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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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متهيد

طرح موضوع وابء كوروان على الفكر الديين أسئلة وتساؤالت، وميكن أن ترجع أهّم اإلاثرات 
هنا إىل حمورين:

احملور األّول: حمور الهويت عقائدي فلسفي، وغالباً ما يدور حول عالقة هللا ابلشرور أو 
اآلالم اليت تواجه البشر، فقد أاثر العديد من املفّكرين املعاصرين قضية الشّر جمّدداً عقب ظهور 

هذا الوابء.

تعاملها مع قضااي اجلسد  الثاين: حمور سلوكي عملي يتصل مبوقف األداين وهنج  احملور 
اإلنساين ومحاية احلياة اإلنسانية املاديّة على األرض، فهل لألداين موقف سليب من اجلسد حىت 

توّجه أبناءها حنو إمهال خماطر الصّحة والسالمة العاّمة أو أّن العكس هو الصحيح؟

لن يتسّن يل يف هذه املساحة املختصرة معاجلة املوضوعني إبسهاب، لكّنين سأحاول رصد 
بعض املعامل الدينّية فيهما ليس انطالقاً من زاوية فلسفّية حمضة، بل من زاوية دينية.

أّواًل: البعد الالهويت العقدي لفكرة اآلالم واملعاانة

يف اجلانب األّول، تستوقفنا جمموعة من املفاهيم الدينّية اليت تضع أمامنا عّدة قواعد يف بناء 
احلياة على األرض أمّهها:

قاعدة أتثري السلوك اإلنساين على سلمّية العالقة مع الطبيعة، هذه القاعدة تؤّكد دينّياً أّن 
اإلنسان يتحّمل ـ على األقّل ـ جزءاً من املخاطر والكوارث اليت حتصل يف الطبيعة. وال يقف ذلك 

األديان وحتّديات مسألة كورونا
مقاربة يف ضوء النصوص الدينّية

د. حيدر حّب هللا*

* أستاذ وابحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل على شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االداين والالهوت املسيحي( وله العديد 
من الكتب واملقاالت.
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عند حدود ختريب اإلنسان للطبيعة بسبب طغيانه وطمعه وتغّوله مادايً وسلطواّيً، وهو ما تواجهه 
اليوم مشكورًة املنّظمات البيئّية الناشطة يف العامل، بل يتخّطى ذلك حنو ارتباط األمر بعالقة اإلنسان 
البشر وأخالقّياهتم ابلعذاب  ما يربط سلوكّيات  القرآين كثرياً  فالنّص  أيضاً،  ابهلل وأبخيه اإلنسان 
النازل عليهم أو ابلفساد الواقع يف األرض، ومن مث فهو ينشؤ ارتباطاً وثيقاً بني سلوكنا حنن البشر 
يف اخلطيئة وبني رّدات فعل الطبيعة جتاهنا فيما متثله من قضاء إهلّي يتصل ابلبشر عذاابً أو امتحاانً 

أو عقاابً انزاًل.

قال تعاىل: َوِإَذا َأَذقـَْنا النَّاَس َرْحًَة َفرُِحوا ِبَا َوِإْن ُتِصبـُْهْم َسيَِّئٌة ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ِإَذا 
ُهْم يـَْقَنُطوَن)1(، وقال سبحانه: َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبـَرِّ َواْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم 
فَِبَما َكَسَبْت  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَبُكْم  يـَْرِجُعوَن)2(، وقال تعاىل: َوَما  َلَعلَُّهْم  َعِمُلوا  الَِّذي  بـَْعَض 
ْنَساَن ِمنَّا َرْحًَة َفرَِح ِبَا  أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثرٍي)3(، وقال تبارك امسه: .. َوِإانَّ ِإَذا َأَذقـَْنا اإْلِ
ْنَساَن َكُفوٌر)4(، وقال عّز من قائل: َما َأَصاَبَك  َوِإْن ُتِصبـُْهْم َسيَِّئٌة ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم فَِإنَّ اإْلِ
ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَْفِسَك.. )5(، وقال عّز وجّل: َوَلْو َأنَّ َأْهَل 
بُوا فََأَخْذاَنُهْم ِبَا َكانُوا  اْلُقَرى َآَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

.)6(َيْكِسُبوَن

ليس ذلك كالماً طوابواّيً وال يعين زوال منطق األسباب الطبيعّية وال ختّطي قواعد العقل 
بني  جديدة  عالقة  عن  الديين  النّص  يكشف  بل  األمور،  بني  الروابط  يف  العلمي  أو  الفلسفي 
األسباب واملسبَّبات تتصل بسلوك اإلنسان، وكأّن الطبيعة تعّب عن غضبها أو انزعاجها ـ أحياانً ـ 
فيما أراده هللا هلا جتاه سلوكنا مع هللا ومع اإلنسان ومعها هي أيضاً، مبا متثله من حجر ومدر وشجر 

وحيوان وغري ذلك. إهّنا واحدة من السنن اإلهلّية يف اخللق ال جتد هلا تبدياًل وال حتوياًل)7(.

فليس قصد الدين هنا إجهاض األسباب الطبيعّية اليت تكشف عنها العلوم كما قد خيّيل 
لبعض الِعْلَمِوّيني الذين يريدون افتعال خصومة بني الدين والعلم يف هذه القضّية، بل خلع معن على 
الظواهر الطبيعّية نفسها أبسباهبا ومسّبباهتا، فاألداين بطبعها تقوم خبلع املعاين على األمور الصامتة 

1. الروم: 36.

2. الروم: 42.
3.الشورى: 30.

4. الشورى: 48.
5. النساء: 79.

6. األعراف: 96.
7. األحزاب: 62؛ والفتح: 23.
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انطالقاً من أهّنا تربط الظواهر الطبيعّية بغاايت يف اخللق، على أساس أّن فاعل هذه الظواهر يف 
رأس سلسلة العلل واملعلوالت هو هللا احلكيم العاقل القاصد املريد، فليس من شيٍء يقع بصمٍت أو 
عبثّية كما تؤّكده النصوص الدينّية)8(، هلذا فالدين هبذه القراءة يربط الوقائع الطبيعّية املفهومة علمّياً 
بغاايت قصدية ماورائّية، وهذا شيء طبيعي لدى كّل من ميلك رؤية ميتافيزيقية متعالية من هذا 
النوع. وهو شيء يصعب على العلم أن حيّدده ابألدوات الطبيعّية؛ ألّن الغاايت قصوُد العاقلني، 

فيما العلم يدرس الظاهرة بنفسها بوصفها حداثً ال غاية.

هذه العالقة جندها يف الالهوت املسيحي واضحًة أيضاً عرب مفهوم اخلطيئة األوىلـ  وليس 
فقط يف العهد القدمي عب مفهوم العذاابت النازلة على بعض األقوام السابقني مثل سدوم وعمورة 
ـ تلك اخلطيئة الكامنة يف كّل واحٍد مّنا؛ إذ كّل واحد مّنا هو آدم، ويف داخله تلك اخلطيئة اليت 
حصلت، والكتاب املقّدس يؤّكد أّن ما حنن فيه من معاانة وآالم انتٌج عن فعل اخلطيئة، وإال فإّن 

نصيبنا هو السعادة واجلّنة والرخاء والدميومة.

جاء يف الكتاب املقّدس ـ بعد شرح حتذير هللا آلدم أبّن أكله من الشجرة جيرّه للموت)9(: 
»َوقَاَل ِلْلَمْرَأِة: َتْكِثريًا ُأَكثُِّر أَتـَْعاَب َحَبِلِك، ِبْلَوَجِع تَِلِديَن َأْواَلًدا. َوِإىَل رَُجِلِك َيُكوُن اْشِتَياُقِك 
ْعَت ِلَقْوِل اْمَرأَِتَك َوَأَكْلَت ِمَن الشََّجَرِة الَِّت َأْوَصيـُْتَك  َوُهَو َيُسوُد َعَلْيِك.َوقَاَل آلَدَم: ألَنََّك سَِ
َوَشوًْكا  َحَياِتَك.  ِم  َأيَّ ِمنـَْها ُكلَّ  أَتُْكُل  ِبلتَـَّعِب  ِبَسَبِبَك.  اأَلْرُض  َمْلُعونٌَة  ِمنـَْها،  أَتُْكْل  اَل  قَاِئاًل: 
َوَحَسًكا تـُْنِبُت َلَك، َوأَتُْكُل ُعْشَب اْلَْقِل. ِبَعَرِق َوْجِهَك أَتُْكُل ُخبـًْزا َحتَّ تـَُعوَد ِإىَل اأَلْرِض الَِّت 

ُأِخْذَت ِمنـَْها. ألَنََّك تـَُراٌب، َوِإىَل تـَُراٍب تـَُعوُد«)10(.

إّن القرآن يُلمح أيضاً هلذا األمر حيث يقول: فـَُقْلَنا َي َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َوِلَزْوِجَك 
َواَل  ِفيَها  َتْظَمأُ  اَل  َوأَنََّك  تـَْعَرى  َواَل  ِفيَها  َتُوَع  َأالَّ  َلَك  ِإنَّ  فـََتْشَقى  اجْلَنَِّة  ِمَن  ُيْرَِجنَُّكَما  َفاَل 
َتْضَحى)11(، فاخلطيئة هي اليت كشفت ضعفنا وهوت بنا حنو عامل املتضاّدات واملتزامحات، عامل 

.وإليه ترجعون املعاانة واألمل؛ لنتطّهر ابلتجربة ونعيد االرتقاء

وإذا أردت قراءة هذه املفاهيم الدينية يف األداين اإلبراهيمّية الثالثة قراءة اجتماعية ونفسّية، 
لإلحساس  اإلنسان  تدفع  أجدها  فإّنين  االنطولوجي،  والتحليل  فيها  الفلسفي  النقاش  عن  بعيداً 

8.املؤمنون: 115؛ وآل عمران: 191.
9.سفر التكوين 2: 15 ـ 17.

10.سفر التكوين 3: 16 ـ 19.
11. طه: 117 ـ 119.
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ابملسؤولّية جتاه وقائع العامل من حوله، فكونه على صورة هللا)12( وأنّه خليفة هللا ..ِإيّنِ َجاِعٌل يف 
اأْلَْرِض َخِليَفًة.. )13(.. مسؤولّيتان تفرضان عليه إحياء الضمري األخالقي والروحي لكي ينتظم 
شأن العامل، فاإلنسان بعودته للروح اإلميانية واألخالقّية يساهم يف صالح األرض واحلياة، فعندما 
يعبد هللا ويّب الوالدين فهو يبين أيضاً عالقة مع الطبيعة جتعلها مساملة له ومتواملة، وهذا مضمون 

فلسفي وجودي عميق تقّدمه األداين يف بناء العالقة مع العامل والكون.

إّن عالقة السالم مع الطبيعة ترجع لعالقة سالم بني النوع اإلنساين من جهة، وهللا املتعايل 
من جهة اثنية وما ينبثق عنه من مجاد وحيوان وإنسان. إهّنا صورة خمتلفة تقّدمها األداين؛ فالعالقة 
مع الطبيعة جزء من العالقة مع هللا والعكس صحيح، وهذا يعين أّن اآلالم واألمراض والفريوسات 

القاتلة قد تكون هلا صلة أحياانً بعالقة اإلنسان منذ األّولّية مع ثالثّية: هللا ـ إبليس ـ الذات.

وبربط القضية العاّمة هذه مبوضوعنا يتضح أّن الالهوت الديين يفهمـ  أحياانً على األقلـ  مثل 
هذه الظواهر الوابئية واالبتالئية اليت تلحق البشر مبثابة نوع من العالقة السلبية اليت بناها البشر مع 
هللا. ال نتأىّل على هللا وجنزم يف هذه املفردة أو تلك كما يفعل بعض العاّمة من الناس فيقول: هذا 
انتقام إهلي هنا وذاك عذاب راّبين هناك ألجل كذا وكذا! بل نقول أبّن واحدة من الفرضيات اليت 
توّفرها األداين لنا يف كلّية النظام الكوين هي هذه الفرضية متاماً، األمر الذي يدفعنا لليقظة الروحية 

والتنّبه لسلوكّياتنا برّمتها.

السيء  سلوكه  نتيجة  اإلنسان  على  اآلالم  هذه  مثل  بنزول  يقضي  هنا  اإلهلي  املنطق  إّن 
أو تراجع مستوى سلوكه اإلجيايب، ليس ابلضرورة هبدف االنتقام أو حىت التشّفي ابملعن السليب 
الشّدة  للكلمة، بل أحياانً هبدف إهناض اإلنسان وحتقيق يقظته وارتقائه ابلعودة هلل يف حلظات 
والعسر، مبا ميثله هللا من قّمة الضمري األخالقي للبشر، وهو ما خيبان عنه القرآن يف بعض نصوصه 
 ،)14(َأْهَلَها ِبْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن منها: َوَما َأْرَسْلَنا يف قـَْريٍَة ِمْن َنِبٍّ ِإالَّ َأَخْذاَن 
ِبلََْسَناِت  َوبـََلْواَنُهْم  َذِلَك  ُدوَن  َوِمنـُْهْم  الصَّاِلُوَن  ِمنـُْهُم  ُأَمًا  اأْلَْرِض  يف  وَقطَّْعَناُهْم  ومنها: 
َوالسَّيَِّئاِت َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن)15(، فاملعاانة يف التقدير اإلهلي ميكن أن تكون سبياًل لليقظة الروحّية 
واألخالقية وقيامة ضمري اإلنسان جمّدداً ورجوعه لربّه وتضّرعه له؛ ألّن اإلنسان يف حلظات الضعف 

12.سفر التكوين 1: 27.
13.البقرة: 30.

14.األعراف: 94.
15. األعراف: 168؛ وانظر أيضاً: الروم: 41؛ والسجدة: 21؛ والزخرف: 48.
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يرجع للمطلق املتعايل سبحانه، فيعيد بناء العالقة معه واليت ينجم عنها بناء عالقة أخالقّية صاحلة 
مع نفسه ومع اإلنسان اآلخر ومع الطبيعة، لكّن املؤسف أنّه إذا استجابت له اإلرادة اإلهلية فإنّه 

يعاود سلوك سبيل الغفلة فينسى هللا جمّدداً!

هذا كّله يعين أّن األداين تعتب املعاانة ـ يف بعض األحيان ـ نتيجًة وفرصًة معاً، فهي نتيج 
سلوكنا، وهي فرصة للعودة للسالمة والصواب واليقظة. ومفهوما النتيجة والفرصة هنا يندّكان يف 
مفهوم التطّهر، فاإلنسان يتطّهر هبذه املعاانة عب استغالهلا للعودة هلل وتصفية ابطنه من القذارات 

واخلبائث؛ ليعيد بناء عالقة التصاحل مع احمليط كّله.

املؤسف حّقاً ـ من وجهة نظر دينّية ـ أّن اإلنسان الذي ُيسيء العالقة مع هللا ومع الطبيعة 
ومع أخيه اإلنسان يصّب جاّم غضبه على هللا عندما تلحقه نتائج سلوكّياته هو يف األرض، فيعتب 
هللا فاعاًل للشر! فيكفر يف حلظات الفرصة للتضرّع! كالولد العاّق الذي يؤذي والديه وحميطه حىت 
إذا ما وقع يف نتائج أفعاله اهتم والَديه مبا بلغه من سوء! وهذا هو تعبري القرآن يف توصيف حالة هذا 
..)16(. إنّه مفهوم االستحواذ والسلطة  اإلنسان: اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن فَأَْنَساُهْم ِذْكَر اللَِّ
املطلقة اليت صارت للشيطان عليهم بفعل متكينهم له من أنفسهم ابلغيبوبة املطلقة عن هللا عّز وجّل.

اثنياً: البعد السلوكي واملوقف من سالمة اجلسد

تعتب ثنائّية الروح واجلسد من أكثر الثنائّيات جداًل يف اتريخ الفكر الديين والفلسفي معاً، 
قد ال يبدأ من اجلدل يف أصل الثنائية وجوداّيً عب إنكار الروح أو إثباهتا، ودراسة مفهوم التجّرد 
عن املاّدة فلسفّياً، وال ينتهي أيضاً ابحلديث عن اجلانب العملي السلوكي يف أولواّيت اإلنسان يف 
احلياة بني جانب اجلسد وحاجاته وشهواته وبني جانب الروح ومتطّلباهتا، وما يفرزه هذا الثنائي من 
تعارض أحياانً مبا قد جيعل اجلسد يتطّلب شيئاً ترفضه الروح املتعالية أو تتطّلب الروح يف حاجاهتا 

الوجوديّة السامية ما قد ال يستجيب له اإلنسان بُبعده اجلسدي أحياانً أخرى.

رمبا مل تكن قضّية وجود الروح وطبيعة عالقتها ابجلسد موضوعاً دينّياً ابمتياز، بل غلب عليه 
الطابع الفلسفي يف القرون الغابرة والطابع العلمي ـ الفلسفي يف العصر احلديث، لكّن متطّلبات 
الروح واجلسد كانت من القضااي املهّمة يف الدين، يف إطار رسم األولواّيت واملسارات. فاألداين 
يف نصوصها األوىل غالباً ما نالحظها أكثر اهتماماً ابجلانب العملي السلوكي، بل هي ترى أمهّية 

16.اجملادلة: 19.
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»العلم واملعرفة« يف نتائجهما على حياة الفرد واجلماعة، رمبا على عكس بعض التصّورات الفلسفية 
اليت تعتب أّن »العلم« بذاته مطلوب، هلذا فما تقّدمه األداين يف جمال الروح واجلسد له طابع عملي 

منهجي سلوكي يقوم على رؤية فلسفية تقف خلفه وتشّيده.

اعتادت األدبيات الدينّية على اعتبار كّل ما له ربط ابلعالقة بني اإلنسان واملتعاليات )هللا 
ـ املالئكة ـ األنبياء ـ القّديسني..(، أو له عالقة بينه وبني القيم السامية )القيم األخالقية والروحّية( 
منتمياً لدائرة الروح، فيما ينظر ملا يتصل ابلقضااي اليت يكون الفاعل األكب فيها هو اجلسد على 
أهّنا جسديّة من نوع )الغرائز الشهويّة واملصاحل املادية(، من هنا عندما تتعارض مصلحة جسدية 
شهويّة مع قيمة أخالقية عليا، فإّن األداين تقف لصاحل القيم اخللقية والروحّية؛ ألهّنا تعتب أّن الروح 

هي اليت تقبل البقاء وأّن متكينها هو الذي يسمح لإلنسان ابخلالص.

هذا األمر يقوم فيما يقوم على ثنائية الدنيا واآلخرة يف األداين اإلبراهيمّية؛ فالدنيا ليست 
سوى مزرعة أو مسري للوصول لآلخرة، وحتقيق النجاة يف اآلخرة يكون برعاية الروح وملئها ابخلري 

كي تقدر على االستعداد لوقائع يوم الدينونة؛ ألّن جوهر اإلنسان بروحه وابألان القائمة.

يعين ذلك أّن اجلسد ليس سوى الوسيلة اليت حييا هبا اإلنسان يف الدنيا كي يقوم من خالل 
النهوض بنفسه يف اآلخرة، وهذا ما يعطي اجلسد يف األداين  الروح/األان احلقيقّية فيه من  حتّقق 
طابعاً أداتياً خدمّياً، فهو خيدم بقاء الروح يف الدنيا مبا ميثله هذا البقاء من حاجة للروح كي متلك 
فرصة التسامي يف هذا العامل بغية جناهتا وخالصها يف اآلخرة، وهذا معن ما يقوله القديس ترتوليان/

ترتّليانوس )240م( أبنّه من خالل اجلسد متارس النفس عملها وتتمتع بعطااي الطبيعة)17(.

وإذا كان األمر كذلك، فإّن األداين ال تنظر للجسد بنظرة سلبّية، وال تعتب أّن االهتمام به 
خروج عن اجلاّدة والصواب؛ إّنا قلق األداين من أن يصبح االهتمام ابجلسد هو األصل واألساس، 
فيما االهتمام ابلروح واملعن والباطن هو الفرع، يف الوقت الذي يكون االهتمام ابجلسد جمّرد وسيلة 
لفتح فرصة للروح للتسامي يف هذا العامل كي حتّقق الفوز يوم الدينونة، فالغرق يف متطّلبات اجلسد 
مع غفلة عن الروح وتغليب اجلسد على الروح ُيشبه حال شخص يسافر يف البحر فيهتّم ابلسفينة 
اليت تُِقلُّه، فإّن هذا االهتمام مطلوب كي يتمّكن من الوصول إىل بّر األمان، أّما االهتمام ابلسفينة 
ونسيان املسري حنو اهلدف والّب، فهو جمّرد دوران يف البحر وغرق يف األخشاب نفسها، وهو مرفوض 

17.انظر: قيامة اجلسد: 7.
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متاماً.

من  فيه  حتّل  اليت  الروح  قداسة  من حيث  القداسة  طابع  اإلنساين  اجلسد  يتخذ  هنا  من 
من  هذا  يكون  ورمبا  العامل،  هذا  يف  هبا  يقوم  أن  له  يُراد  اليت  الوظيفة  قداسة  حيث  ومن  هللا، 
نتائج كالم القّديس اكليمندس االسكندري )215م( عندما حتّدث عن أّن هللا اهتّم كثرياً خبلق 
)جسد( اإلنسان، فأعطاه كرامًة خبلقه له ابليدين اإلهلّيتني معاً، أّما سائر احليواانت فُخلقت ابألمر 
اإلهلي)18(، فكأّن اليدين يف مثل التعبري القرآين: قَاَل َي ِإْبِليُس َما َمنـََعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت 
بَِيَديَّ َأْسَتْكبـَْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلنَي)19(، استخدمتا ملزيد تشريف وعناية وخصوصّية ابجلسد 

اآليت من الطني وفقاً لفهم اكليمندس.
إّن كالم اكليمندس يشي أبّن اجلسد له كرامة أيضاً، أو فلنقل أبّن كرامة اإلنسان تتضّمن 
كرامة جسده، هلذا فنحن يف األداين حنرتم جسد املّيت؛ ألّن ذلك تعبري عن احرتام املّيت نفسه، 
ونتنع عن قتل اآلخرين كما جاء يف القرآن)20(، ويف الوصااي العشر)21(؛ ألّن قتله وإن كان ال يُفين 
روحه لكّنه يفين جسده ابملعن العادي للكلمة، وهو مرفوض، فالعدوان على اجلسد يتضّمن يف 
الكثري من األحيان عدواانً على الروح، وتكرمي الروح يتضّمن أيضاً تكرمياً للجسد بشكٍل ما، فعندما 
تُعلن املسيحّية)22( واإلسالم)23( مبدأ الكرامة اإلنسانّية فهذا يتضّمن ـ نوعاً ما ـ قبواًل بكرامة اجلسد؛ 

ألّن التعامل غري األخالقي مع اجلسد نوٌع من إهانة اإلنسان لنفسه أو لغريه والعدوان عليهما.

وعندما نالحظ مفهوم االهتمام ابجلسد ورعايته يف الدين تظهر بني أيدينا نصوص عّدة، 
 ،)24(َي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا.. َواَل تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما :من بينها قوله تعاىل
وفقاً لتفسريها أبهّنا تنهى عن قتل كّل إنسان لنفسه، وليس تفسريها ابلفهم االجتماعي عب قتل 
كّل واحد لغريه، حماكاًة آليٍة أخرى، وهي قوله تعاىل: ثَّ أَنـُْتْم َهُؤاَلِء تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكْم َوُتْرُِجوَن 

.)25(..َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدَيرِِهْم

18. انظر: كتاب املريّب 1: 19.
19. ص: 75.

20.األنعام: 151؛ واإلسراء: 33.
21. سفر اخلروج 20: 13.

22.Catechism Of The Catholic Church, 1889, 1929-1933, 2260-2261, 2268-
2301. Vatican Council II, 574. Compendium Of The Social Doctrrine Of The 
Church, 105-107, 132-134, 144-148, 152-154.

23.املتعارف االستشهاد هنا ابآلية رقم 70 من سورة اإلسراء.
24.النساء: 29.
25. البقرة: 85.
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وكذلك قوله سبحانه: َوأَْنِفُقوا يف َسِبيِل اللَِّ َواَل تـُْلُقوا ِبَْيِديُكْم ِإىَل التَـّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ 
اللََّ يُِبُّ اْلُمْحِسِننَي)26(، إّن رمي النفس يف املهالك مرفوض. وحىت لو فّسران التهلكة هنا أبهّنا 
التهلكة االقتصاديّة عب اإلنفاق املفرط غري العقالين، فإّن هذا يرجع يف هناية املطاف إىل جعل 
النفس يف معرض اهلالك والضرر، فالنّص القرآين يؤّكد على ضرورة السالمة من اهللكات اجلسديّة 

واالقتصاديّة وأمثاهلا.

وميكن أن نعّزز املوقف الديين هذا ابلنصوص احلديثّية املرويّة يف كتب املذاهب اإلسالمّية 
عن النيّب وأهل بيته وصحابته، حيث الحظنا مبراجعتها أّن بعضها يُرشد إىل العالجات واألدوية 
اخلاّصة، وهو ما يُعرف بنصوص الطّب النبوّي، وكأهّنا حتاول تعليم اإلنسان كيفّية االستفادة من 
الطبيعة لتحسني جسده وشفائه، وهو أتكيد على اهتمام الدين ابلسالمة اجلسديّة والصّحة البدنّية. 
بني  الفصل  األمراض، وحياول  للتداوي من  الدعوة  يؤّكد على  احلديثية  النصوص  بعض  أّن  كما 
التداوي وبني عدم التوّكل على هللا، وكأّن فهم التوكّل فهماً خاطئاً ميكن أن جيّر اإلنسان إىل ترك 
األسباب الطبيعّية ورعاية اجلسد اعتماداً على كونه متوّكاًل على هللا، فجاءت النصوص احلديثّية 
لتؤّكد أّن التداوي ال خيرق املبدأ الروحي التوحيدّي املسّمى ابلتوّكل، بل إّن مفاهيم الدعاء والتوّكل 
واإلميان تعمل على تعزيز حالة الشفاء اجلسدي اآليت عب األسباب الطبيعّية اليت جعلها هللا نفسه 

يف اخللق، فال تناقض بني الدين والعلم.

القاعدة األخالقية الذهبّية ودورها يف رعاية سالمة اآلخرين

وإذا ختطينا موضوع رعاية اإلنسان لسالمته البدنّية حنو رعايته ومسؤولّيته عن عدم تعريض 
السالمة البدنّية لآلخرين، وهو ما نالحظه يف األمراض املعدية ومسؤولّية الفرد يف الرعاية الصحية 
 Golden( جتنيباً لآلخرين اخلطَر واهلالك.. إذا ختطّينا األمر سنجد القاعدة األخالقية الذهبّية
Rule()27( ماثلًة أمامنا ختاطبنا أبّن كّل ما حنبه أو نكرهه ألنفسنا فعلينا أن نتعامل فيه ابلطريقة 
نفسها مع اآلخرين، فكما ال حنّب منهم أن يعّرضوان للخطر بعدوى مرضّية معّينة عب استهتارهم 
ابلرعاية الصحّية، كذلك علينا فعل األمر عينه معهم )احبب لغريك ما حتّب لنفسك واكره له ما 

تكره هلا(.

26. البقرة: 195.
27. لقد حبثُت بشيء من التفصيل يف هذه القاعدة على وفق النصوص الدينّية، فراجع: قواعد فقه العالقة مع اآلخر الديين يف 

ضوء النص اإلسالمي واملسيحي: 173 ـ 201.
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إّن القاعدة الذهبّية واضحة أو شبه واضحة يف نصوص القرآن الكرمي والسّنة الشريفة)28( 
من  نبوي  حديٍث  على  عّلق  عندما  )676هـ(  النووي  اإلمام  أجاد  وقد  املقّدس)29(،  والكتاب 
أحاديث هذه القاعدة، بقوله: »هذا من جوامع كلمه صّلى هللا عليه وسّلم، وبديع حكمه، وهذه 
قاعدة مهّمة فينبغي االعتناء هبا، وأّن اإلنسان يلزم أن ال يفعل مع الناس إال ما حيّب أن يفعلوه 

معه«)30(.

هل يرفض الكتاُب املقّدس اجلسَد؟!

قد حياول أحد أن يستغّل بعض نصوص الكتاب املقّدس لتأكيد رفض اجلسد، ويبدو أمامنا 
َا َأُقوُل: اْسُلُكوا ِبلرُّوِح َفاَل  واقفاً نصُّ رسالة بولس الرسول إىل أهل غالطية حيث يقول هلم: »َوِإنَّ
ُلوا َشْهَوَة اجلََْسِد أَلنَّ اجلََْسَد َيْشَتِهي ِضدَّ الرُّوِح َوالرُّوُح ِضدَّ اجلََْسِد، َوَهَذاِن يـَُقاِوُم َأَحُدُهَا  ُتَكمِّ

اآلَخَر، َحتَّ تـَْفَعُلوَن َما اَل تُرِيُدوَن َوَلِكْن ِإَذا انـَْقْدُتْ ِبلرُّوِح فـََلْسُتْم َتَْت النَّاُموِس«)31(.

يوحي هذا النّص برفض اجلسد ووضعه يف خصومة مع الروح مثّ االنتصار للروح عليه، فكأّن 
اجلسد مل تعد له قيمة وليس علينا األخذ مبتطّلباته، وهو ما قد يدفع لالعتقاد أبّن املسيحّية تتخّلى 

عن اجلسد متاماً وتتنّكر له وال تعري أمهّيًة أو اباًل ملا حيتاجه ويدعو إليه.

لكن يف تقديري ال يراد من اجلسد هنا إال العيش الفارغ من اإلميان ومن الوالدة احلقيقّية، 
املاديّة  الوالدة  الروح بوصفهما كائنني خملوقني، بل مها  البدن يف مقابل  إّن اجلسد هنا ليس هو 
اخلالية من املعن والروح، وما يؤّكد ما نقول هو تكملة هذا النّص حيث يشرح لنا بولس الرسول 
الفكرة األساسية من اجلسد وهو ذاك النمط من العيش الغارق يف الدنيا وملّذاهتا والبعيد عن الروح 
إّن بولس يعّرف اجلسد هنا ابلسلوك غري اإلمياين وغري األخالقي معاً،  واإلميان واحملّبة واألمل.. 
حيث يقول فوراً: »َوَأْعَماُل اجلََْسِد ظَاِهَرٌة: الَِّت ِهَي ِزىًن َعَهارٌَة جَنَاَسٌة َدَعارٌَة ِعَباَدُة اأَلْواَثِن ِسْحٌر 
َعَداَوٌة ِخَصاٌم َغيـَْرٌة َسَخٌط َتَزٌُّب ِشَقاٌق ِبْدَعٌة َحَسٌد قـَْتٌل ُسْكٌر َبَطٌر، َوَأْمثَاُل َهِذِه الَِّت َأْسِبُق 
فََأُقوُل َلُكْم َعنـَْها َكَما َسبـَْقُت فـَُقْلُت أَْيضاً: ِإنَّ الَِّذيَن يـَْفَعُلوَن ِمْثَل َهِذِه اَل يَرِثُوَن َمَلُكوَت هللِا 
َوَأمَّا َثَُر الرُّوِح فـَُهَو: حَمَبٌَّة فـََرٌح َساَلٌم، ُطوُل َأاَنٍة ُلْطٌف َصاَلٌح، ِإميَاٌن َوَداَعٌة تـََعفٌُّف. ِضدَّ َأْمثَاِل 

28.راجع: املطففني: 1 ـ 4؛ والضحى: 6 ـ 11؛ والبقرة: 267؛ واملرتضى، هنج البالغة: 397؛ واهليثمي، جممع الزوائد 1: 
48؛ والطباين، املعجم الكبري 19: 441؛ وصحيح مسلم 6: 18؛ وسنن ابن ماجة 2: 1307.

29. راجع: سفر اخلروج 22: 21 ـ 24، و 23: 9؛ وسفر الالويني 19: 33 ـ 34؛ ومىّت 7: 12، و 19: 18 ـ 19؛ ولوقا 
6: 27 ـ 38؛ وغالطية 6: 1.

30. النووي، شرح صحيح مسلم 12: 233.
31.غالطية 5: 16 ـ 18.
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َهِذِه لَْيَس اَنُموٌس. َوَلِكنَّ الَِّذيَن ُهْم ِلْلَمِسيِح َقْد َصَلُبوا اجلََْسَد َمَع اأَلْهَواِء َوالشََّهَواِت. ِإْن ُكنَّا 
نَِعيُش ِبلرُّوِح فـَْلَنْسُلْك أَْيضاً ِبََسِب الرُّوِح. اَل َنُكْن ُمْعِجِبنَي نـَُغاِضُب بـَْعُضَنا بـَْعضاً، َوَنِْسُد 

بـَْعُضَنا بـَْعضًا«)32(.

إّن تعبري بولس واضح يف أنّه يعين ابجلسد الفناء يف املاّدة ومتطّلباهتا والغرق يف قضااي الدنيا 
بعيداً عن املعن والروح، فيما يعين ابلروح الوالدة اجلديدة ابإلميان واخلالص أو بتعبري بولس نفسه 
يف موضٍع آخر: »اخلليقة اجلديدة«)33(، إّن بولس ال يتكلم عن رعاية اجلسد ألجل الصالة والعبادة 
وحمّبة الناس وخدمة احملتاجني ونشر اخلري يف األرض، بل اجلسد يف مفهومه هو سلوك احنطاطي 
دنيوي مادي خالص. وعلى أبعد تقدير فإّن بولس ميكن أن يكون انقداً لتحويل الدين إىل قضّية 
جسديّة يف طبيعة الطقوسّية املادية والشريعة احملاكية لقضااي اجلسد فقط )اخلتان و..(؛ ألنّه يريد 
أن يعيد إنتاج الدين من خالل الروح واملعن، ليسكب دالالت الروح على اجلسد، فيثمر اجلسد 
صالحاً يف السلوك كما توحيه بعض كلماته اآلنفة، وهو ما خيلع على الطقوس املادية معن روحّياً 
ويلتقي نسبّياً مع مفهوم النّص القرآين يف قوله تعاىل: َلْن يـََناَل اللََّ ُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن 
يـََنالُُه التَـّْقَوى ِمْنُكْم..)34(، فاملسألة ليست مسألة حلم ودم فيما هي الذبيحة، بل مسألة فعل 

روحي ومكانة روحّية، هي التقوى.

هبذا تتضح الصورة يف موضع آخر من كالم بولس حيث يقول: »اَل َتِضلُّوا! هللا اَل ُيْشَمُخ 
ُه َيُْصُد أَْيضاً. أَلنَّ َمْن يـَْزرَُع جِلََسِدِه َفِمَن اجلََْسِد َيُْصُد  َعَلْيِه. فَِإنَّ الَِّذي يـَْزَرُعُه اإِلْنَساُن ِإيَّ
َفَسادًا، َوَمْن يـَْزرَُع ِللرُّوِح َفِمَن الرُّوِح َيُْصُد َحَياًة أََبِديًَّة«)35(. وكأّن بولس يتكّلم هنا عّمن يريد 
الدنيا ومن يريد اآلخرة وفقاً لألدبّيات القرآنّية، حيث يقول: َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلَِخَرِة نَِزْد َلُه 
نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـَْها َوَما َلُه يف اآْلَِخَرِة ِمْن َنِصيٍب)36(، فالروح هو  يف َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
العمل لآلخرة فيما اجلسد هو العمل للدنيا وال يُنتج إال خسارة وفساداً. بل إّن الشريعة إذا كانت 
هتدف تنظيم حركة اجلسد يف الدنيا فقط فال قيمة هلا ما مل ختلع على السلوك البدين معن روحًيا، 

فهذه هي القيمة املعنويّة يف الدين. هكذا نفهم الكتاب املقّدس يف مواضع ُأَخر أيضًا)37(.

32.غالطية 5: 19 ـ 26.
33. غالطية 6: 15.

34. احلج: 37.
35. غالطية 6: 7 ـ 8.

.الشورى: 20.  36
37. انظر ـ على سبيل املثال ـ: رومية 8: 1 ـ 17.
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وأختم بلفت النظر إىل أمر وهو أّن النصوص الدينية يف القرآن والكتاب املقّدس قد تشري 
نفوسهم  وهتذيب  وتعليمهم  ترقيتهم  هبدف  املؤمنني  على  والضغوطات  والعذاابت  اآلالم  لنزول 
للنص الديين هنا وهناك، لكّن هذا ال يعين  وابتالئهم وحنو ذلك من املفاهيم واملصطلحات تبعاً 
إطالقاً أّن النص الديين يرّحب ابآلالم من الزاوية البشرية، فهناك فرق بني أن جيعل هللا العبد يف 
أمٍل وامتحان وصعوبة؛ البتالئه واختباره وتطهريه وتشجيعه على التضرّع وهتذيب النفس، وبني أن 
يطلب اإلنسان األمل أو يسمح به اعتماداً على الغاية نفسها، فالسّنة اإلهلّية التكوينّية تقضي أبّن 
اإلنسان يف الدنيا سيعيش االبتالءات، لكّن السّنة التشريعّية ال تقضي أبّن عليه أن يضع نفسه 
يف اآلالم واملصائب جملّرد أهّنا آالم ومصائب مع قدرته على تفاديها وعدم كوهنا يف نفسها مطلوابً 
أخالقياً أو شرعّياً، وهلذا جند أّن القرآن وأدعية الكتاب والسّنة توّجهنا لالستعاذة ابهلل من شرور 
اخللق من اإلنس واجلّن وغريمها، فلو كان النص الديين يدفعنا للرتحيب ابآلالم فليس مبعن جّر 
العون عليها هو هللا وأّن  فإّن  إذا وقعت املصائب واآلالم  أنّه  األمل واملصيبة إىل دايران، بل مبعن 
على اإلنسان أن يوظّفها لصالحه لتنتقل من هتديد إىل فرصة؛ فإهنا فرصة للعودة اىل هللا والتضرّع 
واالنكسار أمامه وإثبات الثبات على اإلميان واملبادئ حىت يف أصعب الظروف اليت تواجه الفرد 
واجلماعة، فبهذا يتحّقق ما يريده هللا من فلسفة األمل يف الدنيا عب استعانتنا به على األمل والعودة 
إليه عنده، ال عب إيقاع أنفسنا يف اآلالم والتهاون يف دفعها عّنا. كيف وقد جاء يف بعض األدعية 
طلب العافية: »اللهم إيّن أسالك العافية«)38(. فلسنا مدعّوين ألن نعيش حياة املعاانة يف أبداننا 
وأموالنا، بل حنن نطلب العافية من هللا ودفع البالء عّنا، لكن لو جاءت التجربة واحملنة فإنّنا نتعامل 

معها أبخالقّية عالية وإميان راسخ وال نضعف روحيا وخلقّياً معها.

38.صحيح مسلم 8: 78؛ والطوسي، هتذيب األحكام 3: 79.
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