأنه
قال« :زكاة األرض ُيبسها ،يريد طهارهتا من النجاسة كالبول وأشباهه بأن
جيف ويذهب أثره» [[[ .
ّ
ومن فلسفة الزكاة يف الترشيع اإلسالمي يظهر أن املعنيني قد أخذا
يطهر نفس اإلنسان من األنانية والبخل
فيها بعني االعتبار ،فإيتاء زكاة املال ّ
واحلرص ،لشعور اإلنسان بأن املال الذي حيصل عليه ملك له وحده،
وحتت سيطرته وترصفه هو فقط ،وإعطاؤه للزكاة تشذيب وتعديل هلذه
املشاعـر واألحاسيس ،لذلك يقـول تعاىلُ :
{خ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالهِِ ْم َصدَ َق ًة
[[[ لسان العرب ،ج ،3ص.36
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ُت َط ِّهرُهُ ْم َوت َُزك ِ
ِّيه ْم بهِ َا}[سورة التوبة ،اآلية.]103:

يف الوقت ذاته فإن إخراج الزكاة ينمي املال ويزيده ،بربكة ال َّله وفضله،
وحتى وفق املنظور االجتامعي واالقتصادي فإن رعاية الفقراء يو ّفر األمن

االجتامعي ،حيث يمنع من تشكّل حاالت اإلجرام والعدوان الناجتة من
حيرك الوضع االقتصادي،
الفقر واحلرمان ،كام أن تدوير الثروة يف املجتمعّ ،
أيضا .من هنا نرى الدول
ومردوده سيكون عىل أصحاب رؤوس األموال ً
الكربى يف العامل تقدم شي ًئا من الدعم واملساعدة للدول الفقرية املتخلفة،
حترك اقتصادها فستستهلك من إنتاج تلك الدول املتقدمة.
التي إذا ّ

والنصوص الدينية تشري إىل دور الزكاة والصدقة يف تنمية املال والثروة
كام ورد عن رسول ال َّله« :Aإذا أردت أن يثري ال َّله مالك ّفزكه»[[[ وقول
اإلمام حممد الباقر « :Aالزكاة تزيد يف الرزق»[[[.

لكل �شيء زكاة
ليس امتالك اإلنسان للثروة فقط هو الذي يشعره باألنانية والبخل،
بل إن كل إمكانية يتوفر عليها اإلنسان تسبب له هذا الشعور ،وتشيعه يف
نفسه وسلوكه ،لذلك فهو يف حاجة لرتشيد مشاعره وترصفاته جتاه كل ما
يتحصل عليه من إمكانات ومكاسب يف هذه احلياة ،ليتجه لتوظيفها يف
ّ
خدمة املصلحة العامة.
[[[ بحار األنوار .ج ،93ص.23
[[[ المصدر نفسه .ص.14

ملعلا ةاكز

من هنا تشري النصوص الدينية إىل أن لكل يشء زكاة ،فكام جيب عىل
اإلنسان أن يعطي حصـة من ماله ـ حسب الضوابط الرشعية ـ لصالح
الفقراء واخلدمات العامة ،فإن عليه أن يوظف شي ًئا من قدراته وإمكاناته
املختلفة لصالح الشأن العام وخدمة أبناء جنسه وجمتمعه .يقول اإلمام
عيل« :Aلكل يشء زكاة»[[[.
والعلم واملعرفة من أكرب اإلمكانات وأهم املكاسب ،وإذا ما تو ّفر
إنسان عىل مستوى وقدر من العلم ،فقد يأخذه الغرور والتعايل عىل من
حولـه ،وتسيطر عليه األنانية فيحتكر العلم واملعرفة لنفسه ،ويبخل هبا عىل
اآلخرين ،إلاّ يف حدود خدمة ذاته ومصاحله .لذا جاءت التعاليم الدينية
تؤكد عىل مسؤولية العامل جتاه الناس ،وتوجب عليه بذل علمه للمحتاجـني
إليه واملنتفعني به.

وبذل العلم هي زكاته .روي عن رسول ال َّله Aأنه قال« :زكاة العلم
تعليمه من ال يعلمه»[[[.
وعن اإلمام عيل « :Aزكاة العلم بذله ملستحقه»[[[.

ويطهرها من األنانية والبخل،
إن بذل العلم للناس يزكّي نفس العامل
ّ
ويؤكد لديه الشعور باملسؤولية ،فالعلم ليس ترشي ًفا فقط وإنام هو مسؤولية
وتكليف.
[[[ غرر الحكم ودرر الكلم .حرف الالم.
[[[ المصدر نفسه .ج ،2ص.25
[[[ غرر الحكم ودرر الكلم .حرف الزاء.
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من ناحية أخرى ،فإن بذل العلم يزيده وينميه ،كام يقول اإلمام عيل:A
«والعلم يزكو عىل اإلنفاق»[[[ أي يزيد وينمو.

ّ
يرسخها يف ذاكرة اإلنسان ،فالفكرة أو
ذلك أن إبداء املعلومات
حضورا يف ذهنك ،وأبعد عن
املعلومة التي تطرحها عدة مرات تصبح أكثر
ً
الغفلة والنسيان.

وطرح األفكار واآلراء أمام اآلخرين يعطي الفرصة واملجال
لتمحيصها ونقدها ومناقشتها ،فقد ينطوي اإلنسان عىل نظرية ما معتقدً ا
صحتها وصواهبا ،فإذا ما طرحها للتداول العلمي والفكري بني الناس،
فإهنا قد تثري شي ًئا من التساؤل واألخذ والرد ،يدعو صاحبها إلعادة النظر
ويقوهيا ،أو
فيها ،بمعاجلة الثغرات ونقاط الضعف يف النظرية ،مما يعمقها ّ
بالرتاجع عنها إذا انكشف له بطالهنا ،وذلك مكسب مهم وفائدة كبرية ،ال
حتصل بانطواء العامل عىل علمه ،وإنام ببذل العلم ونرشه.
من ناحية أخرى ،فإن بذل العلم ّ
ينشط احلركة الفكرية والعلمية يف
املجتمع ،وذلك من صالح العامل نفسه ،حيث إن انتامءه ملجتمع حيوي له
حركة معرفية ،يزيد يف نشاطه العلمي ،ويدفعه أكثر للتفاعل والتقدم.
لكل ذلك يكون بذل العلم زكاة له ،أي سب ًبا لنامئه وبركته.

بذل العلم

إنام يتوجه اإلنسان لدراسة العلوم الدينية ،واملعارف الرشعية ،من أجل

[[[ نهج البالغة.

ملعلا ةاكز

املوجهة إليه ،ولكي
أن يمتلك هو البصرية يف دينه أولاً  ،ويعرف التكاليف َّ
يقوم هبداية اآلخرين وإرشادهم ثان ًيا ،يقول تعاىلَ { :ف َل ْوالَ َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة
ين ولِي ِ
ِ ِ
ِ
نذ ُروا َق ْو َم ُه ْم}[سورة التوبة ،اآلية.]122:
من ُْه ْم َطائ َف ٌة ل َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ َ ُ
واملهمة الثانية ترتتب بشكل طبيعي وقهري عىل إنجاز املهمة األوىل،
يتحمل مسؤولية تعليم اآلخرين وتفقيههم،
فإذا ما علم اإلنسان َو َف ِق َه ،فإنه
ّ
وإن مل يكن يستهدف ذلك منذ البداية.

بالطبع هنالك نصوص تتحدث عن املسؤولية جتاه العلم بشكل مطلق،
أي كل علم حيتاج إليه الناس ،ويستفيدون منه ،يف أمور دينهم أو دنياهم.
حق أخيك أن ال تكتمه
روي عن اإلمام موسى الكاظم « :Aمن أوجب ّ
شي ًئا ينفعه ال من دنياه وال من آخرته»[[[.
وجاء يف حديث عن رسول ال َّله« :Aثالث من حقائق اإليامن...
وبذل العلم للمتعلم»[[[.

وبذل العلم له عدة قنوات ووسائل ،من أبرزها :التدريس والتأليف
واخلطابة .ونسلط األضواء بشكل رسيع عىل هذه املجاالت الثالثة ،التي
سلكها العلامء ،لنرش علمهم وبثه وبذله يف املجتمعات البرشية.

التدري�س والتعليم

هو الطريق لتوارث العلم بني األجيال ،وانتقال اخلربات واملعارف،

[[[ محمد رضا ومحمد وعلي الحكيمي .الحياة ج ،2الطبعة السادسة 1410ﻫ( ،بيروت:
الدار اإلسالمية) ،ص.338
[[[ بحار األنوار .ج ،2ص.15
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حيث يلتزم العامل جمموعة من الراغبني يف العلم ،ويواظب عىل تدريسهم
وتعليمهم ،ضمن منهج وبرنامج حمدّ د ،خيتلف من عرص إىل آخر.

والتدريس التزام يأخذ من جهد العامل ووقته ،وهو من أبرز مصاديق
بذل العلم ،وأظهر جتل ّيات القيام بمسئوليته .لذلك ّ
حيذر اإلمام جعفر
الصادق  Aمن التهاون يف أداء هذا الواجب حيث يقول فيام روي عنه:
حيب أن خيزن علمه وال يؤخذ عنه فذاك يف الدرك األول
«إن من العلامء من ّ
من النار»[[[.

وما نو ّد اإلشارة إليه رضورة اتساع نطاق تدريس العلوم الدينية ،لغري
طالب العلم املتفرغني ،ففي جمتمعاتنا رشحية من املثقفني واملهتمني بالقضايا
الفكرية واالجتامعية ،لكن معرفتهم بالعلوم الدينية حمدودة ،وكأهنا حكر
عىل أبناء احلوزات العلمية ،وهذا من أسباب االنفصال بني املثقفني وعلامء
الدين ،فينبغي أن يفتح املجال ،وأن يتصدّ ى العلامء والفضالء ،لتشكيل
الدروس يف التفسري والعقائد والفقه واألصول وغريها ،هلذه املجاميع من
الشباب ولو يف بعض أيام األسبوع ،لتصبح لدينا طبقة مثقفة مستوعبة
ملبادئ اإلسالم ومفاهيمه وترشيعاته.

الكتابة والت�أليف
ألن اإلسالم مرشوع حضارة ،ودين علم ومعرفة ،فقد أوىل وسائل
العلم وأدوات الثقافة ،كل اهتامم ورعاية ،لذا أشاد القرآن الكريم بالقلم
[[[ بحار األنوار .ج ،2ص.108
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والكتابة ،وجعله عنوانًا لسورة من سوره ،وهي سورة القلم التي أقسم
ال َّله تعاىل يف مطلعها بالقلم والكتابة {ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْس ُط ُر َ
ون}.كام أن
وتذكريا
أول آيات القرآن نزولاً عىل رسول ال َّله Aكانت دعوة إىل القراءة،
ً
بنعمة القلم ودوره يف تعليم اإلنسان ،كأعظم نعمة عىل اإلنسان بعد نعمة
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق * َخ َل َق ِ
نس َ
ان
اإل َ
خلقه وإجياده .يقول تعاىل{ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
ِم ْن َع َل ٍق * ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك األَك َْر ُم * ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم * َع َّل َم ِ
نس َ
اإل َ
ان َما لمَ ْ
َي ْع َلم}[سورة العلق ،اآليات.]5-1:
كأي نعمة أخرى حتتاج إىل استثامر وتوظيف ،إن الكثريين ممن
والقلم ّ
يمتلكون القابلية واالستعداد للكتابة والتأليف ،قد ال يرتمجون تلك القوة
سالحا يف الدفاع عن مبادئهم ،ووسيلة
فعلاً يف حياهتم ،فال يشهرون القلم
ً
حلفظ أفكارهم وجتارهبم ،ونقلها إىل اآلخرين.
مع أن اإلسالم يف تعاليمه يؤكّد عىل كل من ُأويت نصي ًبا من العلم ،أن
حيفظه بالكتابة لنفسه ولألجيال القادمة .فقد ورد يف احلديث عن رسول
ال َّله Aأنه قال« :ق ّيدوا العلم بالكتاب»[[[.

وال أكثر من أن يعترب رسول ال َّله Aدور الكتابة والتأليف أهم
وأرجح من دور القتال يف سبيل ال َّله حتى الشهادة ،حيث ورد عنه Aأنه
قال« :يوزن يوم القيامة مداد العلامء ودم الشهداء فريجح مداد العلامء عىل
دم الشهداء»[[[.
[[[ كنز العمال .ج 10ص ،249حديث .29332
[[[ المصدر نفسه ،10.ص ،173حديث .28902
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انطال ًقا من هذه التوجيهات اإلسالمية العظيمة ،وإدراكًا ألمهية دور
القلم يف ّ
لتحمل مسؤولياهتم
بث العلم ونرش املعرفة ،بادر علامؤنا األخيار
ّ
املبدئية يف هذا املجال ،وأثروا حركة الفكر البرشي بإنتاجهم العلمي الغزير،
يف خمتلف جماالت املعرفة واحلياة.

ورغم أن بعضهم كان يعيش ظرو ًفا بالغة القسوة ،وكانت تواجهه
اهلمة العالية ،وروح التضحية والعطاء،
الصعوبات والعقبات ،إلاّ أن ّ
حافزا لتجاوز التحدّ يات
وأخالقية املثابرة واالجتهاد ،كل ذلك كان
ً
واملعوقات.
ّ

فالكتابة والتأليف جيب أن تكون جز ًءا من برنامج حياة العامل إىل جانب
سائر مهامه والتزاماته ،وال ينبغي االعتذار باالنشغاالت املختلفة عن هذه
املهمة احلساسة.
ّ

ويف هذا العرص والبرشية تعيش ثورة املعلومات واملواصالت ،والعوملة
الثقافية واإلعالمية ،فإن األمة اإلسالمية تواجه حتدّ يات كبرية يف احلفاظ
عىل هويتها ،والتمسك بأصالتها ،ومواكبة تطورات احلياة ،ومعرفة الرؤية
الدينية جتاه املشاكل االجتامعية املعقدة ،مما يستلزم حركة علمية وثقافية
جادة واسعة.
وإذا كان العلامء السابقون قد كتبوا عن القضايا واملسائل املطروحة
بالتوجه ملعاجلة مشاكل
واملثارة يف عصورهم ،فإن علامءنا اليوم مطالبون
ّ
احلياة املعارصة.

ملعلا ةاكز

وال شك أن أجواء البحث والكتابة ،وظروف التأليف والنرش،
وتوفرا من األزمان املاضية ،مما يعني أن يكون
هتيؤا
أصبحت اآلن أكثر ً
ً
العطاء الفكري ،واإلنتاج العلمي ،أغزر وأوسع لعلامء ومفكري هذه
العصور.

الخطابة
متوجها للنخبة ولفئة حمدودة من املجتمع،
وإذا كان التدريس والتأليف
ً
فإن اخلطابة هي جرس تواصل العامل مع اجلمهور وعامة الناس ،وكام كان
األنبياء والرسل يبلغون دعوة ال َّله تعاىل للناس كافة ،فإن علامء الدين
وهم ورثة األنبياء ومحلة رسالتهم ،ال بد وأن يتخاطبوا مع مجيع الناس،
ولقد فرض اإلسالم خطاب اجلمهور كجزء من الصالة يف صالة اجلمعة
والعيدين.

وخطاب اجلمهور يقتيض البساطة والوضوح ،فهو ليس كالدرس
أو الكتابة ،ضمن مستوى معينّ  ،وبمصطلحات علمية خاصة .لقد كان
رسول ال َّله Aوهو أعلم البرش خياطب العرب عىل اختالف شعوهبم
وقبائلهم وتباين بطوهنم وأفخاذهم وفصائلهم ،خياطب كلاً منهم بام
«أمرت أن أخاطب
يفهمون ،وحيادثهم بام يعلمـون ،ولذلك قال:A
ُ
الناس عىل قدر عقوهلم»[[[.

وروى أبو داود يف سننه حديث رقم  4839أن كالم رسول ال َّلهA

[[[ محمد بن يوسف الصالحي الشامي .سبل الهدى والرشاد ج ،2ص.94
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كان فصلاً يفهمه كل من سمعه[[[.

ومن اخلطأ ما يشيع يف بعض األوساط العلمية من تنايف دور اخلطابة
اجلامهريية مع املقام العلمي الرفيع ،وأن اخلطابة عمل احرتايف تقوم به فئة
متفرغة له من ذوي املستوى العلمي املحدود ،أما كبار العلامء فال يناسب
ذلك مقامهم وشأهنم!! وقد حتدث الشهيد السيد مهدي احلكيم يف مذكراته
أنه ملا بدأ إلقاء املحارضات اجلامهريية ،جاء بعض العلامء إىل والده املرجع
السيد احلكيم لينصحه برتك ذلك ،ألنه ال يليق بشأنه ومكانته!!

إن يف تارخينا علامء فطاحل مارسوا الوعظ واإلرشاد اجلامهريي فكان
لذلك أعظم األثر يف جمتمعاهتم كاملحقق الشيخ جعفر الشوشرتي تويف
فقيها
1303ﻫ الذي يقول عنه السيد األمني :كان عا ًملا من أعالم العلامء ً
واع ًظا ،له شهرة واسعة ،واشتهر بالوعظ واخلطابة ،وكانت جتتمع األلوف
رئيسا مطا ًعا مرج ًعا
حتت منربه لسامع مواعظه ..رجع إىل بلده تسرت يف إيران ً
يف التقليد واألحكام ،وأخذ يف الوعظ يف شهر رمضان وغريه ،ونبغ يف ذلك
بحيث مل يعهد له نظري ،وترتب عىل وجوده آثار جليلة ..وحصل من وعظه
هداية كثري من الناس[[[.
هكذا وعرب هذه الوسائل والقنوات ،من تدريس وتأليف وخطابة،
يامرس العامل دوره يف خدمة الدين واألمة ،ويعمل لنرش العلم واملعرفة،

[[[ سبل الهدى والرشاد .ج ،7ص.129
[[[ السيد محسن األمين .أعيان الشيعة ج ،4طبعة 1406ﻫ( ،بيروت :دار التعارف)،
ص.95

ملعلا ةاكز

وبذلك يؤ ّدي زكاة علمه ،ويف هذا العرص وحيث تعصف باألمة التحديات،
وحتدق هبا املشاكل واألخطار ،فإنه ينبغي إعالن حالة الطوارئ يف حياة
علامء الدين ،بمضاعفة جهودهم ،وتكثيف نشاطهم العلمي والثقايف
واالجتامعي ،حتى تتجاوز األمة حالة اخلطر الداهم.
III
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المجتمع وعلماء الدين
أي جمال من املجاالت بمقدار عدد املتخصصني
يقاس تقدم املجتمع يف ّ
مؤرشا عىل تقدّ م
فيه ،واملتصدين له ،فكلام كثر عدد األطباء ،كان ذلك
ً
املستوى الطبي والصحي يف املجتمع ،وكذلك فإن كثرة األدباء تنبئ عن
ارتفاع املستوى األديب ،وهكذا يف سائر املجاالت.

ألن هناك عالقة جدلية بني األمرين ،فلوال وجود اهتامم بذلك املجال،
ألي حقل
ملا توجه إليه عدد كبري من أبناء املجتمع ،كام أن كثرة املتوجهني ّ
وتوسع رقعته.
تكرس االهتامم به ّ
من احلقول ّ

وعىل هذا األساس يمكننا أن نعترب نسبة عدد علامء الدين يف البالد
واحدً ا من أهم مقاييس احلالة الدينية يف املجتمع؛ ألنه يكشف عن مدى
اهتامم الناس بالدين ،ومدى عمق احلالة الدينية ّ
وجتذرها.

وكانت بالدنا املنطقة الرشقية قبل حوايل ثالثة عقود من الزمن تعاين
من ق ّلة وجود علامء الدين ،وضعف اإلقبال عىل دراسة العلوم الدينية،
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فأكثر املدن والقرى مل يكن فيها عامل دين واحد ،بل كان علامء الدين يعدّ ون
عىل األصابع يف املنطقة ،وأتذكر أن بعض العلامء يف اهلفوف أو املربز كان
خيصص ليلة يف األسبوع هلذه القرية أو تلك القرية ،ويف بعض األحيان ليلة
من كل أسبوعني.
ويف القطيف كان بعض العلامء كالشيخ فرج العمران والشيخ عبد
احلميد اخلطي رمحهام ال َّله تعاىل ،يقوم بجولة سنوية عىل بعض القرى،
ملل ِء ٍ
ويمكث يف كل قرية بضعة أيامْ ،
يشء من الفراغ يف التوجيه الديني،
الذي تعاين منه تلك القرى.

هب نسيمها عىل عاملنا
لكن ،ومع الصحوة الدينية املباركة التي ّ
اإلسالمي ،وشملت املنطقة بركاهتا ،أقبل عدد وفري من أبناء املنطقة
وشباهبا عىل دراسة العلوم الدينية ،يف بالدهم ،وباهلجرة إىل أماكن احلوزات
العلمية.
وبحمد ال َّله تعاىل فقد أصبحت بالدنا زاخرة بعدد ط ّيب من العلامء،
وطالب العلوم الدينية ،ففي كل مدينة أو قرية هناك جمموعة منهم.

الدور المتوقع
ماسة لتفعيل دور العلامء وطالب العلوم
إن جمتمعاتنا اليوم يف حاجة ّ
الدينية ،حيث تواجه طوفانًا من اإلعالم واملعلومات ،والثقافة املوجهة من
قبل احلضارة الغربية املادية ،بام حتمل من مفاهيم مغايرة ،وما تبشرّ به من
قيم وأنامط سلوك خمالفة لقيمنا اإلسالمية ،وتعاليمنا الدينية .مما يستلزم

نيدلا ءاملعو عمتجملا

كبريا ،حلفظ اهلوية ،ومحاية القيم.
نشا ًطا معرف ًّيا مك ّث ًفا ،وجهدً ا ثقاف ًّيا ً

إن التطورات املتالحقة يف العلم والتكنولوجيا ،تثري أمام شبابنا العديد
من التساؤالت العقدية والثقافية واألخالقية ،فال بدّ من تصدّ ي العلامء
العارفني بالدين ،والواعني بمشاكل احلياة ،لإلجابة عن هذه التساؤالت
والتحدّ يات.

وهذا النشء اجلديد من الفتيان والفتيات ،الذي قد ال يتوفر له التوجيه
نظرا النشغاالت الوالدين ،وتعدد
الديني املطلوب ضمن العائلة واألرسةً ،
اهتامماهتام غال ًبا ،أو ملحدودية مستوامها ،فإنه بحاجة إىل االستيعاب والتوعية
بقيم الدين وأحكامه ،وإال كان عرضة للضياع والفساد ،كام حيدث ذلك
بالفعل لقطاع كبري من هذا اجليل.
ويف املجتمع مشاكل وقضايا حتتاج إىل التصدّ ي واملعاجلة ،واجلهة
حتمل
الدينية بام يفرتض لدهيا من وعي وإخالص ونفوذ ،هي األقدر عىل ّ
هذه املسؤوليات ،واألكثر تفر ًغا هلا.

فالدور املتوقع من الوسط العلمي الديني هو ّ
بث معارف اإلسالم،
وتوفري التوجيه والرتبية جليل الناشئني ،والتصدّ ي ملشاكل املجتمع
وقضاياه.

واجب المجتمع
يتساءل البعض من الناس وهم يلحظون وجود عدد من املنخرطني
يف سلك العلوم الدينية ،بزيهّ م اخلاص ،ولباسهم املتميز ،عن مدى الدور
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الذي يقوم به هؤالء العلامء والطالب؟ ويبالغون يف حتميلهم املسؤوليات،
ويف التوقعات املنتظرة منهم.
تتحمل هذه الفئة الدينية من مهام ومسؤوليات ،وما
ومع اإلقرار بام
ّ
يقع عىل عاتقها من وظائف وأدوار ،لكن ما يغيب احلديث عنه هو التذكري
بواجب املجتمع جتاه العلامء والطالب.

فطالب العلم الديني إنسان متطوع خلدمة العلم والدين ،يغامر
بمستقبل حياته ،حيث ال وظيفة مضمونة ،وال دخل ما ٍّيل ثابت يعتمد
يتحمل الغربة واهلجرة يف
عليه ،وال مؤسسة رسمية ينتمي إليها ،وهو
ّ
ويتحمل مواجهة التحديات املختلفة ،وهو مسؤول عن
طلب العلم،
ّ
أمس احلاجة إىل الدعم والعون ،من أجل
وضع عائلته وأرسته ،مما جيعله يف ّ
تلبية متطلبات احلياة ،ليعيش كسائر أبناء جمتمعه من متوسطي احلال ،وعىل
صعيد أدائه ملهامه الدينية واالجتامعية ،فإنه بحاجة إىل مواقف التشجيع
واملساندة ،ليتمكن من القيام بواجب الدعوة والتبليغ.
فهناك حقوق متقابلة ،وواجبات متبادلة ،بني العلامء والطالب من
جهة ،واملجتمع من جهة أخرى.
صحيحا أن يطلب العلامء من املجتمع االحرتام والدعم ،دون
وليس
ً
أن يقوموا هم بواجب بذل العلم ،ونرش املعرفة ،واالهتامم بأمور املجتمع.

كام ال يصح من املجتمع أن يتوقع من العلامء كل تلك األدوار واملهام،
دون أن يقف إىل جانبهم ،ويقدّ م هلم ما حيتاجون من مساعدة وعون.

نيدلا ءاملعو عمتجملا

المبادرة من العالم
قدرا
طالب العلم الديني وقد انتهل من معارف اإلسالم ،واستوعب ً
من علومه وتعاليمه ،وعاش يف رحاب كتاب ال َّله ،وسنة رسوله،A
وسرية األئمة اهلداة ،Bواقرتب من حياة العلامء الصاحلني ،الذين تتلمذ
عىل أيدهيم ،أو سمع وقرأ عن جهادهم وتضحياهتم ،بعد كل هذا يفرتض
لتحمل مسؤوليته جتاه الدين واملجتمع ،يدفعه إىل ذلك
مبادرا
فيه أن يكون
ّ
ً
خشيته من ال َّله تعاىل {ك ََذلِ َك إِ َّن يخَ َْشى ال َّله ِم ِ ِ ِ
ن ع َباده ا ْل ُع َلماَ ُء}[سورة فاطر،
َ ْ
ماَ
اآلية ،]28 :ورغبته يف ثوابه ،وإدراكه ملدى التحديات واألخطار التي حتيط
بالدين واملجتمع.
وإذا كانت تواجهه بعض املصاعب احلياتية ،والعقبات يف طريق
العمل ،فعليه أن يتحىل بالصرب واالستقامة ،وأن حيتسب ما يعانيه عند ال َّله
حتمله األنبياء واألئمة واألولياء
تعاىل ،وأن يستحرض يف ذهنه ونفسه ما ّ
حتملوا اجلوع والفقر
الصاحلون يف سبيل ال َّله ،ومن أجل خدمة الدين ،فقد ّ
والعناء وألوان األذى والتنكيل ،ومل يثنهم يشء من ذلك عن القيام بواجب
ِ
ِ
ب َوالَ مخَ ْ َم َص ٌة فيِ َسبِ ِ
يل
الدعوة إىل ال َّله { َذل َك بِ َأنهَُّ ْم الَ ُيصي ُب ُه ْم َظ َم ٌأ َوالَ ن ََص ٌ
ِ
يظ ا ْل ُك َّفار والَ ينَا ُل َ ِ
ون َم ْوطِ ًئا َي ِغ ُ
ال َّل ِه َوالَ َي َط ُئ َ
ب لهَُ ْم بِ ِه
ون م ْن عَدُ ٍّو َن ْيلاً إِالَّ كُت َ
َ َ َ
ِ
ِ
ني}[سورة التوبة ،اآلية.]120 :
يع َأ ْج َر المُْ ْح ِسنِ َ
َع َم ٌل َصال ٌح إِ َّن ال َّل َه الَ ُيض ُ
ونواب األئمة ،وامتداد مسرية الدعوة.
والعلامء ورثة األنبياءّ ،

إن ما يراه طالب العلم يف املجتمع من ضعف جتاوب واهتامم ،هو
حيمله مسؤولية أكرب
نتيجة لق ّلة التوجيه والرتبية الدينية اإليامنية ،وذلك ّ
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يف العمل واإلصالح ،وقد أثبتت التجارب مدى تأثري التحرك والنشاط
الذي يقوم به العلامء والطالب يف تغيري واقع املجتمع ،وجعله أكثر تفاعلاً
واهتام ًما بقضايا الدين ،وأكثر اقرتا ًبا والتفا ًفا حول العلامء.
ذلك أن الناس إذا الحظوا من العامل اإلخالص واجلدّ  ،وحسن
األخالق وسعة الصدر ،ورأوا آثار توجيهه وتوعيته يف أوساط أبنائهم
وجمتمعهم ،وتصديه لقضاياهم ومشاكلهم ،فإهنم سيقبلون عليه ،ويلتفون
حوله ،ويبدون له كل دعم وتأييد.

التجاوب من المجتمع
حينام ندعو املجتمع لتقدير العلامء وطالب العلوم الدينية ،وااللتفاف
حوهلم ،والتجاوب معهم ،فليس ذلك من أجل أشخاصهم ،وال لتوفري
املكاسب الذاتية هلم ،وإن كان العلم يستحق اإلجالل والتقدير ،لكن
اهلدف املقصود هو استثامر وجودهم ،واالستفادة من الدور الذي يقومون
به ملصلحة املجتمع.

وقد تكون هناك مالحظات يبدهيا بعض الناس جتاه البعض من
العلامء وطالب العلوم الدينية ،وتتعلق باملستوى العلمي والثقايف ،حيث
يلحظون شي ًئا من النقص والقصور لدى بعض الطالب ،وخاصة يف
مواكبة التطورات الفكرية والعلمية املعارصة ،مما يضعف قدرهتم يف
التخاطب مع املثقفني ،واجليل املتعلم املنفتح عىل العرص .ومالحظات
أخرى ترتبط بسلوكيات وأخالقيات التعامل ،كالتعاطي بطريقة فوقية مع
الناس ،واستخدام أسلوب اهليمنة واالستبداد دون إتاحة الفرصة للحوار

نيدلا ءاملعو عمتجملا

والنقاش ،وبالتايل عدم احرتام الرأي ،وقبول النقد من اآلخرين.

ولسنا بصدد ر ّد هذه املالحظات أو رفضها ،فأفراد هذه الطبقة ليسوا
وكأي رشحية من رشائح املجتمع ،تتفاوت فيها املستويات،
معصومني،
ّ
وتكون فيها عنارص غري ملتزمة أو غري الئقة.
جتد هذا األمر يف األطباء واملهندسني واملعلمني وغريهم ،حيث فيهم
املتفوق ،ومتوسط املستوى ،وضعيف الكفاءة ،وفيهم املخلص األمني،
واملتساهل ،وسيئ الترصف.

يصح التعميم ،وأخذ انطباع عن ّ
الكل من خالل عنرص أو
ولكن ،ال
ّ
أكثر.
من ناحية أخرى ،فإن بعض املالحظات يمكن معاجلتها بالنصيحة
والرتشيد ،وبعض طالب العلوم الدينية قد تعوزه اخلربة والنضج ،حلداثة
جتربته االجتامعية ،فإذا ما أعطي الفرصة الكافية ،وقدّ مت له النصيحة
والنقدّ البناء ،فسيتجاوز ما يعانيه من ضعف أو نقص.

إن الدراسة العلمية النظرية يشء ،واملامرسة التطبيقية االجتامعية يشء
آخر ،فمهام درس طالب العلم الديني ،وح ّقق من تقدّ م علمي ،فإنه بحاجة
إىل فرتة من اخلربة والتجربة العلمية ،لتُصقل مواهبه ،وتتكامل شخصيته.

يصح أن نلغيه من
نقصا أو ضع ًفا عند أحدهم ،فال
ّ
فإذا ما رأينا ً
احلساب ،ونسقطه من االعتبار ،بل علينا أن نساعده يف جتاوز ضعفه،
وتاليف نقصه.
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تقدير الكفاءة
مما ُيفخر به يف بالدنا ،ويستحق االعتزاز والفخر ،بروز جمموعة من
الكفاءات والقدرات العلمية الناضجة ،خالل هذه الفرتة ،فيهم العامل
الفاضل ،واخلطيب املتميز ،واملفكر العارف ،والكاتب القدير ،والقيادي
املتصدّ ي ألمور املجتمع.

وهذه نعمة كبرية نشكر ال َّله تعاىل عليها ،وجيب أن نقابلها بام تستحق
من التفاعل والتجاوب ،حتى تأخذ هذه الكفاءات مداها يف خدمة الدين
والوطن.

إن البعض من الناس ال متأل عينه كفاءات بلده ،وينبهر دائماً بمن هم
خارج بلده فقط ،وحيصل أحيانًا أن ُيبخس حق بعض الكفاءات لتصنيفات
طبقية أو فئوية ،فألنه من أرسة ضعيفة احلال ،أو من أتباع املرجع الفالين،
تتجاهل مكانته ،وال تقدّ ر كفاءته ،وهذا ظلم وعدم إنصاف ،وحرمان
للمجتمع من االستفادة من طاقات أبنائه .إن ال َّله سبحانه ّ
حيذر وينهى عن
َّاس َأ ْش َيا َءهُ ْم}[سورة
{والَ َت ْب َخ ُسوا الن َ
بخس احلقوق ،حيث يقول تعاىلَ :
تكرر هذا النص ثالث مرات يف القرآن الكريم ،يف
األعراف ،اآلية .]85 :وقد ّ
سورة األعراف آية  ،85وسورة هود آية  ،85وسورة الشعراء آية .183

والبخس هو إنقاص احلق ،سواء كان ح ًّقا ماد ًّيا أو معنو ًّيا ،والتعبري
بـ { َأ ْش َيا َءهُ ْم} يشمل اجلانبني املادي واملعنوي ألي إنسان ،مسلماً كان أو
َّاس}.
{والَ َت ْب َخ ُسوا الن َ
كافراَ ،
ً
III

�آفاق �أخرى للعمل الديني
يتوجه إنسان إىل دراسة علوم الرشيعة ،وينتمي إىل سلك علامء
حينام ّ
الدين ،فهذا يعني أنه قد نذر نفسه خلدمة اإلسالم ،وأصبح جند ًّيا متطو ًعا
لنرش العقيدة واملبدأ؛ ذلك ألن املعرفة بالدين والعلم بأحكامه ،حتمل
اإلنسان مسؤولية التبليغ والتعليم ،فالتف ّقه يف الدين مقدمة إلنذار الناس
وتوجيههم ،كام يقول تعاىلَ ﴿ :ف َل ْوالَ َن َف َر ِمن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِّمن ُْه ْم َط ِآئ َف ٌة ِّل َي َت َف َّق ُهو ْا
ين ولِي ِ
نذ ُرو ْا َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعو ْا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم يحَ ْ َذ ُر َ
ون﴾[سورة التوبة،
فيِ الدِّ ِ َ ُ
اآلية.]122 :

فبمقدار ما يتع ّلم اإلنسان من الدين ،عليه أن يبذل علمه لآلخرين،
وكلام كان نصيبه من العلم أكثر ،بنفس القدر تتضاعف مسؤوليته يف نرش
معارف الدين ،وتوضيح أحكامه ومفاهيمه.

وخاصة يف الظروف احلساسة حينام حيصل انحراف عن املنهج القويم
أو حتريف يف يشء من أصول الرسالة ومبادئها ،أو حينام تعصف باألذهان
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شبهات األعداء ،وتضليالت املخالفني ،فإن وظيفة العلامء وواجبهم يف
وإحلاحا.
تبيني احلقائق والدفاع عن املبادئ يصبح أكثر رضورة
ً
ون ما َأ َنز ْلنَا ِمن ا ْلبين ِ
ِ
َات
َ َ ِّ
يقول ال َّله تبارك وتعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َي ْكت ُُم َ َ
َّاس فيِ ا ْل ِكت ِ
َوالهُْدَ ى ِمن َب ْع ِد َما َب َّينَّا ُه لِلن ِ
َاب ُأو َل ِئ َك َيل َعن ُُه ُم ال َّل ُه َو َي ْل َعنُ ُه ُم
الال َِّعن َ
ُون﴾[سورة البقرة ،اآلية.]159 :
وورد يف احلديث عن رسول ال َّله« :Aإذا ظهرت البدع يف أمتي
فليظهر العامل علمه فمن مل يفعل فعليه لعنة ال َّله»[[[.

وإذا كانت وظيفة العامل تبيني حقائق الدين ،والدفاع عن مبادئه ،فإن
جت ّليات القيام هبذه الوظيفة ،واالضطالع هبذا الدور ،يكون عىل صور
وأشكال خمتلفة ،وعرب أساليب ووسائل متعددة ،حسب اختالف الظروف
واألوضاع الزمانية واملكانية واالجتامعية.

الدور الم�ألوف
أدوارا مألوفة وتقليدية يامرسها أغلب املنتمني
لكن امللحوظ أن هناك
ً
يتوجه أكثرية
إىل سلك العلوم الدينية ،ففي احلوزات العلمية غال ًبا ما
ّ
العلامء والطلبة إىل الدرس والتدريس ،والبحث يف علمي الفقه واألصول،
والتصدّ ي للمرجعية واإلفتاء.

ويف املجتمع عادة ما ينحرص دور عامل الدين يف املحراب واملنرب،
وما يتبع ذلك من إجراء العقود ،وقبض احلقوق الرشعية ،واإلجابة عن
[[[ وسائل الشيعة .ج ،16ص ،269حديث .21538
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املسائل الفقهية ،وهذه األدوار مطلوبة ومهمة ،ال يمكن االنتقاص منها
وال االستغناء عنها ،لكن ما يستوجب املالحظة واالهتامم هو انحصار
التوجه والتصدي يف حدود هذه األدوار املألوفة واملتعارفة ،مع وجود فراغ
وحاجة ماسة يف بقية اجلوانب واملجاالت.
فمثلاً عىل الصعيد العلمي يبذل العلامء يف احلوزات الدينية جهو ًدا
ضخمة من أوقاهتم وأفكارهم يف بحث مسائل الفقه واألصول ،ويتمتعون
بعقلية وقادة ،وعمق مدهش ،يف استقصاء كل االحتامالت واالفرتاضات
ومناقشتها بجدّ ية وإتقان ،وهذا يدعو إىل االعتزاز واالفتخار برباعتهم
وإخالصهم العلمي.

وظائف �شاغرة
لكن التقدم العلمي الكبري يف جمايل الفقه واألصول مل يواكبه تقدم يف
جماالت العلوم الرشعية األخرى ،كعلم التفسري ،واحلديث ،والعقائد،
والتاريخ ،واالجتامع ،واألخالق…

كتوجه
نعم ،هناك مبادرات فردية رائدة يف بعض هذه املجاالت،
ّ
العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي لتفسري القرآن حيث أنجز تفسريه
الرائع (امليزان) فشكّل به إضافة ذات قيمة عالية يف جمال التفسري ،وكذلك
توجه العالمة الشيخ عبداحلسني األميني يف جمال العقائد عرب موسوعته
املهمة (الغدير) ،واهتامم الشيخ آغا بزرك الطهراين برصد مؤلفات وأبحاث
َّ
علامء وأدباء الطائفة الشيعية ،حيث أصدر موسوعته (الذريعة) ،وال بدّ من
اإلشارة إىل بحوث الشهيد السيد حممد باقر الصدر اإلبداعية يف جماالت
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الفلسفة واالقتصاد واملنطق يف كتبه الثالثة (فلسفتنا ـ اقتصادنا ـ األسس
املنطقية لالستقراء).

لقد كان بإمكان السيد الطباطبائي والشيخ األميني والشيخ آغا بزرك
الطهراين ،أن جياروا أقراهنم وأندادهم من العلامء الفقهاء يف االنشغال
بأبحاث الفقه واألصول ،ويف التصدي ملقام اإلفتاء واملرجعية ،لكنهم
ّ
شخصوا احلاجة والفراغ يف املجاالت األخرى ،فاجتهوا هلا ،وو ّظفوا
حياهتم خلدمتها ،فجزاهم اللهَّ عن اإلسالم وأهله خري اجلزاء.

لكن أمثال هذه الشخصيات حمدودة ،وتعدّ عىل األصابع ،يف مقابل
توجه املئات من العلامء املحققني البارعني للمجال املألوف واملعتاد يف
ّ
احلوزات العلمية.

أي عامل خدم الرشيعة يف
وأكرر هنا أين ال أقصد التقليل من مكانة ّ
أي جمال من جماالت العلم ،وال أنكر أمهية علمي الفقه واألصول ،وال
ّ
أستهني بدور اإلفتاء والتصدي املرجعي ،لكني أعتقد برضورة ملء
أيضا ،وتطوير أبحاثها ،ومعاجلة إشكاالهتا
الفراغات املعرفية األخرى ً
ينصب عىل علمي
ومسائلها ،بنفس الدرجة من العمق واالهتامم الذي
ّ
الفقه واألصول.
هذا عىل صعيد احلوزات العلمية.

وظائف اجتماعية
أدوارا عديدة شاغرة ينبغي أن
وأما عىل الصعيد االجتامعي ،فإن هناك
ً
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يتوجه هلا علامء وطالب العلوم الدينية الذين يعملون يف الوسط االجتامعي،
ّ
غري الدور التقليدي املألوف من منرب وحمراب ،كام تقدم.
فمجتمعاتنا بحاجة إىل مؤسسات أبحاث ومراكز دراسات ،ترصد
أوضاع املجتمع ،وتتابع تطوراته ،وتشخص احتياجاته الفكرية والرتبوية،
ثم تضع املناهج والربامج التوعوية التثقيفية ،وتعيد صياغة األفكار
واملفاهيم اإلسالمية ،بام يتواكب ويتناسب مع التحدّ يات املعارصة.

كام تشتدّ احلاجة يف هذا العرص إىل املؤسسات اإلعالمية اإلسالمية،
من قنوات فضائية ،ومواقع عىل اإلنرتنت ،وإصدار املجالت واجلرائد،
وتوظيف جماالت الفن لصالح قضايا اإلسالم واألمة.
تتوجه إليها الطبقة الدينية ،وهتتم هبا،
إن هذه احلقول وأمثاهلا ينبغي أن ّ
وتتصدّ ى مللء الفراغ فيها.

كبريا من املشكلة يكمن يف أن جمتمعاتنا ال تنظر ملثل هذه
لكن جز ًءا ً
األدوار بنفس نظرة التقدير واالحرتام التي توليها ملن يتصدى لألدوار
التقليدية املألوفة ،وبالتايل ال تقدّ م له الدعم والتشجيع املطلوب ،مما جعل
أكثرية أبناء السلك العلمي الديني ال يرون أنفسهم ،وال يشعرون بأدائهم
لوظيفتهم وواجبهم إلاّ ضمن هذه األدوار املعتادة.
باإلضافة إىل أن تلك األدوار التقليدية املألوفة ،هلا أعرافها وضوابطها
الواضحة ،ومن يتصدى هلا جيد أمامه نامذج وجتارب كثرية ،متنحه االطمئنان،
وتعطيه اخلربة ،فهو ليس مقد ًما عىل مهمة غامضة ،وال دور جمهول.
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التوجه لآلفاق األخرى ،والتصدّ ي للمهام اجلديدة ،يصبح شبه
بينام
ّ
مغامرة ،وتكتنفه خمتلف العوائق ،وحيتاج إىل جهد كبري للتأسيس ،وتوفري
لتحمل األعباء
فرص النجاح .فال يقدم عىل ذلك إلاّ الواعون املستعدون
ّ
واملشاق يف سبيل خدمة األهداف الدينية السامية ،ومن أجل إصالح
جمتمعاهتم وتقدمها.
III
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