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السلفيون والشيعة نحو عالقة افضل

بقلم ال�شيخ ح�سن بن مو�سى ال�صفار
مقدمة

حتسن العالقة بني السلفيني والشيعة ،ملا بني الطرفني
ربام يستبعد كثريون إمكانية ّ
من اختالف وتضاد يف مسائل عقدية حساسة ،ولوجود تاريخ مثقل باملشاحنات بينهام،
وألن من طبيعة املدرسة السلفية الرصامة والتشدد فيام تراه خال ًفا عقد ًيا .ليس جتاه الشيعة
فقط بل حتى داخل دائرة أهل السنة.

لكني أشعر بدرجة من األمل والتفاؤل عىل هذا الصعيد ،فهناك تطور فكري
ثقايف ملحوظ عند خمتلف األطراف اإلسالمية ،جيعلها أقرب إىل القبول بوجود الرأي
اآلخر ،والتعامل معه ،مهام كانت درجة االختالف والتباين ،مع التزام كل طرف بثوابته
وقناعاته.
كام أن ضخامة التحديات التي تواجهها األمةُ ،يفرتض أن تدفع الواعني من
الطرفني لتجميد اخلالفات عىل األقل ،إن مل يكن جتاوزها.
ومن خالل لقاءايت وعالقايت مع عدد من العلامء والدعاة واملثقفني من اإلخوة
السلفيني ،ملست بوادر طيبة هبذا االجتاه ،تنبع من حرصهم عىل مصلحة الدين والوطن،
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ووعيهم باألخطار املحدقة ،التي تستهدف اجلميع.

ويف الوسط الشيعي ،هناك استعداد وترحيب عند أكثرية العلامء والواعني ،بأي
خطوة ختدم الوحدة والتقارب ،وتساعد عىل خلق أجواء التآلف والوئام.

وما حتتاجه الساحة هو املبادرات املخلصة اجلريئة ،التي تتجاوز ضغوط بعض
القوى املتشددة يف اجلانبني ،هذه القوى التي قد تلجأ لتحريك عواطف اجلمهور
ومشاعره ،بمختلف العناوين ،لعرقلة حركة الوحدة والتقارب ،واهتام املصلحني
بالتخيل عن الثوابت ،والتنازل عن املعتقدات..

إن مجهور األمة اليوم مهيأ أكثر من أي وقت مىض لالستجابة لدعوات الوحدة،
وااللتفاف حول املصلحني الواعني ،رشيطة صمودهم واستقامتهم أمام الضغوط،
وبذهلم اجلهود الكافية لبث الوعي السليم والثقافة الصحيحة.

هذا ما أشعر به وأراه ،وأسعى بتوفيق ال ّله تعاىل لتحقيقه وجتسيده عىل ساحة األمة
والوطن ،بالتعاون مع مجيع املخلصني والواعني{ .إِ ْن ُأ ِريدُ إِالَّ ِ
اس َت َط ْع ُت
اإل ْص َ
الح َما ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
يب}[سورة هود ،اآلية.]88 :
َو َما ت َْوفيقي إِالَّ بِال ّله َع َل ْيه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْيه ُأن ُ

مدخل

شهد تارخينا اإلسالمي الطويل الكثري من املعارك والنزاعات الفكرية واملذهبية
ً
رشوخا يف السلم املجتمعي ،وأوجدت نو ًعا من االحرتاب األهيل ،وكان
التي أحدثت
العامل السيايس وراء قسم كبري منها ،حيث كانت بعض القوى الداخلية واخلارجية،
تغذي هذه الرصاعات وتدفع باجتاهها إلشغال مجهور األمة عن قضاياهم األساس،
والستنزاف قواهم فيام بينهم ،حتى ال يتحدوا مقابل تلك القوى املهيمنة ،أو الراغبة يف
التسلط.
وكان التعصب املذهبي ،بام يعني من سعي لفرض الرأي ،ورفض للرأي اآلخر،
هو األرضية لتلك النزاعات والرصاعات.
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أما تعدد املذاهب ،واختالف اآلراء ،فتلك حالة طبيعية ال مناص منها ،وال ضري
فيها ،ما مل يصحبها التعصب البغيض ،وممارسة االستبداد واإلرهاب الفكري.

وقد تعافت أمتنا اإلسالمية من كثري من جراحات اخلصام الفكري واملذهبي،
التي أصابت كياهنا يف غابر التاريخ ،كالرصاع بني اجلربية والقدرية ،وبني املرجئة
وخمالفيهم ،وبني األشاعرة واملعتزلة ،وما نتج عنها من نزاع حول خلق القرآن أو قدمه،
وكذلك النزاعات بني املذاهب الفقهية ،كاخلالف بني األحناف والشافعية ،وبني احلنابلة
واألحناف ،وبني الشافعية واحلنابلة.

هذه الرصاعات التي كانت حادة يف قرون سابقة ،جتاوزهتا األمة ،وأصبحت
جمرد حوادث وذكريات يف التاريخ ،وآراء ومسائل يف الكتب ،هلا بعض اآلثار الفكرية
فرزا
واالجتامعية يف االمتدادات احلارضة لتلك املذاهب واملدارس ،لكنها ال تشكل اآلن ً
متشنجا.
حا ًدا وال خال ًفا
ً
وبقى اخلالف السني الشيعي كأوسع ثغرة يف جدار وحدة األمة اإلسالمية ،تنفذ
منه رياح الفتن ،وتتسلل مطامع األعداء ومؤامراهتم.
وقد حترك العلامء املصلحون من السنة والشيعة مطلع هذا القرن ،لسدّ هذه الثغرة
اخلطرية املتبقية من ثغرات اخلالفات الكالمية والفقهية.

وكان من مظاهر هذا التحرك اإلصالحي تأسيس دار التقريب بني املذاهب
اإلسالمية يف القاهرة يف اخلمسينيات ،وإنتاج خطاب وحدوي يؤكد عىل القواسم
املشرتكة ،وحيرر حمل النزاع ضمن إطار اخلالف االجتهادي عقد ًيا وفقه ًيا.

وبفضل ذلك التحرك املبارك أمكن التخفيف من حدة اخلالف بني الفريقني بشكل
عام ،ونشأت عالقات إجيابية طيبة بني جهات واعية من الطرفني ،بل حصل التعاون يف
مشاريع مشرتكة خلدمة املصلحة العليا لألمة.
مما عزز األمل بإمكانية جتاوز األمة هلذه املشكلة يف هذا العرص ،ليس عىل أساس
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تنازل أحد الطرفني عن يشء من قناعاته لآلخر ،وإنام عىل أساس الضوابط التالية:
1 .1اإلقرار بجامعية اإلسالم للطرفني.
2 .2االحرتام املتبادل.

3 .3اعتامد هنج احلوار يف قضايا اخلالف.

4 .4تفعيل التعاون يف خدمة املصلحة العامة لإلسالم واملسلمني.
لكن بعض البؤر الساخنة عىل خط اخلالف السني الشيعي ،أربكت هذه املسرية،
وأضعفت حركتها ،ويف طليعة هذه البؤر :التشنج القائم يف العالقة بني السلفيني
والشيعة.
تيارا نش ًطا يف أوساط أهل السنة ،تتوفر له أضخم اإلمكانيات،
فاملدرسة السلفية متثل ً
وإن مل يكن هو األوسع رقعة ،واألكثر أتبا ًعا من بني سائر التيارات السن ّية.

ويمتاز هذا التيار غال ًبا بالرصامة يف املوقف جتاه الرأي اآلخر ،حتى ضمن
معارضا لدعوة التقارب
دائرة السنة ،وخاصة فيام يرتبط بالقضايا العقدية ،لذلك كان
ً
مؤخرا دراسة
والتقريب بني السنة والشيعة.وقد نرش الدكتور نارص بن عبدال ّله الغفاري
ً
حول (مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة) تقع يف جملدين ،وطبعت أكثر من مرة
يف اململكة العربية السعودية انتهى فيها إىل أن «دعوة التقريب هي البدعة الكربى التي
أرادت أن تعطي الكفر والضالل واإلحلاد صفة الرشعية واسم اإلسالم ،وقد سببت
كبريا ال يتصوره إال من وقف عىل عدد
دعوة التقريب خسارة كربى ألهل السنة،
ً
ورضرا ً
القبائل التي ترفضت بجملتها ،فضلاً عن األفراد.(((»......
وهو كالم غريب يكشف عن أن سبب معارضة التقارب هو اخلوف من تأثري
الشيعة عىل مجهور أهل السنة ،وملاذا ال حيصل العكس؟! فاألقليات هي التي ختشى عادة
حتصن نفسها بأسوار العزلة واالنغالق.
من الذوبان يف حميط األكثرية إن مل ّ
((( الدكتور ناصر بن عبد ال ّله بن علي القفاري  ،مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ،القسم الثاني ،
الطبعة السادسة 1420ﻫ( ،الرياض :دار طيبة) ،ص.278
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وقبل أربعة عقود تقري ًبا ،عند بداية تأسيس دار التقريب نرش إبراهيم السليامن
اجلبهان ،كتا ًبا عني ًفا ضد مسألة التقريب بني السنة والشيعة حتت عنوان (تبديد الظالم
وتنبيه النيام) وصل فيه إىل حد التجريح يف أئمة أهل البيت ،Bحيث يقول يف مقدمة
تصحيحا للخطأ
كتابه» :لقد قرنت اسم جعفر بن حممد ،بعالمة استفهام يف غري موضع،
ً
الشائع الذي وقع فيه كثري من أرباب التصانيف ،بإلصاقهم كلمة الصادق باسم املذكور،
وجعلها لق ًبا له ،وعلماً عليه .والواقع أن هذه التسمية ،أو باألصح هذه التزكية ،ما كان
ينبغي أن تطلق عىل شخص حامت حوله الشبهات ،وكثرت فيه األقاويل ،ونسبت إليه
أقوال مشحونة بالزندقة واإلحلاد.)((((«..
بالطبع فإن هذا الكالم ال يرىض به السلفيون ،وال أي مسلم ،وهو يعبرّ عن غلو
وتطرف شخيص.

يف املقابل هناك ر ّد فعل شيعي عنيف ،متثل يف صدور عدد من الكتب واملطبوعات،
التي هتاجم االجتاه السلفي حتت عنوان (الوهابية) وهي تسمية ال يرتضيها السلفيون
ألنفسهم.

هل تتح�سن العالقة؟

خطريا تواجهه األمة اإلسالمية يف هذا املقطع الزمني،
ال شك أن هناك وض ًعا
ً
ال نظري له فيام سبق من تارخيها ،والتيار السلفي هو يف قلب دائرة هذا الوضع اخلطري،
باعتباره جز ًءا من األمة ،وألن بعض املامرسات واملواقف املنسوبة إليه ،هي التي أنتجت
هذه التداعيات اخلطرية ،مما جعله يف طليعة املستهدفني ،دول ًيا وإقليم ًيا.
هذه املعادلة ،أال تستدعي من هذا التيار إعادة النظر يف عالقاته ومواقفه من سائر
األطراف واجلهات يف ساحة األمة؟
إن مما ال يشك فيه عاقل أن حال التشنج والنزاع داخل األمة ،يضعف قدرهتا عىل

((( إبراهيم السليمان الجبهان  ،تبديد الظالم وتنبيه النيام ،ج ،1ص.8
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مواجهة التحديات العاصفة ،كام يتيح الفرصة لألعداء كي يلعبوا بأوراق هذا النزاع،
لذلك فإن مدّ يد التعاون والتحالف من قبل السلفيني لألطراف اإلسالمية األخرى،
هو من أوليات ما يدعو إليه العقل والرشع ،وإال فإهنم يتحملون مسؤولية املضاعفات
السلبية لواقع اخلالف القائم.
أليس من املثري للدهشة واالستغراب أن نرى تسارع خطوات التقارب والتنسيق
بني اليهود واملسيحيني ،وهم أهل ديانتني متناقضتني متصارعتني ،بينهم خالف عقدي
خطرا
عميق ،ورصاع تارخيي طويل ،لكنهم يتجاوزون كل ذلك ،ويتعاونون جتاه ما يرونه ً
مشرتكا ،بينام نعجز نحن املسلمني عن جتاوز خالفاتنا ،واالقرتاب من بعضنا ،ونحن أهل
دين واحد ،ونبي واحد ،وبيننا هذا القدر الكبري من اجلوامع والقواسم املشرتكة ،ونواجه
التحديات واألخطار العاصفة؟!
ومن أواخر أنباء التقارب بني اليهود واملسيحيني :ما تناقلته الصحف ووكاالت
األنباء عن (الندوة الدولية للكرادلة الكاثوليك وزعامء اليهود) التي انعقدت يف نيويورك
ملدة يومني ،حيث التقت جمموعة من نحو عرشة كرادلة كاثوليك ،وستة حاخامات هيود،
وجمموعة من األوربيني واألمريكيني واإلرسائيليني ،وتعهدوا بالوقوف يف وجه العداء
للسامية املتصاعد يف أوربا ،أي مواجهة اإلدانة لالحتالل واإلجرام اإلرسائييل ،وقد
وصف مشاركون هذه املحادثات بني الكرادلة واحلاخامات ،بأهنا األرفع من نوعها يف
تاريخ العالقات املضطرب بني اجلانبني ،وأهنم حددوا طر ًقا لتعزيز التفاهم الديني بعد
أيام من لقاء البابا يف اجتامع رسمي مع أكرب حاخامني إرسائيليني يف روما.
وعقد هذا االجتامع النادر برعاية املؤمتر اليهودي العاملي الذي يسعى إىل التقريب
بني اليهود واملسيحيني ،ويأيت االجتامع للبناء عىل الروابط التي أسسها البابا يوحنا بولس
الثاين خالل  25عا ًما.

وأشار القس الفرنيس والناطق باسم الوفد الكاثوليكي (باتريك ديبوا) إىل أن
مستوى املحادثات مل يكن مسبو ًقا.
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وقال نائب املدير التنفيذي للمؤمتر اليهودي العاملي (ايالن شتاينربغ) :حيتمل أن
يكون هذا أرفع حوار يتم بني كاثوليك وهيود عىل اإلطالق.
و قررت املجموعة أن تلتقي يف قارات خمتلفة يف السنوات املقبلة .وتعهدت
بتشجيع احلوار بني املجتمعات الكاثوليكية و اليهودية املحلية(((.
هكذا يتحرك اآلخرون ويبادرون للتحالف والتعاون بينام نفتقد نحن املسلمني
اإلرادة الواعية الكافية لتجاوز اخلالفات والرصاعات .مع شدة حاجتنا إىل ذلك.

وبغض النظر عن هذا اجلانب السيايس ،واملصلحة (التكتيكية) التي يقتضيها
الظرف القائم ،فإن مسألة املوقف من الرأي اآلخر ،قضية تستحق إعادة النظر واملراجعة،
من قبل اإلخوة السلفيني ،حكماً وموضو ًعا.
فاملرجعية الثابتة هي الكتاب والسنة ،أما آراء فقهاء السلف كالشيخ ابن تيمية
وغريه فهي مع االحرتام هلم ،اجتهادات قابلة لألخذ والر ّد ،ولعل املراجعة املبارشة
لنصوص الكتاب والسنة ،من قبل العلامء والفضالء السلفيني املعارصين ،تفتح أف ًقا
جديدً ا يف تغيري وتعديل هذا املوقف الصارم من الرأي اآلخر .هذا عىل مستوى احلكم.

أما عىل مستوى املوضوع ،فبناء عىل أن احلكم عىل يشء فرع لتصوره ،فإن أحكام
العلامء السلفيني السابقني عىل الطوائف واالجتاهات األخرى ،ومن بينها الشيعة ،جاءت
نتيجة تصوراهتم وتقويامهتم ،لواقع تلك الطوائف ،واحتامل اخللل يف تلك التصورات
والتقويامت أمر وارد ،إما لعدم الدقة يف معرفة الطرف اآلخر ،أو لاللتباس يف فهم آرائه،
أو لألخذ ببعض اآلراء وتعميمها عىل اجلميع ،وقد تكون هناك آراء وتوجهات سائدة
لدهيم يف تلك العصور لكنها تطورت وتغريت فيام بعد ،كل هذه االحتامالت ينبغي أن
تدفع املعارصين من السلفيني ،لقراءة واقع الشيعة القائم اليوم يف آرائهم وتوجهاهتم.
فمثلاً كانت املدرسة السائدة عند علامء الشيعة يف عصور سابقة :هي املدرسة

((( الحياة :جريدة يومية ،لندن 2004/ 1 / 22م.
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اإلخبارية ،التي يرى أقطاهبا صحة ما ورد من أحاديث وروايات يف الكتب األربعة (الكايف
للكليني ت  329ﻫ ،من ال حيرضه الفقيه للصدوق ت 381ﻫ ،التهذيب واالستبصار
للشيخ الطويس ت  460ﻫ) لكن املدرسة اإلخبارية قد انقرضت أو تقلصت إىل حد
كبري ،وأصبح االجتاه السائد منذ ثالثة قرون تقري ًبا هو املدرسة األصولية ،التي ال ترى
قطعية صدور كل ما ورد يف الكتب األربعة ،بل ختضع مروياهتا للدراسة والنقد.

ومثال آخر يرتبط بام يأخذه السنة والسلفيون عىل الشيعة من اإلساءة إىل اخللفاء
الثالثة ،فإذا كان ذلك موجو ًدا يف بعض كتب الشيعة وماضيهم وتراثهم ،فإنه قد يكون
نا ًجتا عن الظروف التي كانوا يعيشوهنا آنذاك من القمع واالضطهاد ،لكن الواقع الفعيل
للشيعة بعيد عن مثل هذه األمور ،فالشيعة اإليرانيون مثلاً وقد أصبحت السلطة بيد
علامئهم منذ ربع قرن ،ودولتهم من أقوى دول املنطقة ،إال أن وسائل إعالمهم ،وخطب
مجعهم التي تبث عىل اهلواء ،وأحاديث قياداهتم ،مل حيصل فيها يشء من هذا القبيل ،حتى
يف أوج ما عانوه من العدوان العراقي املدعوم من قبل أغلب األنظمة العربية.
وكذلك احلال بالنسبة للشيعة يف لبنان ،وهم القوة األبرز هناك ،ومع النرص
العظيم الذي حققوه عىل العدو الصهيوين ،إال أن وسائل إعالمهم كفضائية (املنار) مل
يرصد عليها يشء من اإلساءة إىل اخللفاء ،وأجالء الصحابة ،وأمهات املؤمنني.

إن يف ذلك داللة واضحة عىل جتاوز واقع الشيعة املعارص ملؤاخذات كانت حتسب
عىل بعضهم يف أزمنة غابرة.
وقد يكون هناك أفراد منهم متأثرون ببعض اآلراء واملواقف السابقة ،لكنهم ال
يشكلون حالة عامة تربر التنميط والتعميم.

كل هذه احليثيات وأمثاهلا ،تتطلب من فضالء املدرسة السلفية املعارصة ،إعادة
النظر واملراجعة يف املوقف جتاه الشيعة ،وسائر الطوائف اإلسالمية ،وجتاوز حالة الغلو
والتشدد جتاه الرأي اآلخر ،بام خيدم وحدة األمة ،ويتناسب مع سامحة اإلسالم ،وحتذيره
من التكفري والظلم وسوء الظن يف أحد من أهل القبلة.

��������������������������������J
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ال بديل عن التعاي�ش

مهام كانت إشكاليات السلفيني عىل الشيعة ،وإشكاليات الشيعة عىل السلفيني،
فإن اجلميع يعيشون يف منطقة واحدة ،وال يستطيع أحد الطرفني إبادة اآلخر ،وال أظن
أنه يفكر يف ذلك ،وهم مجي ًعا أهل هذه األرض ،وأبناء تراهبا ،ال حيق ألحدمها املزايدة عىل
اآلخر يف األصالة وعمق االنتامء.

أما املراهنة عىل تغيري املعتقدات والقناعات بالرتغيب أو الرتهيب ،فقد ثبت
فشلها ،حيث كان التيار السلفي يف أوج القدرة والنفوذ ،وتوفرت له اإلمكانات املالية
الضخمة ،وخاصة أثناء الطفرة االقتصادية ،وواتته الظروف الدولية واإلقليمية ،أيام
احلرب الباردة ،ومواجهة األمريكيني والغربيني للمعسكر الرشقي ،وخاصة أثناء اجلهاد
األفغاين .بينام كان الشيعة يف موقع املحارصة واالستهداف ،دول ًيا وإقليم ًيا ،كام هو
معروف.
فهل استطاع السلفيون مع كل نفوذهم وتأثريهم عىل مناهج التعليم ووسائل
اإلعالم ،وخمتلف األجهزة واملؤسسات أن حيدثوا حتولاً
وتغيريا يف معتقدات وتوجهات
ً
الوسط الشيعي؟
ال أظنهم يستطيعون إدعاء يشء من هذا ،بل عىل العكس من ذلك زادت حالة
التحدي ،ونمت بعض التوجهات املتشددة عند الشيعة كرد فعل عىل الوضع السائد.

وبقاء حال التشنج والقطيعة ،ما عادت حتتمله ظروف البالد ،وقد رصح بذلك
كبار املسؤولني يف القيادة السياسية ،ويف طليعتهم سمو ويل العهد ،الذي بادر للدعوة إىل
احلوار الوطني بني خمتلف املذاهب واألطياف .وجاءت توصيات اللقاء الوطني األول
والثاين لتؤكد عىل هذه احلقيقة ،وتدعو اجلميع إىل االنصهار يف بوتقة الوطن مع اإلقرار
بالتنوع املذهبي والفكري.

فالتعايش هو اخليار املنطقي الصحيح ،وال بديل عنه إال التفريط بمصلحة الوطن،
ومتزيق وحدة األمة ،ومساعدة األعداء عىل نيل أطامعهم ومآرهبم.
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والتعايش ال يتحقق إال باملساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،وتكافؤ
الفرص ،دون متييز أو تصنيف ،وباالحرتام املتبادل بالتوقف عن التعبئة والتحريض من
كل جهة جتاه األخرى.
إنني أدعو نفيس وأبناء جمتمعي من الشيعة إىل ضبط االنفعاالت ،ومراعاة مشاعر
إخواهنم من أهل السنة بمنع أي إساءة ألحد من اخللفاء وأجالء الصحابة قد تصدر من
جاهل أو مغرض منهم ،وبأن ينفتحوا أكثر عىل اآلخرين ،ويتجاوزوا بعض حاالت
االنكفاء واالنغالق.

كام أدعو إخواين من العلامء والدعاة السلفيني ،وكل الواعني واملخلصني منهم ،إىل
حرصا عىل
إعادة النظر يف موقفهم املتشدد جتاه إخواهنم الشيعة ،الذين ال يقلون عنهم
ً
العقيدة ،والتزا ًما بالدين ،ووال ًء للوطن ،وإن اختلفوا معهم يف بعض التفاصيل العقدية
والفقهية ،ألدلة يقتنعون هبا ،والجتهاد قادهم إليها ،يرونه حجة فيام بينهم وبني ال ّله
تعاىل.

فينبغي الكف عن فتاوى التكفري وخطابات التحريض التي قد تصدر من
البعض ،واستبداهلا بالدعوة إىل ال ّله تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال بالتي
هي أحسن كام أمر ال ّله تعاىل يف حمكم كتابه.
نسأل ال ّله تعاىل أن جيمع قلوبنا عىل التقوى ،وأن يوحد صفوفنا عىل اخلري،
وأن يصون أوطاننا عن املكاره واألخطار ،وأن يصلح والة أمورنا ،ويوفقهم ملا فيه
مصلحة العباد والبالد ،إنه أرحم الرامحني،
واحلمد ل ّله رب العاملني.

مفتتح

رسخ اإلسالم ثقافة التسامح والتعايش ،حيث ركز عىل املشرتك اإلنساين ،كام يف
حديث نبينا الكريم« :Aكلكم آلدم وآدم من تراب» و«الناس سواسية كأسنان املشط»،
ليؤكد نبذ كل ثقافة تثري العصبية ،فـ «ليس منا من دعا إىل عصبية» ،كام جاء يف احلديث
الرشيف .كام ركّز يف اإلطار اإلسالمي عىل وحدة األمة ،وتعزيز األخوة بني أبنائها
{إِ َّن ه ِذ ِه ُأم ُتكُم ُأم ًة و ِ
احدَ ةً}{ ،إِ َّنماَ المُْ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َوةٌ} .ونحن اليوم يف اململكة العربية
َ
َّ ْ َّ َ
السعودية أحوج ما نكون لتمثل قيم اإلسالم وتعاليمه ،حيث انبثقت يف هذه الربوع
الطاهرة ،وأن نقدم أفضل أنموذج للوحدة والتعايش والتسامح الستيعاب تنوع جمتمعنا
املذهبي والقبيل واملناطقي.
و«يف الفضاء الوطني واالجتامعي ،ثمة شخصيات دينية وثقافية ،عملت عىل
بلورة مرشوع ثقايف واجتامعي ووطني ،يستهدف تطوير العالقة بني مكونات وتعبريات
املجتمع السعودي ،ووظفت كل إمكاناهتا املعرفية واالجتامعية ،من أجل إهناء حالة اجلفاء
واخلصومة التي حتكمت العتبارات عديدة واقع العالقة بني أهل املذاهب اإلسالمية..
ومن هذه الشخصيات فضيلة الشيخ حسن الصفار وهو أحد أعالم الوطن واألمة»(((.
التنوع والتعايش ،محمد المحفوظ ،مجلة الخط ـ القطيف ،العدد  ،5السنة
((( المشهد الوطني وجدلية ّ
األولى ،شعبان 1432ﻫ /يوليو 2011م.
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فسامحة الشيخ حسن بن موسى الصفار من العلامء املفكرين الذين يزاوجون بني
األفكار واألفعال ،ذلك أن سريته العملية تطبيق وانسجام مع املنظومة الفكرية التي
يؤمن هبا ويدفع باجتاهها مجيع ما ين ّفذه من رؤى ومواقف ،فعندما كتب سامحته عن
االنفتاح أو عن التقارب بني أصحاب املذاهب اإلسالمية أو عن احلوار مع السلفيني
كان هو البادئ بتنفيذ هذه األفكار.

ويف دعوته إىل كرس اجلمود يف العالقة بني السلفيني والشيعة ،قام بجهود عملية
لتطبيق هذه األفكار عىل أرض الواقع ،فاستقبل وزار الكثري من رموز هذه املدرسة،
يقول يف كتابه (املذهب والوطن)« :التقيت بعدد من العلامء والدعاة وسمعت منهم
كال ًما ط ّي ًبا يدعو إىل التفاؤل .وعىل رأسهم سامحة املفتي الراحل الشيخ عبدالعزيز بن
باز ،ورئيس جملس القضاء األعىل الشيخ صالح اللحيدان ،ووزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية السابق الدكتور عبدال ّله الرتكي ،والوزير احلايل الشيخ صالح آل الشيخ
ووزير العدل الدكتور عبدال ّله آل الشيخ ،وفضيلة الشيخ سلامن العودة ،والدكتور الشيخ
عوض القرين ،والدكتور الشيخ عائض القرين ،والشيخ إبراهيم أبوعباة ،والدكتور محد
الصليفيح والشيخ حممد الدحيم والدكتور محزة بن حسني الفعر الرشيف ،وغريهم
وبعض هذه اللقاءات متت يف إطار مؤمتر احلوار الوطني ،وكان يل لقاء مجيل مع الدكتور
مانع اجلهني األمني العام السابق للندوة العاملية للشباب اإلسالمي ـ رمحه ال ّله ـ يف مقر
الندوة بالرياض ،كام تكررت زيارايت للشيخ حممد بن زيد عضو هيئة كبار العلامء ورئيس
املحاكم الرشعية يف املنطقة الرشقية يف منزله ورئاسة املحاكم بالدمام ،وكان يل لقاء
طيب مع الشيخ حممد بن نارص العبودي األمني العام املساعد لرابطة العامل اإلسالمي
أثناء مؤمتر التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف البحرين ،كام ألتقي عادة قضاة املحكمة
الرشعية الكربى يف القطيف»(((.

«تفضل فضيلة
ويف موقع آخر نقرأ له يتحدّ ث عن جتربته يف التواصل ،فيقول:
ّ

((( المذهب والوطن ،حوارات مع الشيخ الصفار مع األستاذ /عبد العزيز قاسم ،دار أطياف للنشر ـ
القطيف ،ط1429 ،2ﻫ2008 /م ،ص  149ـ .150
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الدكتور الشيخ عبد الرمحن الزنيدي بدعويت إىل منزله يف الرياض عىل هامش مهرجان
اجلنادرية هلذا العام ،حيث التقيت عىل مائدته الكريمة ببعض األفاضل املهتمني بقضايا
تلمس املشرتكات بني أبناء األمة
األمة ومصلحة الوطن ،ودار احلديث بيننا حول مسألة ّ
وهي كثرية ،واحلوار حول نقاط اخلالف ليعرف كل طرف وجهة نظر الطرف اآلخر
وأدلته عليها»(((.
كل هذه اجلهود وحركة التواصل الدؤوبة انطال ًقا مما يؤمن به سامحته من «قناعة
بأن اللقاء مع أي شخصية يتيح تعر ًفا أفضل عليها» ،وألن هذه اللقاءات ستسهم يف
«توضيح الصورة ،وتدشن مرحلة احلوار والتفاهم».

في رحاب �أوراق التوا�صل

ويف هذه األوراق نامذج للقاءات استضاف خالهلا سامحة الشيخ حسن الصفار
بعض رموز املدرسة السلفية ،حيث م ّثلت هذه احلوارات ً
مناخا رائ ًعا ملزيد من أجواء
احلوار املنفتح والشفاف ،كان اهلدف منه كرس حواجز الصمت ،واسترشاف مستقبل
لألمة خري مما هي فيه ،وكان الداعي هلذه اللقاءات هو االنفتاح عىل اآلخر ،وحماولة
معرفته دون رتوش أو وسطاء ،عسى أن تكون بادرة خري من أجل عودة هذه األمة إىل
{وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ال ّل ِه جمَ ِي ًعا َوال َت َف َّر ُقوا} ،فوحدة األمة
أجمادها ،عاملة بقول ال ّله تعاىلَ :
هو طريق اخلالص.
أضفت بعض اإلشارات لألحداث املتعلقة باملوضوع،
وبني ط ّيات احلوارات
ُ
كلقاء الشيخ الصفار بالشيخ ابن باز ،واللقاء بالشيخ العبيكان ،وزيارة وفد من الشيعة
للشيخ عبدالرمحن املحرج يف الرياض ،وحديث خمترص عن الزيارات التي قام هبا بعض
الشخصيات من املدرسة السلفية للقطيف أيام عاشوراء وحضورهم بعض املناسبات.
وقد فتحت هذه احلوارات املجال واس ًعا ألكثر من لقاء بني شخصيات شيعية

((( صحيفة المدينة السعودية ،ملحق الرسالة ،الجمعة  24صفر 1427ﻫ 24 /مارس 2006م.
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وسلفية عىل خمتلف املستويات ،وشجعت توجهات احلوار والتالقي ،سواء كان يف
أروقة احلوار الوطني ،أو يف زيارات خاصة ،كام أن هناك بعض اجلهات شيعية وسلفية
اعرتضت عىل هذا التوجه ،وكتبت ضده ،وقد تركت ما كتبوا ألن اهلدف من الكتاب
عرض التجربة اإلجيابية.

يف اخلتام ،أشكر كل اجلنود املجهولني الذين مل يبخلوا بأي جهد من أجل إنجاح
هذه االستضافات باذلني من ماهلم وجاههم ووقتهم ،فجزاهم ال ّله خري اجلزاء.
وآخر دعوانا أن احلمد ل ّله رب العاملني ،وسالم عىل املرسلني وصىل ال ّله عىل سيدنا
ونبينا حممد وآله الطاهرين وأصحابه املنتجبني.
عبدالباري أمحد الدخيل
تاروت – القطيف
1432 /8/3ﻫ
2011/7/4م

استضافة
ال�شيخ �صالح بن عبدال ّله الدروي�ش
بتاريخ  20ذو القعدة 1424ﻫ
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ال�شيخ �صالح بن عبداهلل الدروي�ش
Ü
Ü
Ü
Ü

قاض بمحكمة االستئناف بمكة المكرمة.
ٍ Ü
قاض سابق في المحكمة الشرعية الكبرى بالقطيف.
ٍ Ü
Üحاصل على درجة الماجستير من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
وكانت رسالته بعنوان «تربية األبناء في اإلسالم».
Üكما تخرج في المعهد العالي للقضاء وعمل في السلك القضائي لفترة
طويلة داخل المملكة وخارجها.

من مؤلفاته:
Ü
Ü
Ü
Ü

Üآل البيت وحقوقهم الشرعية.
Üصحبة رسول اهلل.A
Üرحماء بينهم.
Üاإلمام جعفر الصادق.

ضمن برناجمه األسبوعي استضاف منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف بتاريخ 21
ذي القعدة 1424ﻫ املوافق  13يناير 2004م فضيلة الشيخ صالح بن عبد اللهّ الدرويش،
قايض املحكمة الرشعية الكربى بالقطيف ،يف حمارضة بعنوان «حمبة الرسول سبيل وحدة
األمة» .وقد حرض الندوة حشد كثيف ومتنوع من خمتلف مدن املنطقة الرشقية.
وقدم راعي املنتدى األستاذ جعفر الشايب املحارض بأنه حاصل عىل درجة
املاجستري من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وكانت رسالته بعنوان «تربية
األبناء يف اإلسالم» ،كام خترج يف املعهد العايل للقضاء وعمل يف السلك القضائي لفرتة
طويلة داخل اململكة وخارجها.

يف البداية بينّ املحارض أسباب اختياره ملوضوع حمبة الرسول كوهنا حمل إمجاع
األمة ،وأساس وحدهتا ،وكامل وأبعاد شخصيته وكونه قدوة يف مجيع معامالته وسلوكه
جلميع املسلمني ورضورة إبراز هذه األبعاد مجي ًعا ،واستعرض املحارض فيام بعد ما ورد
يف القرآن الكريم حول الرسول من صفات نفسية ومواقف جهادية وعالقاته مع خمتلف
أيضا القضايا العائلية اخلاصة
فئات املجتمع املكي واملدين فيام بعد ،بل ذكر القرآن الكريم ً
أيضا.
به واملشاعر النفسية ً
وانطلق املحارض من ذلك للحديث عن رضورة إبراز عظمة الرسول والدفاع عنه
كثريا
وخاصة ضد ما يثار عىل شخصه
ً
مستعرضا أمثلة عديدة عىل ذلك ،وفصل املحارض ً
حول تقرير صدق نبوته من خالل استعراض آراء العديد من العلامء والكتاب العامليني
ذاكرا
من غري املسلمني؛ الذين رأوا يف ما ورد يف القرآن الكريم والسنة النبوية ثم أسلمواً ،
نامذج من اإلعجازات العلمية التي أشار إليها الرسول يف األحاديث والروايات الواردة

22

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

عنه.

وذكر املحارض بعد ذلك مظاهر حمبة الرسول ،كالتصديق بنبوته ،وما أخرب به،
وطاعته يف أوامره ،واالبتعاد عام هنى عنه ،وعبادة اللهّ وفق ما عبده الرسول ،والتحاكم
والذب عن شخصه وسنته ،ثم ذكر بعض الوسائل التي تعني
إليه فيام يبدو من خالف،
ّ
عىل حمبته ،ومنها تذكر سريته وهديه وجهاده يف نرش الدين ودعائه ألمته وما لقيه من
األذى والنظر يف زهده وورعه وكامل عبادته.
وأكد الشيخ الدرويش يف هناية حديثه عىل جوانب عدة عن حياة الرسول وحمبته،
وأشار إىل أن ما جيمع شمل األمة اإلسالمية ويوحد صفها هو االلتفاف مجي ًعا نحو
الرسول األعظم والدفاع عنه ضد ما يثار حوله
من شبهات من أعداء الدين ،وذلك باالقتداء
بأخالقه وسلوكه فيام بيننا ،والتحيل بصفاته التي
أوصانا هبا يف شتى أمور احلياة ،فإن حمبته وحمبة
أصحابه وأهل بيته تعظيم لرسول اللهّ ،وهو
األساس لألمة وهو السبيل لاللتقاء والوحدة.

وبدأ احلضور بعد ذلك بمداخالهتم
وأسئلتهم التي متيزت بالشمول والشفافية
والتنوع ،وكان أبرزها مداخلة اإلعالمي األستاذ مريزا اخلويلدي((( الذي أشار إىل فرضية
متحور األمة حول الرسول وتوحدها وكون ذلك من معاجزه ،ولكنها تعيش اآلن حالة
من الترشذم ،إذ مل يستطع املسلمون أن يتوحدوا فيام بينهم ،وأكد عىل أن االبتعاد عن
الدين ،والفهم القارص الضيق له هو سبب هذا الترشذم ،كام ناقش عدم إلزامية اإلعجاز
العلمي يف التصديق بالرسالة ،وإىل رضورة الوسطية يف الدين واستخدامه مثل الدواء
بجرعة مناسبة دون املزايدة عىل صاحب الرسالة بالغلو والتشدد ،وأشار الشيخ عبد
((( إعالمي في جريدة الشرق األوسط.

�
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الودود أبو زيد((( إىل أمهية حمبة أهل بيت الرسول كامتداد طبيعي ملحبته ،وسبل مواجهة
أعداء اإلسالم يف هجومهم املستمر عىل الرتاث اإلسالمي.
وقد علق الشيخ عبد الرقيب اليامين القحطاين((( بدعوته إىل رضورة أن يكون هنالك
لقاء دوري جيمع علامء ودعاة املذاهب اإلسالمية وذلك لتنمية القواسم املشرتكة وضبط
االختالفات ،وتطرق إىل أمهية ذلك حيث كان يدعو منذ سنوات طويلة الجتامعات
كهذه ،ومتنى بأن تستمر وتتواصل من أجل املصلحة املشرتكة خدمة للدين والوطن.

أيضا الشيخ فيصل العوامي((( داع ًيا إىل رضورة اللقاء والنقاش واحلوار فيام
وحتدث ً
يتفق عليه ال فيام خيتلف فيه ،مشريا إىل تراث كبري له من اخلالف ال دا ٍع لزيادته .ولذلك،
ينبغي االنطالق م ًعا إىل األمام ،وذلك بالتأسيس
خلطوات عملية جتمع سائر العلامء واملثقفني من
كل األطراف ليتحاوروا فيام يتفقون ،وليقدموا
إجابات عىل سائر اإلثارات املعارصة التي ترتبط
باملسلم بصفته مسلماً ال بصفته شيع ًيا أو سن ًيا.
وقد عرب العديد من احلضور ضمن
مداخالهتم عن سعادهتم البالغة وارتياحهم هلذا
اجلمع املتنوع ،واتفاقهم عىل مشرتكات جامعة
عديدة ،حيث أن مثل هذه اللقاءات تعترب جديدة عىل املجتمع الذي مل يتعود مثل هذه
اللقاءات مع علامء من مذاهب أخرى والنقاش معهم بصورة شفافة وواضحة.

((( عالم دين وخطيب.
((( إمام الجامع الكبير بمنطقة صفوى.
((( إمام وخطيب مسجد اإلمام الحسن بالقطيف ،عضو الهيئة اإلشرافية لمؤسسة القرآن نور بالقطيف.

استضافة
الدكتور ال�شيخ عو�ض بن حممد القرين
بتاريخ � 5شعبان 1425ﻫ
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ال�شيخ الدكتور عو�ض بن محمد القرني
Ü

Üداعية إسالمي سعودي ولد عام 1376هـ بمدينة األحساء بالمنطقة
الشرقية ،حصل على الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية تخصص الفقه
وأصوله وعمل أستا ًذا بـجامعة الملك خالد بأبها ،حتى 1416/8/24هـ،
يمارس اآلن أعمالاً حرة.

الكتب والمؤلفات:
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Üتحقيق كتاب كاشف الرموز ومظهر الكنوز ،شرح مختصر ابن الحاجب،
في أصول الفقه الشافعي (مجلدان).
Üتحقيق أربعة مجلدات من كتاب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
الحنبلي.
Üأسباب وآداب الخالف.
Üمن معالم الدعوة الراشدة.
Üالصحوة اإلسالمية وكيف نحافظ عليها.
Üالحداثة في ميزان اإلسالم( .يعد أهم مؤلفاته).
Üحتي ال تكون كلاً «طريقك إلى التفوق والنجاح».
Üالمختصر الوجيز في مقاصد التشريع.
Üفقه الخالف.
Üتحقيق ودراسة مخطوطة في االجتهاد والتقليد.

لبى الدكتور الشيخ عوض القرين دعوة الشيخ حسن الصفار لاللتقاء واحلوار مع
نخبة من رشائح املجتمع.
مكسب ينبغي أن نسعى
وقد أكد الشيخ القرين يف كلمته عىل أن جمرد اللقاء هو
ٌ
إليه ،ودعا إىل رضورة مراجعة الرتاث ،وعدم اإلغراق يف التقليد وإحسان الظن بأهل
الفضل والسابقة فهم برش يخُ طئون و ُيصيبون ،وأعرب عن إعجابه بأطروحات الشيخ
الصفار التي قدّ مها خالل احلوار الوطني ،وبشرّ بأن األجواء العامة تُنادي باحلوار عىل
ٍ
إنجازات تنعكس خرياهتا عىل مستوى األمة.
مستوى الوطن واألمة وأن ذلك س ُيحقق
كان اللقاء مساء األحد  5شعبان 1425ﻫ ( 19سبتمرب 2004م) بمجلس سامحة
الشيخ حسن الصفار بالقطيف .وحرض اللقاء نخبة من الشخصيات العلمية من القطيف
واألحساء والبحرين ،وجمموعة من املثقفني ورجاالت املجتمع وبعض األكاديميني من
أساتذة جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وجامعة اإلمام حممد بن سعود.
ٍ
بآيات عطرة من الذكر احلكيم ،تلتها كلمة االفتتاح التي قدّ مها مدير
بدأ اللقاء

اللقاء األستاذ حممد املحفوظ جاء فيها:

يف ظل التحديات الكربى واملتالحقة التي هتدد وطننا وجمتمعنا ،تتأكد احلاجة
املاسة إىل رضورة التواصل والتعارف بني خمتلف رشائح املجتمع وتعبريات الوطن
املتعددة .وذلك ألننا ال يمكننا مواجهة حتديات املرحلة ،إال باملزيد من حتصني اجلبهة
الداخلية وسد ثغرات الواقع القائم.
التحصني الداخيل الذي يستند عىل حقائق االحرتام ووقائع املعرفة املتبادلة بني
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مجيع أطراف ومكونات الوطن واملجتمع .واللقاءات املبارشة والتواصل بني أهل العلم
واملعرفة والثقافة ،هو أحد روافد تبديد أشكال سوء الظن والفهم ،كام أنه يساهم يف
تطوير أشكال ومضامني املعرفة املتبادلة عىل خمتلف الصعد و املستويات.

لذلك من الرضوري أن نقوم باحتضان وتشجيع كل أشكال اللقاء ومبادرات
التواصل والتعارف بني خمتلف مكونات الوطن واملجتمع ،ألنه سبيل تعزيز الوحدة
الوطنية ومتتني أوارص اللحمة الداخلية .ويف هذا السياق يأيت لقاؤنا الليلة بفضيلة الشيخ
الدكتور عوض القرين.

كلمة ال�شيخ ال�صفار

ألقى بعد ذلك راعي اللقاء سامحة الشيخ
رحب فيها بالضيف
حسن موسى الصفار كلم ًة ّ
رحب باحلضور
الكريم والوفد املرافق له ،كام ّ
املتنوع من السنة والشيعة واالحساء والقطيف
والبحرين ،وشكر هلم قبوهلم للدعوة.

وعرب الشيخ الصفار يف كلمته عن اللحمة
الدينية والوطنية ،وبينَّ أن الوطن حيمل مهو ًما
للهم الذي تعانيه األمة اإلسالمية
مشرتكة جلميع أبنائه دون استثناء ،وتطرق الصفار ِّ
والوطن .وشدد عىل تأكيد الوحدة الوطنية يف هذه املرحلة اخلطرة حيث إهنا عرضة
لتحديات بالغة القسوة ،وبينّ رضورة متاسك الوضع الداخيل يف البالد ،وأن الوضع
السليم جيعل األمة تقاوم التحدي ،والوضع املتفكك يف األمة بني رشائحها يفاقم املشكلة
واألمة إذا كانت مفككة فإهنا حتماً ستكون ضعيفة.
وأوضح أن البالد تواجه حتد ًّيا جد ًّيا هو حتدي التعايش فينبغي جلميع األخيار يف
هذا الوطن أن ينترصوا عىل هذا التحدي وحيققوا التعايش ،ذلك ألن التنافر والتباعد هو
الذي يضعف األمة.
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وأعرب عن قلقه بسبب تلك األصوات التي تتعاىل يف امريكا والغرب وتصف
اإلسالم بكيل من التهم ،فاإلسالم يف نظرهم متطرف ومتعصب .وطالب يف هذا الصدد
بنموذج عميل يرد عىل تلك األصوات التي تسعى للحط من قيمة اإلسالم .وبينَّ أن
اإلسالم ميلء بثقافة التعددية والتعايش حتى مع غري املسلمني ،وقد استوعبت الثقافة
اإلسالمية كل التنوعات من خمتلف األديان ،ومن هذا املنطلق ال توجد مشكلة يف الدين
اإلسالمي فهو دين احلوار واالنفتاح عىل اآلخر.

خصوصا أنه طبيعة اإلنسان ،ثم إنه ليس من
وأكد عىل رضورة قبول التعدد
ً
املتوقع أن يكون املسلمون ضمن ٍ
قالب واحد يف مجيع التفاصيل الفكرية ،وعددهم يزيد
عىل املليار نسمة.
وجدد الشيخ الصفار يف ختام كلمته شكره
وتقديره للضيف الكريم ومرافقيه واحلضور.

كلمة ال�شيخ عو�ض القرني

بدأ الشيخ القرين كلمته :بتقديم شكره
العميق هلذه الدعوة الكريمة التي مجعته مع
مج ٍع مع طلبة العلوم الدينية واملثقفني ورجال
املجتمع.

مكسب ينبغي أن نسعى إليه ،وقال :إن الطموحات وإن
وأكد أن جمرد اللقاء هو
ٌ
كانت كبرية لكن وراءها آثار السنني والدهور ،ومهام كانت ال جيوز أن تكون مثبطة بل
ال بد أن نكون واقعيني يف التعامل معها ،وال بد أن نؤسس لعالقات جديدة بني طوائف
األمة املسلمة تُبنى عىل احلوار الرصيح واملعرفة الدقيقة .وأن نواجه املشكالت عىل
حقيقتها ،فام كان منها ومهي نُعلن ذلك ألمتنا بوضوح ،مؤكدً ا أن هذه احلقيقة لن تتجىل
إال باحلوار والتفاهم واملعرفة عن قرب.

30

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

وأضاف :ال أظن أننا هبذا اللقاء سنذيب جبال اجلليد احلقيقية أو الومهية ،لكنني
أقول :إنه خطوة جيب أن جتعلنا نتجه يف املسار الصحيح.

وأشار إىل رضورة احلكم عىل اآلخر من خالل الواقع ال الوهم ،وقال يف ذلك:
ينبغي أن نحاكم بعضنا البعض إىل واقعهم كام هو ال كام نتومهه ،أو نفرتضه ،وال كام كان
حقيق ًة أو يقينًا أو ظنًا قبل مئات السنني .ثم ننطلق من هذا الواقع ونتعامل معه يف حياة
الناس كام هو سوا ًء رضينا به أم ال.
ٍ
ٍ
حاجة ملحة ،ال حتتمل
طائفة من طوائفنا يف
وأضاف :أرى أننا يف داخل كل
التأجيل ،إىل رضورة مراجعة تراثنا ،كل فئة عىل حدة .وأن تنزع عن غري الوحي املعصوم
الذي جاء من ال ّله سبحانه هاالت العصمة التي
جتعله غري ٍ
قابل عىل اإلطالق للنقاش ،وربام لو
ٍ
بيشء من اهلدوء الكتشفنا أننا توارثناه
ناقشناه
جيلاً بعد جيل يف حني أنه قد ُيصادم قطعيات
القرآن.

وأكد أن من أسباب هذه املشكلة التي
تعيشها األمة اإلغراق يف التقليد وإحسان الظن
بأهل الفضل والسابقة وعدم افرتاض أهنم
يخُ طئون ،وما ُينسج حوهلم يف الوجدان والذاكرة عرب السنني ،مؤكدً ا أنه كلام ابتعدت
األمة عن عرص الوحي ومعطياته زاد هذا األمر تراكماً  ،ومستثن ًيا طليعة األمة من العلامء
واملثقفني إذ يفرتض أن يكونوا شي ًئا آخر.

ٍ
بشكل رصيح وواضح عندما أهل السنة ُيطالبون بإنصاف أقليات
وقال :ينبغي لنا
نموذجا ح ًيا يف إنصاف
أهل السنة يف جمتمعات يكون الشيعة أكثريتها ينبغي أن ُيقدموا
ً
ٍ
جمتمعات أكثريتها من السنة ،وكذلك ينبغي إذا طالب
أقليات إخواننا أهل الشيعة يف
ٍ
جمتمعات أكثريتها أهل السنة ،أن
إخواننا من الشيعة يكونون فيها أقليات بإنصافهم يف
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أيضا ح ًقا إلخواهنم من أهل السنة التي هم فيها أقليات واألكثرية
جيعلوا هذه املطالبة ً
فيها شيعة .حتى تكون املطالبة من كال الطرفني هلا مصداقية واحدة لدى اجلميع.

وأضاف :إننا إذا عجزنا من أن نتمثل أحكام اإلسالم يف التعامل فيام بيننا كمسلمني
من حيث التعايش وأداء احلقوق واحلوار للبحث عن احلق يف ظل الفهم والتفاهم،
فاألحكام التي جعلها اإلسالم ألهل الذمة عىل املسلمني مجي ًعا كفيلة بأن حتفظ ألي
ٍ
طائفة برشية يف األرض كرامتها يف أي جمتمع ،وإن كنا ـ مع األسف ـ ال نُطبق ذلك فيام
بيننا.

وأبدى ارتياحه ممن عبرّ عنهم برسل الرمحة يف مجيع الطوائف ،الذين ُيريدون أن
ترتاحم األمة ،وأن تعود لتكون أم ًة واحدة إذا
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر
اشتكى منها
ٌ
واحلمى ،مؤكدً ا إدراكه للتحديات التي تعيشها
تفرق بني طوائفها ،وال بني
األمة ،والتي مل تعد ّ
أنظمتها السياسية وشعوهبا ،بل تستهدفها يف كل
يشء.

مشريا إىل أنه لو مل يكن من الرضوريات
ً
إال أن تعيش األمة حمافظة عىل خصوصياهتا
لكفى.

ممثلاً بأوروبا التي مع التباين اهلائل بني املذاهب والقوميات واملصالح واحلروب
الطاحنة فيها عرب السنني لكنهم يتكتلون ويتجاوزون ذلك كله.

وأعرب عن إعجابه بأطروحات الشيخ الصفار التي قدّ مها خالل احلوار الوطني
كثريا،
عند احلديث حول القضايا اإلسالمية وأبرزها فلسطني ،وقال :كانت كلامته رستني ً
وجعلتني أدرك أن العادة عندما توجد طائفة تشكل أقلية يف جمتمع أن هواجسها اخلاصة
هم األمة ،و ُيفكر يف قضاياها،
طرحا رائ ًعا
تسيطر عليها ،لكنني رأيت
ً
ً
متميزا يعيش ّ
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ويتغلغل بثاقب ٍ
رسين هذا
فكر يف آالمها ،بح ًثا عن سبل عالجها ومواجهة حتدياهتاَّ ،
كثريا وجعلني أشعر أن األمة ـ بإذن ال ّله ـ قادرة عىل جتاوز مشكالهتا الداخلية.
ً
ٍ
مشكالت حقيقية وقد تكون عميقة ،ولكنها ليست مستعصية
وأشار إىل وجود
عىل احلل ،واملطلوب مواجهتها بتجرد وبعلم وباحرتام للعقل.

وأعرب عن أمنياته ألن ُيبادر كال الطرفني من الشيعة والسنة لبيان وتوضيح ما
ُيتوهم عنهم من مشكالت ،حتى يقتنع الطرف اآلخر بذلك ،مؤكدً ا أن املبادرة إذا كانت
من الطرف املقابل قد تُفسرّ عىل أهنا من أصحاب التسامح أو التميع أو الذين ال يعنيهم
كثريا احلفاظ عىل احلق.
ً
وأكد أنه سبيقى هناك من ال يقبل االلتقاء
غلوا
من كال الطرفني ،إما تقليدً ا ومتابع ًة ،أو ً
وتطر ًفا ،أو مصلح ًة وهوى ،أو  ....ولكنهم
سيشكلون أقلية .ومجاهري األمة ستقبل ـ بإذن
ال ّله ـ احلق.

األمة.

وبشرّ بأن األجواء العامة اآلن التي تنادي
باحلوار والتواصل عىل مستوى الوطن أو األمة،
ستحقق إنجازات تنعكس خرياهتا عىل مستوى

وأشار إىل احلاجة إىل تفعيل حوارات النخب ،بعيدً ا عن ضجيج اجلامهري ،وتعصب
الغالة ،ومجود املقلدين ،وتشكيكات أصحاب األهواء واملصالح الشخصية .معتقدً ا أن
مستبرصا بالكتاب والسنة ،وكان
احلوار بني النخب يف الظل واهلدوء ،إذا كان راشدً ا
ً
حمتكماً إىل العقل والدليل والربهان ستعود آثاره اخلرية إىل مجيع مكونات األمة.
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المداخالت
المهندس آل إبراهيم

جاءت بعد ذلك مداخالت احلضور الكريم وكان من أبرزهم :املهندس
نبيه آل إبراهيم((( الذي قدّ م تساؤلاً يؤكد فيه رضورة نبذ اخلالف املتطرف يف
اجلانبني.
الشيخ اليوسف

وبعده الشيخ عبد ال ّله اليوسف((( الذي أكد يف مداخلته أن التنوع حالة طبيعية
خصوصا يف جمتمع كاململكة يضم العديد من املذاهب واملدارس الفكرية.
ً

وأشار إىل أن بعض اجلهات تدعي متلكها
للحقيقة الكاملة وأهنا هي الصواب املطلق
واآلخرين خطأ مطلق وهم يف ضالل مبني،
مؤكدً ا أن االلتقاء هدف سا ٍم وهو الطريق
الوحيد للتعرف عن قرب إىل اآلخر .وتطرق
إىل نقطة أخرى وهي أن األوهام املتخيلة عند
بعض الفئات عن الفئات األخرى تكون عادة
عن طريق ما يكتبه اخلصوم ،ولذا نحتاج لتفهم
مشريا أن القناعة باحلوار جيب أن
ما يكتبه أصحاب الفكرة وليس من خالل خصومهم
ً
تكون بعيدة عن موضوع التحديات التي نواجهها حتى ال تزول بزوال التحديات.
األستاذ الميالد

بعد ذلك كانت املداخلة لألستاذ زكي امليالد((( حيث قال :إننا لو أردنا أن نؤرخ
للحوار اإلسالمي /اإلسالمي لوجدنا أننا ندخل يف طور جديد مل يكن يف هذا املستوى
((( مهندس مدني ،وعضو المجلس البلدي لمحافظة القطيف.
((( عالم دين وكاتب.
((( مفكر إسالمي ،رئيس تحرير مجلة الكلمة.
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ونحن اآلن يف حالة جديدة ونحتاج لتأصيلها عرب الرتابط وأن تأيت هذه احلالة يف سياق
التأسيس خلطاب إسالمي جديد يتشكل عىل أساس االعرتاف بكل الطوائف التي تشكل
تواجد واقع ًيا عىل رقعة األمة والوطن ،وكلمة الشيخ القرين خري دليل هلذا التأسيس.

وأضاف :إنني ال أميل ملفهوم األقلية ألنه يعرب عن أزمة نعيشها ولو تقدمنا يف
املساواة وغريها وانتقلنا حلاكمية القانون والدستور وبنينا جمتم ًعا عىل أساس املوطنة فإننا
سننسى كلمة أقلية.
الشيخ المهيوب

ثم جاءت كلمة الشيخ عبدالرقيب املهيوب((( حيث قال :احلقيقة إن هذه اللقاءات
تتجدد وتنمو ،وتعودت أن أكون شفا ًفا يف هذه

احلوارات ،وال شك إن احلوار هو مدعاة للخري
ً
ونبذا للرش ،وكل إنسان يسعى للتوحد واخلري
هو يف األخيار ،واحلوار مطلوب رش ًعا ،وال ّله
جل جالله دعا للحوار وأمر الناس به جمتمعني
ومنفردين حتت رشط أن يكون القيام يف ذلك
احلوار ل ّله تعاىلُ { :ق ْل إِ َّن َأ ِع ُظكُم بِو ِ
احدَ ٍة َأ ْن
ْ َ
ماَ
ِ
َت ُقو ُموا ل ّله َم ْثنَى َو ُف َرا َدى ُث َّم َت َت َفك َُّروا َما بِ َصاحبِك ُْم
اب َش ِد ٍ
ِم ْن ِجن ٍَّة إِ ْن ُه َو إِالَّ ن َِذ ٌير َلك ُْم َبينْ َ َيدَ ْي َع َذ ٍ
يد}.
وأضاف :إن هذا حيقق املصالح العامة لألمة ،ومن هنا يأيت اقتحامنا هذا اجلانب،
وقد قابلنا انتقادات واسعة من أحبابنا الذين يستدلون علينا بالرتاث ،ولكن لنا وجهة
نظرنا املستندة عىل كتاب ال ّله وسنة رسوله التي حتث عىل احلوار .وأعتقد أن احلوارات
حتت تطلعات عوام الناس وصغار العلامء ،ويتساءل اجلميع :ما اجلدوى من هذه
اللقاءات؟.
((( إمام الجماعة في مسجد أهل السنة بصفوى.
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وقال :لقد قمت بمطالبة أخي الشيخ حسن الصفار بمنهج نسري عليه وجيب
أن نعلنه للناس واحلوار دائماً ما يصل بنا ليشء إجيايب ،وهذا ما أشهده من جتربة طويلة
شخصية يف هذا املضامر .ويف تصوري أن اخلالف املتشدد يكون من العوام عادة وليس
من العلامء اجلادين يف البحث ،ويكفينا خال ًفا ونحن أمة مستهدفة من العدو اخلارجي،
وكلنا يؤمن هبذه الوحدة التي جيب أن تكون عمو ًدا فقر ًيا لإلسالم وتعرب عن الوحدة
الشاملة لألمة.
السيد الموسوي

ومن البحرين داخل السيد ضياء املوسوي((( حيث قال :مل تزل الوحدة قابعة
يف مكاهنا وجيب أن تندفع قد ًما نحو األمام،
ورحب بالطرح املنفتح يف الفكر السلفي الذي
أبداه الشيخ عوض القرين ،مؤكدً ا أن النخب
هي التي ورطت املجتمع باخلطابات املتشددة
التي من شأهنا تفريق األمة اإلسالمية.
الدكتور القحطاني

ثم عقب الدكتور مسفر القحطاين
الذي قال :إن فكرة التعايش بني السنة والشيعة
فكرة مقبولة ،وال أعتقد أن هناك خال ًفا حول فكرة التعايش ،ولكن الذهنية التي نشأنا
عليها صلبة جدً ا فال نستطيع أن نقلبها أو نترصف فيها.
(((

مضي ًفا :إن هذه الفكرة وهم نسجناه يف عقولنا ،والتعايش ليس إلغاء ألحد من
أيضا ،وهو
الطوائف واملذاهب ،وأكد أن حقيقة اخلالف موجودة والتحدي موجود ً
رش مطلق بل به من بارقات
السبب يف التقارب بني الطائفتني ،وليس يف هذا التحدي ٌّ
((( عالم دين وكاتب من البحرين.
((( أستاذ مساعد قسم الدراسات اإلسالمية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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النور ما يمكن االستفادة منه؛ ألن التحدي جيعلنا نبرص املوضوع من عدة زوايا ،وال
بد لنا من جتاوز مرحلة القناعات الفكرية لعملية إجياد اآلليات التي تثمر عن العمل
املشرتك ،كام أن هناك حتديات سياسية خارجية تواجهنا وحتاول االصطياد يف املاء العكر،
لذا ينبغي تفويت الفرصة عىل العدوا اخلارجي عرب التالحم والتعايش.
الدكتور الهرفي

وبعد ذلك كانت مداخلة الدكتور حممد عيل اهلريف((( الذي قال :إن هذا اللقاء

خطوة هامة عىل الطريق ،وكوننا التقينا فهذا بحد ذاته إنجاز كبري ،ومنذ عقدين من الزمن

وأنا أحتدث عن مثل هذه اللقاءات ،وكنا قبل عرشين عا ًما ال نتوقع أن حيصل هذا اللقاء
يف هذا الزمن ،وبعد أن حتقق نريد املزيد من
اللقاءات التي من شأهنا أن توحدنا وتقاربنا.
الدكتور الشخص

وجاءت مداخلة الدكتور السيد عدنان
الشخص((( الذي قال :إن ما طرح هذه الليلة
يثلج صدر كل مسلم غيور ،كام أننا نحتاج
ملخاض فكري قبل أي إجابة حساسة يف موضوع
نموذجا عامل ًيا لإلسالم وأنه ال
خماضا فكر ًيا جا ًدا سنقدم
التقريب ،وأعتقد أننا حني نعمل ً
ً
بد من التوفيق بني وحدة األمة ومقبولية التنوع.
وختم راعي اللقاء الشيخ الصفار بكلمة شكر فيها الضيوف معر ًبا عن أمنياته
لتكرار مثل هذا اللقاء يف كل مناطق اململكة ،وطالب بترسيع مسرية اإلصالح ولكن
بحكمة وخيش من عدم انتظار الوقت الذي ال ينتظر أحدً ا.
((( األستاذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود.
((( األستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

���������������������������������J

37

كان من بني احلضور :الشيخ عادل بومخسني من األحساء والسيد طاهر الشميمي
والشيخ سليامن أبو املكارم والشيخ حممد حيدر من البحرين واألستاذ ذاكر حبيل
واألستاذ أثري السادة واألستاذ صادق اجلمري من البحرين.

د .عوض القرني

ال يمكن أن نضع الشيعة في سلة واحدة وعلى عقالء السنة والشيعة أن يتقاربوا

(((

جدة  :يارس باعامر وسلطان محزي.

Ü Üهل زيارة الشيخ عوض للقطيف مبنية عىل اجتهاد شخيص منه ،وهل
خصوصا من هيئة كبار العلامء؟
استشار الشيخ أ ًيا من العلامء
ً

ـ التواصل مع الشيخ حسن الصفار بدأ يف مؤمتر احلوار الوطني األول وكنت أتابع
أيضا بتابع بعض نتاجي ،لكن مل يسبق املؤمتر أي اتصال
بعض نتاجه ساب ًقا ويظهر أنه ً
بيننا ،وحني التقينا يف مؤمتر احلوار حصلت هناك بعض احلوارات املعمقة واملكثفة ثم
كان هناك تواصل كذلك عرب العديد من الوسائل وكان يلح يف الدعوة لزيارة القطيف،
وعزمت عىل تلك الزيارة بعد أن استرشت العديد من العلامء والدعاة يف األمر واتفق
عىل أن الغالب عىل الظن أن الزيارة ستكون إجيابية وفيها مصلحة لألمة والوطن ،والنبي
صىل ال ّله عليه وسلم قال عن قريش يف يوم احلديبية« :ال تدعوين قريش إىل خطة ٍ
رشد
تعظموا هبا حرمات ال ّله إال أجبتها إىل ذلك» هذا أمر .األمر الثاين :أن مبدأ احلوار مبدأ
((( جريدة المدينة ـ ملحق الرسالة ،العدد ( )15150الجمعة 1رمضان 1425ﻫ ،الموافق  15أكتوبر
2004م.
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رشعي ،وأنا أؤمن به ،فال ّله سبحانه وتعاىل حاور أصنا ًفا شتى من اخللق ،حاور املالئكة،
وحاور إبليس ،وحاور األنبياء ،واألنبياء حاوروا أقوامهم ،واملصطفى صىل ال ّله عليه
وسلم حاور املرشكني وحاور املنافقني وحاور اليهود وحاور النصارى ،والقرآن ميلء
بقصص احلوار ،فاحلوار بالنسبة يل مبدأ رشعي وال غبار عىل رشعيته عندي مع أي إنسان
كائن من كان ،إنام تطبيقه يف ظرف زماين و مكاين ويف حالة معينة حيتاج إىل اجتهاد وتقدير
ملدى املصالح املتوقعة التي ترتتب عىل هذا األمر ،وهو ما حاولت من خالل االستشارة
واالستخارة تقديره ،وبالتايل قررت أن أستجيب للرجل وأزوره ،وهي يف الواقع اجتهاد
شخيص أحتمل نتائجه وحدي.
Ü Üلكن توقيت الزيارة هل كان مناس ًبا يف الوقت احلايل؟

ـ كام قلت قبل قليل توقيت الزيارة قضية اجتهادية قد خيالفني فيها غريي ومن
حقه أن خيالفني وأن يقول الظرف غري مناسب ،لكن خمالفته يل ال تلزمني باتّباع رأيه يف
هذه القضية ،أنا ظني أن الظرف مناسب لعدة أسباب:
ـ أولاً  :أصبح هناك تواصل بيننا وبني القوم.

ـ ثان ًيا :املنطقة كلها مستهدفة من أمريكا ومن غريها ،والعقالء من أهل املنطقة
يعلمون أنه ال يمكن أن نقف يف وجه العدو إال إذا جتاوزنا خالفاتنا ومشكالتنا ووصلنا
إىل حلول وكلمة سواء.
ـ واألمر الثالث :أنه حصل عىل مستوى املنطقة وعىل مستوى العامل اتصال فكري
عرب وسائل اإلعالم وعرب اإلنرتنت ،مثلاً أنا أفكاري أصبحت منشورة يف الفضائيات يف
أيضا أصبحت أفكاره منشورة فعنده
االنرتنت يف الصحافة والشيخ الصفار مثل ذلك ً
مواقع وعنده كتب وعنده حوارات ،فهذه أوجدت شي ًئا من املعلومات السابقة لدى كل
فريق عن اآلخر إىل حد ما جتعله يقدم عىل هذه اخلطوة وهو يمتلك شي ًئا من الثقة واجلرأة
أيضا ما متر
بأنه يفهم اآلخر إىل حد ما ويستطيع أن خيطوا خطوات إجيابية يف احلوار معهً ،
به بالدنا نحن من ظروف خاصة بشكل عام سواء كان يف حوادث اإلرهاب أو التطرف،
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أو سواء كان يف االنفتاح أو اإلصالح أو جوانب أخرى متعددة ،كل هذا يستدعي منا أال
نبقي هذه املشكالت التارخيية عقبات يف طريق اإلصالح وحل املشكالت.
عفوا دكتور :تنزيل الواقع العراقي عىل الواقع السعودي بمعنى األمريكان
ً ÜÜ
يتواجدون اآلن يف العراق بشكل كبري وهم أفسحوا املجال للشيعة ! ..هل
ختشى أن يتكرر يف السعودية ما حصل يف العراق أي أن يمسك الشيعة
بزمام األمور؟وهل يكون هذا السبب هو الدافع هلذه الزيارة؟

متأخرا جدً ا يف التفكري،
ـ ال ،حقيقية مل يكن هذا هاجيس ،كان اهلاجس السيايس
ً
كان هاجيس بالدرجة األوىل فكر ًّيا ثقاف ًّيا علم ًّيا وظني أنه هو العقبة الكؤود الذي جيب
أن نبحث حوهلا فيام بيننا وبني الشيعة ،ولذلك أكدت أنا يف حديثي معهم أن نبتعد عن
املناورات السياسية واألالعيب السياسية وأن يكون حديثا علم ًّيا ثقاف ًّيا فكر ًّيا مربهنًا
عليه بالدليل والربهان من الكتاب والسنة والعقل واحلس والفطرة ،وأن نتحاور يف
هذا اإلطار ،صحيح أن الشيعة يف العراق يف جمملهم وأكثرهم استخذوا أمام املحتل
أيضا وجد من الشيعة بعض التيارات التي
األمريكي وانفرد أهل السنة باملقاومة ،لكن ً
تقاوم املحتل األمريكي ،فأنا ال أريد أن أجعل الشيعة كلهم يف سلة واحدة يف العراق ،ثم
أيضا أن أنزل احلال العراقي عىل الشيعة لدينا ،فاألمر خمتلف ،فالشيعة يقولون
ال أريد ً
إهنم يف العراق أكثرية وإن كان غريهم ال يس ّلم هلم بذلك وهم الذين يشكلون أقلية قليلة
جدً ا عندنا ،فاملخاطر املوجودة هناك لو افرتضنا أن الشيعة وضعوا أيدهيم يف يد أمريكا..
هذه املخاطر غري موجودة لدينا بنفس الصورة.
Ü Üيا شيخ ،أستأذنك يف العودة إىل الوراء اً
قليل ،فأنت تقول إن الزيارة قامت
وأيضا استشارة لبعض املشايخ ..فهل نعترب هذه
عىل اجتهاد شخيص
ً
الزيارة متثل رؤية صحوية جديدة أم أهنا تبقى رؤية شخصية؟

ـ أنا أحتمل مسؤوليتها شخص ًّيا وال أمحل مسؤولية عميل ألي شخص آخر ال
ساب ًقا وال اآلن وال مستقبلاً  ،ولكنني أقول :أنا لكي أتوخى السالمة أكثر خلطوايت إذا
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أتيح يل عادة أن أستشري من أثق بعقله وعلمه وإخالصه فعلت ذلك ،وهذا ما حصل
يف هذه اخلطوة ،هذا جانب ،اجلانب الثاين يف هذا السؤال الذي أرشت عندما تقول :هل
هذه تعترب رؤية صحوية؟ أنا أقول :إن مبدأ احلوار كام قلت قبل قليل مبدأ رشعي وبالتايل
ال حيتاج إىل تطور جديد لنأخذ به إنام اجلديد يف أي حالة حوار هو متى وأين وكيف؟
ينزل هذا املبدأ يف الواقع احليايت املعيش.
Ü Üإ ًذا ما الرسالة التي تريد أن توجهها من خالل هذه الزيارة؟

ـ أنا أردت أن أوجه الرسالة ابتداء إىل من التقيت هبم من نخب الشيعة من طلبة
أيضا أنقل رسالة بعد ذلك إىل نخبنا نحن ومثقفينا ،ثم بعد ذلك إىل
علم ومثقفني ،ثم ً
اجلامهري من اجلانبني ،فأما الرسالة التي أردت أن أرسلها إىل نخب الشيعة فهي أنني
أردت أن أقول هلم إن مواجهة املشكالت واخلالفات ينبغي أن تعتمد عىل منهجية
علمية حقيقية صحيحة ترتكز إىل عصمة الوحي املنزل من ال ّله إىل حممد صىل ال ّله عليه
وسلم وإىل الربهان العقيل الذي ال خيتلف عليه حني نواجه اخلالفات واملشكالت هبذين
أيضا
كثريا مما نظنه خالفات أنه يف احلقيقة متوهم ،وسنكتشف ً
األمرين فسنكتشف أن ً
أن هناك الكثري من املشكالت احلقيقية التي حتتاج منا أن نقوم بعملية تفكيك هلا وجتزئة
واستخراج مواطن االتفاق فيها إىل أن نحرصها يف أضيق نقطة ممكنة ثم نرى ما مدى
موقعها يف سلم التدين لدينا ولدى الشيعة ،وماذا يشكل اختالف وجهة النظر فيها من
ٍ
وحينئذ نكون أولاً فهم بعضنا البعض اآلخر ،وثان ًيا نكون قللنا املشكالت
خطورة،
واخلالفات إىل أقىص حد ممكن وحاولنا أن نجمع األمة حول كتاب ال ّله وسنة رسوله
صىل ال ّله عليه وسلم.
Ü Üلكنك يا شيخ عوض هبذا هتدم قناعة ربينا عليها سنني ولقننا إياها عرب
املنهج الدرايس وما زال هلا أصوات تنادي هبا إىل اآلن تتمثل يف أن احلوار
مع املبتدع ال جيوز حتى يعود عن بدعته؟

ـ أولاً  :هذه القناعة هي نتيجة ظروف تارخيية ومل تكن يف يوم من األيام مستندة
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للكتاب والسنة ،فاألنبياء صلوات ال ّله وسالمه عليهم كانوا يدعون قومهم ليلاً
وهنارا
ً
وجهارا بينام أقوامهم الذين خالفوهم «كانوا جيعلون أصابعهم يف آذاهنم ويستغشون
ورسا
ً
ًّ
استكبارا» وكانوا جيعلون القطن يف آذاهنم ،وكانوا يقولون
ثياهبم ويرصون ويستكربون
ً
ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه ،فاحلقيقة بأن الذي يبحث عن احلوار وحياور هو متبع
األنبياء وهو الواثق مما لديه وهو املطمئن إىل منهجه وأن الذي يرفض احلوار هم الذين
خالفوا األنبياء وحاربوهم أين نضع أنفسنا؟ ويف أي موقع هذا أولاً ..

ـ ثان ًيا :كيف يمكن للمخالف لنا أن هيتدي عىل أيدينا ويقبل ما نعرضه عليه إذا مل
نتحاور معه ونتحدث معه ،هل نملك القدرة القدرية لكي نسكب احلق يف قلبه قناعات
فيميس ويصبح وقد اقتنع بام لدينا وعلم به دون أن يكون هناك حوار وأخذ وعطاء؟
طب ًعا ال يقول هبذا عاقل..

ـ األمر الثالث :أن ما نقل يف ظروف تارخيية معينة عن بعض أئمتنا وبعض مشاخينا
كان فتوى منهم يف ظروف حمددة وال جيوز أن نعطيها أكثر من حجمها ،ألن األصل ما
كان يف كتاب ال ّله وسنة رسوله صىل ال ّله عليه وسلم وما عداه فهو استثناء ،وبالتايل
ما أظن أن قضية احلوار ونحن أمة دعوة حتى مع اليهود أو النصارى أو البوذيني أو
اهلندوس تكون حمل خالف عند العاملني بدين ال ّله ،وهانحن نذهب للدعوة يف مجيع بقاع
األرض ونقيم مراكز دعوة اجلاليات يف كل مدينة ويف كل حي ،نحن أرباب دعوة وال
نخشى من احلوار مع اآلخرين.
Ü Üما دام أنك ترى أن مبدأ احلوار مبدأ قديم ومعتمد عىل الكتاب والسنة..
فلامذا إ ًذا تأخرت منك هذه اخلطوة إىل اآلن؟

ـ هو ما ذكرته قبل قليل من أن تنزيل هذا املبدأ يف الواقع هو قضية اجتهادية
يتجاذهبا ويؤثر فيها العديد من املؤثرات ظروف الزمان وظروف املكان وقدرة املحاور
أيضا إىل أن حياور وقبوله
وإمكانياته العلمية وعلمه باآلخر ومدى استعداد اآلخر ً
للحوار ،هذه كلها عوامل تؤثر يف توقيت احلوار ،ولكل أجل كتاب.
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Ü Üيعني..هل ثمة دالالت أخرى ممكن قراءهتا؟

ـ وال ّله أرجو أن تكون دالالهتا االستبشار باحلوار واالنفتاح عىل اآلخر وقبول
االستامع إليه ،وظني أنه إذا استمع اإلنسان إىل غريه فهو جدير بأن يصل معه إىل خري
كثري.
Ü Üيف حوارك مع جملة اجلسور قلت« :ينبغي عىل أهل السنة أال يلجأوا الشيعة
للتعاون مع العلامنيني» ثم استضافت املجلة ذاهتا ـ وأنت مرشفها ـ املرجع
الشيعي حسن الصفار ..هل نفهم من هاتني اخلطوتني أهنام مقدمة هلذه
الزيارة؟

ـ ال مل يكن األمر هبذه الصورة ،وأنا قلت بشكل رصيح عندما التقيت هبم أن
العلامنيني ليس قاعدة شعبية وسيستخدمون طوائف األقلية الدينية ليمزقوا الوطن
ويصعدوا عىل أكتاف هذه الطوائف ثم يدمروا اجلميع ،وقلت :إن كنتم أصحاب دين
فال تسمحوا هلم هبذا مهام كان اختالفنا معكم ،ووجدت جتاو ًبا جيدً ا يف هذا الباب
وقالوا :نعم هذا الكالم حق وال جيوز يف حال من األحوال أن نسمح للعلامنيني املتطرفني
يف عاملتهم أن يتخذونا وسيلة وجرس يعربوا عليه إىل أهدافهم وغاياهتم يف متزيق الوطن
وتفريق األمة.
Ü Üوهل ثمة خطوة قادمة تتلو هذه الزيارة؟

ـ نرجو ..لكن ما هنالك يشء متفق عليه ،لكنني أرجو أن تتلو هذه الزيارة
خطوات قادمة.
Ü Üأضحيت علماً يف فضح احلداثة والعلامنية يف الفرتة املاضية غري أنا نراك اآلن
تزور من يسبون صحابة الرسول صىل ال ّله عليه وسلم وحيرفون القرآن
الكريم ..فكيف نجمع بني النقيضني؟

ـ أظن هذا السؤال يصلح ألن يكون أربعة أسئلة أو مخسة ،لكن دعني أجيب
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عليه قضية قضية :أولاً بالنسبة للحداثة وفضح احلداثة فقبل تأليف الكتاب عن احلداثة
وتكرارا وكنا نلقى الصدود واالستهزاء والسخرية وتكميم
مرارا
ً
حاولنا أن نحاورهم ً
األفواه ،ولعل عقالءهم اعرتفوا بذلك بعد زمن كسعيد الرس حيي وأمحد عائل فقيهي
وعبد ال ّله باهيثم وعبد ال ّله سلامن قبلهم اعرتف بذلك ،فهم الذين كانوا يرفضون احلوار
أيضا حرصت عىل احلوار وسلكت له طر ًقا
ويفرضون احلصار ،ثم بعد نزول الكتاب ً
شتى وحتاورت مع العديد منهم وكان هلذا احلوار أثر يف كثري من القضايا مع من حتاورت
معهم ،هذا اجلانب األول..

واجلانب الثاين ما ذكرته كيف أحتاور مع من يسبون الصحابة ويقومون بتحريف
القرآن فأولاً كام ذكرت مبدأ احلوار مبدأ رشعي مع أي إنسان إذا غلب عىل الظن أن
يف احلوار معه مصلحة ،فيجوز كائن من كان موقفه ،فمن هذا املنطلق يبقى تقديره كام
قلت زمانًا ومكانًا وظر ًفا قد أصيب فيها وقد أخطئ ،ولآلخرين احلق أن خيالفونني فيها.
القضية الثانية قضية حتريف القرآن وهو ليس دفا ًعا عن الشيعة لكن يف احلوار معهم قالوا
يل :نحن نكفر من يعتقد أن القرآن حمرف وناقص ،وعدت إىل بعض كتبهم فوجدت هذه
أيضا يف كتبهم من ناقش
املقولة يف كتبهم القول بأن القرآن حمرف وناقص لكن وجدت ً
هذه األقوال فأثبت أن أسانيدها ما بني زنديق وكذاب وجمهول ووجدت من علامئهم
األقدمني من أفتى بكفر من قال أن القرآن حمرف ،هذا بالنسبة هلذه القضية ،ومع هذا
أقول لو قالوا هبا فيجب أن نحاورهم لنثبت هلم أن هذه املقولة باطلة..
األمر الثالث بالنسبة لقضية سب الصحابة فهي نفس القاعدة ،جيوز أن أحتاور معهم
إذا كان يف األمر مصلحة وأحتاور معهم حول هذه القضية وأبني هلم عدم صحتها ،وهذه
أيضا بالذات الشيخ حسن الصفار طرح معه أنه سب الصحابة يف أرشطة رائجة
القضية ً
بني الناس فأقسم باأليامن املغلظة أن هذا مل حيصل ،ثم قال :لقد أعلنت يف الفضائيات
ونرشت يف الصحف وذكر الصحف وأعدادها ونرشت يف اإلنرتنت يف موقعي ويف
مواقع أخرى والبيانات ما زالت موجودة براءيت إىل ال ّله مما نسب إ َّيل وأنني مل أقل ذلك
وأنني أحرم سب الصحابة وأرى أن ذلك من الكبائر ،وأنا أعتقد أن صدور هذه املقولة
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أيضا أن يف زمن الرسول صىل ال ّله عليه وسلم
من الصفار هو مكسب ،أضيف إىل هذا ً
وجد من الكفار من نال من النبي صىل ال ّله عليه وسلم ،ومنهم من نال من ال ّله سبحانه
وتعاىل ،ومع هذا عرضت عليهم الدعوة وحاورهم املصطفى صىل ال ّله عليه وسلم بل
يف أواخر عرص الصحابة ريض ال ّله عنهم وأرضاهم نال بعضهم من بعض ،فهل يعني
أن نرفض اجلميع ألن بعضهم نال من بعض ،نسأل ال ّله أن يغفر هلم ،وطب ًعا هناك تفريق
بني سب الصحابة يف اجلملة وبني سب بعضهم وهو بىل شك كبرية من الكبائر ويف حال
البعض مثلاً من رمى عائشة ريض ال ّله عنها وأرضاها بام برأها ال ّله منه يف كتابه فهو كفر،
ولدينا يف مذاهب أهل السنة مجهور احلنابلة واإلمام مالك ومجهور الشافعية يقولون إن
سب الصحابة كبرية من الكبائر واحلنفية وبعض احلنابلة وبعض الشافعية يقولون سب
الصحابة كفر ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف آخر الصارم املسلول قسم هذه القضية أو
كفرا ألمور
كفرا ولكنه قد يكون ً
حلل هذه القضية فقال :إن السب ذاته أو النيل ال يعترب ً
أخرى قد تصحبه ،أما هو يف ذاته فهو ذنب من الذنوب الكبرية ،نعم هذا هو املنطلق أن
الرجل تنصل من قضية سب الصحابة وتنصل من قضية حتريف القرآن ،وثان ًيا أقول لو
ثبت هذا عليه فيجوز أن يتحاور معه.
Ü Üط ّيب ،هل سنرى من نتائج اً
مثل هذه الزيارة وزيارة قبلها لبعض املشايخ
تألي ًفا جديدة اً
فعل تثبت ذلك؟

ـ أما موضوع الصحابة فهو طب ًعا يف كتب متعددة اطلعت عىل بعضها ومقاالت
أنا ما أطلعت عليها وأستطيع أن أوافيكم بالكتاب ورقم الصفحة أطلعت عىل فتاوى
أفتت بحرمة سب الصحابة وأن ذلك من الكبائر وكتب مؤلفة ومطبوعة وموجودة قضية
القرآن كام قلت قبل قليل هذا موجود يف كتب قدماء الشيعة القول بالكفر ملن قال ذلك.
أيضا.
وبعض حمدثيهم ً
Ü Üيف ظل كالمك ـ دكتور عوض ـ الداعي بأن ال نبني آمالاً عريضة ..ما هي
اآلمال اإلجيابية التي تتوقع بشكل واضح جدً ا أن تكون موجودة يف املقابل
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ما هي األمور السلبية التي قد تكون؟

نخمن من هؤالء
ـ أنا أؤمل أن يفهم بعضنا ً
بعضا فهماً حقيق ًّيا ،أي ال نقبل أن ّ
القوم وخيمنوا من نحن بناء عىل ما كتب يف أزمنة مضت مع أن التطورات البرشية متر
بعضا فهماً جيدً ا،
كل قرن بمنعطفات حادة ،فكيف وهي قرون! فأميل أن يفهم بعضنا ً
أميل أن بعض ما نتوقع أنه خالفات حقيقية ثم نكتشف أن الرؤى متقاربة أننا نقلص
اخلالف فيه وننقل ذلك للجامهري ليقرب بعضها من بعض ،أنا لست من أنصار جتميد
اخلالفات التارخيية؛ ألن ذلك غري ممكن ،لكنني أطالب بتفكيكها ووضع كل مكون يف
أيضا هلم من
موقعه الطبيعي من حيث أمهيته وأولويته بالنسبة لنا ،نحن من جانبنا وأكيد ً
جانبهم ،فإذا عملنا هبذه الكيفية سيبقى اخلالف الذي ال يمكن جتاوزه حمدو ًدا سنجد
خالفات فقهية وسنجد خالفات ال يتبناها إال فريق حمدود جدً ا والبقية يرفضوهنا،
وسنلقى خالفات حقيقية وظني أننا بعد ذلك إذا بدأنا التعامل مع هذه اخلالفات بدليل
وبرهان وعقل مستنري وإنصات وإخالص أننا سنتجاوز الكثري من هذه.
Ü Üدكتور عوض..هل الشيعة مبتدعون؟

ـ بال شك أن الشيعة لدهيم من البدع ما ال نقرهم عليه وهذه ال أجامل فيها ،لكن
هناك سؤاالن :السؤال األول :ما هو حجم هذه البدع عىل احلقيقة ال عىل ما قرأت يف
التاريخ أو ما نتوهم؟ السؤال الثاين :ما هو املنهج األمثل من الناحية الرشعية يف التعامل
معهم؟ وكيف نعرف هذا؟ ثم أمر ثالث أهنم ليس كلهم عىل سمت واحد وال عىل نمط
واحد.
Ü Üوكيف نعرف حجم البدعة عىل احلقيقة يف ظل ما يؤمنون به من تقية؟

ـ باحلوار والنقاش واخلطاب والقراءة ،وأرجو أن ال نبالغ يف قضية التقية ويف
نسبتها إىل القوم ،فنحن لو عدنا إىل سرية النبي صىل ال ّله عليه وسلم لوجدنا أن املنافقني
الذين أضمروا الكفر بداخلهم وليست جمرد بدع وكان ينزل القرآن كاش ًفا خلبايا نفوسهم
فيأتون النبي صىل ال ّله عليه وسلم فيحلفون ما قلنا كذا فيقبل منهم ،عىل ذلك إذا كان
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الناس يف مواقع اإلنرتنت ويف املساجد ويف املجالت ويف الفضائيات ويف مؤلفاهتم
صحيحا عىل اإلطالق وليس
يقولون كذا وكذا أقول :ال ،أنتم ال تعتقدون هذا ،هذا ليس
ً
بإنصاف وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس.
Ü Üأال تعتقد يا دكتور عوض وأنت رمز من الرموز اإلسالمية يف اململكة أن
ذهابك إليهم هو بمثابة إقرار هلذه البدع التي هم فيها؟

إقرارا
ـ لو كان هذا
ً
صحيحا لكان ذهاب النبي صىل ال ّله عليه وسلم إىل املرشكني ً
إقرارا هلم عىل كفرهم ،ولكان إرساله
هلم عىل رشكهم ،ولكان ذهابه للعرب يف أسواقهم ً
إقرارا هلم عىل كفرهم ،ال ،ليس
أصحابه إىل املدينة وذهابه إىل اليهود يف ضواحي املدينة ً
إقرارا عىل اإلطالق يعني أنا من حيث املبدأ ال أقر أي إنسان عىل خطأ خيطئه لكنني ال
أمتلك سلطانًا عليه جيعلني أختلس قناعاته من قلبه من غري دليل وال برهان وال إثبات
أيضا لقاؤهم لنا دليلاً عىل قناعتهم بام لدينا
فليس االلتقاء دليلاً عىل اإلقرار وإال لكان ً
وإقرارا لنا عىل ما نفعل.
ً
Ü Üهل ثمة رسالة أخرية عرب هذا احلوار؟

ـ أنا أوجه رسالة أخرية أولاً إىل عقالء أهل السنة :أنتم األكثرية من أمة اإلسالم
ولن تستطيعوا القضاء عىل غريكم ماد ًيا ،وال جيوز ذلك لكم ،فكروا كيف تستطيعون أن
تكسبوهم وأن تقنعوهم إىل أن يقرتبوا منكم أو يقفوا يف جانبكم ،وأوجه كلمة إىل عقالء
الشيعة وأقول :ال تبقوا أرسى أحداث تارخيية مضت وانقضت ومل يعد هلا وجود ،واجتهوا
إىل القواسم املشرتكة بينكم وبني أهل السنة اإليامن بال ّله وبكتابه وبرسله ومالئكته واليوم
اآلخر والقدر وأركان اإلسالم اخلمسة ومرجعية الكتاب والسنة واملصري املشرتك للناس
يف هذا الزمان ،وحاولوا أن تنطلقوا من هذه القواسم املشرتكة لتجاوز تلك اخلالفات
التارخيية والبحث عن حلول هلا ،وأسأل ال ّله سبحانه وتعاىل أن جيمع أمة حممد صىل ال ّله
عليه وسلم عىل احلق الذي يرضاه سبحانه.

غزل سني ـ شيعي في السعودية

(((

جدة  -سلطان القحطاين

يف لقاء احتضنته مدينة القطيف ( رشق السعودية ) استطاع سنة السعودية وشيعتها
أن يلتقوا حتت سقف واحد ملناقشة قضاياهم املشرتكة ،وعىل الرغم من أن اللقاء تم يف
مدينة تعترب هي املركز الرئيس لشيعة السعودية إال أن املكان مل يكن عائ ًقا أمام الشيخ
عوض القرين الذي قام بتلبية دعوة وجهها له الشيخ الشيعي حسن الصفار يف جملسه،
ولعل الالفت يف األمر هو تواجد بعض الشخصيات األكاديمية من جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية التي تعترب املعقل الرئيس للفكر السلفي ،والتي تتهم بعمليات
التمييز الفكري ضد الشيعة السعوديني وال تسمح بقبوهلم يف كلياهتا ،وإن كان عوض
القرين احلارض يف معقل الشيعة أبرز خرجييها.

ورحب الشيخ حسن الصفار باحلضور املتنوع طائف ًيا ،وقال إن الوطن حيمل
للهم الذي تعانيه األمة
مهو ًما مشرتكة جلميع أبنائه دون استثناء .وتطرق الصفار
ّ
اإلسالمية والوطن .وشدد عىل تأكيد الوحدة الوطنية يف هذه املرحلة اخلطرة حيث
إهنا عرضة لتحديات بالغة القسوة ،وبينّ رضورة متاسك الوضع الداخيل يف البالد وأن
((( صحيفة إيالف األلكترونية  www.elaph.comـ 2004 / 9 / 24م
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الوضع السليم جيعل األمة تقاوم التحدي ،والوضع املتفكك يف األمة بني رشائحها يفاقم
املشكلة ،ولو أن األمة كانت مفككة فإهنا حتماً ستكون ضعيفة .وأوضح أن البالد تواجه
حتد ًيا جد ًّيا هو حتدي التعايش فينبغي جلميع األخيار يف هذا الوطن أن ينترصوا عىل هذا
التحدي وحيققوا التعايش ،ذلك ألن التنافر والتباعد هو الذي يضعف األمة.
وأعرب عن قلقه بسبب تلك األصوات التي تتعاىل يف أمريكا والغرب وتصف
اإلسالم بكيل من التهم ،فاإلسالم يف نظرهم متطرف ومتعصب .وطالب يف هذا الصدد
بنموذج عميل يرد عىل تلك األصوات التي تسعى للحط من قيمة اإلسالم .وبني أن
اإلسالم ميلء بثقافة التعددية والتعايش حتى مع غري املسلمني ،وقد استوعبت الثقافة
اإلسالمية كل التنوعات من خمتلف األديان ،ومن هذا املنطلق ال توجد مشكلة يف الدين
اإلسالمي فهو دين احلوار واالنفتاح عىل اآلخر.

خصوصا أنه طبيعة اإلنسان ،ثم إنه ليس من
وأكد عىل رضورة قبول التعدد
ً
املتوقع أن يكون املسلمون ضمن ٍ
قالب واحد يف مجيع التفاصيل الفكرية وعددهم يزيد
عىل املليار نسمة.

مكسب ينبغي أن
ومن جهة أخرى قال الشيخ عوض القرين :إن جمرد اللقاء هو
ٌ
نسعى إليه ،و إن الطموحات وإن كانت كبرية لكن وراءها آثار السنني والدهور ،ومهام
كانت ال جيوز أن تكون مثبطة بل ال بد أن نكون واقعيني يف التعامل معها ،وال بد أن
نؤسس لعالقات جديدة بني طوائف األمة املسلمة تُبنى عىل احلوار الرصيح واملعرفة
الدقيقة .وأن نواجه املشكالت عىل حقيقتها ،فام كان منها ومهي نُعلن ذلك ألمتنا
بوضوح ،مؤكدً ا أن هذه احلقيقة لن تتجىل إال باحلوار والتفاهم واملعرفة عن قرب.
وأضاف :ال أظن أننا هبذا اللقاء سنذيب جبال اجلليد احلقيقية أو الومهية ،لكنني
أقول :إنه خطوة جيب أن جتعلنا نتجه يف املسار الصحيح.
وأشار إىل رضورة احلكم عىل اآلخر من خالل الواقع ال الوهم ،وقال يف ذلك:
ينبغي أن نحاكم بعضنا البعض إىل واقعهم كام هو ال كام نتومهه ،أو نفرتضه ،وال كام كان
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حقيق ًة أو يقينًا أو ظنًا قبل مئات السنني .ثم ننطلق من هذا الواقع ونتعامل معه يف حياة
الناس كام هو سوا ًء رضينا به أم ال.
ٍ
ٍ
حاجة ملحة ،ال حتتمل
طائفة من طوائفنا يف
وأضاف :أرى أننا يف داخل كل

التأجيل ،إىل رضورة مراجعة تراثنا ،كل فئة عىل حدة .وأن تنزع عن غري الوحي املعصوم
الذي جاء من ال ّله سبحانه هاالت العصمة التي جتعله غري ٍ
قابل عىل اإلطالق للنقاش،
وربام لو ناقشناه ٍ
بشئ من اهلدوء الكتشفنا أننا توارثناه جيلاً بعد جيل يف حني أنه قد
ُيصادم قطعيات القرآن .وأكد أن من أسباب هذه املشكلة التي تعيشها األمة اإلغراق
يف التقليد وإحسان الظن بأهل الفضل والسابقة وعدم افرتاض أهنم يخُ طئون ،وما ُينسج
حوهلم يف الوجدان والذاكرة عرب السنني ،مؤكدً ا أنه كلام ابتعدت األمة عن عرص الوحي
ومعطياته زاد هذا األمر تراكماً  ،ومستثن ًيا طليعة األمة من العلامء واملثقفني إذ يفرتض أن
يكونوا شي ًئا آخر.
ٍ
بشكل رصيح وواضح عندما أهل السنة ُيطالبون بإنصاف أقليات أهل
ينبغي لنا
نموذجا ح ًيا يف إنصاف أقليات
السنة يف جمتمعات يكون الشيعة أكثريتها ينبغي أن ُيقدموا
ً
ٍ
جمتمعات أكثريتها من السنة ،وكذلك ينبغي إذا طالب إخواننا من
إخواننا أهل الشيعة يف
ٍ
جمتمعات أكثريتها أهل السنة ،أن جيعلوا هذه
الشيعة يكونون فيها أقليات بإنصافهم يف
أيضا ح ًقا إلخواهنم من أهل السنة التي هم فيها أقليات واألكثرية فيها شيعة.
املطالبة ً
حتى تكون املطالبة من كال الطرفني هلا مصداقية واحدة لدى اجلميع.

وأضاف :إننا إذا عجزنا من أن نتمثل أحكام اإلسالم يف التعامل فيام بيننا كمسلمني
من حيث التعايش وأداء احلقوق واحلوار للبحث عن احلق يف ظل الفهم والتفاهم،
فاألحكام التي جعلها اإلسالم ألهل الذمة عىل املسلمني مجي ًعا كفيلة بأن حتفظ ألي
ٍ
طائفة برشية يف األرض كرامتها يف أي جمتمع ،وإن كنا ـ مع األسف ـ ال نُطبق ذلك
فيام بيننا.
وأبدى ارتياحه ممن عبرّ عنهم برسل الرمحة يف مجيع الطوائف الذين ُيريدون أن
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عضو تداعى له سائر اجلسد
ترتاحم األمة وأن تعود لتكون أم ًة واحدة إذا اشتكى منها
ٌ
تفرق بني
بالسهر واحلمى ،مؤكدً ا إدراكه للتحديات التي تعيشها األمة والتي مل تعد ّ
مشريا إىل أنه لو مل
طوائفها وال بني أنظمتها السياسية وشعوهبا بل تستهدفها يف كل يشء.
ً
يكن من الرضوريات إال أن تعيش األمة حمافظة عىل خصوصياهتا لكفى .ورضب مثلاً
بأوروبا التي مع التباين اهلائل بني املذاهب والقوميات واملصالح واحلروب الطاحنة فيها
عرب السنني لكنهم يتكتلون ويتجاوزون ذلك كله.
وأعرب عن إعجابه بأطروحات الشيخ الصفار التي قدّ مها خالل احلوار الوطني
عند احلديث حول القضايا اإلسالمية وأبرزها فلسطني ،وقال :كانت كلامته رستني
كثريا وجعلتني أدرك أن العادة عندما توجد طائفة تشكل أقلية يف جمتمع أن هواجسها
ً
متميزا يعيش هم األمة و ُيفكر يف قضاياها
طرحا رائ ًعا
ً
اخلاصة تسيطر عليها ،لكنني رأيت ً
ٍ
كثريا
ويتغلغل بثاقب فكر يف آالمها بح ًثا عن سبل عالجها ومواجهة حتدياهتا ،رسين هذا ً
وجعلني أشعر أن األمة ـ بإذن ال ّله ـ قادرة عىل جتاوز مشكالهتا الداخلية.
ٍ
مشكالت حقيقية وقد تكون عميقة ،ولكنها ليست مستعصية
وأشار إىل وجود
عىل احلل ،واملطلوب مواجهتها بتجرد وبعلم وباحرتام للعقل.

وأعرب عن أمنياته ألن ُيبادر كال الطرفني من الشيعة والسنة لبيان وتوضيح ما
ُيتوهم عنهم من مشكالت ،حتى يقتنع الطرف اآلخر بذلك ،مؤكدً ا أن املبادرة إذا كانت
من الطرف املقابل قد تُفسرّ عىل أهنا من أصحاب التسامح أو التميع أو الذين ال يعنيهم
كثريا احلفاظ عىل احلق.
ً
وأكد أنه سبيقى هناك من ال يقبل االلتقاء من كال الطرفني ،إما تقليدً ا ومتابع ًة ،أو
غلوا وتطر ًفا ،أو مصلح ًة وهوى ،أو  ..ولكنهم سيشكلون أقلية .ومجاهري األمة ستقبل
ً
ـ بإذن ال ّله ـ احلق.
وبشرّ بأن األجواء العامة اآلن التي تنادي باحلوار والتواصل عىل مستوى الوطن
أو األمة ،ستحقق إنجازات تنعكس خرياهتا عىل مستوى األمة.
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وأشار إىل احلاجة إىل تفعيل حوارات النخب بعيدً ا عن ضجيج اجلامهري وتعصب
الغالة ومجود املقلدين وتشكيكات أصحاب األهواء واملصالح الشخصية .معتقدً ا أن
مستبرصا بالكتاب والسنة وكان
احلوار بني النخب يف الظل واهلدوء ،إذا كان راشدً ا
ً
حمتكماً إىل العقل والدليل والربهان ستعود آثاره اخلرية إىل مجيع مكونات األمة.
وعوض القرين من أبرز الشخصيات الصحوية التي وقفت بصالبة ضد احلداثة
ونظمها يف السعودية ،واعتربها مؤامر ًة ضد اإلسالم وحماولة لتهشيم الفكر السلفي ،ومحل
عليها بعنف يف كتاب سامه «احلداثة يف ميزان اإلسالم» واعترب اإلسالمويني السعوديني
هذا الكتاب بمثابة حجتهم يف املعركة ضد رموز احلداثة السعوديني أثناء فرتات السجال
أيضا جمموعة من املؤلفات ،حتى ال
املشتعل بني الفكر احلداثي والفكر السلفي  .وله ً
تكون كالّ ،الصحوة اإلسالمية وكيف نحافظ عليها ،املخترص يف مقاصد الترشيع ،فقه
اخلالف ،معامل الدعوة الراشدة • قام بتحقيق مجل ًة من الكتب ،منها :االجتهاد والتقليد،
كاشف الرموز ،التبشري رشح التحرير .
وسبق أن رد الشيخ حسن الصفار عىل تقرير اخلارجية األمريكية حول احلريات
الدينية ،وقال :كيف حيق لألمريكيني أن يتحدثوا عن انتهاك احلريات الدينية وحقوق
االنسان يف هذا البلد أو ذاك ،وهم يرعون ويدعمون أبشع ممارسات القتل والتدمري التي
تقوم هبا سلطات االحتالل الصهيوين ضد الشعب الفلسطيني املتمسك بحقه املرشوع يف
احلرية واالستقالل؟

وأضاف« :إنه ال يمر يوم إال تزهق فيه أرواح بريئة من الفلسطينني من الرجال
والنساء واألطفال الذين ال ذنب هلم إال الدفاع عن أرضهم وأنفسهم وحقوقهم
املرشوعة» وقال :إن كل ذلك بمرأى ومسمع وتشجيع ودعم من اإلدارة األمريكية
املنحازة للظلم واإلجرام الصهيوين.
وقال :إنه يف أمريكا نفسها يعاين العرب واملسلمون حاالت سيئة من التمييز
العرقي والديني حتدث عنها تقرير جديد من منظمة العفو الدولية اهتم السلطات
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االمريكية باملبالغة يف ممارسة حاالت التمييز العرقي منذ هجامت  11سبتمرب 2001م
مشريا إىل أن واحدً ا من كل تسعة أمريكيني تعرض هلذه املامرسة بصورة أو أخرى خالل
ً
السنوات الثالث املاضية.
وتساءل الصفار :مع كل هذه السياسات واملامرسات األمريكية ،هل تتوقع وزارة
اخلارجية األمريكية أن ينظر الناس إىل تقريرها حول احلريات الدينية بصدقية واهتامم؟

وقال :وهيمني أن أؤكد هنا أن املواطنني الشيعة يف اململكة العربية السعودية
يرفضون التدخالت األجنبية يف شؤون بلدهم ،وهم جزء ال يتجزأ من وطنهم ،ويرفضون
استخدام اسمهم للضغط واالبتزاز من قبل أي جهة أخرى ،وإذا كانت لدهيم مشكالت
فإهنم كبقية مواطنيهم يتواصلون مع حكومتهم ملعاجلة هذه املشكالت.
وأكد عىل رضورة تفويت الفرصة عىل األعداء والطامعني ،وطالب برتسيخ
الوحدة الوطنية ومعاجلة الثغرات ونقاط الضعف ،وأن يأخذ احلوار الوطني مساره
احلقيقي يف تفعيل اإلقرار بالتعددية املذهبية التي أقرهتا توصياته ،وعدم إتاحة املجال
ألي ممارسات و إثارات طائفية ال يستفيد منها إال األعداء.

وشهد مؤمتر احلوار الوطني السعودي أبرز اللقاءات السنية الشيعية وتكللت
تلك احلميمية بوصول الشيخ حسن الصفار والشيخ سلامن العودة إىل مقر املؤمتر بسيارة
واحدة ،يف خطوة اعتربها املراقبون أهنا بداية حتول جديد بني الالعبني البارزين عىل
الساحة السعودية .

استضافة
الدكتور ال�شيخ عدنان بن جمعان الزهراين
بتاريخ  29ذي الحجة 1426ﻫ
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ال�شيخ الدكتور عدنان بن جمعان الزهراني
Ü
Ü

Ü
Ü
Ü

Üمن مواليد محافظة الطائف ومقيم في جدة.
Üحاصل على درجة البكالوريوس بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى
بمكة المكرمة ،وعلى دبلوم العلوم التربوية ،ودرجة الماجستير في الفقه
اإلسالمي من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،وعلى درجة الدكتوراه في أحكام
التجارة اإللكترونية في الفقه إلسالمي ،لدى جامعة أم القرى،قسم الدراسات
العليا،شعبة الفقه.
Üعمل معل ًما للعلوم الشرعية على اختالفها في وزارة التربية والتعليم للمرحلة
الثانوية ولمدة عشرة أعوام .
Üصاحب دار عدنان للمحاماة واالستشارات الشرعية والقانونية ،ومدير الرقابة
الشرعية ببنك الجزيرة.
Üإمام جامع ألكثر من  22سنة.

من مؤلفاته:
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Üدور االستعمار في إحالل القوانين الوضعية في البالد اإلسالمية.
Üاإلسالم عقيدة بال تعقيد .تم مناقشة سماحة اإلسالم وقوة جاذبيته.
Üالتحقيق الجنائي من الوجهتين الشرعية والقانونية.
Üاإلعجاز التشريعي في اإلسالم .
Üكتاب أساس النبوغ.
Üنقض الوضوء بمس الفرج دراسة موازنة.
Üشروط ومبطالت االعتكاف ،دراسة موازنة.
Üإخراج القيمة في الزكاة ،دراسة موازنة.
Üمفتاح باب الريان في معرفة آداب الصيام ،دراسة موازنة.
 Üحكايات جدو حسان مجموعة قصصية.

هم التواصل
هناك يف املنطقة املقابلة من وطننا احلبيب يعيش إخوة لنا حيملون َّ
واحلوار مع اآلخر واالستامع إىل الرأي والرأي املقابل ،جيمعهم منتدى الروضة الثقايف
االجتامعي ،هذا املنتدى الذي تأسس هبدف خلق ثقافة التنوع والتعايش مع اآلراء
بجميع أطيافها ومذاهبها ،فهو كام يضم احلنبيل السلفي يضم الصويف والزيدي ويستمع
إىل اإلسامعييل واإلثنا عرشي.

ممثلاً عن هذا املنتدى حل ضي ًفا عىل سامحة الشيخ حسن الص ّفار يف جملسه العامر
بالقطيف مساء يوم األربعاء ليلة اخلميس 1426/12/19ﻫ املوافق 2006/1/19م،
ٌّ
كل من :الشيخ عدنان بن مجعان الزهراين إمام وخطيب جامع الروضة بجدة ،والسيد
األستاذ زيد الفضيل الباحث واملؤلف من املذهب الزيدي ،واألستاذ واصف الكابيل
رجل األعامل من االجتاه الصويف بمكة املكرمة.
حمارضا عن أمهية األخوة اإليامنية ،فبدأ حديثه
وقد بدأ الشيخ الزهراين باحلديث
ً
بأمهية التواصل بني مجيع أبناء هذا الوطن ،وذلك ألن الفرصة اآلن مواتية يف هذا االجتاه،
كبريا
ً
خصوصا بعد أجواء احلوار الوطني وقرارات بالغ مكة األخري ،اللذين شكال داف ًعا ً
للسري يف هذا االجتاه.

الإخوة الإيمانية بعد كلمة التوحيد

وأشار إىل أن ما يدفعه إىل التأكيد عىل أمهية التواصل ،هو أن مجيع أبناء هذا الوطن
هم مسلمون ،جتمعهم رابطة اإلخوة اإليامنية ،فالتواصل بني املسلمني هو مطلب ديني
قبل أن يكون رضورة عرصية تفرضها الظروف الدولية واملحلية.
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فاإلسالم ـ من خالل النصوص الرشعية ـ يركز عىل أمهية اإلخوة اإليامنية ،لدرجة
يمكننا اعتبارها تأيت يف الدرجة الثانية بعد اإليامن بال ّله سبحانه.
﴿وإِن ُي ِريدُ و ْا َأن يخَ ْدَ ُع َ
وك َفإِ َّن َح ْس َب َك اللهُّ ُه َو ا َّل ِذ َي
يقول تعاىل خماط ًبا نبيه الكريمَ :
ف َبينْ َ ُق ُلوبهِ ِ ْم َل ْو َأن َف ْق َت َما فيِ األَ ْر ِ
ني ` َو َأ َّل َ
ض جمَ ِي ًعا َّما َأ َّل َف ْت َبينْ َ
َأ َّيدَ َك بِنَصرْ ِ ِه َوبِالمُْ ْؤ ِمنِ َ
ِ
يم `﴾[سورة األنفال ،اآليتان 62 :ـ .]63
ُق ُلوبهِ ِ ْم َو َل ِك َّن اللهَّ َأ َّل َ
ف َب ْين َُه ْم إِ َّن ُه َع ِز ٌيز َحك ٌ
ففي هذه اآلية الكريمة يبني ال ّله تعاىل أن الرسول ينترص بتأييد من ال ّله تعاىل
وبوجود املؤمنني املؤتلفة قلوهبم حول الرسول .
أي إن املجتمع املسلم ينترص بأمرين :اإليامن بال ّله تعاىل وباألخوة اإليامنية
اجلامعة.
كام أن الرسول عندما وصل املدينة املنورة
كان أول ما عمله املؤاخاة بني املسلمني.

ولو مت ّعن كل منّا يف اهلدف الذي بعث من
أجله الرسول لوجدناه يصب يف هذا االجتاه،
فالرسول بعث ليخرج الناس من الظلامت إىل
النور ،من الغي إىل الرشد ،من الضالل إىل احلق،
أي ليخرجهم من حال التفرقة والتباغض والكره لبعضهم البعض إىل أن يوحدهم عىل
املبدأ الذي يوحدهم ويؤلف بني قلوهبم.

لماذا الدعوة �إلى الفرقة؟

وحول مسألة الدعوات التي قد تظهر من بعض املسلمني وتدعو لتكفري فريق أو
تبديعه أو تضليله وهدر دمه ،أشار الشيخ الزهراين إىل ثالثة أسباب ،هي:
 .1اتباع الهوى

فاملسلم الذي يقرأ النصوص الرشعية الرصحية التي تدعوه إىل حرمة املسلم عىل
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املسلم يف دمه وعرضه وماله ،ومع ذلك يستبيح لنفسه الدعوة إىل هتك حرمة أخيه املسلم
بداعي البدعة أو الضالل هو متبع هلواه العصبي واملذهبي والطائفي يف قبال النص
الرشعي الرصيح والواضح سندً ا وداللة.
وهذا النوع من الدعاة ال يعيش حالة من اإلخالص ل ّله تعاىل فيام يدعو.
 .2عدم النضج الفكري لدى الداعي

حيث أشار الشيخ إىل أنه من واقع االحتكاك والتجربة تعرف عىل أطياف كثرية
تعمل يف املجال الدعوي ال يملكون النضج الفكري ،أو عىل األقل يف كثري من األحيان
تفكريا وحتقي ًقا علم ًّيا .ويف مسألة االعتداء
قد يدعون إىل فكرة من دون أن يستوعبوها
ً
عىل اإلنسان املسلم أو كرامته جيب أن يكون
الداعي متحق ًقا ومتثبتًا فيام يدعو إليه ،ألنه هبذه
صح عن رسول ال ّله من حتريم
الدعوة ينقض ما ّ
املسلم عىل املسلم يف دمه وعرضه وماله.

خصوصا إذا أدركنا أن حركة الدعوة
ً
جتربة يعيشها جيل معني سينقلها لألجيال
الالحقة ،وعلينا أن نرتك ألجيالنا القادمة ترا ًثا
صحيحا و ُمتأ َّكدً ا منه ومثبتًا باألدلة والرباهني
ً
الرشعية الصحيحة.
 .3األولويات المنكوسة

ويف هذه النقطة يركّز عىل أن من أسباب تفرقتنا أننا هنتم دائماً بام يفرقنا ،وال نبحث
عماّ جيمعنا ،وهذا بسبب ترتيبنا اخلاطئ لألولويات ،فمن املفرتض أن تكون األخوة
اإليامنية يف قمة أولوياتنا ،ويف هذه الثقافة اإلقصائية دائماً ما تكون آخر ما نذكره ونتحدث
حوله.
ويشري إىل أن بعضهم يتعامل مع املسلمني من خالل حديث الفرقة الناجية ،وهو
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حديث لو رجعنا إليه من حيث اإلسناد لوجدناه يفتقد للصحة وف ًقا لقواعد اإلسناد،
ويمكن اجلزم بعدم صحته.
ومع ذلك ينترش هذا احلديث ،وتغيب تلك األحاديث املعتمدة والصحيحة التي
تتحدث عن أمهية الوحدة واإلخوة بني املسملني.
ومن املفرتض أن ال ننساق وراء أي دعوة تدعو لنبذ بعضنا البعض ،بل نطالب
كل من يتبنى هذه الدعوات بالدليل والربهان عىل ما يدعي.

هناك برزخ بين الموقف والالموقف

ويف معرض احلديث عن أسباب الفرقة بني
املسلمني ذكر الشيخ الزهراين أن من األسباب
أن بعضهم يعيش ِضي ًقا يف الفكر واألفق ،فعندما
يواجه موق ًفا فكر ًّيا أو اجتامع ًّيا أو رشع ًّيا إما أن
يكون اجتاهه إجياب ًّيا أو سلب ًيا ،فيضع نفسه بني
يتصور أن هناك
اإلجياب والسلب من دون أن
ّ
ً
والرتوي.
برزخا بينهام ،وهو التوقف
ّ

بينام أساس املوقف املسؤول أن ال يتخذ اإلنسان موق ًفا سلب ًّيا أو إجيباب ًّيا إال
عىل أساس البينة والدليل والربهان ،وإذا مل حيصل له الدليل عليه أن يتوقف دون أن
يعطي رأيا .كام قال يف ذلك األديب املرصي مصطفى الرافعي« :قل ما جيب كام جيب
ال ما يمكن كام يمكن» ،ويف هذه النقطة بالذات يرشدنا الرسول بقوله« :بئس مطية
الرجل :زعموا».
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كلمة الدكتور الف�ضيل

(((

وبعد ذلك حتدث الدكتور السيد زيد الفضيل معق ًبا عىل أمهية التواصل والوحدة
بني املسملني ،وذكر أن سبب التباعد والقطيعة أمران:
1 .1اجلهل ،ألن الناس أعداء ما جهلوا ،فألننا نجهل مقالة بعضنا البعض ينبذ بعضنا
اآلخر.

2 .2عدم التواصل املثمر ،حيث إن للتواصل املثمر رشوط ،منها:

	•مراعاة آداب وأخالق التعامل مع اآلخرين .وهذا كان حال الرسول يف
تواصله مع اجلميع ،وحال أهل بيته وأصحابه .

	•الصدق يف احلديث.

	•الوعي ،بأن نعي مقالة بعضنا البعض،
وال يتأتى ذلك إال بأن يصغي بعضنا

لآلخر.
وهذه هي النقاط التي تأسس عليها
منتدى الروضة الثقايف االجتامعي بجدة.

مداخالت الح�ضور

وبعد كلمة السيد الفضيل أجاب الشيخ الزهراين عن أسئلة ومداخالت احلضور،
ويمكن إجياز هذه اإلجابات يف نقاط:
توجها لتغيري املناهج التعليمية وحذف ما قد يكون عقبة أمام الوحدة
1 .1أن هناك
ً
كثريا ممن دخل سلك التعليم
والتواصل بني مجيع أطياف هذا البلد .كام أن هناك ً

حيمل عقلية متفتحة ولديه مثل هذه اهلموم.
((( باحث في القضايا اإلسالمية
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2 .2أن فكرة إقصاء اآلخر ليست منحرصة يف االجتاه السلفي املتشدد ،بقدر ما هي
تربية تربينا عليها داخل أجواء األرسة ،فام يقوله األب يقيص رأي األم ومجيع

األبناء ،وهكذا تعاملنا مع بعضنا البعض.

3 .3للقضاء عىل الفكر اإلقصائي التكفريي جيب أ ّ
ال نكون إقصائيني يف تعاملنا معه،
بل جيب علينا أن نوفر له الفرصة لطرح أفكاره ونرش كتبه اإلقصائية التكفريية،
كبريا من
ونسمح لآلخرين بنفس القدر بطرح أفكارهم وطبع كتبهم ،فنوفر ً
قدرا ً

تكافؤ الفرص للجميع.

4 .4بام أن الفرصة مواتية اآلن للتواصل مع بعضنا البعض جيب أن نشجع مجيع
املبادرات التي تصب يف عنوان التواصل ،لنكون
ً
متامسكا بوجود انتامء حقيقي وأخوة
وط ًنا
حقيقية جتمعنا وليست مصطنعة أو تابعة لوجود
قوة سلطوية جامعة هلا ،بحيث لو ضعفت سلطة

الدولة ـ ال سمح ال ّله ـ أقدم بعضنا عىل حماربة

اآلخر.

5 .5أن القرآن الكريم ذكر اليهود والنصارى من

أهل الكتاب كديانتني ال يامنع اإلسالم من التعامل معهام ،وذلك لعدم وجود
ديانات أخرى يتعامل معها املسلمون يف ذلك الوقت ،وإال فال يوجد نص رشعي

حيرم التعامل مع بقية الديانات األخرى.

كلمة ال�شيخ ح�سن ال�صفّار

ويف النهاية حتدث الشيخ حسن الص ّفار بكلمة شكر فيها الضيوف من منتدى
الروضة ،وأشاد بمرشوعهم ،وذكّر بأمهية نقطتني أشار إليهام الشيخ عدنان ،مها:
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مجيعا.
1 .1أمهية الرتكيز عىل رابطة الوحدة بني املسلمني ً

2 .2عدم إغفال مسألة تكافؤ الفرص يف طرح اآلراء واألفكار جلميع األطياف
تعمر يف النفس األمل ،وهذه فرصة
والتيارات .وذكر أن هذه اللقاءات جيب أن ّ

لنعرف أن هناك أصوا ًتا كثرية من املعتدلني والعقالء يف هذا الوطن ،كام أن هناك
حاالت تشدد يف مجيع املذاهب ،ولكن عىل العقالء دائماً أن يتعاونوا حتى تتسع

هذه الرقعة.
هذا وقد حرض هذا اللقاء عدد كبري من املواطنني من السنة والشيعة من علامء
الدين واملثقفني واألكاديميني ورجال األعامل واستمر اللقاء أكثر من ساعتني يف أجواء
تفاعل وارتياح من مجيع احلضور.

دعا في القطيف إلى «التواصل بين أبناء الوطن» ...

الشيخ الزهراني :اآلن هو الوقت المناسب لتجاوز «الطائفية» و«المذهبية»

(((

القطيف ـ منري النمر

دعا عضو منتدى «الروضة الثقايف االجتامعي» يف جدة الشيخ عدنان الزهراين
إىل «نبذ اخلالفات املذهبية التي تقود املسلمني نحو التفرقة ،فتكفر فري ًقا هنا ،أو هناك،
ويبالغ البعض (املتطرف) يف فتواه ،فيأمر هبدر دماء املسلمني ،ما يتناىف كل ًيا مع التعاليم
اإلسالمية السمحاء».
وجاء كالم الشيخ الزهراين يف جلسة ،أقيمت يف منزل الشيخ حسن الصفار يف
حمافظة القطيف ،حرضها مجع من علامء الدين والكتَّاب ،واملثقفني .وعكس وفد املنتدى،
الذي مثله إمام وخطيب جامع الروضة يف جدة الشيخ عدنان الزهراين ورجل األعامل
روحا جسدت االختالف يف شكل
واصف الكابيل والباحث واملؤلف زيد الفضيلً ،
عميل ،ما أسهم يف إظهار التنوعني الفكري واملذهبي املوجودين يف السعودية.
ربا
وحث الزهراين يف كلمته اجلميع عىل «رضورة التواصل بني أفراد الوطن» ،معت ً
أن «الفرصة اآلن مواتية يف هذا االجتاه ،وبخاصة بعد أجواء احلوار الوطني» .وأضاف «ما
((( جريدة الحياة :االثنين 1426/12/23ﻫ الموافق 2006/1/23م
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يدفعني إىل التأكيد عىل أمهية التواصل ،هو أن مجيع أبناء هذا الوطن مسلمون ،جتمعهم
رابطة اإلخوة اإليامنية ،فالتواصل بني املسلمني مطلب ديني قبل أن يكون رضورة
عرصية تفرضها الظروف الدولية واملحلية» ،مؤكدً ا أن «اإلسالم يعترب اإلخوة اإليامنية
من الدرجة الثانية بعد اإليامن بال ّله تعاىل».

وشدد من خالل استشهاده باآليات احلاثة عىل التواصل بني املسلمني عىل «رضورة
فهم رشوط النجاح يف املجتمع املسلم» .وقال يف هذا الصدد« :إن املجتمع املسلم ينترص
بأمرين ،مها اإليامن بال ّله تعاىل ،وباألخوة اإليامنية اجلامعة ،كام أن الرسول عندما وصل
املدينة املنورة كان أول عمله املؤاخاة بني املسلمني ،ولو مت ّعن كل منّا يف اهلدف الذي
ُبعث من أجله الرسول لوجدناه يصب يف هذا االجتاه ،فالرسول ُبعث ليخرج الناس
من الظلامت إىل النور» ،مضي ًفا «كان الرسول يفعل ذلك ليخرجهم من حال التفرقة
والتباغض والكره لبعضهم ،إىل أن يوحدهم عىل املبدأ الذي يوحدهم ويؤلف بني
قلوهبم».
وتساءل الزهراين عن التفرقة التي يامرسها بعض املسلمني .وقال« :هناك من
يدعو إىل تكفري فريق من املسلمني ،أو تبديعه ،أو تضليله ،وقد يبالغ فيهدر دمه» ،مرج ًعا
هذا التطرف إىل «أسباب عدة ،منها اتباع اهلوى ،وعدم النضج الفكري لدى الداعي،
واألولويات املنكوسة التي تركز عىل أسباب التفرقة ،وال هتتم يف أدبياهتا بام يوحد
املسلمني» ،مضي ًفا «ذلك الفكر املتطرف ال يبحث عماّ جيمعنا كمسلمني» ،معللاً السبب
بـ«الرتتيب اخلاطئ لألولويات».
ويف تعقيب عىل ما طرحه الزهراين ،أوضح الباحث الفضيل أن «سبب التفرقة بني
املسلمني أمران رئيسان ،مها اجلهل ،وعدم التواصل املثمر» .وعن اجلهل قال« :الناس
أعداء ما جهلوا ،فألننا نجهل مقالة بعضنا ،ينبذ بعضنا اآلخر».
وحث احلارضين عىل «رضورة التواصل املثمر الذي لن يتحقق إال برشوط» ،منها
مراعاة آداب وأخالق التعامل مع اآلخرين ،والصدق يف احلديث ،والوعي بـ«أن نفهم
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مقالة بعضنا ،وال يتأتى ذلك إال بأن يصغى بعضنا لآلخر».

وأشار إىل أن هذه النقاط هي التي «استطاعت أن توحد خمتلف ألوان الطيف
الفكري يف منتدى الروضة الثقايف االجتامعي يف جدة».

من جانبه ،ركز الشيخ الصفار يف اختتام اجللسة عىل «رضورة االلتفات لتجربة
منتدى الروضة» ،مشيدً ا بـ«املرشوع الثقايف الذي يتبناه املنتدى» .وقال معل ًقا عىل كلمة
الزهراين« :إن عدم إغفال مسألة تكافؤ الفرص يف طرح اآلراء ،واألفكار جلميع األطياف
ربا «أن هذه اللقاءات جيب أن تستمر لتحقيق ثامرها».
والتيارات أمر مهم» ،معت ً

السعودية ليست كلها تشددا

(((

الشيخ حممد الصفار

كنت بالفعل منشغلاً بالكتابة يف موضوع آخر بغية عرضه عىل القراء الكرام ،لكن
اجللسة التي مجعتني بوجوه طيبة ،ذات حس ديني مسؤول ووطني ٍ
عال غريت وجهة
نظري ،فانرصفت عام أكتب فيه ألتتلمذ عىل تلك اجللسة باستامع وإنصات وانبهار ملا
كان يدور فيها من نقاش مجيل ،كان ذلك يوم الثالثاء  1426/12/17ﻫ يف منزل أخي
فضيلة الشيخ حسن الصفار.
الضيوف الذين حلوا علينا هم فضيلة الدكتور الشيخ عدنان الزهراين إمام جامع
النهضة بجدة ،ورجل األعامل احلاج واصف كابيل صاحب منتدى الروضة بجدة،
واألستاذ الباحث زيد الفضيل ،واألستاذ عبد ال ّله الزهراين ،وعىل رشفهم وكرامتهم
دعي لفيف من املشايخ والوجهاء يف املنطقة.
ومالمسا ملا هيم الوطن واملواطن ،وقريبا من حتديات
لقد كان احلديث متشع ًبا
ً
املرحلة والوضع املستجد يف املنطقة ،لذلك مل يغفل اجلميع تلمس الطريق السليم
رص الصف وتضيق الفجوة والتحابب بني أفراد
والعاصم من كل هذه التحديات وهو ّ
((( جريدة اليوم ـ السبت  21ذو الحجة 1426ﻫ ( 20يناير 2006م).
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املجتمع وأطيافه املختلفة ،وهي املسرية التي بدأها خادم احلرمني الرشيفني بملتقى احلوار
الوطني وواصلتها اململكة بخطوهتا املهمة يف مؤمتر مكة املكرمة.
فوائد مجة استفدهتا من مائدة اجللسة العامرة بالفكر املسؤول واحلرية املنضبطة
والرؤى اإلسالمية األصيلة املحبة لإلنسان واملحرتمة خلياراته.

سأشري هنا وبشكل خاطف (ومتناثر ال رابط بينه) إىل بعض ما دار يف اللقاء من
إضاءات أتصورها يف غاية األمهية ،مع األخذ بعني االعتبار أن كل إضاءة حتتاج إىل بحث
جوهرا فكر ًيا وثقاف ًيا يتطلب بح ًثا هادئًا ،وإحاطة تامة
مستقل ومستفيض ألهنا حتمل
ً
وأحيانًا تأصيلاً فقه ًّيا ال غنى للمتدينني عنه.

الت�آخي بدل التقريب:

مل يرد يف القرآن الكريم لفظ التقريب ،وهو املصطلح الذي يتناوله الطرفان
سنة وشيعة عىل امتداد جغرافيا العامل اإلسالمي ،يف حماولة منهام لردم اهلوة بني هذين
التشكيلني املهمني ،لقد أثري يف اجللسة إىل مبدأ التآخي كبديل لشعار التقريب ،فالتآخي
مصطلح قرآين ورد يف قول ال ّله سبحانه وتعاىل ﴿إِ َّنماَ المُْ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َوةٌ﴾ كام أنه العمل املهم
الذي هنض به الرسول يف املدينة املنورة حني آخى بني املهاجرين واألنصار ثم آخى بينه
وبني عيل بن أيب طالب .
صدى وأكثر وق ًعا يف النفس ملا لكلمة
وهو من حيث الداللة واإلحياء أقوى
ً
األخوة من معاين الوالدة من رحم واحد ودم واحد وهو الوصف الذي يمكن أن يطلق
عىل الشيعة والسنة باعتبارمها متولدين من رحم الدين الواحد ،وشأهنام يف اختالفهام
شأن االختالف احلاصل يف املذاهب واآلراء يف كل طائفة منهام.

األخوة تعني النرصة حال وقوع الظلم عىل أحدمها ،كام تعني النصح والتسديد
حني يتعدى أحدمها حدوده فيظلم ويعتدي ،وهي بذلك تشكل محاية للدين وللحقوق
وطري ًقا للعزة والكرامة.
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القوانين المدنية:

يف الوقت الذي أعتقد أنني عىل حق وغريي عىل غري اجلادة ،ويف الوقت الذي
أندفع فيه هبذا الشعور إىل التعايل وازدراء اآلخر ،أ ًّيا كان ذلك اآلخر ،مع احتامل قريب
أيضا ،يف مثل
وغري بعيد أن يكون هذا االعتقاد هو ما يريب عليه اآلخر أجياله وناشئته ً
هذه الظروف يكون املستقبل مظلماً كئي ًبا ،وتصبح أمتنا يف مهب الريح جراء الرصاعات
التي يمكن أن تنقدح بإرادة ماكر أعوج ،ال يدرك مقاصد الدين وال يفهم روحه ،وال
يعي إنسانيته ،وسيصبح تفجري املساجد وأماكن العبادة كام حيصل يف العراق وباكستان
انتصارا ومفخرة وشجاعة يتغنى هبا املعتوهون من الطرفني ـ السنة والشيعة ـ .
ً
فام هو السبيل لرفع الوعي االجتامعي وحفظه من الوقوع يف مصيدة الشيطان،
ومستنقع الظلم والتورط يف الدماء؟

لقد تقاطع احلارضون يف اجللسة يف نقطة مشرتكة اعتربوها عىل رأس احللول
املجدية هلذا االنفالت املحتمل ،وهي أن تسعى الدولة إىل سن القوانني املدنية التي حتمي
اإلنسان وحتفظ حقوقه ،ليست الدينية فحسب بل كافة احلقوق ما يتعلق منها بالدين وما
ٍ
جتاوز هلذه القوانني من أي
يرتبط بالدنيا وأن توجد جمموعة من الروادع العقابية ألي
جهة صدر ،وحتت أي مسمى أو ذريعة كان.

لقد كانت أوروبا مشتعلة بالرصاعات الدينية املسيحية التي ذهب ضحيتها املاليني
من البرش األبرياء ،وقامت عىل وقعها العديد من احلروب ،لكن القوانني املدنية التي
أسستها مدارس حقوق اإلنسان وأرست أسسها يف املجتمع ،وتبنتها الدول يف ترشيعاهتا
وقوانينها سامهت بشكل كبري يف احلد من الغلو الديني ،وألزمت اجلميع باالحرتام املتبادل
لإلنسان واالعرتاف بحقوقه ،ومعاقبة املعتدين عليها بقوة ورصامة.
إن التحريض عىل اآلخر يف املساجد وعىل أعواد املنابر ويف األماكن العامة هو
جره
جريمة واعتداء عىل حقوق اإلنسان ،ال بد من جتريم من يقرتفها ويروج هلا ،ومن ثم ّ
مرغماً إىل العقوبة دون أن تأخذنا به رأفة يف دين ال ّله ،سواء كان من هذا الطرف أم ذاك؛
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ألن أمثال هؤالء هم من يشعلون النار ،ويعبثون بأمن البالد وسالمة العباد.

الحوار واالحترام:

ما ألفناه وعرفناه هو أن يكون احلوار مقدمة للتعرف إىل اآلخر واحرتامه ،ألنك
عىل أقل التقادير ستعرف ما عنده ،وستعذره فيام يرى ،فإن مل يكن فستكون مطل ًعا عىل
خلفية التزامه واعتقاده وعمله وعبادته ،وهذا ما يوفر املناخ املناسب لالحرتام املتبادل
وضامن احلقوق بني األطراف املختلفة.

ذاك هو ما عرفناه وألفناه ،لكن الشيخ عدنان الزهراين فاجأنا باجلديد املتقدم
يف الطرح ،والرحب يف األفق ،لقد أكد يف اللقاء أننا مأمورون بحفظ احلقوق لبعضنا،
حتاورنا أم مل نتحاور ،فأنا منهي يف القرآن الكريم عن الظلم واالعتداء واجلور عىل
اآلخرين ،أو غري مسلمني ،لكن لست مأمورا باحلوار ،ويف رأيه أن آية {وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي
َ َ
ً
ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ تعني أن جاؤوا جلدالك فجادهلم بالتي هي أحسن ،لكنها ال تعني الذهاب
جلداهلم وحماورهتم.

أنا مأمور يف نصوص القرآن بالعدل واإلحسان واإلنصاف واالحرتام لآلخرين،
سواء وضحت يل أفكارهم أم ال ،وسواء علمت دليلهم أم ال ،وسواء كانوا عىل حق أم
ال.
بقي أن أقول :إن مملكتنا مليئة باألنفاس الواعدة ،والقلوب الطاهرة الطيبة،
والتشدد هو الصوت املرتفع وليس اجلوهر واحلقيقة هلذه البالد.

استضافة
الدكتور م�سفر بن علي القحطاين
بتاريخ  29ذي احلجة 1428ﻫ
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الدكتور م�سفر علي القحطاني
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Üولد في الخبر عام 1391هـ.
Üحاصل على البكالوريوس من كلية الشريعة فرع جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
Üحاصل على الماجستير في السياسة الشرعية من المعهد العالي للقضاء بالرياض.
Üحاصل على شهادة الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة أم القرى.
Üمحاضر بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول
والمعادن..
Üأستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
Üرئيس قسم الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
Üحصد العديد من الجوائز التقديرية وصدرت له العديد من الكتب والبحوث المنشورة.
Üشارك في عدة ندوات ومؤتمرات ودورات علمية وإدارية داخلية وخارجية.
Üعضو في عدة لجان استشارية داخلية وخارجية.
Üلديه العديد من المشاركات الصحفية.
Üلديه العديد من المؤلفات ،منها:
1 .1فقه الحقائق.
2 .2فقه الموازانات .
3 .3مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة .
4 .4فقه االستطاعة .
5 .5المرأة  ..والعودة إلى الذات .
 6 .6منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة .

ألقى رئيس قسم الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن الدكتور مسفر القحطاين يف منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف مساء الثالثاء /29
ذي احلجة1428/ﻫ املوافق /8يناير2008/م ،حمارضة بعنوان «أزمة الوعي الديني..
قراءة نقدية يف اخلطاب الديني املعارص» قدم هلا األستاذ زكي البحارنة ممهدً ا للضيف
مرتكزا عىل نظرة نقدية
حديثه بإشارة إىل أن العلم واملعرفة ليس ما يدعى ،بل ما كان
ً
وسعة إدراك يسموان عىل التسطح واجلمود ،وينطلق يف معاجلات الواقع بأفق رحب،
لينتج قراءة موضوعية تساهم يف تطوير فكر ووعي يبرش بنهوض العقل اإلسالمي
باتساع مساحة قبوله للقراءات النقدية واالنفتاح عليها عىل أهنا مصدر إثراء ال عامل
تصادم.
عرف املقدم احلضور بالضيف احلاصل عىل درجة البكالوريوس من كلية الرشيعة
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،وعىل درجة املاجستري يف السياسة الرشعية
من املعهد العايل للقضاء بالرياض ،وعىل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه من جامعة أم
القرى .حصد العديد من اجلوائز التقديرية ،وصدر له العديد من الكتب والبحوث ،له
مشاركات صحفية ودورات علمية وإدارية وحمارضات داخلية وخارجية ،وهو عضو يف
عدة جلان استشارية.
بدأ الضيف طرحه باحلديث عن حاجة املجتمع ،لطرح بعض املواضيع والقضايا
التي تفرضها طبيعة الظروف التي يمر هبا املجتمع ومن هذه القضايا أزمة الوعي الديني.
فعرف بداية مفردة الوعي لغو ًيا من كتاب املصباح املنري للفيومي بأهنا احلفظ والتدبر
{وجمَ َ َع َف َأ ْو َعى} .ثم عرف مفردة األزمة بنفس النهج،
ومجع اليشء كله من قوله تعاىلَ :
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فاعتمد عىل كتاب «الرائد» جلربان مسعود الذي عرفها بالقحط والشدة والضيق.
وقد تعمق املحارض يف بيان معنى املفردتني بالرجوع للعديد من املصادر املختلفة التي
ٍ
معان وظفها يف عنوان
تتفق عىل أساسيات التعريف ليرشح بعد ذلك ما استخلصه من
مشريا لكوهنا ملتفة بشكل يصعب عىل الرأي
حمارضته ،وحتديد هوية القضية التي تبحثها
ً
فهم تداخالته وتناقضاته ،فضلاً عن حرصها بني جبلني عاليني من األفكار والقناعات
يصعب تغيريها.
بعد ذلك حاول تأصيل هذا املفهوم يف الرشيعة اإلسالمية بقراءة رسيعة حلالة
العرب قبل اإلسالم يف املجتمع اجلاهيل ،ثم االنقالب الكبري الذي حول اإلنسان من
حياة اخلضوع والركود واالنغالق ،إىل حياة
املعرفة واالنطالق وصناعة احلياة القائمة عىل
العلم والبيان واحلجج العقلية الدامغة بالرسالة
مشريا لدور القرآن الكريم يف تكوين
املحمدية
ً
العقلية العلمية الرافضة للخرافة والتقليد وهتيئته
ً
مناخا فكر ًّيا ونفس ًّيا للتدبر فيه .ثم رشع يف حديثه
عن املقومات التي بناها القرآن ملنهجه ذاك
من رفض الظن يف موضع اليقني ،وعدم اتباع
األهواء والعواطف يف جمال العلم ،ورفض التقليد األعمى لآلباء واألسالف ،والتقيد
بالنظر العقيل ورفض التبعية للسادة والكرباء مستشهدً ا عىل كل ذلك باآليات القرآنية
الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة.
بعد ذلك أشار املحارض إىل أن خمالفة املنهج الذي رسمه القرآن خللق العقلية
خصوصا مع وجود ضعف الوعي الديني
العلمية سبب للضالل واالنحراف يف األمة،
ً
وإعامل العقل العلمي يف فهم الدين كام حصل مع خوارج األمة ،ليؤكد يف هناية حديثه
حول تلك الفكرة بحاجة العامل اإلسالمي إىل دعامتني للوصول بيقظتها للكامل ،ومها:
دعامة التجربة اإليامنية احلية ،ودعامة الفكر املحرر عىل رشوط املناهج العقلية.
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ثم انتقل الدكتور مسفر إىل احلديث عن أزمة الوعي يف اخلطاب الديني املعارص،
مشريا إىل بعض صور ممارساته اخلاطئة؛ فبدأ بأزمة التطرف الفكري والديني ،فحدد
ً
مظاهرها بتعريف مفهوم التطرف بداية ،الذي عرب عنه بوجود ألغام فكرية يتبناها أفراد
جيعلوهنا قناعات هلم تبقى يف عمق أذهاهنم منتظرة فتيلاً مناس ًبا لتنفجر .وأشار إىل
األسباب اجلذرية هلذه احلالة ،واملنطلقة مجي ًعا من قاعدة االنغالق الفكري يف فهم الدين
وفقه التدين ،ومنها ،وجود عقلية البعد الواحد التي تعدم جماالت احلوار وتتعامل ككتلة
صلبة ذات وجه واحد حيكم عليه برسعة دون اعتبار ألسبابه ومكوناته ،كاحلكم عىل كل
الغرب باإلجرام والكفر مثلاً .

ومتعم ًقا يف أسباب التطرف الديني،
أشار الدكتور إىل فقر البيئة الثقافية واالجتامعية
وتسببها يف الكثري من املامرسات اخلاطئة،
كالتعصب للعلامء واالعتقاد بآرائهم بام ال
حيتمل قبول آراء غريهم ،حتى وإن كانت خمالفة
للنصوص الرشعية ،أو التعصب ضدهم بتقديم
وأخريا التتلمذ عىل
الفهم الشخيص عىل فهمهم.
ً
األصاغر دون العلامء الراسخني يف العلم.

املظهر الثاين ألزمة الوعي يف اخلطاب الديني كان يف نظره غياب فقه املقاصد
الرشعية ،ويف هذا اجلانب ،ومقاصد الرشيعة عرفها املحارض بأهنا املعاين واألحداث
امللحوظة للرشع يف مجيع أحكامه أو معظمها ،وهي الغاية التي من أجلها وضعت أحكام
الرشع ،ولتوضيح فكرة املقاصد ،أشار املحارض إىل مقاصد عامة مل ختتص بأحكام معينة،
كالعدل ونبذ الفرقة واخلالف ،ثم تطرق لبعض اخللل يف مفهوم املقاصد ،كمقصد
اجلهاد ،ومقصد اجلامل واحلب والرتفيه.
املظهر الثالث أ َّطره املحارض بتهميش فقه العمران احلضاري ،وأشار يف هذا املظهر
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{ه َو
للقطيعة الواضحة بني فقه العامرة وفقه العبادة ،ولكالمها خلق ال ّله اخللق فقال ُ
ِ
َأن َْش َأك ُْم ِم َن الأْ َ ْر ِ
يها} أي طلب إعامرها .وأكدت عىل ذلك التوجيهات
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
ض َو ْ
النبوية فقررت قيمة العمل وأمهية االستثامر لألرض ومدخراهتا .وأشار إىل الشواهد
العمرانية التي غريت وجه التاريخ يف منظور بول فالييل حني كتبها عن معرض أقامته
إحدى املؤسسات التعليمية يف بريطانيا ملآثر املسلمني .كام أشار لشواهد اآلثار العمرانية
يف األندلس واهلند وتركيا عىل احلضارة اإلنسانية.

املظهر األخري كان مثله الدكتور القحطاين يف اغتيال دور املرأة اإلصالحي
وهتميشها فكر ًّيا رغم أهنا متثل نصف املجتمع إن مل يكن أكثر ،وأشار إىل تركيز اخلطاب
اإلسالمي املوجه للمرأة يف اآلونة األخرية عىل
حجاهبا وكرامتها ورضورة مواجهتها للفكر
العلامين الذي يستهدف كل ذلك ،وبالقدر الذي
أكد فيه املحارض أمهية ذلك ،أكد عىل رضورة
الرتكيز عىل الدور الذي يمكنها تأديته فكر ًّيا
وثقاف ًّيا واجتامع ًّيا بد ًءا من أرسهتا مؤكدً ا أن
استسالم املرأة هلذه الضغوط أدى لربوز الكثري
من املشاكل لدهيا ،كضعف إنتاجها العلمي
وانشغاهلا باملظاهر يف جزء كبري من حياهتا ،وشدد عىل حاجة املجتمع للمؤسسات التي
هتتم ببناء الوعي الفكري للمرأة.
وقد اكتظت الندوة باحلضور الذين تداخلوا مع املحارض بالنقاش حول بعض
األفكار التي طرحها ،فقد تساءل الدكتور توفيق السيف((( عن جذور أزمة الوعي الديني،
وخلصها يف أزمة التعامل مع احلداثة بسبب االنفتاح عىل تشكالت التطور والتحديث يف

((( مفكر إسالمي وناشط سياسي.
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املجتمعات األخرى ،فيام ناقش األستاذ ذاكر حبيل((( أزمة التعاطي مع مناهج التجديد
واإلصالح يف األمة ،متناولاً عدة نامذج سامهت يف الرتاجع عن هذه األطروحات .وانتقد
األستاذ جاسم مرشف((( توجيه االهتام لآلخر واإلرصار عىل فرض منهجية أحادية حتى
يف معاجلة األزمة القائمة حيث تنعدم أساليب االنفتاح عىل الفكر اآلخر.
وحتدث راعي املنتدى األستاذ جعفر الشايب((( عن العوامل السياسية التي تسهم
يف تكريس أزمة الوعي الديني ،كانعدام احلريات العامة ،واستبطان مواقف سلبية مسبقة
من القضايا احلقوقية لدى معظم النخب املثقفة يف املجتمعات اإلسالمية.

وأخريا ،أشاد الشيخ حسن الصفار((( بسعي املحارض إىل طرح آراء جتديدية
ً
وتنويرية ،مطال ًبا اجلميع بمزيد من اجلرأة
واإلرصار عىل هذا املنهج التجديدي الذي
يساهم يف كشف ثغرات األزمة وأبعادها.

((( ناشط حقوقي.
((( مثقف وكاتب.
((( ناشط حقوقي ،رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف.
((( مفكر إسالمي.

انتقد تعصب بعض العلماء وعدم قبولهم آراء غيرهم

مسفر القحطاني« :أزمة الوعي الديني» سببها فقر «البيئة الثقافية»

(((

أكد الكاتب السعودي الدكتور مسفر بن عيل القحطاين ،حاجة املجتمع لطرح
املواضيع والقضايا التي تفرضها طبيعة الظروف التي يمر هبا ،مثل :قضايا أزمة الوعي
وعرف
أخرياّ .
الديني ،التي كانت عنوان حمارضة ألقاها يف «منتدى الثلثاء» يف القطيف ً
القحطاين بداية مفردة الوعي لغو ًيا من كتاب املصباح املنري للفيومي بأهنا احلفظ والتدبر
عرف مفردة األزمة بالنهج نفسه،
ومجع اليشء كله من قوله تعاىلَ :
{وجمَ َ َع َف َأ ْو َعى} .ثم ّ
عرفها بالقحط والشدة والضيق.
فاعتمد عىل كتاب «الرائد» جلربان مسعود ،الذي ّ
وتعمق املحارض يف بيان معنى املفردتني بالرجوع لعدد من املصادر املختلفة التي تتفق عىل
ٍ
معان و ّظفها يف عنوان حمارضته،
أساسيات التعريف ،ليرشح بعد ذلك ما استخلصه من
مشريا إىل كوهنا ملتفة بشكل يصعب عىل الرأي فهم
وحتديد هوية القضية التي تبحثها،
ً
تداخالته وتناقضاته ،فضلاً عن حرصها بني جبلني عاليني من األفكار والقناعات
يصعب تغيريها.
بعد ذلك حاول تأصيل هذا املفهوم يف الرشيعة اإلسالمية بقراءة رسيعة حلال

((( صحيفة الحياة 2008 / 1 / 18 -م
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حول اإلنسان من
العرب قبل اإلسالم يف املجتمع اجلاهيل ،ثم االنقالب الكبري الذي ّ
حياة اخلضوع والركود واالنغالق ،إىل حياة املعرفة واالنطالق وصناعة احلياة القائمة
مشريا إىل دور القرآن
عىل العلم والبيان واحلجج العقلية الدامغة بالرسالة املحمدية،
ً
الكريم يف تكوين العقلية العلمية الرافضة للخرافة والتقليد وهتيئته ً
مناخا فكر ًيا ونفس ًيا
للتدبر فيه .ثم رشع حديثه للمقومات التي بناها القرآن ملنهجه ذاك من رفض الظن يف
موضع اليقني ،وعدم اتباع األهواء والعواطف يف جمال العلم ،ورفض التقليد األعمى
لآلباء واألسالف ،والتقيد بالنظر العقيل ورفض التبعية للسادة والكرباء ،مستشهدً ا عىل
كل ذلك باآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الرشيفة.
وأشار املحارض إىل أن خمالفة املنهج الذي رسمه القرآن خللق العقلية العلمية سبب
خصوصا مع وجود ضعف الوعي الديني وإعامل العقل
الضالل واالنحراف يف األمة،
ً
العلمي يف فهم الدين كام حصل مع خوارج األمة ،ليؤكد يف هناية حديثه حول تلك
الفكرة حاجة العامل اإلسالمي إىل دعامتني للوصول بيقظتها للكامل ،ومها دعامة التجربة
اإليامنية احلية ،ودعامة الفكر املحرر عىل رشوط املناهج العقلية.

ثم انتقل الدكتور مسفر إىل احلديث عن أزمة الوعي يف بعث اخلطاب الديني
مشريا إىل بعض صور ممارساته اخلاطئة ،فبدأ بأزمة التطرف الفكري والديني،
املعارص،
ً
فحدد مظاهرها بتعريف مفهوم التطرف بداية ،الذي عبرّ عنه بوجود ألغام فكرية يتبناها
أفراد جيعلوهنا قناعات هلم تبقى يف عمق أذهاهنم منتظرة فتيلاً مناس ًبا لتنفجر .وأشار إىل
األسباب اجلذرية هلذه احلال ،واملنطلقة مجي ًعا من قاعدة االنغالق الفكري يف فهم الدين
وفقه التدين ،ومنها وجود عقلية البعد الواحد التي تعدم جماالت احلوار وتتعامل ككتلة
صلبة ذات وجه واحد حيكم عليه برسعة من دون اعتبار ألسبابه ومكوناته ،كاحلكم عىل
كل الغرب باإلجرام والكفر مثلاً  .ومتعم ًقا يف أسباب التطرف الديني ،أشار الدكتور
إىل فقر البيئة الثقافية واالجتامعية وتسببها يف الكثري من املامرسات اخلاطئة ،كالتعصب
للعلامء واالعتقاد بآرائهم بام ال حيتمل قبول آراء غريهم ،حتى وإن كانت خمالفة للنصوص
وأخريا التتلمذ عىل
الرشعية ،أو التعصب ضدهم بتقديم الفهم الشخيص عىل فهمهم.
ً
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األصاغر من دون العلامء الراسخني يف العلم.

املظهر الثاين ألزمة الوعي يف اخلطاب الديني كان يف نظره غياب فقه املقاصد
الرشعية ،ويف هذا اجلانب ،ومقاصد الرشيعة عرفها املحارض بأهنا املعاين واألحداث
امللحوظة للرشع يف مجيع أحكامه أو معظمها ،وهي الغاية التي من أجلها وضعت أحكام
الرشع ،ولتوضيح فكرة املقاصد ،أشار املحارض إىل مقاصد عامة مل ختتص بأحكام معينة،
كالعدل ونبذ الفرقة واخلالف ،ثم تطرق لبعض اخللل يف مفهوم املقاصد ،كمقصد اجلهاد
ومقصد اجلامل واحلب والرتفيه.

املظهر الثالث أ ّطره املحارض بتهميش فقه العمران احلضاري ،وأشار يف هذا املظهر
{ه َو
للقطيعة الواضحة بني فقه العامرة وفقه العبادة ولكالمها خلق ال ّله اخللق فقالُ :
ِ
َأن َْش َأك ُْم ِم َن الأْ َ ْر ِ
يها} ،أي طلب إعامرها .وأكدت ذلك التوجيهات
اس َت ْع َم َرك ُْم ف َ
ض َو ْ
النبوية فقررت قيمة العمل وأمهية االستثامر لألرض ومدخراهتا .وأشار إىل الشواهد
العمرانية التي غريت وجه التاريخ يف منظور بول فالييل حني كتبها عن معرض أقامته
إحدى املؤسسات التعليمية يف بريطانيا ملآثر املسلمني .كام أشار إىل شواهد اآلثار العمرانية
يف األندلس واهلند وتركيا عىل احلضارة اإلنسانية.

املظهر األخري كان م ّثله الدكتور القحطاين يف اغتيال دور املرأة اإلصالحي
وهتميشها فكر ًيا عىل رغم أهنا متثل نصف املجتمع إن مل يكن أكثر ،وأشار إىل تركيز
املوجه للمرأة يف اآلونة األخرية عىل حجاهبا وكرامتها ورضورة
اخلطاب اإلسالمي
ّ
مواجهتها للفكر العلامين الذي يستهدف كل ذلك ،وبالقدر الذي أكد فيه املحارض أمهية
ذلك ،أكد رضورة الرتكيز عىل الدور الذي يمكنها تأديته فكر ًيا وثقاف ًيا واجتامع ًيا بد ًءا من
أرسهتا ،مؤكدً ا أن استسالم املرأة هلذه الضغوط أدى إىل بروز الكثري من املشكالت لدهيا،
كضعف إنتاجها العلمي وانشغاهلا باملظاهر يف جزء كبري من حياهتا ،وشدد عىل حاجة
املجتمع للمؤسسات التي هتتم ببناء الوعي الفكري للمرأة.
واكتظت الندوة باحلضور الذين تداخلوا مع املحارض بالنقاش حول بعض األفكار
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التي طرحها ،فتساءل الدكتور توفيق السيف عن جذور أزمة الوعي الديني ،وخلّصها يف
أزمة التعامل مع احلداثة بسبب االنفتاح عىل تشكالت التطور والتحديث يف املجتمعات
األخرى ،فيام ناقش األستاذ ذاكر حبيل أزمة التعاطي مع مناهج التجديد واإلصالح
يف األمة ،متناولاً نامذج عدة أسهمت يف الرتاجع عن هذه األطروحات .وانتقد األستاذ
جاسم مرشف توجيه االهتام لآلخر واإلرصار عىل فرض منهجية أحادية حتى يف معاجلة
األزمة القائمة ،إذ تنعدم أساليب االنفتاح عىل الفكر اآلخر.

استضافة
ال�شيخ حممد بن �صالح الدحيم
 23ربيع الآخر 1429ﻫ
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ال�شيخ محمد بن �صالح الدحيم
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Ü
Ü

Üمن مواليد عام 1966 -1387م
قاض سابق في وزارة العدل.
ٍ Ü
Üتخرج في كلية الشريعة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
Üحاصل على عدد من الدورات التطويرية.
Üله عدد من المؤلفات منها:
.1
.2
.3
.4
.5

1في سبيل اهلل والمعركة غلط.
2عقلية الخوف ومنطق المواجهة.
3الحق والحق اآلخر.
4أسئلتي ..في الثقافة والمجتمع.
5تعلمت للحياة.

Üمشارك في البرامج التلفازية.
Üمؤسس والمشرف العام على مركز التجديد الثقافي ،وهو مركز يهتم
بتنمية الثقافة.

استضاف منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف الشيخ حممد صالح الدحيم ،قايض
وزارة العدل السابق يف الرياض مساء الثالثاء  23ربيع اآلخر1429ﻫ املوافق  29ابريل
حمارضا عن التعددية املذهبية والوحدة الوطنية ،وقد أدار الندوة األستاذ فؤاد
2008م
ً
نرص ال ّله((( معر ًفا باملحارض ،وهو خريج كلية الرشيعة من جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،تتلمذ عىل يد العديد من املشايخ البارزين يف احلقل األكاديمي ،حاصل
عىل بعض الدورات التطويرية ،ومعد لبعضها اآلخر ،عمل قاض ًيا يف وزارة العدل ،ثم
تفرغ ألعامله الفكرية ،وهو حما ٍم ومستشار رشعي وقانوين ،مفكر وكاتب وصحفي،
وعضو يف اجلمعية الوطنية لذوي الفاعلية العالية ،كام وأنه املؤسس واملرشف العام عىل
مركز التجديد الثقايف ،له العديد من املؤلفات ،منها (عقلية اخلوف ومنطق املواجهة)،
و(تعلمت من احلياة).
وقد قدم مدير الندوة للمحارضة بكلمة عن التعددية القادرة عىل استيعاب كافة
اخلالفات ،واستثامرها خللق الوحدة والتكامل احلقيقي للوصول إىل مرفأ آمن يف ظل
معززا مقدمته بقراءتني فكريتني ،أوالمها كانت
االضطراب الذي تعيشه األمة اليوم؛
ً
مقالاً للشيخ حممد املحفوظ نرشه يف جريدة الرياض ،وفيه حتدث عن خمرجات جتربة
مظهرا من مظاهر
مشريا إىل أنه مل يكن
التعدد الفقهي واملذهبي عىل املستوى التارخيي،
ً
ً
االنقسام والتشظي يف الدائرة اإلسالمية؛ بدليل احليوية العقلية والفكرية واملناخ احلر
الذي طور عملية االجتهاد ونشوء االجتاهات الفكرية السياسية.
((( إعالمي وراعي منتدى حوار الحضارات.
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أما القراءة الثانية ،فكانت من كتاب (االجتامع العريب اإلسالمي ،مراجعات
يف التعددية والنهضة والتنمية) للسيد حممد حسن األمني ،أشار فيها إىل إدراك العلامء
تعبريا عن حيوية
عدم انقسام املسلمني يف عهدهم األول بنشوء املذاهب ،ليقينهم بكونه ً
عقلية أدت إىل تشعب اآلراء الستنباط النصوص الرشعية عىل نحو أغنى اإلسالم عقيدة
ورشيعة ،وأتاح للمسلمني أن يامرسوا أعمق أشكال احلوار املنطقي والعلمي.

وقد بدأ الشيخ الدحيم حمارضته باحلديث عن عنوان املحارضة ،وكونه ليس عنوانًا
جديدً ا ،بل قديماً ؛ شكلت كثرة تعاطيه أزمة ،ملا رسخت يف األذهان من فكر من هم ليسوا
أهلاً للحديث فيه ،مؤكدً ا عىل أمهية ممارسة الوعي الذايت يف التعاطي مع مفردات هذا
العنوان العريض بطرح أسئلة صحيحة تتكفل
احلياة بإجاباهتا (فاحلياة أجوبة).
وأشار الضيف إىل أن احلديث حول هذا
املوضوع تركز يف أغلبه عىل اجلزء املهمش يف
مفرديت الوطن واملذهب مقابل جتاهله املحور
املحرك هلام ،فتجنب بذلك أسئلة كبرية اختفت
عىل إثرها أجوبة عظيمة ،وطرح بدوره بعض
لب القضية،
هذه األسئلة يف حماولة للدخول إىل ّ
(فهل كانت هناك أزمة يؤرخ هلا ،أم أهنا أزمة حادثة؟ كيف حدثت ،وما هي ظروف
نشأهتا التي حصل فيها االنقسام؟ وملصلحة من تدار القضية؟)

مشريا إىل كوهنا
ثم حتدث عن خمرجات هذه األجوبة واألزمات التي تواجهها،
ً
أمورا طبيعية حتتاج فقط إلثارة املزيد من األسئلة املنطقية التي من شأهنا توسعة أفق
ً
التعاطي مع هذه املفاهيم وبلورهتا ،يساهم يف حتقيق ذلك تعاضد الفكر الديني والسيايس
واالقتصادي واالجتامعي.
بعد ذلك ،حتدث الشيخ الدحيم عن األزمة التي تواجهها هذه القضية يف انحصار
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دور نقاشها عىل علامء الرشيعة والدين الذين انقسموا عىل أنفسهم ما بني متشدد يرفض
أرسا ملصاحله ،متسائلاً
احلضور والتفاعل ،ووسطي خافت الصوت خضو ًعا جلمهوره أو ً
عام حيتاج التعدد ،وجمي ًبا بعدم كفاية االحرتام والتقدير الذي يطالب به بعض املفكرين
كأساس للتعاطي مع األطراف املختلفة ،ومؤكدً ا عىل أمهية اإليامن باحلق واحلق اآلخر،
إشارة الستحالة تفرد طرف ما باحلق كله ،حيث إن احلقيقة هي جمموع ما لدى اجلميع
من احلق ،تتكامل بقدر ما تقرتب األطراف الفكرية واملذاهب من بعضها.

ويف حديثه عن األصل يف نشأة املذاهب ،أشار ألمهية العودة للتاريخ الستيعاب
كوهنا تراكامت فهمية يعجز اإلنسان عن التخلص منها واالنفصال عنها؛ مع استطاعته
التحكم يف تأثريها عليه حتى ال يكون املحدد
الرئيس ملا جيب أن يكون عليه مستقبله ،داع ًيا
إىل أمهية (الفهم اجلديد) الذي تتطلبه طبيعة
الظروف التي نعيشها ،مؤكدً ا عىل أن مهمة
اإلنسان السامية يف األرض عامرهتا وليس تدوين
تارخيها ،إشارة ملن يقرأ التاريخ من أجل البحث
يف ما استهلك قرونًا.
وحتدث املحارض عن مفهوم الوحدة،
وخطأ اقتصار احلديث عنها يف األزمات فقط ،مقابل جهل معانيها احلقيقية التي جيب
موضحا أن ذكر الوحدة يف سياق التعدد ال يعني املنهج الواحد والفكر
االلتفاف حوهلا،
ً
الواحد الذي يلغي املساحات االجتامعية يف دوائرها الفكرية املتنوعة ،بقدر ما يعني
املحافظة عىل وظائف هذه الدوائر الثالث ،واملتمثلة يف دائرة االعتقاد التي ال تقبل تدخلاً
وأخريا دائرة الفكر املنفتح ،مؤكدً ا
خارج ًّيا فيها ،ثم دائرة املجتمع املرنة ،القابلة للتغيري،
ً
عىل مساحة اخلصوصية التي تقدمها كل دائرة يف التطبيق والسلوك االجتامعي.
وحول مفردة الوطن ،ذكر املحارض أهنا مفردة ال تزال غري متبلورة ،رغم جتذرها
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يف النفس االجتامعية بصورة ال حتتمل معها أن تساوم عليها ،بيد أن اجلرأة يف التعاطي
معها أضحى سب ًبا إلرباك جيل صاعد ال تزال تتجاذبه طبيعة التحوالت الثقافية والفكرية
التي يعارصها ،وأشار إىل أن انعكاس مفرديت الوطن والتعددية أمر فطري وواقعي يف
اإلنسان خيشى وجود من ال يقبل باستمراريته ،األمر الذي يتطلب مواجهته من قبل
العلامء واملفكرين يف ظل رهانات اجتامعية قائمة.
وأشار كذلك إىل مقومات الوحدة الوطنية والتعدد املذهبي املطلوبني ،ومثلها يف
رفع مستوى الوعي احلضاري بالتسامح واحلوار بتجاوز التنظري هلام إىل تنفيذمها واق ًعا
بعيدً ا عن احلوار املرشوط ،كذلك البدء بمرشوعات مشرتكة تصب يف الوعي االجتامعي،
تعززه رغبة اجلميع عىل تنمية املجتمع ،ثم قراءة
مستقبل اجليل القادم بدقة ،بعيدً ا عن تراكامت
وأخريا،
االنقسامات واالختالفات املاضية،
ً
عدم املساومة عىل الوطن والوحدة اإلنسانية،
ويف ختام حديثه ،وجه الشيخ سؤالاً
مفتوحا
ً
حول إمكانية حتقيق ذلك حلمل الرسالة املحمدية
لتكون حقيقة رمحة للعاملني كام خططت هلا
السامء.

من جانبه ،شارك احلضور يف تعزيز احلوار بمداخالت قيمة بدأها الدكتور توفيق
مشريا لكوهنا نشأت أصلاً
السيف بإضافة عىل ما ذكر املحارض يف أصل تكوين املذاهب،
ً
كرد فعل عىل أحداث سياسية ،فكانت بذلك تيارات سياسية يف مبتداها أو اجتامعية
ألغراض سياسية.
وتساءل الشيخ حبيب اخلباز((( عن سبب قراءة املسلمني بشتى مذاهبهم للتاريخ
بيشء من التعصب والكربياء ،بعيدً ا عن العقل الذي احرتمه اإلسالم كقيمة ،مؤكدً ا يف
((( عالم دين وكاتب.
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ذلك عىل ما يقوم به بعض العلامء واملفكرين أنفسهم وليس عامة الناس ،األمر الذي
وافقه فيه املحارض متسائلاً عن املستفيد من ذلك كله ،مؤكدً ا عىل أمهية جتاوز هذه األسئلة
لتحقيق تقدم عرب نقل التاريخ املرشق وترك ما هو دون ذلك ،داع ًيا إلنشاء مؤسسات
تتكفل بدراسة الكم اهلائل من األحداث التارخيية.
وطرح الشيخ عيل املوسى((( سؤالاً عن إمكانية قيام وحدة وطنية يف ظل غياب
العدالة االجتامعية؛ ليشري الشيخ بعد موافقة ملفهوم العدل املمكن الذي ال بد أن يعمل
أساسا يف خمتلف شؤون احلياة بد ًءا من
منوها لغياب مفهوم العدل
به العامل والباحث،
ً
ً
األرسة والبيت.

األستاذ جعفر الشايب ،حتدث عن
رضورة وجود نامذج تعزز هذه املفاهيم وحتوهلا
من جمرد أفكار نظرية إىل واقع عميل ،متسائلاً عام
إذا كانت منطقتنا تضم نامذج فعلية ،وعن كيفية
خلقها يف حال غياهبا ،وعلق املحارض بأمهية أن
متاحا للجميع دون الرتكيز عىل إجياد
يكون األمر ً
نامذج الختالف الظروف بني جمتمع وآخر.

كام أشار األستاذ حممد الشيوخ((( لصعوبة
املطالبة بتوظيف التعددية يف جمتمع مل يصل بعد ملرحلة االعرتاف بوجود اآلخر املختلف،
(((
ودعا لتفعيل احلوار الوطني وليس املذهبي يف اململكة ،وأكد األستاذ عبد الرمحن الالحم
عىل أن احلوار الوطني قد أدى وظيفته يف ترسيخ قيمة احلوار ،وأنه قد حان حني االنتقال
لس ِّن ترشيعات قانونية لتجريم املامرسات املعيقة للحوار والتعددية الفكرية ،األمر الذي
((( عالم دين وكاتب.
((( ناشط ثقافي.
((( محامي.
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أساسا مدن ًيا يدفع باألفكار النهضوية القائمة.
من شأنه هتيئة بنية ترشيعية لتكون ً

الشيخ حسن الصفار حتدث عن أمهية حيادية السلطة جتاه الشأن املذهبي يف
املجتمع املنوع مذهب ًّيا ،مؤكدً ا عىل خمالفة الواقع لذلك يف جمال الرتبية والتعليم والقضاء
وغري ذلك من جماالت احلياة االجتامعية ،وأشار إىل أن االعتبار يف التعامل ال بد أن يكون
أمرا واقع ًّيا وحقيق ًّيا،
منطل ًقا من املواطنة وليس املذهبية حتى يصبح احلديث عن التعددية ً
ون ّبه إىل أن فقد هذا االعتبار من شأنه جعل احلديث عن التعددية جمرد طموح وتطلع
للتغري.
عرف بكتاب األسبوع ضمن نشاط املنتدى للنرش
وكان األستاذ جعفر الشايب قد ّ
الثقايف ،وكان كتاب احلوار املذهبي يف السعودية،
ملعده الشيخ حممد املحفوظ ،حيث شارك بالكتابة
فيه الشيخ حممد صالح الدحيم نفسه ونخبة من
الكتاب.

استضافة
الدكتور ال�شيخ حممد يحيى ح�سن النجيمي
بتاريخ 1429/6/15ﻫ
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ال�شيخ الدكتور محمد بن يحيى بن ح�سن النجيمي
Ü Ü

Ü
Ü

Ü
Ü
Ü
Ü

Üولد في السودة (عسير) عام  1381هـ.
Üحصل على الشهادة المتوسطة والثانوية من المعهد العلمي ،وعلى الشهادة
الجامعية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية تخصص فقه
وأصوله عام  1405هـ ،وعلى شهادة الماجستير في الفقه المقارن من
المعهد العالي للقضاء في عام  1408هـ ،وعلى شهادة الدكتوراه في
الفقه وأصوله من الجامعة اإلسالمية في عام 1414هـ.
Üعضو في العديد من المجالس العلمية.
Üخبير في المجمع الفقهي اإلسالمي الدولي.
رئيسا للدراسات الدينية بكلية الملك فهد األمنية بمرتبة
Üيعمل حاليًا ً
أستاذ .
Üوعضو لجنة المناصحة بوزارة الداخلية.

مشكورا دعوة سامحة الشيخ
أجاب الشيخ الدكتور حممد بن حييى النجيمي
ً
حسن الصفار لزيارته يف القطيف ،حيث ّ
حل ضي ًفا عىل الشيخ الصفار يوم اخلميس
1429/6/15ﻫ املوافق 2008/6/19م ،وبرفقته عدد من الدعاة والشخصيات
السلفية ،منهم:
1 .1الشيخ عبدال ّله بن حممد اغميجان /مستشار يف وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.

2 .2الدكتور سلامن بن صالح الدخيل /أستاذ الدراسات اإلسالمية والعربية
يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

3 .3الشيخ فالح بن محود الدورسي /حيرض الدكتوراه يف معهد القضاء
العايل.

4 .4األستاذ إبراهيم بن حممد الشثري /مدرس يف املعهد العلمي بجامعة
اإلمام يف الرياض.

مخيس بن بطي املنيخر /رجل أعامل.
5 .5الشيخ ّ

6 .6الدكتور خالد الدورسي /رجل أعامل ومستشار يف الدراسات االقتصادية
والصناعية.

7 .7الدكتور حممد بن حسن بن عيل الشهري /رجل أعامل.
8 .8الدكتور بدر بن عبدال ّله الغامدي /رجل أعامل.
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9 .9الشيخ تركي اللطيف /داعية.

1010األستاذ فهد بن وليد العجمي.
يف الساعة الثامنة والنصف مسا ًء بدأ برنامج االحتفاء بالضيوف الكرام ،بتالوة
عاطرة من كتاب ال ّله املجيد ،رتلها األستاذ حسني الربعان ،ثم ألقى سامحة الشيخ حسن
عرف فيها بضيفه الدكتور النجيمي والسادة املرافقني له،
الصفار كلمة افتتاح وترحيب ّ
وفيام ييل نص كلمته:

كلمة �سماحة ال�شيخ ال�صفار

مرح ًبا بكم مجي ًعا وقد جئتم لتشاركونا احلفاوة والرسور ،بمقدم هذا الضيف
الكريم ،الذي هو يف الواقع من أهل الدار،
إنه يرشفنا وبمعيته عدد من العلامء والدعاة،
واملثقفني ،الذين جاؤوا تفعيلاً لنهج التواصل،
وحتقي ًقا لنهج التآخي ،واحلوار والتعاون عىل
الرب والتقوى إن شاء ال ّله ،أبدأ يف تقديم ضيفنا
كثريا من
الكريم بطرح فكرة أرجو أال تأخذ ً
الوقت.
﴿وا ْعت َِص ُمو ْا بِ َح ْب ِل اللهِّ مجي ًعا َوالَ َت َف َّر ُقو ْا َوا ْذك ُُرو ْا نِ ْع َم َة اللهِّ َع َل ْيك ُْم إِ ْذ
قال تعاىلَ :
ف َبينْ َ ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحتُم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]103 :
كُنت ُْم َأعْدَ اء َف َأ َّل َ

ال يوجد أمة من األمم يقدس تراثها ودينها الوحدة والتآلف كام هو احلال يف األمة
اإلسالمية ،ألن الدين يعترب الوحدة يف سلم األولويات ،وعىل رأس القائمة ،حتى قال
أحد العلامء املصلحني وصحيح ما قال :قام الدين عىل دعامتني (كلمة التوحيد ،وتوحيد
الكلمة).
الوحدة هلا موقعيتها األساسية واإلسرتاتيجية يف الفكر والترشيعات اإلسالمية،
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وال نكاد نجد أمة من األمم هلا دين أو تراث يعطي للوحدة هذه املكانة واألمهية التي
أعطاها اإلسالم ،كام أنه ال توجد أمة من األمم بني أبنائها وشائج الرتابط الروحي،
والتواصل النفيس واالجتامعي ،كام هو احلال يف اإلسالم.
هذا الدين الذي جيمع أبناءه يف عقيدة واحدة ،فهم يؤمنون بال ّله سبحانه وتعاىل
ومصريا ،ويؤمنون
ر ًّبا ،وبمحمد (صىل ال ّله عليه وآله وسلم) نب ًّيا ،وباليوم اآلخر معا ًدا
ً
بكتاب واحد وهو القرآن الكريم ،املكمل لكل الكتب الساموية التي سبقته ،نؤمن بكل
ما أنزل ال ّله ،كتابنا هو كتاب واحد وهو القرآن الكريم ،الذي ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه ،ونلتزم مجي ًعا بمرجعية واحدة ،وهي الكتاب والسنة ،ونصيل إىل قبلة
واحدة ،وبني أبناء هذه األمة مشرتكات عظيمة
وكبرية ،تقوي وشائج االرتباط الروحي فيام
بينهم ،من أركان اإلسالم وفرائضه وأخالقه
وحدوده ،ال يوجد أمة من األمم بني أبنائها من
الوشائج الروحية كام هو احلال يف أمة اإلسالم.
أيضا أنه مع
لكننا جيب أن نعرتف ً
األسف الشديد ،فإن األمة اإلسالمية وخاصة
يف هذا العرص ،تعاين من ضعف التواصل فيام
بني رشائحها وأبنائها ،بل تعاين من النزاعات يف كثري من بلداهنا وجمتمعاهتا ،األمم
األخرى وصلت إىل مرحلة االستقرار السيايس واالجتامعي ،بل بدأت تكوين األحالف
والتكتالت عىل املستوى العاملي ،مع كل ما بني تلك املجتمعات واألمم من خالفات
وتناقضات فكرية ودينية وسياسية ومصلحية ،ولكنهم بدؤوا يتكتلون محاي ًة ملصاحلهم،
وأبرز نموذج هو االحتاد األوريب ،مع أن بينهم كانت حروب دامية استمرت لقرون،
وآخرها احلربان العامليتان األوىل والثانية ،بينام األمة اإلسالمية مع كل مقومات الوحدة،
وكل ما يدعوا إىل التآلف ،تعيش كثري من جمتمعاهتا وبلداهنا حاالت من النزاع والتفرقة
واخلالف.
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هناك عدة أسباب ملا ذكرنا لكن أمهها ،كام أرى ،ثالثة أسباب:

السبب األول :السبب التارخيي ،فعندنا تاريخ وتراث من القرون السابقة ،حصلت
فيه اختالفات ،واألجيال تتوارث تداعيات وآثار تلك االختالفات التي حصلت يف
عصور سابقة.
األمة.

السبب الثاين :وجود أعداء طامعني يغذون ويشجعون هذه االختالفات داخل

السبب الثالث :ضعف املناعة داخل األمة ،لوجود حالة التخلف ،فيام يرتبط
بالنظم السياسية يف كثري من بالد املسلمني ،ويف نمط العالقات االجتامعية ،هذا التخلف
وهذا الضعف يف املناعة الذاتية ،هو الذي
أعطى الفرصة لألعداء ،ولكن ول ّله احلمد،
ال تزال هناك إرادة يف عمق هذه األمة لتجاوز
هذه احلال ،وهذه اإلرادة تتجىل يف الدعوات
الصادقة املخلصة التي بادر إليها قادة سياسيون،
يف طليعتها مبادرة خادم احلرمني الرشيفني يف
احلوار الوطني ،ويف عقد قمة مكة االستثنائية،
وأخريا يف احلوار اإلسالمي العاملي ،وفيام يطمح
ً
إليه من وجود حوار بني األديان ،خدمة للسلم والسالم العاملي.

وجود هذه املبادرات السياسية هي التي تعطي األمل الكبري ألبناء هذه األمة،
وكذلك وجود علامء ودعاة ومفكرين ،يتحملون مسؤوليتهم يف دعوة األمة للوحدة،
وتذكريها هبذه الفريضة األساسية ،ونحن يف هذه الليلة نحتفي بقدوم علم من األعالم،
رجل فاضل له حضوره يف املجال العلمي واإلعالمي والثقايف ،ضيفنا الدكتور الشيخ
حممد بن حييى النجيمي.
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كلمة الدكتور النجيمي

بدأ الدكتور النجيمي كلمته بـ :أشكر أخي الشيخ حسن أن أتاح يل هذه الفرصة،
يف هذه األمسية املباركة ،أن أحتدث إليكم وأن نتدارس معكم أمورنا ،وقضايانا الداخلية،
ووحدتنا الوطنية ،التي أشار الشيخ إليها إشارة عظيمة ومباركة.

ال شك أهيا اإلخوة أنني سعيد يف هذه الليلة وقد رأيت أخي الشيخ حسن ويف
جملسه األفاضل واألخيار من مجيع القبائل ،واملحافظات يف املنطقة الرشقية ،وهذا أمر
يدل عىل أن هناك وحدة وعىل أن هناك تضامنًا ،وأن هذا املنهج املبارك ،الذي تسري عليه
حكومتنا املباركة ،منذ تأسيس هذا الكيان املبارك.
وأضاف :أهيا اإلخوة ،احلقيقة إين أريد أن
تسمعوا ما عندي ،وأن أسمع ما عندكم حتى ال
صحيحا.
ينقل إليكم أو إ َّيل ما ليس
ً

املواجهة واحلديث الطيب مع بعضنا
هو أفضل الطرق للحوار ،عندما بادر خادم
احلرمني الرشيفني حفظه ال ّله باحلوار ،أولاً
احلوار الداخيل ،كام قال أخي الشيخ حسن وفقه
ال ّله ،هو حوار جرى بني السعوديني ونجح ،فلام
نجح هذا احلوار ارتأى قائدنا أن ينقله إىل ساحتنا اإلسالمية ،فكان االجتامع االستثنائي
بمكة املكرمة ،ومؤمتر القمة االستثنائي الذي رأسه حفظه ال ّله بمكة املكرمة ،انتقل اآلن
إىل احلوار اإلسالمي ،ليس عىل املستوى املحيل ،عىل املستوى اإلسالمي كله ،ثم انتقل
حفظه ال ّله إىل مرحلة أهم من هذا ،إىل مرحلة احلوار اإلسالمي العاملي ،مع كل األديان
واملذاهب واالجتاهات ،ألن البرشية ال بد أن تتعايش ،ألن ال ّله سبحانه وتعاىل لو أراد
أن هيدي الناس جلعلهم مجي ًعا مسلمني ،أو مجي ًعا نصارى ،أو مجي ًعا هيو ًدا ،ولكنه سبحانه
وتعاىل حلكمة يراها ،أراد هذا التنوع ،لذلك ال بد للبرشية أن تعيش مع بعضها البعض.
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الموقف من التكفير:

أهيا اإلخوة ،أنا أبتدئ بام هو مسطر عندنا يف كتبنا ،التي حتدد العالقة بني املسلمني
حتديدً ا دقي ًقا ،قال صىل ال ّله عليه وسلم( :من صىل صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل
ذبيحتنا ،فهو املسلم ،له مالنا ،وعليه ما علينا) ،هذا حديث رشيف ،وهو عندنا يا أخوان
يف كتاب العقيدة الطحاوية ،فهذا الكتاب هو مقرر عىل طلبة كلية الرشيعة ،يف الثالث
سنوات األخرية ،الثانية والثالثة والرابعة .حدد (صىل ال ّله عليه وسلم) يف هذا احلديث
أصل العالقة بني املسلمني ،وهي أهنم ،حتى وان حصل بينهم اختالف يف العقائد ،إال
رفضا قاط ًعا ،والسلفيني بصفة خاصة أن يكفروا من قال ال إله
أن أهل السنة يرفضون ً
إال ال ّله وأن حممدً ا رسول ال ّله ،يف هذا ماذا يقول
الشارح؟ يقول :أهل قبلتنا من يدعى اإلسالم،
ويستقبل القبلة ،وإن كان من أهل األهواء،
أومن أهل املعايص ،ما مل يكذب بيشء مما جاء
به املصطفى صىل ال ّله عليه وسلم.
يا إخوان ،هذا األمر أو هذا الكالم من
إمام كبري ،وهو املنهج السلفي الصحيح ،وليس
منهج القاعدة الذين يك ِّفرون ،والذين يقتلون
الناس ،هذا هو املنهج منهجنا نحن أهل السنة ناحية اآلخرين ،أو جتاه الفرق اإلسالمية
األخرى ،إنه هذا هو املنهج الصحيح (من صىل صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا،
فهو املسلم ،له مالنا ،وعليه ما علينا) ،هذه مقدمة يا أخوان حتى أبني لكم ما يشاع.

موضحا أن للشيخ الصفار كتا ًبا قيماً يف قضية التعايش بني السلفيني وبني الشيعة،
ً
سآخذ منه مقتطفات فيام بعد ،لكن أردت أن أقول لكم بداية أن هذه هي نظرتنا إىل
اآلخرين ،هذه هي نظرة مجهور علامء السلف يف هذا املوضوع ،حتى إن من مبادئنا ما
ورد يف نفس الكتاب ،من أنه قد يكون القول يف ذاته طب ًعا ،هذه نظرتنا نحن ،قد يكون
لآلخرين تفسري يف الفرق األخرى ،ولكن نظرتنا نحن أنه قد يرتكب املسلم من أي
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طائفة كانً .
كفرا ،أو
خطأ ،قد يصل به إىل الكفر ،لكن ال يك َّفر هو عينه ،قد يكون الفعل ً
كافرا أبدً ا ،ألنه قد يكون له عذر ،أما من جهل ،أو
القول ،لكن هو ال يمكن أن يكون ً
من تأويل ،أو ألي سبب آخر ،هلذا جتدون الشارح يقول :وألن الشخص املعني يمكن أن
مغفورا له ،ويمكن أن يكون ممن مل يبلغه مما وراء ذلك من النصوص،
يكون جمتهدً ا خمط ًئا
ً
ويمكن أن يكون له إيامن عظيم ،وحسنات أوجبت له رمحة ال ّله ،كام غفر للرجل ،الذي
ذروين ،ثم غفر ال ّله له خلشيته .ثم ينتقل الشيخ رسي ًعا لريد
قال :إذا مت فاسحقوين ،ثم ّ
كفرا ،قيل إنه كفر ،لكن ال يستلزم
عىل من ُيك ِّفر ،ويقول :ثم إذا كان القول يف نفسه ً
كفر القائل ،إال بتوفر رشوطه ،وانتفاء موانعه ،نحن عندنا ال يمكن أن يكون املسلم
مهام ارتكب ،حتى لو ارتكب قولاً أو فعلاً فيه
كافرا ،إال أن يكون عا ًملا
كفر ،ال يمكن أن يكون ً
وخمتارا ،ثم إنه قد يكون جاهلاً  ،وأنتم
متعمدً ا
ً
تعرفون قصة هذا الرجل وهو حديثه ثابت
عندنا ،أنه قال ألوالده :إذا ِمت فاحرقوين ،ثم
ذرو رمادي يف يوم شديد الريح يف البحر ،فو
ال ّله ألن قدر ال ّله عيل ليعذبني عذا ًبا ال يعذبه
أحدً ا من العاملني ،ومع ذلك غفر ال ّله له ،قال
الشيخ ابن القيم :ألن هذا مبلغ علمه ،وهذا هو
اجتهاده ،ومل يقل ذلك تكذي ًبا ،وال عنا ًدا ،فغفر ال ّله له.
واسمحوا يل أن أطيل عليكم يف هذه املقدمة ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية مبينًا
هذا الكالم بيانًا شاف ًيا ،أولاً يقول الشيخ رمحة ال ّله تعاىل عليه ،وهو يتحدث عن فرقة
اجلهمية ،الذين كانوا يعارصونه :وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة ،الذين
كافرا ،ألين أعلم
نفوا أن ال ّله تعاىل فوق العرش ،ملا وقعت حمنتهم ،أنا لو وافقتكم كنت ً
أن قولكم كفر ،وأنتم عندي ال تكفرون ،ألنكم جهال .يعني الشيخ عذرهم فيام ذهبوا
إليه من القول ،ومل يكفرهم.
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وهذا هو قول السلف واألئمة أن من اتقى ال ّله ما استطاع ،إذا عجز عن معرفة
بعض احلق مل يعذبه به ،يا أخوان ،هذه السامحة عند املسلمني أو عند إخوانكم السلفيني،
وهي عند املسلمني إن شاء ال ّله مجي ًعا ،ماذا يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وهو
يتكلم عن املعتزلة؟ يقول الشيخ :مل نخرجهم من دائرة اإلسالم ،ومل نحكم هلم بأحكام
بعضا من بدعهم فيها نوع من تكذيب بعض النصوص من الكتاب
الكافرين ،علماً أن ً
يرصحوا أن مقاالهتم كفر
والسنة ،ونفي صفات ال ّله ،إىل أن قال الشيخ :إن أهل السنة مل ّ
وذلك ألجل تأويلهم ،قد يكون اإلنسان ليس جاهلاً  ،ولكن قد يكون عنده تأويل للنص،
والتأويل هو أنه يفرس النص بتفسري آخر ،خيتلف عن تفسرينا ،نحن ال نكفره بذلك أبدً ا،
ملاذا؟ ألن عنده شبهه ،وعنده تأويل.
وقال :أريد أن أخرج بنتيجة يف هذه
املقدمة ،هو أن ما يشاع عن إخوانكم السلفيني،
أو ما قد تشاهدونه أو تسمعونه من القاعدة،
وغريها من الفرق املتطرفة ،من أن إخوانكم
السنة يكفرون اآلخرين ،ويتجرؤون عىل تكفري
اآلخرين ،هذا كالم غري صحيح ،تدحضه
النصوص ،وتدحضه الدالئل ،وهذا واقع
حقيقي ،أحرضت لكم الكتب ألزيح من الطريق شبهة يف أنه قد يقول مجهور الشيعة
كيف نتحدث أو نتعامل مع قوم هم يكفروننا مثلاً ؟ لكن نحن نقول :ال ،هذا هو مذهبنا.
وأنا ال أنظر لكم إال كام نظر مشائخي وأئمتي ،قد نختلف كام قال الشيخ حسن ،قد
حتصل تأويالت ألمور معينة ،ولكن يبقى احلوار هو الذي حيكم هذه األمور ،فإن حصل
تكفريا من اجلانب السلفي ،وقد جيد اإلنسان بعض
اقتناع فبها ،وإال فالقول بأن هناك
ً
املامرسات من هنا أو من هناك ،لكنه ال جيد ذلك عند أكابر علامء أهل السنة ،بل وعىل
املعتمد عند أهل السنة وعند السلفيني بصفة خاصة ،بل حتى إنه يدرس عندنا يف معاهدنا
العلمية ويف كلياتنا الرشعية ..كتب ليست للسلفيني ،وال ألهل السنة بشكل عام ،مثلاً
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اإلمام الشوكاين هو زيدي ،وله كتاب التفسري يدرس يف كلية الرشيعة ،ويف آخر عهده كان
من الزيدية السلفية ،ومع هذا تفسريه الذي ألفه قديماً كان أقرب ما يكون زيد ًيا ،ومل يكن
قري ًبا من السلفية يف تلك الفرتة ،ومع هذا فإن كتابه فتح القدير يدرس يف كلية الرشيعة،
كام أن كتاب الصنعاين وهو زيدي ،سبل السالم ،يدرس يف كلية الرشيعة يف الرياض،
كام أن كتاب اقتصادنا للسيد حممد باقر الصدر يدرس لطلبة كلية االقتصاد يف أقسام
االقتصاد اإلسالمي ،كام أن تفسري اجلاللني وهو جلزء من أهل السنة وهم االشعرية،
يدرس عىل طلبة املعاهد العلمية يف جامعة
لكنهم ليسوا سلفيني ،ولكنهم من أهل السنةّ ،
انفتاحا ،ونريد أن يستمر
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،مما يدلنا يا أخوان أن هناك
ً
أيضا ذكره
هذا ،أريد أن أختم بموضوع مهم ً
مشائخنا وعلامؤنا يف اململكة العربية السعودية
وهو حتذيرهم ،وهذا الكتاب يا أخوان اسمه
ضوابط تكفري املعني ،ألفه زميلنا الدكتور
عبدال ّله بن عبدالعزيز اجلربين ،وقدم له عدد
من املشايخ ،ملخص هذا القول ،أنه حيذر ويبني
الضوابط وحيذر من تكفري املسلمني إال بدليل
وبرهان ،مثل الشمس يف رائعة النهار ،وأتوا
بأحاديث املصطفى صىل ال ّله عليه وسلم من
مثل قوله يف حديث أيب ذر الغفاري( :ال يرمي رجل رجلاً بالفسوق وال يرميه بالكفر إال
ارتد عليه إن مل يكن صاحبه كذلك) ،وكذلك قال صىل ال ّله عليه وسلم( :من دعا رجلاً
بالكفر ،أو قال يا عدو ال ّله ،وليس كذلك ،إال حارت عليه ،ويف لفظ فقد كفر أحدمها
يعني أن أحدمها يبوء هبا ،ويبوء هبا الشخص الذي افرتى عىل اآلخر وظلمه).
أصول يتفق عليها المسلمون:

بعد هذه املقدمة قال :مرة أخرى ،أشكر الشيخ حسن عىل إتاحة هذه الفرصة يل،
وأنتقل إىل األصول التي جيب أن يتفق عليها املسلمون ،حتى ال يتيحوا فرصة للمتطرفني

104

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

من اجلانبني ،ألنه إذا يف القضايا الرئيسة واملركزية مل حيسم فيها بعض األمور ،فسيرتك
للمتطرفني من اجلانبني فرصة يف أن يعتدوا عىل هذه الثوابت فينقضوها ،وحيدثوا الفتنة
بني املسلمني ،أول هذه األمور ،أهيا اإلخوة ،التي جيب أن يتفق عليها املسلمون ،هو
القرآن الكريم ،كام قال الشيخ الصفار يف املقدمة املباركة له ،والتي أعتربها مقدمة مجيلة
ورائعة للمحارضة ،عندما قال :نحن مجي ًعا لنا قرآن واحد ،هو ما بني دفتي املصحف ال
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،هذا أصل متفق عليه بني املسلمني ،وجيب أن
وأيضا
يتفقوا عليه ،هم اتفقوا عليه ،ولكن نحن نقول جيب أن يؤكدوا عىل االتفاق عليهً ،
فيام يتعلق بالقرآن بتفسريه ،فإن من أهم ما يكون يف تفسري القرآن الكريم هو أن يفرس
بعضا،
القرآن بقرآن مثله ،فالقرآن يفرس بعضه ً
وبسنة حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،وبأقوال
وأيضا
الصحابة مجي ًعا من أهل البيت وغريهمً ،
بلغة العرب.

حيا معهم
طال ًبا من احلضور أن يكون رص ً
يف هذه النقطة ،وقال :قد يوجد بعض الكتب
املؤلفة التي قد تزعج املسلمني يف هذا املجال،
تزعج املسلمني من مجيع املذاهب ،ومن مجيع
الفرق ،أهنا توجد كتب تؤلف ،وقد تكون مىض عليه زمن ،ولكن جيب اختاذ موقف
رب األرباب ،هذا الكتاب هو
حازم منها ،ككتاب فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب ّ
ملؤلف اسمه مريزا حسني النوري ،هذا الكتاب يشعر عنوانه بأن هناك حتري ًفا يف القرآن
أيضا ،لكن
الكريم ،وقد رد عليه إحقا ًقا للحق علامء من علامء السنة ومن علامء الشيعة ً
ينبغي مثل هذه األشياء ألاَّ يسمح هلا ،أو أن يبني إذا كان هلا تفسري أو معنى آخر ،ألنه
حتى الدكتور عيل السالوس قال سألت من ينتمي إىل اإلخباريني فنفى وندد بمثل هذا
الكتاب ،وقال :ال يمكن أن نقول به ،نحن مجي ًعا إن شاء ال ّله يف هذا املجلس ويف غريه ال
يمكن أن نقول به ،لكن جيب علينا مجي ًعا أن نكون حاسمني يف هذا ،وهناك كالم مجيل
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ألخي الشيخ حسن يف هذا املؤلف (السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل) ،الذي أقول
إنه مؤلف مجيل ورائع ،علماً من أن الشيخ يتواضع ،الشيخ حسن قال فيه كالم عظيم نحو
نقصا ـ
عالقة أفضل بني السلفيني والشيعة ،قال :ال يقول هبذا القول ـ قول أن يف القرآن ً
إال إنسان جاهل أو مغرض ،وهذا كالم يف قمة الروعة ويف قمة الدقة.
األصل الثاني

وأضاف :الثابت الثاين وقد ذكره الشيخ يف حديثه هو نبينا وحبيبنا حممد صىل
ال ّله عليه وسلم ،وهو صىل ال ّله عليه وسلم رمحة ال ّله إىل العاملني مجي ًعا ،بواسطة جربيل
عليه الصالة والسالم ،نزل القرآن إىل حبيبنا وسيدنا حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،وحفظه
هو وأصحابه ،إىل أن وصلنا ،وهو ما بني دفتي
املصحف ،واملصطفى صىل ال ّله عليه وسلم
أعطانا توجيهات ما صح منها فهو حجة علينا،
﴿و َما َينْطِ ُق َع ِن الهْ َ َوى * إِ ْن ُه َو
ألن ال ّله قالَ :
وحى﴾ .ورواه عنه أصحابه األخيار
إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
األفاضل ،ومنهم عائشة ريض ال ّله عنها ،وأبو
هريرة (ريض ال ّله عنه) ،وعيل(ريض ال ّله عنه)،
واحلسن واحلسني ،وابن عباس ،وأنس وغريهم
من الصحابة ،ووصلت إلينا بسند صحيح ،فالذين نقلوا لنا القرآن حتى وصل إلينا هم
وأيضا نقلوا إلينا أحاديث سيدي رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،فام صح منه
هؤالءً ،
باألصول الصحيحة فهو حجة عىل املسلمني ،وأما ما اختلف املسلمون فيه ،فصح عند
هؤالء ،ومل يصح عند هؤالء ،فهذا معروف يف كتب احلديث ،ومعروف يف طرق احلديث،
لكنه قط ًعا قد وصلنا منه صىل ال ّله عليه وسلم أحاديث صحيحة رصحية ،وقد قرأت
كتا ًبا قبل أن آيت إليكم عند الشيخ حسن يف مكتبته ،لبعض العلامء األخيار الذين مجعوا
األحاديث الصحيحة املوجودة هنا وهناك ،سواء عند السنة أو عند الشيعة ،وتوافق عليها
اجلميع.
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حب أهل البيت:

موضحا املبدأ الثالث وهو أهل بيت حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،الذين جيب عىل
ً
اجلميع حبهم ،وأضاف :لقد أوىص هبم رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،دعوين أقرأ
لكم كال ًما عن شيخ اإلسالم ابن تيمية ،ألين أريد أن أقول إلخواين الشيعة أن ما يقال
عن أن أهل السنة ،أو بعض أهل السنة ،يشاع أهنم ال حيبون أهل بيت حممد صىل ال ّله عليه
وسلم ،فهذا غري صحيح ،ذكر الشيخ يف العقيدة الواسطية ،جاء سؤال لشيخ اإلسالم
ابن تيمية فأجاب هلم وتضمنت هذه أصول أهل السنة ،ومنها:
وحيبون أهل بيته صىل ال ّله عليه وسلم ،ويتولوهنم وحيفظون فيهم وصية رسول
ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،حيث قال يوم غدير
خم :أذكركم ال ّله يف أهل بيتي ،أذكركم ال ّله يف
أيضا
أهل بيتي ،وقوله صىل ال ّله عليه وسلم ً
للعباس عمه ،عم الرسول صىل ال ّله عليه
وسلم وقد اشتكى إليه أن بعض قريش جيفو
بني هاشم ،فقال :والذي نفيس بيده ،ال يؤمنون
حتى حيبونكم ل ّله ولقرابتي ،ثم استمر الشيخ
وقال :إن ال ّله اصطفى كنانة من ولد إسامعيل،
واصطفى قريش من كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم،
صىل ال ّله عليه وسلم وعىل آله وصحابته أمجعني ،أي إن من أصول أهل السنة واجلامعة،
حمبة آل البيت ،بل أنا أقول جيب أن تكون من أصول املسلمني مجي ًعا ،وهذا إن شاء ال ّله
هو الواقع ،وأنا اعرف أنكم حتبون أهل بيت رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،وكونكم
حتبون أهل بيت رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم هذه حسنة كبرية ،وفضل عظيم ،ونحن
أيضا نحبهم مثلكم،
نشارككم يف هذا الفضل ،أنتم حتبوهنم ،ونعم هبذا احلب ،ولكن نحن ً
خريا ،وبارك فيكم ،وهو من أصولنا حمبتهم ،يعني صار أصلاً متف ًقا عليه.
جزاكم ال ّله ً
ـ دعونا نذكر بعض أهل البيت ،هم كثر(ريض ال ّله عنهم) ،عىل رأسهم عيل بن أيب
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طالب(ريض ال ّله عنه) ،وفاطمة بنت رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،فاطمة الزهراء
التي نحن مجي ًعا نحبها ،ال أحد يكره فاطمة (ريض ال ّله عنها) ،هي بنت حممد صىل ال ّله
عليه وسلم ،وهي زوجة عيل بن أيب طالب ،ونحب احلسن واحلسني ،ونعتقد بأهنام زهرة
شباب أهل اجلنة ،وثبت هذا عندنا يف احلديث عنهام ريض ال ّله تعاىل عنهام ،والساللة
املباركة من زين العابدين ،ومعروف الساللة التي أنتم حتبوهنم ،بل وترون عصمتهم،
نحن ال نرى عصمتهم ،لكن نحبهم مجي ًعا ،الذين حتبوهنم مجي ًعا بدون استثناء ،ومنهم
عم حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،وقبل ذلك محزة هذا الشهيد العظيم (ريض ال ّله
العباس ّ
عنه) الذي بكى عليه رسول صىل ال ّله عليه وسلم ،حبه دين هو وأهل البيت مجي ًعا،
والعباس وابنه عبدال ّله وعبيد ال ّله ،وهكذا وأنتم
تعرفون أهل البيت مجي ًعا ريض ال ّله عنهم ،إىل
يوم الدين ،هذا أصل من األصول وأعتقد بأننا
مجي ًعا متفقون.

ـ ما حصل يا أخوان من يزيد للحسني،
أبلغكم بيشء ونحن نتكلم برصاحة وشفافية
شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا سئل عن يزيد ،وما
فعله باحلسني ،وما فعله بالصحابة يف حرة
املدينة ،قال الناس فيه ثالثة أنواع :أناس يبجلونه ويرونه أول من ركب السفينة ،وذكر
منهم اإلمام أبو حامد الغزايل عليه رمحة ال ّله ومن وافقه ،وذكر هذا القول ،وقال هناك
من يبغضه ويلعنه ،وقال هناك من يبغضه وال يلعنه ،ألن املصطفى صىل ال ّله عليه وسلم
مل يكن لعانًا وال سبا ًبا وال شتا ًما ،ثم ختم بالقول ونحن نبغض يزيد ألنه قتل أصحاب
رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم يف احلرة ،هذا موجود يف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،
وقتل احلسني ،وقتل جيشه احلسني يف العراق ،وهذا موجود عندنا يف الفتاوى ،ألين أعلم
أنه قد يقال إننا نحب يزيد ،ال ،نحن نبغض يزيد.
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محبة الصحابة:

ـ ننتقل بعد ذلك إىل ثابت مهم وأصل ،وأنا أجزم بأننا مجي ًعا نتوافق عليه ،وهو حمبة
أصحاب حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،الذين بعث وهم معه ،ومات وهم إىل جانبه ،منهم
من أسلم معه من البداية ،كأيب بكر وعيل وخدجية ريض ال ّله تعاىل عنهم مجي ًعا ،ومنهم من
أسلم يف مراحل أخرى ،وهي ثالث مراحل ،أسلموا وناضلوا وجاهدوا مع رسول ال ّله
صىل ال ّله عليه وسلم ،وكان أبو بكر معه يف الغار ،وكان عيل(ريض ال ّله عنه) كام تعلمون
نائماً يف فراش رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،فدى الرسول .وهكذا فإن الصحابة،
أهيا اإلخوة ،هم عدول مجي ًعا ،نحن أهل السنة نعتقد أن األفضل هو أبوبكر ثم عمر
ثم عثامن ثم عيل ،وهناك رأي عند أهل السنة،
وهو رأي الزيدية ،أهنم يرون أن عل ًيا أفضل من
عثامن ،وحتى هو رأي عند أهل السنة ،عىل كل
حال االختالف يف هذا سائغ ،الشيعة يرون أن
عل ًّيا أفضل من هؤالء مجي ًعا ،وهذه آراء طاملا أنا
متفقون مجي ًعا عىل أهنم عدول ،وأهنم أصحاب
حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،وأنه قد تزوج بنت
أيب بكر عائشة ريض ال ّله عنها ،وأحبها رسول
ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،بل كانت من أحب
نسائه إليه ،وكذلك تزوج حفصة بنت عمر ،وزوج عثامن بنتيه رقية وأم كلثوم ،وتعايشوا
مع عيل ريض ال ّله تعاىل عنه ،وحصل بينهم من الود ومن املحبة ،بل إن عل ًيا سمى بعض
أوالده بأيب بكر وبعمر وبعثامن ،وأنتم تعلمون ذلك ،هذا األصل يا أخوان ،إن شاء ال ّله
مجي ًعا نتفق عليه .وقد سئل شيخنا الشيخ حسن الصفار عمن يسب الصحابة فقال حفظه
ال ّله وبارك فيه :ال يسبهم إال جاهل أو مغرض ،وما أمجل عبارة جاهل ،ألنه قد يكون
اإلنسان جيهل ،ويا أخوان ،هذا مبدأ رشعي صحيح ،ألنه ليس كل من حصل منه خطأ
سب الصحابة،
أنه مغرض ،قد يكون جاهلاً  ،وهلذا قال الشيخ حسن عندما قيل له عن ّ
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قال :تعترب اإلساءة بالسب والشتم للخلفاء الراشدين عملاً حمر ًما خاط ًئا ،ال يصدر إال
من جاهل أو مغرض ،وقد حتدث ضد هذه الظاهرة السيئة كثري من أئمة الشيعة وعلامئهم
املصلحني ،وهذا كالم صحيح ،ألهنم ،يا أخوان ،حتى ولو كان لدى اإلنسان رأي يف
رموزا
بعض األمور أو بعض التفصيالت ،فإنه مثل ما قال الشيخ حسن أهنم يعتربون
ً
عند إخوتكم أهل السنة وأهنم يروهنم مجي ًعا عدولاً .
الحوار حول توحيد العبادة:

ـ بقي عندي نقطتان ،النقطة األوىل وهي نقطة مهمة ،وتتعلق ببيان أنه قد يؤخذ
عىل السلفيني أهنم يتشددون يف توحيد العبادة ،هم قد يكونون كذلك ،ولكنه تشدد يرون
أنه هو منهج حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،ثم إهنم
ال يكفرون كام قلت لكم ،إال بتوفر رشوط
وانتفاء موانعه ،توحيد العبادة جاء املصطفى
صىل ال ّله عليه وسلم والعرب مجي ًعا يقولون
إن ال ّله هو الذي خلق السموات واألرض،
{و َل ِئ ْن َس َأ ْلت َُه ْم َم ْن َخ َل َق
وخلقهم ورزقهمَ ،
الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض َل َي ُقو ُل َّن ال ّله} ،املشكلة أهنم
َّ ماَ َ
ِ
كانوا يعرفون هذا ،ومل يأت حممد صىل ال ّله عليه
وسلم ليعلمهم ذلك ،ألهنم يعلمون ذلك ،وأغلب العامل يقول بذلك ،إال الدهريون الذين
ينفون أن يكون هناك خالق للكون ،وهؤالء يف كل األعصار واألزمان مذمومون ،لكنه
صىل ال ّله عليه وسلم جاء لتحقيق توحيد العبادة ،وهم كان هلم الالت والعزى وغريها،
وكانوا يعتقدون أن هؤالء رجال صاحلون ،وضعوا عليهم أصنا ًما ووضعوا عليهم أشيا ًء،
يعتقدون أن هذه تقرهبم إىل ال ّله ،وهم يف احلقيقة ما قالوا أهنم يعبدون هؤالء ،هم قالوا ما
نعبدهم إال ليقربونا إال ال ّله زلفى ،ويقولون هؤالء شفعاؤنا إىل ال ّله ،واعتقاد أهل السنة
بصفة عامة ،والسلفيون بصفة خاصة ،أن هذه نقطة أساسية ينبغي أن نتحاور حوهلا،
حتى يزول الشك حول قضية توحيد العبادة ،السلفيون يأخذون عىل إخواهنم املسلمني

110

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

من بعض الفرق اإلسالمية ،من أن هذا األصل ليس متحق ًقا عندهم كام كان متحق ًقا عند
أصحاب حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،وعنده صىل ال ّله عليه وسلم ،وهم يريدون حتقيق
ذلك ،غري أهنم ال يكفرون أحدً ا ،كام سمعتم ،لكنهم قد يعتربون أن هذا ٌ
خطأ ،أن هذا
أشخاصا ،هذا من أقل ما
ضالل ،ولكنهم ال يكفرون إال يف أضيق احلدود ،وال يكفرون
ً
حصل يف تارخينا اإلسالمي ،ومن هنا التكفري خط أمحر عندنا ،نحن ال نقبل به ،ولكن
نقبل باحلوار العظيم ،والنقاش اجلميل ،يف هذا اجلانب ،واجللوس مع بعضنا ،واحلوار مع
بعضنا ،ال نحب أن يكون يف قلوب بعضنا ضد بعض غل ،إنام نتحادث مع بعض ،وكام
رمزا وطن ًيا فعلاً  ،قال ليس
قال الشيخ حسن يف حواراته اجلميلة ،وفقه ال ّله ،وأنا اعتربه ً
بالرضورة أن يتم اقتناع كامل ،لكن املهم جيري
احلوار ،وجيري التفاهم ،وجتري الرصاحة ،هو
ما أقوله دائماً للشيخ حممد عيل تسخريي عندما
أيضا رجل لديه علم وافر مثل
ألتقي معه ،وهو ً
الشيخ حسن ،ولديه خلق عظيم ،وأنا أحتدث
معه باألرحيية مثل ما أحتدث معكم اآلن.
الوحدة الوطنية:

ـ أنتقل إىل نقطة الوحدة الوطنية ،الوحدة
الوطنية كام قال الشيخ حسن هي مهمة وأساسية ،وقد تعلمون ،أهيا اإلخوة ،أنه منذ أن
تأسس هذا الكيان العظيم منذ أكثر من  260عا ًما ،وهو مل يفرق بني قبيلة وأخرى ،وال
بني منطقة وأخرى ،وال بني طائفة وأخرى ،وإنام كان مع اجلميع ،وحتى إن امللك عبد
العزيز كتب للشيخ حممد بن إبراهيم ،قال :أهل القطيف فيام يتعلق بأحواهلم الشخصية
وأوقافهم ووصاياهم يسريون فيها عىل ضوء املذهب الشيعي أو اجلعفري ،وهذا موجود
عندنا حتى يف النظام القضائي القديم ،وهو موجود عندكم إىل اآلن ،هذه من توجيهات
امللك عبدالعزيز ،وكام قال يل الشيخ حسن وهو صحيح ،وهو دائماً يذكرنا باألفعال
احلسنة والرائعة ،ألنه دائماً حمب للخري ،ذكرين بأن امللك عبد العزيز عندما جاء هنا إىل
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القطيف ،إنام جاء بدعوة من أهل القطيف ،وأهنم بايعوا امللك عبدالعزيز ودخلوا يف
حكم الدولة السعودية بكل أرحيية وحمبة ،وهذا أمر صحيح وصادق ومقدر عندنا ،وأنا
دائماً أكرر أن عندنا أربع أسس للوحدة الوطنية يف اململكة العربية السعودية ،واحلمد ل ّله
أين وجدت أن أبناء هذا البلد ملتزمون هبا.

ـ أولاً  :الرشيعة اإلسالمية نحن مجي ًعا مسلمون واحلمد ل ّله ،وعىل كتاب ال ّله
وسنة رسوله صىل ال ّله عليه وسلم ،ونتحاور ،هذا من نعمة ال ّله ،أن هذه اجلزيرة ليس
فيها إال دين واحد ،و ليس فيها معابد إال للمسلمني ،ولن يكون فيها إال للمسلمني،
وهذا يا أخوان نعمة ،واالحتكام لكتاب ال ّله وسنة الرسول صىل ال ّله عليه وسلم هذا
يشء أسايس ،ألنه تابع للدين ،ونحن مجي ًعا
وإياكم عىل هذا ،وأنتم مثلنا ال ترضون بغري
الرشيعة والواقع يثبت ذلك.
ـ ثان ًيا :إن هذه األرسة املباركة أرسة آل
سعود اتفق عليها أبناء هذا البلد بأهنم هم احلكام
هلذا البلد وأمجع عليهم أبناء اململكة عىل اختالف
قبائلهم ومناطقهم ومذاهبهم وأطيافهم.

ـ املبدأ الثالث هو الوحدة الرتابية ،هلذا
البلد املبارك ،وأنتم تعلمون أن امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود عليه رمحة ال ّله،
ومن سبقه من أئمة وحكام آل سعود ،امللك عبدالعزيز مكث  32سنة وهو يف الوحدة
الوطنية ،وهو يوحد هذه األجزاء ،وهذه القبائل التي كانت متناحرة ،وكانت متقاتلة،
هذا واقع ال بد أن نعرتف به ،وكل قبيلة وكل منطقة ترى أهنم هم الذين ينبغي أن يكون
هلم السؤدد ،حتى إنه وصل يف بعض املناطق أن أجزاء من القبائل تتقاتل ،وأجزاء من
املناطق تتقاتل عىل السلطة ،فأقام هذا الكيان العظيم ،وقد أثبت السعوديون بمختلف
قبائلهم واجتاهاهتم أهنم ثابتون عىل هذا املبدأ ،ثم إن ال ّله سبحانه وتعاىل قد أكرمنا أهيا
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اإلخوة ،بأن شعبنا حيرتم املرجعية الرشعية ويقدرها ،وأن علامءنا ومنهم الشيخ حسن،
حرصا كاملاً عىل الوحدة الوطنية ،وعدم التفرق بني املسلمني ،وأن جيري
حريصون
ً
احلوار بالصدق والرصاحة كام أنا معكم يف هذه الليلة املباركة ،وصىل ال ّله وسلم عىل
حبيبنا وسيدنا وموالنا حممد صىل ال ّله عليه وسلم ،وعىل آله أهل بيته األطهار ،وصحابته
مجي ًعا ،والتابعني وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين ،و السالم عليكم ورمحة ال ّله.

تعقيب ال�شيخ ح�سن ال�صفار(((:

بعد أن شكر الشيخ الصفار الدكتور النجيمي عىل حديثه الذي طرح فيه آراء
املدرسة السلفية ،وأهنا ال تتبنى تكفري املسلمني كام يشاع عنها ،وأهنا تدين بحب أهل
البيت ،وتبغض يزيد بن معاوية لقتله زهرة
كبريا من الصحابة يف
شباب أهل اجلنة ،ومج ًعا ً
واقعة احلرة.

أخرى لالختالف بني املدرستني.

وحديثه عن اآلراء التي ختتلف فيها
املدرسة السلفية عن الشيعة ،كبعض ما يرتبط
بتوحيد العبادة من التوسل باألولياء ،حيث
ترفضه املدرسة السلفية ،واملوقف من الصحابة،
حيث يراهم السلفيون عدولاً كلهم ،وموارد

كان لسامحة الشيخ الصفار التعقيب التايل:
الشيعة منفتحون على الرأي اآلخر:

النقطة األوىل :يا فضيلة الشيخ ،إخوانكم الشيعة تتسع صدورهم لسامع الرأي
اآلخر ،وكام رأيتم يف املكتبة التي رشفتموين بزيارهتا ،رأيتم كتب التفسري والفقه والعقائد
((( مفكر إسالمي
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والتاريخ ملختلف املذاهب ،وقبل أيام جاءين صحفي أمريكي وسألني :هل يوجد يف
مكتبتك كتب للسنة؟ أم هي كتب شيعة فقط؟ قلت له مكتبتي ليس فقط أهنا حتتوي عىل
كتب سنة وشيعة ،وإنام فيها اإلنجيل الكتاب املقدس لديكم أهيا املسيحيون ،ثم ناولته
إياه فانبهر وصور النسخة وصور موقعها يف املكتبة.

الشيعة تتسع صدورهم لسامع الرأي اآلخر ،واالطالع عىل الكتب الفقهية لكل
املذاهب ،وكذا الكتب العقدية والتارخيية ،وما تفضلتم به حول العقيدة السلفية يدرسه
أبناؤنا يف املدارس ،فأبناؤنا يدرسون هنا يف مدارس اململكة ،ويدرسون هذا الكالم الذي
تفضلتم به ،ويسمعونه من وسائل اإلعالم ،فبالنسبة لنا نحن منفتحون ،ونأمل أن يكون
هذا االنفتاح حالة عامة عند اجلميع ،نأمل أن
نجد يف مكتبات علامئنا السلفيني إىل جانب كتبهم
أيضا كتب الشيعة ،حتى يتعرفوا إىل الشيعة من
ً
مصادرهم وكتبهم ،وليس من خالل التقوالت
واإلشاعات ،ولو توفرت هذه املصادر والكتب
يف مكتبات العلامء من خمتلف املذاهب ،وكل
عامل يطلع عىل الكتب التي تتبع املذهب اآلخر،
لرفع الكثري من الشبهات واإلشكاالت ،ونأمل
أن يتسع املجال يف كل مكان لطرح الرأي اآلخر ،كل األخوة املوجودين هنا سعيدون
بام سمعوا ،ونأمل أن يسمع اآلخرون يف بقية مناطق اململكة ،وتتسع صدورهم لكي
يسمعوا الرأي اآلخر ،بأن يستطيع علامء الشيعة أن يتحدثوا عن آرائهم ومعتقداهتم يف
وسائل اإلعالم ،أو يف اجتامع مشابه هلذا االجتامع يف القصيم أو الرياض أو يف أي منطقة
من مناطق الوطن ،هذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء ال ّله.
التطرف وبيان :22

النقطة الثانية :ال شك أننا إذا رجعنا إىل أصول املذاهب ،وإىل آراء العلامء
األجالء يف املذاهب ،فإننا نرى آراء معتدلة ،ال نجد جمالاً للتكفري ،لكن املشكلة هي
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يف وجود أصوات متطرفة ،وممارسات فيها اإلساءة ،وهنا جيب أن تكون هناك مواقف
حاسمة ،فضيلة الشيخ ذكر أن العلامء هنا يف اململكة اختذوا موق ًفا حاسماً ضد التطرف
وجتاه القاعدة ،هذا أمر جيد ،لكن هذا يف البعد السيايس ،نحتاج إىل موقف حاسم جتاه
التطرف يف املوقف جتاه املذاهب األخرى ،الناس هنا جمروحون من البيان األخري ،الذي
وقع عليه اثنان وعرشون من العلامء ،وحتدثوا عن الشيعة واملذهب الشيعي بام يتناىف مع
ما ذكره فضيلة الشيخ من الكتب ومن املصادر والنصوص ،نحتاج إىل أن يكون هناك
أيضا جتاه هذه األصوات املتطرفة ،وإال قد يرى البعض
موقف حاسم وواضح وقاطع ً
أيضا ،ونحن نأمل أن
أن السكوت عىل مثل هذه اآلراء نوع من الرضا هبا ،هذا أمر مهم ً
يكون هناك موقف واضح جتاه هذه األصوات
املتطرفة يف بعدها الفكري ،كام أن هناك رأ ًيا
واضحا منها يف البعد السيايس ،حينام مارست
ً
القتل والتدمري والتخريب.
موقف الشيعة حاسم وواضح تجاه القرآن:

النقطة الثالثة :أحب أن أعلق عىل ما
ذكره فضيلة الشيخ حول احلسم والتبيني ملوقف
الشيعة من القرآن الكريم ،أعتقد أن املسألة
واضحة ،حيث ال يوجد مرجع من مراجع الشيعة ،وال عامل من علامئهم ،وال مؤسسة من
مؤسساهتم اآلن ،بل منذ عصور ،يقولون بوجود قرآن آخر ،أو بوجود حتريف يف القرآن،
كام ذكر فضيلة الشيخ ،فعلامء الشيعة بادروا للرد عىل الرأي الشاذ القائل بتحريف القرآن،
هل يوجد من يقول بوجود قرآن آخر ،كمرجع أو فقيه؟ إذا كان ال يوجد فلامذا يطرح
مثل هذا املوضوع بني فرتة وأخرى وكأنه قضية قائمة؟ وملاذا يطلب من الشيعة أن يعلنوا
براءهتم يف كل يوم من موضوع أعلن مراجعهم وعلامؤهم وفضالؤهم الرأي حوله؟
أيضا ،وال نريد أن ندخل يف هذا السجال،
ويف بعض األحيان قد ال يقبل هذا القول ً
ولكن للطرافة أنقل هذه القصة يا فضيلة الشيخ :ينقل أن رجلاً دخل إىل مدينة ،فرأى
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جنازة تُش ّيع ،فمشى معهم ،وكان بعض القضاة يمشون أمام اجلنازة ،ما لفت نظره أن
متوىف كان يرفع رأسه بني فرتة وأخرى ،ويقول أهيا الناس
املحمول عىل الرسير باعتباره
ً
أنا حي ،كيف تذهبون يب إىل املقربة وأنا حي؟ ولكن أحد القضاة ممن كان يسري أمام
اجلنازة قال :لقد شهد شهود عدول بموتك أفنكذهبم ونصدقك؟ وأمر أن يذهب به إىل
املقربة.
يف بعض األحيان حتى لو ُأعلن ونرشت الكتب ،و ُبينّ الرأي فاملوضوع ال يتغري،
اآلن الشيعة لدهيم وسائل إعالم ،وما عادوا يعيشون كاملايض ،بل لدهيم فضائيات ودول
وأحزاب وصحف وعلامء ،فهل جهة من هذه اجلهات حتدثت حول حتريف القرآن؟
من اجلهات القائمة واملعروفة واملعرتف هبا؟ إذا
فاملوقف عند الشيعة حاسم وواضح جتاه هذه
املسألة ،لكننا نقبل كالم فضيلة الشيخ باعتباره
نو ًعا من التأكيد والتذكري هبذا األمر.
قبول اختالف الرأي:

النقطة الرابعة :إن وجود اختالف يف
تفاصيل املعتقدات ،ويف القضايا الفقهية،
ويف حتليل التاريخ ،ويف الرؤية نحو أشخاص
التاريخ ،هذا االختالف قائم ال يمكن إنكاره ،أو التنكر له ،وأصحاب كل مدرسة
ومذهب هلم آراؤهم ،وهلم أدلتهم وبراهينهم ،وال يشرتط يف الوحدة أن يكون اتفاق عىل
كل التفاصيل ،وبالتايل فلكل إنسان قناعاته وآراؤه ،من يرى أن الوحدة ال تتم إال إذا اتفقنا
عىل املسألة الكذائية ،أو املسألة األخرى ،ـ سواء كان من السنة أو الشيعة ـ ،ولعل بعض
أيضا أنه ال يمكن أن تكون وحدة إال إذا اتفقنا عىل كذا وكذا ،هذا يعني
الشيعة يطرح ً
تعليق الوحدة عىل أمر غري ممكن ،وهو أمر تعجيزي ،هناك اختالف يف بعض تفاصيل
املعتقدات ،كموضوع الشفاعة ،والتوسل ،هل هذا ينطبق عليه أنه عبادة أم ال؟ الشيعة ال
يرون أن هذا ينطبق عليه أنه عبادة ،ولدهيم أدلتهم ورأهيم وكتبهم واضحة ،وأنا أعتقد
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أنه ليس من مصلحة األمة اآلن أن تزج باجلامهري يف االختالف حول هذه التفاصيل ،ألن
هذه التفاصيل ،كام هو الشائع عند الصحفيني أن الشياطني تطلع رؤؤسها يف التفاصيل،
وهم يريدون إشغال األمة وإرباكها ،هذا يتم ضمن احلوار العلمي بني العلامء ،وضمن
حرية الرأي ،كل واحد يبني رأيه ،والناس اآلن أصبح هلم مستوى من الرأي والعلم،
أسريا أو حمكو ًما للرأي الذي يسمعه
هم يستطيعون التمييز ،ما عاد اإلنسان جيد نفسه ً
من عائلته أو مجاعته ،اآلن يوجد حالة من االنفتاح ،فيكون هناك حوار علمي ،لكن ال
ينبغي أن نجعل االتفاق يف بعض التفاصيل رش ًطا من رشوط الوحدة ،ألن معنى ذلك
أن الوحدة ال تتحقق ،ونحن نجد أن األمم األخرى كيف توحدت يف إطار سيايس،
امللك عبدالعزيز حينام جاء إىل القطيف وبايعه
أهلها ،ودخلت القطيف حتت حكمه ،حلكمته مل
يفتح هذا الباب مع الناس ،وحينام حاول بعض
املتشددين كحركة األخوان آنذاك أن يملوا
كفارا يلزم
رشوطهم ،واعتربوا أهل القطيف
ً
أن يعيدوا إسالمهم ،يف القصة املشهورة التي
ذكرها ابن برش وغريه رفض امللك عبدالعزيز
ذلك ،ألنه يعلم بحكمته أنه ملك حيكم عىل
أجسام الناس ،وليس عىل معتقداهتم ،وليس عىل
آرائهم وأفكارهم.
هذه أبرز املالحظات ،مرح ًبا بفضيلة الشيخ الدكتور ،وبام طرح من رأي ،وكام
قلت املجال واسع لطرح هذه اآلراء ،وهي آراء ليست غريبة علينا ،وال وعىل مسامعنا،
ونحن من طفولتنا ندرس هذا املنهج وهذا الرأي ،املشكلة تكون يف بعض اإلساءات
التي قد حتصل من هذا الطرف أو ذاك ،وهذا الصوت املتطرف من هنا وهناك ،علينا أن
نتعاون لوضع حد لذلك محاية لوحدتنا وتآلفنا.

������������������������������������J
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الدكتور توفيق ال�سيف(((:
حياكم ال ّله

بعد كلمة الشيخ حسن األوىل ،وكلمة الدكتور النجيمي ،السؤال الذي ورد يف
ذهني برسعة ،أنه ليس هنالك مشكلة واحلمد ل ّله ..ملاذا نتناقش يف هذا املوضوع كله،
طاملا أن األمور عىل هذا النحو ،ما الذي دعا إىل هذا النقاش؟ حقيقة األمر أن معظم
وكثريا من املجالس الدينية ،وجمالس العلامء ،متيل إىل التفاؤل ،وعرض صورة مرشقة
ً
وطيبة ،واملعيشة طيبة ،والديانة بخري ،وكل هذا من أجل ترغيب الناس يف اخلري ،ومن
أجل إبعادهم عن مصادر التأزم واحلرج النفيس ،وغري ذلك ،ولكن اسمحوا يل مشاخينا
األجالء يف القول أن هذا ال حيل مشكلة ،املشاكل
موجودة ماد ًيا واقع ًيا ،وال حيلها القول بأن موقفنا
كذا ،عىل سبيل املثال لو رضبت ولدي ك ًفا عىل
وجهه وقلت له إن الغرض من هذا الكف هو
التأديب ،فهو حيفظ الكف ،وال حيفظ التربير،
فالكف هو الذي يظل يؤمله ماد ًيا ونفس ًيا إىل
سنني طويلة ،وأما قويل غريض تأديبك فيذهب
أدراج الرياح ،وما أريد أن أركز عليه أصحاب
السامحة واألخوان ،حقيقة األمر عندنا مشاكل ،إن كل بلد فيه مشاكل ،اململكة فيها
مشاكل ،والكويت فيها مشاكل ،وأمريكا فيها مشاكل ،وحتى دولة الرسول (صىل ال ّله
عليه وآله وسلم) فيها مشاكل ،وما يف دولة يف العامل أو جمتمع إال وفيه مشاكل ،ويا أخوان
نريد أن نقول إن عندنا مشاكل ،وهذه املشكالت موقفنا منها هو الدعوة إىل احلل ،وليس
إنكارها ،وتفضل الشيخ حسن والدكتور النجيمي أن الشيعة والسنة ما عندهم مشكلة،
ولكن أنا كتبي ممنوعة من دخول اململكة ،ملاذا ألن فيها كال ًما عن الشيعة ،كتب ليس فيها
((( مفكر إسالمي ،وناشط سياسي
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يشء سيايس ،وليست ضد احلكومة ،وال فيها بالوي اجلنس ،كتب فيها كالم يف الدين،
كلها ممنوعة ،و مل تدخل ألن فيها مصادر شيعية.
النقطة األخرى هناك قيم عليا دينية ،وقيم عليا سابقة للدين ،مثال العدل هذا من
القيم التي تبانى عليها العقالء من بداية اخللق إىل اليوم ،وهو من القيم السامية التي فوق
األديان إىل اليوم ،فأنت متيز بني دين حق ،وغري حق إذا كان يقيم العدل ،أو هيدم أساس
العدل ،اآلن العلامء واحلركات الدينية والنشاطات الدينية ،كثري منها مشغول بالنقاش
يف نظرتنا وموفقنا وعالقتنا وغري ذلك ،ولكن هناك قضايا ليست دينية باملعنى ،ولكن
دينية باإلقرار ،مثل قضايا حقوق اإلنسان ،أنا أطالب أن أكون حمرت ًما يف هذا املجلس ويف
الشارع والدائرة احلكومية ،وحينام أسافر وحينام
أذهب إىل أي بلد أجنبي ،ال ألين شيعي ،وال
ألين مسلم ،أو ألين سعودي ،ألين إنسان.
هذا قائم عىل أن العدل أولاً  ،وال ينبغي
أن نتعامل مع الناس سواء مواطنني أو غري
مواطنني ،أو وافدين ،باعتبارهم الديني فنقول
أن ديننا يأمرنا بالتسامح ،نتعامل معهم ألن
العدل حق هلم ،سواء دينك قال أو مل يقل العدل
حق هلم هذا قبل الدين ،واستغفر ال ّله يل ولكم.

ال�شيخ محمد ال�صفار(((:

شكرا للضيف الكريم الدكتور النجيمي عىل هذه املحارضة والكلمة الطيبة ،وأشكر
ً
أيضا ،وليسمح يل بأن أقول القفز عىل األشياء ،حينام اعترب أن يف مملكتنا
فيه روح التفاؤل ً
احلبيبة ال يوجد هنالك تكفري ،وال توجد فتاوى تكفريية ،وكتاب العقيدة الطحاوية الذي
((( عالم دين ،وكاتب.
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يدرس يف اجلامعات ،ولدي بعض النصوص ،وليسمح الشيخ يف تالوة بعضها ،حني
يسأل صاحب كتاب الكنز الثمني الشيخ بن جربين عن التعامل مع الشيعة السؤال :لدي
أمر طاملا أشغلني حيث أنني أحد موظفي أرامكو ،وحديث عهد هبذه الوظيفة ولكن ما
أشغلني أنني أعمل مع رافضة يف نفس القسم ،وجرت العادة عىل االشرتاك يف وجبات
الطعام خالل وقت الدوام ،ويكون األكل مجاع ًيا ،وما قد يتخلل ذلك من الضحك
واملزاح ،مما قد يضعف عند املسلم قضية الوالء والرباء والغرية عىل هذا الدين ،مع العلم
أنني أحدث واحدً ا فيهم ،ورئييس املبارش منهم ،مما قد يضطرهم إىل مضايقتي يف العمل
إذا أحسوا مني بغضهم ،أفيدونا رعاكم ال ّله فإنني يف حرية من أمري ،ملا قد يرتتب عىل
ذلك ،إن أنا قاطعتهم وجعلت عالقتي معهم
جمردة فيام يتعلق بالعمل ،ولكن قد يضايقوين
كام أسلفت.
اجلواب:

عليك أن حتاول االنتقال إىل جهة أخرى
ال يوجدون هبا ،أو ال يكون هلم سلطة فيها ،فإن
مل جتد قري ًبا فعليك أن تظهر هلم املقت واالحتقار،
والسخرية منهم ،وأن ال يكون لك انبساط معهم،
وال انرشاح صدر ،وإذا رأيت منهم مضايقة خاصة فسجل كلامهتم واكتب إىل املسؤولني
يف الرشكة ،حتى يلقوا جزاءهم ،كام أن عليك حماولة إقناعهم ببطالن معتقدهم ،وصحة
ما أنت عليه ،فإن رجع أحد منهم وإال قامت عليهم احلجة (عبدال ّله بن عبدالرمحن بن
جربين /الكنز الثمني يف فتاوى ابن جربين ،ص.)34
ننتقل إىل فتاوى ومقاالت الشيخ بن باز ،والسؤال:

ما هو موقفك من مبدأ التقريب بني أهل السنة والرافضة؟

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

120
اجلواب

التقريب بني الرافضة وبني أهل السنة غري ممكن ،ألن العقيدة خمتلفة ،فعقيدة أهل
السنة واجلامعة توحيد ال ّله ،وإخالص العبادة ل ّله سبحانه وتعاىل ،وأنه ال يدعي معه
أحد ،ال ملك مقرب ،وال نبي مرسل ،وأن ال ّله سبحانه وتعاىل هو الذي يعلم الغيب،
ومن عقيدة أهل السنة حمبة الصحابة ريض ال ّله عنهم مجي ًعا والرتيض عنهم ،واإليامن
بأهنم أفضل خلق ال ّله بعد األنبياء ،وأن أفضلهم أبو بكر الصديق ،ثم عمر ،ثم عثامن،
ثم عيل ريض ال ّله عن اجلميع ،والرافضة خالف ذلك ،فال يمكن اجلمع بينهام ،كام أنه ال
يمكن اجلمع بني اليهود والنصارى والوثنيني وأهل السنة ،فكذلك ال يمكن التقريب
بني الرافضة وبني أهل السنة الختالف العقيدة
التي أوضحناها (عبدالعزيز بن عبدال ّله بن
عبدالرمحن بن باز  /جمموع فتاوى ومقاالت
متنوعة ،ج 5ص.)156

وأنا يف هذا املجال أتوافق مع ما ذكره
كثريا،
الدكتور توفيق السيف ،لذلك سأخترص ً
أما فيام ذهبت إليه فضيلة الشيخ النجيمي من
القول بأنه حتى لو وجد تكفري فإن التكفري خط
أمحر ،ويف أضيق األماكن ،فاسمح يل بأن أقول لك ،واسع بعض اليشء يف بالدنا ،ويشمل
حتى القضايا اإلنسانية ،ويف كتاب من مكتب األحساء هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية،
أيضا ،السؤال كان حول الكوارث الطبيعية يقول :إذا كان
مطبوع طباعة رسمية وموزع ً
املترضرون أغلبهم مبتدعة فهل جيوز للمؤسسات اخلريية اإلسالمية مساعدهتم؟

اجلواب :ال جيوز للمسلمني مساعدة املبتدعة كالرافضة والقبوريني ،وأهل
الديانات املبتدعة ،كالنصريية والدروز والقاديانية والسيخ والربيلوية والبعثية ونحوهم،
وذلك أهنم حياربون أهل السنة ،وحيرصون عىل ما يرض باملتمسكني ،وإذا كانوا كذلك
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فليسوا أهلاً للمساعدة ،ويعترب ما أصاهبم من غرق أو خسف أو قحط أو مرض كعقوبة
من ال ّله ،فال جتوز إغاثتهم بل ختتص اإلغاثة بأهل السنة واجلامعة( 100سؤال وجواب
يف العمل اخلريي ،هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية ،ص  7ـ .)8
روحا من التفاؤل ،لكننا أمام زخم كبري من الفتاوى املعارصة
شيخنا ،أنتم حتملون ً
واحلالية ،وآخرها البيان الذي خرج واحلل أن نقول بأن هناك مشكلة ،وأمثالكم يسعى
إىل حل هذه املشكلة ،وما ذلك عىل ال ّله بعزيز إذا توفرت جهود املخلصني أمثالكم.

الدكتور ال�سيد عدنان ال�شخ�ص(((:

جوا من املرح
نحن حقيقة نريد أن نضفي ً
النفيس عىل هذا اللقاء ،إضافة عىل الوضوح
كثريا ،وأنا
والرصاحة ،نشكر سامحة الشيخ
ً
أتابع مقابالته ولقاءاته يف اإلعالم ،وأرتاح
كثريا إىل آرائه ،وسعدنا هذه الليلة بسامع هذه
ً
اآلراء ،وأنا بحكم اختالطي بزمالئي يف اجلامعة
نسمع الكثري من هذه اآلراء ،لكننا أمام واقع
جيب التعايش معه بوضوح ،أن هناك ممارسات
وفتاوى تصدر مواقف ليست خمترصة عىل
السنة ،وللشيعة نصيب يف ذلك ،وأذكر قصة تارخيية معروفة ،أحد املنسوبني لطلبة العلم
يف النجف األرشف طبع كتا ًبا تعرض فيه إىل رموز إسالمية مهمة وأثار بلبلة وفتنة،
والرجل سجن يف ذلك الوقت ،ولكن تدخل مرجع كبري من مراجع الشيعة الشيخ حممد
حيرق والرجل يطلق) ،برقية
حسني كاشف الغطاء أصدر بكل وضوح وحزم (الكتاب ُ
من أربع كلامت توضح املوقف ،أن الكتاب مصدر فتنة جيب أن حيرق وال يبقى ،أعتقد أنا
بحاجة إىل مواقف حازمة ،السيد السيستاين حينام ابتدأت الفتنة والقتل واخلطف طلب
((( األستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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منه عشائر تقع عىل طريق يرتاده العراقيون من السنة والشيعة ،أن اسمح لنا عىل األقل
سامحا
أن نأخذ بالثار ،قال هلم بكل وضوح لو قتل نصف الشعب العراقي لن أعطي
ً
س َأو َفس ٍ
اد
باالعتداء عىل شخص واحد برئ ،ألن ال ّله يقولَ ﴿ :أ َّن ُه َم ْن َقت ََل َن ْف ًسا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ ْ َ
فيِ الأْ َ ْر ِ
َّاس مجي ًعا ﴾[سورة املائدة :اآلية.]32
ض َفك ََأ َّنماَ َقت ََل الن َ

أعتقد سامحة الشيخ أن إخوانكم الشيعة يدركون أن هذه اآلراء املعتدلة موجودة
بشكل واسع وعريض ،وعند أهل العلم واملتنورين واملفكرين ،ولكن هناك من له رأي
آخر ومتطرف وما يوسف له إننا ال نشاهد موق ًفا حاز ًما من املعتدلني ،بحيث يصبح ذو
الرأي املتطرف صوهتم أعىل وكعبهم أرفع يف هذا الواقع.

الأ�ستاذ جعفر ال�شايب(((:

أشكر الشيخ حممد النجيمي ،وسامحة
الشيخ حسن الصفار عىل هذا اخلطاب املعتدل،
واملغرق يف بعض األحيان بالرومانسية واملثالية،
أعتقد أن اإلرصار عىل تغليب اجلانب الديني يف
العالقة بني املواطنني ،وكونه جام ًعا مشرتكًا،
قد ال يكون بشكل دائم هو احلل ،ملعاجلة هذه
اإلشكاليات التي تقع بني أبناء املجتمع والوطن
الواحد ،ونحن لو استمرينا يف هذا احلوار وهذا احلديث لسنوات طويلة ،فستبقى هناك
من الفروقات والتباينات بني آراء وأفكار الناس ،وحمبتهم أو بغضهم للبعض ،سيبقى
قائماً ستبقى هذه األمور حمل إثارة عند أي أزمة متر هبا هذه املجتمعات ،وكام رأينا بأن
القضايا املذهبية وهذه التوترات املذهبية هي قابلة للربوز عند أي حدث سيايس حيدث
يف منطقتنا ،كام رأينا ،وهلذا اإلرصار عىل أن تكون العالقة قائمة عىل أساس ديني ،أعتقد
بأننا جيب أن نتقل إىل مرحلة أفضل ويكون هناك جوامع إضافية ،جوامع وطنية وتغليب
((( ناشط سياسي ،رئيس المجلس البلدي لمحافظة القطيف ،راعي منتدى الثالثاء الثقافي.
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احلالة املدنية يف العالقة بني املواطنني من أجل التخفيف من احلالة املذهبية سواء اإلنسان
حب فالنًا أو أبغض فالنًا ،كونه مواطنًا ،كونه من أبناء هذا الوطن ،يكفي ألن ينال مجيع
حقوقه بمساواة بينه وبني اجلميع بغض النظر عن مذهبه ،بغض النظر عن ديانته ،ألن
هذا من التجارب التي مرت هبا املجتمعات األخرى ،وتوصلت فيها إىل أنه مهام اختلفت
بينهم العقائد واألديان واملذاهب ،فإن اجلامع الوطني واحلالة املدنية ستكون هي األكثر
استقرارا ،واألكثر ثباتًا ،وخاصة مع هذه التحوالت التي هي قائمة يف عاملنا اليوم ،نرى
ً
بأنه من الالزم علينا التخفيف من حالة التشدد الديني ،وتغليب احلالة الدينية يف هذه
العالقات االجتامعية ،والتوصل إىل حالة مدنية أكثر قابلية للجمع بني الناس.

الأ�ستاذ �سعيد الخباز(((:

السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته

ذكرتم فضيلة الشيخ حديث الرسول
صىل ال ّله عليه وآله وسلم (من صىل صالتنا
وأكل ذبيحتنا فهو منا) ،سأخرج قليلاً عن
احلديث ،وأعود للحديث مرة أخرى ،سأتكلم
من ناحية اقتصادية ،أمريكا منذ السبعينيات
وزيادة أسعار البرتول ناجتها الوطني يرتفع،
حتى مع انخفاض أسعار البرتول يستمر ناجتها الوطني يف االرتفاع ،أعود إىل الذبيحة،
أعتقد أن املشكلة كلها مسألة الذبيحة ،والذبيحة لو نأكلها كلنا ممتاز ،املشكلة مشكلة
كثريا ،القطيف تعاين من فقر وأعتقد أننا نحتاج
اقتصادية ،وأنا أبتعد عن اخلالف املذهبي ً
أن نتوجه إىل جانب الرعاية االقتصادية ،القطيف يف السبعينيات كانت هناك طفرة أوىل،
انتهت فيها اخلالفات املذهبية ،وعادت بقوة عندما انتهت الطفرة ،اليوم نحن يف طفرة
ثانية ،وكثري من املحاوالت إلهناء اخلالف املذهبي ،أنا أختوف عندما تنتهي هذه الطفرة
((( رجل أعمال ،مؤسس جائزة القطيف لإلنجاز.
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الثانية نعود مرة أخرى.

فقرات من �إجابات الدكتور النجيمي:

ـ أولاً سعيد جدً ا سواء بتعليقات الشيخ ،أو بام سمعته منكم ،الشيخ فعلاً يف مكتبته
مجيع املراجع جلميع املذاهب ،وعند كثري من الناس ،وأنا منهم يف مكتبتي غري املرتبة لدي
نفس اليشء ،ولدي أغلب الكتب عند أهل الشيعة ،وعند أهل السنة ،وعند األباضية،
والزيدية ،بالنسبة لنا نحن العلامء ،وأنا أتفق مع الشيخ ما الذي يمنع ،لكن بالنسبة للعوام
حتى كتب أهل السنة ألهل السنة ،أو كتب الشيعة للشيعة ،ما أنصح باخلوض يف األمور
الدينية ،ألنه قد يفهم اإلنسان عكس املراد ،أذكر كتاب اخلميني احلكومة اإلسالمية
أتيت به من القاهرة سنة 1989م ،منعني األخ
يف اجلامرك ،قلت له أنا طالب علم ،وأتيت
بمجلة املجمع الفقهي من عامن اململكة األردنية
اهلاشمية عام  ،2007فقال :ما هذه املجلة؟
وهذه جملة املجمع الفقهي التي مقرها الرئيس
يف جدة ،موظفني مساكني وال يدري أن الكتب
موجودة يف االنرتنت ،وهي ليست سياسة دولة،
بقدر ما هي بريوقراطية تعودنا عليها ،ومرة يف
القاهرة والشقيقة مرص دولة منفتحة جدً ا ،وطلبني أحد املشايخ يف جامعة األزهر كتب
شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن القيم ،وكتب الشيخ السعدي ،فأحرضهتا فعندما نزلت
مطار القاهرة ،الشخص الذي كان مسؤولاً عن الكتب ما يفهم وال يدري ما قيمة هذه
الكتب ،أتعبني ولكني تذكرت أن يل صدي ًقا لوا ًء يف الرشطة فاتصلت عليه .فاحلقيقة
يا دكتور توفيق دعني أتكلم برصاحة ،يف معرض الكتاب ،وال أهتم الوزير وفقه ال ّله
وال الوزارة ،نحن عندنا روتني يف العامل الثالث ،وبريوقراطية موجودة ،وجدت كت ًبا
سيئة جدً ا أتوا هبا ،بينام مل يفسحوا لكتب ألفها علامء حمسوبون عىل الفكر السلفي ،مل
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يسمحوا هبا ،ما هو السبب؟ ليسوا ألهنم يستقصدوا فالنًا أو عالنًا ،ألين جلست معهم،
إنام روتني مشوا عليه ،فأصبح خيشى أي يش يمس أي يش فيمنع كل يشء ،من أجل أن
يسلم من أي يشء .حتدث الشيخ حسن عن سامع الرأي ،أنا مل أجيء ألقول لكم كونوا
عىل ما أريد ،فقط أعرض لكم ما عندي ،حتى يتم احلوار ،وليس إين أريد أن أفرض
عليكم ما عندي من أفكار ،والشيخ حسن إن شاء ال ّله سيكون ضيفا عندي بعد انتهاء
اإلجازة ،وسأسمح له أن يتحدث مع اجلميع ،كام حتدثت معكم ،أنا أؤيد هذا ،وعند
الدكتور راشد املبارك هذا األديب العامل الفاضل من العائلة املعروفة لديكم يف األحساء،
هذه عائلة من العوائل التي نفتخر هبا يف اململكة العربية السعودية ،والشيخ الصفار
كان ضي ًفا ،وتعرفت إليه عند راشد املبارك قبل
سنوات ،تم احلوار ،وحتدث الشيخ حفظه ال ّله
بام يريد ،وجرى حوار ممتاز ورائع ،مثل ما
جيري معكم اآلن ،بكل رصاحة وأرحيية ،إذن ال
إشكال ،لكني أتفق أنا مع الشيخ يف أن العامة ال
ينبغي أن يدخلوا يف هذه التفاصيل ،لكني الليلة
أعتقد بأنني أمام صفوة من طلبة العلم ،وهلذا
طرحت بعض األمور ،ال ألقول لكم خلوكم
عىل منهج السلف ،ولكن ألعطيكم ما عندي،
وهي بضاعة إن شئتم تأخذوهنا ،وإن شئتم ترتكوها ،وهذا أمر يعود لكم يا أخوان ،ألين
أنا مثل ما أخي الشيخ حسن ال ّله يوفقه سيطرح هذا عندي عىل طلبة العلم ،لكني أنا أتفق
معه أن العامة من الناس ال ينبغي أن تطرح عليهم هذه القضايا.
بيان الـ :22

ـ إما بيان االثنني والعرشين ،طب ًعا كام تعلمون نحن أولاً وقبل أن أحتدث عن
بيان ال  ،22عندنا مؤسسة ومرجعية رشعية ،هي هيئة كبار العلامء ،وهي برئاسة سامحة
شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدال ّله آل الشيخ ،وتضم يف عضويتها سبعة عرش
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عاملا آخر من مجيع مناطق اململكة ،بكل مناطقها جنو ًبا وشاملاً  ،إخواننا الشيعة لدهيم
مرجعية ،إن أدخلتهم مثلاً يف هذه اهليئة فهي تتخذ قراراهتا باألغلبية ،ستكون القرارات
ملزمة ،هلذا فإخواننا الشيعة هلم مرجعية خمتلفة ،و نحرتم هذه املرجعية ،وكام قال الشيخ
حسن إن املرجعية ال تعني الوالء السيايس ،فهي مرجعية دينية ،فالشيعة مرجعيتهم اآلن
جزء يف العراق ،أو جزء يف إيران ،املرجعية الدينية ،ولكن هذه املرجعيات ختتلف ،فهذه
مرجعية ألهل السنة ،فبالتايل الذي يعرب عن الدولة ،ويعرب عن العلامء ،هو البيان الذي
يصدر من هيئة كبار العلامء وليس من غريهم ،ثان ًيا ال بد أن أوضح لكم نقطة مهمة
وأساسية ،ملا نقول الرافضة ال نعني الشيعة مجي ًعا ،خلوين أوضح لكم جيدً ا هذه النقطة،
نحن يا إخويت األفاضل هناك أصوات ،وال تزال
توجد أصوات ،ويف أرشطة وكتب موجودة،
وأنا قد سمعت رشي ًطا لشخص يف الكويت ال
أريد أن اذكر اسمه ،أريد له أن حياكم من قبل
احلكومة الكويتية ،فخرج خارج البالد ،وله
رشيط وقد سب أصحاب املصطفى(صىل ال ّله
عليه وسلم) ،وأهتم عائشة بالزنا ،هذا ال يعني
أن كل الشيعة ،أنا أقول إن هذا اجلانب املتطرف
موجود هذا اجلانب املتطرف ال يزال موجو ًدا،
هل هو يف املرجعية؟ أنا ال أعرف يف املرجعية من يقول هبذا اآلن ،ولكن هذه األصوات
ال تزال موجودة ،وهذا يا أخوان ليس مثيل أنا وغريي من الناس ال يعنيهم يقول ما يشاء،
لكن نحن نتكلم عن عامة وعن دمهاء ال ترىض ،واملسلمون مجي ًعا ونحن مجي ًعا ال نرىض،
وهذه الدمهاء ال تستطيع أنك تضبطها ،يف أهنا عندما تسمع مثل هذه األمور ال تستطيع
أن تضبطها ،كام قال الشيخ حسن يف هذا أهنم إما جاهل أو مغرض ،هذه حقيقة ونحن
أناسا ،وال يزالون يقولون هبذا ،فنحن نريد أن يقال أن من
نقول إن هناك كت ًبا ،وإن هناك ً
يقول هذا القول سواء كان سن ًيا أو شيع ًيا أ ًّيا كان مذهبه حتى ما نخصص ،ألن أحيانًا
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أيضا ،هذه حقائق ،أمل يأت إنسان يف السودان يسمون
يوجد من أهل السنة من يقول هبذا ً
بالقرآنيني ورفضوا كالم الرسول(صىل ال ّله عليه وسلم) وسنة املصطفى والصحابة؟ أال
يوجد يا أخوان هناك عىل الساحة من عنده فكر علامين ما يعرتف بالدين هنائي؟ كل هذه
األمور موجودة ولكن نريد دائماً يا إخوان أن تكون هناك مواقف منا ومنكم هذه حقائق
ال بد منها.

ـ أما ال 22ما سبب اختاذهم ،أنا لست معهم ،ولست منهم ،وليسوا من هيئة كبار
العلامء ،وأنا يف خط غري خطهم ،عشان أكون واضح ،لكن يا أخوان خلفية هذا البيان
أناسا يف لبنان ،وليس كل الشيعة ،اقتحموا غرب بريوت،
الذي أصدروه ،هو أن هناك ً
وقاموا بتكسري لوحات عليها اسم عائشة ريض
ال ّله عنها ،وعمر وأبو بكر ،ومنعت اجلامعة يف
بعض األجزاء من غرب بريوت ،فكان أن صدر
هذا البيان ،وقلت لكم نحن إذا قلنا الرافضة ال
نقصد الشيعة مجيعهم ،إنام نقصد الغالة الذين
هم يثريون الفتن ،كام أن الغالة عندنا يثريون
الفتن ،هذه حقيقة يا أخوان ال بد أن نعرتف هبا،
صدر البيان ليندد برشحية معينة ،اختذت موق ًفا
معينًا ،علماً أين قلت ليس هؤالء يف املرجعية ،ويمكن إين ما رأيت بعض هؤالء يف حيايت،
هذه حقيقة أقوهلا ،وال أدافع عن أحد هنا ،ولكن أقول لكم باحلقائق ،أنه عندما يأيت
صوت متطرف سيقابله صوت متطرف ،وهؤالء حتدثوا عن رشحية أو عن مجاعة معينة.
ـ وكالم صحيح للشيخ حسن ال تعني الوحدة أنه ال بد نتفق عىل كل صغرية
وكبرية ،هذا مستحيل عند أهل السنة ،ناهيك ما بني السنة وما بني الشيعة ،مثلاً أهل

السنة هم سلفيون وأشاعرة وماتريدية ،هل يمكن أن يتفق السلفيون واألشاعرة عىل
كل يشء؟ مستحيل ،أليس كذلك؟ وكذلك من املستحيل أن يتفق السنة والشيعة عىل
كل التفاصيل .أنا مع الشيخ حسن ،لكن هناك أشياء قدم هبا الشيخ منها القرآن الكريم،
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وأشياء أساسية ،عىل األقل لو يف اجتهادات يكون ذلك بطريقة ال جترح فيها مشاعر
اآلخرين ،وأنا اتفق مع الشيخ حسن أنه ال يمكن االتفاق عىل كل التفاصيل.

ـ أما أخونا الدكتور توفيق ملاذا النقاش ونحن حلوين وما يف أي اختالفات،
أنا مرص أنا والشيخ حسن عىل أن احلوار هو البوابة األفضل ،وحقيقة يا أخوان دعوين
أرضب لكم مثالاً بسي ًطا ،حتدث عنه الشيخ سطام اخلالدي (من أهايل عنك يف القطيف)
موجود هنا التعايش منذ مئات السنني ،وكان الناس متعايشني ،ولكن أحيانًا السياسة
ربام حتدث مشكالت ،احلوار ينبغي أن يستمر ،بل جيب أن يستمر ،وبكل رصاحة أدين
ال ّله بام قاله علامؤنا ،وبام درسته أنا يف كلية الرشيعة أنا ما أقدر أكفر مسلماً يشهد أن ال إله
إال ال ّله وأن حممدً ا رسول ال ّله ،لو تعطيني الدنيا
كلها ما أستطيع ،ألين لست وص ًيا عىل الناس،
أليس كذلك يا أخوان؟ ورسول ال ّله (صىل ال ّله
عليه وسلم) وسلفنا الصالح من الصحابة وعىل
رأسهم الصحابة األخيار األفاضل ،هل ك ّفروا
من خرج عليهم من اخلوارج؟ أبدً ا يا أخوان هذا
اإلمام العظيم عيل(ريض ال ّله عنه) قال :ال من
الكفر هربوا إخواننا بغوا علينا.
بعدين يا أخوان أنت ملا تبقى عىل ما أنت عليه ،أو أنا عىل ما أنا عليه ،إذا ما اقتنعت
بكالمك ،وما اقتنعت بكالمي ،يعني ما نتعايش إال أن نتفق عىل كل يشء؟ هذا مستحيل
وأنا مع الشيخ حسن يف هذه النقطة وأنا ما أتيت هنا إال ألين أعرف بأن هناك رجالاً
أفاضل يقبلون الرأي والرأي اآلخر ،ومنهم هذا الشيخ الفاضل (الشيخ الصفار) الذي
أيضا ما ذكر عن الشيخ عبدالعزيز بن باز ،وهذا
رمزا وطن ًيا مهماً ً .
أنا أعتربه وبرصاحة ً
شيخي ،وأقسم بريب لكم أنه قد سئل يف مسجد امللك خالد وسئل بالنص :هل الشيعة
مسلمون أو كفار؟ قال :من أهل القبلة من املسلمني .وأنا قد سمعت وأنا عندي الكتاب
الذي هو نفسه كان يدرسنا هذا الكتاب (من صىل صالتنا واستقبل قبلتنا فهو املسلم له
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ما لنا وعليه ما علينا) كون املصطلحات أحيانًا ختتلف ،شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول
املصطلحات بسببها يقع اخلالف حتى بني أهل السنة.

ـ وأنا اتفق مع الدكتور توفيق ،العدل وحقوق اإلنسان ،سواء كان مسلماً أو
غري مسلم ،أنا مع الدكتور توفيق ،ألن الغربيني فيام بينهم العدل وحقوق اإلنسان ،أ ًيا
كان مذهبك ،وأ ًيا كان دينك ،وهذا هو اإلسالم ،يا أخوان ،عبدال ّله بن رواحة ملا ذهب
خيرص األثامر لليهود ،وأرادوا أن يرشوه يف املدينة ،قال :وال ّله لقد جئتكم من أحب
الناس إ َّيل ،وألنتم أكره عندي من القردة واخلنازير ،ولكن ال يمنعني حبي لرسول
ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم وبغيض لكم أال أعدل بينكم ،قالوا :هبذا قامت السموات
واألرض ،اعرتفوا بالعدالة ،السيد عدنان ملا
حتدث واالقتصاد عند أخي سعيد اخلباز احلقيقة
أن خادم احلرمني الرشيفني يف قضية االقتصاد
والتنمية يف املناطق ،ملس هذا يف مناطق كثرية،
عندكم منطقة جازان ،وهي منطقة سنية مائة
وتطورا،
باملائة ،هي كانت يف آخر املناطق تقد ًما
ً
وحتدث خادم احلرمني الرشيفني عن منطقة
جازان ،وعن منطقة نجران ،أنه مل يكن هناك
توازن يف التنمية يف بعض األحيان ،القضية هي توازن يسعى إليه خادم احلرمني الرشيفني
لتطوير املناطق التي أسامها هو حفظه ال ّله املناطق التي كانت متأخرة يف جمال التنمية ،وإن
شاء ال ّله خادم احلرمني الرشيفني بنفسه يقود هذه املسرية ،وبالتايل فالكل سيتعاون معه
إن شاء ال ّله ونسأل ال ّله له التوفيق والسداد وال ّله املوفق.

�سماحة ال�شيخ ال�صفار

أهيا األخوة :يف هناية هذا اللقاء أحب أن أشري إىل أن احلوار بالفعل حيتاج أن نتدرب
عليه ،و حيتاج إىل سعة صدر ،أن يسمع كل واحد رأي اآلخر ،وأن يتناقش ويتحاور معه،
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قد نتفق معه أو نختلف ،لكن هذا هو املطلوب أن نتحاور ،ومهم جدً ا أن حتصل مثل هذه
اللقاءات ،ويقول كل إنسان ما عنده ،قد تقبل ،وقد ال تقبل ،هذا أمر راجع لكل إنسان،
ولكن أن تسمع الطرف يتحدث أمامك هذا أمر مطلوب ،إهنا فرصة طيبة وقيمة ،املسائل
التي طرحت تراكامت عصور وأجيال ،ال نستطيع أن نحلها يف جلسة واحدة أو يف يوم
واحد.
اإلخوان األعزاء :الوقت تأخر ،وقد ال يستوعب ما بقي من وقت املداخالت،
ويلزم أن ننهي جلستنا ،وأنا حمرج من الدكتور منصور القطري ،واألستاذ مريزا
اخلويلدي ،األستاذ باقر الشاميس ،وآخرين طلبوا املداخلة.

أنا أعلم أن بعض اإلخوة احلارضين لدهيم
نقاش يف ما طرحه الدكتور ،ولعل الدكتور
أيضا لديه نقاش حول ما طرح من نقاط ،لكن
ً
ال نستطيع يف هذه اجللسة أن نتكلم بالتفصيل
عن كل النقاط ،فيكفينا يف مثل هذه اللقاءات
أن يستمع كل منا إىل اآلخر ،وأن يلتزم كل منا
باحرتام اآلخر ،وأن نتعهد أن أمورنا تناقش عرب
احلوار ،نعرتف بأن هناك مشاكل قائمة ،وال بد
أن نتعاون من أجل معاجلتها ،هناك مشاكل ،وهناك أناس لدهيم معاناة ،وهناك أصوات
متطرفة.

قبل أن أختم أحب أن أشري إىل ما ذكرتم فضيلة الشيخ ،عن أن واحدً ا يف الكويت
سب وتكلم عىل أم املؤمنني عائشة ،لعلكم مل تطلعوا أو اطلعتم ،علامء الشيعة يف الكويت
ّ
فورا أصدروا بيانًا ونرشوه يف اجلرائد الكويتية ،تربؤوا من هذا الكالم ،وأدانوا مثل هذا
ً
الكالم ،والبيان موجود ،إذن فإدانة مثل هذه املواقف هذا أمر مطلوب من كل األطراف،
أكرر شكري لفضيلة الشيخ ،وهذا ليس آخر لقاء ،هذا أول لقاء يف القطيف ،وإن شاء ال ّله
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تتواصل اللقاءات ليقول الشيخ ما عنده ،وتقولون ما عندكم ،واألمور تتضح إن شاء ال ّله
بشكل أجىل وأفضل ،أرجو أن نخرج من هذه اجللسة ونحن مرسورون بأصل التالقي،
وأصل التحاور ،ونسأل ال ّله سبحانه وتعاىل أن يوفقنا وإياكم إىل اخلري والصالح ،واحلمد
ل ّله رب العاملني.

ال�شيخ النجيمي

أنا اشكر الشيخ حسن ،وأنا أخربكم ليس يف قلبي يشء مما قيل هنا ،ما غضبت،
وما حصل عندي يشء ،أنا معكم صايف القلب ،وأنا هنا سمعت منكم رأ ًّيا ،وسمعتم
مني رأ ًّيا ،وهذا هو الذي نريده أنا والشيخ حسن ،وكام ما قال الدكتور منصور القطري
إذا كانت هذه الرومانسية فنحن مع الرومانسية،
خلونا يف الرومانسية احللوة ،يا إخوان أنا ليس
يف قلبي عىل أحد يشء أبدً ا ،فكل من سأل
عيل ،أو أراد أن يندد يب فله ذلك ،ألننا
واحتج ّ
نريد احلوار ،وكام قال هذا الشيخ الفاضل الشيخ
حسن ،وأنا أج ّله ،وأكرر أن كتابه (نحو عالقة
أفضل بني السلفيني والشيعة) ،هو كتاب ق ّيم،
يدل عىل رجل راجح العقل والرأي ،واحلوار
هو مفتاح لسامع الرأي والرأي اآلخر ،وكل ما طرحتم وتطرحون يف املستقبل أتقبله
بصدر رحب متا ًما ،وأقبل النقد ،وأبيح كل من انتقدين ،أو قال ّيف كال ًما ،فإين أساحمه
اآلن وبكرة وبعد بكرة.

ال�شيخ ال�صفار

ويف ختام اللقاء شكر سامحة الشيخ الصفار ضيفه الكريم الدكتور النجيمي عىل
زيارته وحديثه وكذلك رفقاءه الكرام ،واعتذر لطالبي املداخالت الكثريين ،بسبب تأخر
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الوقت ،ودعا الشيخ الصفار ضيوفه واحلارضين عىل رشفهم لتناول طعام العشاء.

وبعد ذلك تم توديع الضيوف الكرام بمثل ما استقبلوا به من حفاوة .عىل أمل
تكرار اللقاءات واستمرار التواصل بني أبناء الوطن الواحد ،استجابة لتعاليم ديننا
احلنيف ،وخدمة للمصلحة الوطنية ،وحتقي ًقا للتعايش والتعاون عىل الرب والتقوى.

وقد حرض اللقاء عدد كبري من الشخصيات العلمية والثقافية واالجتامعية من
خمتلف أنحاء املنطقة الرشقية ،من األحساء واخلرب والدمام والقطيف واجلبيل ،ومن
السنة والشيعة  .وقدر عدد احلارضين باملئات .مما يدل عىل جتاوب املواطنني مع هذه
املبادرات ،وأملهم يف نتائجها االجيابية ،وتطلعهم إىل عالقة أفضل بني خمتلف مكونات
املجتمع ،وخاصة بني السلفيني والشيعة.

مؤكدًا أنه سيلبي دعوات أخرى وجهت إليه من بعض الرموز الثقافية

النجيمي يكشف لـ «الوطن» تفاصيل زيارته للقطيف ولقائه المفتوح مع علماء الشيعة

«الرياض :خالد املشوح »

(((

جاءت زيارة رئيس قسم الدراسات املدنية بكلية امللك فهد األمنية ،عضو املجمع
الفقهي اإلسالمي ،األستاذ باملعهد العايل للقضاء الدكتور حممد بن حييى النجيمي إىل
القطيف ومشاركته يف لقاء مفتوح يف لقاء مع الشيخ حسن الصفار ،لتثري الكثري من
التساؤالت حول الزيارة ومغزاها يف هذا الوقت ،ودوافعها ،وملاذا وقف منها البعض
موقف املتحفظ ،وماذا يريد الشيخ النجيمي من زيارة القطيف؟.

مفتوحا مل جيد أي حساسية،
الدكتور النجيمي قال :إن الزيارة عادية ،وكانت لقاء
ً
وكان هناك حوار رصيح بينه وبني الشيخ حسن الصفار حول الكثري من املسائل التي تثري
التساؤالت ،وإن هذه اللقاءات جيب أن تستمر .جاء ذلك يف حوار لـ«الوطن» مع الشيخ
النجيمي وفيام ييل نصه:
Ü Üزيارتك إىل القطيف وحمارضتك التي حرضها أكثر من ألف شخص ،هل
كانت موجهة أم مرتبة؟ وما اهلدف منها؟.

((( جريدة الوطن ـ الجمعة  23جمادى اآلخرة 1429ﻫ الموافق  27يونيو 2008م العدد ()2828
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الزيارة كانت بدعوة شخصية من الشيخ حسن الصفار ،وكان يطالبني هبا منذ
سنتني ،ولظرويف الشخصية والعملية ،مل أستطع تلبية هذه الدعوة ،واحلمد ل ّله جاء
أيضا تلبية لدعوة إخوة كرام من رموز القطيف يف
الوقت لتلبيتها ،وقد جاءت الزيارة ً
مقدمتهم الدكتور حممد اخلنيزي ،واملهندس جعفر الشايب وغريهم ،وأؤكد أن الزيارة
مل تكن موجهة من أحد وال يقف وراءها أحد ،بل هي دعوة شخصية للقاء والتحاور
ولنتحدث سو ًيا وبصوت مسموع حول قضايا وطننا وأمتنا ،وهذا يف ظل مناخ إصالحي
يستوعب اجلميع ،وجييرّ مجيع اجلهود خلدمة بلدنا.
Ü Üأمل تكن هناك أهداف أخرى هلذه الزيارة؟.

أؤكد أن اهلدف هو الوصل والتواصل ،وإجراء حوار رصيح مع رشحية مهمة من
أبناء وطننا ،وإزالة اجلفاء الظاهري الذي كان موجو ًدا.
Ü Üأمل تكن هناك حوارات داخل ملتقى احلوار الوطني؟.

هذه خطوات مباركة يشارك فيها اجلميع حتت مظلة احلوار الوطني ،وأثمرت
ً
مناخا صح ًيا ،يشعر به اجلميع ،وهذا ال يعني أن تكون لنا حواراتنا الشخصية التي نقوم
هبا كدعاة وأهل فكر ودعوة ،ولألسف مل يكن هلذه احلوارات الشخصية مكان ،كان كل
منا يف مكانه ،وكل يف موقعه ،ولذلك ال بد من إعادة النظر وأن نقرتب من بعضنا البعض
ونتحاور ،يف عرض منهجنا السلفي عىل اإلخوة الشيعة ،حتى يسمعوا منا مبارشة ،ومن
خالل كتبنا املعتمدة ،ال من خالل أقوال تنقل عن املنهج السلفي ويكون النقل غري
واضح ،وقد تتسبب هذه األقوال يف حساسيات ،أما احلوار املصحوب بالنقاش فهو
املثمر والذي يؤدي إىل نتيجة.
Ü Üلقد أثارت زيارتك الكثري من االعرتاضات لدى بعض املشايخ وطالب
العلم ،فلامذا؟ وكيف تواجه هذه االعرتاضات؟.

كانت هناك بعض التحفظات من البعض ولكن أؤكد أهنا مل تكن كثرية ،ألن هناك
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من يعارض مبدأ الذهاب أصلاً  ،وهذا ال يتفق مع منهج الرسول صىل ال ّله عليه وسلم،
يف احلوار مع الفرق اإلسالمية ،بل مع غري املسلمني.
Ü Üولكن هل الوقت كان مناس ًبا لزيارتكم؟ هناك من يرى أنه مل يكن
مناس ًبا؟.

الوقت مناسب ،واحلوار جرى حول الوحدة اإلسالمية ،يف وقت نحن يف أمس
جسورا من التفاهم املشرتك مدت وال بد من مواصلة
احلاجة إىل هذه الوحدة ،وأعتقد أن
ً
الزيارات.
Ü Üملاذا مل يذهب معك بعض طلبة العلم واملشايخ إىل القطيف؟.

دعوت بعض اإلخوة من طلبة العلم ،وهناك من جاء معي وهناك من منعته ظروفه
واعتذر ،كذلك الشيخ حسن الصفار دعا لفي ًفا من الشيعة والسنة للقاء وجاؤوا.
Ü Üيف اعتقادك ما أبرز القضايا التي هي جديرة باملناقشة مع الشيخ حسن
الصفار وغريه يف القطيف؟.

قضايا كثرية ،وقد تطرقنا لبعضها ،وأمهها توضيح منهجنا يف توحيد العبادة ،وهو
أن ال ّله هو املستحق للعبادة ،وال يشاركه فيها أحد ،وأنه ال يدعى إالّ ال ّله ،وال يذبح
إالّ ل ّله ،وال ينذر إالّ ل ّله ،وال تطلب احلوائج إالّ منه سبحانه ،وهذا موضوع يعد حجر
الزاوية يف القضايا املشرتكة ،وال بد من وضع حسم هلا ،ونحن كلام اقرتبنا من منهج
رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم وصحابته رضوان ال ّله عليهم ،ابتعدنا عن اخلالف.
األمر الثاين :هو القرآن الكريم ،كتاب ال ّله عز وجل ،الذي ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه ،ويزعجنا وجود أصوات ،وإن كانت قليلة تقول إن القرآن الكريم غري
كامل ،وقد ألف شخص يدعى مريزا حسني حممد النوري كتا ًبا ،أسامه (فصل اخلطاب
يف حتريف كتاب رب األرباب) وقد توىف صاحبه  ،1320ومن هنا ال بد إلخواننا الشيعة
ٍ
وواف ينرش للتربؤ من هذا
من حسم املسألة بشأن مثل هذه الكتب ،بإصدار بيان شامل
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الكتاب وغريه ،تلك التي تثري شكوكًا حول كتاب ال ّله.

األمر الثالث :املوقف من صحابة رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،وأهل بيته
الكرام ،وأن من األصول عند أهل السنة واجلامعة ،عدالة صحابة رسول ال ّله صىل ال ّله
عليه وسلم ،وال جيوز القدح يف أحدهم عىل اإلطالق ،ألن القدح فيهم أو الشك فيهم
قدحا يف الدين ،ألهنم هم الذين نقلوا إلينا كتاب ال ّله ورويت عنهم سرية وسنة
يعد ً
رسولنا صىل ال ّله عليه وسلم.
وقد أكد يل الشيخ حسن الصفار أنه ال يوجد قرآن لدى الشيعة غري الذي بني دفتي
املصحف املوجود لدى كل مسلم ،والذي يقول غري ذلك إما جاهل أو مغرض ،وكذلك
ما يتعلق بصحابة رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،فمن يسبهم أو يمسهم إما جاهل أو
مغرض ،وقد أعجبني قول الشيخ الصفار ألنه قد يندس بني املسلمني من له ثأر تارخيي
لباسا دين ًيا ،وكان الشيخ الصفار دقي ًقا يف كتابه (نحو عالقة أفضل بني
يريد أن يلبسه ً
السنة والشيعة).
ولكن هناك يف اجلانب السني من لديه موقف يضاد الشيعة وقد يكفرهم.

أشخاصا بعينهم ،ولكن عندنا مبدأ أننا قد نقول إن
ال أعرف سن ًيا واحدً ا يكفر
ً
هذا فعل كفر ،وإن هذا القول كفر ،وقد ال يؤدي إىل كفر القائل أو الفاعل ،فهناك رشوط
مكرها ال
ثالثة للتكفري هي :العلم والتعمد واالختيار ،فإن كان جاهلاً أو متأولاً أو
ً
يمكن تكفريه ،هلذا فام نسمعه من بعض علامء أهل السنة من تكفري من قال كذا أو فعل
أشخاصا بأعينهم ولكن يقصد األقوال واألفعال.
كذا هو ال يقصد
ً
Ü Üأمل تشعر بأية حساسية وأنت تتحدث يف لقاء القطيف؟.

وفرحا باللقاء ،لدرجة أنني فوجئت
احلقيقة أنني رأيت كل خري ،ترحي ًبا ومودة
ً
بالعدد الكبري من احلضور ،وبعد اللقاء كان احلرص عىل السالم من احلضور.
Ü Üهل حدث كالم خاص بعد أو قبل اللقاء بينك وبني الشيخ حسن الصفار؟.

�����������������������������������������������������������������������������J

137

قبل اللقاء املفتوح كان هناك لقاء مصارحة مع الشيخ حسن الصفار ،وكان كعادته
حيا يف قوله.
رص ً
Ü Üاملرجعية السياسية واملرجعية الدينية وكيفية االتفاق عىل الثانية خاصة إذا
كانت لدى البعض خارج احلدود؟.

املرجعية السياسية لنا مجي ًعا متفقون عليها ،وال يمكن أن تكون خارج احلدود،
وهي خط أمحر ال يمكن ألحد جتاوزه ،فنحن نعيش يف كيان سيايس واحد ،وهو الدولة
السعودية ،التي تراىض عليها اجلميع قبل  260سنة ،أما املرجعية الدينية ،فهناك مرجعية
لدى اإلخوة الشيعة خارج البالد ،فيام يتعلق بأمور مذهبهم ،وال نجد أي حساسية
لذلك ،ما دامت ال عالقة هلا بالسياسة.
Ü Üهل تؤيد انضامم الشيعة للمرجعية الدينية يف البالد؟ أعني هيئة كبار
العلامء؟.

الذي يريد أن ينضم إىل هيئة كبار العلامء ال بد أن يلتزم برأي املرجعية الدينية،
ويتفق عىل األصول التي تنطلق منها ،وااللتزام بام بعدها ،فهل يقبل اإلخوة الشيعة
ذلك؟.
Ü Üهل ستكرر هذه الزيارة يف لقاءات مفتوحة من نفس النوع؟.

نعم سأكررها ،وقد تلقيت دعوة من الشيخ عادل بو مخسني املدير العام ملركز
البصائر والتنمية االجتامعية باألحساء ،وسوف ألبيها بإذن ال ّله ،وعلمت أن الشيخ
هاشم السلامن من مراجع الشيعة يف األحساء يريدين أن أزوره وسوف أقوم هبذه الزيارة،
وطلب مني اإلعالمي وعضو جملس الشورى حممد رضا نرص ال ّله زيارة القطيف يف شهر
شعبان املقبل بإذن ال ّله وسوف ألبي الزيارة ،ووجهت يل دعوة من الشيعة الذين يسكنون
يف الدمام وأصلهم من األحساء وسوف ألبي الزيارة قري ًبا.

النجيمي :نحن ضد التكفير ..والحوار هو أقصر الطرق للتفاهم

(((

Ü Üالنجيمي :ابن باز أفتى في لقاء عام بأن الشيعة مسلمون من أهل
القبلة.
Ü Üالصفار :على رموز المنهج السلفي المعتدل أن يتبرأوا من بيان الـ .22
Ü Üالسيف :نطالب بالتعامل معنا كبشر.
Ü Üمحمد الصفار :الفتاوى التكفيرية التي ال يفيد معها مجرد التحلي بروح
التفاؤل.

رفضا لتكفري
قال الشيخ حممد النجيمي بأن املدرسة السلفية من أكثر املدارس ً
املسلمني من أتباع املذاهب األخرى ،وأن العلامء الـ  22املوقعون عىل البيان «املتطرف»
ال يمثلون مرجعية ألهل السنة.
وأضاف يف حمارضة تناولت الوحدة الوطنية وسط حضور حاشد بمكتب الشيخ
حسن الصفار بالقطيف مساء اخلميس أن «ما يشاع» عن السلفيني بشأن التساهل يف
مسألة التكفري هو «كالم غري صحيح وتدحضه النصوص والدالئل».

مشد ًدا عىل أن التكفري يعد خ ًطا أمحر وفق املنهج السلفي الصحيح ،مستشهدً ا
بحديث «من صىل صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فهو مسلم له ما لنا ،وعليه ما
علينا».
((( شبكة راصد اإلخبارية ـ 2008 / 6 / 21م
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كام دعم قوله بآراء ونصوص من أمهات املصادر التي يعتمدها السلفيون .متهماً
تنظيم القاعدة بتشويه التيار السلفي عربممارساته.

وأورد النجيمي عدة ثوابت رأى أمهية االتفاق عليها «حتى ال تعطى الفرصة
للمتطرفني من اجلانبني لالعتداء عليها» وهي القرآن الكريم والنبي األكرم وأهل البيت
والصحابة.
غري أن النجيمي أخفق بوضوح بحسب متابعني ضمن معاجلته لفتوى رجال
الدين السلفيني الـ  22التي كفروا فيها املسلمني الشيعة.

فهو يف الوقت الذي أوضح أنه «يف خط غري خطهم» وأهنم ليسوا مرجعية ألهل
السنة حاول يف املقابل التقليل من وقع الفتوى بالقول أهنا مل تستهدف مجيع الشيعة
وإنام جاءت ر ًدا عىل «ممارسات طائفية» ارتكبها بعض الشيعة يف غرب بريوت الشهر
املايض.
وأمام املئات من الشخصيات املثقفة والعلامء والوجهاء من خمتلف مناطق البالد
دعا الشيخ حسن الصفار الرموز السلفية املعتدلة يف السعودية إىل التصدى للبيانات
التكفريية.

مضي ًفا بأن «الشيعة يف اململكة وغريها من بالد العامل جمروحون من بيان الـ 22عا ًملا
سعود ًّيا وينبغي عىل رموز املنهج السلفي املعتدل أن يتربأ علنا مما قالوا».

وشدد النجيمي عىل أمهية احلوار «فهو أقرص الطرق حتى لو مل نتفق يف كل يشء»
مؤيدً ا دعوة الصفار إىل «حمارصة األصوات املتطرفة كام حورصت القاعدة سياس ًّيا بعد
أن تم التعامل معها بحزم».
«رمزا وطن ًّيا مهماً » مستشهدا
ربا إياه
ً
كام أثنى النجيمي عىل شخصية الصفار معت ً
عدة مرات بمقاطع من كتاب الصفار «نحو عالقة أفضل بني الشيعة والسلفيني» واص ًفا
كبريا.
الكتاب بأنه حيمل وع ًيا وحدو ًّيا وطن ًّيا ً
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الصفار الذي طالب بفتح وسائل االعالم الرسمية املحلية أمام املواطنني الشيعة
لعرض وجهة نظرهم حض باملقابل السلفيني عىل دراسة الفكر الشيعي من مصادره
األصلية لالطالع عىل حقيقة الفكر.

مداخالت

إىل ذلك انتقد الدكتور توفيق السيف يف مداخلته «تناول القضايا بصورة رومانسية
متفائلة» منته ًيا إىل أن هذا االسلوب لن حيل املشلكة.

ودعا إىل االعرتاف بوجود مشاكل حقيقية يف اململكة كسائر بالد العامل مطال ًبا
برشا وبمعزل عن أدياهنم أو
برتسيخ العدل كقيمة إنسانية وحق للجميع بصفتهم ً
مذاهبهم.
من جهته أكرب الشيخ حممد الصفار حتيل النجيمي بروح التفاؤل «التي بلغت حد
القفز عىل األشياء بإنكاره وجود مشكلة التكفري لدينا يف اململكة».

وضمن تفنيده لطرح النجيمي قال الصفار« :نحن أمام زخم من الفتاوى التكفريية
التي ال يفيد معها جمرد التحيل بروح التفاؤل».

سار ًدا هبذا الصدد عد ًدا من الفتاوى التكفريية بحق الشيعة صادرة عن رموز
سلفية بارزة كمفتي اململكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز ،والشيخ عبد ال ّله بن

جربين ،مطال ًبا باختاذ مواقف حازمة تعالج هذه الفتاوى.

ور ًدا عىل ذلك نسب النجيمي للشيخ بن باز قولاً قاط ًعا يعترب فيه الشيعة مسلمني
من أهل القبلة جوا ًبا عىل استفتاء ضمن لقاء عام بمسجد خالد بن الوليد يف الرياض.
وأثنى الدكتور السيد عدنان الشخص عىل «الكالم الطيب الذي نسمعه يف كل
مكان» مطالبا املعتدلني السلفيني باختاذ مواقف حاسمة يف مقابل الفتاوى التكفريية التي
ترض بالوحدة الوطنية.
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كام وصف املهندس جعفر الشايب خطاب النجيمي بـ «املغرق يف الرومانسية
والتفاؤل» منتقدً ا تغليب اجلانب الديني يف العالقة بني املواطنني.
مطال ًبا باالنتقال إىل ما وصفها بمرحلة جديدة جتنح إىل تغليب اجلامع الوطني
واإلنساين واحلالة املدنية يف العالقة بني املواطنني.

عضو لجنة المناصحة زار القطيف وألقى محاضرة تطرقت إلى قضايا تهم
(((
الشارع اإلسالمي

الشيخان الصفار والنجيمي يدعوان إلى التصدي بحزم للتكفيريين

القطيف ـ منري النمر

دعا عضو جلنة املناصحة الدكتور الشيخ حممد النجيمي إىل نبذ التطرف
أخريا
الديني والتصدي له بحزم شديد ،ملفتًا إىل أن بيان ال 22شيخا الذي صدر ً
ووجه ضد إحدى طوائف املسلمني (الشيعة) كان متطر ًفا وغري منسجم مع الوحدة
الوطنية ،حمد ًدا موقفه منه بقوله« :لست معهم ولست من خطهم الفكري ،وأنا
أؤمن باملرجعية الرسمية التي ال تكفر املسلمني» .يف إشارة منه هليئة كبار العلامء.
كام دعا الشيخ حسن الصفار إىل رضورة أن يتصدى السلفيون املعتدلون إىل
البيانات املتطرفة التي تصدر ،وقال« :إن الناس يف القطيف وغريها من مدن العامل
جمروحون من بيان ال 22عا ًملا سعود ًيا ،وينبغي عىل رموز املنهج السلفي املعتدل أن يتربأ
علنًا مما قالوا ليطغى صوت االعتدال عىل صوت التطرف ولتحارص هذه األصوات كام
حورصت القاعدة سياس ًّيا بعد أن تم التعامل معها بحزم» .وهو ما أيده النجيمي خالل
((( جريدة الرياض ،السبت  17جمادى اآلخرة 1429ﻫ ـ  21يونيو2008م ـ العدد .14607
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حمارضته التي وصفها حضور بـ«بحاملة الرسائل الواضحة».

والنجيمي الذي استضافه الشيخ حسن الصفار مساء (اخلميس) يف مكتبه يف مدينة
القطيف ألقى حمارضة تناول فيها الوحدة اإلسالمية ،واستمع له نحو ألف شخص ،بينهم
شخصيات دينية واجتامعية وثقافية حرضت من خمتلف مناطق الرشقية.

وتطرق إىل قضايا هتم الشارع اإلسالمي ،بل هي من صميم اهتامماته ،إذ شدد
عىل أن املنهج السلفي الصحيح يضع التكفري كخط أمحر ،وأنه ال يؤمن بالتكفري ،وقال
صحيحا« :من صىل صالتنا ،واستقبل
مستشهدً ا بحديث نبوي يعتربه كبار علامء السلف
ً
مشريا إىل أن هذا النص موجود
قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فهو مسلم له ما لنا ،وعليه ما علينا»ً ،
يف كتاب «العقيدة الطحاوية» ،مشد ًدا عىل أن األصل لدى السلفيني عدم التكفري ،وأهنم
ال يكفرون األشخاص ،بل يكفرون األفعال الصادرة عن املسلم.

صحيحا،
ورأى أن ما يشاع عن السلفيني يف العامل اإلسالمي بشأن التكفري ليس
ً
حمملاً القاعدة مسؤولية تشويه التيار السلفي ،وقال« :إن النصوص التي أقرؤها لكم
تدحض ما يدعيه التكفرييون جتاه الطوائف اإلسالمية األخرى» ،مضي ًفا «إن املنهج
السلفي منفتح يف األصل ،فحتى يف الفقه اإلسالمي يدرس الطالب كت ًبا ملذاهب أخرى،
ويف االقتصاد يدرسون كتاب اقتصادنا لإلمام حممد باقر الصدر ،وهو شيعي من النجف
يف العراق».
رمزا وطن ًّيا ،وصفه بـ«املهم جدً ا»،
واعترب النجيمي أن الشيخ حسن الصفار يمثل ً
وقال مستشهدً ا بكتاب للصفار« :إن كتاب (بني عالقة أفضل بني الشيعة والسنة) حيمل
كبريا» ،مضي ًفا «هناك أسس حتكم العالقة بيننا كمواطنني ،وجتعلنا
وع ًيا وحدو ًّيا وطن ًّيا ً
متحدين» ،واض ًعا إياها يف ثالث نقاط ،هي أن مجيع سكان البالد مسلمني يؤمنون بقرآن
واحد ال يأتيه الباطل أبدً ا ،وأن مجيع الطوائف اإلسالمية حتب الرسول وتؤمن برسالته
الساموية ،وأن اجلميع حيب أهل البيت ويعترب حبهم فضل كام حيب اجلميع صحابته،
ملفتًا إىل أن االختالف يكمن يف رؤية أفضلية هذا الصحايب عىل سواه من الصحابة.
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وشدد عىل أن ال حل خيرج األمة اإلسالمية من نزاعها الداخيل ،إال احلوار
واالنفتاح واالجتامع الذي يفهم كل واحد منه اآلخر ،ويف هذه النقطة أكد الشيخ حسن
الصفار عىل رضورة أن يدرس طالب العلم السلفيني كت ًبا شيعية كي يتمكنوا من معرفة
حقيقة تفكري الشيعة ،وقال« :جاءين قبل أيام عدة صحفي أمريكي ،فسألني هل تضع
يف مكتبتك كت ًبا سنية ،فأجبته يوجد حتى الكتاب املقدس لديكم ،فانبهر الصحفي
األمريكي بمدى االنفتاح الذي حتمله املكتبة» ،مضي ًفا «ال بد أن ننفتح عىل بعضنا كي
يفهم كل واحد منا اآلخر».

وتابع بقوله« :ال تزال هناك إرادة جادة يف الوحدة ،فام يقوم به خادم احلرمني
الرشيفني من حوار يف مكة املكرمة يطمح إليه الكثري من علامء األمة اإلسالمية ،كام
أننا نتحمل مسؤولية إنجاح هذه التطلعات الوحدوية التي تعطي األمل داخل األمة
اإلسالمية».
من جانبه شدد النجيمي عىل أن قيادة البالد تنسجم كل ًيا يف دعم مرشوع الوحدة
حوارا داخل ًيا ،وبعد النجاح الكبري أطلق
الوطنية« ،بل إن خادم احلرمني الرشيفني أطلق
ً
حوارا إسالم ًّيا إسالم ًّيا ،وأتبعه بحوار بني األديان».
ً

خالل محاضرة ألقاها في مكتب الصفار

(((

النجيمي :قيادة البالد تنسجم كل ًيا في دعم مشروع الوحدة الوطنية

القطيف  -جعفر تركي

استضاف الشيخ حسن الصفار يف مكتبه بمدينة القطيف مساء اخلميس املايض
عضو املجمع اإلسالمي أستاذ الدراسات اإلسالمية يف كلية امللك فهد األمنية الشيخ
حممد النجيمي يف حمارضة بعنوان «أصول جيب أن يتفق عليها املسلمون ووجوب الوحدة
الوطنية» .وتطرق النجيمي يف حمارضته التي حرضها نحو ألف شخص بينهم شخصيات
دينية واجتامعية وثقافية حرضت من خمتلف مناطق الرشقية إىل األسس التي حتكم العالقة
بيننا كمواطنني ،وجتعلنا متحدين ،وفصلها يف ثالث نقاط ،هي أن مجيع سكان البالد
مسلمون يؤمنون بقرآن واحد ال يأتيه الباطل أبدً ا ،وأن مجيع الطوائف اإلسالمية حتب
الرسول وتؤمن برسالته الساموية ،وأن اجلميع حيب أهل البيت ويعترب حبهم فضلاً كام
حيب اجلميع صحابته .وذكر أنه ال حل خيرج األمة اإلسالمية من نزاعها الداخيل ،إال
احلوار واالنفتاح واالجتامع الذي يفهم كل واحد منه اآلخر .و شدد النجيمي عىل أن
قيادة البالد تنسجم كل ًيا يف دعم مرشوع الوحدة الوطنية ،بل إن خادم احلرمني الرشيفني
((( صحيفة اليوم ،األحد 1429/6/1ﻫ الموافق 2008/6/22م عدد 12791
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حوارا إسالم ًّيا إسالم ًّيا ،وأتبعه بحوار
حوارا داخل ًيا ،وبعد النجاح الكبري أطلق
أطلق
ً
ً
بني األديان .من جانبه أكد الشيخ حسن الصفار عىل رضورة أن ننفتح عىل بعضنا كي
يفهم كل واحد منا اآلخر ،و أكد أنه ال تزال هناك إرادة جادة يف الوحدة ،فام يقوم به خادم
احلرمني الرشيفني من حوار يف مكة املكرمة يطمح إليه الكثري من علامء األمة اإلسالمية،
كام أننا نتحمل مسؤولية إنجاح هذه التطلعات الوحدوية التي تعطي األمل داخل األمة
اإلسالمية.

لقاء مألته الصراحة والمحبة

(((

الشيخ حممد الصفار

ّ
حل الشيخ حممد بن حييى النجيمي ضي ًفا عىل القطيف بمنزل الشيخ حسن الصفار
مساء اخلميس  1429/6/15ﻫ ،والنجيمي هو خبري باملجمع اإلسالمي الدويل ورئيس
الدراسات اإلسالمية بكلية امللك فهد األمنية ،وعضو جلنة املناصحة بوزارة الداخلية.
جاء الضيف ومعه باقة ورد ضمت عد ًدا من رجال األعامل والدعاة من مملكتنا
وحرصا منه لعطاء أفضل من حيث الدليل واحلجة ،اصطحب معه بعض الكتب
احلبيبة،
ً
ليعود إليها كلام دعت احلاجة ،وليستشهد بنصوص مكتوبة مبينًا أهنا مستند للسنة
السلفيني يف اململكة العربية السعودية.

امتاز الشيخ باهلدوء أثناء العرض كام أمتاز بالرصاحة والشجاعة فيام عرضه،
وكذلك مت ّيز بحسن االستقبال لكل املالحظات واملداخالت التي أعقبت حمارضته
القيمة.
قسم الشيخ النجيمي ما عرضه إىل شقني:
ّ

((( جريدة الوسط ،االثنين  23يونيو  2008الموافق  19جمادى اآلخرة  1429ﻫ العدد .2117
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قدم لألول منهام بنص من كتاب (العقيدة الطحاوية) وهو مقرر يدرسه طالب
كلية الرشيعة يف سنواهتم األخرية ،والنص الذي عرضه هو حديث رشيف للمصطفى
حممد صىل ال ّله عليه وآله وصحبه وسلم (من صىل صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا
فهو املسلم له ما لنا وعليه ما علينا).

وأشار إىل أن احلديث حدد العالقة بني املسلمني ،ليؤكد أن أهل السنة والسلفيني
رفضا قاط ًعا أن يكفروا من قال ال إله إال ال ّله وأن حممدً ا رسول
بصفة خاصة يرفضون ً
ال ّله ،وأن ما يشاع عن أن السلفيني يكفرون اآلخرين ،ويتجرأون عىل تكفريهم ،هو
كالم غري صحيح تدحضه النصوص وتدحضه الدالئل ،وأشار إىل كتاب (ضوابط تكفري
املعينّ ) تأليف عبدال ّله بن جربين ،وتقديم عدد من املشايخ ،ليبني أن التكفري إذا ما صدر
فحدوده ضيقة جدً ا للضوابط التي وضعها العلامء ،وملخص ما نقل الشيخ النجيمي أن
الكتاب (يبني الضوابط وحيذر من تكفري املسلمني إال بدليل يكون مثل الشمس يف رابعة
النهار).
ويف الشق الثاين حتدث بأرحيية مجيلة عن األصول التي جيب أن يتفق عليها املسلمون
حتى ال تتاح فرصة للمتطرفني من اجلانبني لتمزيق األمة وتفريقها.

شجاعة الشيخ النجيمي ورصاحته وحسن استامعه كانت عوامل مؤثرة يف إثراء
كلمته بمجموعة من املداخالت ،وكانت مداخلتي ترتبط بالشق األول من حديثه ،فبعد
أن شكرته عىل كلامته الطيبة ،أثنيت عىل روح التفاؤل فيه وقلت :وليسمح يل بأن أقول
روح القفز عىل األشياء حينام اعترب أنه ال يوجد عند إخواننا السلفيني يف بالدنا احلبيبة،
فتاوى تكفريية مستعينًا بالنص الذي قرأه من كتاب العقيدة الطحاوية ،ثم قلت :بني
يدي نصوص لكتاب (الكنز الثمني يف فتاوى ابن جربين) ،وقد ورد فيه سؤال من أحد
إخواننا السنة أشار فيه أنه يعمل موظ ًفا برشكة أرامكو وأنه يعمل مع الرافضة يف القسم
نفسه وجرت العادة عىل االشرتاك يف وجبات الطعام خالل وقت الدوام ويكون األكل
مجاع ًيا ،وقد يتخلل ذلك من الضحك واملزاح ما قد يضعف عند املسلم قضية الوالء
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والرباء والغرية عىل هذا الدين ،فكان السائل مشغول البال بام جيب عليه رش ًعا.
فكان جواب الشيخ ابن جربين:

عليك أن حتاول االنتقال إىل جهة أخرى ال يوجدون هبا ،أو ال يكون هلم سلطة
فيها ،فإن مل جتد قري ًبا فعليك أن تظهر هلم املقت واالحتقار ،والسخرية منهم ،وأن ال
يكون لك انبساط معهم ،وال انرشاح صدر.

ثم انتقلت إىل نص من كتاب (جممع فتاوى ومقاالت متنوعة) للشيخ عبد العزيز
بن باز ،وقد أجاب حني سئل عن موقفه من مبدأ التقريب بني أهل السنة والرافضة
بقوله:
التقريب بني الرافضة وبني أهل السنة غري ممكن ،ألن العقيدة خمتلفة ،فعقيدة أهل
السنة واجلامعة توحيد ال ّله وإخالص العبادة ل ّله سبحانه وتعاىل ...واستمر يف كالمه
إىل أن قال :والرافضة خالف ذلك ،فال يمكن اجلمع بينهام كام أنه ال يمكن اجلمع بني
اليهود والنصارى والوثنيني وأهل السنة ،فكذلك ال يمكن التقريب بني الرافضة وبني
أهل السنة الختالف العقيدة التي أوضحناها.

أما فيام ذهبت إليه يا شيخنا النجيمي من القول إنه حتى لو وجد تكفري فإن التكفري
خط أمحر ويف أضيق احلدود ،فلتسمح يل أن أقول إن باب التكفري واسع بعض اليشء
يف بالدنا ويشمل حتى القضايا اإلنسانية ففي كتاب (100سؤال وجواب يف العمل
اخلريي) صادر عن هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية ،مكتب اإلحساء ،وهو مطبوع وموزع
ومتوافر هنا.
يسأل السائل فيه :إذا كان املترضرون غالبيتهم مبتدعة فهل جيوز للمؤسسات
اخلريية اإلسالمية مساعدهتم؟
فأجابه الشيخ بن جربين :ال جيوز للمسلمني مساعدة املبتدعة كالرافضة
والقبوريني وأهل الديانات املبتدعة كالنصريية والدروز والقاديانية والسيخ والربيلوية
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والبعثية ونحوهم ،وذلك أهنم حياربون أهل السنة وحيرصون عىل ما يرض باملتمسكني،
واذا كانوا كذلك فليسوا أهلاً للمساعدة ويعترب ما أصاهبم من غرق أو خسف أو قحط
أو مرض كعقوبة من ال ّله فال جتوز إغاثتهم بل ختتص اإلغاثة بأهل السنة واجلامعة.

روحا من التفاؤل لكننا
ثم قلت للشيخ الضيف النجيمي :شيخنا أنتم حتملون ً
أمام زخم كبري من الفتاوى املعارصة واحلالية وآخرها البيان الصادر بتوقيع (22عا ًملا
سلف ًيا) ،احلل أن نقول إن هناك مشكلة وأمثالكم يسعى إىل حل هذه املشكلة وما ذلك
عىل ال ّله بعزيز إذا توافرت جهود املخلصني أمثالكم ،وإىل هنا انتهت مداخلتي.
ختا ًما سأشري إىل أنني استغربت من الشيخ النجيمي حماولة تفسريه لكلمة الرافضة
التي نعلم أننا املعنيون هبا ،ولكنه حاول حتريكها يمنة ويرسى ،واألمر الثاين حماولة تربيره
التي أراها غري موفقة لبيان الـ ( )22اآلنف الذكر ،لقد حاول إجياد خمرج هلم مع إشارته
أنه ليس مع البيان.
إننا نعقد األمل عىل الرصاحة التي تسود بيننا ،وعلينا أن نبدأ اخلطوات الطيبة التي
تعيدنا إىل الصفاء اإلسالمي األصيل.

رويترز :رجل دين ُسني سعودي بارز يزور الشيعة لتهدئة التوترات

(((

الرياض ـ اندرو هاموند

بارزا التقى هذا
قالت مصادر شيعية يوم اخلميس ان رجل دين سعود ًيا ُسن ًّيا ً
الشهر بزعامء األقلية الشيعية يف حماولة لتهدئة الغضب بشأن فتوى أصدرها رجال دين
متشددون تصف التشيع بأنه بدعة.

وأضافوا أن الشيخ حممد النجيمي اجتمع األسبوع املايض مع رجل الدين الشيعي
البارز حسن الصفار وزعامء دينيني وحمليني آخرين يف القطيف باملنطقة الرشقية حيث
يعيش أغلب الشيعة يف اململكة.

وأصدرت جمموعة من  22رجل دين ُسن ًّيا فتوى هذا الشهر قالوا فيها إن مجاعة
مناهضا
حزب ال ّله الشيعية يف لبنان تتظاهر بأهنا تعمل ضد ارسائيل كي ختفي برناجمًا
ً
للسنة وأن التشيع له «أصول كُفرية».
ُ
السنة املعتدلني
وقال جعفر الشايب الذي حرض اللقاء مع النجيمي إن رجال الدين ُ
يرغبون عىل ما يبدو يف حماولة احلد من آثار الفتوى والتأكيد عىل املوقف املعتدل لعلامء
((( وكالة رويترز لألنباء ـ 2008 / 6 / 28م
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السنة.
الدين ُ

ويف حترك تصاحلي آخر قام الزعيم القبيل البارز خملف الشمري وهو من مدينة
اخلرب السنية القريبة والتي ال توجد هبا مساجد للشيعة بخطوة نادرة حيث ذهب اىل
مسجد شيعي يف القطيف أثناء صالة اجلمعة التي أمها الشيخ الصفار.

ويمثل الشيعة بالسعودية التي تتبنى املذهب الوهايب السني أقلية ترتاوح بني 10
و 15باملئة.

ونأى النجيمي وهو عضو بمجمع الفقه االسالمي بنفسه عن الفتوى وعن اهتام
الشيعة بالكفر.

ونقل موقع الشيخ الصفار عىل شبكة االنرتنت  www.saffar.orgعن النجيمي
قوله «أما جمموعة االثنني وعرشين (الذين أصدروا الفتوى)  ..أنا لست معهم ولست
منهم  ...وأنا يف خط غري خطهم».
رفضا قاط ًعا ..والسلفيني بصفة خاصة أن
وأضاف أن «أهل السنة يرفضون ً
يكفروا من قال ال إله إال ال ّله وأن حممدً ا رسول ال ّله».
ومل يتسن احلصول عىل تعليق فوري من النجيمي.

وقال الشمري إنه كانت هناك خماوف من أن تؤجج الفتوى توترات اجتامعية
يف املنطقة الرشقية املنتجة للنفط باململكة وتفسد احلوار بني األديان الذي بدأه العاهل
السعودي امللك عبد ال ّله.
جرهم إىل ما حياول البعض جرهم اليه.
وأضاف أهنم لن يسمحوا بأن يتم ّ

ويقود امللك عبد ال ّله جهو ًدا إلقامة حوار بني املسلمني واليهود واملسيحيني وأهل
الديانات األخرى ،لكن الشيعة يقولون إن رجال الدين السعوديني بحاجة إىل تسوية
خالفاهتم معهم أولاً .
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ووصف رجال دين سعوديون التشيع بأنه بدعة كام أثار تزايد النفوذ السيايس
للشيعة يف العراق ولبنان قلق احلكومة ورجال الدين.

واهتمت وكالة األخبار السعودية ،وهي مجاعة معارضة مقرها واشنطن ،احلكومة
بمحاولة تقليص ظهور األقلية الشيعية يف وسائل االعالم.

وقالت يف بيان أن احلكومة السعودية متنع وسائل اإلعالم من تغطية أي مناسبات
شيعية يف البالد.

استضافة
الدكتور ال�شيخ عبد الرحمن املحرج
بتاريخ 1430/4/5ﻫ
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Ü
Ü
Ü

Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

«Üاستشاري في القضايا األسرية والزوجية».
Üحاصل على بكالوريوس شريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
 Üماجستير في التشريع الجنائي اإلسالمي أكاديمية نايف العربية للعلوم
األمنية ،ويحضر المرحلة المنهجية من الدكتوراه في التشريع الجنائي
اإلسالمي في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
Üحاصل على شهادة الدكتوراه في العالج األسري من جامعة كولومبوس
بأمريكا.
Üمتخصص في اإلصالح األسري وحل المشاكل الزوجية واألسرية منذ 20
سنة.
Üله سلسلة كتب بعنوان الهروب بلغت  12جز ًءا.
Üله مجموعة كتب تحت الطبع بعنوان (كن خلو ًقا).
Üمستشار في مركز مودة لإلصالح االجتماعي بجدة.
Üمتعاون سابقًا مع مشروع ابن باز الخيري للمساعدة على الزواج.
Üيلقي كثي ًرا من المحاضرات والكلمات في المساجد والمدارس.
Üله مشاركات إعالمية في إذاعة القرآن الكريم والقناة الثانية في التلفزيون
السعودي والقناة اإلخبارية وقناة المجد العالمية.

«تيارا وسط ًيا» من
قال الداعية املعروف الشيخ عبدالرمحن املحرج إن هناك
ً
السلفيني السعوديني يرغبون يف االنفتاح واحلوار مع مواطنيهم الشيعة لوال معوقات
االنكفاء الشيعي ومسألة الصحابة.

واعترب املحرج يف حمارضة ألقاها مساء الثالثاء يف جملس الرضا بالدمام «جملس سادة
الشخص» يف 2009/4/1م أن «احلاجز الرئييس لدى هؤالء الوسطيني بل والكثري من
املتشددين كان وما زال هو اللعن والشتم للصحابة والطعن يف رشف السيدة عائشة».

وأوضح يف حمارضته التي جاءت بعنوان «التسامح» وقدم هلا الدكتور السيد
تيارا وسط ًيا من السلفيني يف اململكة يرغبون باالنفتاح واحلوار
عدنان الشخص أن هناك ً
مع أبناء وطنهم من الشيعة خاصة العلامء منهم.
مستدركًا بأن «احلاجز الرئييس» أمام هذا االنفتاح هو انكفاء عامة الشيعة عىل
أنفسهم ،إىل جانب مسألة اللعن والشتم للصحابة والطعن يف رشف السيدة عائشة ،عىل
حد تعبريه.

وعقب أنه ومن خالل لقاءات متعددة مع بعض رموز وعلامء الشيعة يف اململكة
علم منهم بأن هذين األمرين غري موجودين لدى الكثري من أبناء املجتمع الشيعي بل
صحيحا فذلك يعني
منهي عنهام من عدد من املراجع مضي ًفا أنه إن كان هذا الكالم
ً
بأن هذا احلاجز ليس له وجود ،وعلينا البدء يف االلتقاء واالنفتاح واحلوار مع بعضنا
البعض.
مؤكدا مرة أخرى بأن هناك من يعرفهم من العلامء واملثقفني يف الرياض من عربوا
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له عن استعدادهم لاللتقاء مع إخواهنم الشيعة واالنفتاح عليهم.

داعماً كالمه بتوجيه دعوة لرموز الشيعة ومثقفيهم لزيارته يف الرياض كخطوة أوىل
للبدء يف عمل منهجي يزيل هذا الرتاكم اجلليدي يف العالقة بني الطرفني.

وقال بأن كالمه هذا نابع من القلب ليصل إىل القلب مبارشة ،وأنه يتمنى أن يأيت
اليوم الذي جيد فيه الشيعة والسنة يف هذا البلد يزورون املسؤولني سو ًّيا وعىل رأسهم
خادم احلرمني الرشيفني .أو أن يقوموا ببعض األعامل الدينية املشرتكة كأداء مناسك
العمرة مثلاً .
ثم بعد انتهاء الضيف من حمارضته ،جاء دور املداخالت التي ابتدأها السيد
ومعربا عن
هاشم الشخص((( مرح ًبا بالشيخ
ً
سعادته ورسوره الكبري بالكالم الذي سمعه
موضحا بأنه من املؤيدين وامللبني ملثل هذه
منه،
ً
الدعوات الصادقة.
ثم داخل الشيخ حسن الصفار مداخلة
مستفيضة أكد فيها عىل وجود املتشددين لدى
الطرفني ،وأن ذلك جيب أن ال يكون عائ ًقا أمام
التقدم نحو التسامح بني بعضنا البعض.

كام أكد عىل وجود عدد من الفتاوى والكلامت لعدد من مراجع الطائفة الشيعية
الكبار التي تنهى عن التعرض أو التعدي عىل رموز السنة ،مستشهدً ا بعدد من النصوص
آلية ال ّله السيد السيستاين وآية ال ّله السيد اخلامنئي خاصة اخلطبة التي ألقاها يف عيد
الغدير املايض.
ثم أتبع كالمه بأن ما خلق هذا اجلو من عدم التسامح بني الطرفني داخل اململكة
هو وجود التمييز يف التعامل بني الطرفني.
((( عالم دين مؤلف كتاب أعالم هجر.
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مريرا بالغبن واملظلومية لدى أحد الطرفني،
مؤكدً ا بأن هذه احلالة ختلق
إحساسا ً
ً
مما يعيق االنفتاح والتسامح مع الطرف اآلخر املفضل ،ورضب أمثلة عىل كالمه بعدد من
األمور االجتامعية مثل متييز األب بني أبنائه والضغينة التي خيلقها بينهم ،وكذلك تعامل
موضحا بأنه ليس بالرضورة أن يكون هذا الزوج أو ذلك األب يك ّن
الزوج مع زوجاته،
ً
نفس املشاعر جلميع األطراف لكن يتوجب عليه أن ال يظهر ذلك يف التعامل اخلارجي.
(((
أيضا بام سمعه من
وبعد ذلك داخل الشيخ حممد العباد
معربا عن رسوره ً
ً
الشيخ ،وذكر بأنه يرى بأن هناك ثالثة عوامل مؤثرة بشكل أسايس يف عملية التسامح بني
الطرفني وهي :اإلرادة السياسية واملرجعية العلامئية واإلعالم الرسمي.

موضحا بأنه حتى اآلن هذه العوامل
ً
الثالثة مل تلعب الدور اإلجيايب املرجو منها ،بل
كرست هذه األجواء من عدم التسامح.

ثم داخل جابر البوصالح((( بسؤال حول
الباحثني السنة الذين يؤلفون هذا العدد من
الكتب التهجمية والطائفية ضد الشيعة ،هل هم
يبحثون عن احلق.

وبعدها داخل الباحث خالد النزر
مرح ًبا بالضيف ومثن ًيا عىل كالمه النابع من القلب وعىل دعوته الصادقة.
(((

وقال النزر بأنه سيكون من أول امللبني هلا ،ثم ذكر من واقع جتربته الشخصية بأن
من أهم األمور اخلطرية لدينا هي ليست فقط املناهج الدراسية وما فيها من طائفية وإقصاء
لآلخر ،بل الطامة الكربى هي يف مدريس هذه املناهج الذين يستغلون ومنذ حوايل 30
عا ًما احلصص الدراسية يف زرع الفرقة واحلقد عىل أبناء الطائفة الشيعية واعتبارهم هم
((( عالم دين.
((( مثقف.
((( باحث في التاريخ.
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العدو األول للمسلمني.

وموضحا بأن
أيضا بالضيف ومثن ًيا عليه،
ثم داخل األستاذ عيل البحراين((( مرح ًبا ً
ً
من أهم األمور املحبطة للشيعة من قبل هذا التيار الوسطي الذي يتحدث عنه الضيف،
هو صمته املطبق أمام التجاوزات والفتاوى الطائفية التي خترج بني احلني واآلخر مما خيلق
شعورا عا ًما برضا هؤالء عن تلك الدعوات والفتاوى.
ً
وطالب البحراين بأن يكون هناك موقف واضح من هذه التجاوزات بإخراج
البيانات أو إعالن االعرتاض واالستنكار.
كام داخل عد ٌد آخر من احلضور بعدة أسئلة وأفكار متنوعة.

عىل فئة بعينها وإن كان هناك تفاوت.

ثم علق الضيف عىل مجيع تلك املداخالت
بشكل إجيايب ،كان ملخصه هو التأكيد عىل أننا
ما زلنا يف بداية املشوار ،وأنه ال بد لنا أن نفتح
صفحة جديدة ونؤسس ملرحلة قادمة بشكل
علمي وعميل وعدم التوقف عند السلبيات،
مع مالحظة أن السلبيات هي من الطرفني ،وأن
عملية التمييز يف البلد وخاصة من األفراد سواء
حكرا
متييز قبيل أو مناطقي وغريها ،هو أمر ليس ً

وبعد ذلك ختم الدكتور الشخص اللقاء بشكر الضيف عىل تلبيته الدعوة و أكد أننا
بحاجة اىل أن نرعى نبتة التسامح ألهنا ال زالت غضة بحاجة إىل االعتناء ،ويتم ذلك من
خالل التدرج ،ثم أكد الدكتور عدنان الشخص بتدعيم أفكار الضيف الدكتور املحرج
واحلث عىل السعي يف االجتاه اإلجيايب لنصل ملستقبل أفضل تسوده أجواء التسامح إن
شاء ال ّله.
((( كاتب وناشط ثقافي.

استضافة
الدكتور عدنان بن جمعان الزهراين
بتاريخ 1430/6/9ﻫ
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ال�شيخ الدكتور عدنان بن جمعان الزهراني
Ü
Ü

Ü
Ü
Ü

Üمن مواليد محافظة الطائف ومقيم في جدة.
Üحاصل على درجة البكالوريوس بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى
بمكة المكرمة ،وعلى دبلوم العلوم التربوية ،ودرجة الماجستير في الفقه
اإلسالمي من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ،وعلى درجة الدكتوراه في أحكام
التجارة اإللكترونية في الفقه إلسالمي ،لدى جامعة أم القرى،قسم الدراسات
العليا،شعبة الفقه.
Üعمل معل ًما للعلوم الشرعية على اختالفها في وزارة التربية والتعليم للمرحلة
الثانوية ولمدة عشرة أعوام .
Üصاحب دار عدنان للمحاماة واالستشارات الشرعية والقانونية ،ومدير الرقابة
الشرعية ببنك الجزيرة.
Üإمام جامع ألكثر من  22سنة.

من مؤلفاته:
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Üدور االستعمار في إحالل القوانين الوضعية في البالد اإلسالمية.
Üاإلسالم عقيدة بال تعقيد .تم مناقشة سماحة اإلسالم وقوة جاذبيته.
Üالتحقيق الجنائي من الوجهتين الشرعية والقانونية.
Üاإلعجاز التشريعي في اإلسالم.
Üكتاب أساس النبوغ.
Üنقض الوضوء بمس الفرج دراسة موازنة.
Üشروط ومبطالت االعتكاف ،دراسة موازنة.
Üإخراج القيمة في الزكاة ،دراسة موازنة.
Üمفتاح باب الريان في معرفة آداب الصيام ،دراسة موازنة.
 Üحكايات جدو حسان مجموعة قصصية.

استضاف منتدى الثالثاء الثقايف يف القطيف مساء الثالثاء  9مجادى اآلخرة
1430ﻫ ،املوافق  2يوليو 2009م الدكتور عدنان مجعان الزهراين من مدينة جدة متحد ًثا
عن (خطاب االعتدال ..ملاذا وكيف؟) .وقد أدار الندوة راعي املنتدى األستاذ جعفر
الشايب؛ فافتتحها بالعديد من األسئلة التي تطرح يف احلديث عن هذا املوضوع احلساس
وا ُمللح؛ فتساءل يف مقدمته عن أسباب غياب حالة االعتدال عن جمتمعاتنا الرشقية وتسود
حالة من التشدد والتوتر الدائم فيها ،وعن أسباب ضعف خطابات االعتدال فيها ،وعام
إذا كان خطاب االعتدال رضورة لتنمية وتطوير جمتمعاتنا وتعميم حالة االستقرار
والسلم األهيل فيها ،األمر الذي يدعو للعمل عىل تطوير هذا اخلطاب والبحث يف آفاقه
وجماالته والتحديات التي تواجهه.

تلك املحاور قدم راعي املنتدى ضيفه الدكتور الزهراين لإلجابة عليها ،بعد أن
عرف بسريته للحضور كمحا ٍم متخصص يف االستشارات الرشعية والقانونية بجدة؛
ّ
فهو حاصل عىل دكتوراه يف أحكام التجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي من جامعة أم
القرى ،وله العديد من املؤلفات ،منها« :دور االستعامر يف إحالل القوانني الوضعية يف
البالد اإلسالمية»« ،اإلعجاز الترشيعي يف اإلسالم»« ،أساس النبوغ»« ،اإلسالم عقيدة
بال تعقيد» ،وهو كتاب ناقش فيه سامحة اإلسالم وقوة جاذبيته يف التحقيق اجلنائي من
أيضا العديد من الدراسات املوازنة ،منها« :نقض
الوجهتني الرشعية والقانونية .وله ً
الوضوء بمس الفرج»« ،رشوط ومبطالت االعتكاف»« ،إخراج القيمة يف الزكاة»،
وغريها.
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وقد بدأ املحامي عدنان الزهراين حديثه بمدخل عرب عنه بالفيصل الذي حيدد مسار
كل مهتم بخطاب االعتدال؛ حيث عرفه بإجياز عىل أنه «وسط بني نقيضني» ليفصل تعريفه
ذاك بأن حتديد هذا الوسط يتم عرب موقف ورؤية اآلخرين لإلنسان بوصفه معتدلاً  ،وليس
رؤية اإلنسان لنفسه ،مؤكدً ا عىل أن الفيصل بني االعتدال من عدمه يف سلوك الفرد يبدأ
حني ينتهي هو باعتقاد اعتداله .مؤكدً ا عدم وجود متطرف يعرتف بتطرفه ،وأن االعتدال
احلقيقي ال يتحقق سوى بحرية اإلنسان يف بحثه عن مفهوم االعتدال.
وحتدث املحارض عن عدم وجود بديل لالعتدال يف جوابه عن «ملاذا االعتدال»،
مشريا للتطرف كبديل مرفوض ،تؤكده متابعة بسيطة ملجريات الساحة ،ملفتًا يف الدرجة
ً
األوىل يف سببه لألمر اإلهلي باالعتدال يف قوله
{وإِ َذا ُق ْلت ُْم َفا ْع ِد ُلوا َو َل ْو ك َ
َان َذا ُق ْر َبى}،
تعاىلَ :
األمر الذي يتطلب اجتها ًدا لبلوغ هذه املنزلة من
القول ،وحتدث عن حاجة احلياة املاسة خلطاب
االعتدال يف ظل احلاجة املقابلة للعدل املنايف
للظلم واجلور.
وانتقل املحارض بعد ذلك آللية حتقيق
االعتدال عرب «الصحبة الصاحلة» بمقدار ما
متلك من إخالص ،كمعيار للصالح تستبني به حالة االعتدال ،وحتدث عن أمهية تعزيز
الثقافة عرب القراءة واالطالع املعريف املحايد؛ ملا يعينه ذلك يف بلورة رؤاه وحتصينه ضد
الرؤى املتطرفة ،وأشار لفائدة السفر يف توسيع دائرة املعارف؛ عرب التعرف عىل احلضارات
املختلفة وااللتقاء بشعوهبا؛ قبل أن يتيح املجال للحديث يف بعض القضايا املفصلة ،عرب
مداخالت احلضور.
يف مداخلته أشار الدكتور توفيق السيف جلدية الفكرة التي طرحها الدكتور
الزهراين يف تفاصيل جتاربه الشخصية لتحقيق مفهوم االعتدال يف نفسه كسلوك ،كام
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أشار لغرابتها؛ الستبطاهنا ما وصفه باحلنفية الليربالية التي ال تلتزم برأي اجلامعة كمعيار
مطلق ،مؤكدً ا عىل أن القول بالتعدد هو أحد أهم القواعد اهلامة التي تقوم عليها الليربالية،
واعتقد أن الليربالية هي الطريق الصحيح إلقامة نظام اجتامعي متسامل.

الكاتب واملفكر البحريني األستاذ عيسى الشارجي((( عقب عىل كالم الدكتور
السيف بأمهية توخي احلذر من إطالق التسامح عىل الليربالية؛ إذا كان املقصود منها
إلباس احلقيقة خمتلف األلبسة ،معرت ًفا بصحة موافقة التسامح مع الليربالية من جانب،
وما تقتضيه احلياة باحرتام اآلخر والتسامح معه عرب إعطائه فرصة للتعبري دون شك يف
مشريا إىل قناعته بعدم وجود مذهب أراد الباطل فأدركه ،مقابل إرادة
صحة مقصده،
ً
اجلميع للحق ،فمنهم من أصابه ومنهم من
أخطأه ،ومنهم من أصاب بعضه وأخطأ بعضه
اآلخر ،كنتيجة غالبة؛ أراد أن يبني من ذلك إىل
عدم وقوع املسلمني يف الضالل بقدر وقوعهم
يف سوء عالقات يؤطرها الشك والظن.
األستاذ سعيد اخلباز لوح باعتقاده بإقصاء
الوعي الباطن للرأي اآلخر مهام أظهر الوعي
احلارض عكس ذلك .وقد اتفق املحارض معه يف
مشريا إىل تصنيف العقل الباطن فعلاً  ،داع ًيا إىل التصالح مع مصطلحات
رؤيته تلك؛
ً
العقل بتوظيفها سلم ًيا عرب عدم استفزازها مقابل رفضها ،األمر الذي وصفه باإلبداع
الذي خيلخل املفاهيم اخلاطئة دون إتاحة الفرصة لتكريسها ،بل تقويمها.
وتساءل األستاذ إبراهيم الشايب((( عن آلية محاية حقوق اآلخرين الذين ال
يستطيعون احلصول عىل العدالة يف دولة مدنية ال مدينة فاضلة .وأجاب املحارض أن
((( مفكر إسالمي.
((( ناشط اجتماعي.
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حتقيق االعتدال ممكن يف النفوس الفاضلة قبل املدينة ،مؤكدً ا عىل أن ذلك هو االعتدال
املطلوب ،داع ًيا إىل عدم التعويل عىل دولة أو نظام.

األستاذ حسن عيل الزاير((( حتدث عن الفرق بني التنظري والتطبيق يف قضية
مشريا للفرق بني ما يصبح عليه املنادي باالعتدال يف مؤمتر أو ندوة ،وبني
االعتدال،
ً
ما يميس عليه يف املؤسسة والشارع ،معتقدً ا بأمهية نرش ثقافة االعتدال للبيت واملؤسسة
لتحقيق مسار واضح له.
األستاذ حممد املحفوظ((( حتدث عن حمددات االعتدال حني أشار القرتاب املحارض
ملقولة االعتدال بوصفها أخالقية ،فيام يراها هو نتاج حتول تراثي وثقايف وسيايس يف كل
جمتمع؛ يدعي اجلميع االتصاف هبا إلجيابيتها،
واكتفى بذكر ثالثة حمددات مقرتحة ملفهوم
االعتدال ،يتمثل أوهلا يف القبول بحقيقة التعددية
بكل مستوياهتا ،فيام يتمثل ثانيها يف حقوق
اإلنسان التي استطاع أن يبلور هبا وعربها مجلة
من املبادئ واحلقوق األساسية لإلنسان ال يمكن
وصف خصمها باالعتدال ،سواء كان فر ًدا
أو مجاعة .أما املحدد الثالث واألخري فقد مثله
املحفوظ يف مساواة اآلخر بالذات ،خرج برشحه لرضورة وجود مرشوع وطني يف كل
جمتمع قادر عىل دمج كل مكونات املجتمع وتعبرياته املتعددة يف سياق وطني واحد.
األستاذ عيل آل طالب((( أشار يف نجاح التجربة الغربية يف التعايش ملفاهيم تم
تكريسها ،كمفهوم التسامح يف احلريات الدينية رغم وجود هويات دينية ومذهبية متعددة،
((( أديب وكاتب.
((( مفكر إسالمي مدير تحرير مجلة الكلمة.
((( ناشط ومثقف.
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وكمفهوم العقد االجتامعي التي أسس له جاك جان روسو التي عرب عنها بالفكرة املدنية
حقيقة ،قبل أن ينتقل للمجتمع السعودي ليتساءل عن مدى إمكانية بلورة فكرة جديدة
من مفهوم روسو ،وإعادة صياغتها بام يتناسب مع املجتمع السعودي عرب رفع سقف
العقد الفقهي؛ بحيث يكون هناك تسامل فقهي يمكن عربه تعزيز حالة التعايش من خالل
الدين يف جمتمع متدين.

مداخالت أخرى كانت قد طرحت يف حوار شيق شاركت فيه نخب مثقفة حرضت
الندوة من خمتلف مناطق اململكة ،كاألستاذ عبد ال ّله الزهراين من جدة ،فضلاً عن آخرين
من البحرين ،كاألستاذ رضا رجب /رئيس مجعية التجديد يف البحرين ،والكاتب
واملفكر اإلسالمي عيسى الشارجي ،واألستاذ
جواد العصفور /أحد مؤسيس مركز البحرين
حلقوق اإلنسان؛ رحب هبم راعي املنتدى يف
بداية الندوة ،مشيدً ا بأمسية أخرى جتمع يف ذات
الوقت جمموعة من مثقفي القطيف وعلامئهم
بزمالء هلم يف مدينة الرياض عىل رأسهم الشيخ
عبد الرمحن املحرج.

في ندوة حضرها مثقفو الشرقية

«منتدى الثالثاء» يبحث «االعتدال» وسط إصرار يرفض «التطرف»

(((

القطيف  -منري النمر

«نرفض بديل االعتدال» .هذا ما أكده الدكتور عدنان الزهراين الذي قدم من
مدينة جدة إللقاء حمارضة يف «منتدى الثالثاء الثقايف» ،إذ قال جمي ًبا عىل حماور الندوة التي
مؤخرا يف جزيرة تاروت بمحافظة القطيف« :ليس أمامنا بديل عن االعتدال،
عقدت
ً
فبديله التطرف املرفوض قطع ًّيا من قبل اجلميع».

ّ
واستدل الزهراين عىل تأكيده الرافض لبديل االعتدال بـ «مشاهداته للساحة»،
ملفتًا يف الدرجة األوىل يف سببه لألمر اإلهلي باالعتدال يف قوله تعاىل« :وإذا قلتم فاعدلوا،
ولو كان ذا قربى» ،األمر الذي يتطلب اجتها ًدا لبلوغ هذه املنزلة من القول ،مشد ًدا يف
الوقت نفسه عىل أمهية حاجة احلياة املاسة خلطاب االعتدال يف ظل احلاجة املقابلة للعدل
املنايف للظلم واجلور.
وعرف االعتدال بـ«وسط بني نقيضني»؛ ليفصل تعريفه ذاك بـ «أن حتديد هذا

((( جريدة الرياض .العدد  ،14963بتاريخ الجمعة 19جمادى اآلخرة 1430ﻫ الموافق  12يونيو
2009م.
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الوسط يتم عرب موقف ورؤية اآلخرين لإلنسان بوصفه معتدلاً  ،وليس رؤية اإلنسان
لنفسه» ،يف إشارة منه إىل أن كل إنسان يرى نفسه معتدلاً مهماً كان متطر ًفا ،مؤكدً ا عىل أن
الفيصل بني االعتدال من عدمه يف سلوك الفرد يبدأ حني ينتهي (هو) باعتقاد اعتداله،
وقال« :ال وجود ملتطرف يعرتف بتطرفه ،وأن االعتدال احلقيقي ال يتحقق سوى بحرية
اإلنسان يف بحثه عن مفهوم االعتدال» .والندوة التي أدارها جعفر الشايب حرضها نخبة
من املثقفني.
من جانبه قال الدكتور توفيق السيف ،معل ًقا عىل حديث الضيف الدكتور عدنان
الزهراين« :إن الدكتور الزهراين كان جا ًّدا يف طرحه ملفاهيم االعتدال ،إذ يدرج ذلك
العمق من جتاربه الشخصية لتحقيق مفهوم االعتدال يف نفسه كسلوك» ،واص ًفا حديث
الزهراين بـ«احلنفية الليربالية» التي ال تلتزم برأي اجلامعة كمعيار مطلق ،وتابع «إن القول
بالتعدد هو أحد أهم القواعد اهلامة التي تقوم عليها الليربالية ،إن الليربالية هي الطريق
الصحيح إلقامة نظام اجتامعي متسامل».

وعىل نقيض السيف قال املفكر البحريني الدكتور عيسى الشارجي« :من املهم
بمكان أن نتوخى احلذر من إطالق التسامح عىل الليربالية» ،مستدركًا «إن كان املقصود
منها إلباس احلقيقة خمتلف األلبسة ،فال بأس» ،معرت ًفا بـ«صحة موافقة التسامح مع
الليربالية من جانب ،وما تقتضيه احلياة باحرتام اآلخر والتسامح معه عرب إعطائه فرصة
للتعبري دون شك يف صحة مقصده».
وشدد الشارجي عىل اعتقاده بعدم وجود أي مذهب أراد الباطل فأدركه ،مقابل
إرادة اجلميع للحق ،فـ«منهم من أصابه ،ومنهم من أخطأه ،ومنهم من أصاب بعضه
وأخطأ بعضه اآلخر ،كنتيجة غالبة» .يف إشارة منه لتبيني أن املسلمني مجي ًعا ال يتقصدون
اخلطأ والوقوع يف الضالل؛ ألهنم يؤمنون مجي ًعا بأن هناك عقا ًبا يف اآلخرة ينتظرهم.

استضافة
الدكتور ال�شيخ عبدالرحمن املحرج
بتاريخ 1431 /3/ 10ﻫ
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«Üاستشاري في القضايا األسرية والزوجية».
Üحاصل على بكالوريوس شريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية.
 Üماجستير في التشريع الجنائي اإلسالمي أكاديمية نايف العربية للعلوم
األمنية ،ويحضر المرحلة المنهجية من الدكتوراه في التشريع الجنائي
اإلسالمي في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
Üحاصل على شهادة الدكتوراه في العالج األسري من جامعة كولومبوس
بأمريكا.
Üمتخصص في اإلصالح األسري وحل المشاكل الزوجية واألسرية منذ 20
سنة.
Üله سلسلة كتب بعنوان الهروب بلغت  12جز ًءا.
Üله مجموعة كتب تحت الطبع بعنوان (كن خلو ًقا).
Üمستشار في مركز مودة لإلصالح االجتماعي بجدة.
Üمتعاون سابقًا مع مشروع ابن باز الخيري للمساعدة على الزواج.
Üيلقي كثي ًرا من المحاضرات والكلمات في المساجد والمدارس.
Üله مشاركات إعالمية في إذاعة القران الكريم والقناة الثانية في التلفزيون
السعودي والقناة اإلخبارية وقناة المجد العالمية.

ألقى الدكتور الشيخ عبد الرمحن املحرج حمارضة يف منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف
حتت عنوان «التعايش السلمي يف املجتمع السعودي بني الرضورات والتحديات» وذلك
مساء الثالثاء  1431/3/9املوافق  2010/2/23م.
أدار الندوة األستاذ حممد الشيوخ الذي عرف املحارض بأنه حاصل عىل بكالوريوس
رشيعة من جامعة حممد بن سعود اإلسالمية وماجستري الترشيع اجلنائي اإلسالمي من
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية إضافة إىل شهادة الدكتوراه يف العالج األرسي
مستشارا يف مركز مودة
من جامعة كلومبوس بأمريكا ،له سلسلة كتب متنوعة ويعمل
ً
لإلصالح االجتامعي بجدة ،كام أنه له مشاركات إعالمية يف خمتلف اإلذاعات والقنوات
الفضائية.

حتدث مدير الندوة يف البداية حول أمهية التعايش يف ظل التنوع الفكري واملذهبي
واملناطقي يف اململكة وأن ذلك يشكل ثرا ًء طبيع ًيا يف املجتمع ،كام أن فرض اجتاهات حمددة
عىل خمتلف هذه األطياف تعيق توازهنا ونموها الطبيعي ،وتساءل عن إمكانية حتقيق هذا
التعايش يف ظل التأزمات القائمة بسبب التحوالت االجتامعية والثقافية واالقتصادية
املتسارعة يف اململكة ،وأشار إىل بعض املبادرات النخبوية واألهلية التي تم اإلعالن عنها
مؤخرا من قبيل ميثاق التعايش الوطني ومبادرات التواصل املختلفة متسائلاً عن إمكانية
ً
تطويرها بام هو أبعد من ذلك للحيلولة دون حدوث توترات ونزاعات اجتامعية كبرية.
بدأ الشيخ عبد الرمحن املحرج حديثه باإلشارة إىل أن بدايات تواصله مع خمتلف
األطياف الفكرية بالسعودية وعالقاته هبم جاءت نتيجة عمله يف جمال اإلصالح األرسي
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الذي كان البوابة للتواصل مع هذه األطياف حيث كان يقوم بدور اإلرشاد االجتامعي
مما سهل علية التعرف إىل فئات اجتامعية كثرية والتواصل معهم .وحتدث عن أن هنالك
رشائح كبرية تتقبل مبادئ ومفاهيم التعايش والتواصل بشكل عام ،مع أن هنالك
حتفظات لدى القيادات االجتامعية والدينية حول اإلعالن الواضح والرصيح عن
مبادرات التواصل والقبول باآلخر حتت تربير الضغط االجتامعي املعاكس وخوفهم عىل
سمعتهم بأن ال تتأثر ،وأكد عىل رضورة وجود إرادة قوية لدى هذه القيادات لتأكيد قيم
التعايش السلمي واالستعداد لتبنيها والدفاع عنها.
وأسهب املحارض باحلديث عن أسباب التنافر بني الفئات االجتامعية واملذهبية
موضحا أن من أبرزها هو ضعف
باململكة
ً
التواصل بني هذه األطراف والذي ينعكس عىل
اجلهل ألبسط املعلومات عن هذه اجلامعات،
مما يفسح جماالت عديدة لرتسب صور نمطية
مغلوطة تؤثر عىل املواقف من هذه اجلامعات.
أما السبب الثاين فهو التأثري اإلعالمي السلبي
وخاصة الناتج عن تأثري القنوات الفضائية،
وخاصة تلك املوجهة للسجالت املذهبية وإبراز
اخلالفات واجلدليات العقيمة التي تنبش التاريخ وتركز عىل جماالت االختالل والتباين.
أيضا ضعف وحمدودية املبادرات اإلجيابية لدى خمتلف هذه
وأوضح أن من األسباب ً
األطراف وبالتايل تأثرها الطبيعي لألحداث السلبية املستمرة.

وأوضح الدكتور املحرج بأن التواصل املستمر واملنضم بني النخب املثقفة يمكن
أن يكون األساس يف إرساء حالة التعايش يف املجتمع السعودي وكذلك تطوير املبادرات
اإلجيابية من خالل األعامل والبحوث املشرتكة يف خمتلف املجاالت وخاصة الفكرية
والثقافية منها ،مؤكدً ا عىل رضورة الشجاعة يف القول والطرح وتأكيد هذه التوجهات
عىل املستوى االجتامعي .وأشار املحرج إىل أن من أسس اسرتاجتيات التعايش االجتامعي
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إطالق احلريات العامة واالبتعاد عن الوصاية والتدخل يف املعتقدات واحلريات الشخصية
بحيث تكون مقترصة عىل اإلنسان ذاته .كام أكد عىل أن التشدد بمختلف أشكاله هو
السبب الرئيس يف خلق معوقات التعايش يف املجتمع التي تنتهي بمحاكمة النيات بدلاً
من األعامل ،وأن مثل هذه املعارك والسجاالت ال تنتهي إىل أية نتيجة إجيابية ألي من
األطراف.
غص هبم
وشارك يف احلوار جمموعة من اإلعالميني واملفكرين واحلضور الذين َّ
املكان .فتحدث اإلعالمي منري النمر من جريدة الرياض عىل رضورة س ّن القوانني
ومنوها بأمهية ميثاق
وترشيعات واضحة للحد من التعدي عىل حقوق اآلخرين،
ً
مؤخرا كل من
التعايش الوطني الذي قدمه
ً
الشيخ حسن الصفار والشيخ الدحيم .كام
حتدث األستاذ أمحد العريبي من مجعية التجديد
الثقافية االجتامعية بالبحرين عن مشكلة العودة
للتاريخ لكونه مأزو ًما للتناقضات وأمهية احرتام
حريات وخصوصيات األفراد .وأكد األستاذ
سعيد اخلباز عىل البعد السيايس يف تنامي أزمات
التعايش والنزاعات االجتامعية واملذهبية وكونه
غطا ًء لكل هذه هذه النزاعات ،أما األستاذ حممد الدعلوج فأشار إىل تالزم التعايش مع
احلرية باعتبارها من أسس املواطنة ورضورة املساواة بني مجيع املواطنني التي تعد حاضنًا
أساسا للتعايش االجتامعي .وفصل الباحث اإلسالمي عيسى الشارجي أبعاد االجتاهات
الدينية السنية والشيعية يف جمال النظرة إىل القيادة السياسية والتعاطي مع اآلخر املختلف
موضحا بأن هنالك اجتاهات تقارب وتوتر لدى الطرفني.
ً
وحتدث كلاً من الشيخ حسن القروص والناشط احلقوقي خملف الشمري عن
التحديات التي تواجه التعايش السلمي وتعيق أسس الوحدة الوطنية بسبب املواقف
املتشددة واالستفزازية وتعقيد اإلجراءات اإلدارية مؤكدين عىل أمهية مواجهة التمييز
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بني املواطنني بكل إشكاله .ويف هناية اللقاء حتدث راعي املنتدى األستاذ جعفر الشايب
بعد شكره للضيوف واحلارضين مجي ًعا عن مبادرات مواثيق التعايش املختلفة بني الرموز
أساسا ملزيد من التواصل
السنية والشيعية ومؤكدً ا عىل أمهيتها ومتطل ًعا عىل أن تكون
ً
والتنسيق بني هذه الرموز.

د .المحرج إطالق الحريات أهم أسس التعايش االجتماعي

(((

زكريا العباد :القطيف

أرجع مستشار اإلصالح االجتامعي الدكتور عبدالرمحن املحرج أسباب التنافر
بني الفئات االجتامعية واملذهبية باململكة إىل عدة عوامل تتمثل يف ضعف التواصل بني
هذه األطراف والذي ينعكس عىل اجلهل بأبسط املعلومات عن هذه اجلامعات مما يفسح
جماالت عديدة لرتسب صور نمطية مغلوطة تؤثر عىل املواقف من هذه اجلامعات ،بجانب
التأثري اإلعالمي السلبي وخاصة الناتج عن تأثري القنوات الفضائية املوجهة للسجاالت
الطائفية وإبراز اخلالفات واجلدليات العقيمة التي تنبش التاريخ وتركز عىل جماالت
االختالل والتباين ،وضعف وحمدودية املبادرات اإلجيابية لدى خمتلف األطراف وتأثرها
باألحداث السلبية املستمرة .مؤكدً ا أن من أسس اسرتاتيجيات التعايش االجتامعي
إطالق احلريات العامة واالبتعاد عن الوصاية والتدخل يف املعتقدات واحلريات
مشريا إىل أن التشدد بمختلف أشكاله
الشخصية بحيث تكون مقترصة عىل اإلنسان ذاته،
ً
هو السبب الرئيس يف خلق معوقات التعايش يف املجتمع التي تنتهي بمحاكمة النوايا
بدلاً من األعامل ،وأن مثل هذه املعارك والسجاالت ال تنتهي إىل أية نتيجة إجيابية ألي
((( صحيفة المدينة .بتاريخ 2010/2/26م.
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جاء ذلك يف سياق املحارضة التي ألقاها مساء الثالثاء املايض بمنتدى الثالثاء
الثقايف يف القطيف حتت عنوان «التعايش السلمي يف املجتمع السعودي بني الرضورات
والتحديات» ،حيث أوضح املحرج أن بدايات تواصله مع خمتلف األطياف الفكرية
بالسعودية وعالقاته هبم جاءت نتيجة عمله يف جمال اإلصالح األرسي الذي كان البوابة
للتواصل مع هذه األطياف.

استضافة
الدكتور ال�شيخ �سعد الربيك
بتاريخ 1431/5/27ﻫ
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ال�شيخ الدكتور �سعد بن عبداللهّ البريك
Ü Ü
Ü
Ü

Ü
Ü

Ü

Üداعية سعودي وإمام وخطيب ،ولد في 1381/9/15هـ ،الموافق 19
فبراير 1962م.
Üحصل على البكالوريوس من كلية الشريعة قسم االقتصاد في جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية في عام 1403هـ ،وعلى درجة الماجستير
قسم الفقه المقارن ،وكان موضوع رسالته » التأمين التجاري في اإلسالم،
وعلى درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن،
وكانت الرسالة بعنوان« :تنصيص اختيارات اإلمام الخطابي الفقهية».
Üيعمل حاليًا مستشا ًرا ونائبًا لرئيس اللجنة العليا في مكتب األمير عبدالعزيز
بن فهد للبحوث والدراسات.
 Üعضو في لجنة التربية العليا التي يرأسها األمير سلطان بن عبدالعزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش
العام.
Üعضو في فريق مناصحة السجناء الذين يحملون الفكر اإلرهابي.

مؤلفاته:
Ü
Ü
Ü

Üاالختيارات الفقهية لإلمام الخطابي «دراسة مقارنة»  6مجلدات (رسالة
الدكتوراه).
 Üاإليجاز في بعض ما اختلف فيه األلباني وابن عثيمين وابن باز
(مجلدين).
 Üفتاوى الفضائيات الضوابط واآلثار.

لبى الدكتور الشيخ سعد الربيك دعوة سامحة الشيخ حسن الصفار لزيارة
القطيف ،حيث استضافه يف مكتبه ظهر يوم اخلميس  27مجادى اآلخرة 1431ﻫ املوافق
2010/6/10م ،وقد دعا الشيخ الصفار عىل رشف ضيفه عد ًدا من الشخصيات من
القطيف والدمام واألحساء ،من رشحية العلامء والدعاة واملثقفني.
واستمر برنامج اللقاء حوايل ثالث ساعات ،يف جو أخوي و ّدي ،تسوده الرصاحة
والشفافية ،حيث جرى احلوار وتبادل اآلراء واألفكار حول جتاوز القطيعة وتعزيز
التواصل ،خدمة ملصلحة الوطن واستقراره ،وجتسيدً ا لقيم الدين املجيدة.

وكان بمعية الشيخ سعد الربيك الدكتور عبد العزيز قاسم الذي سبق أن استضاف
الشيخني الصفار والربيك يف حلقة من برناجمه البيان التايل ،عىل قناة دليل الفضائية بتاريخ
 17ربيع اآلخر 1431ﻫ كام كان برفقته األستاذ وليد الربيك ،األستاذ سعود السياري،
األستاذ عبد ال ّله اجلعفر واألستاذ إبراهيم العصييل من املكتب التعاوين للدعوة وتوعية
اجلاليات.
وقد رحب الشيخ الصفار بضيفه الكريم بالكلمة التالية:

السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته ،مرح ًبا بك يا فضيلة الشيخ الدكتور سعد
وقد أسعدتنا بزيارتك ،جاءت هذه الزيارة بعد طول انتظار ،لتؤكد التزام الشيخ بالوفاء
بوعده ،فقد وعدنا هبذه الزيارة ،واآلن حتقق الوعد يف أول خطواته ،ونأمل أن تكون هذه
الزيارة بداية لتواصل مستمر إن شاء ال ّله ،مع أهايل هذه املنطقة ،التي هي جزء من هذا
الوطن الغايل ،وأهلها جزء ال يتجزأ من شعب هذه البالد العزيزة احلبيبة.
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أهلاً وسهلاً بك يا فضيلة الشيخ وباألحبة الذين معك ويف طليعتهم الدكتور
عبدالعزيز قاسم ،وهو الذي له فضل كبري يف إقامة جسور التواصل ،من خالل
وأخريا حواراته الفضائية ،التي مهام خت ّللها من إثارات أو نقاشات
حواراته الصحفية،
ً
ساخنة ،لكنها تدشني ملرحلة جديدة ،ينفتح الناس فيها بعضهم عىل بعض ،يتحاورون
ويتناقشون ،تتعرف كل جهة إىل األخرى ،يف البداية حتصل هذه اإلثارات وهذا اللغط
الذي نجده يصحب كل لقاء من اللقاءات ،ولكنني أعتقد أهنا مرحلة سنتجاوزها إن
شاء ال ّله ،باالستمرار وترشيد أساليب احلوار بني أبناء الوطن.
كثريا يف قرون متامدية من االنشغال
أنتم تعلمون يا فضيلة الشيخ ،إن أمتنا عانت ً
باخلالفات الفكرية واملذهبية ،هذه اخلالفات التي
أفقدت أمتنا االستقرار ،وسلبتها أمنها املجتمعي،
وعوقت مسريهتا نحو التنمية والتقدم ،وأعطت
الفرصة لألعداء لكي يتسللوا إىل أوساط أبناء
األمة ،ولكي حيققوا أطامعهم يف اهليمنة عىل
أرايض وثروات بل وقلوب أبناء األمة.

إن وجود تعدد يف املذاهب واآلراء
والتوجهات السياسية أمر طبيعي يف كل
املجتمعات البرشية ،ال يوجد جمتمع يتقولب الناس فيه ضمن رأي واحد ،وخاصة يف
تفاصيل القضايا الدينية أو احلياتية ،حتى يف عهد رسول ال ّله نجد أن الصحابة كانوا
خيتلفون يف بعض اآلراء ،ولكن وجود رسول فيام بينهم كان حيسم أي نزاع أو خالف،
إذا كان األمر يقتيض احلسم ،ويف بعض املسائل نجد أن رسول ال ّله ما كان يستخدم
مكانته للحسم ،كام هو الوارد بالنسبة لصالة املسلمني يف طريقهم إىل بني قريظة ،حينام
وأجلها البعض اآلخر التزا ًما بحرف ونص كالم
أدى بعضهم الصالة حفا ًظا عىل وقتهاّ ،
رسول ال ّله ،مل ينقل لنا التاريخ أن الرسول تدخل حلسم املوقف ،وإنام صحح عمل الفئتني
و اجلانبني.
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إ ًذا فوجود االختالف يف الرأي يف خمتلف املجاالت أمر طبيعي ،ولكن غري الطبيعي
أن يتحول االختالف يف الرأي الديني أو السيايس إىل نزاع ورصاع ،وإىل قطيعة ،وهذا
ما عانته أمتنا يف القرون املاضية ،ويف الواقع احلارض ،يف كثري من البلدان واملناطق ،هذا
اجليل من أبناء األمة ،وخاصة طليعة هذا اجليل من الدعاة والعلامء واملثقفني يتحملون
مهمة كبرية ،هي العبور باألمة من واقع النزاع والرصاع إىل واقع أفضل ،يديرون فيه
خالفاهتم باحلوار بالتي هي أحسن ،وبالتعايش ،وباحرتام الرأي اآلخر ،ال أظن أن أحدً ا
يتوقع انتهاء اختالف اآلراء واألفكار ،ليس هناك من يطمح أو يتطلع إىل أن ختتفي اآلراء
واملذاهب والتوجهات ،من سلف األمة الصالح إىل اآلن ،هناك آراء متنوعة ومتعددة يف
املجال العقدي والفقهي والسيايس ،لكن األمر
الذي نطمح إليه هو الوصول إىل مستوى التعايش
وخدمة املصالح العليا ألوطاننا وجمتمعاتنا
وديننا ،وأعتقد أن هذا يستلزم أمرين:

األول :التأكيد عىل مفهوم املواطنة
واألخوة اإلسالمية ،املواطنة يف بعده السيايس،
واألخوة يف بعدها الديني ،بأننا ننتمي واحلمد
ل ّله إىل دين واحد ،نتشهد الشهادتني ،ونصيل إىل
قبلة واحدة ،ومرجعيتنا واحدة هي الكتاب والسنة ،إ ًذا نحن إخوة بنص القران﴿ :إِ َّنماَ
المُْ ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َوةٌ﴾.

ومفهوم املواطنة الذي حيفظ العدل والتساوي بني أبناء الوطن الواحد ،فال يتميز
أحد عىل أحد يف يشء من الواجبات أو احلقوق ،إنام يكونون سواسية أمام القانون ،ويف
إتاحة الفرص ،والتاميز بالعطاء والكفاءة.

الثاين :التوجيه املنطلق من اجلهات الدينية يف جمتمعاتنا ينبغي أن يوجه الناس إىل
كثريا من املشاكل والنزاعات إنام يؤججها حتريض
حسن العالقة واملعارشة والطيبة؛ ألن ً
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من هنا ،وبعث عىل الفتنة من هناك ،خاصة ونحن نعيش يف زمن أصبح فيه اإلعالم
مرشعة أبوابه ،وخاصة هذا اإلعالم الفضائي املفتوح ،وأصبحت هناك أصوات وأقالم
تثري الفتن ،وتؤجج املشاعر.

عىل الواعني من أبناء األمة أن يعملوا من أجل بث ثقافة التآخي والتسامح،
بعضا ،ونأمل أن يكون
وتشجيع الناس عىل املحبة فيام بينهم ،وحسن الظن يف بعضهم ً
فضيلة الشيخ سعد يف طليعة الطليعة التي تقوم هبذه املهمة ،وتنجزها إن شاء ال ّله تعاىل،
خاصة وأن خادم احلرمني الرشيفني فتح أبواب احلوار الوطني ،ودعا املواطنني إىل أن
يعيشوا كأبناء وطن واحد ،وحيققوا الوحدة الوطنية فيام بينهم ،هذا التوجه السيايس من
قيادة البلد جيب أن يكون داف ًعا للدعاة وباع ًثا
حتى ينطلقوا يف هذه املهمة ،ال أريد اإلطالة،
كنت أود أن اكتفي بالرتحيب بفضيلتكم،
وبأصحاب الفضيلة والسعادة الذين رافقوكم،
كام أرحب بجميع اإلخوة العلامء والفضالء
واملثقفني ،هؤالء نخبة من أبناء املنطقة يا فضيلة
الشيخ ،وبعضهم جاء من األحساء ،قطعوا
مسافات طويلة ،ويف احلارضين من العلامء
واخلطباء واملثقفني والناشطني االجتامعيني ما يمثلون نخبة من هذا املجتمع ،جاؤوا
لريحبوا بكم ،وليشكروكم عىل زيارتكم ،ويؤكدوا اهتاممهم بالتواصل والتالقي ،بام
حيقق مصلحة الدين والوطن إن شاء ال ّله ،نسأله تعاىل أن جيعل هذا اللقاء لقا ًء مباركًا،
حمفو ًفا برمحته ورضوانه ،إذا أردتم يا فضيلة الشيخ أن تتحفونا وتتحفوا احلضور بكلمة
فاجلميع مصغون لكالمكم وخطابكم.

كلمة الدكتور ال�شيخ �سعد البريك:

احلمد ل ّله وحده ،عدد خلقه ،ورضاء نفسه ،وزنة عرشه ،ومداد كلامته ،والصالة
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والسالم األمتان واألكمالن عىل سيد األولني واآلخرين نبينا حممد وعىل آله وصحبه،
صاحب السامحة الشيخ حسن الصفار ،يطيب يل وأنا يف داركم العامرة ،أن أجدد شكري
عىل توجيه الدعوة مغتب ًطا هبذا اللقاء ،هبذه الوجوه الكريمة واملباركة بإذن ال ّله عز وجل،
وأحسب أن ما قلته مقدمة ملا يمكن أن أوجز بعده بيشء مما هو مشرتك يف عقولنا مجي ًعا،
ومشرتك يف مهومنا مجي ًعا ،وأمر ال بد لنا منه ،فإما أن نجتمع عليه وإما أن نخرس أنفسنا
وذريتنا مجي ًعا.

أحبتي يف ال ّله ،قلت البارحة (يف املحارضة بصالة امللك عبدال ّله بالقديح) وكم
متنيت أن بعض أصحاب الفضيلة العلامء قد حرضوا لينقلوا رسالة إىل أبناء القطيف،
أن هذه الزيارة وهذه املحارضة وهذا املوضوع
حتديدً ا يصب يف صميم القضية الكربى ،التي
هي قضية اخلالف ،أو وهم اخلالف ،وهي
عذرا وأنت
مسألة حمبة آل بيت نبينا ،ولعل له ً
تلومه ،والغائب حجته معه ،أقول فيام أود بيانه
أن من املؤمل واملفاجئ للنفس أن تكره أحدً ا ثم
ختربك احلقيقة أنه أحد أحبابك ،وأن من املؤمل
أيضا أن حتب أحدً ا وأن يفاجئك األمر بأدلة بأنه
ً
عدو لك ،وإين رأيت من خالل هذه املودة واحلميمية والعالقة والتواصل ،الذي يسجل
لفضيلة سامحة الشيخ حسن الصفار ،وللفضالء أمجعني ،وللدكتور عبد العزيز قاسم
خريا قصب السبق يف مثل هذه املبادرات ،التي أحسبها ُسنة ،وله أجرها وأجر
جزاه ال ّله ً
من عمل هبا بإذن ال ّله عز وجل ،قد تبني يل من خالل اهتامم حمدود ،يف فرتة موجزة،
واطالع وانكباب عىل بعض مصادر ومراجع الشيعة املعتمدة :أن حقيقة التشيع العلوي
ال نختلف فيه مع أحبابنا وإخواننا أبدً ا ،وإنام قرره آل بيت النبي من أصول االعتقاد،
وقواعد االتباع ،والرمحة باملسلمني أمجعني ،مما هو مقرر يف مصادر أهل السنة ،ثم سألت
نفيس :إ ًذا فأين اخلالف؟
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هناك شقان :شق سيايس ،وشق ديني ،وخلط الديني بالسيايس أحسبه يورد
مشكالت ،ومن خالل ما بحثت وقرأت وتابعت وسمعت حتى من عقالء الشيعة
أنفسهم ،ومن املراجع املعتربة ذات الوزن الثقيل ،يف خمتلف بالد العامل اإلسالمي ،أن
كثريا ،عىل أصوله التي قرأنا وا ّطلعنا وتابعنا
التشيع العلوي عىل حقيقته ال نختلف فيه ً
فيها ،ولكن املشكلة ذلك الدس الكثيف الذي أفسد قلوب الشيعة عىل السنة ،وقلوب
السنة عىل الشيعة ،وأقوهلا بكل رصاحة :إن اخرتا ًقا أعجم ًّيا عىل خط واقع الشيعة العرب
مع إخواهنم السنة ،يعود إليه سبب كبري يف دفع هذا االحتقان إىل مواجهة ،رأينا بعض
نتائجها يف بعض املواقع ،ونعوذ بال ّله أن نجد مثله هنا يف بالدنا ،ومن بيننا ومع إخواننا
الذين عشنا معهم تارخيًا ،وأدركنا وصية أجدادنا
هلم ،ووصية أجدادهم لنا ،يوم أن كانوا جريانًا
وأحبة جتمعهم كافة أوارص املحبة واملودة.

ومن هنا أحبتي يف ال ّله ،فإين أقول ليس
بيننا وبني أن نسدل الستار عىل هذه احلقبة التي
أقضت املضاجع ،وأزعجت النفوس ،وأدخلت
كثريا من البلبلة عىل العقول ،إال كلمة واحدة،
ً
وهبا سوف نسدل الستار عىل تاريخ طويل من
اخلالف ،عىل األقل يف حميطنا وإقليمنا الذي هيمنا ،كلمة واحدة وهي (عىل رسلكم،
إهنا صفية) هذه الكلمة إذا تواتر القول ،واجتمع العقالء ،وهم أهل وكفؤ ،وقد بوأهم
ال ّله املنزلة واملكانة ،وآتاهم من مجيل البيان وعذب املنطق ،ما يستطيعون أن يقول لعامة
السنة والشيعة ،إهنا صفية ،والذي أعنيه أن هذه األوهام ،وكام قال سامحة الشيخ الصفار
كثريا من املرويات التارخيية
يف اللقاء الذي ترشفت به معه يف برنامج البيان التايل قال :إن ً
كثريا من االحتقان ،وأننا يف مراجعة مستمرة ملثل ذلك ،واحلقيقة أننا
الشك أهنا سببت ً
ال نتصور أن هناك نسخة جديدة من املذهب يف كل عقد من السنني ،إن املذهب هو ما
ثبت عن آل بيت النبي ،الذين نعتقد أن من متام الدين بل من رشط صحة اإلسالم أن
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نعرتف هلم بام ب ّينه النبي من فضلهم ،وذكره ال ّله عز وجل من شاهنم يف كتابه الكريم،
العقالء والعلامء والدعاة واخلطباء كلهم يعلمون فضل أمري املؤمنني ،وفضل سيدي
شباب أهل اجلنة ،وفضل سيدة نساء أهل اجلنة ،وفضل زين العابدين ،وفضل اإلمام
الصادق ،واإلمام الكاظم ،وعيل بن موسى ،واألئمة واحلسن العسكري ،وقد قصدت
باألمس أن أرسد نقوالت من مراجع أهل السنة ،حتى يسمع اجلميع من هم أهل البيت
عندنا ،من هم أهل البيت بالنسبة لنا ،ما وزهنم يف حجيتنا ،نحن نحتج بأقوال أهل البيت
يف مسائل خيتلف فيها أهل السنة فيام بينهم ،إ ًذا ال نجد خال ًفا ،أما الفروع اجلزئية اليسرية
فإين أحسب أن األمر قد جتاوزها ،والكل يعلم أن هذه الفروع اليسرية ليست سب ًبا وال
مسو ًغا أن خترج مسلماً عن إسالمه ،أو مسو ًغا
إليقاع القطيعة والبغضاء ،واذا كان يف كتاب
ِ ِ
ربنا عز وجل﴿ :ال َين َْهاك ُُم ال ّل ُه َعن ا َّلذي َن لمَ ْ
ين َولمَ يخُ ِْر ُجوك ُْم ِم ْن ِد َي ِ
ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
ارك ُْم َأ ْن
ْ
ِ
ِ
ني﴾
ب المُْ ْق ِسطِ َ
َتبرَ ُّ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال ّل َه يحُ ُّ
(املمتحنة )8:هذا يف غري املسلمني ،فمن باب
أوىل أن يكون مع املسلمني ،من إخواننا الذين
يتفقون معنا يف أصول االعتقاد ،كام جاء يف
الكتاب والسنة ،وما جاء من مرويات الصحابة،
وما جاء عن أهل البيت ،وإذا زالت القضية يف شقها الديني ،بقي األمر يف شقه الدنيوي،
ألننا اعتربنا أن الشق الديني قسامن :قسم يتعلق باألصول ،فإذا تداعى املصلحون ،وكثر
أعالم التصحيح ،وتسارع العقالء رمحة وشفقة باألمة ،وعربة بام جرى من املثوالت من
حولنا ،كالذي نراه عىل سبيل املثال يف العراق ،كيف بلغ احلقد الطائفي املتبادل ،فوصل
بالناس إىل أبشع صور مل يفعلها اليهود والنصارى بعضهم مع بعض ،من ثم فإننا نعوذ
ودورا ،ثم يكتم
وأثرا
ً
بوجه ال ّله أن يكون ثمة من له عقل وجيد أن لنفسه مكانة وكلمة ً
أو يدخر هذا اجلهد يف ما ينفع األمة ،فإذا زال ذلك الشق يف جانب األصول ،ويف جانب
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األسس والقواعد ،التي ال نختلف عليها.

ال نختلف عىل كتاب ال ّله عز وجل ،وسمعت من سامحة الشيخ الصفار وأنا
أعرف هذا الكالم ،وقصدً ا طرحت يف احلوار مسائل من األسئلة التقريرية ومن األسئلة
كثريا من األوهام ،أنا ال أكذبكم أن
االستفهامية ،التي أريد الشيخ أن يبدّ د يف جواهبا ً
أوها ًما كثرية عند عموم أهل السنة يف حتريف القرآن ،فإذا انربى رجل مثل هذا الرجل
من أعالم التصحيح ،ومثلكم من طالئع التصحيح وقادته وأعالمه ،وقرروا ما هو
معلوم أن القرآن ٍ
خال وسليم من الزيادة والنقص والتحريف ،وأن ال صحة للمرويات
التي تقول عن مصحف فاطمة ،وال صحة للمرويات التي تسب الصحابة وتلعن وتقدح
وتشتم ،وال صحة للمرويات التي تنسب إىل
رسول ال ّله ما ال يليق به ،وال صحة للمرويات
التي ال نجد وراءها إال ما يفسد ويشتت ويفرق
وحيزب ويعصب ،فإذا تداعى العقالء عىل مثل
ّ
هذا الكالم وبينوا ،أظنها كلمة واحدة ،إهنا
مر برجلني وهو يودع
صفية ،إن سيد اخللق ملا ّ
زوجته صفية مر به رجالن ،فقال« :عىل رسلكام
إهنا صفية» ،ومعلوم أن الشك يف النبي كفر ،أن
يشك أحد وأن يقذف رسول ال ّله بالعظائم ،فهذا أمر خيرج من امللة ،لكن أبان النبي:
أمرا ،عىل رسلكام ،إهنا صفية.
خشيت أن يقذف الشيطان يف قلبيكام سو ًءا أو ً
فإذا مل يكن بني هذا املجتمع وبني قوته وترابطه إال كلمة يتداعى إليها هؤالء
العقالء ومن ورائهم ،ثم يقولون ويعلنون براءة واضحة جلية يف كل ما يقض املضاجع،
القول مثلاً يف حتريف القرآن ،العقالء ينكرون ولكن البعض يردد وينرش ،مسألة سب
الصحابة رضوان ال ّله عليهم ،وأسجل لسامحة الشيخ موق ًفا جري ًئا قبل اللقاء يف جريدة
عكاظ قال :إن سب الصحابة أمر ممنوع وال جيوز ومن وقع به جيب أن تقام عليه احلجة،
ونبني له األمر ،ونحن عندما نقول الصحابة فإننا نعني أبا بكر وعمر وعثامن وعيل
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واملبرشين باجلنة وآل بيت النبي ،إن البعض ،وال أكتمكم ،دعونا نتكلم بصدق وحقيقة،
ملا حتدث فتية معي أال تسمع سامحة الشيخ حسن قال يف الربنامج الصحابة ال جيوز أن
يكفروا ،ومن كفرهم ومن تكلم فيهم ووقع فيهم ،يبني له األمر ،فإذا أرص فهو خارج
عن اإلسالم ،أليس كذلك يا شيخ؟ وقال الصحابة يقصد هبم أسامء رموز وأعالم آخرين
وليس املقصود بالصحابة الذي أنت وأنا نفهمه ،أبا بكر وعمر ،ال وال جيوز إال أن أمحل
الكالم عىل خري حممل ،كام قال عمر بن اخلطاب :ال تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك
خريا ،إال وأن حتملها عىل أحسن حممل ،فانظروا إىل أي درجة حاجتنا إىل املحرتزات،
إال ً
التي تدفع الكثري من الشبه ،وكام قال« :عىل رسلكم ،إهنا صفية» وهو املعصوم فمن باب
أوىل نحن.
اسألونا بام شئتم ،اسألونا عن قتل
احلسني؟ نقول ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
من قتل احلسني عليه لعنة ال ّله واملالئكة والناس
أمجعني ،لعن ال ّله من قتل احلسني ،ومن أعان
عىل قتل احلسني ،اسألونا عن أمري املؤمنني عيل؟
أقول عيل مع احلق والفئة التي معه عىل احلق،
فيا عقالء الشيعة ويا رجاهلا وسادهتا وقادهتا
ويا إخواين يف هذا الوطن ونحن مجي ًعا محاته وأبناؤه ،هل يعقل أن يتقاتل أبناؤنا ،ومل
تصل النار بعد إىل أرضنا وال إىل حدودنا ،وأنت تسمع ما وراء احلدود ،بل يقول يل
بعض الفضالء وال ّله إننا يف صبيحة عاشوراء يف املدارس نسمع من بعض الطلبة يقول يا
لثارات احلسني ،الثأر ممن؟ وننتقم ممن؟ ومن الذي نريد أن نصفي حسابنا معه؟ أهو عىل
رواية يف آخر الزمان أن املهدي(ع) اإلمام الغائب عجل ال ّله فرجه إذا خرج سوف خيرج
أبا بكر وعمر وعائشة وجيلد عائشة حد الفرية وجيلد أبا بكر وعمر أو يقتلهم؟ اجلواب
هذا كام قال الشيخ هي من املرويات املرفوضة ،إ ًذا ما الذي يمنع هذه الوجوه النرية
املسفرة واملباركة أن تنقذ األمة بمثل هذا البيان؟ فعند علامء أصول الفقه تأخري البيان عن
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وقت احلاجة ال جيوز أبدً ا .فأظن أن ليس بينا وبني أن نقفز قفزة ماراثونية إال أن نسمع
واضحا وجل ًّيا جييب عن كثري من املسائل التي سمعها البعض يف قناة الكوثر،
حيا
ً
بيانًا رص ً
أو قناة األنوار ،أو يف القناة الفالنية ،وتنقل مثل هذه املواقف إىل الداخل.
إن صورة ومشهد السنة وهم السنة ليسوا سواء ،فيهم من وقع يف التكفري وسفك
الدماء وإزهاق األرواح ،وفيهم من َّ
شط هبم األمر إىل التغريب والعلمنة ،وفيهم من
اعتزل وتوسط ،وكذلك نقول ألبنائنا وأحبابنا ال تنظروا إىل الشيعة بأهنم رشحية واحدة،
وشكل واحد ،وال جيوز إن خيتزل التشيع يف شخص ،ربام كام قال الشيخ يف بعض جمالسنا،
قال :اآلن ،ومنذ فرتة ول ّله احلمد واملنة أصبحنا ننظر من الذي هو أهل أن يتحدث باسم
مفتوحا لكل من
علم أهل البيت ،وليس األمر
ً
أراد أن ينتسب إىل ذلك ،ويتحدث وينسب
زالت وأخطاء ،وإىل ذلك إن هذا البيان اجلامع
الذي نرتقب صدوره منكم مجي ًعا يف بيان مسائل
االعتقاد الواضحة اجللية التي يتوهم كثري من
عموم السنة إهنا الفيصل يف اخلالف واالختالف،
ويرتقي إىل اخلالف العقدي وليس الفرعي،
مسائل الفروع ال خيرج فيها أحد من اإلسالم،
وال يكفر أحد فيها ،وال متنع املواالة واملحبة وال متنع األخوة والنرصة ،وال متنع شي ًئا مما
أوجب ال ّله للمسلمني بعضهم عىل بعض ،ومن هنا يا أحبتي وأنا أتكلم أمام عقالء وأمام
أناس يثمنون الكلمة ويعرفوهنا ،وأفتح صدري وأذين مصغية ملا يستدرك عيل.

ق�ل لل�ذي يدع�ي يف العل�م معرفة
علمت شي ًئا وغابت عنك أشياء
هذا يف الشق الديني ،أما يف الشق السيايس ،أو الشق الدنيوي ،فال يالم أحد،
أن يطلب حقه ،يقول عمر بن اخلطاب (ريض ال ّله عنه) :يعجبني الرجل إذا سيم خطة
خسف أن يقول بملء فيه :ال ،وإياس بن فضيل ملا نظر إليه عمر فقال له :أنت قتلت أخي
رضار؟ قال يا أمري املؤمنني ،احلمد ل ّله الذي أدخله بسببي اجلنة ،يعني قتلته فامت شهيدً ا
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يف معركة الياممة ومل يدخلني بسببه النار ،فقال عمر (ريض ال ّله عنه) :ارصف وجهك
عني ،فإين ال أحبك ،فقال إياس :يا أمري املؤمنني إن كنت ال حتبني أمتنعني شي ًئا أوجبه
ال ّله يل عليك يف بيت مال املسلمني؟ فقال عمر :ال ،معاذ ال ّله ،قال :إذن ابغض ما شئت،
فإن من يبكي عىل احلب النساء ،نحن نقول إن صاحب احلق ال يكف عن املطالبة بحقه
أينام ما كان ،فلنا حقوق كثرية ،واملطالب أكثر ،والطموح واألمل والرجاء أكثر وأكرب،
وليس بعيدً ا عن ال ّله عز وجل أن نحقق ذلك.

ما كنا نسمعه عن القطيف من قبل ثم نرى هذه املدينة وهذه احلارضة ،وهذه
القفزات العلمية واحلضارية يف القطيف وأبنائها ،أ ًيا كان بعطاء والة األمر ،أو بإحلاح
وتواصل أبناء القطيف أنفسهم ،اعترب ذلك
عقلاً وحكمة ورش ًعا ،ال أستكثر عىل مسلم يف
األوجام ،أو يف القطيف ،أو يف العوامية ،أو يف
اجلش ،أو يف أي مكان كان ،ولكن أحبتي يف ال ّله
إن ما أود أن أقوله ما رأيناه اليوم يف القطيف حتتاج
الكثري من حمافظات بالدنا يف احلدود الشاملية ويف
جيزان واملناطق اجلنوبية عقو ًدا حتى تصل إىل ما
وصلت إليه القطيف ،احلمد ل ّله الذي م َّن عىل
القطيف برجاهلا ،وأكرمها بام فتح ال ّله عليها ،ونسأل ال ّله أن يكرم املحافظات األخرى
من أهل السنة ،بام أكرم به أهل القطيف ،وأما ما تبقى من ذلك فالكل يف ميدان يستبق
إليه بعلمه وقدرته وفرصته ،وإن اجلميع يعلم أن ما من أحد إال وكتب له رزقه وأجله،
ال أريد أن أستأثر باحلديث ،فأنا يف شوق ألن أسمع من الفضالء والعقالء والنبالء ما
أنا أحوج إليه ،أكثر مما أتكلم به ،وسبحانك ال ّلهم واحلمد ل ّله وأشهد أن ال إله إال أنت
استغفرك وأتوب إليك.
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تعقيب ال�شيخ ح�سن ال�صفار:

شكرا فضيلة الشيخ عىل ما تفضلت به ،واسمحوا يل أن أرحب بفضيلة الشيخ
ً
فيصل الكاف الذي جاء أثناء حديثكم وكذلك فضيلة الشيخ حسن اخلويلدي.

مرح ًبا بكم مجي ًعا أهيا الفضالء واألحبة يف هذا اللقاء العامر باملحبة إن شاء ال ّله،
بعضا ،ال غضاضة أن يقول اإلنسان كل ما لديه ،واملجلس
من اجلميل أن نصغي لبعضنا ً
جملس قائم عىل أساس الرصاحة والشفافية واحلوار بالتي هي أحسن ،ال أريد أن أستأثر
باحلديث ،حتى ال يكون حدي ًثا ثنائ ًيا بيني وبني فضيلة الشيخ سعد ،فقد سبق أن التقينا يف
أكثر من لقاء ،وسنلتقي إن شاء ال ّله مستقبلاً  ،فالفرصة متاحة لإلخوة األعزاء من العلامء
والفضالء ليتحدثوا ،لكني أشري إذا سمح فضيلة
الشيخ سعد وإذا سمحتم إىل نقطتني رسيعتني:
النقطة األوىل :إنني أتصور أن املدخل
حلسن العالقة بني الرشائح املختلفة يف وطننا
وكل بقاع العامل اإلسالمي هو حتقيق مفهوم
املواطنة ،بحيث يعيش الناس واقع املساواة ،فال
يشعر أحد بالغبن ،وال يامرس طرف االستئثار،
ألن ذلك هو املنفذ الذي ينفذ منه الشيطان،
تربيرا ،وقد يكون عنوانًا ،اإلنسان حينام يشعر بأن له
الكالم العقدي والفقهي قد يكون ً
ح ًقا قد يستخدم أسلو ًبا سليماً  ،أو أسلو ًبا غري سليم ،علينا مجي ًعا أن نتعاون ،وأن نعضد
موقف خادم احلرمني الرشيفني يف كالمه وخطاباته ومشاريعه والربامج التي يطرحها،
حني يؤكد عىل جانب املساواة بني املواطنني ،وحتى خطابه األخري يف جملس الشورى
الذي حتاورنا مع فضيلة الشيخ حول مقطع منه (الوطن للجميع) ،يؤكد عىل هذا األمر،
إذا استطعنا أن نعني والة أمورنا ،وأن ّ
نرشد احلالة القائمة يف بالدنا ،ال خيلو بلد من
أخطاء ،ال خيلو بلد من مشاكل ،قد تكون احلقبة املاضية ،واألوضاع السابقة ،والتأثريات
اإلقليمية ،تركت بعض اخللل يف هذا اجلانب ،علينا أن نتعاون وأن نؤازر والة األمر يف
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بالدنا حتى تتحقق املساواة يف صورهتا الكاملة الصحيحة ،حتى يشعر املواطنون مجي ًعا
بوحدهتم وبتآخيهم ،وحني يكون اخلالف العقدي والكالم الفكري يف حجمه ،كام
يوجد بني الناس يف أمريكا ويف أوربا ،ويف كل البلدان ،يوجد بينهم خالفات ،ويوجد
بينهم اهتامات ،ولكنهم بشكل عام حيققون حالة من التعايش والتفاهم والتعاون ،وإن
شاء ال ّله بالدنا تسري عىل هذا الطريق.

النقطة الثانية :ما أشار إليه فضيلة الشيخ سعد من إصدار بيان يبني مواقف الشيعة،
سبق أن صدرت عرشات البيانات ،أحد كبار علامء الشيعة الشيخ حممد احلسني كاشف
الغطاء قبل ستني عا ًما ،كتب بيانًا حتت عنوان «أصل الشيعة وأصوهلا» ونرش وهو كتيب
خمترص ،وكاشف الغطاء مرجع فقهي يتزعم
احلوزة العلمية يف النجف األرشف ،نرش هذا
الكتاب ،وطبع عدة مرات ،وجاء علامء آخرون
أيضا
من بعده وكتبوا ،الشيخ حممد جواد مغنية ً
كتب يف هذا املجال وأبان مواقف الشيعة يف كل
األصول واملعتقدات ،ورد عىل هذه الشبهات،
وهذه األوهام كام حتدث فضيلة الشيخ،
يرشف فضيلة
وعرشات من الكتب ،إن شاء ال ّله ّ
الشيخ املكتبة لريى عرشات من الكتب وعرشات من البيانات التي توضح هذا املوقف،
لكن املتطرفني من اجلانبني لن يسكتوا ،حتى ولو صدرت آالف البيانات ،ألهنم يعيشون
عىل إيقاظ الفتنة ،كلام صدر بيان حول جانب يطلبون بيانًا حول جانب آخر ،وضع جهة
من اجلهات وكأهنا يف زاوية االهتام وعليها أن تثبت كل يوم براءهتا من هذه التهم هذا
ليس مقبولاً  ،أن ُيطالب إنسان كل يوم أن يعلن براءته من الكذب ،اكتب بيانًا أنك مل
تكذب ،اكتب بيانًا أنك مل ترسق ،سبحان ال ّله جيب أن نطالب املدعي بالبينة ،أنت تقول
هؤالء قالوا كذا ،البينات التي تساق هي نقوالت من كتب الرتاث ،هناك ردود عليها،
هناك مناقشة هلا ،آمل أن نتجاوز هذه املرحلة ،وقد سبق أن أعلنت وسجل هذا اإلعالن
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الدكتور عبدالعزيز قاسم يف املقابلة املفصلة حتت عنوان مكاشفات ،طلبت توقيع وثيقة
رشف ،وتناقشنا مع كثريين ،ولكن أرجو من الطرف اآلخر ،من اجلهات الدينية يف
املدرسة القائمة يف اململكة ،أعتقد أن هم من لدهيم الرتدد ،نحن ما عندنا تردد بأن نوقع
عىل بيان نقرر األصول املشرتكة بني املسلمني ،ويشري إىل وجوب العدل واملساواة بني
كل أبناء البلد وأبناء األمة ،وال أحد يمتنع عن ذلك ،وقد سعينا وحاولنا مع املشايخ،
منهم الشيخ عبداملحسن العبيكان وكدنا أن نصل ،وأعددنا املسودة ،ولكن االعرتاض
أيضا أنا مسودة مقرتحة،
والتوقف كان من الطرف اآلخر ،وحتى يف األيام األخرية كتبت ً
وقدمتها إىل جمموعة من الفضالء ،نحن ما عندنا تردد ،أعتقد أن علامءنا وفقهاءنا ليس
لدهيم ما خيفونه ،أو خيجلون منه ،وهم قد كتبوا
وأعلنوا ،وال مانع أن يكتب من جديد ،الرتدد
هو من الطرف اآلخر ،بعض الفضالء طرحت
عليهم هذا األمر بإحلاح وقالوا إن الوقت ليس
مناس ًبا من إخواننا السلفيني يف اململكة ،وال داعي
لذكر األسامء ،ما تدعون له يا فضيلة الشيخ نحن
مستعدون له ،وليس لدينا مشكلة يف هذا األمر،
ولكننا نعتقد أن هناك من يرتدد ،وهناك من
يتحفظ ،وهناك من يضع كل يوم نقطة إضافية.

طب ًعا املذاهب هلم حريتهم يف آرائهم ومعتقداهتم ،أنا أعتقد أن اليشء الوحيد الذي
ينبغي النص عليه هو عدم اإلساءة للطرف اآلخر ،ورموز الطرف اآلخر ،ومقدسات
الطرف اآلخر ،ماعدا ذلك ،االختالف يف املعتقدات التفصيلية ،أو يف اجلوانب الفقهية،
هذه ترتك ،تراث السنة وتراث الشيعة فيه الكثري مما جيب أن ينقح وأن يغربل ،ولكنها
مهمة داخلية ،السنة يف داخلهم يقومون هبذه املهمة ،وقد انربى منهم أعالم التصحيح
أيضا موجودون ،والشيعة يف داخلهم هناك من يقوم هبذه املهمة ،ال ينبغي
عند أهل السنة ً
أن تدخل هذه املسألة يف جمال احلوار ،حتى ال تظهر وكأهنا ضغط من طرف عىل طرف،
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حينام تبدو املسألة وكأن هناك طر ًفا يضغط هنا تثار غريزة التحدي ،وبالتايل تتعرقل مسرية
املصلحني يف داخل طوائفهم ومذاهبهم ،ما ييسء للطرف اآلخر هذا ما جيب أن نمنعه
أخريا من جهة شيعية عليا يف إيران تدعو إىل عقد مؤمتر
وأن نقف أمامه ،وقد تلقيت دعوة ً
ملناقشة حتريم اإلساءة لرموز املسلمني ،واإلساءات املتبادلة بني املذاهب ،وطلبوا مني
إعداد بحث ،ووجهوا الدعوة إىل كثريين حتى يعدوا بحو ًثا حول هذا املجال ،أما عىل
صعيد التحليل السيايس ما هي أسباب هذه املشكلة ،قد نختلف يف بعض التحليالت،
ونختلف يف بعض األسباب ،لكننا مجي ًعا ندرك أن هناك عوامل إقليمية ودولية ال تريد
للمسلمني أن يتحدوا وأن جيتمعوا.

د .البريك:

أنا اشكر لسامحة الشيخ هذا البيان وال
غرابة فاليشء من معدنه ال يستغرب ،ولكن فيام
يتعلق باإلساءة للرموز ،فالكل يرفض ،وينبذ،
ويأبى هذا األمر ،فإذا كان هذا مع غري املسلمني
﴿وال ت َُس ُّبوا ا َّل ِذي َن
بآهلتهم ،كام قال عز وجلَ :
ون ِمن د ِ
ون ال ّل ِه َف َي ُس ُّبوا ال ّل َه عَدْ ًوا بِ َغيرْ ِ
َيدْ ُع َ ْ ُ
ِع ْل ٍم﴾ فمن باب أوىل فيمن جتمعنا معهم جوامع
اإلسالم.

األمر الثاين ما تفضل به سامحة الشيخ فيام يتعلق باحلقوق وقضايا املواطنة ،الكل
يطالب بحقه ،من جيزان إىل رفحاء ،إىل عرعر ،إىل طريف ،الكل يعتقد أنه مظلوم ،أنه
مصادر حقه ،ويف جيزان وإىل عقود طويلة ماضية يشعرون أهنم مهمشون ،وخذ مثل
ذلك يف بيوت الصفيح يف عرعر وطريف وغري ذلك ،نحن ال ننقل ذلك كيشء جيب أن
يسكت عليه ،ولكن نقول نتمنى للقطيف املزيد واملزيد واملزيد ،ونتمنى أن يهُ تم يف ذلك.
البعض يقول ألنني لست من أهل املنطقة الفالنية أو من القبيلة الفالنية أنا مظلوم ،مع
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أن تلك املناطق وتلك القبائل ليس فيهم شيعي واحد.

أنا أشكر الشيخ توضيحه وتنبيهه ويدي بيده ،وأتفق معه ،وأقول بكل رصاحة،
إن هذه البيانات ال يعلم هبا كثري من عوام الشيعة وأبنائها ،هذا الكالم العذب اجلميل
الرائع املؤصل املقنع ،وصاحب احلجة املقنعة ال يستجدي أحدً ا أن يقبل الكالم ،بل إن
احلجة تنفذ إىل العقل بال استئذان ،لكن هذا الكالم ينبغي أن ينزل إىل مستوى العام بأكرب
ٍ
وشكرا لكم
وحينئذ سنجد أن هذا سينعكس ،إذ إن األفكار هي التي توجه،
قدر ممكن،
ً
عىل ذلك.

مداخلة الدكتور عبدالعزيز قا�سم(((:

احلقيقة باألمس طلبت الكلمة وقلت إن
حمارضة الشيخ سعد الربيك يف وسط القطيف
هي ليلة تارخيية ،وأنا أكرر هذا الكالم ،ويف
هذا املجلس ،وزيارته لسامحة الشيخ حسن ويف
حضور هذه النخبة الرشعية والعلمية ،والنخبة
أيضا هو يوم تارخيي ،وأنا أتذكر قبل
املثقفةً ،
سبع سنوات يا شيخ حسن عندما أتيت إلجراء
املكاشفات معك ،والتقيت بالكثري من هذه
الوجوه النرية ،أنظر إىل مسرية التعايش أهنا تقدمت إىل األفضل ،وإن كنا نطمع أهنا
تكون أكثر ،أنا أعتقد أن حضور الشيخ سعد الربيك يمثل انعطافة كبرية ،والسبب يف
رأيي أن الشيخ سعد الربيك وال أزكيه عىل ال ّله ،لديه الكاريزما الكبرية ،والثقل الرشعي
أعول بإذن ال ّله تعاىل أن ينبني عىل مثل
والدعوي بني مجهور إخوتنا السلفيني ،لذلك أنا ِّ
هذا اللقاء أشياء جديدة وخطوات أبعد .الشيخ حسن الصفار طالب يف هذا احلوار بيشء
من الشفافية والرصاحة ،وأنا ال أخفي الشيخ حسن والكثري من أحبابنا عتبي الشديد عىل
((( إعالمي ،مدير تحرير ملحق جريدة عكاظ.
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عدم حضور أي أحد من طلبة العلم من أهل القطيف (يف حمارضة الشيخ سعد بصالة
امللك عبدال ّله) ،فقط من باب رد التحية ،ومن باب رد اإلكرام ،للتو أبو زيتون جزاه ال ّله
خريا بفطرة اإلعرايب لديه ،وفطرة العريب احلر قال وأباح بام يكن به صدره ،ومن حبه
ً
للقطيف وأهلها ،وأنا أكرر من حبي ،أنا أعتب عىل األخوة هؤالء ،عىل األقل من باب
إكرام الضيف ،أهيا األحبة أقول :ينبغي حضور بعضهم ،أما هذا التواطؤ الكامل عىل
عدم حضور أي طالب علم رشعي ،فكانت إشارة سلبية جدً ا يا شيخ حسن ،أنا ال أريد
أن أقوهلا.
بام أن الشيخ حسن الصفار يف بداية حديثه التمس العذر للبيان التايل ،فلعيل
ً
أيضا أن التمس العذر له ،فأقول هي هكذا دائماً
البدايات ،وطريق املصلحني ،هي هكذا تكون
البدايات ،فيها كثري من الشوائب والعقبات،
أنتقل إىل اجلزئية األخرى وهي البيان ،الشيخ
سعد طالب ببيان وأنا أزعم يف هذا اجلانب أن
البيانات الفردية ،أو البيانات من طرف واحد
كثريا ،ولن يكون له ذات التأثري وذات
ال جتدي ً
القوة والتغلغل يف أوساط النخب والعوام ،وكل
املجتمع ،إذا كانت من طرف واحد ،يف تصوري اخلاص أنه جيب أن تكون هناك وثيقة
التي طرحها الشيخ الصفار وثيقة التعايش لو انضم هلا الشيخ سعد الربيك مع ثلة من
الفضالء ،وأنا عىل يميني الدكتور مسفر القحطاين ،وجمموعة من الفضالء الذين يمكن
أن ينضموا إىل هذه الوثيقة ،إلبرام وثيقة تارخيية ،ليس عىل مستوى الوطن أهيا األخوة،
بل عىل مستوى األمة ،أنا أتذكر يف ورقة ألقيتها يف منتدى جعفر الشايب قلت :إن أحد
أسباب فشل مسرية التقارب واحلوار عىل املستوى الوطني وعىل مستوى األمة أن علامء
السعودية مل يشاركوا فيها ،فلذلك ذابت ،ومل تكن هلا ذات القيمة والقوة ،نحن أمام فرصة
وخصوصا أن والة األمر يدعمون مثل هذا االجتاه ،ولعل الشيخ سعد قد تلمس
تارخيية،
ً
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الفوائد اجلمة الكبرية التي تنعكس علينا هنا كوطن وتنعكس عىل األمة أن يبادر بام له من
شكرا جزيلاً لكم أهيا األخوة.
كاريزما وثقل كبري يف أن يواصل هذا املشوارً ،

تعقيب ال�شيخ ال�صفار:

فيام يرتبط بالعتاب لعدم احلضور يف حمارضة الشيخ سعد الربيك ،سبق وأن
اعتذرت ألن عندي حمارضة ،وبالتايل كنت منشغلاً  ،لكني أشري إىل أن املسألة ال ترتبط
بشخص املحارض حفظه ال ّله ،ولكن مل يكن يف املايض عالقة تواصلية بني الناس هنا،
اجلمهور يف ساحتنا الدينية يف القطيف وبني املؤسسات الدينية الرسمية التي قامت عىل
املحارضة ،وأنا قلت للدكتور سعد وللدكتور عبدالعزيز كنت أرغب أن يكون جميء
الشيخ سعد وحمارضته عندنا ،والدعوة تكون
من أهايل القطيف ،وسرتى حضور الناس ،وقد
رأيت يا أبا إسامة عندما أتيت يف املرة السابقة
كيف كان اجلمع ،وكذلك حينام جاء الدكتور
الشيخ عوض القرين ،والشيخ النجيمي ،وبقية
األخوة املشائخ الذين رشفونا ،الناس بعد ليس
لدهيم عالقة تواصلية مع النشاط الديني يف
املؤسسة الدينية الرسمية ،وأنا شخص ًيا خالل هذه
السنوات الطويلة مل أتلق وال دعوة واحدة من هذه املؤسسات الدينية املوجودة يف الدمام،
ليس هناك تواصل وحينام ال تكون هناك حالة تواصلية هذا يكشف عن قصور وتقصري
من الطرفني ،أرجو أن يكون لفضيلة الدكتور الشيخ سعد دور يف إزالة هذا اجلفاء ،وإزالة
هذا القصور والتقصري ،عدم احلضور ليس رسالة موجهة لشخص املحارض ،وليجرب
الشيخ سعد األسبوع املقبل عندنا يف املجلس أو أي حسينية من احلسينيات ،وسريى
احلضور ،إهنا رسالة إىل اجلهات املنظمة التي مل تلتفت يف املايض للنشاط الديني القائم يف
هذه املنطقة ،ومل تتواصل معه ،لغفلة أو لسبب أو آلخر ،لست اآلن يف مقام معاتبة تلك
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اجلهات ،فأنا أحرتم كل اجلهات العاملة ،وأود أن أتواصل معها ،وقد قمت بمبادرات
للتواصل مع بعضها ،نأمل أن نتوفق يف املستقبل لتجاوز هذه احلالة وليتأكد فضيلة الشيخ
أهنا ليست رسالة موجهة له شخص ًّيا ،لو يعطينا موعدً ا ملحارضة قادمة هنا يف القطيف
ويف األحساء سريى حضور الناس..

مداخلة الأ�ستاذ علي البحراني(((:

شكرا فضيلة الشيخ سعد ،اسمح يل أغتنم الفرصة لوجود الدكتور عبدالعزيز
ً
تواطؤا وهذه هتمة أطلقتها جزا ًفا ،لكن
كثريا بقوله تواطؤ وهو ليس
ً
ولو أين عاتب عليه ً
مداخلتي عىل جزئني :إعالمية وأخرى دينية ،أولاً
شكرا دكتور عبدالعزيز عىل التفاتتك
ً
يف استضافة الشيخ الصفار ونرجو أن نجد
شخصيات شيعية أخرى يف البيان التايل.
فضيلة الشيخ عندما يتحدث عن التمييز
الطائفي يف منطقتنا ويف بالدنا لألسف ينفى
من اجلهتني ،وهذا عتب كبري ،ينفى من اجلهة
أيضا
الرسمية أن ليس هناك متييز طائفي ،وينفى ً
من الطبقة الدينية سواء املختلفة أو غري املختلفة
أن ليس هناك متييز وهذا خطأ فادح ،نريد أن
متييزا طائف ًيا عىل جزئية من الوطن،
نصححه ،جيب أن نتكاتف عندما نجد اضطها ًدا أو ً
جيب عىل الكل أن يدافع ،وال ننفي أن ليس هناك متييز طائفي ،وال يستدل باآلخرين
لظلمنا ،أنا اعتب عىل الدكتور عبدالعزيز قاسم أنه يف اللقاء حتدث بنفس الوترية ،وبنفس
النسق ،عن إيران وواقع إيران ،ومساجد السنة يف إيران ،ما دخلنا يف إيران ومساجد
إيران؟ عندما نتحدث أن ليس لدينا مساجد ال تؤخذ علينا أن يف إيران ليس هناك مساجد
للسنة ،ما دخلنا يف إيران؟ أنا هنا مواطن سعودي ،ال حتدثني عن إيران فهذه مؤاخذة،
((( كاتب وناشط اجتماعي.
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فأرجو يا فضيلة الشيخ عندما يتحدث عن التمييز الطائفي وهذا دالئله كثرية وباملئات.

أنا ال أحتدث مع فضيلة الشيخ سعد رسم ًيا ،ولكن أحتدث معك كشيخ كلمته
كثريا من التمييز الطائفي ،الصالة يف اخلرب ال نستطيع
مسموعة وله حمبون كثريون ،نعاين ً
أن نصيل مجاعة منعوا أهايل اخلرب الشيعة من الصالة ،علماً بأهنا تقام يف األسواق ويف
احلدائق ويف كل مكان للسنة ،عندما يتجمع مخسة أو ستة من الشيعة يصلون يف أي مكان
يف بيوهتم يمنعون.

مداخلة ال�شيخ جعفر البناوي

(((

السالم عليكم مجي ًعا ،الشيخ سعد حتدث
عن االخرتاق األعجمي للبيئة الشيعية العربية،
نسأل الشيخ عن نوع هذا االخرتاق؟ إذا كان
االخرتاق عقائد ًيا فالشيعة من عرص الغيبة
الكربى إىل يومنا هذا مرجعيتهم أما بني العجم
أو العرب ،ليس هناك اخرتاق ،إذا كان االخرتاق
اخرتا ًقا سياس ًيا الشعوب ال شأن هلا باملوضوع
السيايس ،ألن املوضوع السيايس هو بني احلكام
واألحزاب فقط ،هذه مداخلتي.

مداخلة ال�شيخ عادل بوخم�سين

(((

أولاً  :أرحب بفضيلة الشيخ سعد وقد قدم إىل القطيف آمل أن يصل إىل األحساء
أيضا ،ويرى هناك أحبة وفضالء من كل التيارات واملذاهب والطوائف يف جملس واحد
ً
إنشاء ال ّله ،الكالم الذي طرح مجيل جدً ا ،ومن بشائر اخلري ،ومن دالالت تقدم سعاة
((( عالم دين ،رئيس تحرير مجلة الفقاهة.
((( عالم دين ،وخطيب.
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الوسطية واالعتدال يف كال املذهبني ،بالنسبة للحقوق ملست من زيارته للقطيف أنه
أعجب بشوارعها وحدائقها وعامئرها ،احلقوق هي أعمق من شارع ومن بناية ومن
حديقة ،املساواة واحلقوق املطلوبة هي يف اجلوانب العقدية ،ويف جوانب املساواة يف كل
املجاالت التعليمية والوظيفية واالعتبارية والوطنية ،هي هذه احلقوق احلقيقية املطلوبة
وليست املظاهر العامة.

الناحية الثانية :احلقوق ال تعطى باشرتاطات ،ال سياسية وال حتى عقائدية ،هي
حقوق وطنية ال نعطي ح ًقا وطن ًيا إال بعد حجة ودليل وبيان وميثاق هذا غري صحيح،
املواطنون بكل مذاهبهم ،ولو وجدت أديان بكل أدياهنم ،هم أبناء وطنهم ،مهام كان
االختالف ،ومهام كانت اإلشكاالت ،وإن
الطرف اآلخر لديه حجة أو ليس لديه ،لديه
دليل أو ليس لديه ،أقنع أو مل يقنع ،يبقى احلق
ح ًقا من اخلطأ أن نضع اشرتاطات وقناعات قبل
إعطاء احلق ،نحن نقول نعطي احلق ،من اجلميل
جدً ا أن نتقارب ،أن نتواصل ،من املهم كأبناء
بعضا ،وأن نعرف
وطن واحد أن نفهم بعضنا ً
بعضا ،والناس أعداء ما جهلوا ،ولكن ال
بعضنا ً
نضع خطو ًطا محراء ،وال نضع اشرتاطات قبل امليض وقبل املسري.

مداخلة الدكتور م�سفر القحطاني

(((

هذا الكالم اجلميل للشيخ سعد وكالم الشيخ حسن حقيقة أن املحك احلقيقي هو
املواقف واإلحداث ،هي التي جتسد قيمة هذه األفكار ،ومدى تنزهلا عىل الواقع ،حدث
يف بعض البلدان القريبة كثري من هذا اجلامل ،وهذه الوحدة التعايشية التي فعلاً تدل عىل
تقارب شديد ،ولكن ما أن حتدث صورة من صور االنتخابات ،أو صورة من صور املنافسة
((( أستاذ الدراسات اإلسالمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

204

عىل قضايا مصلحية أو حتى دنيوية ،إال والكل حيشد يف االجتاه املقابل أقوى أسلحته ،وال
شك أن السالح العقدي قوي جدً ا يف املواجهة ،أنا أمتنى فعلاً أن نحاول قدر املستطاع أن
يكون مثل هذه األفكار هلا واقع تطبيقي ،وأن تكون قيماً مشرتكة ،وليست جمرد حقائق
متليها املصلحة السياسية اآلنية ،وأظن أن ما سمعناه وعرفناه من املشائخ الفضالء أهنم
وشكرا.
جذورا يف أرضنا املباركة،
يسعون إىل زرع هذه القيم حتى تكون
ً
ً

مداخلة ال�شيخ في�صل الكاف

(((

أولاً  :اشكر سامحة الشيخ الصفار عىل هذه الدعوة الكريمة ،وكذلك أشكر
الشيخ سعد عىل التلبية الطيبة هلذه الدعوة ،وهذا ينم عن حماسن األخالق ،وهي الرسالة
العظمى التي أتى هبا احلبيب املصطفى« :إنام
بعثت ألمتم مكارم األخالق» ،وأسأل املوىل
سبحانه وتعاىل أن جيعل يف حسن هذا االجتامع
أن جيمعنا باحلبيب املصطفى فإهنا غاية وأنبل
مقاصد اإلنسان.

حقيقة أنا ما كنت مهي ًئا مداخلة ،وكنت
حريصا عىل االستامع واالستفادة من مشائخنا
ً
األفاضل ،وما هو عتب ،ولكن تذكري بسيط ،أن
بعض املداخالت التي حصلت من إخواننا وهم معذورون ،من يشء ينم يف داخلهم
من التأثر والتظلم أو غريها ،ولكني أنا أخشى أهنا عىل املدى تسبب عند بعض مشائخ
أهل السنة شي ًئا من االبتعاد ،ألنه عندما حيصل التواصل وكأن الشيخ سعد اآلن هو
مسؤول رسمي كبري ،رصنا نبث قضايا ومهو ًما معينة ،صدقوين يا إخواين الصورة أبلغ
من البيانات ،والتجمل والتواصل والتالقي أبلغ بكثري من اخلطابات ،ملاذا؟ ألن العامي
يمأل عينه ما يراه من هذا التالقي اللطيف الذي حيصل بني أهل العلم ،والعلم رحم بني
((( عالم دين من المدرسة الصوفية.
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أهله ،ربام الكثري من العامة تأتيه باخلطاب قد ال هيم شي ًئا ولكن ينظر إىل الصورة ،يفهم
جيا اللقاءات بني دعاتنا ثم تتحول إىل لقاءات بني
هبا ما ال يفهمه من اخلطابات ،تبدأ تدر ً
األمة.
احلكام تسابقوا لشعورهم بأمهية القضية عىل مستوى العامل ،لذا التقى أصناف
احلكام بمختلف أطيافهم ،وجتمعوا بعضهم مع بعض ،العلامء كذلك ،يقال :صنفان إذا
صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس ،مها العلامء واألمراء ،فهذا التالقي والتواصل
إذا خرج بعد ذلك من هذه الدائرة إىل دوائر أكرب وأكرب ،مع اختالف الشعور فأنا أختلف
مع الذي أمامي ،لكن يبقى االحرتام واإلطار العظيم وهو اإلسالم الذي عندما سئل
اإلمام الشافعي :ما تقول يف الشيعة إذ أراد
البعض أن يستثريه ،فقال :كيف أفعل بال إله إال
ال ّله؟ إ ًذا فهناك قواسم مجيلة مشرتكة ،واألمر بيد
ال ّله سبحانه وتعاىل.

إخويت ،الذي أتوقعه أن الكثري من
البيانات مل تثمر ألنه ربام نحن أهل السنة عملنا
هذا البيان ال ألتباعنا من السنة بل عملناه
للشيعة ،والبعض من علامء سادتنا من الشيعة
يعملون البيان ال ألتباعهم من عامتهم وإنام إليصال رسالة إىل السنة ،فهنا مسألة النيات
أصبحت فيها يشء من االضطراب ومهام اجتهدنا يف األعامل فإن خالص األمة يف التأمل
يف كالم احلبيب املصطفى يقول( :إنام األعامل بالنيات) فالنية التي خيرج هبا ذاك البيان
هلا األثر األكرب يف العمل ،لذلك يقول اإلمام اجلعيد رمحه ال ّله( :من فتح لنفسه باب نية
صاحلة فتح ال ّله له سبعني با ًبا من أبواب التوفيق) فإذا حصل يشء من النيات القوية عند
اإلنسان ،وأنا هنا ال أدخل يف النيات ،لكن إذا كنت تريد أن تعرف قوة النية فانظر إىل أثر
البيان ،فإذا وجدت أن البيان له األثر الكبري فأعرف أن النيات كانت صادقة ،وإن مل جتد
له األثر الكبري تعرف أن كل واحد يأيت برسالة يوصلها لآلخر ،لكن عندنا نحن مشكلة
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أهل السنة ،فإذا أتينا هنا حتى إذا رجعنا نقول نحن بينا وقلنا وأوضحنا وأوصلنا الرسالة
أيضا حيتاج إىل أن خيرج منه اإلنسان،
وقلنا للجامعة ال تتكلموا يف الصحابة ،وهذا الشعور ً
ألنه ال تستطيع جلسة وال جلستني وال أكثر أن تغري شي ًئا له امتداد أكثر من ألف ومائتي
عام ،وهذا ليس تثبي ًطا أهيا األخوة ،ولكن لكي ال تكون جلساتنا فقط توصيل رسائل،
عيل ،معذرة إىل رهبم ولعلهم يرجعون ،بل تكون
وبعد ذلك شعور بأين أديت املهمة التي ّ
بعضا هو
إثامرا وأكثر فائدة ،بحسن التواصل وحسن التعامل مع بعضنا ً
اللقاءات أكثر ً
أكرب مغيرّ  ،تأملوا يف التاريخ كله ،فأكثر ما غيرّ من الفكر ،وأكثر ما غري من القوة ،حسن
اخللق ،فحسن األخالق هي التي غريت أندونيسيا ،وهي التي غريت أدغال أفريقيا ،وهي
التي تغري اإلنسان نفسه ،أعرف كذا شخص تسنن
بسبب أنه تواجد بني جمموعة الناس من السنة يف
احلجاز أو يف القصيم أو يف غريها وبحسن اخللق
تغري ،وأعرف كذلك عوائل هنا يف القطيف
كانت عوائل سنة وأصبحت عوائل شيعة بحسن
املعاملة التي وجدهتا من األفراد ،فأكثر ما يغيرّ
وعىل مدى التاريخ هو هذا األمر.

مداخلة الدكتور محمد الهرفي(((:

أحب أن أدخل يف ما يمكن أن نفعله ،الكالم العام والكالم اجلميل قد ال يوصلنا
إىل يشء ،نريد أن نكون منطقيني أكثر ،وعمليني أكثر ،يف جلسة البارحة واحد سألني :ما
كثريا ،فقال يل :لكن أظنه صويف والعامل اإلسالمي
هو رأيك يف أردوغان؟ فأثنيت عليه ً
قد ال يستطيع أن يتعامل مع الصوفية ،وإذا حكمونا الصوفية ،فقلت له :أنت مرذول
وتعيس خيل جييك صويف أو غري صويف ليكن لن خترس شي ًئا ،نحن ال نتكلم عن هذا صويف
أو هذا فالن ،هذا كالم ال جيوز وال حيتسب ،يف الدولة اإلسالمية ،كل تارخينا سنجد
((( األستاذ في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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املسلم والكافر والبوذي وملا جاءت املذاهب اخلارجي والشيعي كل هذه الطوائف كانت
موجودة ،وكانت يتعامل بعضهم مع البعض اآلخر ،كان جيمعهم كام قال الشيخ قضية
املواطنة ،قضية يف غاية األمهية ،ال نفرق بني دين هذا املرء أو ذاك وال مذهبه هذه القضية
يف غاية األمهية إذا أردنا أن نفكر بشكل عميل القضية األخرى من املواطنة أن ال ييسء
البعض لبعضنا اآلخر ،وهذه هي القضية الثانية ،ال يصح أن نسمع من السنة أن يسئ
للشيعة ،الشيعة كفار وتقية وكالم كثري ال أول له وال آخر ،وربام البيانات وأنا لست مع
أساسا ويريد فعلاً أن يصل إىل حقيقة ،لو جاب
هذه البيانات ،ألن الذي ال حيكم عقله
ً
الشيعة ألف بيان لقلنا هذه تقية ،وقلنا أن هذا الكالم غري صحيح ،وبالتايل ليست القضية
قضية بيانات ،خلونا نخرج بواقع عميل نعيشه
ونتحرك فيه ،قضية البيان جاءت بشكل عفوي
وبشكل طبيعي ،الشيخ حسن وغري الشيخ
حسن ألقى حمارضة وسئل عن سؤال فليبني
إجابة السؤال وأنا إذا تكلمت وسئلت أجيب،
لكن أنا ما أكتب البيانات نحن كذا ونحن كذا،
أساسا حتى يربئوا
القضية ليس الشيعة متهمني
ً
ساحتهم ،صحيح أن هناك كال ًما قراءه السنة عن
الشيعة ،هناك قنوات فضائية سنية تيسء بشكل
كبري جدً ا ،القضية هنا متبادلة ،جمرد الكالم لن خيرجنا من اإلشكالية ،وال نريد وليس من
املصلحة ،وليس هذا هد ًفا أن يبقى الناس عىل رأي واحد ،وأنا أعتقد أنه خطأ أن نطالب
الناس عىل أن يبقوا رأ ًيا واحدً ا ،وأعتقد أن املجتمع سيبدأ يف التدين والسوء إذا أصبحنا
عىل رأي واحد ،ويستحيل أن يبقى الناس عىل رأي واحد ،فلتبق اآلراء ،وليبق هناك
جمال لآلراء ،وجمال لالختالف ،وجمال للنقاشات ،لكن يف إطار االختالف ال أقول ال
يفسد للود قضية ،ليس هناك ما يفسد للود قضية ،لكن يف احلد األدنى أن ال ييسء بعضنا
رسا وال علنًا ،إذا استطعنا أن نخرج هبذه احلقيقة وهذه االجيابية من
إىل البعض اآلخر ال ًّ
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واقع حياتنا ،يف جمليس ال أيسء إىل الشيعة ،أحارض يف أقىص الدنيا ال أيسء إليهم ،وال
أحد ييسء إ َّيل ،إذا حتدثوا يف حسينياهتم وجمالسهم ال أحب أن أسمع شي ًئا ييسء إ َّيل ،كام
قال الشيخ وكام استمعنا مجي ًعا.
أيضا بدلاً
أنا أعتقد أن هذا هو الواقع العميل الذي سيجعلنا نصل إىل يشء عميل ً
من الكالم العام الذي ال يوصلنا إىل يشء .والسالم عليكم ورمحة ال ّله.

ممن حرض اللقاء :الدكتور مسفر القحطاين أستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن ،الدكتور حممد بن عيل اهلريف األستاذ يف جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،الشيخ فيصل الكاف ،األستاذ أمحد الكاف ،األستاذ سطام
اخلالدي ،الشيخ فوزي آل سيف ،السيد طاهر
الشميمي ،الشيخ عادل أبو مخسني ،الدكتور
صادق اجلربان ،الدكتور عبد ال ّله احلليمي عضو
املجلس البلدي يف األحساء ،الشيخ حسن
عبد اهلادي أبو مخسني ،املهندس عيسى املزعل
عضو املجلس البلدي يف القطيف ،الشيخ فيصل
العوامي ،الشيخ حسن اخلويلدي ،األستاذ حممد
حمفوظ ،الشيخ حممد عبد العال ،الشيخ حممد بن
موسى الصفار ،األستاذ فؤاد نرص ال ّله ،الشيخ حممد اجلرياين ،املهندس السيد زكي السيد
حسن العوامي ،األستاذ مطر النجيدي ،األستاذ عيل البحراين ،األستاذ أمني العقييل،
األستاذ عبد العيل آل سيف ،السيد حممد الدعلوج ،األستاذ حسن الشهري مدير مكتب
جريدة الرياض يف الدمام ،األستاذ منري النمر مراسل جريدة الرياض ،األستاذ جعفر
الصفار مراسل جريدة اليوم ،األستاذ حممد الغانم ،الشيخ جعفر البناوي ،الشيخ صالح
الرباهيم ،الشيخ صادق الرواغة ،الشيخ عباس املوسى ،األستاذ جالل اهلارون ،األستاذ
فتحي البنعيل ،الشيخ حممد املدلوح واألستاذ حممد الشيوخ.

قال لـ «سبق» :لقد شاع عني أنني تزوجت من جازان من كثرة زيارتي لها

ومن حذّ ر ِمن محاضراتي أراد خي ًرا يتوهمه
البريك :الصفار من أعالم التصحيح َ

(((

تركي العبداحلي

قال الشيخ الدكتور سعد الربيك إن الشيخ حسن الصفار َع َلم من أعالم التصحيح
صحيحا أن كل املواقع الشيعية سامهت يف احلملة ضد حمارضته يف
لدى الشيعة ،وليس
ً
القطيف ،وكشف يف حوار مع «سبق» أن هناك أصواتًا معتدلة رحبت به وأيدته يف إقامة
املحارضة ،كام قال الربيك :إن عدم حضور الشيخ حسن الصفار ملحارضته اللتزام سابق
لدى الشيخ الصفار ،وقد حرض الصفار حمارضة أخرى له يف منطقة «عنك».
خصوصا
وحتدث الربيك عن حركة التصحيح داخل الصف الشيعي بازدياد،
ً
يف صفوف الشباب والفتيات ،وقال« :املتتبع حلركة التصحيح جيد أن امللتحقني بالقافلة
يزيدون وال ينقصون ،خاصة يف صفوف الشباب والفتيات من جيل الوعي والعقل ،مع
صح عنهم ،وليس ما نُسب إليهم ومل تثبت
التمسك الشديد بحب آل البيت والعناية بام َّ
صحته بالسند الصحيح».
وأشار الشيخ الربيك إىل قلة احلضور ملحارضته التي أقيمت يف القطيف ،وقال:

((( صحيفة سبق اإللكترونية ـ 2010/6/17م.
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خريا يتومهه يف ذلك ،وال أشك أن هناك قلة يتخوفون من كشف احلقيقة
«أراد بعضهم ً
التي يقتات عىل إخفائها بعض املتشددين ،والتي خفيت عىل كثري من إخواننا الشيعة،
ومما هو موجود يف كثري من مصادرهم ومراجعهم العلمية املعتربة».
ونفى الربيك أن يكون اختيار هذا العنوان ملحارضته استفزاز ًيا ألهل املنطقة،
وقال« :هو منطلق من جامع مشرتك يعظمه السنة والشيعة عىل حد سواء ،بل ويضيف
معلومة خفيت عىل كثري من عامة الشيعة وهي املحبة واملصاهرة والتسمية واإلجالل
والتوقري بني أهل البيت والصحابة ،عليهم مجي ًعا رضوان ال ّله».
كام نفى الربيك أن زيارته للقطيف كرس للمتعارف عليه ،وقال :إنه يعود بذلك مع
خمالفيه إىل حاكمية الكتاب والسنة ،وأن مقاصد الرشيعة اإلسالمية ال ختالف ذلك.

ونوه الربيك إىل أن زيارته للقطيف كزيارته لباقي مناطق اململكة ،ويف رد عىل
قارئ يف صحيفة «سبق» قال الربيك« :أظنك ال تعرف جازان وأمريها املبارك املسدد
بإذن ال ّله وحمافظاهتا وعلامءها ومفكرهيا وتارخيها ،كام أعرفه من خالل زيارات عديدة،
حتى شاع عني أنني قد ترشفت بالزواج من جازان من كثرة ما ترددت عليها ..غفر ال ّله
للجميع».
فإىل احلوار:

 Ü Üقبل حمارضتك يف القطيف التي كانت بعنوان« :أذكركم ال ّله يف أهل بيتي»
ُشنت محلة قوية جدً ا يف املنتديات وغريها ،تطالب بمنع إقامة حمارضتك،
كيف نظرت أنت هلذه احلملة؟

صحيحا أن كل املواقع
احلملة التي سبقت إقامة املحارضة يف القطيف ،ليس
ً
الشيعية سامهت يف احلملة ضد إقامة املحارضة ،بل هناك أصوات معتدلة رحبت وأيدت
إقامة املحارضة ،باعتبارها خطوة متممة للقاء الذي استضافه برنامج البيان التايل بإدارة
الدكتور عبد العزيز قاسم يف قناة دليل ،ومجعني بسامحة الشيخ حسن الصفار ،الذي
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رحب بإقامة املحارضة وأخربين قبلها بساعات عن التزام بموعد سابق حال بينه وبني
حضوره املحارضة ،وقد أثبت ذلك بحضور املحارضة األخرى يف «عنك» وأنا أحسب
حيا يف جريدة عكاظ
سامحته َع َلم من أعالم التصحيح ،كيف ال وهو الذي رفع صوته رص ً
يف الرباءة من سب الصحابة واخللفاء الراشدين والطعن يف أم املؤمنني عائشة.

فمن
وتكرر هذا منه يف أكثر من جملس ولقاء ،وليس هذا بغريب عىل كل عاقلَ ،
املستفيد من السب واللعن والشتم والطعن يف أمهات املؤمنني سوى من يرسهم ترشذم
املسلمني وضعفهم وفرقتهم؟ علماً أن هذا ليس موقف سامحة الشيخ الصفار وحده ،بل
دورا فاعلاً يف توطني التعايش
يشاركه كثريون من أعالم التصحيح الذين أحسب أن هلم ً
والتصحيح يف النفوس والسلوك ،بعد أن تواتر حتريره ومناقشته يف حوارات رصحية..
وال أنسى اإلشادة بحضور الدكتور األديب حممد املسعود الذي علق عىل املحارضة
بكالم مجيل رائع وهو من وجهاء الشيعة.
Ü Üما هو حجم حركة التصحيح الفكرية لدى الشيعة؟

املتتبع حلركة التصحيح جيد أن امللتحقني بالقافلة يزيدون وال ينقصون ،خاصة يف
صفوف الشباب والفتيات من جيل الوعي والعقل ،مع التمسك الشديد بحب آل البيت
صح عنهم ،وليس ما نُسب إليهم ومل تثبت صحته بالسند الصحيح.
والعناية بام َّ
Ü Üلكن عدد حضور حمارضتك يف القطيف كان اً
قليل جدً ا ،وأنت تتحدث
عن ازدياد حركة التصحيح؟

خريا يتومهه
من جهة الذين حاربوا وحذروا من إقامة املحارضة ،فربام أراد بعضهم ً
يف ذلك ،وال أشك أن هناك قلة يتخوفون من كشف احلقيقة التي يقتات عىل إخفائها
بعض املتشددين ،والتي خفيت عىل كثري من إخواننا الشيعة ،ومما هو موجود يف كثري من
مصادرهم ومراجعهم العلمية املعتربة عندهم ،وهي ِعظم املحبة واملودة بني الصحابة
وآل البيت ،والتي تُرمجت يف أروع صور اإلجالل واإلكرام آلل البيت من ِقبل الصحابة،
عملاً بوصية النبيُ « :أذكّركم ال ّله يف أهل بيتي» فضلاً عن املصاهرة بني الصحابة وآل
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البيت ،ودرة التاج فيها تزويج اإلمام عيل بن أيب طالب عليه وعىل آل بيته وصحابة نبينا
الصالة والسالم ،ابنته أم كلثوم للخليفة الراشد عمر بن اخلطاب ريض ال ّله عنه.

يضاف إىل ذلك تسمية آل البيت أبناءهم بأسامء اخللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر
وعثامن ،وتسمية بناهتم بأسامء أمهات املؤمنني :عائشة وحفصة وغريمها ،عليهن مجي ًعا
رضوان ال ّله.
األمر الذي سيجعل العاقل يسأل نفسه قائلاً  :لمِ الكراهية والعداوة بني بعض السنة

والشيعة؟ ما دام آل البيت والصحابة عىل ذلك املستوى الرفيع من الصلة واملودة ،هذا من
جانب ،ومن جانب آخر سيسأل العاقل نفسه حول ما وقع آلل البيت من الظلم واألذى،
كالذي وقع لإلمام عيل مع اخلوارج ،واإلمام احلسني بن عيل يف كربالء ،وغريهم ريض
ال ّله عنهم ..بالتأكيد سيسأل الشاب الشيعي نفسه :ما ذنب إخواننا السنة فيام جرى عىل
يد غريهم قبل ألف وأربعامئة عام؟
خصوصا إذا كان إخواننا السنة يربؤون إىل ال ّله مما حصل ،ويعتقدون أن عل ًيا ريض
ً
ال ّله عنه ،عىل احلق ،وأن من قتل احلسني وأعان عىل قتله ملعون ،عليه لعنة ال ّله واملالئكة
والناس أمجعني ،وأنا عىل يقني أن جيل الشباب املعارص جيل املعرفة واالنفتاح والنرش
اإللكرتوين واإلنرتنت «جوجل ويوتيوب وفيس بوك» ما عاد جيل التلقني والتسليم
املطلق من دون حتكيم العقل فيام يرد عليه من معلومات ير ُّدها العقل وال يقبلها ،فال
ٍ
حينئذ سوى إزالة ركام الكراهية عن النفوس .وباجلملة فاملستفيد هو الوطن
يبقى
واملواطن الذي سيشعر بمزيد من األلفة واألمان يف مسرية التعايش التي عاشها اآلباء
واألجدادُ ،سنة وشيعة ،مل يعرف عن بعضهم جتاه بعض سوى الوفاء وحسن اجلوار
والوصية باملعروف واإلحسان بعضهم لبعض ،يف مقابل الفتنة الطائفية والقتل والتفجري
الذي ذهب ضحيته أرواح السنة والشيعة يف العراق القريب منا.
Ü Üحتدّ ث البعض أن عدد الوجهاء واألعيان احلضور ملحارضتك مل يكن
بالعدد املأمول ،كيف وجدت التفاعل معك من أبناء املنطقة؟
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نعم ،مل حيرض الكثري من وجهاء وأعيان الشيعة ،لكن حرض عدد ال بأس به من
أبناء الشيعة والسنة ،وإن كان غالب احلضور من السنة ،وال أجد لو ًما عىل العامة إذا
مل يتقدمهم علامؤهم وطلبة العلم منهم ..لكني عىل يقني أن الكثري لو علموا سل ًفا بام
تضمنته املحارضة التي ألقيتها عن واحد من أعظم اجلوامع املشرتكة بني السنة والشيعة،
أال وهو حمبة آل البيت والشهادة لصحابة رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،بذلك ،عىل
ألسنة األئمة عليهم السالم ،من املصادر نفسها املعتربة عند الشيعة ،ملا خت ّلف أحد عن
املحارضة ،كيف ال ،واحلديث كله عىل ألسنة األئمة عليهم السالم .ويف هذا الصدد أدعو
إخواين الشيعة إىل االستامع خلطبة مجعة ألقيتها يف حمرم املايض عن الشهيد اإلمام احلسني،
ريض ال ّله عنه وعن آل بيت النبي أمجعني.
Ü Üاختيار الشيخ سعد الربيك لعنوان مثل عنوان «أذكّركم ال ّله يف أهل
بيتي» أمل يكن عنوانًا استفزاز ًيا ألهل املنطقة؟ ما هي ظروف اختيارك هلذا
العنوان؟

مل يكن اختيار العنوان استفزاز ًيا ،بل هو منطلق من جامع مشرتك يع ّظمه السنة
والشيعة عىل حد سواء ،بل يضيف معلومة خفيت عىل كثري من عامة الشيعة ،وهي املحبة
واملصاهرة والتسمية واإلجالل والتوقري بني أهل البيت والصحابة ،عليهم مجي ًعا رضوان
ال ّله .فمن كان حيب آل بيت النبي صىل ال ّله عليه وعىل آله وصحبه ،فليلتزم هدهيم
وسنتهم وطريقتهم يف حمبة صحابة رسول ال ّله عليه وعىل آله وصحبه الصالة والسالم،
وكيف نجمع بني حمبة آل البيت ونخالف ما صح عنهم من حب الصحابة والنهي عن
الغلو والنياحة؟.
Ü Üالتقيت بالشيخ حسن الصفار يف القطيف مع جمموعة أخرى من أعيان
منطقة القطيف والدمام ،كيف وجدت إمكانية التالحم الوطني بني
الطائفتني؟

يف ذلك اللقاء الذي مجعني بعدد من أعيان القطيف وعلامئها يف جملس سامحة
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حيا ينضح عقلاً ووطنية ،يرتجم
الشيخ حسن الصفار ،حيث تبادل احلضور حدي ًثا رص ً
ما نصبو إليه من املزيد من حلمة وطنية نعيشها ونتفيأ ظالهلا ونجني ثامرها ،مع الرتكيز
عىل حتديد مسارات املطالب الوطنية يف سياقها وإطارها وعدم تلبيسها بالشأن الديني
والعقدي ،حيث يكمن اخلطر يف الشعور بأن عدم الوصول إىل ما يصبو إليه بعض
املواطنني ،يعود سببه إىل عقيدته ومذهبه ،وهذا ليس بصحيح ،وقد رضبت لذلك مثالاً
عىل بعض املحافظات اجلنوبية والشاملية يف اململكة ،مل تصل إىل نصف ما وصلت إليه
حمافظة القطيف ،وليس فيها واحد من إخواننا الشيعة ،ومع ذلك مل تنل ما نالته القطيف
من العمران والتنمية وال ُبنى التحتية ،ومع هذا ،فاألمل معقود بعد ال ّله تعاىل ،عىل والة
األمر ملزيد من التنمية للقطيف واألحساء ورفحا وجازان وطريف ،وغريها من حمافظات
اململكة.
ألقيت حمارضة بعنوان« :هل هؤالء نواصب» يف منطقة «عنك» ،هل
ÜÜ
َ
أخذت عناوين حمارضاتك ُبعدً ا طائف ًيا؟
ْ

املحارضة التي ألقيتها يف «عنك» بعنوان «أيرسهن مؤونة» وموضوعها يف تيسري
الزواج وعدم املغاالة يف املهور ،وليست بعنوان هل هؤالء نواصب ،وقد رسين حضور
سامحة الشيخ حسن الصفار ،والشيخ صادق اجلربان الذي قدم من األحساء ،والدكتور
أيضا من أبرز احلضور يف حمارضة القديح ،وأضفى بروعة تعليقه
حممد املسعود الذي كان ً
نفسا مجيلاً  ،وأشكر هلم هذه البادرة الطيبة وليست بغريبة عىل العقالء من
عىل املحارضة ً
أمثاهلم ،لكن عنوان «هل هؤالء نواصب» اقرتحه البعض بعد هناية حمارضة أذكّركم ال ّله
يف أهل بيتي ،ليكون عنوانًا ردي ًفا ملا تضمنه من تبديد الشبهات التي ال يعرف حقيقتها
بعض العامة ،والتي تقود إىل هذا السؤال :كيف َمن بلغ حبه بآل البيت هذا القدر العظيم
يسمى ناصب ًيا؟
Ü Üقرأنا بعض املقاالت لطلبة علم يتحدثون فيها أن زيارة الشيخ سعد
الربيك للقطيف ولقاءه ملشاخيها هبذه الطريقة ،سقطة ،هل كرس الشيخ
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عر ًفا متعار ًفا عليه عند أهل السنة؟ وهل ترى ما فعلتَه سقطة اً
فعل أم واج ًبا
وطن ًيا؟

من قال :إن زياريت للقطيف كرس للعرف املتعارف عليه ...فأنا وإياه يف حاكمية
الدليل الرشعي من الكتاب والسنة ،فإن كانت األدلة يف ظل املقاصد اجلليلة واملعتربة
التي تبيح ذلك بل تأمر به وحتث عليه ،فال عربة بالعرف املخالف للكتاب والسنة ،وقد
سبق إىل هذا مجلة من العلامء والدعاة ،أمثال الشيخ الدكتور حممد النجيمي ،والشيخ
الدكتور عوض القرين ،وغريهم.
Ü Üأحد قراء «سبق» علق« :أمتنى من الشيخ الربيك زيارة جماملة ألهل جازان،
عىل غرار أهل القطيف و «عنك» ،وإال ظلم أهل القربى أشد مضاضة عىل
النفس من وقع احلسام املهند ،اّ
فهل أجبته؟

َمن دعاين لزيارة جماملة جلازان أقول له :يا أخي احلبيب أظنك ال تعرف جازان
وأمريها املبارك املسدد بإذن ال ّله وحمافظاهتا وعلامءها ومفكرهيا وتارخيها ،كام أعرفه من
خالل زيارات عديدة ،حتى شاع عني أنني قد ترشفت بالزواج من جازان من كثرة ما
ترددت عليها ..غفر ال ّله للجميع.
وقد بلغ من حبي جلازان وأهلها أن كتبت قصيدة أحاكي فيها الشاعر السنويس،
رمحه ال ّله ،ذكرت فيها عد ًدا من حمافظات جازان مثل بيش وصامطة وأحد املسارحة
وضمد وغريها.
غفر ال ّله يل وإلخواين.

حوار في القطيف

(((

حممد حمفوظ

عىل املستوى الوطني واالجتامعي ،ثمة حاجة ماسة لتعزيز احلوار وقيمه ..ألن
مستوى التباينات واالحتقانات عديدة ومركبة ومتشعبة ..وال يمكن تفكيك هذه
االحتقانات ،ومعاجلة التباينات بدون احلوارات الرصحية واملبارشة بني خمتلف املكونات
املذهبية والفكرية حول كل املوضوعات التي هي حمل خالف أو سوء فهم أو تباين..

وحده احلوار الرصيح والواضح ،هو الذي يعالج العديد من االحتقانات
والتباينات ..ألن احلوار الرصيح ،يعطي الفرصة جلميع األطراف واألطياف واملكونات
للتعريف بوجهة نظرها حول كل القضايا املختلف عليها..
أسوق هذا الكالم من أجل اإلشادة بمستوى احلوار الرصيح الذي جرى بني
جمموعة من علامء ومثقفي الوطن من توجهات مذهبية خمتلفة يف املجلس العامر لفضيلة
الشيخ حسن الصفار وهو يستضيف فضيلة الشيخ سعد الربيك يف زيارته األسبوع
املايض ملدينة القطيف ..فمن الطبيعي أن ختتلف وجهات نظر احلضور ،وتتباين قناعاهتم
التارخيية والفكرية والسياسية ،وتتعدد املداخل التي يقرتحها البعض إلنجاز مفهوم
((( جريدة الرياض العدد  15338الثالثاء  10رجب1431ﻫ الموافق  22يونيو 2010م.
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التعايش عىل املستويني الوطني واالجتامعي..

ويف سياق تأكيد وتعزيز خيار احلوار بني املسلمني بمختلف مذاهبهم ،أود توضيح
النقاط التالية:
احلوار بني املختلفني عىل خمتلف املستويات ال يستهدف خلق التطابق يف وجهات
النظر ،وإنام تنظيم االختالفات والتعامل بمساواة يف موضوعات االختالف..

فال يوجد طرف قابض عىل احلقيقة الكاملة واهلدى واآلخر ال نصيب له منهام..
وإنام هو اختالف وتباين يف القناعات واألفكار واخليارات ..واحلوار الرصيح واملبارش،
هو سبيلنا لتنظيم هذه االختالفات والتباينات..

فاللقاء واحلوار مع املختلف هو املطلوب ،وينبغي أن تفتح أجواء احلوار عىل كل
القضايا واملوضوعات بعيدً ا عن املواقف املسبقة واآلراء النمطية السائدة عن بعضنا
البعض..
واملجتمع السعودي بكل فئاته ورشائحه ،بحاجة إىل احلوار يف خمتلف دوائره،
من أجل صياغة ثقافته الوطنية واالجتامعية عىل قاعدة احلوار والقبول واالعرتاف بكل
متطلبات التعدد األفقي والعمودي املوجود يف املجتمع السعودي..

وقبولنا بمبدأ احلوار ،ال يعني بأي حال من األحوال القبول التام بكل ما يقول
الطرف اآلخر ..نحن ينبغي أن نتحاور مع بعضنا البعض ،ونحن ندرك أننا خمتلفون
ووجهات نظرنا ليست متطابقة..
لذلك فإننا نعتقد أن احلوار عىل كل املستويات ويف كل الدوائر ،هو الرضورة
الوطنية واالجتامعية ،من أجل توسيع املساحات املشرتكة وتنظيم تبايناتنا املختلفة..

يبدو من الكثري من النامذج واألمثلة عىل احلوارات بني أهل املذاهب اإلسالمية،
أن التاريخ بأحداثه ورجاله وحمطاته املختلفة ،يشكل مادة دسمة ألي حوار بني خمتلفني
عىل الصعيد املذهبي..
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لذلك ال خيلو أي حوار سواء بني علامء ومشايخ أو بني مثقفني وأدباء ،حني
احلديث عن طبيعة العالقة بني املسلمني بمختلف مدارسهم ومذاهبهم الفقهية ،من
حضور التاريخ وتقويم رجاالته ،وما هو املوقف من أحداثه..

والذي أود أن أقوله يف هذا السياق هو :إننا سنة وشيعة ال نستطيع أن نعيد عقارب
الساعة إىل الوراء ،كام أنه ال يمكن أن تتطابق وجهات النظر حول رجاالت التاريخ
وأحداثه..

لذلك فإنني أعتقد أن املطلوب ليس االتفاق عىل موقف أو تقويم ألحداث
التاريخ ورجاالته ،وإنام املطلوب هو التزام كل طرف بعدم اإلساءة إىل رموز ومقدسات
الطرف اآلخر..
فليس مطلو ًبا من أحد ،أن تكون وجهة نظره حول أحداث التاريخ متطابقة،
ولكن املطلوب من اجلميع ومن خمتلف املواقع هو احرتام كل طرف رموز ومقدسات
الطرف اآلخر..
كام أنه من الرضوري أن نلفت نظر اجلميع إىل هذه احلقيقة :أن االستغراق يف
أحداث التاريخ وحمطاته ،ال يفيض إىل خلق تفاهم أو تعايش ،وإنام يفيض إىل املزيد
من النقاشات واجلداالت التي ال تنتهي ..لذلك فإن الوعي بأحداث التاريخ ،وعدم
االستغراق يف خصوماته ،هو الذي يساعدنا عىل بناء حارضنا ومستقبلنا عىل أسس متينة
وصلبة..
متميزا وفعالاً  ..ومن
تشهد حمافظة القطيف بكل مدهنا وقراها ،حراكًا ثقاف ًّيا وأدب ًّيا
ً
أهم مؤرشاته عدد املنتديات الثقافية واألدبية ،فاملحافظة حتتضن العديد من املنتديات
الثقافية واألدبية منها [امللتقى الثقايف ـ الثالثاء الثقايف ـ احلوار الثقايف ـ الصفا الثقايف ـ
الوسطية ـ سيهات الثقايف ـ القطيف الثقايف ـ حوار احلضارات]..
إضافة إىل منتديات نسائية منها[ :منتدى تواصل ـ نون ـ إنسان]..
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واملؤرش الثاين :حجم اإلنتاج الثقايف واألديب ..وهو من أهم املؤرشات لقياس
مستوى احلركة الثقافية واألدبية يف أي جمتمع ووطن..

تطورا ملحو ًظا يف عملية اإلنتاج
وعىل هذا الصعيد فإن حمافظة القطيف ،تشهد
ً
الثقايف واألديب ..فقد رصد األستاذ عباس الشربكة أهم إصدارات املحافظة خالل
السنني القليلة املاضية ..وجاء يف رصده وبحثه أنه :يف عام  2007م بلغ عدد اإلصدارات
[ ]225كتا ًبا ،ويف عام  2008م بلغ عدد اإلصدارات [ ]229كتا ًبا ..ويف عام 2009م
بلغ عدد اإلصدارات [ ]253كتا ًبا..
واملؤرش الثالث :إصدار منتظم ملجالت فكرية وثقافية وتراثية ..فهناك جملتان
مهتمتان بالرتاث واألدب يف اخلليج العريب ..وجملتان فكريتان صدرتا قبل عقد ونصف
العقد وال زالت مستمرة ،وجملة متخصصة يف القرآن وعلومه ومعارفه ،وجملة فقهية تعنى
باألبحاث الفقهية واألصولية..

أسوق كل هذه األرقام ،ألدعو املهتمني بشؤون الثقافة واألدب عىل املستوى
الوطني ،إىل اإلنصات إىل هذا احلراك الثقايف واألديب والتفاعل معه والتواصل مع
شخوصه ،حتى يرتاكم الفعل الثقايف واألديب يف الوطن كله ..وكل هذه املعلومات ليست
من أجل التفاخر لتأسيس نزعة نرجسية للذات أو لالنحباس الضيق يف مناطقنا ومدننا..
وإنام من أجل لفت االنتباه إىل احلركة الثقافية واألدبية التي تزخر هبا هذه املحافظة ومنطقة
أو حمافظة هبذا احلراك والنشاط الثقايف واألديب ،تزخر بالكثري من النقاشات الفكرية
والثقافية ،وتتعدد فيها األطياف والتوجهات الثقافية واالجتامعية ،وتشهد حتوالت ثقافية
ومعرفية هامة ،تتجاوز من خالهلا الكثري من عنارص الرتابة واليباس الفكري والثقايف..
وجمتمع القطيف كغريه من املجتمعات ،حيتضن العديد من املدارس والتوجهات
واألطياف ،هلذا فإن اإلنصات إىل حراكه الثقايف ،والتفاعل من مناشطه املتعددة،
من الرضورات الوطنية ،التي تسهم يف تطوير وتزخيم احلركة الثقافية واألدبية يف
الوطن كله..
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وكلمتي املوجزة إىل أهيل يف القطيف هو :أن التميز أو التفوق الثقايف ينبغي أن يقود
إىل متيز وتفوق أخالقي ..فاالختالفات بكل عناوينها حالة طبيعية ،وتساهم يف إثراء
املجتمع والوطن ،ولكن اخلالفات والنزاعات ولغة االهتام واالهتام املضاد ،تبدد حراكنا
الثقايف واألديب ،وتضيع ما نصبوا إليه مجي ًعا ..فليس عي ًبا أن تتعدد وجهات النظر ،ولكن
العيب كل العيب يف سيادة لغة االهتام وسوء الظن وخضوع مجيع األطراف واألطياف
إىل مقتضياهتام..
وجود خالفات وتباينات عقدية أو ثقافية ،يف األصول أم يف الفروع بني السنة
والشيعة ،ال يربر ألحد االفتئات والتعدي عىل الطرف اآلخر..

واملواطنة بكل مضامينها الدستورية واحلقوقية ،هي الوعاء الذي حيتضن اجلميع،
مربرا للتعدي عىل احلقوق ..فالشيعي ينبغي أن
ويصون حقوقهم ..واخلالفات ليست ً
يصون حقوق السني ،والسني ينبغي أن يصون حقوق الشيعي ..واالنتامء املذهبي بتبايناته
وتناقضاته ،ليس بديلاً عن املواطنة ..وال تعايش بني خمتلف املكونات واألطياف ،إال
بتعزيز قيم املواطنة ..واملواطنة حق مكتسب لكل مواطن ،برصف النظر عن دينه أو
مذهبه أو قوميته..
ومن يعمل عىل صياغة رؤية أو نظرية باملطابقة بني االنتامء املذهبي وحقوق
املواطنة ،هو يؤسس ملشاريع فتنة ورصاعات مستديمة بني مجيع األطراف..

ومن يتعامل مع حقائق االنتامء املذهبي ،بوصفها حقائق هشة وقابلة للتبديل هو
يف حقيقة األمر ،يدشن لنزعات طائفة مقيتة ،حتت عنوان الثوابت واألصول..

فمن املنظور االجتامعي والنفيس ،كل حقائق االنتامء الديني واملذهبي ،هي حقائق
عنيدة وصلبة ،ومن يعمل عىل استئصاهلا سواء بوسائل عنفية أم بوسائل ناعمة ،هو
يساهم من حيث ال يريد إىل املزيد من التشبث بكل حقائقه الظاهرية والعميقة ،اجلوهرية
والشكلية..
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هلذا فإنني أدعو العلامء والدعاة من مجيع األطراف وحتديدً ا الذين يتبنون نظرية
ومقولة التعايش بني خمتلف املكونات ،إىل االبتعاد عن لعبة ثنائية اخلطاب ..بحيث يقول
جلامعته مقوالت وآراء وتصورات ،تستهدف تثبيت موقعيته يف مجاعته ،حتى ولو كانت
مناقضة لرؤيته يف التعايش..

وخطاب آخر يستهدف فيه اجلامعة املذهبية األخرى ،ويتلبس فيه لبوس االعتدال
والوسطية..
آن األوان أن يتخىل اجلميع وبالذات املشايخ والدعاة عن ثنائية اخلطاب ،ألنه ال
يصنع إال املزيد من اإلرباك واالحتقان..
ويف هذا السياق ،أدعو مجيع املهتمني بشؤون احلوار والوحدة بني املسلمني يف العاملني
العريب واإلسالمي ،إىل اإلنصات والتفاعل مع وقائع التجارب احلوارية التي جتري يف
املجتمع السعودي بني أتباع املذاهب اإلسالمية وخصوصا بني السنة والشيعة..

فهي جتارب وحوارات ضمن ظروف جمتمعنا ،هي حوارات جريئة ،وتناقش
موضوعات حساسة برؤية جريئة وشجاعة ..واللقاء األخري الذي جرى يف جملس
الشيخ الصفار بني الشيخ سعد الربيك والشخصيات الشيعية التي حرضت اللقاء ،هي
من اللقاءات التي اقرتبت من بعض املوضوعات احلساسة ،وعرب فيها املتحدثون عن
رأهيم بشجاعة كافية..
وإننا نعتقد أن استمرار هذه احلوارات الرصحية ـ املبارشة ،ستفيض إىل نتائج إجيابية
ومفيدة ملسار العالقة بني املسلمني بمختلف مدارسهم ومذاهبهم..

الحوار والتعايش بين األطياف الفكرية

(((

سعيد بن نارص أبو ملحة

تتعدد جتليات احلوار الوطني الذي تعيشه بالدنا يف السنوات األخرية وتتاميز
بشكل يؤذن للمتابع أن يرصد مجلة من هذه التجليات ،وأن يعيد تأملها وقراءهتا وسرب
أسئلتها ،ومن بني هذه التجليات يمكن أن يتأسس وعي جديد باألشياء والظواهر ،وقدرة
فعالة عىل مالحظة تغريات هذا الوعي ،وحتوالته وثوابته م ًعا .إن إبداء الرأي يف جمتمع
نخبوي ،أو قراءة تأثريات النخبة عىل رشائح اجتامعية خمتلفة من هذه التجليات ،خاصة
إذا الحظنا أن هذه احلوارات مبارشة أو غري مبارشة ،شفهية كانت أم حتريرية ،طرحت
يف جلسات نقاش أو حلقات بحث ،أو سطرت يف كتب ،أو نرشت بالصحف ،أو يف
وسائل إعالمية أخرى ،هذه احلوارات تسعى لتغييب الفردية ،وتركز أكثر عىل الشأن
العام ،كام أهنا تسعى لتقديم اجلديد بوصفه سمة املرحلة ،وسؤال التحديات الفكرية
والثقافية التي تواجه بالدنا والعامل ،مثل :العوملة ،والنظام العاملي اجلديد ،وتقارب
الثقافات ،والسعي إىل التعاون والتكتل االقتصادي .إن الظاهرة احلوارية يف اململكة
تتسم بقدر كبري من التعايش بني خمتلف األطياف الفكرية ،ذلك أن التقارب الشفيف
بني شخوصها وعنارصها الفكرية وخواصها ،قد جتسد يف هذا احلوار العقالين الدائب
((( صحيفة االقتصادية :الخميس  12رجب  1431ﻫ الموافق  24يونيو  2010ـ العدد .6100
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الذي جتىل يف اللقاءات الوطنية التي عقدها مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،وهي
لقاءات سمحت بأن تتخذ الظاهرة احلوارية نموذجها األسمى يف االختالف اإلجيايب،
والتسامح ،والوسطية ،واالعتدال ،واإلعالء من الشأن الوطني واملصلحة العامة،
والتخلص من الفردية واألهواء ،واالنحياز املذهبي أو الفكري .إن اللقاءات التي
يقودها رموز من التيارات املحلية ،كام يف لقاء الشيخ سعد الربيك والشيخ حسن الصفار
هي منطلقات لتوجه شعبي سوف تقوده هذه الرموز ليشكل سمة فريدة ملجتمع ينشد
الوئام ،واالستقرار ،والتقارب ،والبناء املشرتك.

إن هذا التعايش الذي يتجىل يف احلوار واالئتالف حول القضايا الوطنية ،وحول
تأكيد اهلوية الثقافية والفكرية املنطلقة من الثوابت الدينية والوطنية ،واملستفيدة يف الوقت
نفسه من التحوالت الثقافية اإلجيابية عرب ًّيا وعامل ًّيا بام يزكو من حياتنا ،وبام يطور من رؤانا
وتصوراتنا التي نستثمرها يف النهضة والبناء واملعرفة ،هذا التعايش سمة من سامت هذه
البالد األصيلة التي تنطلق من أدبيات وتقاليد عريقة هلا أثرها يف خمتلف األجيال.

إن هذا التعايش ربام ال نجده يف مناطق أخرى من العامل من حولنا ،حيث يتخذ
التنوع اإلثني أو العرقي أو املذهبي شكلاً حا ًدا ،ويتخذ سمة الرصاع يف املنابر ،فكل
يريد أن يعرب عن نفسه ،أو تياره بأية صيغة ،وبأي شكل ،حتى ولو حتول هذا التعبري إىل
طرق غري مرشوعة ،أو إىل تعبريات ومواقف حادة ،وهذا ما تنبذه كل األطياف الفكرية
والوطنية يف بالدنا متجهة صوب احلوار املسؤول املستظل بمظلة الدين والوطن ،وهي
مسؤولية وطنية ناضجة.

من هنا لنا أن نزهو هبذا التعايش الذي يرتك مساحة كبرية للتفكري والتأمل
واسترشاف خمتلف القضايا ،ووضع تصورات إجيابية شاملة حوهلا ،وهو األمر الذي
يقودنا إىل استلهام عنارص هذه التصورات ،وتطبيقها بشكل عميل يؤدي إىل النهوض
والتقدم واملعرفة ،وهذا هو دور احلوار ،وصدى التعايش بني خمتلف التيارات الفكرية
يف اململكة.

حين يكون الوطن أول

(((

د .زيد عيل الفضيل

حني تضمحل ذواتنا أمام اإلحساس احلقيقي بأمهية الوطن أولاً  ،وحني تتالشى
من أذهاننا ظاهرة احلديث الصويت حال مناقشتنا ألي موضوع ،حينها ينعدم اخلوف من
أي خماطر يمكن أن حتدق به وبنا؛ لكوننا سنكون أكثر وع ًيا ،وأعمق إدراكًا ،خلبايا ما
حرصا عىل ترسيخ قيمنا املشرتكة ،وتعميق
يمكن أن يحُ اك ضدنا؛ وبالتايل سنكون أكثر
ً
ما يعتلج يف صدورنا من قواسم نتفق عليها ،ويف حينه سنُغلـِّب جانب اللني عىل الشدة،
وحسن الظن عىل الشك والريبة ،حال مناقشتنا لبعضنا البعض ،ووقت معاجلة مفاصل
ُ
خالفاتنا املتنوعة.
ذلك هو املنهج القويم الذي ما فتئ خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله بن
عبدالعزيز ـ حيفظه ال ّله ـ حيض عليه يف كثري من خطاباته وتوجيهاته األبوية ،فالوطن
للجميع بحسب قوله ،وهو ما يفرض علينا أن ننشد التقارب ،وأن نعزز من آليات
التعايش بيننا ،وننبذ كل ما يؤدي إىل تأصيل الفرقة واخلالف ،وال يتأتى ذلك إال باحرتام
ذات وفكر اآلخر ،والقبول املبدئي بإمكانية صوابه ،وهو ما قرره ال ّله قبلاً يف حمكم
((( صحيفة المدينة ،الخميس  19رجب 1431ﻫ الموافق  1يوليو 2010م العدد .17235
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دى َأ ْو فيِ َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني﴾ ومارسه الفقهاء
﴿وإِنَّا َأ ْو إِ َّياك ُْم َل َعلىَ ُه ً
كتابه العزيز بقوله تعاىلَ :
الربانيون سلوكًا وقولاً يف كثري من مفاصل حياهتم العلمية ،وبالتايل فليس ألحد حق
الوصاية عىل أحد انطال ًقا من فوقية مناطقية ،أو إيامن فكري باكتناز الصواب املطلق ،أو
غري ذلك ،التي لن يكون من ثامرها إال اخلراب والشتات وهناية ما ينعم به أي جمتمع من
سلم أهيل.

ولسنا بحاجة إىل أن نستجلب ـ لبيان خطورة ذلك ـ العديد من األدلة والرباهني
التارخيية ،فالشواهد املعارصة ماثلة أمامنا ،ويكفي للمتأمل أن يرى بنظرة فاحصة ورسيعة
ملا يدور حال ًّيا يف العراق وبعض األقطار األخرى؛ ليدرك نعمة ما نعيشه من أمن وأمان
وسالمة واطمئنان.
لكن ذلك يف املقابل حيتاج منا إىل شكر ورعاية ،وال يتأتى ذلك إال بأن يتلمس أبناء
هذا الوطن صغريهم وكبريهم ،عاملهم ومتعلمهم ،لعمق ما يريده والد اجلميع خادم
احلرمني الرشيفني من مقولته اآلنفة« :الوطن للجميع».

ما يدعوين إىل احلديث عن ذلك راجع إىل ما الحظته من تشنج متبادل يف اخلطاب
املجتمعي عند بعض املنتمني للتيارين الدينيني :االثناعرشي والسلفي ،جراء زيارة
الدكتور الشيخ سعد الربيك ألخيه يف الدين والوطن الشيخ حسن الصفار ،والتقائه
بجموع من أهلنا بمحافظة القطيف؛ حيث انربى ملهامجة تلك الزيارة العديد من
األصوات من الطرفني ،عرب عدد من املقاالت املنشورة يف املواقع اإللكرتونية ،وتعرض
الشيخني الكريمني لكثري من التشويه والنقد السلبي الذي ال يبني فكرة ،وال يصب
يف مصلحة وطن ،لكون كل أولئك الذين وجهوا سهام نقدهم للشيخني وغريهم من
املؤمنني بثوابت االعتدال ،مل ينظروا إىل اجلانب املستقبيل حلياهتم ،ومل يتطلعوا إىل مالمح
إرشاقاته يف عيون أبنائهم ومن يأيت من بعدهم ،وإنام كان حرصهم عىل االنكفاء بأنفسهم
يف إشكاالت املايض ،وكأنه دين فرض ال ّله علينا التعبد به ،وأوجب علينا أن نحمله عىل
كاهلنا ببجرها وعجرها ،وهو ما يثقل من كاهل أي مسرية إصالحية جتديدية تنموية،
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وطي صفحته ،لكن يف املقابل ال أرى أن
عىل أين يف املقابل ال أدعو إىل إمهال التاريخ
ّ
الصورة احلالية لقراءته واستجالبه يف حياتنا هي الصورة الصحيحة ،وأن ذلك هو املنهج
األمثل لدراسته وتقويمه؛ إذ ما أحوجنا إىل إعادة دراسة مفاصل تارخينا بشكل علمي
منهجي بعيدً ا عن التوتر؛ حتى نتمكن من تصحيح مساراتنا احلضارية بالشكل الذي
تدفع بنا إىل آفاق مستقبل مرشق نرجوه ونتأمله.

العالقة مع السلفيين ..جر ٌم؟!

(((

حسن عيل آل مجيعان

توالت يف األيام السابقة الكثري من املشاهد التي مرت باملنطقة وكان هلا ر ّد فعل
قوي من قبل الناس ألهنا تالمس مشاعرهم وعاطفتهم وما أصاهبا من أمل عميق أثر فيهم
وعىل الشارع بشكل عام .من هذه املشاهد تكريم القاضيني القايض عبدال ّله الدرويش
وفؤاد املاجد الذي أقيم يف صالة شهاب بالقطيف ،وزيارة الشيخ سعد الربيك إىل املنطقة
مما آثار ردة فعل قوية أدت إىل ظهور كثري من اآلراء منها اجليد ومنها الغث.
مع التحفظ عىل األول وهو ما خيتص بالتكريم ،لكن ما نود التطرق له هو املشهد
أيضا من قبل
الثاين وهو زيارة الشيخ سعد الربيك إىل القطيف الذي كثر اللغط عليه ً
أثرا وخاصة عندما استضافه الشيخ حسن الصفار يف مكتبه عىل مأدبة
املجتمع وأحدث ً
غذاء ضمت الكثري من شخصيات املنطقة ووجهائها ،وما صحبها من انتقادات منها
البنَّاء ومنها ما دون ذلك من سب وشتم وتسقيط وإهانة إىل الرموز احلارضة يف تلك
االستضافة التي هي يف األساس خدمة هلذه املنطقة واملجتمع.
الكالم هنا :هل تكوين العالقة مع السلفيني جيدة أو غري جيدة ،وهل إغالق

((( شبكة راصد اإلخبارية  10يوليو 2010م.
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مجيع األبواب واالنحباس عىل الذات هو األفضل ،أم فتح العالقة مع مجيع األطياف
األخرى يف الوطن ومن بينها السلفيني هو األفضل ،أم أن ماعليه املجتمع السعودي من
تشتت وتنافر من كال الطرفني هو الصحيح ،أم أن الصحيح يف املجتمع أن يسوده احلب
واملودة واالحرتام والتعايش وأن يقبل كل طرف اآلخر من غري التشكيك فيام يؤمن به
سب الرموز التي يعتقد هبا كل طرف التي يكن هلا
من عقائد واالبتعاد عن إهانة أو ّ
التبجيل واالحرتام؟.
وما هذه الزيارات إال لتذويب اجلليد الذي تراكم لفرتة طويلة بسب االختالفات
التي هي يف احلقيقة يشء طارئ عىل تركيبة املجتمعات البرشية أدت إىل تفكك العالقة
مع بعضنا البعض ،ونشري إىل أن اللقاءات التي جتري ال يدعو أحد الطرفني اآلخر أن
يتنازل عن عقيدته وال عن حرف واحد منها ،إنام لتعزيز املشرتكات التي بيننا التي متثل
أشياء مشرتكة يتفق عليها الكل التي نسعى إىل ترسيخها يف أوارص املجتمع السعودي،
وما أصوات النشاز التي ظهرت بحجة الدفاع عن العقيدة من قبل خفافيش الليل منها
ما متثل يف قصيدة شعرية ساخرة أو عىل املنابر أو يف املجالس وغريها التي يتسرتون من
خالهلا إال دليل عىل قلة وعي وعدم معرفة بوقائع األمور التي تستجد يف الساحة ،وما
حيصل فيها من تغريات بني الفينة واآلخرى.
ويف اعتقادي إن ما قام به الشيخ حسن الصفار والشيخ سعد الربيك هو خطوة
إجيابية وموفقة ،وال بد من تكرار مثل هذه املبادرات التي ختفف من وطأة التشدد والتطرف
بني اجلانبني من السنة والشيعة ،وما هذه االحتقانات إال نتيجة ترسبات تارخيية قديمة
علينا التخلص منها ويبقى االختالف ال يفسد يف الو ّد قضية ،والسالم.

داعية سلفي في القطيف

(((

عبد العزيز حممد قاسم

كانت خطوة وطنية تلك التي خطاها الشيخان سعد الربيك وحسن الصفار عرب
ظهورمها سو ًيا بقناة (دليل) ،ومل يكتفيا بحلقة فضائية عابرة؛ بل أتبعاها يف األسبوع
املايض بلقاء يف القطيف؛ حيث زار الربيك املنطقة وألقى فيها حمارضتني ،وأجاب دعوة
الصفار إىل مأدبة غذاء قطيفية عامرة بمنزله ،وسط حشد علامئي كبري من إخوتنا الشيعة؛
بل حرصت جمموعة من هؤالء العلامء من خارج القطيف عىل احلضور؛ وأتت من منطقة
األحساء ترحي ًبا بالشيخ الربيك عىل خطوته لتعزيز متاسك النسيج الوطني.

كالعادة؛ مل يوفر املتطرفون الفرصة ،ومل ُيرحبوا بمثل هذه الزيارة ،وتواصت يف
مواقعهم اإلنرتنتية بمقاطعة املحارضتني ،رغم أن عنوان املحارضة األوىل( :أذكّركم ال ّله
تصب يف املشرتكات الكربى بني الطائفتني .املحارضة أقيمت يف منطقة
يف أهل بيتي) هي
ّ
(القديح) بمركز امللك فهد((( ،واستعرض فيها الربيك موقف آل البيت من صحابة
رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،وموقف أهل السنة من آل البيت ،وسرَ د شواهد من
((( صحيفة الوطن :االثنين  4يونيو 2010م.
((( أقيمت المحاضرة في قاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقديح ،وهذا اشتباه من الكاتب.
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كتب الشيعة نفسها تذكر باملواقف اإلجيابية آلل البيت من الصحابة وأمهات املؤمنني
ريض ال ّله عنهم أمجعني ،يف مقابل ما عامل به الصحابة آل بيت رسول ال ّله ،وما قاله علامء
السنة يف حقهم .ولألسف مل حيرض املحارضة أي عامل من علامء القطيف ،وهو ما عاتب به
كاتب السطور يف جملس الشيخ الصفار يف اليوم التايل ،وقال بأن العرب تعرف للضيف
حقه ،وما كان ينبغي أن يتأخر دعاة التقارب والتعايش من الصف الشيعي بالرتحيب
بالشيخ الربيك ،وهو ضيف املنطقة ككل ،وكان من الواجب دعمه عىل هذه اخلطوة التي
سيحتج عليه من خلفه ويلومه؛ ممن يناوئ مثل هذا التقارب الوطني الذي نحن بمسيس
احلاجة إليه .واحلقيقة؛ أن العتاب أوصل الرسالة ،وكان يف مقدمة احلضور للمحارضة
الثانية التي ألقاها الربيك يف قرية (عنك) ثلة جيدة من علامء الشيعة ،وكان الصفار يف
مخا ورسالة وطنية كبرية.
مقدمتهم ،وأعطى حضورهم ز ً
يف تصوري ،أن هذه الزيارة متثـّل انعطافة كربى يف مسرية التعايش ،وقد بدأ الشيخ
عوض القرين هذه الزيارات قبل سنوات ،وتبعه الشيخ حممد النجيمي ،وبعدمها جمموعة
أيضا بالرياض ،بيد أن زيارة
من الدعاة السنة ،وكانت هناك لقاءات للشيخ العبيكان ً
الربيك ـ برأيي ـ مثلت انعطافة بسبب كاريزما الرجل ،وما يتوافر عليه من ثقل رشعي
ودعوي ،فضلاً عىل أنه حمسوب بشكل فاقع عىل التيار السلفي املحيل ،وكانت الرصاحة
التي متثلها يف حديثه وحواراته ـ وقابله بنفس الروح الصفار ـ مفتاح نجاح ،وبارقة
أمل أن يواصال هذا السعي الشفيف خلري الدين والوطن ،فالتعايش بام اتفقا عليه بات:
مصلحة رشعية ورضورة وطنية ،وعليه؛ آمل من الشيخني البدء يف مبارشة إقرار وثيقة
للتعايش الطائفي ،توضح بجالء موقف الشيعة من صحابة رسول ال ّله وأمهات املؤمنني
عليهم رضوان ال ّله تعاىل ،وأن يفككا مجلة من املداميك التي استعصت عىل كثريين من
دعاة التعايش ،ووضعها يف وثيقة؛ بحيث من خيالفها خيضع للمساءلة القانونية .ولطاملا
رصحت بأن فشل مرشوع التقارب عىل مستوى األمة؛ أحد أهم أسبابه غياب علامء
السعودية عن املشاركة فيها ،وها هي الفرصة سانحة اليوم للقيام بإقرار وثيقة تعايش،
أنموذجا لباقي البالد اإلسالمية التي تشهد متاسات طائفية مؤسفة.
ستكون
ً
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إن إبرام مثل هذه الوثيقة تلزم علامء الشيعة بالر ّد عىل أمثال هذه اإلساءات
للرموز ،وعىل التصحيح الداخيل للمنهج ،والتوقف يف حماضن الرتبية لدهيم عن تلقني
أيضا،
األطفال بعض املبادئ املسيئة لصحابة رسول ال ّله وأمهات املؤمنني .ويف املقابل ً
توقف من اجلانب السني قضية تكفري من ينال من الصحابة ،ألن هذا املوضوع سيخفت
من اجلانب الشيعي .ودونكم ما فاه به مرشد إيران عيل خامنئي ـ أورده موقع (إيالف)
ـ حيال وصفه اإلصالحيني اإليرانيني بالصحابيني اجلليلني الزبري بن العوام وطلحة بن
عبيدال ّله؛ ومها من العرشة املبرشين باجلنة ،يف إساءة بالغة ملشاعر ماليني السنة.
عىل عاتق الشيخني مسؤولية رشعية كربى ،ومهمة وطنية نبيلة ينبغي علينا مجي ًعا
دعمها ،واستكامهلا ،وسنجني ثامرها عىل املستوى الوطني.

استضافة
الدكتور ال�شيخ عي�سى بن عبدالله الغيث
بتاريخ 1432/2/4ﻫ
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ال�شيخ الدكتور عي�سى بن عبداهلل الغيث
Ü Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Üمن مواليد الرياض عام 1392هـ ،متزوج وله خمسة أبناء.
Üبكالوريوس شريعة من جامعة اإلمام وماجستير فقه مقارن من المعهد
العالي للقضاء ودكتوراه من جامعة األزهر بالقاهرة في الفقه والقانون.
Üعمل في القضاء منذ عام 1416هـ في تبوك وحائل والرياض.
Üوحاليًا يعمل قاضيًا ومستشا ًرا في وزارة العدل.
Üمثّل السعودية في مجموعة من المؤتمرات العالمية واإلقليمية.
Üله مجموعة من البحوث والمؤلفات تحت الطباعة.
Üكاتب في مجموعة من الصحف والمجالت وله مشاركات مرئية
ومسموعة.
Üأشرف وناقش مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه.

استضاف سامحة الشيخ حسن الصفار يف جملسه بالقطيف فضيلة الدكتور الشيخ
عيسى بن عبدال ّله الغيث القايض بوزارة العدل يف الرياض وذلك مساء يوم اجلمعة ليلة
السبت  4صفر 1432ﻫ املوافق 2011/1/8م.

وقد حرض اللقاء حشد كبري من املواطنني السنة والشيعة من الدمام والقطيف من
بينهم عدد من العلامء واملثقفني واإلعالميني.
وبعد تالوة عاطرة آليات من الذكر احلكيم ألقى الشيخ الصفار الكلمة الرتحيبية
التالية:

كلمة ال�شيخ ال�صفار

أعوذ بال ّله من الشيطان الرجيم بسم ال ّله الرمحن الرحيم احلمد ل ّله رب العاملني
والصالة والسالم عىل نبينا حممد واله الطاهرين وصحبه الطيبني.
فضيلة األخ الدكتور الشيخ عيسى الغيث

املشائخ الفضالء ،احلضور األعزاء السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته

باسمكم مجي ًعا أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ عيسى الغيث وهو
املعروف بكتاباته ومواقفه اجلريئة يف تبيني ما يعتقد أنه احلق ،له آراء جريئة يف املجال
الفقهي واملجال االجتامعي ،وهو قايض يف املحكمة اجلزائية يف الرياض ،ومستشار لوزير
العدل ،وله مقال أسبوعي يف جريدة الرياض ،ولطاملا كانت مقاالته سب ًبا حلراك ثقايف
معريف؛ ألنه ال يتقيد بام هو سائد ومشهور ،وإنام يعتمد عىل اجتهاده وما يرى أنه مصلحة
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لدينه وملجتمعه ،فأهلاً وسهلاً به ،وأهلاً وسهلاً بكم مجي ًعا.

ال أريد اإلطالة يف التقديم لكني أحب اإلشارة إىل ما تضمنته أحاديث كثرية وردت
عن رسول ال ّله وعن أئمة أهل البيت وعن الصحابة الكرام ،تؤكد وتشجع عىل أمهية
التواصل والتزاور بني الناس ،فقد أورد املتقي اهلندي يف كنز العامل عن أنس عن رسول
ال ّله أنه قال« :أي عبد زار ً
أيضا
أخا له يف ال ّله نودي أن طبت وطابت لك اجلنة» ،وفيه ً
أجرا من املزور» ،ففضيلة
عن أنس عن رسول ال ّله أنه قال« :الزائر أخاه املسلم أعظم ً
الشيخ ثوابه يف هذه الزيارة أكرب وأعظم من ثوابنا ،ويف بحار األنوار عن رسول ال ّله
أنه قال« :الزيارة تنبت املودة» ،وما أحوجنا يف كل زمان ومكان إىل التواصل والتزاور،
وخاصة يف ظل الظروف احلارضة التي تعيشها
أمتنا وأوطاننا ،وحيث نرى تكالب األعداء،
وسعيهم الدائب لتفتيت ومتزيق أوصال أمتنا
العربية اإلسالمية ،ونحن اآلن عىل مقربة من
االستفتاء يف السودان الذي خطط له لكي
يؤدي إىل انقسام السودان ،كام أننا نلحظ ما
يدور يف اليمن ،ونلحظ النزاعات والرصاعات
يف طول العامل اإلسالمي وعرضه ،وأسوأ تلك
الرصاعات والنزاعات ما كان يأخذ عنوانًا دين ًيا ألنه يكون أكثر إيال ًما ،وأكثر إيقا ًعا،
وشدة عىل هذه األمة.
بعضا عن قرب ،وليس من خالل
نحن بحاجة للتزاور لنتعرف إىل بعضنا ً
اإلشاعات والتعبئة املضادة ،ومن خالل النقوالت غري املوثقة ،كام أننا بحاجة إىل التزاور
لكرس احلواجز النفسية ،إذ إن غالب املشاكل ليست بسبب اخلالف الفكري أو العقدي
فهو أمر مألوف وقديم يف تاريخ األمة ،وتاريخ املجتمعات البرشية ،وقد قال ربنا سبحانه
وتعاىل{ :و َلو َشاء رب َك لجَ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ةً}[سورة هود ،اآلية.]118 :
َ َّ َ
ََ
َ ُّ
َ ْ
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التنوع الديني وألوان التنوع أمر قائم يف املجتمعات ،ولكن ال ينبغي أن يكون
سب ًبا للعداء ،أو سب ًبا للتحريض عىل الكراهية ،املشكلة أن هناك حواجز نفسية تصنع
بعضا ،لسنا
بني الناس ،اللقاءات تكرس هذه احلواجز ،وجتعل الناس أقرب إىل بعضهم ً
كثريا باجلدل العقدي واملذهبي ،فقد رصفت أمتنا فيه جهو ًدا كبرية طوال أربعة
معنيني ً
عرش قرنًا من الزمن ،وهناك تراث كبري من اجلدل العقدي ،علامء كل مذهب وأتباع كل
مذهب قالوا ما عندهم ،فإىل متى نبقى يف هذا اجلدل؟ احلوار املذهبي له أطره العلمية بني
النخب العلمية ،ويف وقته املناسب ،وأمام هذه التحديات الكبرية نحن بحاجة إىل توثيق
عرى الصلة والتالحم بيننا ،حتى نخدم واقعنا ،ونصلح أمورنا ،ونواجه التحديات
اخلطرية.
من هذا املنطلق تأيت زيارة فضيلة الشيخ
شكرا جزيلاً عىل
الدكتور عيسى الغيث ،ونشكره ً
هذه الزيارة ،جاء إىل الدمام للمشاركة يف برنامج
تلفزيوين ،فوجدهتا فرصة طيبة لكي أطلب منه
ترشيفنا بالزيارة ،فلبى الدعوة ،ونأمل أن نسمع
منه ما يفيدنا ،وما يتيح املجال حلوار خيدم ثوابتنا
الدينية والوطنية ،ويتجاوز بنا اخلالفات.

ال بديل لنا عن التالقي والتواصل ،قد حتصل مشاكل من هنا وهناك ،قد حتصل
نكسات ،قد يعرتض هذا الطرف أو ذاك الطرف ،يف وسط السنة من يعرتض عىل
التواصل ،ويف وسط الشيعة قد يكون هناك من يعرتض عىل التواصل ،لكن العقالء
يرون أن هذا هو اخليار السليم ،والطريق املناسب ،وال بد أن نسلكه ونسري فيه ،بغض
النظر عن النتائج ،ألن التواصل قيمة بحد ذاته ،وليس جمرد وسيلة للوصول إىل هدف،
وإنام هو قيمة إسالمية وحضارية.
وننتظر حديث فضيلته ،ونسأل ال ّله التوفيق وأن يشملنا يف هذا اللقاء برمحته
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وفضله واحلمدل ّله رب العاملني.

شاكرا للشيخ الصفار دعوته وحفاوته ،وللحارضين
ثم حتدث الدكتور الغيث،
ً
اهتاممهم واحتفاءهم بالكلمة التالية:

كلمة الدكتور ال�شيخ عي�سى الغيث

السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته

بسم ال ّله الرمحن الرحيم ،احلمد ل ّله والصالة والسالم عىل رسول ال ّله.

أهيا األخوة ،أهيا األحبة ،إنني يف هذا املساء أشكر كل فرد منكم عىل أن أكرمني
هبذا احلضور ،ولكل واحد منكم حق له عيل أن
أزوره يف بيته ،مقابل هذه الزيارة يف هذا املساء،
وأطلب من كل واحد منكم أن يعذرين عن
التقصري ،الشيخ حسن الصفار حفظه ال ّله اتصل
يب ودائماً هو السباق باخلريات ،وإال فإن هناك
عيل وح ًقا للشيخ حسن والشيخ فيصل
واج ًبا َّ
أيضا أن أستجيب لوعد سابق بالزيارة،
العوامي ً
وكنت أمتنى أن أبادر بالزيارة قبل االتصال،
ولكن هؤالء هم الكرماء السابقون باخلريات ،مهام حاولنا أن نسبقهم ،بكل رصاحة
ووضوح الشيخ حسن الصفار ليس ً
شيخا لكم وحدكم بل شيخ لنا مجي ًعا ،وأنا استفدت
منه وقرأت له.
أهيا اإلخوة

كثريا ما يكون يف فكره يشء يود أن يطرحه ولكن خيشى من أن تكون
الواحد منا ً
هناك تساؤالت سلبية أو مفاهيم غري مقبولة ،وهنا يأيت الرشك من عدمه ،عىل الواحد منا
أال يعبد إال ال ّله ،وال خياف إال ال ّله ،وكام أن فعل العبادة من أجل الناس ريا ًء فإن تركها
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من أجل الناس رشك.

ولذا هناك سالمة يف املنهج ومنهج للسالمة ،وغالب الناس عندهم منهج
السالمة ،ما حيتاج نتكلم ،ما نحتاج نستجيب ،ما نحتاج ننقد ذواتنا ،وهذا فيه راحة
من عدم اإلشكاالت والتساؤالت والنقد ونحو ذلك ،ولكن سالمة املنهج مقدمة عىل
نس
{و َما َخ َل ْق ُت الجِْ َّن َوالإْ ِ َ
منهج السالمة ،الواحد منا يف حياته ما خلق إال للعبادة َ
إِلاَّ لِيعبدُ ِ
ون}[سورة الذاريات ،اآلية  ]56العبادة تقوم عىل العزيمة وليس فقط عىل
َُْ
الرخصة ،وحتى يف الرخصة أجر ،لذا الواحد منا ال بد أن يتحمل ما يأتيه يف هذا السبيل،
ولكن ل ّله احلمد يف هذا الزمان ويف هذا االنفتاح املعلومايت من الناس من استفاد منه
إجياب ًيا يف الوحدة الفكرية والتعاون والتقارب،
وهناك من استغل هذه الوسائل املعلوماتية يف
مزيد من الشقاق واالفرتاق ،وال أحب أن أزيد
عىل ما قاله الشيخ يف كلمته وأنا معه ليس مائة
باملائة بل مائتني باملائة ،وهكذا جيب أن نكون،
كثريا ما نشكو من الفرق بني ما نفكر فيه
ولكن ً
وما ننطق به.
جيب أن نحسن الظن باجلميع ،جيب عىل
الواحد أن يقول ما يعتقده وال خياف إال ال ّله ،وال خيشى إال من ال ّله ،ويسعى يف طريقه
يف هذا السبيل.

يف اعتقادي هناك اختالف بني أبناء البرش ،بينك وبني ابنك اختالفات ،بل وبينك
وبني نفسك اختالفات ،بني اللحظة واألخرى قد تغري رأيك ،قد تغري مالبسك ،قد تغري
كلامتك ،قد تغري اجتهاداتك ،فلامذا الواحد منا جييز لنفسه أن خيتلف مع نفسه يف بعض
آرائه بني ساعة وأخرى ،وأن خيتلف بينه وبني ابنه ،وبني أخيه ،وال يرىض أن خيتلف
مع اآلخرين ،ويريد من اآلخرين أن يكونوا مثله مائة باملائة ،ال ّله عز وجل لو أرادنا
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وشخصا واحدً ا برأي واحد ملا خلقنا ،لذا خلقنا ال ّله من أجل أن
أن نكون فئة واحدة
ً
نختلف اختالف تعاون ونمو وتنوع ،ال تضاد ،لذا كل ما حصل يف التاريخ اإلسالمي
واجلغرافية اإلسالمية ليس بسبب الدين ،وإن استغل الدين هلذا السبب ،هي مطامع
دنيوية ،وأسباب دنيوية تلبس مالبس الدين من أجل ذلك ،وهذا منذ قرون ،ولذا ال بد
من أن نطهر الدين من املكاسب الدنيوية التي تريد هذا األمر.
عىل كل حال ،احلديث يطول وال أحب أن أنقص من الوقت؛ ألين رجوت من
الشيخ حسن أن يكون الوقت كله أو غالبه لألسئلة ،واحلوارات أفضل من التلقي ،ألننا
من أجل أن ال ننقاد أن يكون هناك حوار متبادل ،فهذا هو اهلدف األسمى ولكم بالغ
التحية وأسمى التقدير.
مداخلة الدكتور توفيق السيف

(((

البارحة ترشفت بخدمة الدكتور الشيخ
الغيث يف ندوة يف التلفزيون وتفضل وعرض
الكثري من األفكار املثرية لالهتامم وخاصة يف
التعامل مع الشباب ،ومتنيت أن هذه اجللسة
ستكون يف نفس االجتاه ألين أظن أن النقاش
حول مشكالتنا الواقعية قد يكون أنفع من
النقاش يف القضايا الطائفية ،يف اعتقادي أن هنالك ثالثة مستويات للخالف سواء يف
القضايا املذهبية أو القضايا السياسية.

املستوى األول :اخلالف عىل قضايا علمية ،األفكار التي تتضمنها هذه الطائفة أو
املذهب هي أفكار علمية يف هذا املستوى االتفاق ليس مطلو ًبا ،بالعكس االختالف هو
يطور العلم وهو الذي يثري األسئلة اجلديدة التي تأيت
األفضل؛ ألن االختالف هو الذي ّ
بعلم جديد.
((( مفكر إسالمي ،وناشط سياسي.
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املستوى الثاين :مستوى تضارب املصالح ،من الواضح أن كل مجاعة وطائفة وتيار
هو دائرة مصالح سواء عرف نفسه عىل هذا النحو أو مل يعرف ولكن هو دائرة مصالح،
وقصدي دائرة مصالح ليس باملعنى السلبي ،ولكن قصدي أهنا يشء ينجذب إليه الناس
وينتمون إليه ،ألهنم جيدون أنفسهم من خالله ،فدور املصالح يف العادة إما يف حالة
تضاد ،أو يف حالة تشابه ،املصالح األكثر اقرتا ًبا يف العنارص املصلحية تتشابه ،واألبعد
تتنافر ،وهذا يشء معروف يف الدراسات االجتامعية ،يف هذا املجال نحتاج إىل نقاش و إىل
جدل ،ولكن ليس عىل أساس علمي باستدعاء عنارص العلم ،وإنام بالتأكيد عىل عنارص
أمرا طي ًبا ،سواء كنا نتفق يف
املصلحة ،بأن نقول من مصلحتنا أن نقرتب ،ألن التنافر ليس ً
األفكار أو ال نتفق ،فنحن نحتاج إىل أن نقرتب.

املستوى الثالث :مستوى احلكم ،يف
اعتقادي أن املشكالت الطائفية يف أي بلد ال
يمكن حلها بواسطة زعامء املجتمع ،وال بواسطة
املفكرين ،وال بواسطة علامء الدين ،إنام حيلها
السياسيون الذين يملكون القرار السيايس،
ورأيت مشكلة لبنان عىل سبيل املثال احلرب
األهلية حلت وانتهت يف اتفاق الطائف الذي
كان اتفا ًقا بني زعامء السياسة ،ومل يكن بينهم ال مفكر وال عامل ،وكذلك احلرب والنزاع
السيايس يف العراق ،حل بسبب اتفاق سيايس ،وليس باتفاق العلامء وال املفكرين ،لذلك
يف مستوى احلكم نحن نحتاج إىل صاحب احلكم ،صاحب القرار السيايس ،الذي يتدخل
إذا وجد أن النزاعات الطائفية أو السياسية قد تؤدي إىل خراب البلد ،أظن أن املستوى
الذي وصلنا إليه يف النزاع ليس فقط بني الشيعة والسنة ،بل وحتى بني تيارات يف داخل
الشيعة ،وتيارات يف داخل السنة ،حيتاج إىل قرار سيايس ،القرار السيايس ليس بالرضورة
قم ًعا ،أحيانًا يكون عملاً استيعاب ًيا واحتوائ ًيا ،وأحيانًا يكون ردع ًيا ،وأنا ال أؤمن بفكرة
الردع يف السياسة ،وإنام أؤمن بفكرة االستيعاب واالحتواء ،وأظن أن هذا هو الذي جيب
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أن يكون موضوع القرار السيايس.

تعقيب الدكتور الغيث

لو تسمح يل بتعليق فضيلة الدكتور يف ما يتعلق باملوضوع السيايس ،أنا أسلم لكم
يف مجيع ذلك ،ولكن إذا كان العامل واملفكر واملثقف بينهم تفاهم إجيايب ،سوف يشجع
السيايس أو أحيانًا حيرج السيايس ويدفعه إىل مزيد من اخلطوات اإلجيابية ،يف حني أن
وخصوصا إذا تبناه بعض الرموز أو املرجعيات الفكرية
هذا التنافر السلبي بني القواعد،
ً
مربرا للسياسة لعدم االقرتاب حلل هذه املسائل .أنا أعتقد أن ما
أو الثقافية سوف يكون ً
حتت القرار السيايس هو الذي يمهد القرار السيايس اإلجيايب أو السلبي عىل هذا النحو.
منير النمر

(((

كيف ينظر فضيلة الشيخ للكثري من املثري
للفتن عىل شبكة االنرتنت عىل وجه التحديد من
الطرفني الشيعة والسنة إلثارة الفتن الطائفية؟

الدكتور الغيث

فيام يتعلق بموضوع االنرتنت يف اعتقادي
أن هذه اإلثارات هي من أحد شخصني ،إما
شخص ليس من هذه الطائفة أو األخرى يريد إثارة الفتنة ،أو شخص سفيه أو مراهق،
بغض النظر عن عمره أو مرتبته العلمية ،ألن موضوع السفه واملراهقة تكون حتى للكبار
سنًا أو حتى مرتبة أو رتبة ،العربة باحلق يف مثل هذه احلاالت.
التطرف موجود يف كل زمان ومكان ويف كل طائفة ومذهب ،قد ختتلف مع
الواحد فقه ًيا يف مسألة جزئية فيقلبها من اختالف فقهي إىل مفاصلة عقدية ثم إىل تكفري
ثم إىل استتابة ،وبعد ذلك إىل عملية يسموهنا استشهادية فيها التقرب إىل ال ّله واإلرساع
((( صحفي ،جريدة الرياض.
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إىل اجلنة ،وهذا أمر معروف يف احلقيقة ،فالتطرف موجود وال يسلم منه أحد ،وجيب أن
ال نعطي هؤالء املتطرفني الفرصة بأن نتحدث عنهم ،فاألفضل أن يرتكوا وأن يرد عىل
باطلهم دون ذكر أسامئهم كي ال يشجعوا أو يشجع غريهم.
حقوق المرأة

ويف رد له عىل سؤال من األستاذ منصور سالط حول واقع حقوق املرأة يف اململكة.
أجاب الدكتور الغيث:

فيام يتعلق بموضوع املرأة ،املرأة نصف املجتمع يف العدد ويف القيمة كام نلحظ اآلن،
كلام جئنا يف مؤمترات عاملية يقال هذا مؤمتر عن املرأة نقول نحن عندنا يف اإلسالم املرأة
هلا حقوق ،وإذا قلنا الطفل ،الطفل له حقوق،
العامل هلم حقوق ،أين هذه احلقوق؟!

احلقوق مقرة قبل أكثر من  1400سنة
ونحن مل نطبقها ،فنحن نقول إن الظلم يقع عىل
األطفال وعىل املرأة وعىل الكبري وعىل الصغري
وعىل مجيع األجناس ولكن األهم أن الواحد
منا ال يظلم نفسه ويساعد عىل ظلم نفسه،
وإنام يسعى جاهدً ا يف هذا األمر وأنا من الذين
يسعون جاهدين فيام يكتبه وفيام يقوله باملطالبة ومحاية حقوق املرأة ،ولكن من املعروف
أن جمتمعنا ال يبادر يف مثل هذا املوضوع ،بل إذا حصلت مبادرات ،إذا بالبعض لدهيم
مشاريع ممانعات ومعارضات.
وبالفعل املرأة عندنا مظلومة يف الكثري من اجلهات ،ومن املفارقات الغريبة يف
جمتمعنا أننا نالحظ يف بعض الدول املجتمع يريد حقو ًقا معينة والسيايس ال يريد ،ويف
جمتمعنا قد يكون السيايس يريد احلقوق للمرأة واملجتمع ال يريد فأصبحت املعادلة
مقلوبة.
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الشيخ عبداهلل اليوسف

(((

باعتبارك صاحب رأي وليس باعتبارك مسؤولاً يف وزارة العدل.

بالنسبة لتقنني األحكام من املالحظ اآلن يف كثري من الدول اإلسالمية هو تقنني
عملية األحكام بحيث إن القايض يكون عنده مدونة أحكام والناس يعرفون ما هي
عقوبات كثري من األمور ،املالحظ يف بالدنا ال يوجد تقنني لألحكام وإنام هو اجتهاد
كبريا يف األحكام.
القايض ولذلك نالحظ تفاوتًا ً
الشيخ الغيث

فيام يتعلق بموضوع التقنني أنا معك ،التقنني فيام يتعلق باحلق املدين وفيام يتعلق
باجلزاءات والعامل هذه أمرها سهل ،حتى يف
األحوال الشخصية قد يكون تقنني عام وتؤخذ
يف االعتبار التقانني اجلزئية ،وقد صدر قرار من
هيئة كبار العلامء يف املوافقة عىل التقنني ،وتعرفون
قبل سنوات طويلة مل يوافق عىل التقنني ،اآلن
وافقوا باألغلبية ،فهل نحتاج إىل دورة زمنية
وكثريا ما أقول كم هي الدورة الزمنية
جديدة،
ً
لتغيري اآلراء وإعطاء احلقوق؟!

احلق تأخذه بعد عرش سنوات هو حقك ملاذا تأخرت يف إعطائه ،واليشء احلرام
قبل عرش سنوات وصار حاللاً  ،إ ًذا ملاذا مل يصبح حاللاً من البداية؟!

إذا مل يكن حمر ًما لذاته إنام حمر ًما لغريه ،وعىل هذا األساس صدر قرار من هيئة كبار
ٍ
قاض جزائي منذ أكثر من
العلامء اآلن وهناك إجراءات و إخراج مدونات ،وبام أنني
 15سنة أحلظ أن هناك تفاوتًا يف األحكام ،ولكن حتى مع وجود القانون أو ما يسمى
باملدونات سوف يبقى االختالف ،ولكن يبقى االختالف ضي ًقا بني حد أدنى وحد أعىل،
((( عالم دين وكاتب.
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املشكلة معروفة مسلم بوجودها هناك سعي يف حلها ولكن اإلشكالية أننا نع ِّقد بعض
األمور وهناك من يقف يف مثل هذه املسائل.
الشيخ فيصل العوامي

(((

أخص الدكتور بإثارة هذا التساؤل أولاً ملا عرفناه عنه من جرأة يف عرضه ألفكاره
التي تتضمن نقدً ا لبعض املسلامت الشائعة يف الوسط الديني ،ومداخلته هي التي لفتت
انتباهي يف مركز احلوار قبل أشهر ،كام لفت انتباه األستاذ الشيخ زكي امليالد؛ ألهنا كانت
مداخلة يف غاية اجلرأة واملتانة والقوة وكانت حتفر يف مسلامت عىل األرض التي تتبنى
تلك املسلامت.
إننا كطائفة يف هذه البالد الطيبة وكمجتمع
نعتقد أن جذر املشكلة التي نعانيها يعود إىل اخلط
السلفي املتشدد هذه جزئية ،اجلزئية الثانية هي
التحالف بني اإلرادة السياسية واخلط السلفي.
يف السنوات املتأخرة الحظنا أمرين،
األول :حصول حتوالت داخل اخلط السلفي
نفسه وبدأت تتكون انتقادات وتصورات
خصيصا لنقد
جديدة وهذه التصورات متوجهة
ً
حالة التشدد يف الوسط السلفي.

األمر اآلخر :تنامي االعرتاض عند الكثري من القطاعات والرشائح عىل املستوى
الوطني ضد اخلط السلفي ،اعرتاضات رصحية نجدها يف وسائل اإلعالم املحيل ،وهذه
ورث عندنا حالة من التفاؤل واألمل أنه هل
التساؤالت والنقد الداخيل واخلارجي ّ
هذا األمر سينتهي إىل حلحلة الكثري من العقد املوجودة يف هذه البالد ،وهناك جزء
منها عقد ترتبط بنا كطائفة ،ما هو تصورك هلذا املوضوع باعتبارك أحد النقاد من داخل
((( عالم دين وكاتب ،رئيس تحرير مجلة القرآن نور.
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هذا اخلط؟

ال�شيخ الغيث

أخي الكريم ،أولاً  :من الواجب الرشعي أن يكون النقد الذايت من كل فئة من
داخل فئتها وليس من املقبول وال يكون من املروءة أن ننقد اآلخر ونرتك أنفسنا.
أهل السنة ليسوا شي ًئا واحدً ا ،كام هو الشيعة ،نحن نقول السلفية املتشددة أو اخلط
السلفي املتشدد إذا كان وصف التشدد للخط السلفي كله بالتأكيد هذا غري مراد عند
الشيخ فيصل ،هو يقصد اجلزء املتشدد من التيار السلفي ،عىل هذا األساس يف كل تيار
وكل مذهب هناك تشدد.

أيضا أن ال نخلط األطياف.
وال بد ً

أنا أقول جيب أن نتحمل ما يأيت وأن نبادر
بأنفسنا يف النقد الذايت احلكيم املتوازن من جهتي
يف عام 1431ﻫ نرشت يف الصحف السعودية
أكثر من مائة مقال أغلبها نقد ذايت ،مثلاً موضوع
االختالط موضوع فقهي جتد البعض جمرد أن
ختتلف معه يف مسالة فقهية يصريها مسألة عقدية
ويكفرك ،وعىل هذا األساس ال بد من التحمل،

تيارا معينًا كامل املسؤولية ،التشدد موجود منذ عقود قريبة بعد
نحمل ً
أن ال ّ
ما جاءت كثري من األفكار والتيارات واحلزبيات وجعلت االختالفات خالفات،
وأيضا أضيفت القداسة عىل كثري من هذه األمور.
والتنوعات تضاداتً ،
ما عالقة وجود مشاكل يف إيران بأن تنقل إىل بالد عربية بمعنى يأيت فالن ويقول
السنة يف إيران ظلموا يا أخي إذا كان أبو جريانك ظلم ابنه ترضب أنت ابنك؟
هذا غري منطقي حينام أبو اجلريان حيرق بيته أنت حترق بيتك؟
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قبل عقود كانت اخلالفات بني املذاهب الفقهية حتى عند أهل السنة أشد مما هو
موجود اآلن بني السنة والشيعة ،كان ال يتزوج احلنبيل الشافعية وال العكس ،وأربع
مجاعات يف املسجد احلرام وأمور كثرية جدً ا ،الوحدة السياسية جاءت بأثر إجيايب عىل
هذا النحو إىل حد كبري .املتشددون من ضمن التيار السلفي هم األقلية ولكن إذا جئت
يف فصل فيه أربعون طال ًبا واحد مشاغب تسمع صوت املشاغب ،وأصبح املدرس يراعي
هذا املشاغب ،واإلدارة حتاول أن تضع اخلطط ملكافحة هذا املشاغب ،هنا اإلشكالية
نحن ال نحكم عىل هذه األغلبية.
يف اعتقادي أن غالب الناس يف بيئتنا وأنا أعيش فيام بينهم ليس عندهم هذه
اإلشكاليات ،هناك املشاكسون الغوغائيون هم
الذين يثريون هذه األمور ،وحيسبون أنفسهم
يتقربون إىل ال ّله بمثل هذه املسائل ،كام نلحظ
اآلن إرهابيني يفجرون داخل مدننا ويغتالون
الناس ويسعون جاهدين يف الكثري من األمور،
وال خيفاكم مثل هذا األمر ،لذا نصيحتي أن
هنون األمور ،ونتفاءل فيها ،وال نستسلم هلا،
هناك مقاومة من أجل توسعة املسعى للحجيج
خريا وسعوا املسعى كأن الناس حيتاجون يف مرحلة من املراحل إىل أن
اآلن جزاهم ال ّله ً
يقهروا ملصلحتهم.
جيب أن نسعى جاهدين بأن يكون هناك حتالف بني الوسطيني يف مجيع الفئات
والبلدان عىل املعتدلني املتساحمني أال يقبلوا للمتطرفني أن يثريوا البالبل فيام بينهم ،هؤالء
األقلية لن يكون هلم صوت ،نطرح اآلن مسائل فقهية ال أحد كان يقبل أن يقول هبا ولكن
رفعنا سقف احلرية ،والسيايس ما عنده مانع بل السيايس يتلقى الكثري من الضغوط ،ملاذا
فتحتم املجال هلؤالء؟ املتشدد أجاز لنفسه نقد السيايس ونقد الفئة املختلف معها وحتى
وحترم عىل
من داخل تياره ،ما الذي أجاز لنفسك أن تنقد اآلخرين وتكفر اآلخرين ِّ
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اآلخرين أن ينقدونك.

مداخالت و�أ�سئلة كثيرة

امتد اللقاء ألكثر من ساعتني وتعددت املداخالت وتنوعت مواضيعها حيث
كانت هناك مداخالت لكن من الشيخ حممد سعيد مخيس ،واألستاذ باقر الشاميس،
والسيد عقيل احلاجي عن موضوع منع املواطنني الشيعة من صالة اجلامعة يف اخلرب،
واألستاذ عيل الرشيمي من املدينة املنورة.
وكان صدر الضيف الكريم رح ًبا الستقبال املداخالت وأجاب عىل الكثري منها
بشفافية ورصاحة كانت حمل تقدير اجلميع.
وختم اللقاء سامحة الشيخ حسن
الصفار بشكر الضيف الكريم فضيلة الدكتور
الشيخ عيسى الغيث ،وشكر مجيع املداخلني
واحلارضين.
ممن حضر اللقاء:

الشيخ فيصل العوامي ،الشيخ حممد سعيد
اخلميس ،الشيخ عبدال ّله اليوسف ،الشيخ صادق
الرواغة ،الشيخ جواد اخلليفة ،الشيخ حسن الرايض ،الشيخ عبدال ّله املسلم ،الشيخ حسني
الصويلح ،الشيخ حسني الرمضان ،الشيخ عبدالرضا احلمود ،الشيخ حممد اجلرياين،
الشيخ عباس املوسى ،الشيخ جعفر البناوي ،الدكتور توفيق السيف ،الدكتور حسن
الربيكي ،الدكتور جاسم املقرن ،الدكتور السيد نبيل حيدر السادة ،الدكتور عبدالعيل
البحارنة ،الدكتور حسن عيل العباس ،املهندس نبيه الرباهيم ،املهندس عبداملحسن أبو
عبدال ّله ،املهندس عبدالشهيد السني ،املهندس عيل املال ،املهندس شاكر نوح ،املهندس
عبدالعظيم اخلاطر ،احلاج عبداجلبار بو مره ،احلاج فؤاد بو مره ،احلاج عيل بوكنان ،احلاج
عبداجلبار احلمود ،احلاج سعيد املقايب ،احلاج عبد رب الرسول شهاب ،األستاذ مطر
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النجيدي ،األستاذ سطام اخلالدي ،األستاذ زكي أبو السعود ،األستاذ حممد مهدي عبد
رب النبي ،األستاذ منصور سالط ،األستاذ عبدالباقي البصاري ،السيد حممد الصناع،
نافع حتيفاء ،عبدالعزيز عبدالعال ،باسم البحراين ،السيد سامي عايش النمر ،السيد حممد
أمحد النمر ،السيد عيل حسن املبارك ،السيد حسن حممد نارص النمر.
وممن حضر من الكتّاب واإلعالميين األساتذة:

حسن الشهري ،خالد اخلليفة ،حممد الشيوخ ،منري النمر ،ميثم اجليش ،فاضل
العامين ،حممد الغانم ،باقر الشاميس ،وليد سليس ،عبد ال ّله العوشن ،عيل الرشيمي ،عيل
البحراين ،زهري عبداجلبار ،عيل الغراش ،جعفر الصفار.

استمعوا لنصيحة «الغيث» جيدًا

(((

حممد عبد الرسول الصادق

إهنا إ ًذا النقطة العمياء التي مل يتمكن راكبو احلافلة من رؤيتها ،تلك التي كشف
عنها فضيلة الدكتور عيسى الغيث مستشار وزير العدل يف ندوته األخرية التي أقيمت
يف منزل سامحة الشيخ حسن الصفار .فبالرغم من إرساف الدكتور يف العموميات كعادة
رجاالت الدولة السعودية ،إال إنه قدم مالحظة دقيقة جدً ا ،تكاد أن تكون عصارة
حمارضته .قال الغيث هكذا دون مواربة :ال تعطوا كل القضايا بعدً ا طائف ًيا حتى ال
تستعدوا اآلخرين عليكم .عند طرح مطالبكم احلقة أصبغوها بألوان وطنية كي تذوب
بني اخلطوط الطائفية.

إعادة رشيط أحداث العام الفارط تؤكد نسبية صحة االستنتاج الذي توصل إليه
الضيف .يف كون الشعور باالضطهاد والغبن السيايس لدى هذه الطائفة قد ولد حالة
من البارانويا املتقدمة سواء من االنفتاح عىل السلطة السياسية أو يف اخلشية من انفراط
عقد الطائفة نتيجة هيمنة ثقافة األغلبية عىل املشهد العام ،تربز هذه املخاوف رغم كل
ما تورده دراسات علم اهلوية من تطمينات وأدلة وقرائن يصعب دحضها عىل استحالة
((( شبكة القضاة االلكترونية  11يناير 2011م.
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اندثار أو حتى تراجع هوية ديناميكية ومشبعة برتاث تضحوي غني يعاد إنتاجه موسم ًيا
كام هو لدى اهلوية الشيعية .حتى اخلصوصية التي هي حق جلميع األقليات ويتشبث هبا
الناس حتمل يف بعض أذياهلا أجزا ًء ُمناهضة لقبول أو تسهيل عملية اندماجها الوطني.
يمكن الرجوع إىل أغلب املقاالت واخلطب التي تناولت جدوائية االنفتاح عىل احلكومة
أو عىل السلفيني يف األعوام املاضية للوقوف عىل حجم املخاوف غري املربرة التي سيقت
لتقويض فكرة االندماج.
الوصول إىل هذه النتيجة ال ينفي أبدً ا وجود متييز طائفي ممنهج بحق أهل هذه الطائفة
ساهم يف انطوائها عىل الذات ،والتاريخ احلديث يعج باألمثلة التي تبدأ من احلرمان من
تويل املناصب العليا يف الدولة وصولاً ملنع إقامة صالة اجلامعة يف مدينة اخلرب ،كام جتدر
اإلشارة إىل أن االندماج عملية من طرفني وتتطلب رضاء الطرفني عىل رشوطها ،وهي
بالتايل ال يمكن أن تتم من طرف واحد ،لكن هذا ال يعني يف ذات الوقت بأن اجلهد الذي
مكرسا
ُبدل لكرس العزلة ،كان كاف ًيا ،بل عىل العكس كثري من األنشطة االجتامعية كان
ً
ومعززا للتقوقع أكثر ،ومسهلاً لآلخر مهمة التعبئة املضادة .فعىل سبيل املثال ال احلرص،
ً
مل يشارك الشيعة يف احلركة املطلبية التي قادهتا احلركة اإلصالحية ومل يطالبوا باإلفراج عن
أيضا يف
املعتقلني من غري الشيعة باستثناء الناشط احلقوقي خملف الشمري ،كام مل يشاركوا ً
اجلدل الفكري القائم حول الليربالية وحقوق املرأة ،كذلك مل يكن صوهتم مسمو ًعا يف
كارثة جدة تضامنًا مع املهمشني .بعبارة خمترصة ،بقي االهتامم الشيعي منص ًبا عىل القضايا
التي متس الطائفة الشيعية ورموزها بشكل مبارش فقط ،وبقي التفاعل مع القضايا غري
الشيعية خافتًا ودون املستوى املأمول يف معظم األحيان.

ال أحد جيادل بأن شيعة السعودية تعرضوا لتمييز طائفي مقيت .كام ال أحد جيادل
بأن هناك فئات اجتامعية تتعرض للتمييز هي األخرى ،لكن التسليم هبذه احلالة والتفكري
والترصف عىل أساسها يقود لنتائج كارثية وإىل التهرب من املسؤوليات الوطنية الكربى،
بام يؤدي حتماً إىل إطالة عمر الرصاعات الطائفية واإلثنية القائمة وجيعل احللول السياسية
تنزح باجتاه سيادة هوية أحادية استبدادية ،كام هو احلال اليوم ،فتبقى فلسفة املواطنة
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والوطن فكرة رومانسية.

كثري من األمور قد تغريت يف العقد األخري يف املنطقة ،كذلك الوضع بالنسبة
للشيعة الذين ينتاهبم شعور باالعتزاز بالنفس عىل وقع انتصارات املقاومة وصعود إيران
كقوة إقليمية ،أضف إىل ذلك حتالفاهتم السياسية اجلديدة التي كرست النمط التقليدي
للعالقات املذهبية والسياسية بحيث تطورت العالقات يف كل مكان تقري ًبا ما عدا
السعودية .حتالف الشيعة مع عائلة الصباح يف الكويت ،وحتالف حزب ال ّله مع التيار
الوطني احلر يف لبنان ،ومشاركة مجعية الوفاق البحرينية يف السلطة.

هبذا املعنى أجد نصيحة الدكتور عيسى الغيث ثمينة جدً ا يف هذا التوقيت الذي
تسعى فيه قوى سعودية خمتلفة عىل التعرف إىل مالمح اهلوية الشيعية واستكشاف ما هو
مشرتك لعزيز النسيج االجتامعي وتقوية أوارص املواطنة وتيسري عملية االندماج أملاً
يف بناء توازنات اجتامعية جديدة تتناسب مع حجم الكتل البرشية واملتغريات املحلية
واإلقليمية.

لكن السؤال الذي يطل برأسه بني الركام اآلن :إىل متى سيبقى شيعة السعودية
حمافظني عىل األسس التقليدية يف تكوين هويتهم السياسية ،وإىل أي حد هم مستعدون
للتغيري؟!

نموذجا
األخوة الوطنية ..السنّة والشيعة
ً

(((

د .عيسى الغيث

رحم ال ّله والدنا ،وإمامنا ،وويل أمرنا ،ومؤسس دولتنا امللك عبدالعزيز ـ طيب
ال ّله ثراه ـ حيث كنا يف هذه اجلزيرة نعيش يف خوف وتناحر بني إثنيات مناطقية وقبلية
ومذهبية وفئويات شتّى ،حتى كانت الصالة تؤدى يف املسجد احلرام بأربع مجاعات ـ
حسب املذاهب الفقهية ـ وكان هناك مسافات نفسية واجتامعية بني كل مذهب وآخر،
وكل قبيلة وأخرى ،وكل قرية وأخرى ،وهكذا دواليك يف تقسيامت ال تنتهي ،فجاء
ـ رمحه ال ّله ـ ووحدنا عىل قلب رجل واحد ،واندجمنا يف كيان واحد ،مع بقاء انتامءاتنا
اجلزئية والشخصية حمفوظة دون أن تكون بارزة أو مناكفة لالنتامء الوطني ،وبفضل
ال ّله علينا أننا مجي ًعا من دين واحد ،وقومية واحدة ،ونصليّ إىل قبلة واحدة ،ونحمل من
املشرتكات فيام بيننا أكثر بكثري ممّا نحمل من املختلفات املحدودة التي نجدها حتى بني
األب وابنه ،واألخ وأخيه.
وأصبح املواطن السعودي يفتخر بانتامئه هلذا الوطن الذي محاه ،وضمن له حقوقه،

((( صحيفة المدينة ـ ملحق الرسالة العدد  17551الجمعة  10يونيو 1432ﻫ الموافق  13مايو
2011م.
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باحلمى
وأصبحنا فيام بيننا كاجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد
ّ
بعضا يف لغة خالدة ،يف حني أننا
والسهر ،وحتى لغتنا أصبحت فصيحة ،ويفهم بعضنا ً
لو أتينا بمجموعة من كبار السن ،ومن جهات الوطن ،وأجلسناهم يف مكان واحد ملا
فهم كل واحد منهم لغة اآلخر العامية ،يف حني لو أحرضنا أبناءهم وأجلسناهم يف نفس
املكان والزمان ،لفهم كل واحد منهم لغة اآلخر الفصيحة ،فالوحدة السياسية عدَّ لت
ووحدت بني قلوبنا.
حتى ألسنتناّ ،
ولكن هناك ما ين ّغص هذه الوحدة بني وقت وآخر ،فنجد َمن يتعصب للمكان،
ويتعنرص له ،ويوايل ويعادي يف ضوئه ،ويستغل حتى أمانته الوظيفية العامة ضمن هذا
الوالء الض ّيق ،وعىل حساب بقية أبناء الوطن ،وكذلك نجد َمن يتعصب للقبيلة ،ويتعامل
يف ضوئها ،وما مزايني اإلبل ،ومسابقات الشعراء التلفزيونية عنا ببعيد ،بل قامت
جمالت شعرية ،وقنوات فضائية بمنطلقات قبلية ،ولكن قامت الدولة بواجبها جتاه هذه
املحاوالت التي تبدأ عفوية ،ثم ما تلبث أن تتحول ،وبرسعة إىل ثقافة عنرصية عارمة،
حيث رأينا أوسمة وشعارات القبائل يف الشوارع ،وعىل السيارات ،وكذلك حصل عند
االنتخابات البلدية ،حتى بتنا نقول :هل ال نزال نخرج انتامءاتنا الن ََسبية والرتابية عن
طبقتها املفرتضة إىل فوق األرض؟! ،ويف املقابل وصل األمر بكثري من العقالء إىل أن
اكتفوا بأسامء عائالهتم عن قبائلهم يف هوياهتم ،ليندجموا يف املجتمع بشكل أعمق ،وبعيد
عن الفئويات غري الوطنية.

وإذا كنا نلوم العوام واملراهقني املتعصبني ،فإن اللوم األكرب والعتب األكثر عىل
الكبار سنًّا وعلماً  ،فال يليق بعامل ديني أو دنيوي ،وبمفكر أو مثقف أن يركب هذه املوجة
اجلاهلية ،وأشد منها َمن يركب املوجة الطائفية ،وجيرت خالفات قرون ماضية عىل حساب
الوحدة والوطنية ،مع أنه لو استحال االتفاق فإنه من السهل الوفاق ،ففي البيت الواحد
حيصل االختالفات بد ًءا باألفكار وليس انتها ًء باألذواق ،ومع ذلك تعايشنا فيام بيننا،
فلامذا ال يكون هناك املزيد من التعايش والتقارب مع إخوتنا من الشيعة وغريهم من
املذاهب العقدية أو الفقهية أو الفكرية؟! ،وقد عشنا قرونًا ماضية متوا ّدين متحا ّبني قبل
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أن تفرقنا التيارات الفكرية املتطرفة يف اجلانبني ،وهكذا ع ّلمنا القرآن ،والسنة ،وسرية
املصطفى عليه الصالة والسالم ،وسلف األمة.
وها هي أمريكا تعيش يف أكثر من مخسني والية عرشات الديانات والقوميات
واإلثنيات ،ومع ذلك تعايشوا بوطنية وجوار وحمبة متبادلة ،وكذلك أوروبا اتحّ دت وهي

وأهنارا من الدماء ،ورصاعات دينية وقومية ،ولكن مل
قد عاشت قرونًا من احلروب،
ً
يمنعها ذلك أن تتوحد ملصلحتها املشرتكة ،ولكننا يف بالدنا العربية مل ننترص عىل التطرف،
خصوصا أن اخلالفات بني السنّة والشيعة هي يف الغالب عقدية مضمرة ،وهي بني العبد
ً
وربه ،وما دامت ليست مرئية أو فيها إساءة علنية للطرف اآلخر ،فلكل طائفة معتقدها،
رب ال يظلم أحدً ا.
واحلساب يوم احلساب عند ٍّ

وقد أثبت الشيعة السعوديون يف تارخيهم حمبتهم لوطنهم ،ووالءهم وإخالصهم
له ،وإذا وجدت ترصفات شا ّذة فهي تطرفات فردية ال يسوغ حتميل اجلميع مسؤوليتها،
فنحن السنّة قد خرج من أبنائنا من استحل دماءنا ،ومنح روحه ألجندات خارجية،
ودوائر أجنبية ،وعىل رأسهم الفئة الضالة ،ومع ذلك فهم ال يمثلوننا ،بل نقف هلم
باملرصاد ،وها هم رجال األمن املخلصون يقاوموهنم بكل شجاعة ونجاح بتوفيق من
ال ّله.
ولذا فجميع الفئات يف املجتمع جيب أن تندمج يف وحدة وطنية ،وبكل أخوة
وأمانة وإخالص ،وأن يقف الوسطيون ص ًّفا واحدً ا ضد التطرف يف مجيع اجلهات،
وذلك لصالح الوطن ومواطنيه ،ووفا ًء لآلباء الذين سالت دماؤهم من أجل توحيد
وإخالصا لوالدنا ،وإمامنا الراحل امللك عبدالعزيز ـ طيب ال ّله ثراه ـ وأبنائه
هذا الوطن،
ً
نتقرب إىل ال ّله بحبهم ومواالهتم ،وأهنم صامم أمننا
امللوك من بعده ،ومجيع ذريته الذين ّ
وأماننا ووحدتنا ،أبقاهم ال ّله ،ونرص هبم الوطن واملواطنني ،واحلمد ل ّله من قبل ومن
بعد ،وهو من وراء القصد.

الجهود الفردية للتنوير والتسامح مجدية ولكن ال تكفي

(((

باقر عيل الشاميس

قبل أيام كان يف جملس سامحة الشيخ حسن الصفار بالقطيف أحد أصدقائه من
كبار مشايخ املنطقة الوسطى ضي ًفا ،وهو الدكتور الشيخ عيسى الغيث ،وهو مستشار
ٍ
وقاض بمحكمة الرياض ،وكان املجلس والصالة والقبو كلها
ملعايل وزير العدل،
متزامحة باحلضور َكماًّ ونو ًعا ،وأعني كان احلضور نوع ًّيا من حيث حضور عدد كبري من
رجال دين أفاضل من أنحاء منطقة القطيف وأكاديميني ومثقفني وإعالميني وصحفيني
ومندوبني لصحف حملية هلا انتشار جيد يف مناطق اململكة.
وافتتح الندوة سامحة الشيخ حسن الصفار ،بعد تالوة آيات من القرآن الكريم،
ثم كلمة الضيف الشيخ عيسى الغيث .فكانت االفتتاحية ثرية بالنقاط ذات الطابع
االجتامعي املتقعر واملزمن يف مهوم املجتمعات السعودية عامة ،ولدى جمتمعات منطقة
القطيف وبعض من شيعة األحساء خاصة.

فكانت كلمة الشيخ الصفار مليئة بالشحنات الضوئية التي س َّلطها عىل معظم
زوايا ما يعتلج بالنفوس املكلومة من خالل سياقاهتا الرتحيبية ،ولمََّ َح بالدعوة إىل تبني
((( شبكة التوافق اإلخبارية  11يناير 2011م.
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حماولة عالج مهوم الطائفة الشيعية باململكة.

وكذلك كلمة الشيخ عيسى الغيث التي متيزت بعذوبة بساطة مفرداهتا وسالسة
وانسياب إيقاعاهتا واستحسان احلضور هلا.
واملشايخ يعزفون عادة عن سامع التصفيق كمالذ إلبراز خلجات الناس ـ احلضور
ـ والتعبري عنها ،وإال لكانت هاتان الكلمتان جديرتني بالتصفيق يف تقديري املتواضع.

عىل أي حال ،وبعد ذلك جاء دور املداخالت وعددها غري عادي ،وربام نعزو
ذلك ألمهية مكانة الضيف علم ًّيا ورسم ًّيا ،واألهم من ذلك كانت معظم تلك املداخالت
قد المست اجلروح ،بل وكل مداخلة كانت هلا نكهة خاصة ،وذات شأن خمتلف عن
تصب يف بوتقة واحدة ،وهي مهوم مكنونة يف الصدور تتحدَّ ث
األخرى ،إال أهنا كلها
ُّ
أيضا.
بجرأة ووضوح وأمام شخصية غري عادية ً
لقد حتدَّ ثت هذه املداخالت عن التمييز الطائفي واملذهبي واملناطقي ،وبعضهم
من إخواننا اإلحسائيني ،حتدثوا عن منعهم من بناء مسجد يف الدمام واخلرب ،وحتى إجياد
أرض ملقربة بدلاً من الذهاب بموتاهم للقطيف أو األحساء لدفنهم.

وحتدَّ ث البعض عن السامح بمحكمة جعفرية للقطيف لألوقاف واملواريث بحيث
كتبت عنها وعن غريها من القضايا احلساسة
متتلك صالحيات حقيقية .وهذه سبق أن
ُ
ملجتمعاتنا يف مقاالت عديدة قبل سنوات وقبل شهور وأسابيع كاملطالبة بجامعة ملنطقة
القطيف وبمستشفى ختصيص وغري ذلك.
قيحا ملا تعانيه الطائفة الشيعية
أمور وشجون ومهوم تنضح ً
وعمو ًما لقد ُط ِر َح ْت ٌ
من اإلقصاء والتمييز الطائفي واملناطقي.
وقد كتب غريي العديد من كتَّاب املنطقة عن هذه املطالب وغريها قد تصل
صفحاهتا إىل عدد صفحات «املوسوعة الربيطانية» ،بل ثمة شباب طالبوا وبإحلاح
ومبارشة ،فكان مصري تلك اجلهود واملساعي ـ كام يبدو ـ أن ذهبت يف سلة املهمالت.

Jيفكت ال نكلو ةيدجم حماستلاو ريونتلل ةيدرفلا دوهجلا
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لقد ُو ِض َع ْت عىل عجل نقطة ضوء قد تناولتها األقالم والصحافة واإلعالم
العريب والعاملي عن األم التي خرجت من رمحها ثقافة التفجريات واملفخخات واألحزمة
الناسفة واالنتحار لقتل األبرياء يف كل مكان يف العامل العريب وغري العريب ،لكي يذهب
هؤالء القتلة إىل اجلنة »؟!!كمكافأة هلم عىل قتل األبرياء.

هذه الثقافة العدمية التي تُك ِّلف أصحاهبا مئات املاليني من الدوالرات سنو ًّيا
لنرش دعوهتم العدمية ،هذا األخطبوط الثقايف العدمي املرعب قد أتانا من خارج ساموات
الرشيعة اإلسالمية السمحاء ،مما أفرز فتنًا ومتز ًقا يف العامل اإلسالمي كله ،حتى طال غباره
فشوه سمعة اإلسالم ،وقد متادى يف جرائمه
وسمومه وشظاياه وجرائمه العامل الغريبَّ ،
ٍ
وقاحة وحتدٍّ أوقح ،بدعوى أهنم يمتلكون احلقيقة املطلقة ،وأن
حتى يومنا هذا ،بكل
أيديولوجيتهم هذه هي هناية التاريخ كام قال الفيلسوف فوكوياما عن الرأساملية ،فأ َّدت
هذه الثقافة العدمية إىل قمع وظلم األقليات يف العامل العريب ،تارة باضطهاد وقمع من
منطلق عرقي ،وتارة من منطلق قومي ،وتارة من منطلق طائفي بغيض ،ومن منطلق
مناطقي ،وهكذا دواليك ،حسب ظروف املكان وحسب خصوبة األرضية ومنطلقاهتا،
لزرع الثقافة العدمية والفتن واالحرتاب بني أبناء الوطن الواحد؛ لذا ترى وتلمس اليوم
خصوصا أن الثقافة العدمية بدأت تُؤيت ثامرها بتمزق وتفكك البالد
يف العامل العريب
ً
العربية من هذه املنطلقات العدمية.
وهذا السودان يشهد عىل هذا التمزق بانفصال اجلنوب عن شامله .وهذه منطقة
األكراد يف شامل العراق قاب قوسني أو أدنى تنفصل عن العراق ،وهو شاهد آخر عىل
هذا التمزق .وكذلك يف جنوب اليمن هناك حراك قوي الفت لالنفصال عن الشامل.

وهذه وتلك كلها حصيلة لالضطهاد والقمع والتمييز العرقي والقومي والطائفي
واملناطقي ،ور َّدات فعل هلذه الثقافة العدمية والتكفريية والتمييزية التي جتاهل خطورهتا
الكثري فجاء التفكك واالنفصال.
ولذلك أقول :ربام يتأثر البعض فينا كردات فعل سلبية هلذا التمييز الطائفي
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واملناطقي الذي يتجىل يف ممارسة حياتنا اليومية.

ولكنني واثق متا ًما بأن األكثرية الساحقة متمسكة بوحدة هذا الوطن العزيز
وجغرافيته «حتى النخاع ..حتى النخاع».
وقد كانت ردود الشيخ الضيف مجيلة يف عمومها ،بيد أنه لفت نظري يف أحد
ردوده بأن هؤالء ـ ويقصد املتطرفني التكفرييني ـ مثلهم مثل التالميذ املشاغبني ،ولذا
أصواهتم تعلو فوق األصوات الكثرية اخليرِّ ة ،بينام ترى هؤالء املشاغبني «قلة!».
وأقول :طاملا أهنم «قلة» فلامذا نسمح هلم بالتامدي يف نرش ثقافة العدم والتكفري
والفتنة والتمييز الطائفي ،ونقعد متفرجني عىل سامع هذه الغربان تنعق يف بيوتنا وغرفنا
ويف شوارعنا وعرب اخلطب والكتيبات الصفراء يف املكتبات ويف مواقع اإلنرتنت.

نعم ،هناك جهود كبرية ومشكورة من بعض املشايخ ومن بعض الكتَّاب واملثقفني
واألكاديميني املتنورين والتنويريني ،يبذلون قصارى جهودهم يف تنوير الناس بثقافة
التسامح والتعاون واإلخاء بني السنة والشيعة خلدمة رسالة اإلسالم احلقة للنهوض هبذا
موحدً ا قو ًّيا ،ولكن تبقى تأثريات ضخ هذه الثقافة الفاضلة التنويرية
الوطن إىل األفضل َّ
التساحمية حمدودة التأثري األفقي ،وبطيئة يف امليش والتمدد ،إن مل تكن مجاعية ومكونة من
عقالء وحكامء من خمتلف الطيف يف هذه البالد سنة وشيعة.
ونسأل ال ّله تعاىل أن جينب بالدنا من كيد الكائدين ،ورشور تلك الفئة املتطرفة
التكفريية الظالمية وثقافتها العدمية ،وجينب بالدنا التمزق والفتن الطائفية.

وفق ال ّله اجلميع خلدمة هذا الوطن من أجل وحدته ورق ِّيه نحو األفضل واألجدى
نف ًعا جلميع فئات الشعب دون متييز.

الصفار والغيث أنموذجان في التواصل

(((

عيسى حممد العيد

عط ًفا عىل ما جاء يف مقال األستاذ عبد الباقي البصارة واملعنون بـ «أمسية رائعة
بدون إثارة» :أعتقد أن زيارة هذه الشخصية الدينية السنية البارزة واملهمة هذه املرة
لسامحة الشيخ حسن لن تكون مثرية ألحد ولن يصدر حوهلا أحد بيانًا كام أعتقد وأمتنى،
ألن الضيف هذه املرة مل يرتك جمالاً لإلثارة وال للجدل العقيم بل كان رجلاً شفا ًفا وصاد ًقا
فيام يقول وامتاز حديثه باحلميمية والتلقائية.
وهو اعتقاد يف حمله ويشكر عليه ،لكن املوضوع ليس موضوع اختالف عىل
مثريا للجدل أو لديه بعض األطروحات املخالفة لنا،
استضافة شخص بعينه ،سواء كان ً
أو يمتاز باحلميمية والتلقائية ،إنام هو اختالف يف وجهات النظر وتعدد آراء وتوجهات
يف البلد الواحد ،فقد ال نختلف مع الضيف العتداله معنا ،لكن يف اجلهة التي ينتمي
هلا ،والتي ال تقبل جمرد اللقاء بالشيعة ،ومن املتوقع أن تصدر ضده البيانات منددة أو
مستنكرة لزيارته للشيعة ،وهكذا دواليك.
إن أي مصلح يف أي جمتمع جيد من خيالفه الرأي ،بل هناك من يعارضه يف املنهج

((( شبكة راصد اإلخبارية  14يناير 2011م.
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واألسلوب ،وهؤالء إما يتصدون ملحاربته بشتى الوسائل إليقافه ،وإما يعتزلون املصلح
وينتظرون النتائج ،وكل من املوقفني أمر متوقع.

وهناك من هو مقتنع بام يطرح من قبل املصلح ،لكنه ال يصمد أمام التيار املعارض،
فيهجر املصلح وخيفي صوته وال جيهر به ،وقد جيهر به بخجل أحيانًا ،وحتى لو كان عىل
وفاق معه يف الرأي ،ومن األمثلة عىل ذلك «حني أراد الشهيد السيد حممد باقر الصدر أن
يبدأ بحثه العلمي يف احلوزة العلمية بالنجف األرشاف ،وأن يتناول «فقه العقود» كبحث
مقارن بني الرشيعة والقانون ،جرى الضغط عليه للعدول عن فكرته ،وأن يبدأ بحثه
وفق النهج املألوف من كتاب الطهارة يف الفقه ،ألنه بغري التقيد باملنهج السائد لن يعرتف
له بمكانته العلمية» ،واملتتبع حلياة السيد الراحل فضل ال ّله وما جرى عليه من كالم
وتشهري حتى بعد موته مل يسلم من املعرتضني له وغريه من املراجع واملصلحني يف العامل
اإلسالمي أمجع ،كأهنم مل يقرؤوا الروايات الصادرة عن أهل البيت وكيف تعاملوا مع
من خيتلف معهم وكيف أن الرسول عاد رجلاً هيود ًيا يف بيته ،وغريها الكثري من الروايات
التي تتحدث عن فن التعامل مع اآلخرين املختلفني يف التوجه واملذهب.
من جهة أخرى فإن من املالحظ أن املعارض املتشدد خلطوات املصلحني دائماً ما
يكون صوته عال ًيا ،كام مثل بذلك الدكتور عيسى الغيث بأن املتشددين قلة مثلهم مثل
التلميذ املشاغب يف الفصل الدرايس يربك املدرسة بأكملها وهو واحد أمام مئات من
التالميذ.

فقد رأى من حرض أمسية الدكتور الغيث كيف اكتظت الصاالت باحلضور
النخبوي من املثقفني والعلامء والتجار وغريهم من طالب جامعة وأساتذة حتى آخر
املحارضة وما تبعها من حوار ،وبعد انتهاء اللقاء تكاثر احلضور للسالم عىل الضيف
وشكره عىل طرحه املعتدل وكأهنم يريدون أن يقولون له نحن عىل استعداد ملد اجلسور
مع من خيتلف معنا يف الرأي واملذهب.
لعمري هذا دليل عىل أن التواصل مع اآلخر أمر حمبب لدى املجتمع رغم وجود
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القلة من املعرتضني عليه ،كيف ال وهو تواصل مع من جيمعنا معهم دين واحد ونتجه
معهم إىل قبلة واحدة ودستورنا القرآن.
هنا نقول لسامحة الشيخ الصفار :سرِ ْ عىل هنج األنبياء واألئمة واملصلحني ونتمنى
لك املوفقية والسداد.

ً
وفقا لمقال الكاتب علي البحراني «تصريحات غير مسبوقة»

الغيث يقف مع أحقية الشيعة في دراسة عقائدهم وتدريسها

(((

وصفت ترصحيات للدكتور عيسى الغيث الكاتب يف جريدة الرياض واملستشار يف
وزارة العدل حول أحقية الطائفة الشيعية >تدريس مادة الرتبية اإلسالمية< وف ًقا ملذهبها
ومعقداهتا ،شأن مدارس اجلاليات يف اململكة بـ >ترصحيات غري مسبوقة< .

وقال الغيث« :يف بالدنا ال يفرض تدريس مواد الرتبية اإلسالمية يف مدارس
اجلاليات بل وال يمنع تدريس دياناهتم أو مذاهبهم فمن حق الشيعة أن يدرسوا وفق
مذهبهم» .
وأكد أن الوطن يتسع للجميع ،وحق الشيعة أن يدرسوا وفق مذهبهم.

ووف ًقا ملا ذكره الكاتب عيل البحراين يف ٍ
مقال حتت عنوان >ترصحيات غري مسبوقة<
أن ترصحيات الدكتور الغيث المست معاناة الشيعة يف املنطقة ،والقت قبولاً من األوساط
املجتمعة يف جملس الشيخ حسن الصفار ،وعدت هي األقوى من نوعها لرفضه تدريس
مادة الرتبية اإلسالمية كنهج رسمي ومقرر للتعليم جلميع املذاهب اإلسالمية املوجودة
يف اململكة .
((( شبكة التوافق اإلخبارية  17يناير 2011م.
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ويقول البحراين« :عرب عقود مضت عىل نظام التعليم اختزلت مجيع املذاهب
املالكية ـ احلنفية ـ الشافعية ـ الشيعية ـ الصوفية ـ اإلسامعيلية ـ والزيدية يف رأي املذهب
احلنبيل وفرض هذا املذهب كنهج رسمي وكمقرر للتعليم ويتطرق هذا النهج إىل بقية
املذاهب ومعتقداهتم يف مناهج التعليم الرسمية» ،بحسب تعبري الكاتب .

ويشري إىل أن «طوال تلك العقود ظلت بقية أصحاب املذاهب موجودة ويف تكاثر
دون الذوبان فيام يتعلمه الطفل منذ نعومة أظفاره وحتى خترجه من اجلامعة رجلاً  ،أي
ما يزيد عىل الستة عرش عا ًما من التعليم املمنهج والذي يقدم فيه الطالب االختبارات
من حفظ وفهم وتلقني وترديد ملا يف هذه املناهج دون أن يتخىل كل عن هنجه الذي يتبعه
وولد عليه» .
ويميض الكاتب «أي برغم فرض هذه املناهج وإيقاع العقوبات عىل من يمسها
برأي أو بفكر مقارع مل يتحول أي معتنق ملذهب عن مذهبه ما أدى إىل شعور األكثرية
بالغبن والقهر نتيجة تسفيه املناهج األخرى دون تغيري يف الرتكيبة املذهبية للمجتمع».

ويوضح أن أي مذهب من املذاهب مل يرتكه أصحابه ،فام جدوى فرض رأي عىل
اآلراء األخرى املخالفة غري ذلك الشعور؟!
وخيتم الكاتب البحراين مقاله «إن ترصحيات الدكتور الغيث يف غاية الشجاعة
وستجر عليه ما جتر من مقاومي حرية الرأي واملعتقد ،فالدين ل ّله والوطن للجميع».

يذكر أن ترصحيات الدكتور عيسى الغيث جاءت ر ًدا عن سؤال حول مواءمة
العقوبات التي وقعت عىل األستاذ فوزي الشنر من فصل وحرمان من احلقوق أثر
التحقيق معه حول توزيع مذكرة حتوي طريقة الوضوء والصالة وفق املذهب الشيعي
لطالب مجيعهم شيعة يف مدرسة تقع يف حملة سكاهنا شيعة ،أثناء زيارته ملجلس الشيخ
مؤخرا .
حسن الصفار
ً

القاضي الغيث من القطيف يدعو إلى تحالف السنة والشيعة ضد التشدد

(((

دعا القايض بوزارة العدل السعودية الشيخ عيسى الغيث إىل ما وصفه بتحالف
بني الوسطيني السنة والشيعة وجعل اخلالف املذهبي «اختالف تعاون ال تضاد» مرج ًعا
اخلالف املذهبي التارخيي إىل مطامع دنيوية تتلبس الدين.

مؤخرا يف ضيافة الشيخ حسن الصفار يف
جاء ذلك ضمن أمسية حوارية عقدت
ً
القطيف حرضها حشد كبري من الشخصيات العامة والناشطني ورجال الدين واملثقفني
واإلعالميني السنة والشيعة من القطيف والدمام.
ويف معرض ترحيبه بالشيخ الغيث شدد الشيخ الصفار عىل احلاجة إىل التواصل
والتزاور يف ظل الظروف احلارضة التي تعيشها أمتنا وأوطاننا ،وحيث نرى تكالب
األعداء ،وسعيهم الدائب لتفتيت ومتزيق أوصال أمتنا العربية اإلسالمية.

بعضا عن قرب ،وليس من
وعلل احلاجة للتزاور بالرغبة «يف التعرف إىل بعضنا ً
خالل اإلشاعات والتعبئة املضادة ،ومن خالل النقوالت غري املوثقة.
وأعرب الصفار عن اعتقاده بأن غالب املشاكل ليست عائدة للخالف الفكري

((( شبكة راصد اإلخبارية  14يناير 2011م.
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أو العقدي «فهو أمر مألوف وقديم يف تاريخ األمة» وإنام بسبب احلواجز النفسية التي
رسعان ما تتكرس عرب التواصل املبارش.

وتابع بأن التنوع الديني أمر قائم يف املجتمعات وال ينبغي أن يكون سب ًبا للعداء أو
سب ًبا للتحريض عىل الكراهية.
كثريا باجلدل العقدي واملذهبي،
وقال الصفار يف كلمته الرتحيبية« :لسنا معنيني ً
فقد رصفت أمتنا فيه جهو ًدا كبرية طوال أربعة عرش قرنًا من الزمن ..فإىل متى نبقى يف
هذا اجلدل».
وشدد عىل احلاجة إىل توثيق عرى الصلة والتالحم بني السنة والشيعة يف اململكة
«خلدمة واقعنا واصالح أمورنا ومواجه التحديات اخلطرية» مضي ًفا بأنه ال بديل عن
التالقي والتواصل بالرغم من املشاكل والنكسات واعرتاض هذا الطرف أو ذاك.

وقال بأن العقالء يرون أن هذا هو اخليار السليم ،والطريق املناسب ،وال بد أن
نسلكه ونسري فيه ،بغض النظر عن النتائج ،ألن التواصل يعترب قيمة إسالمية وحضارية
بحد ذاته ،وليس جمرد وسيلة للوصول إىل هدف ،وف ًقا للشيخ الصفار.

ال�شيخ الغيث

من جهته أعرب الشيخ الغيث عن توافقه التام مع ما ذكره الشيخ الصفار وقال
«أنا معه ليس مائة باملائة بل مائتني باملائة».
وأضاف بأن «كل ما حصل يف التاريخ اإلسالمي واجلغرافية اإلسالمية ليس
بسبب الدين ،وإن استغل الدين هلذا السبب ،هي مطامع دنيوية ،وأسباب دنيوية تلبس
مالبس الدين».
ويف معرض تعليقه عىل اإلثارات الطائفية التي تؤجج اخلالف بني السنة والشيعة
قال الغيث بأن «هذه اإلثارات هي من أحد شخصني ،إما شخص ليس من هذه الطائفة
أو األخرى يريد إثارة الفتنة ،أو شخص سفيه أو مراهق ،بغض النظر عن عمره أو مرتبته
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العلمية».

وأضاف بأن التطرف موجود يف كل زمان ومكان ويف كل طائفة ومذهب فقد
ختتلف مع الواحد فقه ًّيا يف مسألة جزئية فيقلبها من اختالف فقهي إىل مفاصلة عقدية ثم
إىل تكفري ثم إىل استتابة ..وقد تصل إىل القتل.

ورأى بأن ال تعطي الفرصة للمتطرفني بالتحدث عنهم ،مفضلاً أن يرتكوا وأن
يرد عىل باطلهم دون ذكر أسامئهم.
ومىض يقول بأن أهل السنة ليسوا شي ًئا واحدً ا ،كام هو الشيعة ..وعىل هذا األساس
يف كل تيار وكل مذهب هناك تشدد ،داع ًيا إىل حتمل املسؤولية واملبادرة بأنفسنا يف النقد
الذايت احلكيم املتوازن.

وتابع القول إنه إىل عقود قليلة كانت اخلالفات بني املذاهب الفقهية حتى عند أهل
السنة أشد مما هو موجود اآلن بني السنة والشيعة ،كان ال يتزوج احلنبيل الشافعية وال
العكس ،وأربع مجاعات يف املسجد احلرام.

وقال بأن املتشددين يعتربون أقلية حتى ضمن التيار السلفي نفسه ..هناك
املشاكسون الغوغائيون هم الذين يثريون هذه األمور ،وحيسبون أنفسهم يتقربون إىل ال ّله
بمثل هذه املسائل.
ودعا يف هذا السياق إىل قيام ما وصفه بتحالف بني الوسطيني يف مجيع الفئات
والبلدان مضي ًفا «عىل املعتدلني املتساحمني أال يقبلوا للمتطرفني أن يثريوا البالبل يف ما
بينهم هؤالء األقلية لن يكون هلم صوت».
وشهدت األمسية التي حرضها حشد واسع من الشخصيات والناشطني ورجال
الدين واملثقفني واالعالميني مداخالت عديدة كان من بينها مداخلة للدكتور توفيق
السيف والشيخ فيصل العوامي والشيخ عبدال ّله اليوسف.
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نموذجا
الأخوة الوطنية ..ال�سنّة وال�شيعة
ً

وضمن مقالة له يف صحيفة املدينة يوم اجلمعة تساءل الشيخ الغيث« :ملاذا ال يكون
هناك املزيد من التعايش والتقارب مع إخوتنا من الشيعة وغريهم من املذاهب العقدية أو
الفقهية أو الفكرية؟! ،وقد عشنا قرونًا ماضية متوا ّدين متحا ّبني قبل أن تفرقنا التيارات
الفكرية املتطرفة يف اجلانبني».

نموذجا)
وقال يف مقالته التي جاءت بعنوان (األخوة الوطنية ..السنّة والشيعة
ً
«أثبت الشيعة السعوديون يف تارخيهم حمبتهم لوطنهم ،ووالءهم وإخالصهم له ،وإذا
وجدت ترصفات شا ّذة فهي تطرفات فردية ال يسوغ حتميل اجلميع مسؤوليتها ،فنحن
السنّة قد خرج من أبنائنا من استحل دماءنا».
وكرر يف مقالته الدعوة إىل أن يقف الوسطيون ص ًّفا واحدً ا ضد التطرف يف مجيع
اجلهات واندماج مجيع الفئات يف وحدة وطنية.

تصريحات غير مسبوقة

(((

عيل أمحد البحراين

ضمن هنج التواصل الوطني الذي يقوم به سامحة الشيخ حسن الصفار ،كان ضيفه
األخري الدكتور عيسى الغيث الكاتب يف جريدة الرياض واملستشار يف وزارة العدل .وقد
كان هذا الضيف حمفو ًفا بالرتحيب والقبول جراء ترصحياته التي المست معاناة الشيعة
يف املنطقة ،ور ًدا عىل سؤال حول مواءمة العقوبات التي وقعت عىل األستاذ فوزي الشنر
من فصل وحرمان من احلقوق إثر التحقيق معه حول توزيع مذكرة حتوي طريقة الوضوء
والصالة وفق املذهب الشيعي لطالب مجيعهم شيعة يف مدرسة تقع يف حملة سكاهنا
شيعة ،قال الدكتور الغيث إن الوطن يتسع للجميع ،ففي بالدنا ال يفرض تدريس مواد
الرتبية االسالمية يف مدارس اجلاليات بل وال يمنع تدريس دياناهتم أو مذاهبهم فمن حق
الشيعة أن يدرسوا وفق مذهبهم.
عرب عقود مضت عىل نظام التعليم اختزلت مجيع املذاهب املالكية ـ احلنفية ـ
الشافعية ـ الشيعية ـ الصوفية ـ اإلسامعيلية ـ والزيدية يف رأي املذهب احلنبيل وفرض هذا
املذهب كنهج رسمي وكمقرر للتعليم ويتطرق هذا النهج إىل بقية املذاهب ومعتقداهتم
((( جريدة الدار العدد  912االثنين  17يناير 2011م.
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يف مناهج التعليم الرسمية وطوال تلك العقود ظلت بقية أصحاب املذاهب موجودة ويف
تكاثر دون الذوبان فيام يتعلمه الطفل منذ نعومة أظفاره وحتى خترجه يف اجلامعة رجلاً ،
أي ما يزيد عىل الستة عرش عا ًما من التعليم املمنهج والذي يقدم فيه الطالب االختبارات
من حفظ وفهم وتلقني وترديد ملا يف هذه املناهج دون أن يتخىل كل عن هنجه الذي يتبعه
وولد عليه ،أي برغم فرض هذه املناهج وايقاع العقوبات عىل من يمسها برأي أو بفكر
مقارع مل يتحول أي معتنق ملذهب عن مذهبه ما أدى إىل شعور األكثرية بالغبن والقهر
نتيجة تسفيه املناهج األخرى دون تغيري يف الرتكيبة املذهبية للمجتمع ،فلم يضمحل
أي مذهب من املذاهب ومل يرتكه أصحابه ،فام جدوى فرض رأي عىل اآلراء األخرى
املخالفة غري ذلك الشعور؟!
إن ترصحيات الدكتور الغيث يف غاية الشجاعة وستجر عليه ما جتر من مقاومي
حرية الرأي واملعتقد ،فالدين ل ّله والوطن للجميع.

سلفيون في بيوت الشيعة

(((

حممد مريزا آل غانم

يف الوقت الذي تستعر نار الطائفية يف العامل اإلسالمي ويعاين منها وبسببها املجتمع
ما يعاين من خالفات ورصاعات ال تؤدي إىل يشء إال إىل التخلف والرتاجع إىل الوراء.
ويف الوقت الذي تعاين كثري من مكونات املجتمع الواحد من حاالت التمزق والترشذم
إما خللل يف فهم ثقافة االختالف أو النجرارهم وراء مطامعهم الشخصية واجلامعية
املختلفة ،نسمع ونرى بالرغم من هذا كله مبادرات إجيابية من قبل عقالء القوم الوسطيني
الذين يسعوون من خالل عملهم إىل التغلب عىل ّ
كل هذه التحديات والنهوض بأنفسهم
وبمجتمعاهتم إىل املستوى الذي يرتقي إىل مستوى االختالف اإلجيايب مع اآلخر من
خالل خلق بيئة علمية تبتعد عن شخصنة اخلالف وتأخذه بعيدً ا عن أعناق الزجاجات
اخلانقة.
من تلك التحركات اإلجيابية تلك املبادرات التي يقوم هبا سامحة الشيخ حسن
الصفار من خالل انفتاحه عىل اآلخر ودعوته لشخصيات وطنية متنوعة التوجهات
خصوصا من التيار السلفي الذي كنا ،إىل عهد ليس بالبعيد ،نعيش معهم
واملشارب
ً
((( شبكة الرامس الثقافية  9يناير 2011م.
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أن واقع احلال هو ّ
مجو ًدا وقطيعة منقطعة النظري تصل إىل حد الكره والنفور .بيد ّ
أن حالة
القطيعة غري املربرة واملبنية يف أغلبها عىل أوهام رسعان ما تتالشى أو عىل األقل تقل
يف حدهتا بمجرد التواصل ومد اجلسور الطبيعية التي تتالقى مع طبيعتنا كبرش .ناهيك
عن احلاجة الوطنية امللحة التي تدعو إىل اإللتفات هلذا اجلانب املهم الذي من شأنه أن
ٍ
بشكل ملحوظ بني الكثري من أبنائه ويبنيها البناء الصحيح
يكون اللحمة الوطنية املفقودة
ّ
واملناسب بحيث تشكّل سدً ا مني ًعا يف وجه ّ
كل التحديات العاملية واإلقليمية واملحلية
التي تعصف هبذا الوطن بني الفينة واألخرى.

عندما ُيدعى مشائخ اإلخوة السلفييون للمنطقة ،وآخرها دعوة فضيلة الشيخ
عيسى الغيث القايض باملحكمة اجلزائية بالرياض ومستشار وزير العدل ،عندما يدعى
أمثال تلك الشخصيات لزيارة املنطقة واالجتامع بأهلها ومثقفيها ينفتح باب للحوار مل
متاحا من قبل .بل تتاح هلم فرصة التعرف عىل طاقات هذه املنطقة وطبيعة أهلها وما
يكن ً
حيملونه من فكر وجتربة ومهوم يف شتى املجاالت .إضافة إىل أنه فرصة للتأكيد عىل إجيابية
أبناء هذه املنطقة وتشبثهم بوطنهم وإرصارهم عىل احلوار مهام حاول من يف قلوهبم مرض
ومن هلم مصلحة إفساده أو التشكيك فيه.
ربام يتحفظ البعض عىل دعوة من هلم تاريخ يف التشدد أو من هم باقون عىل
تشددهم وهو حتفظ حيرتم .ولكن هنا جيب أن نتوقف قليلاً ونتأمل يف اهلدف من ذلك
التواصل أصلاً  .إذا مل يكن اهلدف هو االستجداء او االستعطاف أو تعريض النفس
لإلهانة .بل إيصال رسالة وطنية واضحة بأن قلوب أبناء هذه املنطقة ،عىل الرغم من
اختالفهم املذهبي والعقائدي ،مفتوحة للجميع وأيدهيم ممدودة ّ
لكل حماولة للتقارب
والتواصل املبني عىل أساس وطني راسخ ،بعيدً ا عن ّ
كل تلك اإلثارات العقدية والفكرية
التي مل تغري ومل تبدل طيلة هذه السنني .فذلك التواصل أمر البد منه فمن خالله نصل
بطريق أكثر وع ًيا وأكثر هدو ًءا حللحلة الكثري من مطالبنا وقضايانا العالقة .ومن خالله
أيضا قد ننجح يف ختفيف حدة ذلك التشدد وهو ما ثبت بالتجربة مع البعض ،فكونه
ً
احتاملاً ال يعني التخيل عنه.
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أيضا الترصيح األخري لفضيلة الشيخ عائض القرين
من تلك املبادرات اإلجيابية ً
الذي دعى فيه إىل قرار سيايس ينهي هذه األزمة بني السنة والشيعة .وما تبعه من تفاعل
رصيح ومبارش من قبل فضيلة الشيخ حسني البيات الذي دلل عىل ت ّلمس العقالء
واملعتدلني ّ
لكل خطوة إجيابية حتى لو كانت جمرد ترصيح جلهة إعالمية.

ّ
إن هذه املبادرات ومثيالهتا جديرة بالتأمل والقراءة املوضوعية فبني سطورها
ٍ
معان كثرية للحكمة واالعتدال الذي نحن يف أمس احلاجة إليه للخروج ٍّ
بحل أو
سنجد
ٍ
حلول للكثري من أزماتنا ومشاكلنا التي ال ندري كيف نواجهها يف الكثري من األحيان.
فلننظر نظرة مستقبلية لنرى بأي شكل سوف تؤثر عىل مستقبلنا ومستقبل األجيال
حرجا يف القول بأننا من خالل متسكنا هبذا النهج نصنع تارخيًا سوف
القادمة .ال أرى
ً
حيمده املستقبل ويثني عليه.

طالب المعتدلين المتسامحين أال يقبلوا للمتطرفين أن يثيروا البالبل

قاضي بوزارة العدل ينتقد إقحام مشاكل ُسنة إيران إلى بالد عربية

(((

انتقد الدكتور الشيخ عيسى الغيث القايض بوزارة العدل يف الرياض إقحام
مشاكل أبناء الطائفة السنية يف اجلمهورية اإلسالمية إىل بالد عربية قائلاً «يقول السنة
يف إيران ظلموا يا أخي إذا كان أبو جريانك ظلم ابنه ترضب أنت ابنك»؟ مؤكدً ا أن هذا
غري منطقي.
وقال القايض خالل تواجده يف جملس الشيخ حسن الصفار بحسب تقرير املجلس
«أن كل ما حصل يف التاريخ اإلسالمي واجلغرافية اإلسالمية من حروب وفتن ليس
مشريا إىل أن الدين استغل هلذا السبب ،مطال ًبا بتطهري الدين من املكاسب
بسبب الدين»،
ً
الدنيوية.

وشخصا واحدً ا برأي
وأضاف «إن ال ّله عز وجل لو أرادنا أن نكون فئة واحدة
ً
موضحا أن ال ّله خلقنا من أجل أن نختلف اختالف تعاون ونمو
واحد ملا خلقنا»،
ً
وتنوع ،ال تضاد.
ورأى القايض أن اإلنسان جيب أن يقول ما يعتقده ،وال خياف إال ال ّله ،وال خيشى

((( شبكة التوافق اإلخبارية  15يناير 2011م.
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إال من ال ّله ،ويسعى يف طريقه عىل هذا السبيل ،داع ًيا إىل حسن الظن باجلميع .

وقال إن هناك من استفاد يف االنفتاح املعلومايت وكرسها يف الوحدة الفكرية
والتعاون والتقارب ،وهناك من استغل هذه الوسائل املعلوماتية يف مزيد من الشقاق
مشريا إىل أن املجتمع يشكو من الفرق بني ما نفكر فيه وما ننطق به.
واالفرتاق،
ً
وأضاف «يف اعتقادي هناك اختالف بني أبناء البرش بينك وبني ابنك اختالفات،
بل وبينك وبني نفسك اختالفات ،بني اللحظة واألخرى قد تغري رأيك ،ومالبسك،
وكلامتك ،واجتهاداتك ،مستدركًا ملاذا الواحد منا جييز لنفسه أن خيتلف مع نفسه يف
بعض آرائه بني ساعة وأخرى ،وأن خيتلف بينه وبني ابنه ،وبني أخيه ،وال يرىض أن
خيتلف مع اآلخرين ،ويريد من اآلخرين أن يكونوا مثله مائة باملائة؟!

ودعا القايض إىل تشكيل حتالف بني الوسطيني يف مجيع الفئات والبلدان ،مطال ًبا
املعتدلني املتساحمني أال يقبلوا للمتطرفني أن يثريوا البالبل فيام بينهم هؤالء األقلية لن
يكون هلم صوت» ،بحسب تعبريه.
حضورا حاشدً ا من قبل املواطنني السنة والشيعة من الدمام والقطيف
وشهد اللقاء
ً
من بينهم عدد من العلامء واملثقفني واإلعالميني.

قاض سعودي يطالب بتحالف السنة والشيعة ضد قوى التشدد
ٍ

(((

دعا الشيخ عيسى الغيث القايض بوزارة العدل إىل حتالف السنة والشيعة ملواجهة
قوى التطرف .وأشار الغيث خالل أمسية عقدت يف ضيافة الشيخ حسن الصفار يف
حمافظة القطيف إىل أن املتشددين يعتربون أقلية ضمن التيار السلفي ،الفتًا إىل أن من
وصفهم باملشاكسني والغوغائيني هم الذين يثريون املشاكل ويعتربون أهنم يتقربون إىل
ال ّله بافتعال مثل هذه االمور .وقال الغيث« :عىل املعتدلني املتساحمني أال يقبلوا بأن يثري
املتطرفني البالبل وأن يكون اخلالف املذهبي اختالف تعاون ال تضاد» .وبرر الغيث
اخلالفات املذهبية التارخيية إىل مطامع دنيوية تتلبس الدين .من جهته شدد الشيخ حسن
الصفار عىل رضورة احلاجة إىل توثيق عرى الصلة والتالحم بني السنة والشيعة يف
السعودية يف ظل تكالب األعداء وسعيهم الدائب لتفتيت ومتزيق أوصال األمة العربية
اإلسالمية .وأعرب الصفار عن اعتقاده بأن غالبية املشاكل ليست عائدة للخالف الفكري
أو العقدي إنام بسبب احلواجز النفسية التي رسعان ما تتكرس عرب التواصل املبارش.
وضمن مقالة له يف صحيفة املدينة يوم اجلمعة تساءل الشيخ الغيث« :ملاذا ال يكون
هناك املزيد من التعايش والتقارب مع إخوتنا من الشيعة وغريهم من املذاهب العقدية أو
((( شبكة بريدة نيوز األحد  11صفر 1432ﻫ الموافق  16يناير 2011م.
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الفقهية أو الفكرية؟! ،وقد عشنا قرونًا ماضية متوا ّدين متحا ّبني قبل أن تفرقنا التيارات
الفكرية املتطرفة يف اجلانبني».

نموذجا)
وقال يف مقالته التي جاءت بعنوان (األخوة الوطنية ..السنّة والشيعة
ً
«أثبت الشيعة السعوديون يف تارخيهم حمبتهم لوطنهم ،ووالءهم وإخالصهم له ،وإذا
وجدت ترصفات شا ّذة فهي تطرفات فردية ال يسوغ حتميل اجلميع مسؤوليتها ،فنحن
السنّة قد خرج من أبنائنا من استحل دماءنا».
وكرر يف مقالته الدعوة إىل أن يقف الوسطيون ص ًّفا واحدً ا ضد التطرف يف مجيع
اجلهات واندماج مجيع الفئات يف وحدة وطنية.

استضافة
الدكتور حممد بن �أحمد الأحمري
بتاريخ 1432/4/24ﻫ
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الدكتور محمد بن �أحمد الأحمري
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü

Üأكاديمي ومفكر سعودي متخصص في العالقات األوربية العربية المعاصرة
وتاريخ شمال إفريقيا.
Üحاصل على الدكتوراه في التاريخ من إحدى الجامعات البريطانية.
Üحاليًا مستشار في دولة قطر.
Üرئيس التجمع اإلسالمي في أمريكا الشمالية.
Üمستشار النشر في دار العبيكان للطباعة والنشر سابقًا.

من مؤلفاته:

1 .1مالمح المستقبل.
2 .2رواية رحلة بين شيكاغو وباريس.

استضاف منتدى الثالثاء الثقايف بالقطيف مساء الثالثاء  24ربيع اآلخر 1432ﻫ
املوافق  29مارس 2011م املفكر والباحث الدكتور حممد حامد األمحري يف أمسية حتت
عنوان «العالقة بني السنة والشيعة :حقائق وأوهام» وأدار الندوة األستاذ حسن احلامدة
الذي عرف باملحارض وهو مفكر وأكاديمي وباحث متخصص يف العالقات السعودية
املعارصة وتاريخ إفريقيا ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه وله عدة مؤلفات مطبوعة،
منها« :مالمح املستقبل»« ،أيام بني شيكاغو وباريس»« ،أزمة العلامء»« ،احلرية» ،وشغل
الدكتور حممد األمحري عدة مناصب ،منها :رئيس التجمع اإلسالمي يف أمريكا الشاملية،
مستشارا يف دولة
مستشار نارش يف دار العبيكان للطباعة والنرش ساب ًقا ،ويعمل حال ًيا
ً
قطر.
بدأت األمسية بكلمة للفنان التشكييل حممد احلمران الذي يقيم معرضه الفني يف
املنتدى متحد ًثا عن مسريته الفنية ومسامهاته الفاعلة يف هذا املجال عرب استخدام أساليب
مشريا إىل دور مجاعة الفنون
وطرق فنية جديدة ،وعرض جمموعة من لوحاته املتنوعة
ً
التشكيلية يف املنطقة.

استهل الدكتور حممد األمحري حديثه بالتأكيد عىل أمهية حرية التعبري عن الرأي
ربا إياها أمانة ومسؤولية كبرية تقع عىل كاهل السلطات لضامهنا وعىل كاهل املثقف
معت ً
إلبداء رأيه وموقفه بكل رصاحة ووضوح حتى لو كان خمال ًفا ملا هو سائد وشائع يف
جمتمعه أو ملا يتامشى مع رغبة السلطات .وأوضح أن حرية التعبري عن الرأي هي الوسيلة
األكثر نجاعة يف مواجهة التعصب املذهبي والفكري وكذلك االستبداد السيايس الذي
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يعترب الرأي والعقل أول ضحاياه التي يسعى لتحطيمها ،مبينًا أن حرية الرأي تساهم
يف تبيني األمور املبهمة والغامضة وترفع من املستوى املعريف ،كام أهنا تساهم يف كشف
مناطق الضعف واملواقف املتناقضة واملتعارضة لصناع الرأي من مثقفني وعلامء دين.
واستشهد بنامذج من املفكرين الذين جتاوزوا خندق الطائفية وارتقوا إىل فكر
مدين شامل يتجاوز املحددات واألطر الضيقة ،ومن بينهم املفكر اإلسالمي الدكتور عيل
موضحا أن اإلنسان حيتاج لفهم اآلخر وال جيب أن حيد نفسه بطيف اجتامعي
رشيعتي،
ً
أو فكري حمدود ،وأن أمانة الرأي رضورية لتقريب وجهات النظر وإزالة األفكار املظلمة
واملغلوطة جتاه اآلخر ،وبالتايل فهم اآلخر بصورة خالية من التطرف الفكري .كام أوضح
أن التعبري عن الرأي بحرية له دور فعال يف إزالة
االحتقان بني رشائح املجتمع املختلفة ويعالج
حاالت التعصب واالنغالق يف الرأي ،مؤكدً ا
عىل أن الترصيح بالرأي خيفف من التعصب
املذهبي حيث يؤدي إىل تبيني حقائق وأفكار
ذلك املذهب ويكشفه ويوضح نقاط الضعف
والقوة فيه.
وفصل املحارض حول دور املثقف وعامل
الدين يف صيانة ومحاية حرية التعبري عن الرأي من خالل املوقف الداعم للحق واملنفعة
العامة يف جمتمعه والتي يقابلها اخليانة الثقافية عندما يداهن املثقف السلطة أو يعمل
لتحقيق غايات فردية عىل حساب جمتمعه ،فقد يتمكن املثقف من التغرير باجلمهور
وتوجيه املجتمع إىل التعايش مع واقع ٍ
خمز ومريض أو العمل عىل تقديس احلاكم وصنع
نموذجا لبعض مثقفي
دكتاتوريات سياسية أو ثقافية أو مذهبية .وذكر الدكتور األمحري
ً
أوروبا الذين أيدوا فيها حركات عنرصية متشددة أدت فيام بعد إىل نشوب حروب عاملية
خطرية.
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انتقل املحارض إىل استعراض جمموعة من املحاور املرتبطة بالعالقة بني السنة
موضحا أن هناك حقائق ينبغي اإلقرار هبا يف مقابل بعض األوهام التي تساهم
والشيعة
ً
يف تأزيم هذه العالقة بني الطائفتني.
وذكر املحارض أن أحد احلقائق املهمة هي التاريخ وهو أخطر ما يتعامل به الناس؛
ألنه مثل املخزن الذي حيتوي عىل العدد واألسلحة ،واإلنسان هو الكائن الوحيد الذي
حيمل أجداده عىل ظهره .ففي الوقت الذي ال يمكن ألي جمتمع إنساين أن يتجاهل
حقيقة التاريخ ودوره وتأثريه ،إال أن هناك العديد من األوهام التي يمكن أن تستغل
إلشعال فتيل نزاعات ورصاعات مذهبية وعرقية .ويمكن عرب استحضار قضايا تارخيية
معينة قد تكون أوهام توليد اصطفافات اجتامعية
ومذهبية ،من قبيل اإلشارة إىل بعض األوهام
التارخيية كعبد ال ّله بن سبأ أو أبو لؤلؤة املجويس
وطرحها للتشكيك يف إسالم ووالء طوائف من
املسلمني فيؤدي ذلك إىل مزيد من التشكيك
والتخوين بدلاً من التقريب.
كام أشار املحارض إىل حقيقة التسميات
باعتبارها أداة معرفية لالستدالل عىل األشياء،
ولكنها وعرب صناعة معينة تتحول التسميات الومهية أحيانًا إىل عامل فرقة ملا تعطيه
موضحا أن املجتمعات الراكدة غري قادرة عىل اإلبداع يف طرح
من إحياءات مغلوطة،
ً
تسميات متجددة وإنام تتمرتس حول تسميات بالية منذ قرون وتسعى إىل إسقاطها عىل
الواقع .ولذا فإن جمتمعاتنا تعمل عىل تصنيف األشخاص أو األشياء إىل فئتني ال أكثر
فمن الناحية الدينية يصنف الناس إىل مسلم وكافر ،ومذهب ًّيا إىل سني و شيعي ،وهكذا
يف خمتلف القضايا الثقافية والسياسية واالجتامعية.
وبني الدكتور األمحري أثر حقيقة اجلغرافيا التي ينبغي عدم إنكارها ،ولكن الوهم
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أسريا هلا ،وينتج عن ذلك عنرصية مبنية عىل
هو االستسالم هلا بحيث يصبح اإلنسان ً
موضحا أن االرتباط اجلغرايف ينتج عنه متايز
أساس التوزيع اجلغرايف للبرش يف العامل،
ً
إقليمي ومناطقي يؤدي يف النتيجة إىل حالة من التفكك بدلاً من الوحدة ،وقد يعيق بناء
هوية وطنية جامعة .ويف ظل تطور وسائل اتصال حديثة فإنه مل يعد للحدود أمهية بالغة
وال يمكن أن يعيش أي جمتمع أسري داخل حدود إقليمية معينة.

وحول حقيقة املشاعر واألنساب أوضح املحارض أهنا من احلقائق األساسية التي
ال يمكن جتاوزها ولكنها قد تتحول إىل وهم يف ضامن الوالء للنظام السيايس من خالل
تكريسها ،فيتحول هذا النظام إىل مؤسسة أهلية مبنية عىل أساس النسب العائيل .وأوضح
الدكتور األمحري أن مثل هذه املامرسات توقض
املشاعر العدائية وتستغل ملنافع ذاتية ،وخاصة
عندما تتحول إىل عصبيات مذهبية أو مناطقية أو
قبلية ،وهي من أسهل الطرق وأرسعها لتهييج
الناس واصطفافهم.
أما عن حقيقة املظامل ،فأكد املحارض بأنه
ينبغي النظر بموضوعية هلا وأن ال يتم هتميشها
أو جتاوزها باعتبار أهنا قد تكون حقيقة واقعة يف
معظم املجتمعات ،ولكن أن ال تتحول إىل وهم املظلومية الذي يؤدي دو ًما إىل حالة من
موضحا أن هذه القضايا يمكن أن
التقوقع واالنعزال أو نشوء حاالت التمرد والتشدد،
ً
أيضا.
تطرح بكل وضوح ورصاحة وأن يتم التضامن مع مظامل اآلخرين ً
واستعرض الدكتور حممد األمحري دور املجتمع العاملي يف التأثري عىل العالقة بني
موضحا أن املصالح هي التي حتكم هذه العالقة ،وأن
اجلامعات والدول يف املنطقة العربية
ً
الدول األخرى بال شك تعمل عىل استغالل اخلالفات والتوترات االجتامعية والسياسية
واملذهبية وإذكائها مستشهدً ا بموضوع إيران وطريقة تعامل الغرب يف إثارته مع الدول
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العربية يف الوقت الذي يمكن أن تتطور العالقة إجياب ًّيا بني الغرب وإيران.

ويف هناية حمارضته طالب الدكتور األمحري املثقفني باخلروج من مجود املذهب
والقناعات العقدية إىل اإلسالم ،ومن الطائفية إىل الوطن ،والعمل عىل التخيل عن
اخلالفات عرب توحيد التوجهات الوطنية ،والتحول إىل جمتمع مفتوح.

وشارك يف املداخالت جمموعة من املثقفني واملثقفات ،بينهم الدكتور حممد العبد
الكريم والدكتور توفيق السيف وتركي عبد احلي ونور السيف والشيخ حممود السيف
وصادق الرمضان وعبد ال ّله العبد الباقي وزكي أبو السعود الذين أثنوا عىل طرح املحارض
وأفكاره وتناولوا قضايا تعزز مفاهيم املواطنة ودور السيايس يف توظيف التاريخ وتغول
سلطة السيايس وعامل الدين يف املجتمعات
العربية .

مالحــــق

لقاء الشيخ الصفار مع الشيخ ابن باز

(((

Ü Üعبدالعزيز قاسم :أتصور أن لقاءك مع الشيخ ابن باز رمحه ال ّله تبعه كثري
من اللغط واللبس واالهتامات التي تصاحب عادة هذه األخبار ،وألمهية
الرجل وكارزميته أود منك احلديث بالتفصيل عن هذا اللقاء .فمتى كان
اللقاء؟

كان اللقاء يف شهر ذي القعدة سنة 1416ﻫ.

Ü Üهل كان بمبادرة منك أم بطلب من الشيخ رمحه ال ّله؟

كان برغبة ومبادرة مني.

Ü Üهل يمكن لك أن ترسد يل ولقارئي دوافعك وبواعثك لذلك؟

لدي قناعة بأن اللقاء مع أي شخصية يتيح تعر ًفا أفضل عليها ،وحصل أين قرأت
ّ
لبعض الشخصيات وعنهم ،لكن اللقاء هبم أضاف ملعرفتي هبم بعدً ا جديدً ا ،من هنا
أحرص عىل لقاء أي شخصية تثري اهتاممي .لذلك كنت راغ ًبا يف لقاء سامحة الشيخ ابن
باز.
((( جسن موسى الصفار .المذهب والوطن ،الطبعة الثانية 1429ﻫ ـ 2008م( ،السعودية :أطياف للنشر
والتوزيع) ،ص.149
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من ناحية أخرى ،فإين أعتقد أن صورة املواطنني الشيعة ليست واضحة لدى
كبريا لتلك
املؤسسة الدينية يف بالدنا ،وأن الكتابات والتقارير املغرضة أوجدت
تشوهيا ً
ً
الصورة ،وساعد عىل ذلك انغالق الشيعة وانطواؤهم عىل أنفسهم بسبب الظروف التي
أحاطت هبم ،فصممت عىل املبادرة لكرس هذا احلاجز ،واالنفتاح مبارشة عىل القيادات
الدينية السلفية املؤثرة .من أجل أن تسهم اللقاءات يف توضيح الصورة ،وتدشن مرحلة
احلوار والتفاهم.
Ü Üهل يمكن لك أن حتدثنا عن ماهية املوضوعات التي تطرقتم إليها مع
الشيخ؟

التقيت بسامحته يف جملسه بدار اإلفتاء وبحضور مجع من املشايخ واألفراد لعلهم
مراجعون أو من العاملني يف الدار ،ومعي ثالثة من األخوة ،فرحب بنا أمجل ترحيب،
وبعد احلديث املتعارف عن أخبار وأوضاع البالد ،أشار سامحته إىل ما يبلغه عن وجود
بدع وخمالفات للعقيدة يف مناطقنا ،فأصغينا لقوله ،ثم استأذنته باحلديث ألشكره عىل
صحيحا وال دقي ًقا،
استقباله لنا ،وعقبت عىل ما ذكر سامحته بأن قسماً مما يبلغكم ليس
ً
وهناك قسم يعود إىل اختالف الرأي واالجتهاد بني املذاهب ،وذكرت له أن علامء الشيعة
يف املنطقة ألفوا كت ًبا أبانوا فيها حقيقة آرائهم ومعتقداهتم ،فسأل عن تلك الكتب فذكرت
له منها كتابني :أحدمها كتاب للشيخ عيل أيب احلسن اخلنيزي الذي كان مرج ًعا وقاض ًيا يف
القطيف «1363-1291ﻫ» بعنوان« :الدعوة اإلسالمية إىل وحدة أهل السنة واإلمامية»
ويقع يف جملدين كبريين يبلغان  950صفحة.

والثاين :كتاب «الدعوة يف كلمة التوحيد» للشيخ حممد صالح املبارك «-1318
1394ﻫ» والذي كان هو اآلخر قاض ًيا للشيعة يف القطيف .فأبدى رغبته يف االطالع
عليهام.
وهكذا استمر احلديث وانتهى بشكل و ّدي طيب ،ودعانا للبقاء للغداء عنده
فاعتذرنا الرتباطنا بموعد الطائرة ،وسألنا :هل لديكم سيارة تنقلكم للمطار؟ فلام أجبناه
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أننا سنأخذ سيارة تقلنا ،أمر بتوفري سيارة من دار اإلفتاء إليصالنا للمطار.

وزرته بعدها بشهور مرة أخرى بصحبة أخوة من اإلحساء والقطيف ،ومنهم
املحامي األديب السيد حسن باقر العوامي فاقترص احلديث عىل الرتحيب ومل يطرح
كثريا عىل دعوتنا للغذاء لكن كان لدينا ارتباط آخر ،وأتذكر أن
سامحته شي ًئا آخر ،وألح ً
متحمسا إللغاء ذلك االرتباط واالستجابة لدعوة الشيخ وال
السيد حسن العوامي كان
ً
فوت علينا ضيافة سامحة الشيخ ابن باز.
زال يعاتبني إىل اآلن ،ملاذا ّ
وعند وفاته رمحه ال ّله بادرت مع بعض طلبة العلم من القطيف واإلحساء للذهاب
إىل منزله يف الرياض ،وقدمنا العزاء ألوالده وأرسته الكريمة.
يرس كل فرد منت ٍم هلذا الوطن ،ولكن السؤال الذي يطرح
Ü Üما ذكرته يشء ّ
يف هذا الصدد ،وأين أنتم من لقاء سامحة الوالد مفتي عام اململكة اآلن
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وهو كام نعرف صاحب الصدر الواسع
والرؤية الوطنية املتساحمة.

عيل أحد املسؤولني الكرام هذا السؤال ،فأبديت له رغبتي
قبل ثالث سنوات طرح ّ
يف لقاء سامحة املفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ،فوعدين بسعيه لرتتيب اللقاء ،وبادر إىل
تكليف مدير مكتبه بمتابعة املوضوع ،وتابعت مع هذا املدير ،لكن اللقاء مل حيصل بعد،
وال أدري هل التأخري لضعف املتابعة أو لظروف سامحة املفتي(((.

((( تم اللقاء بتاريخ السبت  13ربيع األول 1429ﻫ.

الشيخ عبدالمحسن العبيكان :أتفاءل كثي ًرا باالجتماع مع الشيخ حسن الصفار

(((

يف مقابلة له مع األستاذ عبدالعزيز قاسم يف جريدة
املدينة ملحق الرسالة بتاريخ  17صفر 1427ﻫ املوافق 17
مارس 2006م ،حتدث فضيلة الشيخ عبداملحسن العبيكان
املستشار يف وزارة العدل وعضو جملس الشورى عن لقائه
مع سامحة الشيخ حسن الصفار ،حيث جرى احلوار عن
رضورة تعزيز الوحدة الوطنية والتقارب بني أتباع املذاهب
اإلسالمية من السنة والشيعة ،دف ًعا لسوء الظنون واالنطباعات اخلاطئة املتبادلة ،وحتصينًا
للوطن واألمة من اخرتاقات األعداء ،فوق كل ذلك االستجابة ألمر ال ّله تعاىل بتحقيق
وحدة األمة ،وعدم التنازع والفرقة.
وقد احتضن اللقاء صاحب السمو امللكي األمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز يف
قرصه بالرياض مساء يوم السبت ليلة األحد  25حمرم 1426ﻫ ،واستمر اللقاء حوايل
ثالث ساعات دار خالهلا حوار رصيح بناء ،اقرتح عىل أثره سامحة الشيخ حسن الصفار
عىل فضيلة الشيخ عبداملحسن العبيكان االطالع عىل بعض املصادر الشيعية املعتمدة يف
التفسري والعقيدة والفقه ،والتزم سامحته بتوفريها لفضيلته ،وقد بعثها إليه فيام بعد .وقد
((( موقع الشيخ حسن الصفار www.saffar.org
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حرض اللقاء فضيلة الشيخ يوسف سلامن املهدي واألستاذ جعفر الشايب.

وهذا هو نص حديث فضيلة الشيخ العبيكان حول املوضوع كام نرشته جريدة
املدينة ـ ملحق الرسالة ،يف احللقة الثانية من املكاشفات التي أجراها الصحفي األستاذ
عبدالعزيز قاسم:
Ü Üسأنتقل إىل حمور جديد يا شيخ عبد املحسن وأسألك عن موقف التيار
واختصارا للطريق أقول :يف
السلفي من طائفة الشيعة ..وبال مواربة
ً
املشهد السعودي املحيل؟

أولاً  :تطلق لفظة (الشيعة) عىل شيعة عيل ريض ال ّله عنه الذين شايعوه من الصحابة
وقاتلوا معه ،ثم افرتقت الشيعة إىل فرق منهم من خرج عن املنهج الصحيح الذي عليه
الرسول صىل ال ّله عليه وسلم وأصحابه ،والسبب أهنم نسبوا أقوالاً إىل األئمة الذين
يروهنم معصومني ،والعصمة لألنبياء والرسل فقط أما األئمة فنحن نحبهم ونقدرهم،
وربام أننا نقدرهم أكثر من غرينا ألهنم أهل بيت رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وسلم ،ونحن
مأمورون عىل لسانه صىل ال ّله عليه وسلم أن ّ
نجل أهل بيته ونكرمهم ونتقرب إىل ال ّله
بمحبتهم وإجالهلم ..أهل السنة عندهم إنصاف ،وهم يأخذون احلديث ولو كان يف سنده
رجال من الشيعة ،إذا عرفوا بالصدق ،فالشيعة يعتمدون عىل أقوال عن األئمة االثني
عرش بدون أن يكون هناك إسناد صحيح عنهم ،ولو ثبت لدينا ما يقول هؤالء األئمة
فنحن أول من يتبعهم ويقتدي هبم ،لكن أين الثابت عنهم ،فقد قال عدد من علامء الشيعة
منهم الشيخ حسن الصفار إن يف كتاب (الكايف) الذي يعتربونه مثل صحيح البخاري،
قالوا فيه أحاديث غري صحيحة ،نحن وإياهم نجتمع عىل رب واحد ونبي واحد ،فلامذا
االختالف إ ًذا؟ ملاذا القدح يف الصحابة وشتمهم ،وقد زكاهم ال ّله ومدحهم رسوله صىل
ال ّله عليه وسلم؟ كيف نحب الرسول صىل ال ّله عليه وسلم ونقدح يف أصحابه؟.
هناك خالف بني الشيعة أنفسهم ،فقد حدثني أحد أئمة الشيعة يف لبنان بأهنم
خيالفون شيعة األحساء وخيالفون شيعة إيران ..فلامذا ال جيتمع املسلمون عىل حتكيم
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الكتاب والسنة والرجوع إىل تصحيح األحاديث واألقوال والبحث عن األسانيد ،أنا
أعتقد أننا لو اجتمعنا نحن وإياهم يف أن نصحح هذا الرتاث عن الرسول صىل ال ّله عليه
وسلم وعن األئمة وما ينقل عن الصحابة ملا حصل نزاع والحتدت األمة.

هم داخلون يف عموم املسلمني ،والتكفري أو التفسيق ليس بالتعيني ألنه حيتاج إىل
حتقق الرشوط وانتفاء املوانع..
Ü Üإ ًذا أنت ياشيخ عبداملحسن تدخل طائفة الشيعة يف عموم املسلمني ،غري
أن إخواننا هؤالء يشتكون بأنكم تكفروهنم..

ليس بصحيح ..هم يدخلون يف عموم املسلمني ،ولكن قد يرتكب بعضهم بعض
املكفرات ،فنقول هذا العمل أو القول كفري ولكن ال نكفر العامل به أو قائله إال بعد
حتقق الرشوط وانتفاء املوانع ،كام نطبق هذا يف أهل السنة الذين نرى أهنم ارتدوا ،هذا
قول حمققي العلامء.
Ü Üكيف ترى انتشار األحكام عىل هذه الطائفة يف الكتب السلفية باالستتابة
والقتل إن مل يتوبوا ،فكثري من املصادر العقدية السلفية تقول هبذا.

هذا الكالم فيه إمجال وليس بدقيق ،القول بالتكفري واالستتابة بشكل عام خطأ،
هلذا يقول مجع من املحققني :إن تكفري املعينّ ال جيوز إال بعد أن تقام عليه احلجة ويعاند
ويكابر.

كام نرى أن بعض أهل السنة واجلامعة يطوفون عىل القبور ويسألون أصحاهبا
تفريج الكربات وقضاء احلاجات ،هؤالء عملهم كفري لكن ال نكفر من كان منهم
جاهلاً  ،لوجود مانع اجلهل وهذا يطبق عىل اجلميع.
Ü Üقلت ياشيخ عبداملحسن للتو بأنه ينبغي أن جيلس علامء من أهل السنة ومن
كثريا من األحاديث وأسانيدها..
طائفة الشيعة مع بعضهم كي يصححوا ً
الشيخ حسن الصفار يف مكاشفاته معي يف ملحق (الرسالة) طرح مرشو ًعا
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للتفاهم بني الطائفتني ملخصه :بأننا طيلة  1400عام ،مل يستطع أهل السنة
تسنني الشيعة ومل يستطع الشيعة تشييع أهل السنة ،ومل يك بينهم إال الدماء
واحلروب واخلالفات ،وطلب الصفار بأن يقوم عقالء الطائفتني بعقد
اتفاق يعلن لألمة ،حترتم اخلصوصيات للطائفتني بحيث ال يكون هناك
سب الصحابة أو النيل من أم املؤمنني عائشة ريض ال ّله عنها من
تعدّ مثل ّ
قبل الشيعة ،وكذلك يف املقابل ال يكفر السنة طائفة الشيعة ،بحيث يقوم
عقالء السنة بردع الذين يكفرون تلك الطائفة ،ولتجتمع الطائفتان عىل ما
سامه التفاهم يف قضايا منهجية ومصريية عامة ومشرتكة ،كي تتوحد األمة
وتتجه إىل عدوها املرتبص هبا سواء كانت إرسائيل أم االمريكي اجلاثم
بالعراق ،كيف تق ّيم مثالية هذه الدعوة ياشيخ عبداملحسن من واقعيتها؟

قبل عدة أشهر حصل اجتامع بيني وبني الشيخ حسن الصفار وبعض الشيعة يف
خريا ،وهو من بادر يف حصول
منزل سمو األمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز جزاه ال ّله ً
هذا االجتامع ،واتفقنا أن نرجع إىل األصول ،ونبدأ يف مناقشة الكتب التي يعتمد عليها
الشيعة يف بعض ما يعتقدونه ،واتفقنا أننا نحكم الكتاب والسنة الصحيحة وأن ننبذ ما
وسب .وقد أرسل يل الشيخ الصفار بعض
يعتقده بعض الشيعة يف الصحابة من ذم وقدح
ّ
الكتب ،ومل تسنح لنا الظروف أن نلتقي ،ولعل اللقاء يتجدد للتفاهم ألنه رضوري وقد
اقرتحت بأننا إذا انتهينا من صياغة الوثيقة فيوقع عليها علامء من أهل السنة وعلامء من
أهل الشيعة بحيث تكون ملزمة للجميع وتنرش بني الناس وتتحد الكلمة ان شاء ال ّله.
Ü Üيبقى السؤال هنا :هل هذه مبادرة فردية منك؟ أم أن هناك مج ًعا من العلامء
يف هيئة كبار العلامء وغريهم يؤيدون مثل هذا املسعى الذي تقومون به؟

ما اقرتحته هو باجتهاد مني وعرضته عىل بعض املشايخ الفضالء فأيدوه.

Ü Üلكن الذي نعرفه أن مجعا ًمن علامئنا يف السعودية ال يرون تقار ًبا مع هذه
الطائفة؟
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ال أعتقد ذلك ..إال أن هناك من يقول إننا ال نقتنع بمصداقية الشيعة ألهنم يلجأون
إىل التقية ،هذا عذرهم ،ولكنني أرى أن هذا من اخلطأ ،فغري صحيح أن نكون يف منأى
عنهم أو هم يف منأى عنا هم من جمتمعنا ويعيشون بيننا ،وال بد أن نصل نحن وإياهم
كثريا
إىل نتيجة ،ومع التفاهم والنقاش واحلوار إن شاء ال ّله نصل إىل نتيجة مرضية ،ألن ً
من الشيعة هم من العامة الذين ال يعرفون أصول الشيعة ،وربام لو عرف األصول غري
املرضية ،التي ينكرها علامء الشيعة كالشيخ حسن الصفار ربام يعدل عن معتقده.
Ü Üأنا أحيي فيك شجاعتك األدبية يا شيخ عبداملحسن عىل هذه اخلطوة
وخصوصا أن اً
رجل مثل الشيخ حسن الصفار يعترب من عقالء
التقاربية،
ً
يسب الشيخني وأم املؤمنني ريض ال ّله
وجيرم من
ّ
حيرم ّ
تلك الطائفة فهو ّ
عنهم ،وال يرى إال مصحفنا ،بل قرأ وتربى الرجل عىل كتب القرضاوي
والغزايل ومجلة من علامء السنة ،ومن احلكمة إشهار مثل رؤيته ومساندته
عىل الغالة يف طائفته؟

كثريا باالجتامع مع الشيخ حسن الصفار ،ولعل هذه بادرة أرجو
احلقيقة أنا أتفاءل ً
أن تكون حتت مظلة الدولة ،لتهيئة األجواء..
Ü Üاسمح يل بمخالفتك الرأي بإقحام الرسمي يف مثل هذه احلوارات ،فقد
تضعف نتائجها ويرصفها املعارضون إىل أهنا نوع من الضغط واجلرب
اللذين مورسا عليكم كي تتجهوا بنتائجها إىل وجهة هو يريدها ،ما زالت
عقلية الستينيات هي السائدة ،أتصور أن املبادرات األهلية والفردية بعيدً ا
عن املظلة الرسمية ستكون هلا مصداقية كبرية لدى املفكرين والعامة
أيضا؟
ً

أنا ال أقصد املظلة الرسمية التي فيها نوع من التعقيد أو اإللزام ،إنام فقط هتيئة
األجواء والظروف وتشجيعها ومجع العلامء ،فمثلاً لو طلبت أن جيتمع العلامء ربام ال
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يستجيب يل كل من أريد ،ولكن لو كان حتت مظلة الدولة ودعي اجلميع مثلاً لالجتامع
يف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،فهذا جيد ويعطى اجلميع احلرية يف النقاش،
وليس املقصود هو سل السيف واإلجبار (ال إكراه يف الدين) حتى غري املسلم ال تستطيع
إكراهه للدخول يف اإلسالم .احلوار بني الطائفتني مطلوب ،وأنا أرجو الوصول إىل نتيجة
لعلها إن شاء ال ّله تكون مقنعة وتتحد هبا الكلمة.

الشيخ الصفار يدعو السلفيين والشيعة إلى تجاوز القطيعة

(((

أعزائي احلضور ،السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته  ..نلتقي اليوم مع سامحة الشيخ
حسن الصفار يف حوار حول السلفيني والشيعة وجتاوز القطيعة ،منطلقني يف تناول حماور
احللقة من كتابه« :السلفيون والشيعة نحو عالقة أفضل»:

منطلقات الدعوة �إلى تجاوز القطيعة

Ü Üلنكن معكم من البداية ،كيف جاءت فكرة كتاب« :السلفيون والشيعة
نحو عالقة أفضل»؟ وما هي الرسالة التي تودون توجيهها من خالله؟

بسم ال ّله الرمحن الرحيم ،احلمد ل ّله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا وآله
الطاهرين وصحبه الطيبني ،وبعد ..
فكرة الكتاب تنطلق من منطلقني ،هي كالتايل:
 .1التأكيد الديني على وحدة األمة

لدينا ـ يف القرآن الكريم آيات كثرية تؤكّد عىل وحدة األمة ،منها ما هو رصيح
((( أجرى الحوار األستاذ /عبدالباري أحمد الدخيل وبثته قناة (الجزيرة مباشر) مساء الجمعة
1428/6/28ﻫ.

306

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

ِ ِ

ِ

ِ

ُم َفا ْع ُبدُ ون﴾[سورة األنبياء
هبذا املعنى ،كقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َهذه ُأ َّم ُتك ُْم ُأ َّم ًة َواحدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ْ

اآلية ،]92 :ويف آية أخرى﴿ :و َأنَا ربكُم َفا َّت ُق ِ
ون﴾[سورة املؤمنون اآلية ،]52 :ومنها تلك اآليات
َ َ ُّ ْ
ِ
{وا ْعتَص ُموا بِ َح ْب ِل
القرآنية التي تدعو إىل االعتصام بحبل ال ّله تعاىل وعدم التفرقَ :
ِ ِ
ب
﴿وال َتن ََاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
ال ّله جمَ ي ًعا َوال َت َف َّر ُقوا﴾[سورة آل عمران اآلية ،]103 :واآليةَ :
حيك ُْم﴾[سورة األنفال اآلية.]46 :
ِر ُ
أمرا إهل ًّيا ألبناء هذه األمة ،بأن يعيشوا
إننا نفهم من هذه اآليات الكريمة أن هناك ً
بعضا ،وحينام يأمر سبحانه وتعاىل هذه
حالة الوحدة والتعاون واالنفتاح عىل بعضهم ً
األمة بالتوحد والتعاون ،فإن ذلك من باب األمر اإلرشادي ،بمعنى أنه يرشدهم بام تنادي
هبم فطرهتم وطبيعتهم اإلنسانية ،ألن أي جمتمع برشي حتصل فيه اختالفات يف الرأي
ٍ
متناف مع الواقع الطبيعي اخلارجي هلم كبرش،
واملوقف ،وال بد أن يكون هذا األمر غري
فاألمر بالوحدة ال بد أن يكون مستوع ًبا حلاالت التنوع الفكري واالختالف يف الرأي،
انطال ًقا من أن الوحدة مبدأ أساس يؤكد عليه اإلسالم ،وأن هذه املدارس واالجتاهات
من سنة وشيعة وأباضية ـ داخل الدائرة اإلسالمية ـ ،ومن سلفيني وصوفيني وما أشبه
ـ كمدارس واجتاهات داخل البيئة السنية ـ ،من سائر االجتاهات واملدارس املوجودة يف
األمة اإلسالمية ،ما داموا يعيشون يف إطار اإلسالم فهم مجي ًعا خماطبون هبذا األمر اإلهلي،
ومأمورون بعدم التنازع والتفرق.

وإذا كانت هناك حالة نزاع وحالة اختالف فال بد من احتوائها ومعاجلتها وتنظيم
التعامل معها.
( )2المصلحة الفعلية للمجتمعات اإلسالمية

نحن ـ كمجتمعات وأوطان ـ نعيش اآلن حتديات خطرية جدً ا كمسلمني وكعرب
يف منطقة الرشق األوسط واخلليج.
وملواجهة هذه التحديات واألخطار ال بد لنا أن نتوحد ،وأن نتعاون ضمن وحدة
وطنية وإسالمية ،حتى نستطيع أن نواجه هذه األخطار والتحديات ،وحتى ال ينفذ لنا
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األعداء من خالل ثغرات التفرقة واخلالف.

من هنا انطلقت فكرة الكتاب ورسالته ،التي تركّزت عىل الدعوة إلجياد طريق
لحِ ُ ْسن العالقة بني هذه الفئات والرشائح ،عىل ما بينها من اختالفات عقدية وفقهية،
وهو ما أعتقد بإمكانه.

ح�صر الخالف والقطيعة بين ال�شيعة وال�سلفيين

Ü Üيف األدبيات والكتب التي سبقت كتابكم هذا ،كان التقابل بني السنة
والشيعة ،بينام يف كتابكم هذا أفردتم السلفيني يف مقابل الشيعة ،قد يتفاجأ
قارئ الكتاب من العنوان ،ويتساءل :ملاذا أفردتم السلفيني يف قبالة الشيعة،
جزءا من السنة؟
أليسوا ً

املتشدد ضمن الدائرة السنية
( )1املدرسة السلفية متثل التيار
ّ

السلفيون هم جزء من أهل السنة واجلامعة ،ولكن من الواضح أن الشيعة ليسوا
مجي ًعا يف قالب واحد ،كام أن السنة ليسوا مجي ًعا يف قالب واحد ،فهناك تيارات معتدلة
وتيارات فيها يشء من التشدد واحلدّ ية يف املوقف جتاه اآلخر ،عند السنة وعند الشيعة،
وأعتقد أن املدرسة السلفية متثل املدرسة األكثر تشد ًدا عند أهل السنة يف املوقف جتاه
الشيعة وجتاه الرأي اآلخر بشكل عام.

وهلذا فإن دعوات التقريب والتقارب بني املذاهب اإلسالمية َو َجدَ ْت هلا جمالاً
يف أوساط سائر أبناء أهل السنة واجلامعة يف البلدان املختلفة ،ولكن يف أوساط اإلخوة
السلفيني كانت هناك حالة ممانعة من قبول هذه الدعوات ،فأعلنوا الرفض ملثل هذه
الدعوة منذ بدايتها وانطالقتها ،وأ ّلفوا الكتب وكتبوا األبحاث يف التنظري لسبب الرفض
واملامنعة ،فال يقبلون أن يكون هناك بحث للتقارب أو للتفاهم مع الشيعة ،بسبب وجود
موقف حا ّد عندهم من الرأي اآلخر بشكل عام ،حتى ضمن دائرة أهل السنة ،وبشكل
خاص جتاه الشيعة ،وبخاصة حول كثري من املسائل العقدية.
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لذلك كان موقفهم هو املوقف األشد يف أوساط أهل السنة واجلامعة ،فهم َم ْن
يرفض قبول الدعوة إىل احلوار املذهبي وإىل التقارب بني السنة والشيعة ،و ُت َعدُّ هذه
البؤرة ـ بسبب ذلك ـ بؤرة ساخنة يف العالقة بني السنة والشيعة ،ولذلك أفردهتا وجعلت
املقابلة يف عنوان الكتاب بني الشيعة وخصوص املدرسة السلفية.
( )2املصلحة الوطنية تقتيض تصحيح العالقة بني مجيع التوجهات

نظرا لكوين مواطنًا يف اململكة العربية السعودية ،والتيار السائد
ومن جهة أخرىً ،
يف اململكة هو التيار السلفي ،لذلك أجد نفيس معن ًّيا بمعاجلة هذا املوضوع .فحينام أحتدث
عن التقارب واحلوار بني السنة والشيعة بشكل عام ،فهذا طرح يصلح لبقية البلدان
واملناطق ،ولكن باعتباري أعيش يف اململكة ،فإن التيار السائد الذي أجده أمامي والذي
جيب أن يكون هو الرشيك يف هذا احلوار هو املدرسة السلفية ،لذلك طرحت املوضوع يف
إطار العالقة بني السلفيني والشيعة؛ ألن السلفيني هم الرشيك اآلخر لنا يف الوطن ،بنا ًء
عىل أهنم يمثلون الرأي السائد الذي تعتمد عليه احلكومة يف اململكة العربية السعودية.

ردّ ات الفعل على دعوة ال�شيخ ال�صفّار

َ Ü Üو َّج َه الدكتور عبد احلميد األنصاري ـ يف مقال له يف جريدة الرشق
األوسط ،بعد صدور الكتاب ـ شبه نداء للسلفيني بأن هذه دعوة للحوار
أصداء
من ِق َبل الشيخ حسن الصفار ،وطالبهم برد التحية ،فهل وجدتم
ً
هلذه الدعوة من خالل مقابالتكم ولقاءاتكم؟

عيل أن أعرتف بأن هناك أصدا ًء إجيابية ،وأن عد ًدا من العلامء واملثقفني
َّ
والشخصيات يف املدرسة السلفية أبدوا جتاوهبم مع هذه الفكرة ،وحصل ـ بالفعل ـ
نوع من التواصل معهم ،وتبادل الزيارة واللقاء واحلديث حول القناعة املشرتكة يف هذا
املوضوع ،ولكن قسماً منهم ال يرون أن الظرف مناسب لتفعيل مثل هذه الفكرة ،وعدد ممن
التقيته يبدي االرتياح هلذه الفكرة وإمكانية تفعيلها ،لكنه يعتذر بأن الظروف واألجواء
يف الساحة العا ّمة التي يعملون فيها ـ حسب تشخيصهم ـ مل تنضج بعدُ لإلجهار هبذه
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الدعوة وللتفاعل العلني معها ،ولذلك يكتفون بأن يكون التجاوب من قبلهم ضمن
املستوى اخلاص ،واللقاءات الثنائية ،والتواصل املحدود ،دون أن جيهروا برأهيم عىل هذا
الصعيد.
وهذا ال يعني انعدام التفاعل اإلجيايب من قبل بعضهم ،فهناك َم ْن كان جري ًئا يف
طرح آرائه يف هذا املوضوع ،وقد نرشت بعض الكتابات التي تتحدث برصاحة عن
رضورة إعادة النظر يف العالقة بني السلفيني والشيعة ،وكان الدكتور الشيخ عوض
خريا ـ من أوائل من تفاعل ،فقد زارنا يف القطيف والتقينا وتواصلنا
القرين ـ جزاه ال ّله ً
معه ،وأجريت معه لقاءات إعالمية ،و ُطرح عليه هذا السؤال ،فكان جري ًئا يف تبيني رأيه
أيضا إحدى الشخصيات
وموقفه من فائدة احلوار وفائدة التواصل والتالقي ،وهناك ً
السلفية ،وهو الدكتور حممد حامد األمحري الذي نرش بح ًثا ـ يف جملة العرص ،يف حلقتني ـ
حتت عنوان« :رؤية للمعضلة الشيعية» ،يف هذا البحث يتحدث عن رضورة إعادة النظر
من قبل املدرسة السلفية يف النظر إىل الشيعة والتعامل معهم.

أيضا حتدثت وكتبت وناقشت ،منهم الدكتور
وهناك كتّاب وشخصيات أخرى ً
الشيخ سلامن العودة الذي حت ّفظ عىل موضوع التقارب ،ولكنه أعلن موافقته وتأييده
لبحث موضوع التعايش مع الشيعة ،وكان ذلك يف ترصيح نقلته عنه جريدة املدينة يف
ملحق الرسالة قبل بضعة أسابيع ،فبينّ فيه أنه مع فكرة أن يكون هناك تعايش ،وألاَّ
تكون هناك إساءة ونزاع وشقاق ،وهذا ما يشري إىل أن يف وسط التيار السلفي هناك آراء
إجيابية وأصداء وردود فعل ،قد ال تكون ـ بالرضورة ـ استجاب ًة لفكرة الكتاب ،ولكنه
نوع من التطور واالستجابة لتحديات الساحة ،وكانت فكرة الكتاب نو ًعا من التحفيز
والدافع لإلعالن عن مثل هذه اآلراء.

ا�ستمرار �أجواء التوتّر دافع نحو الإ�صرار على التالقي

Ü Üاملعروف أن فكرة التقريب انطلقت من الوسط الشيعي ،لكن اليوم يوجد
يف هذا الوسط شعور بالجدوائية هذه األطروحة ،حيث يلحظ الشيعة
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استمرار مظاهر اجلفاء والعداء ـ إذا صح التعبري ـ ،وذلك بفعل الفتاوى
التي ما زالت تستنسخ يف هذا االجتاه ،رغم أن الشيعة طوال الفرتة املاضية
كانوا يبدون حسن النية ،كيف تقرؤون هذا املوقف ،سامحة الشيخ؟

جيب أن أقول يف البدء أن كل طرف ينظر إىل األمور من الزاوية التي يقف فيها
وينظر من خالهلا ،فالبعض من الشيعة ينظر إىل أن الشيعة قدموا الكثري من املواقف
اإلجيابية ،ومل تصدر منهم أي إساءة ،وغال ًبا ما تكون هذه املواقف السلبية واملتشددة
ويتم تعميمها عىل كل السلفيني ،وبالتايل يشكك يف
واملتطرفة من قبل بعض السلفينيّ ،
جدوى احلوار والتفاهم.

ويف الوقت ذاته نجد أن مثل هذا الكالم يدور يف الوسط السلفي ،فبعض
السلفيني كتبوا وحتدثوا بأن دعوات التقريب والتقارب مع الشيعة ال تنسجم مع ما هم
يتصورونه ويرونه من مواقف يعدُّ وهنا متطرفة ومسيئة ومتشددة من قبل الشيعة ،ولذلك
أنا أعتقد أن وجود مشاكل يف الساحة بني السنة والشيعة أو بني السلفيني والشيعة جيب
أن تكون داف ًعا لإلرصار عىل بحث هذا املوضوع وعىل معاجلته ،وال يصح أبدً ا أن تعدَّ
مربرا للرتاجع؛ ألن وجود املشاكل يعني خطورة القضية ،وما دمنا نرى أن هناك إساءات
ً
متبادلة فهذا جيب أن يشجعنا عىل االهتامم بمثل هذه القضية ،وإال فإن اإلساءات ستستمر
وستتصاعد وستنمو ،أنا أتعجب كيف يعدُّ البعض أن وجود إساءة من هذا الطرف لآلخر
مربرا للنكوص والرتاجع عن الدعوة إىل احلوار والتقارب ،بينام جيب أن يكون هذا األمر
ً
داف ًعا إضاف ًّيا ،ففي الوقت احلارض نحن بحاجة إىل معاجلة هذه املشكلة وبحثها وحلها،
وإال فإن هذه اإلساءات ستستمر والشقاق والنزاع سيستمر وسيتطور.

االبتعاد عن الألفاظ الم�سيئة لكال الطرفين

ولكن بعض الشيعة يتهمون الطرف اآلخر بأنه يضخم مسألة اخلالف،
ÜÜ
َّ
ففي مسألة النواصب ـ اً
يبي سامحة السيد السيستاين يف منهاج
مثل ـ نِّ
ويفرق بينهم
الصاحلني َّ
أن النواصب هم املعلنون لعداوة أهل البيتِّ ،B
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وبني عموم إخواننا من أهل السنّة ،ففي بيان صادر عنه بتاريخ 14حمرم
1428ﻫ يعرتف هلم بمودة أهل البيت ،Bبينام الطرف اآلخر ينظر إىل
اهتاما
أي رواية أو نص يتحدّ ث عن النواصب من قبل الشيعة ،يعد ذلك ً
للسنة ،أليس هذا تضخيماً للموضوع؟

يف البدء ال بدَّ من اإلشارة إىل أن سامحة السيد السيستاين ـ حفظه ال ّله ـ ُظلم
كثريا يف هذه املرحلة من خالل أحداث العراق ،فهناك تعتيم عىل آرائه ،وأحيانًا تعمد
ً
لتشويه بعض هذه اآلراء وكذلك ملواقفه الدينية والسياسية ،مع أنه ـ ولإلنصاف ـ قدم
خدمة كبرية لألمة بشكل عام وللشعب العراقي بشكل خاص ،وكل املراقبني املحايدين
يعرتفون بأن وجود مرجعية السيد السيستاين يف العراق كانت ضامنة يف أوساط الشعب
العراقي لعدم االنزالق نحو فتنة أكرب ،ومشكلة أعمق ،وال زال وجوده مفيدً ا جدًّ ا عىل
هذا الصعيد.
َّ
إن السيد السيستاين وبقية فقهاء الشيعة يفرقون بني النواصب وأهل السنة،
النواصب هم الذين يعلنون العداء والبغض ألهل البيت ،Bولذلك هم خيتلفون عن
املسلمني من أهل السنة؛ ألن أهل السنة ال يعلنون العداء والبغض.

والفقهاء يفرقون بني املخالف والناصبي ،فيقصدون باملخالف من خيالف مذهب
أهل البيت ،Bويعنون هبم أهل السنة واجلامعة ،ولذلك عندما يعبرّ فقهاء بِـ (الناصبي)
ال يقصدون به أهل السنة؛ ألهنم هلم تعبريهم املختلف عندما يقصدون به السني ،وهو
املخالف ملذهب أهل البيت ،فله مذهبه الذي هو مقتنع به ،وال يرى يف أهل البيت نفس
املقام الذي يراه الشيعة هلم من حيث اإلمامة والعصمة واملستوى والفضل ،ولكنهم ال
يبغضون أهل البيت وال يعادوهنم.

نعم ،هناك فرقة أو جمموعة (ولعله أفراد) جهروا يف الزمن املايض بالعداء ألمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  Eوألهل البيت ،Bولكن ال يمكن اهتام أهل السنة مجيعهم
بالعداء ألهل البيت ،وال يوجد فقيه من فقهائنا املعارصين يتهم أهل السنة بأهنم مجي ًعا
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نواصب ،بل إن بعض فقهائنا هلم رأي متقدم عىل هذا الصعيد ،فاإلمام اخلمينيD
يرى أن النواصب هم فرقة تارخيية انقرضت مل َي ُعدْ هلا وجود ،وأن هذا االسم يطلق عىل
فرقة كانت موجودة وانقرضت ،ويعبرّ بأنه لو عادت تلك الفرقة النطبق هذا العنوان
عليهم.
وأنا شخص ًّيا أدين ال ّله بأنه ال يوجد مسلم عىل وجه األرض يعادي أهل البيت.
نعم ،هناك عداء للشيعة وإساءة هلم ،ولكن هذا ضمن الرصاع السيايس وحالة الرصاع
واخلالفات الطائفية ،وكذلك ضمن سوء الفهم وردود الفعل واملواقف املوجودة بني
الطرفني ،وإال فال يوجد مسلم يتجرأ عىل إعالن العداء ألهل البيت ،Bوإذا وجد من
يقوم هبذا األمر ويعلن العداء أو اإلساءة هلم فإن بقية املسلمني من أهل السنة لن يسكتوا
عليه ولن يقبلوا منه.

َّ
إن الشيعة هبذا املعنى ال يرون بأن السنة هم نواصب ،وإنام يعدون النواصب
توجها معينًا كان موجو ًدا يف املايض ،ولكنه اآلن ـ عىل ما يبدو ـ ليس له وجود.
ً
هذا باإلضافة إىل أنه ينبغي جتاوز مرحلة التنابز باأللقاب ،فمن املعيب ـ ونحن
نعيش يف هذا العرص ـ أن نتنابز باأللقاب فيام بيننا وقد هنانا القرآن الكريم عن ذلك بكل
{ولاَ َتنَا َب ُزوا بِالأْ َ ْل َق ِ
يصح
اب}[سورة احلجرات ،آية ،]11 :فال ّ
رصاحة ،كام يف اآلية الكريمةَ :
أن يطلق الشيعة عىل السنة مصطلح «النواصب» ،أو يطلق السنة عىل الشيعة مصطلح
«الروافض» ،أو يكون هناك حديث عن شعب جزء من األمة اإلسالمية ـ وهو الشعب
اإليراين ـ فيعيرّ بقوميته الفارسية ،إن هذا معيب وال يصح.

نعم ،يظل االختالف السيايس يف مكانه ،واالختالف العقدي والفقهي يف مكانه،
دون اللجوء إىل التنابز باأللقاب واستعامل هذه املصطلحات املثرية ،فهذا أمر جيب أن
يتوقف عنه اجلميع.
وقد رصح بعض العلامء يف اململكة العربية السعودية من املدرسة السلفية ضد
هذه الظاهرة ،ودعا إىل التوقف عن استعامل هذه األلقاب والتنابز هبا من روافض ومن
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نواصب ،وأنا أدعو إىل جتاوز هذه املرحلة التي عاشتها األمة فرتة طويلة وزمنًا طويلاً

ووصلت إىل حدّ املواقف الطفولية ،ففي بعض األزمنة املاضية كان هناك رصاع عىل
أساس احلروف ،فالسنة يعيبون عىل الشيعة أن بداية اسمهم حرف الشني ،وهناك كثري
من األشياء السيئة تبدأ بحرف الشني ،مثل الرش والشعوذة والشيوعية والشيطان ،ويف
املقابل بعض الشيعة كتب يعيب عىل أهل السنة أن بداية اسمهم حرف السني ،وكثري
من األشياء تبدأ بحرف السني ،مثل سقر وسم ،هذا كالم طفويل هترجيي ،ال يصح أبدً ا
أن يتعاطى به الواعون واملثقفون ،وال يصح أن يدور يف أجواء األمة وهي تعيش يف هذا
العرص ،عرص الوعي واالنفتاح.

ومن مجيل ما قرأته َّ
مؤخ ًرا عن بعض علامء أهل السنة ـ ومنهم الشيخ القرضاوي
وبعض علامئنا يف اململكة ـ احلديث حول هذا املوضوع (املصطلحات املثرية) ،فكانوا
يقولون بأنه ليس هناك مانع من ألاَّ نطلق عىل اآلخرين أهنم كفار ،وكذلك أال نسمي
توجه
اليهود والنصارى ك ّف ًارا ،وإنام نسميهم أهل كتاب أو نسميهم غري املسلمني ،وهو ّ
نؤصل لعالقة جيدة بني املسلمني وغري املسلمني بأال نطلق
جيد ،وما دمنا نحاول أن ِّ
مسمى (كفار) ،وذلك بدافع أن هذه التسمية قد تثريهم و جترح مشاعرهم ،فإذا
عليهم ّ
كنا مستعدين أن نتجاوز عن مصطلح استعمله القرآن ،وهو مصطلح الكفار ،ونقول
عن الطرف اآلخر غري مسلمني ،كيف ال نتنازل عن مصطلحات أنتجتها ظروف سياسية
وبيئة رصاع بني الطوائف واملذاهب ،مثل مصطلح روافض ونواصب؟! ينبغي أن نقرر
جتاوز هذه الكلامت واملصطلحات املثرية ،وأن نتعامل باحرتام ،كام يليق بنا كمسلمني.

الفكر الإ�سالمي قائم على �أ�سا�س االجتهاد

Ü Üدعوتم إىل عالقة أفضل بني السلفيني والشيعة ،كيف يمكن أن تتحسن
العالقة بني الطرفني مع وجود هذا التباين الكبري يف اآلراء العقدية بينهام؟
كتقديس الشيعة لقبور أئمتهم وزيارهتا ،واالحتفال باملولد النبوي ،وهي
املامرسات التي يرى الطرف اآلخر أهنا إما بدعة أو رشك ،كيف تكون
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عالقة حسنة بني الطرفني وبينهام هذا التباين؟

من اخلطأ أن يكون للعالقة احلسنة رشط تعجيزي ،وهو رشط التوافق يف الرأي،
إن اختالف الرأي وتعدد االجتهادات أمر مرشوع ،واملدرسة اإلسالمية والفكر والفقه
اإلسالمي قائم عىل أساس االعرتاف بحق االجتهاد ،وأن املجتهد «إذا اجتهد فأصاب
فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد» ،فام دام قد سلك يف اجتهاده الطريق املوضوعي
الصحيح فله احلق يف إبداء رأيه يف مقابل اآلراء األخرى ،وكل املسلمني يتفقون عىل أنه
يف زمن رسول ال ّله Aكان هناك اجتهادات بني الصحابة ،كام هو احلال يف قضية الصالة
يف احلديث املعروف« :ال يصلني أحدكم إال يف بني قريضة» ،وقد أقر رسول ال ّلهA
اجتهاد الطرفني من صىل ومن أخر صالته.
باب االجتهاد يف الرشيعة مفتوح ،وهو ال ينحرص يف املجال الفقهي فقط ـ كام يقول
أيضا يف املجال العقدي والفكري ،بل هو يف املجال العقدي والفكري
البعض ـ ،وإنام ً
أكثر رضورة منه يف املجال الفقهي.
Ü Üهل لك أن تعطينا مثالاً عىل االجتهاد يف املسألة العقدية؟

مثل مسألة الشفاعة ،والتوسل ،والبناء عىل القبور ،هذه مسائل فيها جمال لالجتهاد،
وحتى القضايا القديمة التي طرحت كخلق القرآن وعدم خلقه ،هذه مسائل كان فيها
تعدد آراء ،فام دام هناك تعدد آراء يف املسائل العقدية واملسائل الفقهية ،ويف فهم التاريخ
وتقويم شخصياته فال يصح لنا أن نضع هذا الرشط التعجيزي ،ونقول إن العالقة ال
تصبح سليمة بني الطرفني إال إذا توافقا يف الرأي يف هذه املسائل العقدية أو املسائل
الفقهية؛ ألن املسألة ال تقترص عىل دائرة واحدة يف اخلالف مع الشيعة ،فهناك اختالف
أيضا ،وهناك اختالف داخل
يف بعض اآلراء العقدية وبعض اآلراء الفقهية داخل السنة ً
أيضا.
املدرسة السلفية ً
فنحن إذا كان لدينا إرصار بأن التباين الفكري ـ عىل تباين مسافاته واسعة أو
ضيقة ـ مانع من حسن العالقة ،فهذا يعني أننا نضع رش ًطا تعجيز ًّيا حلسن العالقة بني
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أبناء األمة ،وإذا كان اإلسالم مل يعد اخلالف يف األصل الديني مان ًعا حلسن العالقة بني
أصحاب الديانات ،فكيف يصح لنا أن نعد اخلالف يف تفاصيل وأجزاء من الدين مان ًعا
حلسن العالقة بيننا كمسلمني وأتباع لدين واحد.

الإ�سالم ي�شرّع لعالقة �سليمة في ظل االختالفات
Ü Üما هو احلل سامحة الشيخ؟

القرآن الكريم يرشع للعالقة مع أهل الكتاب ،مع اليهود والنصارى ،يقول تعاىل:
ين َولمَ يخُ ِْر ُجوك ُْم ِم ْن ِد َي ِ
{ال َين َْهاك ُُم ال ّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن لمَ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
وه ْم
ارك ُْم َأ ْن َتبرَ ُّ ُ
ْ
ْ
َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم﴾[سورة املمتحنة ،اآلية ]8 :فاحلديث ـ يف هذه اآلية ـ عن غري املسلمني يف حال
َ
رشط أن ال
كوهنم خيتلفون معكم يف الدين ال يمنع من أن تربوهم وأن تقسطوا إليهم،
إحلاحا.
يعتدوا عليكم ،وهو بني املسلمني أوىل وأكثر
ً

يف الفقه اإلسالمي باب حول التعامل مع غري املسلمني ضمن مصطلح أهل الذمة
(وهو من املصطلحات التي يدعو اليهود والنصارى لتغيريه ،وقد أبدى بعض علامء
املسلمني مرونة يف التجاوب مع هذا املطلب ،وأنه ليس رضور ًيا أن نطلق عليهم أهل
الذمة ،و ْلنُ ْط ِل ْق أي مصطلح آخر يف الفقه اإلسالمي) ،هناك باب حول حسن التعامل
مع أهل الذمة ،ورد فيه عن الرسول Aأنه قال« :من آذى ذم ًيا فقد آذاين» ويف رواية
أخرى «فأنا خصمه» ،وورد عنه Aأنه قال« :من ظلم معاهدً ا ،أو انتقصه حقه ،أو
كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شي ًئا بغري طيب نفس منه ،فأنا حجيجه يوم القيامة» ،فإذا
كان االختالف يف أصل الدين ليس مان ًعا وال حائلاً عن أن تكون عالقتنا طيبة مع غري
املسلمني ما داموا مل يعتدوا علينا ،فكيف َن ُعدُّ اخلالف والنقاش يف مسائل داخل الدين
ـ عقدي ًة كانت أو فقهية ـ مان ًعا من أن تتحسن العالقة ،فليكن للسلفيني آراؤهم حول
البناء عىل القبور من أنه بدعة وال جيوز ..وهذا رأهيم ،كام أن الشيعة يرون أن البناء عىل
قبور األولياء مستحب وفيه أجر وثواب ..ويظل هذا رأهيم ،وجيب عىل الطرف اآلخر
احرتامه ،وليعمل كل إنسان برأيه ،وليكن هناك احرتام متبادل.
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ولكن ما جيب أن نقف عنده ،هو محالت التشهري وحاالت التهريج التي يقوم هبا
كل طرف جتاه اآلخر ،فإذا كان كل طرف مقتنع بام يفعل فليفعل ما هو مقتنع به ،ومسألة
وصحة أي رأي أمر يعلمه ال ّله سبحانه.
اإليامن
ّ
وقد كان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eله رأي حول صالة الرتاويح مجاعة يف
صحيحا بشأهنا ،وكذلك
شهر رمضان ولكنه مل يمنع بقية املسلمني أن يصلوها بام يرونه
ً
بني الصحابة كان هناك اختالفات ،وقد وضع الشيخ ابن تيمية كتاب (رفع املالم عن
األئمة األعالم) حتدث فيه عن اخلالفات بني الصحابة وبني التابعني وما بينهم من
خالفات ،وذكر أمثلة لقضايا عقدية وفقهية اختلفوا فيها ،ولكن ذلك مل يكن مان ًعا من
أن يتعايشوا ضمن إطار أمة واحدة ويف صف وإطار واحد؛ ألن هذه اآلراء املختلفة بني
السنة والشيعة وبني السلفيني والشيعة ال أعتقد أهنا متنع من حسن العالقة ،شرَ ْ َط أن
يكون هناك احرتام متبادل ،وأن ال تكون هناك إساءة من هذا الطرف للطرف اآلخر.

االحتراب الطائفي خدمة للم�شروع الإمبريالي العالمي

Ü Üذكرتم يف الكتاب أنكم متفائلون بعالقة أفضل بني السلفيني والشيعة يف
األيام القادمة ،ما حدث يف العراق من اقتتال طائفي هل ترك جمالاً للسعي
إىل هذا التقارب واللقاء؟
يف َبدْ ِء األحداث املرعبة يف العراق ،وبخاصة التي أعقبت التفجري يف سامراء يف قبة
اإلمامني العسكريني Cيف السنة املاضية ،باإلضافة إىل حصول مشاكل طائفية واسعة يف
العراق ،ثم تصاعد مثل هذه احلالة ،ثم ما أثاره إعدام صدام من تشنج األجواء والظروف
الطائفية واملذهبية ،ووجود حالة من االحتقان والتشنج املذهبي يف املنطقة ،أصابني
وأصاب أمثايل قلق كبري عىل مستقبل الوحدة يف هذه األمة ،وعىل مستقبل العالقة بني
أبناء املذاهب اإلسالمية ،ولكني ـ بحمد ال ّله ـ أرى أنه قد انقشعت هذه الغيوم إىل حدٍّ
كبري ،واتضح للجميع أن ما حيصل يف العراق ليس حر ًبا مذهبية وإنام هو رصاع طائفي
سيايس ،رصاع بني الطوائف وليس بني املذاهب ،مل حتصل يف العراق مشكلة بني السنة
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والشيعة عىل مسألة عقدية أو مسألة فقهية؛ فالرصاع اجلاري اآلن يف العراق ليس بسبب
رأي تتبنّاه املدرسة السنية ،أو ألن السنة يقولون هبذا الرأي والشيعة يقولون برأي آخر،
وما حيصل هناك اختالف يف املواقف السياسية وعىل موضوع املحاصصة ،فاألمريكيون
رشعوا موضوع املحاصصة الطائفية يف العراق ،وأنا هنا لست من دعاة الرتويج لعقلية
املؤامرة ،ولكننا ال نستطيع أن نتنكر للواقع القائم يف العراق ،االحتالل يريد أن يبقى يف
العراق ،وأن يركز له قواعد عسكرية هناك ،وقد رصح أحد املسؤولني األمريكيني أن
مقاومة اإلرهاب يف العراق تستلزم بقاء القوات األمريكية لعرش سنوات ،فهم يريدون
مربرا الستمرار تواجدهم واحتالهلم ووجود قواعدهم العسكرية الدائمة،
أن يوجدوا ً
لذلك ال بد أن يشجعوا حالة الرصاع الطائفي والقومي والعشائري ،ويف األيام األخرية
بدأ األمريكيون يف إعطاء السالح لبعض العشائر العربية يف العراق ،لدرجة أن رئيس
الوزراء أعرب عن قلقه حول هذا املوضوع ،ألنه يؤسس إلجياد ميليشيات جديدة ،إن
أمرا جديدً ا ،فقد
موضوع تسليح العشائر العراقية الذي يعمل عليه األمريكيون ليس ً
أيضا ،لكن هذا يدل عىل أهنم يشجعون حالة االقتتال
كانوا من املايض يعملون عليه ً
والرصاع الطائفي ألهداف استمرار بقائهم يف العراق.

وهذا دون أن نغفل أن األمريكيني والغربيني يعدون أمن إرسائيل قضية أساس
وإسرتاتيجية ،وبالتايل فإهنم يسعون بمختلف الطرق إلرباك الواقع العريب ومعه الساحة
اإلسالمية؛ ألن ذلك يصب يف مصلحة أمن إرسائيل ،وألن ذلك يمنع تضافر اجلهود
العربية واإلسالمية يف مقاومة إرسائيل ويف الضغط عليها ،وخاصة بعد حرب لبنان
وتعاطف كل املسلمني يف خمتلف أنحاء العامل مع املقاومة اإلسالمية يف لبنان ،وهذا ما
يدفعهم لتشجيع حالة الرصاع الطائفي.
{وفِيك ُْم
وحتى ال نلقي بالالئمة كل عليهم ،نقول كام قال القرآن الكريمَ :
َسماَّ ُع َ
ون لهَ ُ ْم}[سورة التوبة ،آية ،]47 :ففي أوساط املسلمني من يستجيب هلذه التوجهات
وينفذ خمططات األعداء بقصد أو بدون قصد ،بوعي أو بدون وعي ،ولكنّي أشعر اآلن
بأن الصورة قد اتضحت ،وأن ما حصل يف العراق أعطى وع ًيا وحصانة لرشحية كبرية
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من الواعني ،من السنة والشيعة ،وحتى ضمن املدرسة السلفية ،وهذا ما قرأته من خالل
مخا إضاف ًّيا
كتابات بعضهم ،وما ملسته يف لقاءايت وحمادثايت معهم ،وأرجو أن يشكل ذلك ز ً
ملسرية التقريب وحسن العالقة إن شاء ال ّله.

الحوار الوطني و�آفاق التوا�صل

Ü Üبدأ التقارب بني السنة والشيعة والسلفيني يف اململكة العربية السعودية
بدعوة احلوار الوطني التي أطلقها امللك عبد ال ّله أيام كان ول ًّيا للعهد،
أين ذهب احلوار الوطني اليوم؟ وهل قدم شيئًا عىل صعيد التقارب بني
املذاهب؟

قلت يف أكثر من مناسبة إن احلوار الوطني قدم خدمة كبرية للمجتمع يف اململكة
العربية السعودية عىل صعيد جتاوز حالة القطيعة بني األطراف املختلفة ،فألول مرة ـ
من خالله ـ جتتمع كل األطياف والتوجهات حتت سقف واحد ،تتناقش وتتحاور ،ثم
تتفق عىل توصيات تتضمن :االعرتاف املتبادل ،وااللتزام بمبدأ احلوار ،وحسن العالقة،
والتعاون ،واالتفاق عىل املصلحة اإلسالمية والوطنية ،وهذا ـ بحدّ ذاته ـ إنجاز مهم
يسجل للحوار الوطني.
وكنا نأمل أن يواصل احلوار الوطني مسريته برسعة وشجاعة أكرب.

وما يبدو يل أن احلوار الوطني بعد اللقاء الثاين الذي انعقد يف مكة املكرمة ،ابتعد
عن هذا املوضوع ،وانشغل بموضوعات خمتلفة ،وهي مهمة ،لكن بدا يل وكأن احلوار
الوطني ابتعد عن القضايا األساس التي نحتاج إليها لتصليب الوحدة الوطنية ولتجاوز
حالة القطيعة واجلفاء بني اجلامعات والتيارات املختلفة ،ليس فقط بني السلفيني والشيعة،
أيضا بني السلفيني والصوفية ،وبني اإلسالميني والليرباليني ـ إن صح هذا التصنيف
وإنام ً
الذي يتحدث عنه يف اململكة ـ.
لقد كنا بحاجة إىل املزيد من البحث واجلدّ ية ،وإىل املزيد من اختاذ خطوات عملية
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عىل هذا الصعيد ،ولكن ال أدري ،لعل القيادة السياسية هلا رأي أو وجهة نظر أخرى،
أو أنه كانت هناك أسباب معينة ،ولكني أحتدث عن رؤيتي بأنني كنت أتوقع أن تكون
مسرية احلوار أكثر جدّ ية عىل هذا الصعيد.

اللقاء الوطني ودوره في تج�سير اله ّوة

Ü Üرصحتم لبعض وسائل اإلعالم أن اللقاء كان يكفي لكرس هذه احلواجز
َ
تواصل اللقاء والعالقة بينكم وبني
النفسية بني خمتلف األطياف ،هل
اكتفي باللقاء حتت سقف
أطراف أخرى شاركت يف احلوار الوطني ،أم
َ
هذا املكان الذي اجتمعتم فيه؟

التواصل استمر مع بعض من التقيناهم يف احلوار الوطني ومع آخرين ،ألن
اللقاء فتح املجال للقاء وللتواصل مع آخرين ،حتى أولئك الذين مل يشرتكوا معنا يف
ٍ
وتالق بمختلف األشكال ،ليس بيني فقط
احلوار الوطني ،واحلمد ل ّله هناك تواصل،
وبني العلامء واملشايخ واملثقفني من اإلخوة السنة والسلفيني ،وإنام هو أوسع ،وال يقترص
عيل شخص ًّيا ،فهناك عدد من املثقفني والشخصيات واملفكرين من املواطنني الشيعة يف
ّ
اململكة أصبحت هلم عالقاهتم مع إخواهنم من أهل السنة ،ومع إخواهنم من السلفيني،
وكذلك هناك شخصيات من الساحة السلفية هلم عالقات مع شخصيات من املواطنني
مفتوحا.
الشيعة ،لقد أصبح املجال
ً

ولعل هذا هو السبب يف أن يصعد املتطرفون يف اجلانبني نشاطاهتم ،وكأنه غاظهم
أن حتصل هذه احلالة من التواصل ،فهناك من املتشددين السلفيني َم ْن غاظهم هذا األمر،
وبأي
بأي لقاءّ ،
رسا؛ ألهنم يكتبون عنه يف مواقعهم عىل اإلنرتنت ،وينددون ّ
وهذا ليس ًّ
أي شخص من السلفيني والشيعة
عالقة وتعاون بني أي فرد من السنة والشيعة ،أو بني ّ
أيضا بعض الشيعة
أو الصوفية أو ما أشبه ذلك ،وكذلك عندنا داخل الوسط الشيعي ً
صعدوا من لغتهم املامنِعة هلذا التقارب ،حتت مربر أن هناك إساءات تصدر من الطرف
اآلخر ،ويف بعض األحيان حتت مربر اخلوف من تقديم التنازالت.
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دعوات الوحدة ال ت�ؤ�س�س لثقافة التنازالت

Ü Üكان لكم السبق باقتحام هذا املجال واخرتاق هذه احلواجز بزيارتكم ملفتي
اململكة العربية السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز ،ثم زيارتكم
أيضا ،ثم كان لكم السبق يف استضافة بعض
ألرسته لتعزيتهم بوفاته ً
الرموز السلفية يف جملسكم العامر ،هل تلقيتم دعوة من الطرف اآلخر
لزيارة مناطق سلفية؟

ذكرت ساب ًقا أن ظروفهم هناك
أتلق دعوة لزيارات عا ّمة يف مواقع سلفية ،وقد
مل َّ
ُ
لعلها مل تنضج بعدُ  ،لكن وقد اقترصت الدعوات والزيارات عىل الطابع اخلاص ،فبعض
العلامء والشخصيات من السلفيني دعوين إىل بيوهتم ودعوا شخصيات أخرى وحرضوا
اللقاء ،وكان هناك حديث وحوار طيب وجيد .وهذا حصل أكثر من مرة.
كام أن أخي الشيخ حممد الصفار دعي إىل القصيم ضمن مهرجان ثقايف هناك ،وكان
هناك تفاعل يف هذه الزيارة ،رصدهتا وسائل اإلعالم الداخلية واخلارجية يف اململكة.

حالة التواصل وتبادل اللقاءات بعد احلوار الوطني موجودة وال تزال ،لكن ما
نطمح إليه أن تكون هناك جرأة من الطرفني يف اإلعالن عن هذا املوقف وهذا الرأي،
وال يصح لنا يف الوسط السلفي السني أو الوسط الشيعي أن نخضع لضغط املتشددين
املتطرفني؛ ألن هناك جهات متطرفة متشددة عند السنة والشيعة والسلفيني ،وهذه
اجلهات املتشددة تضغط عىل الذين يسعون للتقارب والتفاهم ،وأدواهتم يف الضغط إثارة
مربرا يمنع من التقارب والتعاون أو التخويف
املشاكل اخلارجية التي حتصل ،فيعدوهنا ً
من التنازالت.
وأحب هنا أن ألفت إىل نقطة مهمة ،وهي :إننا ال ندعو إىل تنازالت متبادلة ،فال
نريد من السنة أن يتنازلوا عن يشء من معتقداهتم ،وال نريد من السلفيني أن يتنازلوا عن
يشء من معتقداهتم ،وال نقبل نحن الشيعة أن نتنازل عن يشء من معتقداتنا وآرائنا،
التنازل ليس مطلو ًبا وليس وار ًدا فيام نقوم به من مساعي الوحدة والتقارب ،إنام املطلوب
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التنازل عن اإلساءات ،فال تكون هناك إساءة من هذا الطرف لآلخر ،وكذلك املطلوب
هو جتاوز حالة القطيعة.

وأود أن أضيف هنا أن الذين يتحدثون عن التنازالت يزايدون عىل البعض يف
حرصا عىل مذهبهم أو عىل عقيدهتم ،بينام غال ًبا ما يكون هؤالء
جمتمعاهتم ،وكأهنم األكثر
ً
املزايدون هم األقل فاعلية واألقل نشا ًطا حتى يف الدفاع عن مذهبهم وعن فكرهم ،لكن
املسألة يف كثري من األحيان تكون يف إطار املزايدة ورفع الصوت للفت األنظار ،ولذلك
مهمة ،وهي أال نخضع هلذه الضغوط ،وأن نكون حاسمني يف الدعوة
أرص عىل مسألة ّ
ّ
ِ
إىل وحدة هذه األمة ،ويف جتاوز الشقاق والنزاع ،وكام قال ال ّله تعاىل﴿ :ا َّلذي َن ُي َب ِّل ُغ َ
ون
ِرس ِ
االت ال ّل ِه ويخَ َْشو َنه وال يخَ َْشو َن َأحدً ا إِلاَّ ال ّله و َك َفى بِال ّل ِه ِ
حسي ًبا﴾[سورة األحزاب ،اآلية:
َ
ْ ُ َ
َ
َ َ
ْ َ
َ
 ،]39ونحن يف ذلك نراهن عىل وعي الناس يف جمتمعاتنا؛ ألهنا اآلن أصبحت أوعى من
املايض ،وكذلك جيب أن نراهن عىل وعي هذا اجليل اجلديد ،وعىل تطلعه لطي صفحة
ذلك التاريخ املظلم واملرحلة السيئة التي عاشتها جمتمعاتنا وأمتنا.

خطوات جادّ ة نحو ميثاق �شرف

Ü Üرصح الشيخ العبيكان عن مرشوع حتدث معكم عنه ـ كام ذكر ذلك يف
بعض وسائل اإلعالم ـ ،أين ذهب هذا املرشوع؟ وما الذي حصل له؟

أحسنت ،ذكرتني ذكرك ال ّله باخلري ،لقد نسيت اإلشارة إىل موقف الشيخ
العبيكان؛ ألين أعتقد أن فضيلة الشيخ عبد املحسن العبيكان من الشخصيات التي كانت
جريئة يف اإلعالن عن هذا األمر ويف التحدث حول هذا املوضوع ،ولقد التقيناه أكثر
من مرة ،ويف بعض اللقاءات حرض جمموعة من العلامء من السلفيني وبعضهم كانوا من
املتشددين وذوي املواقف احلادة جتاه الشيعة ومن خمتلف املناطق اخلليجية ،حرض معنا
بعض من هؤالء العلامء بعض اللقاءات ،واتفقنا مع الشيخ العبيكان عىل أن يكون هناك
ٌ
تواصل ،وأن يكون هناك ميثاق رشف يتفق عليه املواطنون السنة والشيعة يف اململكة ،إذ
كنا نتحدث ـ حينها ـ عن اإلطار الوطني يف اململكة ،وأن يكون هناك اتفاق نحمي ـ من
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خالله ـ وحدتنا الوطنية ،ونتعاون داخل إطارنا الوطني ،ونتجاوز به حالة اإلساءات
وسوء الفهم.

وكانت هناك صياغة هلذا امليثاق ،وقد راجعنا الصياغة وشاركني يف ذلك بعض
العلامء األجالء من منطقتنا ،حيث شارك بعض علامء الشيعة يف حضور هذه اللقاءات،
كام أنه حرض من طرفه بعض العلامء اآلخرين.

وقد اتصلت ـ َّ
مؤخ ًرا ـ مع اجلهة التي عملت عىل هتيئة هذه الفرصة ،فوجدت أن
هناك عز ًما عىل معاودة السعي يف هذا اإلطار.
شكرا لكم عىل هذه الفرصة ...
سامحة الشيخ ،الوقت رسقناً ،

شكرا لكم عىل حسن االستامع  ..والسالم عليكم ورمحة ال ّله
إخواين احلضورً ،
وبركاته.

الشيخ حسن الصفار يحرِّم سب الصحابة

العبيكان والعلي  :نقاط اتفاق مع الشيعة ونسعى معًا للعيش المشترك

(((

«خالد املطيويع و أمحد املرسي الدمام ،القطيف»

أكد املستشار القضائي يف الديوان امللكي الشيخ عبد املحسن العبيكان بأن احلوار
بني السنة والشيعة من شأنه أن ينتج اتفا ًقا عىل األصول ونقا ًطا للتالقي ،واعترب الشيخ
العبيكان تأكيد الشيخ حسن الصفار وهو أحد الرموز الشيعية باملنطقة الرشقية بتحريم
سب الصحابة وأمهات املؤمنني إجياب ًّيا.

وقال الشيخ العبيكان :الشيخ حسن الصفار سبق وأكد يف جلسة مشرتكة بأن
املصحف الذي يطبع يف مطابع جممع امللك فهد باملدينة املنورة هو املصحف املعرتف
حرم سب الصحابة وحرم التعرض ألمهات املؤمنني
به ،وأضاف أن الشيخ الصفار ّ
وس ّبهن.
أمرا إجياب ًّيا ونقطة تالق،
وقال العبيكان :تأكيد الصفار بحرمانية كل هذا يشكل ً
وقال املستشار القضائي يف الديوان امللكي الشيخ عبد املحسن العبيكان لـ اليوم  :إننا
نسعى إىل اجللوس م ًعا للحوار واالتفاق عىل الثوابت ملا فيه اخلري ،أما الفروع فقد جعل
((( صحيفة اليوم .الجمعة 1431/4/17ﻫ الموافق 2010/4/2م العدد .13440
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االسالم فيها مساحة كبرية لالجتهاد ،وكان الشيخ حسن الصفار قد أفتى يف وقت سابق
بتحريم التعرض لصحابة رسول صىل ال ّله عليه وسلم وأمهات املؤمنني ريض ال ّله عنهن
كبريا لدى أهل السنة.
ما ألقى
ً
ارتياحا ً
من جهة اخرى ال تزال املحاوالت بالنيات الصافية تتواىل وتنبع من هنا وهناك من
أجل زيادة اللحمة الوطنية من مجيع األطياف ويف خمتلف األماكن فتنبع فكرة هنا وفكرة
مؤخرا ندوة
من هناك جلمع الصفوف حيث احتضن منتدى الوسطية يف مدينة صفوى
ً
ضمت كلاً من الشيخ الدكتور حممد صالح العيل والشيخ حسن موسى الصفار يف حوار
حتت عنوان «ثقافة السالم والعيش املشرتك» ليجسد الشيخان ثقافة تبرش باألمل وضامن
العيش املشرتك املبني عىل التسامح والعفو والثقافة املرتكزة ،حيث قال الدكتور العيل
من جامعة اإلمام حممد بن سعود فرع األحساء قسم كلية الرشيعة ال بد أن نمتلك صفة
مشريا إىل وجود احتقانات وهناك من ينفخ فيها،
التسامح والتعايش واالعرتاف باآلخر
ً
ومن هنا يكمن اخلطر يف ذلك ولن تنتهي هذه االحتقانات إال إذا وجد العيش املشرتك
والتسامح والسالم ،فالدين اإلسالمي هو أول من أسس وأرسى هذه القيم ،فالقرآن
والسنة النبوية يغرسان فينا هذه القيم.
فيام قال الشيخ حسن الصفار  :نحن املسلمني ال بد أن نقيض عىل اخللل املتواجد
عندنا ونعالج ذلك حتى ال يفرز لنا نتائج ورصاعات متنوعة ،ونحن نحتاج إىل ثقافة
تصنع السالم وتفرز العيش املشرتك ،واملسلمون ال يوجد عندهم أي تعصب يف عرق أو
عنرصية ولكن يوجد لدينا حديث «الفرقة الناجية» والذي سيطر علينا حيث الكل يرى
نفسه هو املعني بذلك ،ونحتاج لثقافة تذويب هذا األمر ،وجتمع بيننا وتقيض عىل مواطن
الفرقة لنعيش مجي ًعا بسالم وعيش مشرتك.

الرياض تشهد اللقاء السني الشيعي األوسع ..وتشديد على رفض التفرقة
(((
الطائفية

شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء الثالثاء املايض انعقاد لقاء ُسني شيعي
موسع هو األول من نوعه مجع العرشات من الشخصيات الدينية والنشطاء واألكاديميني
السعوديني من الطرفني.
وشارك يف اللقاء الذي اتسم بأجواء من الرصاحة والشفافية بحسب مشاركني
عدد من أبرز رجال الدين الشيعة والسنة.

عىل اجلانب السني كان هناك صاحب الدعوة الشيخ عبدالرمحن املحرج والقايض
باملحكمة الكربى بمكة املكرمة الشيخ هاين اجلبري والشيخ محد املهيزعي والدكتور حممد
اهلريف.
فيام كان الشيخ حسن الصفار والشيخ عيل املحسن والشيخ يوسف املهدي عىل
رأس املشاركني الشيعة.
حضور اللقاء األوسع وغري املسبوق عىل مستوى اللقاءات السنية الشيعية يف
اململكة تنوعوا مناطق ًّيا بني الرياض والقطيف واألحساء والدمام والقصيم ومكة املكرمة
((( شبكة راصد اإلخبارية2009 / 6 / 5 .م .
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واملدينة املنورة.

وافتتح اللقاء الذي انعقد بإحدى اسرتاحات الرياض بتعارف احلضور الذي قدر
بأكثر من  60شخصية من الطرفني ثم كلمتني للشيخ الصفار والشيخ املحرج.
وشدد الصفار يف كلمته عىل أمهية جتاوز النزاعات املذهبية وعدم االنجرار وراء
املهاترات العقدية وعقلية تص ّيد كل طرف ألخطاء الطرف اآلخر.
فيام دعا املحرج إىل تعزيز العالقة بني أطياف الوطن وإىل جتاوز حماوالت قطع
اجلسور بني السنة والشيعة يف اململكة والتي تعمل عليها جهات متطرفة عىل اجلانبني.

وكان من أبرز املحاور التي شدد عليها العديد من املشاركني رفض التفرقة الطائفية
وعدم تكفري اتباع املذاهب األخرى واحرتام الرموز الدينية الكبرية لدى خمتلف األطراف
وجتنب االساءة هلا.
وكان ضمن املشاركني عىل اجلانب الشيعي الدكتور مجال الزاير ،سعيد احلبايب،
سعيد العمري ،منيس حسون ،حممد الشيوخ ،صادق الرمضان ،فؤاد نرص ال ّله ،عيل
البحراين ومطر النجيدي.
يشار إىل أن اللقاء الذي يعد األحدث ضمن سلسلة اللقاءات السنية الشيعية يف
اململكة جاء يف أعقاب مراسالت ولقاءات جرت مؤخرا بني الشيخ الصفار والشيخ
املحرج سامهت يف ختفيف وترية اخلالف الطائفي لدى بعض الدوائر السلفية.

أكثر من خمسين شخصية سنية وشيعية في ضيافة المحرج لنبذ الفرقة وتحقيق
(((
األلفة والمحبة

استضاف الشيخ الدكتور عبدالرمحن املحرج مساء أمس الثالثاء يف جملسه
بالرياض أكثر من مخسني شخصية سنية وشيعية من العلامء واألساتذة واألكاديميني،
وذلك يف إطار تعزيز األلفة واملحبة السامية بني املذاهب اإلسالمية ،ونبذ ورفض كل
أساليب الفرقة ألبناء هذا الوطن الغايل.

ابتدأ اللقاء بتعريف كل شخصية باسمها ،فكانت الشخصيات الشيعية من
القطيف واألحساء واملدينة املنورة والدمام ،والشخصيات السنية من الرياض والقصيم
ومكة املكرمة ومناطق أخرى.

وبعد ذلك تم إلقاء الكلامت املخترصة من الشيخ حسن الصفار ،والشيخ الدكتور
هاين اجلبري القايض باملحكمة الكربى بمكة املكرمة ،والشيخ محد املهيزعي ،والشيخ عيل
آل حمسن ،والشيخ يوسف املهدي ،والدكتور حممد اهلريف ،واملهندس عبدال ّله النمر،
وكانت كل الكلامت تدور حول أمهية رفض التكفري واإلقصاء ألي مذهب من املذاهب
اإلسالمية ،وأن من أسس وأصول عقيدة املذاهب اإلسالمية هو عدم اإلساءة إىل أي رمز
((( شبكة إشارة اإلخبارية2009 / 6 / 5 .م.
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من رموز املذاهب ،وأن كل املذاهب تدعو إىل
توحيد صفوف األمة ورقيها وترفض أساليب
الفرقة والشتات بأي عنوان من العناوين.

وقد كان اللقاء عىل مرحلتني ختل ّلها
طعام العشاء ،ويف اخلتام رحب الشيخ املحرج
بالضيوف وذكر «بأنه كم هو سعيد جدً ا لسامعه
من الشيعة كل خطابات األلفة واملحبة وعدم
جواز اإلساءة إىل رمز من رموز املذاهب
اإلسالمية وأن ذلك من أصول عقيدهتم».

حرض اللقاء العديد من الشخصيات،
منهم :الدكتور مجال الزاير ،الدكتور حممد
الشخص ،األستاذ مطر النجيدي ،األستاذ
عيل البحراين ،األستاذ خالد النزر ،األستاذ
حامد اجلويد ،األستاذ جعفر الرشيمي ،األستاذ
صادق الرمضان ،األستاذ سعيد احلبايب،
املهندس منيس حسون ،األستاذ حممد الشيوخ،
األستاذ فؤاد نرص ال ّله ،األستاذ عيل شعبان،
األستاذ عبداحلكيم الصوالن ،األستاذ سعيد العمري ،املهندس عادل جعفر ،األستاذ
محيد أمان ،األستاذ أنور حسون ،وغريهم من الفضالء واألساتذة واألكاديميني.

الشيخ حسن الصفار لـ «المرفأ» :جهود التواصل بدأت تؤتي ثمارها حتى في الوسط
(((
السلفي

يف سابقة عىل مستوى العالقة الشيعية السلفية يف السعودية ،استضافت جمالس
القطيف العاشورائية هلذا العام عد ًدا من الدعاة واملثقفني السلفيني ،حيث حرضوا جان ًبا
من الفعاليات وشاركوا يف عدد من املجالس ،عبرَّ وا بعدها عن انطباعات إجيابية جتاه ما
سمعوه ورأوه.
ولألمهية الرمزية هلذه اخلطوة باعتبار الزمان واملكان ،توجهت «املرفأ» إىل رائد
هذا التحرك يف االنفتاح والتواصل ،سامحة الشيح حسن الصفار وسألته عن األهداف
مشكورا:
والثامر ..فأجاب
ً

عا�شوراء فر�صة للمت�شددين!

إحياء مناسبة عاشوراء يف أوساط املواطنني الشيعة يف اململكة العربية السعودية،
كان يشكل فرصة لتيار التشدد السلفي للتعبئة ضد الشيعة ،حيث ينرشون يف كل عام
منشورات يتحدثون فيها عن بدعية االحتفاء هبذه املناسبة ،وأهنا خمصصة للنيل من
الصحابة ،والتحريض ضد أهل السنة باعتبارهم متهمني بقتل احلسني من قبل الشيعة،
((( جريدة المرفأ (السنة  – 2العدد  – 17صفر  1430ﻫ).

330

ال�سلفيون وال�شيعة تجربة حوار J

وأهنم اجلهة التي يتحفز الشيعة ألخذ ثارات احلسني منهم.

كام يشيعون بعض االهتامات السخيفة وغري املعقولة ،حتت عنوان (ليلة الطفية)،
حيث يزعمون أن الشيعة حيولون ليلة العارش من حمرم إىل ليلة إباحية سنوية ،خيتلط فيها
الرجال والنساء ،ويطفئون األنوار ،إلعطاء الفرصة للعالقات غري املرشوعة بني الرجال
والنساء.
وعىل سخافة هذه املقولة فإهنا منترشة يف األوساط السنية املتأثرة بالتشدد
السلفي.

ثمار االنفتاح

لكن جهود االنفتاح والتواصل التي بادرت إليها النخبة الشيعية الواعية يف
السعودية يف السنوات األخرية ،بدأت تؤيت ثامرها واحلمد ل ّله ،بتجاوب بعض العلامء
والدعاة واملثقفني من السنة وحتى من الوسط السلفي ،فقد زارنا يف القطيف واألحساء
عدد منهم ،كانوا حمل حفاوة وترحيب ،وعقدت هلم جلسات حتدثوا فيها ،واستمعوا آلراء
علامء الشيعة ومثقفيهم ،وجرى احلوار معهم حول سبل الوحدة والتقارب اإلسالمي
والوطني ،ومن أبرز تلك الشخصيات كان الدكتور الشيخ عوض القرين العامل والداعية
السلفي املعروف ،والدكتور الشيخ حممد النجيمي وهو اآلخر شخصية سلفية بارزة،
والدكتور الشيخ عبد الرمحن املحرج من السلفيني ،وله اهتاممات يف اإلصالح االجتامعي
واألرسي ،وله برامج يف اإلذاعة السعودية ،وله صلة بكبار العلامء السلفيني.

كام زارنا الدكتور الشيخ حممد عبده يامين املفكر والناشط اإلسالمي ،ووزير
اإلعالم ساب ًقا ،والشيخ عبداملقصود خوجة وهو شخصية مرموقة يف احلجاز ،صاحب
أعرق وأنشط ملتقى ثقايف أهيل يف السعودية (االثنينية) .وشخصيات أخرى من الدعاة
واملثقفني السنة.
ويف املقابل قدمت دعوات لشخصيات شيعية لإللقاء واحلديث يف منتديات
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وجمالس أهل السنة يف مكة وجدة والرياض والقصيم واألحساء والدمام.

ونتيجة هلذا االنفتاح والعالقات اإلجيابية التي تأسست صار من املمكن حضور
بعض الشخصيات السنية من الدعاة واملثقفني يف جمالس عاشوراء ،حيث بادر بعض
إخوتنا وأخواتنا لالتصال بعدد من الشخصيات لدعوهتم للحضور يف أيام عاشوراء.

م�شاركات هذا العام

مشكورا من املناطق األخرى ،من
ومتت استضافة من حرض منهم ولبى الدعوة
ً
الشخصيات الرجالية والنسائية ،ووضع هلم برنامج حلضور بعض املجالس احلسينية،
ومشاهدة بعض أنشطة مواكب العزاء الفنية والثقافية ،وااللتقاء مع بعض العلامء
والشخصيات الشيعية يف املنطقة.
هذا التواصل يكرس الكثري من احلواجز وإن مل يرض بعض املتشددين.

وممن أسعدنا بحضوره الدكتور عبد الرمحن املحرج ومعه بعض الشخصيات
الدينية السلفية ،حيث استجاب إللقاء كلمة يف موكب اإلمام احلسني يف مدينة سيهات.
وكذلك عدد من األكاديميات واملثقفات من جدة والرياض.

وهناك شخصيات سنية من أهايل املنطقة شاركت باحلضور يف بعض املجالس
كالدكتور حممد عيل اهلريف األستاذ يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،والكاتب
الصحفي الالمع األستاذ نجيب الزامل وآخرين.

وال شك أن هذا املستوى من التواصل هو درجة متقدمة يف االنفتاح والتقارب،
يكرس الكثري من احلواجز ،وحيقق التعارف املبارش ،لريى إخواننا أهل السنة واقع إخواهنم
الشيعة ،وي ّطلعوا عىل براجمهم يف إحياء مناسبة عاشوراء ،بعيدً ا عن التشويه والتضليل.
وقد أبدى من حرض منهم يف جمالسنا إعجابه بمستوى اخلطاب املنربي الذي يؤكد
عىل القيم الدينية ،ويدعو إىل الوحدة اإلسالمية والوطنية.
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نأمل أن يستمر هذا املستوى من التواصل وأن يتطور ملا خيدم تطلع املصلحني نحو
الوحدة والتقارب.
بالطبع فإن املتشددين يف اجلانبني السني والشيعي قد ال يرضيهم مثل هذه
اخلطوات ،لذلك تشن اآلن محلة ضارية يف بعض املواقع االلكرتونية السلفية ضد حضور
هذه الشخصيات إىل جمالس عاشوراء وتشويه سمعتهم وتأليب الرأي العام عليهم.

كام أن بعض املتشددين الشيعة يدفعون إىل بعض املامرسات والطروحات احلا ّدة
التي تن ّفر إخواننا أهل السنة من احلضور والتقارب ،وتعطي الفرصة للغالة السلفيني يف
تشويه سمعة املذهب والطائفة.
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