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الحمد هلل ربّ العالمين اللهم صل على محمد
خاتم األنبياء وتمام عدة المرسلين وعلى آله
الطيبين الطاهرين ،وصحبه المنتجبين

تقديم

بقلم آية الله الشيخ حممد مهدي اآلصفي(((

شابا يتدفق حيوية ونشاط ًا...
عرفت سامحة الشيخ حسن الصفار (حفظه الله) ًّ

وها هو اليوم يف سن الكهولة وعىل أبواب الشيخوخة ،وقد حقق الله تعاىل له طموحاته

الكثرية يف شبابه ،ورزقه من فضله ما مل يدركه بطموحاته واهتامماته.

ومنذ أن عرفت فضيلة الشيخ الصفار ،عرفت فيه حالة االعتدال ،والتع ّقل،

والقدرة عىل الرتفع عن األمور الصغرية ،التي حتجب الناس عن نيل األمور الكبرية.

بد للذي يعمل يف ساحة املجتمع أن يمتلك هذه املواهب ويكسبها .فإن
وال ّ

التطرف يف الفهم والعمل ،وإىل احلالة
تفاعالت الساحة تدفع الناس كثري ًا إىل حالة
ّ

الشعارية االنفعالية ،البعيدة عن حالة التع ّقل ،وإىل التوقف عند األمور الصغرية
((( أستاذ البحث الخارج في النجف األشرف .ومن مؤسسي الحركة اإلسالمية في العراق ،له مؤلفات
كثيرة في الفقه والثقافة اإلسالمية.
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واالنشغال هبا مما حتجب الناس عن االهتاممات الكبرية ونيلها.

ويف قراءيت الرسيعة لطرف من اخلطب واملقاالت والرسائل واألبحاث املوجودة يف

موسوعة (أحاديث يف الدين والثقافة واالجتامع) وجدت عل ًام نافع ًا يف متناول اجلمهور،

وخري العلم ما وضعه صاحبه يف متناول الناس ،ووجدت رؤى صافية نابعة من معني

الثقلني (القرآن وأهل البيت ،)Bووجدت اهتامم ًا بأمور املسلمني ،وحضور ًا يف الساحة
ال واعتدا ً
اإلسالمية ،ووجدت تع ّق ً
ال وقدرة عىل الرتفع عن صغائر األمور يف التعامل مع

مهوم العامل اإلسالمي وعالقات املسلمني بعضهم ببعض.

فهو يدعو إىل االنفتاح والتفاهم واحلوار بني املسلمني للوصول إىل القناعات

املشرتكة ،وحتى إن مل يتحقق هذا احلد من القناعات الدينية والعلمية والسياسية املشرتكة،

فإهنا حتقق التقارب بني وجهات النظر العلمية والسياسية واالجتامعية بال شك ،ومتأل
الكثري من فجوات اخلالف بني املسلمني.

إن البحث العلمي يف املسائل الدينية ،واحلوار ،والتفاهم يف املسائل االجتامعية

أو ً
والسياسية ُي ّ
ال ،وهذا هو (التعارف) الذي حيبه الله وهو
مكننا أن يفهم بعضنا بعض ًا ّ

شوط عىل الطريق الصحيح.

وي ّ
مكننا من أن نرتاشد ونتكامل ثاني ًا ،وهذا يدخل يف مقولة اتباع األحسن الذي
ُ

يمدحه الله تعاىل يف كتابه ،ويصف به الصاحلني من عباده ،وهو شوط ثان عىل الطريق.

وي ّ
مكننا أن نتآلف ونتعايش ونتعارش ثالث ًا ،وكل ذلك حيبه الله تعاىل ورسوله،
ُ

وهذا شوط ثالث عىل الطريق الصحيح.

جربنا كثري ًا فوجدنا أن الله تعاىل قد جعل يف اللقاء ،واحلوار ،والتفاهم ،خري ًا
لقد ّ

كثري ًا هلذه األمة ،وبعكس ذلك وجدنا يف التباعد ،واالنكفاء عىل الذات ،واالنغالق
أسباب الضعف ،واالنحطاط ،والضمور ،والنفور ،والبغضاء ،والتقاطع ،والرتاشق ،بل

التكفري والتقاتل.
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ونحن اليوم نواجه حتديات صعبة ،سياسية ،وثقافية ،واقتصادية ،وليس بوسعنا

احلد األدنى من
أن ندفع هذه التحديات ،ونواجهها بتحديات مكافئة هلا ،ما مل نحقق ّ
بد منه يف األمة الواحدة فيام بيننا.
اللقاء والتفاهم واحلوار الذي ال ّ

وبعد ،فهذه املجموعة من املقاالت واخلطب ُت َع ّد واحدة من اهلتافات الكثرية التي

ترتفع هنا وهناك يف رشق العامل وغربه ،من جانب العلامء العاملني الصاحلني الواعني من
هتدد هذه
هذه األمة ،الذين ُي ْدركون عمق األخطار السياسية والثقافية واالقتصادية التي ّ
األمة ،وجيدون يف اللقاء والتفاهم واحلوار بني أطراف األمة اإلسالمية العالج والدفاع
من هذه األخطار ،وأسباب القوة يف هذا املعرتك احلضاري ،السيايس ،الثقايف ،القائم

اليوم بني املسلمني وخصومهم يف الرشق والغرب.

نسأل الله تعاىل أن حيقق أهداف هذه النداءات وغاياهتا ،بالتفاهم ،والتقارب،

والتواصل ،والتعاون ،والتآلف يف هذه األمة التي جعلها الله أمة وسط ًا ،لتكون شاهدة

وقيمة عىل سائر الناس ،ولتكون خري أمة أخرجت للناس.

حممد مهدي اآلصفي
النجف األرشف 7 /شوال 1429هـ
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يبدو أن عدد ًا غير قليل من العلماء والدعاة يجدون أنفسهم مضطرين لمسايرة

بعض األفكار واآلراء والممارسات السائدة في الساحة الدينية ،رغم عدم قناعتهم
بصحتها ألنها ال تنطلق من دليل معتبر ،أو لمنافاتها مع الموازين الشرعية ومصالح

األمة.

لكنهم يمتنعون عن إبداء رأهيم نحوها ،بل قد يظهرون املوافقة عليها والتأييد هلا،

للمقربني منهم ،ويف
خالف ًا لقناعاهتم ،وما يؤمنون به يف قرارة أنفسهم .ويبوحون بذلك
ّ
املجالس اخلاصة واملغلقة.

وهلذه الظاهرة أسباب ومربرات لعلّ من أبرزها ما ييل:

1 .1مراعاة اجلانب السيايس فيام يرتبط باآلراء التي تعارض توجهات السلطة احلاكمة،
فيخشى العامل واملب ِّلغ طرح الرأي املخالف لتوجهات السلطة ،أو اإلنكار عىل

الرأي املتبنى من قبلها ،جتنب ًا للصدام معها ،وما قد ينتجه من أخطار وأرضار.

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

وإذا ما جترأ عامل عىل املخالفة والنقد ،فإهنم يشهرون أمامه سالح الفتوى التي

تشكك يف دينه وحتكم عليه باالبتداع والضالل ،الغتيال شخصيته ،وحتجيم

دوره ،وحمارصة تأثريه.

3 .3اخلشية من رد فعل اجلمهور ،الذي يتمسك يف الغالب بموروثاته ،وما نشأ عليه
من أفكار ،وألِف من عادات وتقاليد.
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وحني يتحدث عامل بام خيالف تلك األفكار والعائدات السائدة فإنه يغامر

بموقعيته يف وسط ذلك اجلمهور.

حتدي ًا من قبل اآلخر الديني ،فإنه يتشبث بكل
خاصة إذا كان اجلمهور يعيش ّ

أي حماولة تغيري وتطوير وكأهنا
خصوصياته بسبب القلق عىل هويته ،وينظر إىل ّ
خطوة عىل طريق التنازل لآلخر والذوبان فيه.

ملثل هذه العوامل واألسباب يلوذ هؤالء العلامء والدعاة بالصمت ،إيثار ًا للسالمة،

وجتنب ًا للمشاكل ،وحفاظ ًا عىل املوقعية االجتامعية.

يربر البعض منهم بأن املضاعفات التي قد تنتجها حماولة التصحيح أرض من
وقد ّ

سلبيات الواقع القائم ،فهي قد تؤدي إىل االختالف ومتزيق وحدة املجتمع ،وقد تفتح

الباب أمام املناوئني للنيل من الثوابت واألصول.

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

كام أهنم قد يشككون يف إمكانية اإلصالح والتغيري ،ويف القدرة عىل إنجاز اخرتاق

إصالحي لواقع الساحة ،ويستشهدون بمعاناة بعض العلامء املصلحني وكيف دفعوا

الثمن الباهظ من سمعتهم ومكانتهم ،وبفشل بعض املحاوالت اإلصالحية يف املجال

الفكري واالجتامعي.

ومع وجاهة بعض هذه املربرات ،إال أن هناك أبعاد ًا جيب أخذها بعني االعتبار،

عند معاجلة هذا املوقف.

حتمل العلامء والدعاة وظيفة تبيني األحكام واملفاهيم
أو ًال :املسؤولية الرشعية التي ّ

الصحيحة للدين ،حيث ّ
حتذر عدة آيات من القرآن الكريم ،وعدد كبري من األحاديث
والنصوص الرشيفة ،من كتامن العلم ،وسكوت العلامء عن مظاهر االنحراف والفساد،
وأن عليهم أن ينهضوا بواجب التبليغ واإلرشاد واإلصالح ،واألمر باملعروف والنهي

عن املنكر ،وأن ال يتقاعسوا عن ذلك الدور خشية من الناس ،أو حفاظ ًا عىل املصالح

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8
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املادية واملكاسب االجتامعية.

ويبدو أن ما يعرتض هذا الدور من مصاعب وعوائق قد تقعد بالعامل عن القيام به،

هو ما أوجب شدة التحذير اإلهلي ،وعنف الوعيد والتهديد للمتقاعسني عنه.
ِ
ين َي ْك ُت ُمونَ َما َأ ْن َز َل ال َّل ُه ِم َن ا ْل ِك َت ِ
اب َو َي ْشترَ ُ ونَ بِ ِه َث َمن ًا َق ِلي ً
ال
يقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
الله َيو َم ا ْل ِقي َام ِة َوال ُي َزكِّ ِ
اب
يه ْم َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
ُأو َلئ َك َما َي ْأكُ ُلونَ فيِ ُب ُطونهِ ِ ْم إِلاَّ ال َّن َ
َ
ار َوال ُي َك ِّل ُم ُه ُم ُ ْ
ِ
يم} [سورة البقرة :اآلية.]174
َأل ٌ
ويقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْكتمونَ ما َأ ْن َز ْل َنا ِمن ا ْلبي َن ِ
ات َوالهْ ُ َدى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّي َّن ُاه
َ
َ َ ُُ
َ َ ِّ
اس فيِ ا ْل ِك َت ِ
لِل َّن ِ
اب ُأو َلئِ َ
ك َي ْل َع ُن ُه ُم ال َّل ُه َو َي ْل َع ُن ُه ُم اللاَّ ِع ُنونَ } [سورة البقرة :اآلية ]159
>أيام رجل أتاه الله عل ًام فكتمه ،لقي الله يوم
وروي عن رسول الله Aأنه قالّ :
القيامة ملج ًام بلجام من نار<.

الله<.

وعنه> :Aإذا ظهرت البدع يف أمتي فليظهر العامل علمه فمن مل يفعل فعليه لعنة
إن إحجام العلامء عن تبيني املفاهيم الصحيحة ،وسكوهتم عىل األخطاء السائدة

يكرس الواقع السيئ الذي تعيشه األمة ،ويغري
يف األفكار واملامرسات لدى اجلمهورّ ،
الناس باجلهل واالنحراف ،ويعطي عن اإلسالم نظرة سلبية أمام الرأي العام الداخيل
واخلارجي .وهذا ما أنتج تشويه سمعة اإلسالم يف العامل ،وحدوث ر ّدات فعل جتاه الدين

لدى بعض األوساط من أبناء األمة.

ثاني ًا :إدراك طبيعة التدافع االجتامعي السارية يف خمتلف جوانب حياة الناس ينبغي

أن حتفّز املصلحني عىل الثبات واالستقامة ،ففي كل جانب هناك رصاع قوى وإرادات،

يتهيب املواجهة ،أو يسارع إىل الفرار واالنسحاب ،فإنه سيعطي الطرف اآلخر
لكن من ّ
فرصة الغلبة والتقدم بسهولة ويرس.

هتيب قوى اإلصالح
إن القوى املهيمنة عىل ساحة اجلمهور ،تستفيد كثري ًا من ّ
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والتجديد ،ومن رسعة انسحاب بعض جهاهتا.

وإنه يمكن القول بثقة :إن محلة األفكار اإلصالحية ،ليسوا قلة يف أوساط العلامء

والدعاة ،لكن حالة التكتم وعدم اجلهر بالرأي ،ال ّ
يمكنهم من اكتشاف بعضهم بعض ًا،
فيشعر كل مؤمن بالتغيري واإلصالح وكأنه وحيد تستفرد به اجلهات األخرى.

كام أن الرعب من القوى املهيمنة يمنع معظم اإلصالحيني من التضامن مع

بعضهم بعض ًا ،فإذا اجتهت سهام التجريح والطعن صوب أحدهم ،فإن اآلخرين ممن
حيملون األفكار والتوجهات ذاهتا ،يلوذون بالصمت ،وينأون بأنفسهم ،ويظهرون عدم

عالقتهم باملصلح املستهدف ،حتى ال يصيبهم يشء من سهام املعركة ،أو رشر نارها.
إن احلراك الفكري واختالف الرأي حالة صحية ،وليست ً
خطأ أو ذنبا ُيتورع عنه،

ويتسامى عليه ،كام قد يتصور البعض ،واآلثار السلبية التي قد تنشأ من معارك الرصاع
ُ
الفكري واختالف الرأي ،هي إفراز لسلوك خطأ يف التعامل مع الرأي اآلخر ،ناتج من

روح الوصاية واالستبداد.

وعىل املشتغلني بالعلم والفكر ،أن يعملوا لتعزيز حرية البحث العلمي ،والتعبري

عن الرأي ،ولن يتحقق ذلك إال بمامرسة هذا احلق والدفاع عنه.

ثالث ًا :هناك تطور واضح يف مستوى الثقافة والوعي عند أبناء األمة ،فقد اتسعت

رقعة التعليم ،وانترشت وسائل املعرفة ،وتفتحت عقول الناس ،وأصبحوا يواجهون
حتديات االنفتاح عىل العامل ،وأصبحت بعض األفكار واملامرسات السائدة تشكل عبئ ًا

وعائق ًا أمام مسرية تفاعلهم مع تطورات احلياة ،مما صيرّ التجديد واإلصالح مطلب ًا يدرك
أمهيته قطاع واسع من أبناء األمة.
وهذا ما جيب أن يدركه اإلصالحيون ،وأن يراهنوا عىل تقدم مستوى الوعي يف

املجتمع وتنامي الشعور باحلاجة إىل التغيري والتطوير يف الساحة الدينية.

أي تطوير وتغيري ينال بعض ما ألفه الناس وتوارثوه من أفكار وممارسات،
لكن ّ
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حيتاج إىل قدر من االستعداد وللتضحية وبذل الثمن ،وإىل مستوى من الثبات والصمود،

مع التزام احلكمة وترشيد أساليب املعاجلة والطرح.

بقي أن نشري إىل أن ما نتحدث عنه من تطوير وإصالح إنام يتجه صوب املتغريات،

وموارد البحث والنقاش يف املعارف الدينية ،وصوب التقاليد واملامرسات ،وكذلك ما
يتعلق بالوسائل واألساليب ،أما الثوابت الدينية ،وما عليه إمجاع األمة ،أو إمجاع الطائفة،

فتلك خطوط محراء ال يسمح االلتزام الديني بتجاوزها.

وإين إذ أص ّنف نفيس ضمن دعاة اإلصالح والتجديد ،ليسعدين أن أقدم شيئ ًا من

جتربتي إلخواين اخلطباء والدعاة ،عرب أجزاء هذا الكتاب (أحاديث يف الدين والثقافة

واالجتامع) حيث يضم كل جزء منه معظم خطابايت ومشاركايت الثقافية واالجتامعية

لسنة إعداده.

أرجو أن جيدوا فيه ما يكون مفيد ًا هلم ،وأن يفيدوين بمالحظاهتم وآرائهم.
عد وال تحُ ىص ،ويف
وإين ألشكر الله سبحانه وتعاىل عىل ما أوالين من نعمه التي ال ُت ُّ

طليعتها توجهي وتفرغي خلدمة الدين واملجتمع ،لقد واجهتني صعوبات كثرية ،ونالني

أذى بالغ ،وخاصة ممن ال يرضيهم طرح ما خيالف آراءهم وتوجهاهتم ،أو ممن يزعجهم
تقدم وبروز غريهم ،لكن الله تعاىل شملني بلطفه وفضله وتوفيقه ،فتجاوزت الكثري

وحتملت الكثري من األذى بصرب وثبات ،ووجدت يف أبناء
من العقبات بثقة واطمئنانّ ،
املجتمع مستوى كبري ًا من التفاعل والتجاوب ،مع ما أطرح من آراء وبرامج ومشاريع،

رغم كل الضغوطات واإلشكاالت.

وكأي جهد برشي ال يمكن تربئته من النقص واخلطأ والضعف ،فالكامل هلل
ّ
وحده ،والعصمة ملن اختصهم الله هبا .أسأل الله العفو واملغفرة ،والثبات واالستقامة،

ودوام النعمة والتوفيق.

وال يفوتني التوجه بالشكر لإلخوة األعزاء يف مكتبي ملا بذلوه من جهد يف إعداد
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أول الحديث

وإخراج هذا الكتاب :األخ عبد الباري الدخيل ،واألستاذ حسني الشيخ ،واألستاذ عيل
األصيل ،واألستاذ حممد حريز ،واألخ ميثم الفردان ،واألخ مبارك الطيب ،جزاهم الله

مجيع ًا خري ًا ،ووفقني وإياهم للمزيد من العطاء والبذل يف خدمة املعرفة واألمة.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

حسن بن موسى الصفار
 26ذو القعدة 1429هـ
 24نوفمرب 2008م

احترام مق ّدسات الديانات
كلمة الجمعة بتاريخ  3صفر 1427هـ

أدان سماحة الشيخ حسن الصفار االعتداء الغاشم على مقام اإلمامين العسكريين

في سامراء ،وردود الفعل الغاضبة بالتعرض لبعض المساجد ،مؤكد ًا أن هذه األعمال

هدفها زرع الفتنة وإيقاف العملية السياسية في العراق .مشير ًا أن نشاطات هذه الحركة
اللذ ِ
تخدم إسرائيل واليمين المتطرف في أمريكا َ
ين استفادا منها في التسريع في احتالل

الدول اإلسالمية وبسط نفوذهما في المنطقة .ودعا سماحته في الكلمة التي ألقاها

ظهر الجمعة  3صفر 1427هـ إلى احترام مقدسات األديان الرتباطها بحق اإلنسان
توجهه الروحي والديني ،وللدور األخالقي للحالة الدينية في حياة اإلنسان.
في ّ

وهذا ن�ص الكلمة:

ِ
اس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
﴿و َل ْو َ
ض لهَّ ُ ِّد َم ْت
قال الله العظيم يف كتابه الكريمَ :
ال َد ْف ُع الله ال َّن َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ريا﴾[سورة احلج :اآلية.]40
َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
اس ُم الله كَ ث ً
ات َو َم َساج ُد ُي ْذكَ ُر ف َيها ْ
احلالة الدينية يف كل املجتمعات البرشية تقتيض وجود مراكز ورموز تتمحور

حوهلا هذه احلالة الدينية.

القوة اخلالقة
صحيح أن الدين يف األصل اعتقاد قلبي وارتباط عبادي مع الله ّ

بد له من مظهر ورمز خارجي يتمحور حوله
واملهيمنة عىل الكون ،ولكن هذا االعتقاد ال ّ

الناس .فمن املالحظ يف كل التاريخ البرشي أن احلالة الدينية هلا بعد اجتامعي ،فاإلنسان
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يتعبد بمفرده يف بيته ،إ َّ
ال احلالة الدينية ال تكون ضمن الوضع الفردي
مع أنه يستطيع أن ّ
غالبا ،ففي كل املجتمعات هناك مركز أو حمور جيتمع حوله املتدينون بذلك الدين ،فيكون
ً
وأيضا يشجعون بعضهم بعض ًا ويتواصون
مظهرا لتدينهم
وحمورا الرتباطهم هبذا الدينً ،
ً
ً
فيه عىل الثبات عىل دينهم الذي يسريون عليه.

وهلذا أثبتت احلفريات وعلم اآلثار أنه يف كل املجتمعات هناك معابد ،أي أماكن

جيتمع فيها الناس للعبادة عىل اختالف الديانات التي يتدين هبا هؤالء الناس.

قال (بلوتارك) املؤرخ اإلغريقي الشهري منذ نحو من ألفي سنة( :وقد نجد مدن ًا

بال أسوار ،أو بدون ملوك ،أو حضارة أو مرسح ولكن مل َير إنسان مدينة بدون أماكن
والعباد) .
للعبادة
ّ

وجود املراكز الدينية أمر مهم ،وأمر يؤكد االلتزام الديني يف كل جمتمع من

املجتمعات ،كام أن هذه األماكن الدينية بسبب قداسة الدين يف نفوس الناس تصبح

اعتداء عىل أهم ما
هلا قداسة ،وتصبح هلا مكانة واحرتام ،بحيث يكون االعتداء عليها
ً

يقدسه اإلنسان وحيرتمه ،ولذلك هتتم كل املجتمعات باحرتام مقدساهتا الدينية وأماكن
ِّ
أي جمتمع
عبادهتا ،وجتتهد وتتفانى يف الدفاع عنها ،ألن اإلساءة إىل املقدسات الدينية يف ِّ

من املجتمعات هو أسوأ وأخطر من االعتداء عىل املصالح املادية لذلك املجتمع ،باعتبار
أن األماكن الدينية ترتبط بأعامق ومشاعر اإلنسان ،واالعتداء عليها يعني االعتداء عىل

﴿و َل ْو َ
ال َد ْف ُع
ما يف عمق اإلنسان من مشاعر وأحاسيس ،وهلذا حتدثت اآلية الكريمة َ
اج ُد ي ْذكَ ر ِفيها اسم ِ
ِ
ِ
ات َو َمس ِ
اس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
الله
ض لهَّ ُ ِّد َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
الله ال َّن َ
ُ ُ َ ْ ُ
َ
ِ
ريا﴾ عن رضورة وجود التوازن يف احلياة االجتامعية الذي يردع كل فئة أن تعتدي عىل
كَ ث ً
الفئات األخرى ،هذا التوازن قوامه غريزة اإلنسان يف الدفاع عن ذاته والقوة التي منحها

الله لإلنسان.

ولو تركت املسألة من دون ردع ومن دون وجود محاية اجتامعية ،فإن هناك من

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8
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األرشار والظلمة وحاالت االختالف بني املجتمعات البرشية ،ما يدفع كل طرف

لالعتداء عىل الطرف اآلخر والنيل من مقدساته.

�شرح مفردات الآية:

الصوامع :مجع صومعة ،وهي املكان الصغري الذي ُي ْنشَ أ يف األصل للراهب املتفرغ

وغالبا ما يبنى بطريقة خاصة يكون أعاله حمد ًدا كاملئذنة .وهو مكان العبادة
للعبادة.
ً
الفردية للمسيحيني وغريهم.
البِ َيع :مجع بِ َيعة ،وهي الكنيسة ،التي جيتمع فيها املسيحيون ألداء طقوسهم

وعباداهتم.

صلوات :أماكن العبادة لليهود.

املساجد :مساجد املسلمني.

كثريا :اختلف املفرسون يف املراد من الضمري يف كلمة (فيها)،
ُي ْذكر فيها اسم الله ً

فبعضهم أرجعه للمساجد ،باعتبار قرب الكلمة من الضمري ،وألن املسلمني أكثر من

غريهم ارتيا ًدا للمسجد ،فاملسيحيون مث ً
ال يرتادون الكنيسة كل يوم أحد فقط ،بينام
رجح أن
املسلمون يرتادون املسجد كل يوم مخس مرات .والبعض اآلخر من املفرسين ّ

عائدا عىل كل أماكن العبادة ،باعتبار أن هذه األماكن يذكر فيها اسم الله
يكون الضمري ً

كثريا باملقارنة مع األماكن األخرى.
ً

عليا Eيف طريقه إىل
نقل اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد أن أمري املؤمنني ًّ

ماء ليغتسل به ،فدخل إىل مكان مهجور فإذا صور يف
صفني ،ملا وصل إىل املدائن طلب ً
احلائط ،قال :كأن هذه كانت كنيسة؟ قالوا :نعم! كان يرشك فيها الله كثري ًا .فقال: E

وكان يذكر الله فيها كثري ًا .وأبى أن يغتسل فحولوا له إىل موضع آخر فاغتسل ((( .

((( البغدادي :أبو بكر أحمد بن علي الخطيب/تاريخ بغداد ،ج 9ص  ،213دار الكتب العلمية –
بيروت.
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الإ�سالم يحترم �أماكن العبادة:

هذه اآلية الكريمة ّ
تدل عىل أن اإلسالم حيرتم أماكن العبادة جلميع األديان،

والثابت عندنا يف الفقه اإلسالمي أن اإلسالم حيرتم معابد أهل الذمة أتباع الديانات

س وال ُي َت َع َّرض هلا بإساءة ،رغم ما نعتقد به من أن هذه الديانات شاهبا
األخرى ،فال تمُ َ ّ
﴿و َمن َيب َت ِغ غَ يرْ َ ِ
اإل ْس َ
ال ِم
التحريف ،وأن الدين احلقيقي إنام هو اإلسالم ،يقول تعاىلَ :
ْ
ند ِ
الله
ين ِع َ
ِدي ًنا َف َلن ُي ْق َب َل ِم ْن ُه﴾ [سورة آل عمران :اآلية  ،]84ويقول يف آية أخرى﴿ :إِ َّن ِّ
الد َ
ِ
اإل ْس َ
ال ُم﴾ [سورة آل عمران :اآلية  . ]18ولكن هذا ال يعني أن نعتدي عىل حقوق اآلخرين

ونيسء إىل معابدهم وأماكن عبادهتم.

وذلك ألسباب ،أذكر منها اثنني:

األول :أن املعابد ترتبط بحق اإلنسان يف توجهه الروحي والديني ،وما دام الله

قد أعطى احلرية لإلنسان يف اختيار معتقده ودينه الذي يطمئن إليه ويريد اعتناقه كام تبني
الد ِ
ذلك اآلية الكريمة التي تقولَ ﴿ :
ين﴾ [سورة البقرة :اآلية ]256فمن مستلزمات
ال إِكْ َر َاه فيِ ِّ
تعبده للخطر واالعتداء ،فمن غري املنطقي أن
تتعرض أماكن ّ
ذلك حريته يف ّ
التعبد وأن ال ّ
ويمنع بعد ذلك من ممارسة طقوسه وعباداته.
ُيعطى اإلنسان احلرية يف املعتقد ُ

فاحرتام أماكن العبادة هلذه الديانات إنام هو ناتج عن احرتام إرادة اإلنسان وحريته

يف قراره الديني.

الثاين :احلالة الدينية هلا دور أخالقي يف حياة اإلنسان ،بغض النظر عن أحقية ذلك

الدين ،وخاصة األديان الساموية ،فاألديان السابقة كاليهودية والنرصانية شاهبا التحريف،

ً
يتعبد فيه فهذا أمر يساعد عىل تشذيب
ولكن أن يكون اإلنسان
مرتبطا بدين ولديه معبد ّ
املتدين املسيحي ـ مث ً
ال ـ أفضل من غري
غرائز اإلنسان وسلوكه ،إذ إن من املفرتض أن
ّ

التدين يفرتض أن تنبهه إىل أن هناك
املتدين من الناحية األخالقية والسلوكية ،ألن حالة ّ
ّ

وعقابا ،فغالب األديان الساموية ـ مع حتريفهاـ
جزاء
قوة تسيطر عىل الكون ،وأن هناك
ً
ً
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إال أهنا حتتوي عىل تعاليم أخالقية وسلوكية ،وهلذا نجد يف املجتمعات املتقدمة من يدعم
النشاط الديني ملختلف األديان ،وذلك ألن التقارير والدراسات أثبتت أن النشاط الديني

له دور يف تقليل نسبة اجلرائم واالنحرافات واملفاسد يف املجتمع ،فاإلنسان املرتبط باحلالة
الدينية ال تسيطر الشهوات والرغبات واملادة عىل كل نفسه وتفكريه ،فهناك حالة أخرى

يف نفسه تدفعه إىل الوقاية من املفاسد.

وهلذا ،فإن اإلسالم يأمر باملحافظة واالحرتام ملعابد الديانات األخرى ،كام ّبينت

ذلك اآلية الكريمة حيث ذكرت إىل جانب املساجد أماكن العبادة يف ديانتي اليهودية
(بناء عىل القول الثاين يف تفسري
والنرصانية ،وأشارت إىل أهنا ـ مجيع ًا ـ ُيذكر فيها اسم الله ً

اآلية) .

ُ
سياق االحرتام ،بمعنى أهنا تقول :لوال التوازن االجتامعي فإن
كام أن اآلية سياقُها

اخلطر قد يصيب حتى هذه األماكن ،مما يستبطن أن هذه األماكن هلا مكانة ،ولذلك اع ُترب

التعرض هلا باهلدم أعىل مظهر من مظاهر العدوان والظلم.

م�سل�سل االعتداءات على المقد�سات:

يف اآلونة األخرية واجهنا حالتني عىل صعيد االعتداء عىل مقدساتنا :رموزنا

الدينية وأماكن تعبدنا ،أوالها حالة خارجية واألخرى داخلية.

أما اخلارجية منهام فتمثلت فيام رأيناه من اعتداء عىل مقام الرسول Aحصلت من

قبل بعض الصحف الدنامركية ثم انتقلت إىل بلدان أخرى.

إن اإلساءة لرسولنا الكريم Aاعتداء عىل رمزنا الديني األول ،وعىل قائدنا

وملهمنا وأغىل يشء عندنا يف هذه احلياة.

البد أن يدافعوا عنه .فاآلية
وعندما رأى املسلمون اإلساءة إىل نبيهم Aكان ّ
ِ
اس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
﴿و َل ْو َ
ض﴾ ،أي ال نراهن ـ كمسلمني ـ
الكريمة تقولَ :
ال َد ْف ُع الله ال َّن َ
مقدساتنا إال عندما جيد من يدفعه يف هذا االجتاه،
عىل أن حيرتم الطرف اآلخر مشاعرنا أو ّ
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والقوة العسكرية ،وإنام وجود ضغوط
وهذا الدفع ليس بالرضورة أن ينحرص يف السالح
ّ

متبادلة ورادعة متثل عملية التدافع.

وواضحا ،فإن املسلمني يف خمتلف
بالغا
ردا ً
وقد كان ر ّد املسلمني عىل هذه احلادثة ًّ
ً

البلدان أعلنوا عن غضبهم وسخطهم عىل كافّة املستويات :اإلعالمية واجلامهريية

واالقتصادية ،فحصلت املظاهرات والبيانات واملقاطعة االقتصادية التي عبرّ ت بشكل
واضح عن هذا الغضب.
وما حصل من بعض التجاوزات من حرق السفارات ور ّدات الفعل االنفعالية

غري املنضبطة أخطاء جيب أن تدان ،ألن االنفعال يف هذا املوقف يفقدنا التأييد العام

ويشوه سمعتنا كأصحاب دين وكأمة.
ّ

وبشكل عام ،فإن األمة أبرزت دفاعها عن أهم مقدساهتا ،وهو الرسولA

وأعادت هذه احلالة للمسلمني هويتهم ومتسكهم بمبادئهم اإلسالمية ،لقد كانت هذه
القضية وسيلة لبعث احلمية الدينية يف نفوس املسلمني.

أما احلادثة الثانية فقد أتت يف غمرة هذه احلالة ،فحصل ما هو أفظع ،حيث قامت

فئة جمرمة باالعتداء عىل مقام اإلمامني العسكريني يف سامراء ،هذا املقام املبارك واملقدس

بوجود هذين اإلمامني العظيمني فيه وما حول قربهيام من قبور األولياء والصاحلني،
والقبة الشاخمة التي تعلوه والتي مىض عىل وجودها مئات السنني ،إنه مقام ما فتئ يرتاده

عز وجلّ  ،فهو مكان من أماكن العبادة التي يذكر فيها اسم
املتعبدون والضارعون إىل الله ّ
ّ
الله كثري ًا.

ولكن فئة جمرمة ،ختدم مصالح األعداء ،قامت بعدواهنا الظامل واجلبان ففجرت

فجر ـ بالتايل ـ مشاعر املؤمنني يف كل مكان ،وجيب أن
القبة املقدسة ،األمر الذي ّ
هذه ّ

مجيعا.
يفجر مشاعر املسلمني ً
ّ

وقد حصلت بعض ردود الفعل االنفعالية كام يف القضية األوىل ،فقام بعض
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املنفعلني يف العراق باالعتداء عىل بعض املساجد وحصلت بعض األرضار ،وهذا أمر

وحرم فيه
ُمدان هنى عنه املراجع ،فاملرجع السيد السيستاين أصدر بيانه من اليوم األول ّ
االعتداء عىل املساجد أو املؤسسات الدينية ألبناء املذاهب اإلسالمية.

وهذه هي قيم الرشع ومبادئه ،ألن الرشع يأمر باحرتام هذه األماكن املقدسة ،وألن

املسجد ليست له هوية مذهبية ،ويف فقهنا اإلسالمي أن املساجد تتساوى يف األحكام
الرشعية ،فال جيوز دخول املسجد للمجنب بغض النظر عن اهلوية املذهبية للمصلني

يف املسجد ،وكذلك األمر بالنسبة لفضل الصالة فيه ،وعىل املسلم أن يستشعر يف نفسه

قداسة املسجد بغض النظر عن مذهب أصحابه.

فقد سمع اإلمام جعفر الصادق Eأحد أصحابه ،يقول :إين ألكره الصالة يف

مساجدهم (مساجد املخالفني) ،فر ّد عليه اإلمام الصادق Eبقوله( :ال تكره ،فام من

مسجد بني إ ّ
ال عىل قرب نبي أو ويص نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه ،فأحب
الله أن يذكر فيها ،فأ ِّد فيها الفريضة والنوافل) ((( .

سامراء كان املراد منه خلق فتنة طائفية بني السنة والشيعة يف العراق،
إن ما حدث يف
ّ

حيث ِّ
ختطط هذه اجلامعة ألن هتجم عىل مساجد الشيعة ،ويف مقابل ذلك هتجم مجاعة
دوامة العنف وحرب املقدسات والعدوان
أخرى من الشيعة عىل مساجد السنة ،وتستمر ّ
املتبادل وتنفجر حالة الفتنة الطائفية يف العراق وتنعكس عىل العامل اإلسالمي كله.

فهذا ما يريده األعداء ،ويساعدهم يف تنفيذه أولئك املجرمون احلمقى الذين

بلدا
وجهوا لإلسالم أسوأ األرضار بنشاطهم اإلرهايب يف أنحاء العامل ،فهم ال يستثنون ً

يفجرون ويقومون بعملياهتم يف كل مكان،
وال يستثنون ً
أحدا ،فهؤالء اجلامعة الذين ّ
فيصلون إىل أمريكا وإسبانيا وبريطانيا واململكة العربية السعودية واألردن ومرص إ ّ
ال

((( الحر العاملي :محمد بن الحسن/وسائل الشيعة ،ج 5ص 225حديث /6396الطبعة األولى
1993م/مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث-بيروت.
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احترام مق ّدسات الديانات

إرسائيل فإهنا يف مأمن منهم ،أال يستطيعون أن يصلوها فع ً
أمرا آخر؟!
ال أم أن هناك ً

إنه سؤال جيب أن يطرح ويناقش وحي ّلل .إن نشاطات هذه احلركة ختدم إرسائيل
اللذ ِ
واليمني املتطرف يف أمريكاَ ،
ين استفادا منها يف الترسيع يف احتالل الدول اإلسالمية

وبسط نفوذمها يف املنطقة.

سامراء هدفها زرع الفتنة وإيقاف العملية السياسية يف
إن هذه األعامل األخرية يف
ّ

العراق ،ومنع قيام حكم تعددي مجاهريي فيه.

والفتنة إذا ظهرت يف العراق فإهنا ستنترش يف كل املنطقة ،ولألسف فإن النفوس

مهيأة لتقبل هذه الفتنة واالستجابة هلا ،فغالب املناطق اإلسالمية ال ختلو من متييز طائفي،

ومن تعبئة وتعبئة مضا ّدة ،ومن مشاكل قائمة بني األطياف وأتباع املذاهب املختلفة،
مجيعا أمام امتحان صعب،
وهذا هو الذي خيلق أرضية للفتنة
ً
ومناخا هلا ،وهنا نكون ً
علينا أن نعود فيه إىل العقل والقيم الدينية والتعاليم اإلسالمية ال إىل حاالت الغضب

واالنفعال ،فمهام تأملنا ملا أصاب مقدساتنا ومقامات أئمتنا Bفلن نكون أكثر تأمل ًا من
مراجعنا الكرام الذين أمروا بضبط النفس وحسن الترصف قي مثل هذه املواقف.

إذ إنه ال يصح ألحد أن يسرتسل مع العواطف واالنفعاالت غري املحسوبة ،يف

العراق وخارجه .وما هيمنا اآلن بالذات هو ما حيدث خارج العراق من ر ّدات فعل.

فنحن كمواطنني يف بلدنا جيب علينا أن نعرب عن سخطنا وأملنا ملا حصل ،ولكن ال

يتحول هذا الغضب والتألمّ ملشكلة بيننا وبني من نعيش معهم من إخواننا
أبدا أن
يصح ً
ّ
املواطنني.

متطرفون يرفضهم مجيع
ألن السنة ال
ّ
يتحملون هذه اجلريمة ،فمن قام هبا جمرمون ّ

يصح أن ننقل هذه الرصاعات إىل مناطقنا.
العقالء والواعني ،وال ّ

واستنكارا ملا حصل،
وشجبا
وقد وجدنا يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي إدانة
ً
ً

ثم إن اجلميع يدرك
ذلك ألن األئمة من أهل البيت Bموضع احرتام من مجيع املسلمنيّ ،
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فداحة وخطورة االعتداء عىل هذه األماكن ،وقد بادر الواعون واملسؤولون يف هذا البلد

بإدانته واإلعالن عن مشاركتهم لنا األمل والشعور باألسى ،وهلذا علينا أن نكون حكامء

ومتعقلني فيام نقوم به إزاء هذا احلادث األليم.

ترصف عقب احلادث املؤمل رغم
وقد أبدى أبناء جمتمعنا ـ واحلمد هلل ـ حسن ّ

فداحته وشدة وقعه عىل النفوس.

نسأل الله تعاىل أن ينقذ األمة من الفتن وأن ير ّد كيد األعداء إىل نحورهم ،وأن

يوفق لنهج الوعي والوحدة والوئام.

الفتنة الطائفية  ..رؤية وموقف
كلمة الجمعة بتاريخ  10صفر 1427هـ

ّ
حذر سماحة الشيخ حسن الصفار في كلمة الجمعة التي ألقاها ظهر الجمعة

10صفر1427هـ من ُن ُذر الحرب الطائفية التي ّ
يخطط األعداء إليقادها في العراق
لينتشر حريقها ويطال كل المنطقة ،وأشار قبل ذلك إلى أن المجتمع قد يكون ً
مهيأ

لتقبل هذه الفتنة إذا مارس أفراده االعتداء على بعضهم البعض بسبب االنتماء الديني
ّ
وش ّرع باسم الدين .ودعا سماحته في هذه
والمذهبي والفكري ومورس هذا االعتداء ُ
سويا في وجه ما ُيرسم لها
الكلمة إلى تكريس مفهوم الوحدة بين أبناء األمة للوقوف ًّ

من مخططات.

وهذا نص الكلمة:

قال الله العظيم يف حمكم كتابه الكريم﴿ :وإِ َذا فَع ُلو ْا ف ِ
َاحشَ ًة َقا ُلو ْا َو َج ْدنَا َع َل ْي َها
َ
َ
ِ
ال َي ْأ ُم ُر بِا ْل َف ْحشَ اء َأ َتقُ و ُلونَ َعلىَ الله َما َ
الله َأ َم َرنَا بهِ َ ا قُلْ إِ َّن الل َه َ
ال َت ْع َل ُمونَ ﴾ [سورة
َآباءنَا َو ُ
األعراف :اآلية .]28
تنشأ يف املجتمعات بعض الظواهر واملامرسات التي ينكرها العقل إن درسها وبحثها

بموضوعية ،فاملجتمعات السوية عاد ًة ما تتوقف أمام الظواهر واملامرسات التي حتصل يف
أوساطها ،فتخضعها للبحث والدراسة ،وذلك من خالل مراكز البحوث والدراسات

أي ظاهرة من الظواهر االجتامعية ،وأي
واالستبانات التي تنترش فيها ،والتي ترصد ّ
عادة من العادات ،حيث يدرسون تأثريها وظروف نشأهتا ،ثم يعطون الرأي حوهلا ،فإذا
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وضارة فإهنم
كانت هذه املامرسة صاحلة يتداعون لتشجيعها ونرشها ،أما إذا كانت سيئة
ّ
يفكرون يف طرق جتاوز املجتمع هلا.

وهذا ما نراه يف خمتلف املجتمعات املتحرضة من وجود مراكز لألبحاث

والدراسات امليدانية ملختلف الظواهر ،لكن بعض املجتمعات تستعيص العادات
والتقاليد االجتامعية فيها عىل البحث والدرس ،فام دامت العادة فيها قائمة وموجودة

أي
جمرد بحثها ودراستها ،ويعتربون ّ
فإن الناس يبقون مسرتسلني معها ،ويرفضون حتى ّ
وغالبا ما
تساؤل أو إثارة حوهلا كأنه نوع من اخلدش يف هويتهم أو التغيري يف منهجهم،
ً
تكون هناك مقاومة ألي تغيري ،وهذه سمة املجتمعات املتخلفة.

ويتعجب اإلنسان من التقارير التي تصدر يف تلك املجتمعات وكيف أهنم يرصدون
ّ

باألرقام والتحقيق كل اجلوانب التفصيلية يف حياهتم .فيشريون يف بعض تقاريرهم إىل

مستوى استهالكهم لآليسكريم ـ مث ً
ال ـ وعالقة انخفاض أو ارتفاع هذا املستوى باألمور
األخرى املرتبطة به.

أي حالة من
وهذه الدراسات واألرقام تستثري ذوي الرأي الختاذ املوقف جتاه ّ

املتقدمة فإنه يف الغالب ال يكون هناك
حاالت املجتمع .ولكن يف املجتمعات غري
ّ
ألي حالة من احلاالت
اهتامم بدراسة الظواهر وال بدراسة احلاالت ،وإنام يرتك التقويم ّ

لالجتهاد الفردي واملزاجي.

فحينام تريد أن تسأل عن جانب من جوانب هذه املجتمعات ال جتد هناك جهة

سواء االقتصادي أو التعليمي أو الثقايف ،فمختلف اجلوانب
مهتمة برصد ذلك اجلانب،
ً
ال يكون هناك رصد هلا يف الغالب وال يكون هناك استعداد ملناقشتها أو معاجلتها.

تبرير الممار�سات ال�سيئة:

يتحدث القرآن الكريم عن بعض املجتمعات التي ترفض حماكمة ممارساهتا عىل
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﴿وإِ َذا ف ََع ُلو ْا
ضوء املنطق والعقل ،وتلجأ إىل بعض التربيرات اخلاطئة ،يقول تعاىلَ :
ف ِ
َاحشَ ًة َقا ُلو ْا َو َج ْدنَا َع َل ْي َها َآباءنَا َوال ّل ُه َأ َم َرنَا بهِ َ ا قُلْ إِ َّن ال ّل َه َ
ال َي ْأ ُم ُر بِا ْل َف ْحشَ اء َأ َتقُ و ُلونَ
َعلىَ ال ّل ِه َما َ
ال َت ْع َل ُمونَ ﴾ .الفاحشة من الفحش ،وهو األمر القبيح املذموم الشديد يف
مذموميته وقبحه .ويشمل كل ما هو مذموم عق ً
ورشعا ،ولكن اصطلح إطالقه عىل
ال
ً
اجلرائم اجلنسية .ولكنه يف األصل اللغوي ويف االستخدام القرآين ال ينحرص يف هذا

واضح يف آيات القرآن
األمر ،وإنام يشمل كل التجاوزات املذمومة والقبيحة ،وذلك
ٌ
اإلحس ِ
ِ
ِ
ِ
ان َوإِي َتاء ِذي ا ْلقُ ْر َبى َو َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْحشَ اء َوالمْ ُ َ
نك ِر
احلكيم﴿ :إ َّن ال ّل َه َي ْأ ُم ُر با ْل َع ْدل َو ِ ْ َ
وا ْلب ْغ ِي ي ِع ُظ ُكم َلع َّل ُكم َت َذكَّ رونَ ﴾ [سورة النحل :اآلية﴿ ،]90قُلْ إِ َّنماَ حرم ر ا ْل َفو ِ
ش َما
اح َ
َ َ َ
َ َّ َ َ بيِّ َ َ
ُ
ْ َ ْ
َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن﴾ [سورة األعراف :اآلية. ]33
إ ًذا ،كل ما هو مذموم وقبيح هو يف نطاق الفاحشة حسب التعبري القرآين.

يذمه العقل بحيث لو ناقشناه من
ولذا ،فيكون معنى اآلية أهنم إذا فعلوا شي ًئا ّ

وجيها ،وكذلك لو ناقشناه من الناحية الرشعية ملا وجدناه
الناحية العقلية ملا وجدناه
ً

ثاب ًتا ،ولكنهم يع ِّللون أفعاهلم بأحد أمرين تذكرمها اآلية:

األولَ ﴿ :قا ُلو ْا َو َج ْدنَا َع َل ْي َها َآباءنَا﴾ :أي أمر ورثناه مما سار عليه السابقون ،وال

جمال للتغيري والتجديد فيه.

ولو بسطنا احلديث يف هذه النقطة لوجدنا أن خمتلف العادات والتقاليد لو ناقشناها

مع الناس من الناحية العقلية لكان اجلواب أهنم يامرسوهنا من باب التوارث ،حيث يعترب

املربر وامللزم لإلنسان عىل االستمرار يف هذه احلالة.
السري عىل هنج املاضني هو ِّ
﴿وال ّل ُه َأ َم َرنَا بهِ َ ا﴾ ،وهذا التعليل أسوأ من األول ،ففي كثري من األحيان
الثاينَ :
تربر بعض األعامل بالتربير الديني ،بحيث يقال بأن الدين هو الذي أمر هبا ،إن منطلق هذا
ِّ
مصلحيا ،حيث تكون هناك جهات سياسية
النوع من التربيرات يف غالبه يكون منطلقًا
ًّ
معينة تريد أن تستفيد من هذه احلالة فتعطيها صبغة دينية ،وقد تكون هناك جهات دينية
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فتكرس بعض املامرسات أو تسكت وتتغاىض
مصلحية حتاول تعزيز موقفها ومصاحلها ّ
عن بعضها اآلخر ،وتكون مثل هذه التربيرات وسيلتها يف مترير مثل هذه األمور.

رشع هذا
ويف بعض األحيان تكون هناك شبهة بحيث يعتقد البعض أن الدين هو َم ْن ّ

الواقع.

واآلية الكريمة تر ّد عىل مثل هذه االدعاءات فتقول﴿ :قُلْ إِ َّن الل َه َ
ال َي ْأ ُم ُر بِا ْل َف ْحشَ اء

َأ َتقُ و ُلونَ َعلىَ الله َما َ
مذموما إىل الله؟! ،إن هذا حمض
ال َت ْع َل ُمونَ ﴾ ،أي كيف تنسبون شي ًئا
ً
ا ّدعاء نابع من اجلهل.

االعتداء با�سم الدين:

يف كثري من األحيان عندما تناقش بعض األمور مع بعضهم ،وال يملك هذا البعض

أي دليل فإنه ال جيد ًّبدا من أن يقول لك بأن هذا أمر ديني ،ليوصد باب النقاش العقيل

عقليا يسند رأيه .وهذا تربير خطري يبينّ أن الدين
ويفر من املواجهة؛ ألنه ال يملك منطقًا ًّ
ّ
خارج منطق العقل وخارج منطق الفطرة.
ونرى مثل هذه احلالة يف أمور كثرية ،ولعلّ أسوأها موضوع الظلم والعدوان،

فحينام يكون هناك اعتداء باسم الدين ،فهذا من أسوأ أنواع حتميل الدين مما ليس فيه.

يربر االعتداء
فعندما نختلف مع اآلخرين يف الدين أو املذهب أو الرأي فهذا ال ِّ

عليهم أو مصادرة بعض حقوقهم.

ومن املؤسف أن نجد بعضهم يعطي الصبغة الرشعية عىل ما يقوم به من جتريح

وتسقيط لآلخرين ويعتربه تكليفه الرشعي.

لقد اعرتضت مرة عىل أحد األشخاص وهو ينال من إحدى الشخصيات املرموقة

مربر ًا ذلك بأنه يعمل بواجبه وتكليفه الرشعي ،فقلت يف
ويوجه هلا اهتامات باطلة ،فقال ِّ

الر ّد عىل فكرته :يف بعض األحيان ال ُيمكن لنا رؤية احلقيقة واضحة إال عندما نضع مكرب ًا

عليها ،متام ًا كالصورة الصغرية التي ال ُيمكن رؤية أبعادها إال بعد تكبريها .ورضبت له
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مثا ً
يمد يده
ال عىل ذلك فقلت :لو أن شخص ًا تبنى رأي ًا ّما ،وخالفه آخر ،فهل حيق له أن ّ
عليه إليذائه؟ فر ّد بأن هذا اعتداء ،وال جيوز االعتداء عىل اآلخرين ،فذكّ رته بأن تسقيط
اآلخرين هو نوع من االعتداء املعنوي ،وال يوجد عندنا يف الرشع ما جييز االعتداء عىل

سواء املادي منه أو املعنوي.
اآلخرين
ً

فإنه كام حيرم االعتداء بالرضب عىل اآلخرين حيرم االعتداء عىل كرامتهم وسمعتهم

كذلك.

األسلوب الصحيح يف مسألة االختالف يف الرأي أن يدافع اإلنسان عن رأيه ويبينّ
اخللل يف وجهات النظر األخرى ،أما أن يتجاوز ذلك باالعتداء عىل كل َم ْن ال يوافقه يف
الرأي فهو أحد مصاديق اآلية﴿ :وإِ َذا فَع ُلو ْا ف ِ
َاحشَ ًة َقا ُلو ْا َو َج ْدنَا َع َل ْي َها َآباءنَا َوال ّل ُه َأ َم َرنَا
َ
َ
مرشع يف
أحدا باالعتداء عىل اآلخرين من دون مربر ،إن االعتداء ّ
بهِ َ ا﴾ ،إذ إن الله ال يأمر ً
َاع َت ُدو ْا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ْاع َت َدى
اإلسالم يف حالة واحدة ،يقول تعاىل﴿ :ف ََم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم ف ْ
َع َل ْي ُك ْم﴾[سورة البقرة :اآلية .]194

الأعداء يوجهون الم�سلمين �إلى حرب طائفية

يف هذه الظروف تواجه أمتنا اإلسالمية ُن ُذ َر االحرتاب الطائفي ،حيث يريد
األعداء أن يصنعوا من ساحة العراق ساح ًة حلرب أهلية طائفية ،وهذه احلرب إذا

نشبت السمح الله فإهنا ستطال كل البقاع وكل البلدان اإلسالمية ،فاألعداء يرون

تلتف حول دينها،
اآلن كيف أن اإلسالم يشق طريقه ،وكيف أن املجتمعات اإلسالمية ّ
ففي االنتخابات الفلسطينية وقبلها يف االنتخابات املرصية ،ويف كل مرة حتصل فرصة

ليعلن الناس والءهم وانتامءهم ،فإهنم يعلنون ذلك للجهات التي يروهنا ممثلة لتوجههم

الديني.

هب
ويف اآلونة األخرية حينام حصلت اإلساءة إىل شخص رسول اللهّ A
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املسلمون يف كل مكان ينترصون لنبيهم.

إن األعداء يريدون أن يدخلوا إىل األمة اإلسالمية من خالل هذه الفتنة ،فإهنم
من خالل الدين يريدون تفريق األمة اإلسالمية وي ِ
نشئون حالة من االحرتاب املذهبي
ُ
الطائفي ،حيث حيصل اعتداء عىل مراقد مقدسة يف العراق ،تعقبه اعتداءات مشبوهة
عىل مساجد وجهات دينية ،وهكذا تستمر هذه الدوامة ،وكأهنا معركة مقدسات،

ومعركة دينية بني أتباع هذا املذهب وذلك املذهب .بينام هي يف الواقع مسألة مصالح

متطرفة تسعى لتخريب أمن األمة يف كل مكان من أجل متكني األعداء من
وتوجهات
ّ
األمة ،والصهاينة هم املستفيد األول واملستبرش بام حيصل وكذلك االحتالل األجنبي يف

ويربر تواجده.
العراق ،فهذا يمكنه من البقاء أطولِّ ،

ومن هذا املنطلق نحن نحتاج ـ وخاصة يف هذه املرحلة اخلطرية ـ إىل درجة عالية

من الوعي ،علينا أن ندرك أن ال مذهب يستفيد من هذه الفتنة وال دين ،وإذا كانت هناك
فائدة فهي ألعداء األمة ،يقول اإلمام عيل« : Eإن الله سبحانَه لمَ ي ِ
عط َأحد ًا بِفُ ر َق ٍة َخري ًا
ُ َ ُ ُ
ال ممِ َّ ن َب ِقي» (((  ،فال يمكن أن يكون االحرتاب َس َب َب خ ٍ
ممِ َّ ن َمضىَ َ ،و َ
حقيقيا
ري أو مكسب ًا
ًّ
َ
ألي طرف من األطراف ،ولذلك عىل الواعني من األمة أن يقوموا بدورهم املسؤول،
ّ
ففي بعض احلاالت تكون العواطف هي املسيطرة ،وكأن اإلنسان من أجل أن ينترص
لطائفته ومذهبه جيب أن يؤيد هذا الطرف عىل حساب ذلك الطرف ،ويف الواقع هذا ليس

وأي طائفة ،ألن احلرب اآلن ليست بني مذاهب وطوائف ،وإنام هي
ألي مذهب ّ
انتصارا ّ
ً
رصح به أكثر من
وتؤمن مصاحلها فيها ،وذلك حسبام ّ
بني قوى تريد أن هتيمن عىل املنطقة ّ

مسؤول أمريكي ،ومن بينهم وزيرة اخلارجية األمريكية التي كانت تبشرّ بام أطلقت عليه
«الفوىض اخلالّقة» ،فتقول بأن املنطقة حتتاج إىل «فوىض خالّقة» ألن هذه الفوىض هي

((( الموسوي :الشريف الرضي ،نهج البالغة/خطبة رقم /176الطبعة األولى / 1967دار الكتاب
اللبناني ـ بيروت.
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جديدا يف الرشق األوسط خيدم مصاحلهم.
وضعا
التي تصنع
ً
ً

يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان كغطاء للتغيري يف هذه املنطقة بام
إهنم
ّ

توجهاهتم ،فقبل أيام صدر تقريرهم السنوي حول وضع
خيدم مصاحلهم ويتناسب مع ّ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان يف العامل ،ووزعوا فيه االهتامات عىل هذا البلد وذاك البلد،

وتناسوا وأغفلوا الفضائح والفظائع التي شاهدها العامل عىل مرأى ومسمع يف غوانتنامو

يوميا يف فلسطني ،إهنم يتناسون كل ذلك
وسجن أيب غريب وسجن البرصة ،وما حيصل ًّ

ويتحدثون عن حقوق اإلنسان هنا وهناك.

إننا ـ كمسلمني ـ ال نرفض مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية ،وال ننكر حاجتنا

إىل ذلك ،ولكننا يف الوقت نفسه ندرك أنه ليست هناك مصداقية وحسن قصد بمقدار ما

التفوق الصهيوين.
قوة ّ
هناك رغبة يف السيطرة عىل املنطقة ،واحلفاظ عىل ّ

نوويا
قوة إرسائيل النووية ،ويعقدون اتفاقًا
اسرتاتيجيا ًّ
إهنم يغضون الطرف عن ّ
ًّ

مع اهلند ،ويسكتون عن كل األبحاث النووية للدول التي تدور يف فلكهم ،وإذا ما أرادت
دولة مستقلة مثل إيران أن تواصل أبحاثها النووية السلمية تقوم قيامتهم يف العامل .إنه

الكيل بمكيالني ،فأين هي املصداقية؟ كيف للشعوب أن تثق بمثل هذا األسلوب يف
التعامل ،ومثل هذا احلديث عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان؟!

وهلذا ،حتتاج األمة إىل يقظة ووعي حتى ال مترر هذه املخططات ،وحتى ال نعطي

الفرصة لنشوب هذه الفتن ،فإنه ال دين وال مذهب وال عقل يسمح بالقتل عىل اهلوية،

يقر استهداف األبرياء واملدنيني والناس بسبب االنتامء املذهبي.
إن اإلسالم ال ّ

وال ّ
مجد ضمريه وباع عقله للشيطان،
شك أن من يقوم بمثل هذه األعامل يكون قد ّ

وإال فإن القيادات الدينية ـ بشكل ال لبس فيه ـ أكّ دت عدم جواز قتل األبرياء ،وقد عبرّ
عن ذلك السيد السيستاين وبقية املراجع يف النجف األرشف.

وسبق أن نقلت وسائل اإلعالم عن املرجع السيستاين قوله :حتى لو أبيد نصف
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الشيعة يف العراق فإنه يرفض االنجرار حلرب طائفية.

الموقف تجاه بوادر الفتنة الطائفية:

وهذا يمثل املوقف الديني الواعي ،أما املامرسات خارج هذا السياق فهي مدانة

عق ً
ورشعا ،ونحن من واجبنا يف هذه املرحلة أمور:
ال
ً

األمر األول :أن ندعو الله ونرضع إليه بأن يقي إخوتنا يف العراق ،كل أبناء العراق

بعرهبم وكردهم ،بشيعتهم وسنتهم ،بمسلميهم وغري مسلميهم أن يقيهم رشور الفتنة،
ِ
ألهنا إذا وقعت ستقع عىل اجلميع ،يقول تعاىل﴿ :وا َّتقُ و ْا ِف ْت َن ًة َّ ِ
ين َظ َل ُمو ْا ِم ُ
نك ْم
ال ُتص َيب َّن ا َّلذ َ
َ
يفرج عنهم ويتجاوزوا هذه املحنة.
َخ َّ
اصةً﴾[سورة األنفال :اآلية .]25وأن ندعو الله أن ّ
األمر الثاين :أن نبذل جهودنا عىل مستوى الكلمة الطيبة ،وعىل مستوى النصح

لكل األطراف ،بأن يتجاوزوا هذا املأزق الذي أوقعهم فيه الظلمة.

األمر الثالث :السعي ملحارصة هذا احلريق ،فهناك من حياول نرشه يف كل مكان،

بحيث تعمم هذه املحنة ،ويراد تصويرها وكأهنا حرب بني الشيعة يف مقابل السنة أو
بالعكس ،وبالتايل تنترش أجواء متشنجة ومتو ّترة يف كل البلدان واملناطق.

إننا مطالبون بأن نكون واضحني يف مواقفنا ،فاملسألة يف العراق ليست مسألة

رصاع بني السنة والشيعة ،وإنام هي رصاع مصلحي ومؤامرات مشبوهة ،لذلك ال ينبغي

أن يؤثر عىل عالقة املسلمني مع بعضهم البعض يف املناطق األخرى ،وأن ال يكون ما
سببا للتشنج يف بلداننا.
حيدث يف العراق ً

حتليليا سي ًئا عن الوضع يف
كالما
ففي بعض األوقات ُي ّ
ستفز اإلنسان عندما يسمع ً
ًّ

العراق ،ولكن ينبغي أن نحافظ عىل حكمتنا وهدوئنا وال يستفزنا مثل هذا الكالم وأن

نستفز اآلخرين بموقف مضاد ،ألنه ليس من مصلحة أحد أن ينترش احلريق ـ ال سمح
ال
ّ
الله ـ ،وواجبنا أن نخمده ال أن نساعد عىل انتشاره ،وهذه مسؤولية العلامء واخلطباء

الذين خيطبون يف كل أنحاء اململكة ،وخاصة املواقع املهمة كاحلرمني الرشيفني ويف كل
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مواقع اململكة ،عليهم أن يتقوا الله يف الشعب العراقي ويف األمة اإلسالمية بشكل عام
بد أن
حتى ال تنتقل هذه التشنجات والتوترات من تلك الساحة إىل كل الساحات ،فال ّ

وحتيزنا بحيث
يكون الطرح ًّ
عاما وأن يطلب النرص لكل الشعب العراقي ،أما إذا انجررنا ّ
يعبئ اخلطيب الشيعي للدفاع عن الشيعة يف العراق ،واخلطيب السني يتحدث وكأنه

مهدنا ألن تنتقل املعركة إىل مناطقنا ،بينام الذي
يدافع عن السنة يف العراق ،هذا يعني أننا ّ
أي خلل
ينبغي فعله هو أن يتحدث اجلميع للدفاع عن كل الشعب العراقي ،وأن ُيدان ّ

مجيعا أن ندعو الشعب العراقي للوحدة،
واعتداء من ّ
أي طرف كان ،حيث جيب علينا ً
خاصة نحن يف اململكة ،فاململكة تتحمل مسؤولية كبرية ،ملوقعها اإلسالمي والعريب،

فيتوقّع منها أن يكون دورها دور توجيه الساحة العراقية نحو الوئام والوحدة ،والتفكري
يف مصلحة كل العراقيني بمختلف طوائفهم وانتامءاهتم.

وهذا ما نسمعه من القيادة يف هذا البلد ،ونأمل من اخلطباء والدعاة والك ّتاب

وغريهم أن يسريوا يف هذا االجتاه ،يف اجتاه احلديث عن الشأن العراقي باعتباره شأن ًا

مجيعا ،ال أن ينترص كل م ّنا للطرف الذي يعترب نفسه أنه امتداد له ،لنجد
ً
هيمنا ً
واحدا ّ

أنفسنا بعد ذلك يف ساحة تش ّنج وتو ّتر جديد.

يفرج عن املسلمني وير ّد كيد أعدائهم عىل نحورهم وأن
نسأل الله سبحانه أن ّ

يقطع أيادي الفتنة واإلرهاب عن بالد املسلمني.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

منطلقات الوحدة يف سيرة أهل البيتB
كلمة الجمعة بتاريخ  17صفر  1427هـ

حدد سماحة الشيخ حسن الصفار في كلمة الجمعة التي ألقاها ظهر الجمعة
ّ

17صفر 1427هـ في ذكرى استشهاد اإلمام الرضا Eالمنطلقات التي من خاللها
انطلق األئمة من أهل البيت ،Bفي اتجاه تحقيق الوحدة بين المسلمين ،وذكر أن من

تفرق المسلمين وتشتت أمرهم هو عدم اهتمامهم بدرس
أهم األسباب التي تقف وراء ّ
اآلليات والطرق لتحقيق الوحدة بينهم ،وكذلك مما يطرح بين فترة وأخرى على لسان
بعض العلماء من أن السبيل لتحقيق الوحدة هو فرض رأي على الجميع كطريق سليم

لتحقيق هذه الوحدة ...وهذا نص الكلمة:

سئل اإلمام حممد بن عيل اجلواد : Bملاذا سمي أبوك بِـ (الرضا) ؟ فأجاب: E

«ألنه ريض به املخالفون من أعدائه كام ريض به املوافقون من أوليائه» ((( .

الإمام الر�ضا Eتنفتح عليه كل الأمة

شخصية اإلمام عيل بن موسى الرضا Eـ الذي متر علينا اليوم ذكرى شهادته ـ

شخصية عظيمة وجليلة ،أمجعت األمة عىل فضلها ومكانتها ،وحتى يف حياته نال مكانة

مرموقة من التقدير واالحرتام عند خاصة األمة ومجاهريها ،وقلّ أن توفرت مثل هذه
((( العطاردي :الشيخ عزيز الله /مسند اإلمام الرضا ج 1ص/10الطبعة الثانية 1993م/دار الصفوة ـ
بيروت.
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الفرصة ألحد من أئمة أهل البيت.

فعىل الصعيد السيايس أتيحت لإلمام Eفرصةٌ ألن يشق طريقه يف وسط األجواء

السياسية ،حيث إن احلاكم آنذاك ،وهو املأمون العبايس بايعه بوالية العهد ،ضمن تفصيل
ومالبسات حتدث عنها املحققون والباحثون ،ولكن بالنتيجة فتحت هذه البيعة لإلمام

بد أن
الرضا Eأن يتواجد يف الوسط السيايس ،وحينام يتواجد Eيف وسط كهذا ال ّ
يفرض احرتامه وتأثريه عليه بشكل أو بآخر.

للتعرف إىل اإلمام واالستفادة
ومجاهري األمة من جهة أخرى كانت أمامها الفرصة
ّ

منه ،ألن العائق السيايس الذي كان يمنعهم من االنفتاح عىل األئمة تق ّلص يف عهد اإلمام
وليا للعهد ،فلم يعد الوصول لإلمام واالستامع إليه
الرضا Eيف السنوات التي كان فيها ًّ
حمظورا كام كان عند أكثر أئمة أهل البيت. B
أمرا
ً
واالستفادة منه ً

غالبا
كام أتيحت فرصة اللقاء ّ
خلاصة األمة من العلامء والفقهاء واملحدثني الذين ً

ما يكونون عارفني بفضل ومكانة األئمة Bولكن العائق السيايس واالجتامعي قد يمنع

بعضهم من االنفتاح عىل األئمة ،Bغري أن هذا العائق مل يكن موجود ًا يف عهد اإلمام
الرضا. E

وعامتها،
خاصتها
ولذلك أتيحت الفرصة لإلمام أن ينفتح عىل كل األمة،
ّ
ّ
وأن يطلّ عىل مجيع األوساط الدينية واالجتامعية بشكل عام ،وهذا ما نلحظه مما ينقله
السري عند مرور اإلمام الرضا Eبأرض
التاريخ من مواقف ،من ذلك ما تنقله لنا كتب ِّ
علميا ،فيه عدد كبري
بلدا
نيسابور ،فاملؤرخون يذكرون كيف أن أهل نيسابور ـ وكانت ً
ًّ

من العلامء واحلفّاظ والفقهاء ـ خرجوا ك ّلهم الستقبال اإلمام الرضا ،Eوحينام أطلّ

عليهم واستجاب لطلبهم يف أن حيدثهم حيث ذكر هلم احلديث املعروف بحديث سلسلة

متتد سلسلة سنده منه Eإىل أجداده إىل الرسول Aإىل جربيل عن الله
الذهب الذي ّ
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سبحانه وتعاىل« :ال إله إال الله حصني ،فمن دخل حصني أمن عذايب» (((  ،إن املؤرخني
يذكرون أن العلامء الذين كتبوا هذا احلديث القديس يف ذلك اليوم أكثر من عرشين ألفًا

من العلامء واحلفّاظ والفقهاء ،وهذا يكشف عن مكانة اإلمام واتساع الظروف لكي تعبرّ
وخاصتها عن احرتامها لإلمام وتقديرها له ورغبتها يف االستفادة منه.
مجاهري األمة
ّ

وهناك موارد كثرية تشري إىل هذا األمر وتوضح كيف أن اإلمام أتيحت له هذه
ِ
للموافق واملخالف ،فحتى َمن يف قلبه يشء عىل اإلمام ما كان يستطيع أن
الفرصة
يظهره ،ألن مكانة اإلمام فرضت نفسها ،ولذلك يقول اإلمام اجلواد Eأن الع ّلة يف
تسميته بالرضا أنه (قد ريض به املخالفون من أعدائه) من الوسط السيايس ومن العلامء

بد أن حيرتموا فيه
الذين كانوا يدورون يف فلك احلاكم حني وجدوا أنفسهم يف وضع ال ّ

اإلمام ويظهروا هذا االحرتام( ،واملوافقون من أوليائه) ،فقد كان املوالون لألئمةB

ال تساعدهم الظروف عىل إظهار هذا الوالء واالحرتام والتقدير ألهل البيت ،Bبل
كانت الظروف عكس ذلك ،فقد ورد عن اإلمام عيل بن أيب طالب Eأنه يقولَ :
«أ َّما إِ َّن ُه
ِ
ِ
وي ْط ُل ُب َما ال يجَ ِ ُد
َس َي ْظ َه ُر َع َل ْي ُك ْم َب ْعدي َر ُج ٌل َر ْح ُب ا ْل ُب ْل ُعو ِم ُم ْن َدح ُق ا ْل َب ْط ِن َي ْأكُ ُل َما يجَ ِ ُد َ
ِ ِ َ
ِ
وه و َل ْن َت ْق ُت ُل ُ َ ِ
ْ
الس ُّب ف َُس ُّبونيِ فَإِ َّن ُه ليِ َزكَ ا ٌة
فَا ْق ُت ُل ُ
وه أال وإ َّن ُه َس َيأ ُم ُركُ ْم ب َس ِّبي وا ْلبرَ َ َاءة م ِّني فَأ َّما َّ
و َل ُكم ن ََجا ٌة َ
وأ َّما ا ْلبرَ َ َاء ُة فَال َت َتبرَ َّ ُءوا ِم ِّني» ((( .
ْ
صعبا عىل شيعته أن
وكذلك يف زمن اإلمام الكاظم Eوالد اإلمام الرضا Eكان ً
يتقربوا منه ،فض ً
ال عن أن يظهروا احرتامهم وإجالهلم له.
يصلوا إليه أو ّ

بينام يف عهد اإلمام الرضا Eكان هناك انفراج يشري إليه اإلمام اجلواد يف هذه

الرواية.

((( الصدوق القمي :محمد بن علي بن الحسين/عيون أخبار الرضا ج 2ص /144الطبعة األولى
1984م/مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بيروت.
((( نهج البالغة ،خطبة .57

منطلقات الوحدة في سيرة أهل البيتB

48

لقب الإمامُ E
وكناه

والرضا هو أبرز ألقاب اإلمام ،Eأما كنيته فله اثنتان ،كان يكنى بأيب احلسن،

ولكن ألن والده اإلمام الكاظم ،Eكان يكنى كذلك بأيب احلسن فلتمييزه يقال أبو
احلسن األول لإلمام الكاظم ،وأبو احلسن الثاين لإلمام الرضا. C

وذكر الشيخ باقر رشيف القريش يف كتابه (حياة اإلمام الرضا) (ج ،1ص )25ـ

نق ً
ال عن بعض املصادر ـ أن اإلمام الرضا Eله كنية أخرى كانت تطلق عليه يف بعض

نادرا ،حيث كان يطلق عليه أبو بكر.
األحيان وإن كان ذلك ً

وأهل البيت Bمل يكن لدهيم تلك احلساسية أو العداء يف مسألة األسامء ،فهذه

احلساسية نشأت فيام بعد بفعل الظروف السياسية واالجتامعية ،فأصبح هناك فرز

مذهبي بني املسلمني امتد حتى لألسامء ،حيث هناك أسامء تستخدم يف هذا الوسط وال
تستخدم يف ذلك الوسط وبالعكس .بينام لو قرأنا حياة األئمة Bملا وجدنا هذه احلساسية

قائمة ،فالشيخ املفيد يف اإلرشاد حينام يتحدث عن أوالد األئمة يذكر كيف كان األئمة

يسمون أبناءهم بمختلف األسامء ،فأمري املؤمنني Eكان له ولد اسمه أبو بكر وآخر
اسمه عمر وله ولد اسمه عثامن ،وأبو بكر وعثامن ابنا عيل كانا من شهداء كربالء .ويذكر

الشيخ املفيد أن اإلمام احلسن Eلديه ولد اسمه عمرو وآخر اسمه عبد الرمحن وثالث

السجاد Eله ولد اسمه عمر وآخر اسمه عبد الرمحن ،واإلمام
اسمه طلحة .واإلمام
ّ

الكاظم Eله ولد اسمه هارون وآخر اسمه عبيد الله وله بنت اسمها عائشة .ولو قرأنا
كتب الرتاجم ،ككتاب أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني Dواطلعنا عىل فهرست

الكتاب لوجدنا العرشات يف أوالد األئمة وأسامء الشخصيات الشيعية هلم مثل هذه

األسامء بل وحتى اسم معاوية ويزيد.

وقد ولد اإلمام الرضا Eسنة  148هـ وكانت شهادته 203 Eهـ ،فعمره

الرشيف  55سنة.
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منطلقات الوحدة عند �أهل البيتB

اإلمام Eأتيحت له الفرصة يف اللقاء بالناس ،وهذا هو منهج األئمة ،Bالذي

هو منهج توحيد األمة والتعامل مع كل أبنائها ،فام كانت سريهتم أن حيتجبوا عن بعض

حصارا وعوائق مفروضة عليهم ،أما يف طبيعتهم
رشائح األمة أو فئاهتا ،كانوا يعانون
ً
وسريهتم وتوجههم فإهنم يامرسون األبوة للجميع ،فكانت قلوهبم عامرة بحب الناس
ومتطلعة إىل وحدة هذه األمة ،وأن تكون أمة واحدة كام أمرها الله تعاىل.

فام كان يشء يزعجهم أكثر من حالة اخلالف والفرقة يف وسط األمة ،فقد كانوا
ص َعلىَ
َأع َل ْمَ -أ ْح َر َ
س َر ُج ٌل – ف ْ
حريصني عىل وحدهتا ،يقول أمري املؤمنني « : Eو َل ْي َ
اع ِة ُأ َّم ِة محُ َ َّم ٍدُ A
اب وكَ ر َم المْ َ ِ
وأ ْل َفتِ َها ِم ِّني َأ ْب َت ِغي بِ َذلِ َك ُحس َن ال َّث َو ِ
وس َأفيِ بِا َّل ِذي
جمَ َ َ
آب َ
َ
ْ
َو َأ ْي ُت َعلىَ َن ْفسيِ » ((( .
مبدئيا ورؤية حيملها ،Eوما
جمرد شعار يرفعه ،Eبل كان موقفًا
ً
ومل يكن ذلك ّ

خاصا باإلمام عيل Eبل كان األئمة يسريون عىل النهج نفسه ،هنج احلرص عىل
كان هذا ًّ
الوحدة اإلسالمية اجلامعة ،وتقديم كل ما يمكن من تضحيات وأثامن من أجل اإلبقاء

عىل هذه الوحدة.

وهناك ثالثة منطلقات أساس تدفع األئمة Bإىل احلفاظ عىل هذه الوحدة:

المنطلق الأول :الديني المبدئي:

فاألئمة Bهم أعرف الناس بأغراض الدين ومبادئ الرشيعة ومقاصدها ،وبالتايل

هم أحرص الناس عىل حتقيق تلك األغراض والوصول إىل هذه املقاصد .والوحدة

اإلسالمية من أهم مقاصد الدين ومن أهم أهداف الرسالة املقدسة ،فهي ليست مسألة

تكتيكية أو عم ً
يتعبد اإلنسان من خالله إىل الله ،وآيات القرآن
ال وقتي ًا ،وإنام هي مبدأ ّ
((( المجلسي :محمد باقر/بحار األنوار ج 33ص 304حديث /554الطبعة الثالثة 1983م/دار إحياء
التراث العربي -بيروت.
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الكريم شاهدة عىل ذلك ،فهناك الكثري من اآليات التي تؤكد هذا األمر ،كقوله تعاىل:
﴿وإِ َّن ه ِذ ِه ُأمت ُكم ُأم ًة و ِ
اح َد ًة و َأنَا رب ُكم فَا َّتقُ ِ
ون﴾[سورة املؤمنون :اآلية  ]52ويف آية أخرى:
َ َ
َّ ُ ْ َّ َ
َ َ ُّ ْ
﴿إِ َّن ه ِذ ِه ُأمت ُكم ُأم ًة و ِ
اح َد ًة و َأنَا رب ُكم فَاعب ُد ِ
ون﴾ [سورة األنبياء :اآلية  ،]92ويقول يف آية
َ
َّ ُ ْ َّ َ
َ َ ُّ ْ ْ ُ
ثالثة﴿ :واعت ِصمو ْا بِحب ِل ِ
الله جمَ ِ ًيعا َو َ
ال َت َف َّرقُواْ﴾ [سورة آل عمران :اآلية  ،]103وكقوله تعاىل:
َ َْ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َ
اب
ين َت َف َّرقُو ْا َو ْ
اءه ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
اخ َت َلفُ و ْا من َب ْعد َما َج ُ
ال َت ُكو ُنو ْا كَ ا َّلذ َ
ات َو ُأ ْو َلئ َك لهَ ُ ْم َع َذ ٌ
َ
ِ
تصب يف هذا املجال.
يم﴾ [سورة آل عمران :اآلية  ،]105وغريها من اآليات الكثرية التي
ّ
َعظ ٌ
موجه لكل األمة وخمتلف الرشائح واملستويات،
واخلطاب املوجود يف اآليات ّ
ولكن املشكلة أن البعض يقرأ هذه اآليات والنصوص الرشيفة وكأهنا ختاطب غريه،

فيتصور أهنا ختاطب اآلخرين بعدم التفرقة وال تعنيه ،واملفرتض أن يلزم كل م ّنا نفسه
ّ

أو ً
ال قبل اآلخرين.

يتحدث عن الوحدة ويرفع شعارها ،ولكن عىل
ومن املفارقات أن جتد اجلميع
ّ

األرض ليس هناك أمة تعاين الرصاعات والترشذم كام تعانيه األمة اإلسالمية ،فأين هي

نداءات القرآن وأوامر الرشع؟ وأين ذهبت هذه القيمة؟

والذي يبدو يل أن السبب هو عدم وجود اهتامم بآليات حتقيق الوحدة وكيفية

تطبيقها عىل األرض.

فاملجتمعات التي حققت وحدهتا حققتها عن طريق االعرتاف بالتعددية واحرتام

الرأي اآلخر واختيار النهج الديمقراطي ،فحققوا وحدهتم عن طريق هذه اآلليات ،بينام

يف واقعنا اإلسالمي ـ لألسف ـ يتحدث الواحد م ّنا عن الوحدة وكأهنا تعني أن خيضع
الناس لرأيه وأهنا ال تتحقق إ ّ
ال هبذا الطريق ،فنجد بعض العلامء من إخواننا السنة يرصح

بأن األمة ال ت ّتحد إ ّ
يرشع
ال عىل مذهب أهل الس ّنة واجلامعة ،وهذا مكمن اإلشكال ،أل ّنه ّ
للطرف الشيعي بأن يقول أن األمة ال ت ّتحد إال عىل مذهب أهل البيت  ،Bونستمر عىل
نتقدم خطوة واحدة يف اجتاه الوحدة.
هذا النقاش والرصاع العقيم وال ّ
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إنام تقوم الوحدة إذا استطعنا ـ كمسلمني ـ الوصول إىل إطار عام جيمعنا ،بحيث

يبقى كل م ّنا عىل رأيه ومذهبه ،ولكن هناك قواسم مشرتكة جتمعنا ،أما أن نسعى لتحقيق
الوحدة عن طريق خضوع اجلميع لرأي واحد واجتاه واحد ،فهذا ال يمكن أن يكون ،وما
األول،
للقوة الدور ّ
دامت مل تتحقق الوحدة هبذا الطريق يف تلك العصور التي كان فيها ّ
فلن تتحقق يف هذا العرص وقد أصبحت نسائم التحرر والديمقراطية وحقوق اإلنسان

تعم أرجاء العامل.
ّ

وإن من يطرح هذا املبدأ ال يفهم الوحدة ،أو أنه ال يمتلك اإلخالص احلقيقي

فضاء ي ّتسع
عاما للجميع وخيلق
ً
للوحدة ،فمن خيلص ملبدأ الوحدة عليه أن يطرح ً
إطارا ًّ
ٍ
للجميع ،وإ ّ
حينئذ ال تكون صادقة وحقيقية.
ال فالدعوة

المنطلق الثاني :الوعي الح�ضاري

الوعي احلضاري هو الذي جيعل اإلنسان يفكر يف بناء حضارة وليس يف حتقيق

هدف جزئي معينّ  ،وهذا ما أراده اإلسالم ،فالديانة اإلسالمية هتدف لبناء حضارة
﴿وكَ َذلِ َك َج َع ْل َناكُ م ُأ َّم ًة َو َس ًطا ِّل َت ُكو ُنو ْا ُش َه َداء َعلىَ ال َّن ِ
اس
إسالمية ،تقول اآلية الكريمةَ :
ْ
الر ُس ُ
يدا﴾[سورة البقرة :اآلية .]143
ول َع َل ْي ُك ْم َش ِه ً
َو َي ُكونَ َّ
أهل البيت Bكانوا يمتلكون الوعي احلضاري ،ومعنى ذلك أن الوحدة

يرض باجلميع وال توصل إىل
واالجتامع هي التي تنفع اجلميع ،بينام الفرقة والرصاع ّ

املستوى املناسب.

وألن أهل البيت Bكانوا يمتلكون هذا الوعي وهذا الفهم كان إرصارهم عىل
ٍ
قط عىل ٍ
قوم ّ
اشتد
أمر
واحد إال ّ
كبريا ،يقول اإلمام احلسن« : Eإنه مل جيتمع ٌ
الوحدة ً

أمرهم واستحكمت عقدهتم» (((  ،ويقول أمري املؤمنني َ « :Eفإ َِّن اللهَّ َ ُس ْب َحان َُه َق ِد ْام َت َّن
َ
...ألنهَّ َ ا َأ ْر َج ُح ِم ْن كُ ِّل َث َم ٍن
األم ِة ِفيماَ َعق ََد َب ْي َن ُه ْم ِم ْن َح ْب ِل َه ِذ ِه األ ْل َف ِة،
َعلىَ جمَ َ َ
اع ِة َه ِذ ِه َّ
((( بحار األنوار ج 32ص 405حديث.369

منطلقات الوحدة في سيرة أهل البيتB

52

َ
وأ َج ُّل ِم ْن كُ ِّل َخ َطرٍ» (((  ،ويقول يف كالم آخر« :وإ َِّن اللهَّ َ ُس ْب َحان َُه لمَ ْ ُي ْع ِط َأ َحد ًا بِفُ ْر َق ٍة َخيرْ ًا
ممِ َّ ْن َمضىَ وال ممِ َّ ْن َب ِق َي» ((( .
يقدمه أهل البيت Bويطرحونه ،حيث ُيشعرون اجلميع بأن
هذا هو الوعي الذي ّ

مرضة ،ففي بعض األحيان تسيطر عىل اإلنسان املصالح
الوحدة مصلحة وأن التفرقة ّ
اجلزئية واملصالح اآلنية فيتجه يف اجتاه الفرقة واخلالف ،ولكن من يمتلك الوعي

احلضاري هو الذي يتجه يف اجتاه الوحدة وحيرص عليها.

المنطلق الثالث :طهارة نفو�س الأئمةB

من العوائق التي قد تكون عقبة يف حتقيق الوحدة بني أبناء األمة أن بعض أبنائها

قد يدرك أبعاد وأهداف الوحدة ،ولكن الطموح إىل بعض املطامع واملصالح كفرد أو

كمجموعة هي التي جتعله يميل عن طريق الوحدة ،ويسلك طريق الرصاع واخلالف من

ومكسبا معي ًنا ،أما أهل البيت Bفإن نفوسهم كانت طاهرة،
أجل أن حيقق مصلحة ّما
ً
ِ
الله لِ ُي ْذ ِه َب َع ُ
ريا﴾[سورة
يقول تعاىل﴿ :إِ َّنماَ ُي ِر ُيد ُ
س َأ ْه َل ا ْل َب ْيت َو ُي َط ِّه َركُ ْم َت ْط ِه ً
الر ْج َ
نك ُم ِّ
حب ملنصب أو ملوقع أو مصلحة أو مكسب.
األحزاب :اآلية  ،]33فلم يكن يف نفوسهم ّ
وهذه املطامع واملصالح واملكاسب الفردية هي التي جتعل البعض يسري يف طريق

االنشقاق واخلالف والرصاع ،ألن هناك مصالح يرجتيها من هذا األمر .أما أهل البيت

كانت نفوسهم طاهرة من هذه األنجاس واألرجاس ،ولذلك كانوا أحرص الناس عىل

وحدة املسلمني.

وقدموا أغىل األثامن من أجل أن حيافظوا عىل
فقدموا التنازالت والتضحياتّ ،
ّ

جدهم Aخري اجلزاء.
وحدة األمة اإلسالمية ،فجزاهم الله عن أمة ّ

وبالطبع ،يمكن احلديث عن موقفهم السيايس ،وكيف كانوا حريصني عىل إبعاد

((( نهج البالغة ،خطبة .192
((( نهج البالغة ،خطبة.176
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األمة عن االنقسام املذهبي والفكري ،ولكن احلديث حول هذا املوضوع حيتاج إىل بحث

هنجا وسلوكً ا وممارسة يف حياة أهل البيت. B
مستقل حتى يتبينّ أن الوحدة كانت ً
متر علينا ذكرى شهادة اإلمام الرضاE
ونحن ـ كموالني ألهل البيت Bـ إذ ّ
يثبتنا عىل واليتهم والسري عىل طريقهم،
ِّ
نجدد له العهد عىل املحبة والوالء ،ونسأل الله أن ِّ
يوحد كلمة املسلمني وأن
ونسأله سبحانه أن يرزقنا شفاعتهم وأن حيرشنا يف زمرهتم ،وأن ّ

ير ّد كيد أعدائهم ويقطع أيادي مثريي الفتن واالحرتاب بني املسلمني.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

استهدافات الحوار المذهبي
كلمة الجمعة بتاريخ  24صفر 1427هـ

الحوار في المسألة الدينية تحيط به عوامل مختلفة وال يعتمد على الجانب

يتصور ببساطة ،أن المنطق والعقل كفيل بأن
العقلي وحده ،فالبعض من الناس قد
ّ

أي نزاع في القضايا الدينية ،عن طريق الدليل والبرهان ،بين األديان أو المذاهب،
يحلّ ّ
والتوجهات،
تتعدد المدارس
وكذلك بين األطياف داخل المذهب الواحد حينما ّ
ّ

غالبا
ولكن الصحيح أن العقل هو ُبعد وجانب من المسألة الدينية ،وهناك أبعاد أخرى ً
يتحول في
ما يكون تأثيرها أكثر من الجانب العقلي ،فهناك البعد النفسي ،ألن الدين
ّ
أعماق نفس اإلنسان إلى قضية ذاتية ترتبط بأحاسيسه ومشاعره ،وتختلط بها ،ولذلك

دائما ألن يفصل في المسألة
فإن هذه المشاعر واألحاسيس ال تدع المجال للعقل ً
تشوش على عمل العقل ودوره ،بسبب انشداد اإلنسان إلى
الدينية ،وإنما تتدخل لكي ّ

تربى ونشأ عليه.
الوضع الديني الذي ّ

وهناك ُبعد آخر هو البعد االجتامعي ،فاإلنسان يعيش ضمن جمتمع ديني ،املسلم

ويرتبى ضمن جمتمعه املسيحي ،وهكذا
يعيش ضمن جمتمع املسلمني ،واملسيحي ينشأ
ّ
األمر يف بقية املذاهب ،فالسني يعيش ضمن البيئة السنية ،والشيعي يعيش داخل بيئته

الشيعية.

لذلك ،فإنه يف املسألة الدينية غالب ًا ما ال يكون التعامل مع اإلنسان كفرد ،بل مع
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بيئة اجتامعية كاملة ،ألن اإلنسان عادة ال ّ
حق
يفكر يف املسألة الدينية بمفرده :هل هي ّ
مؤثرا
أم باطل ،وإنام يأخذ بعني االعتبار انتامءه االجتامعي البيئي ،ويكون هذا االنتامء ً

ً
وضاغطا عليه ،ولذلك نجد يف القرآن الكريم أن الله سبحانه أمر نبيه حممد ًا Aأن يدعو

املشككني يف رسالته إىل التأمل االنفرادي حتى ال يكونوا حتت سيطرة ما يطلق عليه
ِ
ِ ٍ
وموا هللِ َم ْث َنى َوف َُرا َدى ُث َّم
العقل اجلمعي ،يقول تعاىل﴿ :قُلْ إِ َّنماَ َأع ُظ ُكم بِ َواح َدة َأن َتقُ ُ
َتت َف َّكروا ما بِص ِ
احبِ ُكم ِّمن ِج َّن ٍة﴾[سورة سبأ :اآلية .]46
َ ُ َ َ
والنبي Aهنا يطلب منهم أن يقوم كل شخص بمفرده ،وينزوي عن مجاعته
ّ
ويتفكر يف األمر بموضوعية بعيد ًا عن تأثري العقل اجلمعي.
وبيئته،

وهذا أمر صعب عىل أكثر الناس ،وهلذا جتدون أن احلوار بني أتباع األديان

غالبا ال يوصل إىل نتيجة حاسمة ،ألن املسألة ليست مسألة عقلية فقط ،بحيث
واملذاهب ً
مفرا من اإليامن ،ولو كانت املسألة كذلك فإن
يوضح الدليل فيها فال جيد الطرف اآلخر ًّ

نبينا حممد ًا Aعنده الدليل واملنطق ،والفصاحة والبيان ،فهو القائل« :أنا أفصح من نطق

املقومات ،ولكنه مل يستطع أن يغيرّ املجتمعات الدينية التي كانت يف
الضاد» ،عنده كل هذه ّ
عرصه ،فاملسيحي ظلّ عىل مسيحيته ،وكذلك اليهودي .نعم ،هناك بعض املجاميع منهم
قبلت الدعوة اإلسالمية ،ولكن بقي كيان اليهود كيهود وبقي كيان النصارى كنصارى،

أي
فإذا كان رسول الله Aمع وضوح احلق عنده ومع قدرته البالغة التي ال توازهيا ّ
احلق والتعريف به ،ومع ذلك مل يستطع تغيري الكيانات الدينية يف جمتمعه
قدرة يف معرفة ّ
موضوعي،
خارجي
فكيف بغريه؟ ،وذلك ال لقصور أو تقصري من قبله ،Aوإنام لعجز
ّ
ّ
وهلذا يذكر القرآن الكريم حادثة املباهلة ،وذلك حينام جاء وفد نصارى نجران وحاوروا

الرسول Aحول نبي الله املسيح Eفأوضح هلم الرسول Aباألدلة والرباهني ما يعتقده
متسك برأيه فلجأ
يف املسيح ،Eوناقشهم وحاورهم وأثبت هلم خطأ قوهلم ،لكن الوفد ّ

الرسولٍّ A
كحل هنائي إىل املباهلة ،ألن طريق احلوار العقيل واملنطقي مل يوصل إىل نتيجة
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فاجته معهم إىل صوب طريق آخر ،يقول تعاىل﴿ :فَمن حآج َك ِف ِ
يه ِمن َب ْع ِد َما َج َ
اءك
َ ْ َ َّ
ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َفقُ لْ َت َعا َلو ْا ن َْد ُع َأ ْب َناءنَا َو َأ ْب َناءكُ م َونِساءنَا َونِساءكُ م َو َأنفُ س َنا َ
وأنفُ َس ُك ْم ُث َّم ن َْب َت ِهلْ
َ
ْ َ
ْ
َ ْ
َف َنجعل َّلع َنةُ ِ
ِ
ني﴾[سورة آل عمران :اآلية .]61
الله َعلىَ ا ْل َكاذبِ َ
ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اب بِ ُك ِّل َآية َّما َتبِ ُعو ْا
﴿و َلئ ْن َأ َت ْي َت ا َّلذ َ
ين ُأ ْو ُتو ْا ا ْلك َت َ
ويف آية أخرى يقول تعاىلَ :
ِ
نت بِ َتابِ ٍع ِقب َل َت ُهم َو َما َب ْع ُض ُهم بِ َتابِ ٍع ِقب َل َة َب ْع ٍ
ض﴾[سورة البقرة :اآلية .]145
ق ْب َل َت َك َو َما َأ َ
ْ ْ
ْ

ح�سم الخالف الديني يوم القيامة

وهناك آيات كثرية يف القرآن الكريم تتحدث عن أن كلمة الفصل واإللزام يف

مرجوة ومؤخرة إىل يوم القيامة ،فلو أراد أهل األديان واملذاهب أن
اخلالف الديني
ّ
متعدد ،وال ألن
حيسموا اخلالف فيام بينهم يف الدنيا فلن يصلوا إىل نتيجة .ليس ألن ّ
احلق ّ

احلق ،ولكن ألن عوامل أخرى غري املسألة العقلية
األدلة والرباهني قارصة عن إثبات ّ

واملنطقية حتيط باملسألة الدينية .وهلذا تتحدث اآليات القرآنية برصاحة حول تأجيل
ِ
ِ ُ ٍ
وه فَال
نس ًكا ُه ْم نَاس ُك ُ
الفصل يف اخلالفات الدينية ،منها قوله تعاىل﴿ :ل ُك ِّل أ َّمة َج َع ْل َنا َم َ
ُي َن ِ
از ُع َّن َك فيِ َ
يم * َوإِن َجا َد ُل َ
األ ْم ِر َوا ْد ُع إِلىَ َر ِّب َك إِ َّن َك َل َعلىَ ُه ًدى ُّم ْس َت ِق ٍ
الله َأ ْع َل ُم بِماَ
وك َفقُ ِل ُ
َتعم ُلونَ * الله يحَ ْ ُكم بي َن ُكم يوم ا ْل ِقيام ِة ِفيماَ كُ نتم ِف ِ
يه تخَ ْ َت ِلفُ ونَ ﴾[سورة احلج :اآليات .]69 – 67
ُ
ُ َْ ْ َ ْ َ َ َ
ْ َ
ُْ
واملراد بال ُّنسك يف اآلية املامرسات العبادية ،فكل أمة هلا عباداهتا وطريقتها

أحرارا وخمتارين وهلم اإلرادة فيام
وطقوسها ،واملراد باجلعل اإلهلي أن الله خلق البرش
ً

يفعلون ،ونتيجة لذلك تتنوع اختياراهتم الدينية.
ِ
ويف آية أخرى يقول تعاىل﴿ :لِ ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِم ُ
الله
اجا َو َل ْو َشاء ُ
نك ْم شرِ ْ َع ًة َوم ْن َه ً
ِ
ِ
خل ِ
ات إِلىَ الله َم ْر ِج ُع ُك ْم جمَ ِ ًيعا
َاس َتبِقُ وا ا َ يرْ َ
لجَ َ َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َواح َد ًة َو َلكن ِّل َي ْب ُل َوكُ ْم فيِ َما آ َتاكُ م ف ْ
فَي َنب ُئ ُكم بِماَ كُ نتم ِف ِ
يه تخَ ْ َت ِلفُ ونَ ﴾[سورة املائدة :اآلية .]48
ُ ِّ
ُْ
ت ال َّنصارى َليستِ
ت ال َّنصارى علىَ َ شيَ ْ ٍء و َقا َل ِ
ت ا ْليهود َليس ِ
ويقول تعاىل﴿ :و َقا َل ِ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َْ
َُ ُ ْ َ
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لهِ ِ
ِ
ا ْليهود علىَ شيَ ْ ٍء وهم يت ُلونَ ا ْل ِكتاب كَ َذلِ َك َق َ ِ
ين َ
َالله يحَ ْ ُك ُم
ال َي ْع َل ُمونَ م ْث َل َق ْو ْم ف ُ
َُ ُ َ
َ ُ ْ َْ
ال ا َّلذ َ
َ َ
بي َنهم يوم ا ْل ِقيام ِة ِفيماَ كَ ا ُنو ْا ِف ِ
يه يخَ ْ َت ِلفُ ونَ ﴾[سورة البقرة :اآلية .]113
َْ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ويقول تعاىلُ ﴿ :ثم إِليَ َّ مر ِجع ُكم ف ََأح ُكم بي َن ُكم ِفيماَ كُ نتم ِف ِ
يه تخَ ْ َت ِلفُ ونَ ﴾[سورة آل
َّ
ُْ
َ ْ ُ ْ ْ ُ َْ ْ
عمران :اآلية . ]55
هذه اآليات الكريمة وأمثاهلا تقدم لإلنسان املسلم صورة حول طبيعة املسألة

وموضوعيا يف رؤيته وعرض دينه عىل اآلخرين ،وليستوعب
الدينية ،حتى يكون متواز ًنا
ًّ

مواقفهم الرافضة.

وهي ال تعني أن يتوقف اإلنسان عن التبشري بام يعتقده ح ًّقا ،وإنام تعني أن يضع

يتقبل اآلخرون رأيه فيام خيص دعوته الدينية،
اإلنسان يف اعتباره أنه ليس بالرضورة أن ّ

مهام كان بارع ًا يف عرض أدلته وبراهينه .وهناك آيات وروايات تنهى اإلنسان عن اجلدل
يف الدين إال بالتي هي أحسن ،يقول تعاىل﴿ :وال تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب إِ َّ
ال بِا َّلتِي ِه َي
َ
َأ ْح َس ُن﴾[سورة العنكبوت :اآلية  .]46ألن اإلنسان إذا أطلق العنان للرغبة يف جمادلة الناس يف
سوي مع اآلخرين ،والله تعاىل ال يريد
ينجر إىل أساليب ملتوية ،وتعامل غري
ّ
أدياهنم قد ّ
ذلك لإلنسان املسلم ،فقد ورد عن أئمتنا من أهل البيت Bروايات كثرية ِّ
حيذرون فيها
تالمذهتم وأتباعهم من املجادلة واملخاصمة يف الدين ،منها رواية عن اإلمام جعفر بن

حممد الصادق Eيقول ...« :فال ختاصموا الناس لدينكم ،فإن املخاصمة ممَ ْ َر َضةٌ للقلب،
ال ِدي من َأحببت و َل ِ
ك َّن الل َه يهَ ْ ِدي َمن َيشَ اء﴾[سورة القصص:
إن الله قال لنبيه﴿ :إِ َّن َك َ تهَ ْ
َ ْ ْ َْ َ َ
اآلية  ،]56وقالَ :
ني﴾[سورة يونس :اآلية  ...]99ذروا
اس َح َّتى َي ُكو ُنو ْا ُم ْؤ ِمنِ َ
﴿أف ََأ َ
نت ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
الناس فإن الناس أخذوا عن الناس» (((  .ويف قوله «فإن الناس أخذوا عن الناس» إشارة

إىل أن مصدر االعتقادات الدينية قد يكون األخذ عن اآلخرين وتقليدهم واتباعهم،

وليس نتيجة تفكري عق ٍّ
منطقي ،وقد يتضح لإلنسان خطأ فكرة ما لكنه يتمسك هبا
يل
ٍّ
((( بحار األنوار ج  2ص  133حديث.24
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اطمئنان ًا بمن يق ِّلده ويتبعه.

بالطبع ،فإن احلديث هنا عن توصيف الواقع ،بعيد ًا عن تقويمه من حيث الصحة

واخلطأ ،إذ من الواضح أنه جيب عىل اإلنسان أن يفكر يف املعتقدات واألمور الدينية

بموضوعية وتع ّقل ،وأن يستند إىل الدليل والربهان ،وليس التقليد واالتباع األعمى،

وال االستجابة للمؤثرات العاطفية والضغوط االجتامعية ،فالقرآن الكريم حيارب هذه
﴿بلْ َقا ُلوا إِ َّنا َو َج ْدنَا
احلاالت التي كانت متنع املجتمعات من القبول برساالت األنبياءَ .
َآباءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا َعلىَ آ َث ِ
ار ِهم ُّم ْه َت ُدونَ ﴾ [سورة الزخرف :اآلية .]22

الدعوة للحوار المذهبي

نقطة أحببت أن أثريها عىل ضوء ما نرشته وسائل اإلعالم من ترصحيات لبعض

يتحدثون عن استعدادهم للحوار مع بقية املذاهب
العلامء يف اململكة العربية السعودية وهم ّ
اإلسالمية ،كاملذهب الشيعي .كام نقلت ذلك جريدة الرشق األوسط عن الشيخ عبدالله

بن منيع عضو هيئة كبار العلامء يف عددها ( )9971الصادر بتاريخ ( 16صفر 1427هـ

  17مارس 2006م) وقد ثنى عىل طرحه مؤيد ًا الشيخ صالح السدالن عضو هيئةالتدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف العدد ( )9977الصادر بتاريخ

( 22صفر 1427هـ  23 -مارس 2006م) ،ومثل ذلك ما أعلنه الشيخ عبداملحسن
العبيكان املستشار القضائي يف وزارة العدل وعضو جملس الشورى يف مكاشفاته مع

جريدة املدينة ملحق الرسالة بتاريخ ( 17صفر 1427هـ  17 -مارس 2006م) .

سمعت ترصحيات أخرى يف لقاءات ثنائية مع العديد من العلامء يف اململكة
وقد
ُ

يتحدث هؤالء بأهنم موافقون عىل احلوار ويرغبون
العربية السعودية هبذا االجتاه ،وعندما ّ

تقدم وحالة إجيابية ،بعد أن كان املوقف السائد للمدرسة السلفية هو التحفظ
فيه فهذا ّ

جتاه اللقاء واحلوار مع الشيعة.
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استهدافات الحوار المذهبي
وليا للعهد
وهنا ال ّ
بد أن أشري إىل أن مبادرة خادم احلرمني الرشيفني منذ أن كان ًّ

بتب ِّنيه للحوار الوطني هي التي فتحت املجال وش ّقت الطريق ،وهكذا يكون للمبادرة
السياسية دور مهم يف إصالح الكثري من الواقع الذي تعاين منه جمتمعات األمة اإلسالمية،
كام أن خمتلف األوضاع اإلقليمية والدولية هلا تأثري يف الدفع هبذا االجتاه ،فنحن نشعر
بتفاؤل كبري ،ونستقبل هذه الدعوات اإلجيابية بالتقدير والرتحيب ،فهذا ما ك ّنا نطمح
إليه ويتطلع إليه كل مواطن حريص عىل مصلحة الوطن ،وكل مسلم غيور عىل وحدة

األمة.

�أهداف الحوار المذهبي

بخصوص مسألة احلوار يف املسألة الدينية املذهبية أريد أن أركّ ز عىل أهنا مسألة

يتحدد هدف
يتحدد اهلدف منه ،أما إذا مل
شائكة ،ولذلك يشرتط قبل بدء هذا احلوار أن
ّ
ّ
املرجوة.
احلوار وآلياته فإنه ال يصل إىل النتيجة
ّ

ويبدو يل أن بوصلة احلوار املذهبي ينبغي أن تتجه نحو ثالثة أهداف:

الأول :التعارف والفهم المتبادل:

فنحن نتحاور حتى يعرف كل م ّنا اآلخر عىل حقيقته ،ذلك ألن احلقبة السابقة

أوجدت الكثري من الغبش والتشويش ،فأصبحت نظرتنا إىل بعضنا البعض غري

يتصور عن اآلخر أشياء ليست واقعية ،وحياسبه عليها ويبني
موضوعية ،فكل طرف قد
ّ

املوقف جتاهه عىل أساسها دون أن يتأكد ويتبينّ  ،واحلوار يعطي الفرصة ألن يعرض كل
مذهب رأيه بوضوح.

الثاني :التعاي�ش ومنع الإ�ساءات:

أي
بأن ندرس صيغة التعايش بيننا عىل أساس االحرتام املتبادل ،وعدم إساءة ّ
طرف لآلخر ،أو انتقاصه ليشء من حقوقه.
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الثالث :خدمة الم�صالح الم�شتركة:

ٍ
ٍ
واحد ،وهناك مصالح مشرتكة جتمعنا يف هذا الوطن،
وطن
فنحن نعيش يف

ونحن أبناء أمة واحدة ،وهذه األمة هلا مصالح مشرتكة وتواجه أخطار ًا كبري ًة تستهدف
اجلميع.

ولذلك جيب أن نتحاور من أجل حتقيق هذه األهداف الثالثة ،أما إذا كان احلوار

هبدف أن ُيغيرّ أحدنا اآلخر ،فنتحاور ح ّتى يغري الشيعة شيئ ًا من مذهبهم ،ويتنازلوا عن
بعض مبادئهم ،أو أن يتخىل السلفيون عن يشء من مذهبهم ويرتكوا بعض قناعاهتم،
فهذا اهلدف ال يوصل إىل نتيجة ،واحلوار يكون عقيماً
نافعا ،وذلك
وضارا وال يكون ً
ًّ

لألسباب التي ذكرناها يف بداية احلديث ،كام أن املسألة الدينية املذهبية ليست منحرصة يف

أشخاص املتحاورين ،فمن املمكن أن يتحاور شخصان بمفردمها فيقتنع أحدمها بفكرة

اآلخر وينتهي اخلالف ،ولكن املذاهب تؤمن هبا جمتمعات وكيانات ،فكيف تقتنع هذه

املجتمعات وتغري قناعاهتا؟.

هذا جممل تصورنا ألهداف احلوار ،ونرجو أن يتبلور هذا التوجه ،وأن يتعاون

مجيعا ،حيث رأينا أن
اجلميع من أجل مصلحة اجلميع ،فالفائدة للدين والوطن ولنا ً
الرصاع والفرقة ال نتيجة فيها إال الدمار ،كام حدث يف لبنان والصومال ويف العراق

ومدمرة
دبت وتصاعدت فيه اخلالفات كانت نتائج ذلك خطرية
ّ
اآلن ،ويف كل جمتمع ّ

للجميع.

يوحد كلمة املسلمني وأن جيمع شملهم وأن ير ّد كيد
نسأل الله سبحانه وتعاىل أن ّ

أعدائهم ،وأن حيمي وطننا وبالد املسلمني من كل مكروه.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

أمن المجتمع يف خطر
كلمة الجمعة بتاريخ  1ربيع األول 1427هـ

جده رسول الله Aأنه
جاء عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق Eبروايته عن ّ

عز وجلّ ليبغض المؤمن الضعيف الذي ال دين له ،فقيل :وما المؤمن
قال« :إن الله ّ
الضعيف الذي ال دين له؟ قال : Aالذي ال ينهى عن المنكر» ((( .

منكر.

املنكر هو كل يشء ينكره الناس ويكرهونه ،فكل ما يرفضه الناس األسوياء فإنه
واملنكرات يمكن تقسيمها إىل قسمني :منكرات يرفضها كل أبناء البرش بام هم

عقالء ،ومنكرات ترفضها بعض املجتمعات ملنافاهتا لدينها أو تقاليدها.

فمث ً
ال نحن املسلمني نرفض بعض املامرسات ألهنا تتناىف مع ديننا ،لكن يف جمتمعات

أخرى ال تدين بديننا ال تعتربها منكرات ،فاألكل جهار ًا يف هنار شهر رمضان أمر مستنكر

مستنكرا يف جمتمع املسيحيني أو اليهود أو سائر املجتمعات
يف جمتمع املسلمني ،لكنه ليس
ً
األخرى ،وإنام نستنكره ألنه يتناىف مع تعاليم ديننا ،بينام هم ال يدينون هبذا الدين.

ويف بعض األحيان قد يكون هناك منكر خلصوصية مذهبية ،ففي املجتمع الشيعي

مث ً
ال نحرتم ليايل املناسبات الدينية ،التي تصادف ذكرى استشهاد أحد األئمة ،Bفلو
أن إنسا ًنا أقام يف إحدى ليايل هذه املناسبات ،كليلة وفاة الزهراء Fأو وفاة اإلمام

((( وسائل الشيعة ج 16ص  122حديث .21139
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منكرا ،ألنه يتناىف مع شعرية أو حالة دينية ،أما يف
عيل Eحفلة زواج فهذا يعترب يف جمتمعنا ً
منكرا ،لذلك
املجتمعات األخرى ممن ال يرون مثل هذا الرأي ال يعترب ذلك يف جمتمعهم ً
يوجد تفاوت يف مسألة املنكرات من جمتمع آلخر بسبب االعتبارات الدينية والتقاليد

االجتامعية.

العدوان من �أبرز المنكرات

وهناك منكرات يتفق أبناء البرش بمختلف أدياهنم ومذاهبهم وأعرافهم عىل

إنكارها ورفضها بام هم عقالء ،ومن أبرزها العدوان عىل األموال واألعراض ،وهذا
أمر ينكره كل البرش باإلضافة إىل حتريم األديان له ،ألن ذلك أمر ترفضه الفطرة اإلنسانية
والعقل السليم ،ويتناىف مع مصلحة أمن الناس واستقرارهم.

حتدان من انتشار املنكرات ،وعىل رأسها
ويف الرشيعة اإلسالمية فريضتان مهمتان ّ

العدوان عىل اآلخرين بكافّة أشكاله ،مها فريضتا األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فقد

ورد عن إمامنا الباقر Eأنه قال« :إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبيل األنبياء،
ومنهاج الصلحاء ،فريضة عظيمة هبا تقام الفرائض ،وتأمن املذاهب ،وحتلّ املكاسب،

وتر ّد املظامل ،وتعمر األرض ،وينتصف من األعداء ،ويستقيم األمر»
حموريا ،فهام فريضتان واجبتان كوجوب الصالة والصوم واحلج وسائر العبادات
دورا
ً
ًّ
(((

أي إن هلام

والفرائض ،لكنهام يقومان بدور احلامية واحلصانة لبقية الفرائض والواجبات.

تشدد عىل
وقد جاء يف القرآن الكريم وورد يف الس ّنة الرشيفة آيات وأحاديث ّ

عامة لرفض املنكر
هاتني الفريضتني ،وأن املجتمع املسلم ينبغي أن توجد فيه حالة ّ
اس َت ْأمرونَ بِالمْ َعر ِ
وللدفع باجتاه املعروف ،يقول تعاىل﴿ :كُ ن ُتم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
وف
ُْ
ُُ
ْ
َو َت ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ َ
توضح هذه اآلية أن مصدر اخلريية
نك ِر﴾[سورة آل عمران :اآلية  .]110حيث ّ
((( وسائل الشيعة ج 16ص  119حديث .21132
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تتميز به عن
يف األمة اإلسالمية هو قيامها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهو مما ّ

سائر األمم.

نكم ُأمةٌ ي ْدعونَ إِلىَ الخْ َ ِ وي ْأمرونَ بِالمْ َعر ِ
وف
﴿و ْل َت ُكن ِّم ُ ْ َّ َ ُ
ويف آية أخرى يقول تعاىلَ :
ُْ
يرْ َ َ ُ ُ
َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ َ
نك ِر َو ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم المْ ُف ِْل ُحونَ ﴾[سورة آل عمران :اآلية .]104
النصوص الداعية للقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر كثرية ،منها ما روي

أن رج ً
ال جاء إىل رسول الله Aوهو عىل املنرب ،فقال الرجل« :يا رسول الله َم ْن خري

الناس؟» فقال« : Aآمرهم باملعروف وأهناهم عن املنكر وأتقاهم هلل وأرضاهم» ((( .
«وما َأ ْعماَ ُل ا ْلبرِ ِّ كُ ُّل َها والجْ ِ َه ُاد
ومنها ما جاء عن اإلمام عيل بن أيب طالب Eأنه قالَ :
يل ال َّل ِه ِعن َد األم ِر بِالمْ َعر ِ
فيِ َسبِ ِ
وف وال َّن ْه ِي َع ْن المْ ُ ْن َك ِر إِال كَ َن ْف َث ٍة فيِ َب ْح ٍر لجُ ِّ ٍّي» ((( .
ْ
ْ
ُْ
هذه النصوص وأمثاهلا جيب أن تكون حارضة يف ذهن كل مسلم ونصب عينيه،
وجيب أن يرفض مجيع أشكال املنكرات ،وبشكل خاص أسوأها ،وهو ما يرتبط بالعدوان

شخصيا وال يتعداه لآلخرين ،من
عىل الناس ،فهناك بعض املنكرات قد يكون أثرها
ًّ

قبيل أن يستمع أحدهم إىل الغناء ،أو أ ّ
ال يؤدي فريضة الصوم ،فهذه املنكرات وأمثاهلا ال
غالبا ما يكون عىل الشخص نفسه ،أما االعتداء عىل
يستهني املسلم بانتشارها ،لكن أثرها ً
جدا ،وهي
أمن املجتمع وعىل أعراض الناس وأمواهلم ،فهذه منكرات عظيمة وكبرية ًّ
ِ
ين يحُ َ ِ
ار ُبونَ ال ّل َه
املصداق األبرز لعنوان اإلفساد يف األرض :يقول تعاىل ﴿إِ َّنماَ َج َزاء ا َّلذ َ
َو َر ُسو َل ُه َو َيس َعونَ فيِ َ
األ ْر ِ
ض ف ََسا ًدا َأن ُي َق َّت ُلو ْا َأ ْو ُي َص َّل ُبو ْا َأ ْو ُتق ََّط َع َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُهم ِّم ْن
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِخ ٍ
الف َأ ْو ُين َفو ْا م َن َ
األ ْر ِ
يم﴾[سورة
ض َذل َك لهَ ُ ْم خ ْز ٌي فيِ ُّ
الد ْن َيا َولهَ ُ ْم فيِ اآلخ َرة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
ْ

املائدة :اآلية .]33

((( الشيرازي :ناصر مكارم ،تفسير األمثل ج 2ص /481الطبعة األولى 1413هـ/مؤسسة البعثة -
بيروت.
((( وسائل الشيعة ج 16ص 134حديث .21170
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اختالل الأمن االجتماعي:

يف السنوات األخرية أصبحنا نعيش ظاهرة مرعبة ،هي تفشيّ االعتداء عىل النفوس

واألموال واألعراض.

وهذا أمر طارئ عىل جمتمعنا ،حيث ك ّنا نفتخر بأننا جمتمع يسوده األمن واالستقرار،

فمجتمعنا حمافظ ،والناس فيه ملتزمون باألحكام واألخالق اإلسالمية ،وهناك مؤسسات

أخبارا عن املجتمعات األخرى وما
رسمية ترعى هذا اجلانب األمني ،وعندما نسمع
ً
حيصل فيها من حاالت العدوان والرسقة والقتل واخلطف ن ّتجه إىل الله سبحانه باحلمد

تتفشى فيه مثل تلك الظواهر املرعبة.
والشكر ألننا نعيش يف جمتمع آمن وال ّ

أصبحت بعض مناطقنا وشوارعنا
أخريا ،فقد
ْ
ولكن يبدو أننا بدأنا نفقد هذه امليزة ً

وأسواقنا التجارية وح ّتى األحياء السكنية عرضة حلاالت االعتداء السافر والواضح عىل
األموال واألعراض .ومن املؤمل أن يكون مصدر هذه احلالة هم بعض العنارص من أبنائنا

وشبابنا ،حيث تكونت جماميع وعصابات يرسقون وينهبون ويعتدون عىل األعراض يف
واضحة النهار ،ويف شكل سافر .فيعتدون عىل أصحاب املحالّت التجارية يف بعض
خصوصا عندما يكون
متتد إليه أيدهيم،
األحيان ،ويشهرون عليهم السالح وينهبون ما ّ
ً

أجنبيا.
العامل يف املحل
ًّ

والصحف تطالعنا بني فرتة وأخرى بأخبار بعض اجلرائم من هذا النوع ،ومن

الطبيعي أن الصحف ال تنرش كل ما جيري ،بل ما يقع حتت يدهيا من معلومات.

إن حاالت االعتداء واستخدام العنف كانت نادرة يف جمتمعنا ،ولكنها أصبحت

اليوم منترشة وكثرية.

فقد حدثني أحد العاملني يف املحكمة الرشعية الكربى بالقطيف أنه يف السابق

يمر العام وال حتصل يف حمافظة القطيف إال حادثة أو حادثتني من حوادث القتل أو
كان ّ
العنف ،بينام يف السنة املاضية وحدها وصلت املحكمة أكثر من  26حالة قتل وعنف،
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وألسباب تافهة.

وربام قرأتم ما حصل عرص يوم األربعاء ( 29صفر 1427هـ) يف مدينة سيهات

حيث أقدم رجل يف الثالثينيات من عمره عىل إطالق النار من مسدسه باجتاه رأس مطلقته
لنزاع بينهام عىل حضانة طفلتهام الرضيعة ،ذات السبعة أشهر ،حيث انتزعها والذ بالفرار

تارك ًا أمها تسبح يف بركة من دمائها.

احلد وهذا املستوى؟!
كيف وصلنا إىل هذا ّ

لقد أصبح كثري من العماّ ل األجانب خيافون أن يسريوا يف الليل وحدهم ،وقد

متفرقة من جسمه ألن
رأيت بنفيس كيف أن أحد العاملني جاءين والدم ينزف من أنحاء ّ
وملجرد العبث!!
بعض األوالد رموه باحلجارة ،ألجل التسلية والضحك
ّ

االعتداء على الأعرا�ض

شاب ورجل يف
ك ّنا يف املايض نعيش حالة من الغرية االجتامعية ،بحيث إن كل ّ

ومستعد ألن يذود عن رشف جمتمعه،
البلد يشعر بالغرية عىل كل نساء وبنات املجتمع،
ّ
فريى كل بنت متيش يف الطريق أخته أو أمه أو ابنته ،فيدافع عنها وحيميها وحيرتمها.

مالئكيا ،ولكنها كانت
جمتمعا
نعم ،كانت هناك بعض احلاالت الشاذّة ،فنحن لسنا
ً
ًّ

قليلة ،ويف حدود ضيقة.

تتأبط حقيبة ،فيعتدون عليها
يمر بعض شبابنا عىل الفتاة فريوهنا ّ
بينام اآلن ّ
ويفر هؤالء
جراء سحب احلقيبةّ ،
تتعرض لالعتداء أو تسقط ّ
ويغصبوهنا حقيبتها ،وقد ّ
وكأهنم مل يفعلوا شي ًئا!!

فقبل أيام ـ فقط ـ نرشت الصحف أن حافل ًة ُتقلّ جمموعة من طالبات الثانوية

منازهلن اعرتضه أربعة من الشباب بسياراهتم وحارصوه ،إىل أن اضطر السائق إىل
إىل
ّ
التوقّف ،وأرادوا اهلجوم والدخول عىل البنات يف داخل احلافلة ،فأغلقه السائق ،فقاموا
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بكرس نوافذه القتحامه.

إىل أي حالة وصل األمر بمجتمعنا؟!!

إنني هنا ال أريد أن أرسم صورة سوداء قامتة ،وال أريد أن أ ّدعي بأن هذا حيصل يف

شاب وعىل كل فتاة ،ولكن هذه الظاهرة أصبحت
حي ومن قبل كل ّ
كل شارع ويف كل ّ
موجودة وبني ظهرانينا ،وإن مل تكن هناك وقفة صارمة جتاهها فهي ستزداد بدليل أن هذه

احلالة قبل سنة أو سنتني مل تكن هبذا احلجم واالنتشار ،ولكنها اآلن أصبحت هكذا ،وإذا

مل يكن هناك معاجلة سيكون الوضع أسوأ وأخطر ،لذلك جيب أن ّ
ندق جرس اإلنذار،
ونعلن حالة الطوارئ االجتامعية واألخالقية يف جمتمعنا.

إننا لكي نواجه هذه الظاهرة ال يمكننا أن نكتفي باجللوس يف املجالس و ُنظهر

تأملنا وحرستنا ،فهذا ال جيدي وال حيلّ املشكلة ،بل بالعكس ،فإن ذلك ينرش الرعب أكثر
يف النفوس ،وهذا الرعب هو الذي ّ
يمكن هؤالء أكثر ويوسع هذه الظاهرة ،إن علينا أن

ّ
نفكر ونتعاون ونجتهد يف استيعاب هذه الظاهرة اخلطرية.

دور الأجهزة الأمنية

تتحمل األجهزة األمنية املسؤولية األكرب يف معاجلة هذه الظواهر ،حيث ينبغي
ّ

واضحا ومشهو ًدا،
أن تضاعف جهدها ودورها ،ففي املايض كان دور األجهزة األمنية
ً
أي اعتداء.
كانت هناك حالة من الردع والرقابة،
الترصف الفوري جتاه ّ
ّ

تعودنا عليه من االهتامم من
ولكننا يف اآلونة األخرية افتقدنا ذلك املستوى الذي ّ

قبل بعض األجهزة الرسمية ،ملاذا؟ هل ألن قدرات وإمكانات هذه األجهزة ما عادت

توسع هذه املشاكل والقضايا؟
قادرة عىل مواكبة ّ

ّ
الشك أن كل جهاز حيتاج إىل رفد باإلمكانات كلام دعت احلاجة ،هل هناك نقص

يف القدرات واإلمكانات عند األجهزة األمنية؟!
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إن ما نعلمه أن حكومتنا جتعل األمن يف رأس األولويات ،فإذا كان هناك

نقص فال أعتقد أن احلكومة ستبخل عىل هذه األجهزة يف تقديم ما حتتاجه من الدعم

واإلمكانات.

أم أن اشتغال أجهزة الدولة بمواجهة اإلرهاب َشغَ َلها عن حفظ أمن املجتمع؟

وعن مواجهة اجلرائم؟

ّ
ّ
والشك أن مواجهته تستلزم جهو ًدا
الشك أن اإلرهاب خطر كبري عىل البلد،

فعال عىل هذا الصعيد ،وقد رأينا
كبرية ،وأجهزة البلد األمنية -بحمد الله -تقوم بدور ّ
كيف أحبطت هذه األجهزة ما كان اإلرهابيون ينوون فعله جتاه املنشآت النفطية يف بقيق،
وهو أمر يثلج قلب كل مواطن ،ألن هذه ثروة البلد وإمكاناته وأمنه.

أيضا كيف أن األجهزة األمنية ألقت القبض عىل جمموعة من املطلوبني
وسمعنا ً

ومن املرتبطني باجلهات اإلرهابية قبل أيام يف مناطق خمتلفة من البالد.

إن مواجهة اإلرهاب تستنزف جهو ًدا كبرية من األجهزة األمنية ،ولكننا نتساءل:

هل سبب ما نشهده من الرتاخي جتاه هذه اجلرائم يف املجتمع هو انشغال هذه األجهزة

األمنية بمواجهة اإلرهاب؟

ولكن أمن املجتمع الداخيل هو
إنه من املهم مواجهة اإلرهاب ،فهو أمر مطلوب،
ّ

اآلخر ال يمكن التساهل جتاهه ،وال التفريط فيه.
معها.

معا ،وبتعاون املواطنني
ونتمنى أن تكون أجهزتنا األمنية قادرة عىل القيام بالدورين ً
ونتساءل ثال ًثا :هل هذا التساهل الذي نجده بسبب ٍ
تراخ عند بعض املوظفني؟ إذا

مجيعا أن نتوجه إىل أجهزة
كان كذلك فإنه ال
يصح السكوت أمام هذا التساهل ،وعلينا ً
ّ
يصح لنا أن نسكت ،ألن املستويات العليا من
الدولة ،فهي املعنية بحفظ أمن املجتمع ،فال ّ
املسؤولني قد ال يعرفون بكل هذه التفاصيل ،وقد ال يكون هناك وضوح بمستوى تفشيّ
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هذه الظاهرة ،ولذلك عىل املواطنني أن يتواصلوا مع املسؤولني ويوصلوا إليهم ما جيري،

وأن يكون هناك تعاون بني املواطنني وخمتلف أجهزة الدولة ملواجهة هذه الظاهرة.

فنحن ال نشكك يف دور األجهزة األمنية وال نق ّلل من تأثريها وفاعليتها ،وال

ّ
يتحمل
نشك يف اهتامم املسؤولني يف أمن البلد واملجتمع ،لكننا نقول :إن املواطن جيب أن ّ
املسؤولية يف إيصال األمر إىل املسؤولني واحلديث معهم عىل خمتلف املستويات ،لكي

تأخذ هذه الظاهرة حقها من املعاجلة واالهتامم.

دور الأ�سرة

من يرتكب هذه اجلرائم ومن يقف وراءها هم من أبنائنا وشبابنا ،فأين هو دورنا؟

حارسا لكل بيت وحملّ وفتاة حلاميتهم
قوة ـ لن تستطيع أن تضع
ً
فالدولة ـ مهام أوتيت من ّ

من أي اعتداء ،وال أن جتعل عىل رأس كل شاب رشطي ًا يمنعه من أي انحراف ،فاألرسة
كثريا من
تتحمل مسؤوليتها ،فهؤالء الذين يمتطون الدراجات النارية ويرتكبون ً
جيب أن ّ
االعتداءات عىل املحالّت والفتيات واألجانبَ ،م ِن الذي أعطاهم ثمن هذه الدراجات
النارية؟ أليس آباؤهم ومن يعوهلم؟!

هل يعرف آباؤهم عنهم شي ًئا؟ هل يتفقدوهنم؟ هل يسعون لضبطهم؟

يف بعض احلاالت يفقد األب السيطرة عىل أبنائه ،ولكن الوقاية مطلوبة ،واالهتامم

واملحاسبة ،ولألسف إن ما حيصل هو العكس ،فحينام يضبط أحد األبناء يأيت أبوه لطلب
مدعيا أنه اتهّ م باط ً
ال ومل يفعل شي ًئا.
الوساطة لإلفراج عن ابنه،
ًّ

إننا يف هذا الوقت نحتاج إىل احلزم يف مثل هذه األمور وأن ال نخضع للعاطفة،

تفشيا لظاهرة القتل جيب أن نحزم يف عدم العفو لريتدع املجرمون ،فالقرآن
فعندما نرى ًّ
ِ
اص َحيا ٌة َي ْا ُأوليِ ْ َ
األ ْل َب ِ
اب َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُ ونَ ﴾[سورة البقرة:
الكريم يقولَ :
﴿و َل ُك ْم فيِ ا ْلق َص ِ َ
اآلية .]179
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إن العفو مطلوب والشفاعة من أجل اخلري مطلوبة ،ولكن ليس يف كل األحيان،
ال َت ْأ ُخ ْذكُ م بهِ ِماَ َر ْأفَةٌ فيِ ِد ِ
﴿و َ
ين ال ّل ِه إِن كُ ن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُنونَ
ففي أحيان أخرى نأخذ بقوله تعاىلَ :
بِال ّل ِه وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر﴾[سورة النور :اآلية .]2
َ َْ
فنحن نحتاج إىل الردع ،أما إذا وجد الشباب الطائشون واملجرمون بأن القضية

يشجع عىل االعتداء واالستمرار يف
ليست سوى أيام قالئل وخيرجون من السجن ،فهذا ّ
العدوان ،فاألرسة مسؤولة عن أبنائها ،بحيث هتتم هبم أكثر ،وكذلك بناهتا ،فاخلروج من

غري دا ٍع والتميش يف األسواق واصطحاب احلقيبة دائماً بشكل ظاهر مع معرفة ما جيري
يشكل خطرا عىل الفتاة ،وقد تنزلق بسببها يف ٍ
اآلن يف املجتمع قد ّ
مهاو خطرة.
ً

دور المجتمع

املجتمع بكل فئاته :العلامء واخلطباء والوجهاء واألثرياء ،ومن هلم حضورهم بني

رشحية الشباب أمثال املعلمني مطالبون بالقيام بدور بارز للحفاظ عىل جمتمعنا من هذه
الظواهر السلبية ،عىل هذه اجلهات أن تتوجه ملحاربة هذه الظواهر السلبية ،ينبغي أال

يؤسسوا جلان ًا لتطويق هذه
ينحرص دورهم يف خطاب وعظي مستهلك ،بل عليهم أن ِّ
تنسق مع أجهزة الدولة،
الظواهر ،نحن بحاجة إىل جلان تنشأ يف املجتمع حلامية األخالقّ ،
فلامذا نسكت عىل تسلل وانتشار املخدرات بني شبابنا وأبنائنا؟!

يف تاريخ ( 20حمرم 1427هـ املوافق  19فرباير 2006م) نرشت جريدة الوطن

يوميا  160مدمن ًا
مقابلة مع مدير مستشفى األمل بالدمام ذكر فيها أنه يراجع املستشفى ًّ

ألي جمتمع؟ أليس
عىل
ِّ
املخدرات ،وهنا لنا احلق أن نتساءل :هؤالء أبناء َم ْن؟ وينتمون ّ

هؤالء أبناؤنا؟

ونتحدث مع
املخدرات ،لنرصد هذه الظاهرة
ينبغي أن تكون عندنا جلان ملكافحة
ِّ
ّ

املتورطني فيها واملبتلني هبا ،لنوعي ونثقف ونحاول السيطرة عىل هذه الظاهرة.
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وكذلك جلان لتطويق ظاهرة التفحيط ،أال نعرف من يامرسها؟ أال نعرف عوائلهم؟

ملاذا نسكت إ ًذا؟

من املفرتض أن تتكون جلان هلذه املشاكل االجتامعية ،وعلينا يف هذه النقطة أن

نبذل ما نستطيع.

فاملجتمع مطلوب منه أن يؤ ِّدي دوره يف حلّ هذه القضايا واملشاكل ،وأتوجه

إىل املعلمني ـ وباخلصوص من هم يف املرحلتني املتوسطة والثانوية ـ وأطالبهم بالقيام

بدورهم يف الرتبية والتوجيه واإلرشاد ،فعىل املعلم أن خيلص يف أداء دوره وعمله كام

عىل العامل الديني أن يؤدي دوره ،ويشاركهم يف ذلك الوجهاء واألثرياء ،ومجيع اجلهات

املؤثرة يف املجتمع.

دعم م�شاريع التوعية

يف ليلة ذكرى وفاة الرسول 28( Aصفر 1427هـ) أقامت جلنة اإلمام

احلسن Eبالقطيف برنا ًجما إلحياء املناسبة ،ومن فقرات الربنامج عرض فيلم من إنتاج
توجه
شباب املنطقة حول كربالء ،بعنوان (حلم الرمال) ملدة  90دقيقة ،وكان هناك ّ
ِ
مرة ويف أكثر من مكان ،هذه الربامج
كبري ملشاهدة الفيلم ،بحيث ُطلب عرضه أكثر من ّ
يتجمع فيها شبابنا جيب أن تدعم ،هذه املجاميع من الشباب
واألنشطة التوعوية التي
ّ
الذين يتوقون للعمل االجتامعي والثقايف املثمر كثري ًا ما ال جيدون من يدعمهم.

إن املجتمع مطالب بأن يدعم هذه األنشطة اإلجيابية ،ألنه إذا مل يقم بذلك فإن
املجال سيكون مفتوحا أمام تلك األنشطة املنحرفة واملشبوهة ،يقول تعاىل﴿ :إِ َّن الحْ َ س َن ِ
ات
ً
َ
ي ْذ ِهبن السي َئ ِ
ات﴾[سورة هود :اآلية .]114
ُ ْ َ َّ ِّ
جيب علينا أن نعلن حالة طوارئ أخالقية واجتامعية ،وأن تتسع القوانني الستيعاب

هذه األنشطة للقضاء عىل الظواهر السلبية يف املجتمع ،فمن األنظمة القائمة التي نفّذت
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حي مركز بالتنسيق مع األجهزة
يف بعض املناطق «مراكز األحياء» ،حيث ِّ
يؤسس يف كل ّ
املخدرات ـ مث ً
ال ـ أو الرسقات،
الرسمية ،يتعاون فيه األهايل مع أجهزة الدولة ملكافحة
ِّ

مجيعا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وذلك للقيام بواجبنا ً

يصح أن
حقيقيا عىل أمننا وأخالقنا وأعراضنا ،وال
خطرا
فنحن نعيش اآلن
ّ
ً
ًّ
نتساهل.
وأيد محاة الدين ،واجعلنا يف بالدنا آمنني.
اللهم أصلح والة أمور املسلمنيّ ،
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

من توجيهات اإلمام الحسن العسكريE
كلمة الجمعة بتاريخ  8ربيع األول 1427هـ

وجهها ألتباعه وشيعته،
جاء في وصية لإلمام أبي محمد الحسن العسكريَّ E

قال فيها« :أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم واالجتهاد لله وصدق الحديث وأداء
األمانة إلى َم ِن ائتمنكم من َب ٍّر أو فاجر ،وطول السجود وحسن الجوار ،فبهذا جاء
محمد . Aص ُّلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأ ّدوا حقوقهم،
وحسن خلقه مع
فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأ ّدى األمانة
َّ

جروا إلينا
فيسرني ذلك ،اتقوا الله وكونوا زي ًنا وال تكونوا شي ًناُّ ،
الناس قيل :هذا شيعي ّ

كل مو ّدة وادفعوا عنا كل قبيح» ((( .

اإلمام احلسن العسكري Eعاش كآبائه الطاهرين حياة صعبة قاسية ،ولعلّ

أشد من حياة آبائه وأجداده يف بعض اجلوانب والظروف.
الصعوبة يف حياته ّ

ومن ذلك قرص عمره الرشيف ،فوالدته Eكانت سنة  232هـ ،وشهادته سنة

وجده اإلمام اجلواد Eمن
 260هـ ،مما يعني أن عمره Eكان  28سنة فقط ،فهوّ E
عمرا ،فقد استشهد اإلمام اجلواد وعمره  25سنة ،وهذا مما يدعم القول بأن
أقرص األئمة ً
رحيلهام Cعن الدنيا مل يكن بشكل طبيعي ،وإنام بعامل االغتيال والقضاء عىل حياهتام
خصوصا مع مالحظة الظروف واألجواء التي
بالسم ،وإن كانت اآلجال بيده سبحانه،
ً
((( الحراني :أبو محمد الحسن بن علي /تحف العقول عن آل الرسول Aص ،362الطبعة الخامسة
1974م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بيروت.
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كان األئمة Bيعيشوهنا يف ظل السلطة املناوئة هلم.

وباإلضافة إىل قرص عمر اإلمام العسكري Eفإنه عاش حالة احلصار طوال حياته،
وهذا أمر مل ِ
يعان منه آباؤه Bبمثل ما عاناه ،فبعض األئمة كانت تتاح هلم الفرصة بحيث
ال يكون فيها حتت رقابة السلطة ،كأن تكون حياته يف بدايتها بعيدة عن مركز السلطة،

فيكون يف املدينة مث ً
ال واخلليفة يف بغداد أو دمشق ،لكن اإلمام العسكري Eعاش حالة
املشددة من صغره.
حلصار والرقابة ّ

فحينام ُر ِّح َل مع أبيه اإلمام اهلادي Eبأمر املتوكّ ل العبايس من املدينة إىل سامراء
(سرُ َّ َمن رأى) كان عمره سنتني أو أربع سنوات فقط ،وكانت املنطقة التي ُأسكنوا فيها
وم ْن يقيم فيها يسمى (عسكري)
تسمى (عسكر)َ ،
منطقة اجليش واجلند ،ولذلك كانت ّ
نسبة إىل هذه املنطقة ،ولذلك أطلق عىل اإلمام هذا اللقب.

سامراء مل يكن هناك مجهور األمة وال نخبتها العلمية من الذين قد خيتلط هبم
ويف
ّ

اإلمام أو يلتفّون ويتعاطفون معه ،بل كانت عاصمة الدولة آنذاك ،فكان ّ
سكاهنا احلاكم

مع جنوده وحاشيته واملقربني إليه.

وشدد عليهام الرقابة،
وقد أبقى اخلليفة العبايس اإلمام اهلادي وابنه العسكري فيها ّ

وبقي اإلمام العسكري فيها إىل أن استشهد.

نتصور صعوبة الظروف التي قاساها اإلمام ،لدرجة أن بعض
لذلك يمكننا أن
ّ

مرتني
الروايات التارخيية تنقل أن اإلمام Eكان
ً
مفروضا عليه أن حيرض إىل ديوان احلاكم ّ

يف األسبوع ليثبت تواجده وحضوره.

وهذا ك ّله يبينِّ أن فرصة اللقاء اإلمام بالناس كانت ضعيفة ،والفرصة الوحيدة

كانت حينام يكون اإلمام يف الطريق عندما خيرج Eلبعض شؤونه أو إىل قرص اخلليفة،
وإال فإن الرت ّدد عىل اإلمام وزيارته كانت حمفوفة باملخاطر.

العامة مل يكن آم ًنا ،وهذا ما نستشفّه من رواية تنقل
وحتى اللقاء به يف الطرقات
ّ
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عنه Eأنه كتب إىل بعض شيعته يقول هلم« :أال ال ُي َس ِّل َم َّن ع َّ
يل أحد ،وال يشري إ َّيل بيده،
وال يومئ ،فإنكم ال ُتؤم َنون عىل أنفسكم» ((( .
نيت به» ((( .
وورد عنه Eأنه قال« :ما ُمنِ َي ٌ
أحد من آبائي بمثل ما ُم ُ
كثريا،
هذه الرقابة
ّ
املشددة عىل اإلمام ما تركت الفرصة ألن تستفيد األمة منه ً

وبالرغم من ذلك ،نجد عد ًدا ال بأس به روى عن اإلمام ،حيث ترجم السيد حممد
كاظم القزويني يف كتابه (اإلمام احلسن العسكري Eمن املهد إىل اللحد) ِلـ  242ممن
استفادوا من علمه ورووا عنه ،وهو عدد ال بأس به باملقارنة مع احلالة التي كان يعيشها

اإلمام.E

جدا ،فلذلك نجد أن أكثر من يكتبون عن
لكن ما وردنا عن حياته كان حمدو ًدا ًّ

شح املصادر ،يقول السيد حممد كاظم القزويني يف
سريته Eيشريون من البداية إىل ّ
مقدمة كتابه (اإلمام احلسن العسكري Eمن املهد إىل اللحد) > :ال أستطيع أن أعرف

والسري ،ويف
كيف ي ّتم تأليف هذا
الكتيب مع ق ّلة املواد التارخيية املوجودة يف الرتاجم ّ
ّ
بطون التواريخ واألحاديث؟<(((.

ومن الغريب أن نجد يف املقابل من يضيف إىل حياته Eأشياء حتتاج إىل حتقيق

وتثبت.
ّ

وهذه مشكلة نواجهها مع معظم ِسيرَ األئمة . B
من ذلك أنك جتد معظم من كتب عنه Eيف كتب الروايات يذكر هذه املكرمة

والفضيلة ،التي لو تأمل فيها اإلنسان يشك يف أساس صحتها ،حيث يذكرون أن املعتمد

دس السم لإلمام العسكري ،Eوالذي قد عاش فرتة
العبايس ،وهو الذي يروى أنه ّ
((( بحار األنوار ج 50ص  269حديث .34
((( القزويني :السيد محمد كاظم /اإلمام الحسن العسكري  Eمن المهد إلى اللحد ص  ،297الطبعة
األولى 1992م ،دار الكتاب اإلسالمي – بيروت.
((( المصدر السابق ص.6
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كثرت فيها الرصاعات السياسية بني العباسيني وبني األخ وأخيه أو األب وابنه من أجل
شهورا أو
سبب عدم استقرار احلكم ،بحيث ال يبقى اخلليفة إال
ً
احلصول عىل السلطة ،مما َّ
سنوات حمدودة .فقد نقل (أن املعتمد ترضع إىل اإلمام العسكري Eوسأله أن يدعو له

أن يبقى يف احلكم عرشين سنة ،ألنه رأى من سبقه من أسالفه من احلكام العباسيني كيف

كانت أيام حكمهم قصرية ،وكيف خلعوا وقتلوا رشَّ قتله؟! فدعا له اإلمام العسكريE

واستجاب الله دعاء اإلمام) ((( .

هذه الرواية تريد أن تربز أمرين ،مها:

األول :أن اإلمام مستجاب الدعاء من الله تعاىل.
الثاين :أن اإلمام يحُ ْ ِسن حتى مع أعدائه ويدعو هلم.

املتصور أن يدعو اإلمام Eلطاغية
وما يدعو للتشكيك يف هذه الرواية أنه من غري
ّ

اضطرارا وتقية لن يكون دعاء
ظامل وغري رشعي ،ولو كانت استجابة اإلمام ودعاؤه
ً

نابعا من قلبه وعن قصد وإرادة ،وبالتايل ال يستجيب الله تعاىل دعوة ليست من
اإلمام ً
القلب وغري مقصودة.

وتثبت.
وهلذا فإن هذه الرواية حتتاج إىل حت ّقق ّ

الإمام يملك �شخ�صية م�ؤثرة

كان اإلمام احلسن العسكري Eيملك شخصية مؤثرة ومهيمنة عىل من يلتقي به

السجانني
ويتعامل معه ،ويف هذه النقطة تروى العديد من الروايات ،منها ما ينقل عن أن ّ
سلوكيا ،وذلك
ـ أو املوكلني به عندما يأمر اخلليفة بسجنه ـ كانوا يتأثرون به ويتغريون
ًّ

كام ينقل أنه يف زمن املهتدي العبايس عندما جاء بعض العباسيني ملسؤول السجن الذي

توس ْع .فقال
وضع فيه اإلمام Eواسمه (صالح بن وصيف) وقالوا لهَ :ض ِّي ْق عليه وال ّ
((( اإلمام الحسن العسكري  Eمن المهد إلى اللحد ص .58
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صالح :ما أصنع به ،قد وكَّ ْل ُت به رجلني رشَّ َم ْن قدرت عليه ،فقد صارا من العبادة
والصالة والصيام إىل أمر عظيم .ثم أمر بإحضار املوكَّ َلينْ فقال هلام :وحيكام ،ما شأنكام يف
أمر هذا الرجل؟ فقاال له :ما نقول يف رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله ،ال يتك ّلم وال
يتشاغل بغري العبادة ،فإذا نظر إلينا أرعدت فرائصنا وداخلنا ما ال نملكه من أنفسنا فلام

العباسيون ذلك انرصفوا خائبني ((( .
سمع
ّ

يل بن ِ
ويف حادثة أخرى تنقل كتب التاريخ أنه :حبس أبو حممد Eعند (ع ِّ
اوتامش)

َ
وقيل
حممد عليه وعليهم السالم غليظ ًا عىل آل أيب طالب ـ
ـ وكان شديد العداوة آلل ّ

خديه له ،وكان ال يرفع برصه إليه
له :افعل به وافعل .قال :فام أقام إال يوم ًا حتى وضع َّ
ال له وإعظام ًا ،وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصرية وأحنهم قو ً
إجال ً
ال فيه ((( .

قوة وهيمنة شخصية اإلمام عىل قلوب الناس،
وهذه املواقف تكشف عن مدى ّ

ومؤثرا وفاع ً
ال بسلوكه
قويا يف شخصيته
وهكذا ينبغي أن يكون سلوك اإلنسان املسلم ًّ
ً

أكثر من كالمه ووعظه.

و�صايا الإمام الع�سكريE

اإلمام العسكري Eهو اإلمام احلادي عرش من أئمة أهل البيت ،Bووالد اإلمام

ممتدة من الزمن ،ولذلك فام ورد يف الوصية التي
املهدي Eالذي سيغيب عن شيعته مدة ّ
افتتحنا هبا احلديث عبارة عن منهج عام للشيعة يتعاملون َو ْفق َُه ويسريون عىل هديه يف

عرص الغيبة.

ويمكننا أن نستخرج من هذه الوصية ثالثة حماور:

((( أعالم الهداية ،اإلمام الحسن بن علي العسكري Eج 13ص /113الطبعة األولى 2004م/مؤسسة
التاريخ العربي – بيروت.
((( العكبري البغدادي :الشيخ المفيد اإلمام أبي عبدالله محمد بن محمد النعمان/اإلرشاد في معرفة
حجج الله على العباد ج 2ص/330-329الطبعة األولى 1413هـ/مؤسسة آل البيت Bإلحياء
التراث -قم.
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المحور الأول :االلتزام بالمبادئ والقيم
قلبيا فقط ،وإنام هو انتامء قيمي سلوكي ،وبالتايل فإن َم ْن ينتمي
التشيع ليس ً
انتامء ًّ
ّ

ملتزما بالقيم واملبادئ ،وال يكفي االنتامء العاطفي،
إىل هذا اخلط والتيار جيب أن يكون
ً

احلب ألهل البيت Bواملواالة هلم ،فالكثري من الروايات والنصوص تؤكّ د
من إعالن ّ
املحبة والوالء القلبي واالنتامء العاطفي ال
أن هذا ال حيقق العنوان وال جيدي،
فمجرد ّ
ّ

جيدي ،وإنام جيب االلتزام بالقيم ،ولذلك فإن أول ما يركّ ز عليه اإلمام يف هذه الوصية
هو مسألة القيم والسلوك امللتزم ،يقول« : Eأوصيكم بتقوى الله والورع يف دينكم
واالجتهاد هلل وصدق احلديث وأداء األمانة إىل َم ِن ائتمنكم».

المحور الثاني :االندماج في مجتمع الأمة

السلطات العباسية واألموية ومجيع السلطات املعادية ألهل البيت Bحاولت

عموما ،ح ّتى ال
أن حتارص أهل البيت Bوتبعدهم عن شيعتهم وأتباعهم وعن الناس
ً
يتفاعلوا مع مجهور األمة ويؤثروا فيهم.

عاما لشيعته بأن ال ينعزلوا عن األمة ،وأن يندجموا مع
يوجه اإلمام
ً
ولذلك ّ
خطابا ًّ

وعامة املسلمني ،فالبعض من الناس يرى يف االندماج والتداخل مع اآلخرين
مجاهريها
ّ
نوع ًا من الذوبان فيهم عىل حساب املبادئ .ويف الواقع ،إن املؤمن احلقيقي الذي حيمل
الوعي والبصرية ال خيشى عليه من الذوبان والتأثّر ،بل هو يف موقع التأثري يف اآلخرين.

يوجهون شيعتهم إىل االندماج والتداخل مع الناس يف جمتمعاهتم
ولذلك فاألئمة ِّ

وأوطاهنم ،وأال يكونوا فئة معزولة حمارصة ،وأ َّ
ال يعيشوا حالة االنطواء واالنكفاء عىل

أنفسهم.

وتشوه سمعته،
أي جمتمع ينعزل ويبتعد عن اجلمهور يسهل اتهّ امه بأي هتمة،
ألن ّ
َّ

بينام إذا اختلط مع الناس فإهنم يرونه ويتأكدون من وضعه وال تنطيل عليهم تلك التهم

والشبهات التي من املمكن أن تلقى من هنا وهناك.

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

87

ضده ،وسيكون عىل
ألي جمتمع خيلق أجواء معادية ّ
ومن جهة ثانية ،إن االنعزال ّ

العكس من ذلك لو كان هناك اختالط وتداخل فإنه تنشأ حالة من املو ّدة واأللفة والعالقة

اجليدة بني اجلميع.
ّ

وثال ًثا :إن االبتعاد عن الناس ال يوصل إليهم الفكرة بشكل جيد ،وتصبح أفكار

ومعتقدات وآراء ذلك املجتمع املنعزل مشوشة وغري مفهومة لدى اآلخرين ،بينام لو

كان هناك اندماج بني املجتمعات عىل اختالفها ستكون أفكار كل جمتمع معروفة بشكل
أوضح.

وخاصة يف هذا العرص الذي حدثت فيه تغريات جتعل اإلنسان
ولذلك نحن نؤكّ د ـ
ّ

أكثر ثقة بنفسه وأكثر أم ًنا واطمئنا ًنا عىل وضعه ـ أمهية مسألة االندماج واالنفتاح ،وقد

رأينا اآلثار الطيبة الكثرية ،فوجدنا كيف أن البعض من املؤمنني من أتباع أهل البيتB
حينام اندجموا مع اآلخرين استطاعوا أن يعطوا صورة مرشقة عن مذهب أهل البيتB

انطباعا حس ًنا لدى اآلخرين ،وهذا األمر يف مصلحة املجتمع املؤمن
وأتباعه ،وأن يرتكوا
ً

ويف مصلحة الرسالة التي نؤمن هبا.

وخاصة عىل املستوى الوطني ،وعىل مستوى املؤسسات
إن االندماج أمر مطلوب،
ّ

الوطنية والعالقات االجتامعية.

يتوجهون
ولذلك فإن ما نراه من حالة سلبية عند بعض الطلبة من جمتمعنا حينام َّ

للدراسة يف اجلامعات ،فرتاهم يتك ّتلون وينطوون عىل بعضهم ،بحيث ال تكاد جتد هلم

عالقات مع اآلخرين من أبناء املجتمعات األخرى إن هذه الظاهرة غري جيدة ،فنحن ال
نخاف من إبداء ما عندنا ح ّتى نبدو هبذه االنطوائية واالنعزال ،وخاصة مع هذه التطورات

ليتعرفوا إلينا.
نتعرف إىل اآلخرين ونرتك الفرصة لآلخرين ّ
اإلجيابية ،بل نحاول أن ّ

وقد رأينا أن من فوائد انفتاح البعض عىل اآلخرين أن دعاهم ذلك لتعرف مبدئهم

ّ
واالطالع حوله بشكل أفضل ،ألهنم حينام يلتقون اآلخرين فيسألوهنم
ومذهبهم والقراءة
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حتدي اإلجابة عن هذه االستفسارات،
عن عقائدهم وممارساهتم جيدون أنفسهم أمام ّ
فيقرأون ويبحثون ،وهذه ثمرة جيدة.

وهبذا ،فإن االنفتاح عىل اآلخر يكون من أسباب البصرية باملبدأ ،ووسيلة للتعريف

هبذا املجتمع وإيصال هذه األفكار واآلراء لآلخر.

ومن اخلطأ الكبري أن يبقى شبابنا يف اجلامعات أو موظفونا يف املناطق املختلفة

منكفئني عىل أنفسهم.

حيث عىل مسألة االندماج والتداخل مع اآلخرين،
واإلمام يف هذه الوصية ّ
يقول« : Eص ُّلوا يف عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأ ّدوا حقوقهم ،إن
وح ُس َن خلقه مع الناس،
الرجل منكم إذا ورع يف دينه وصدق يف حديثه وأ ّدى األمانة َ

يعود أتباعه بااللتزام بالقيم
فيرسين ذلك» ،وهذا معناه أن اإلمام يريد أن ّ
قيل هذا شيعي ّ
والسلوك الطيب بني الناس.

المحور الثالث :ح�سن ال�سمعة

يشوه ويرسم صورة خاطئة عن أتباع أهل
هناك عىل طول التاريخ من حياول أن ّ

البيت ،Bألغراض سياسية ،أو جلهله هبم ،أو لقناعة خاطئة ،وعلينا أن نعمل لتحسني
الصورة ،وأن تكون صورة هذا املجتمع حسنة أمام اآلخرين ،فهذه مسؤوليتنا.

يقول يف ذلك اإلمام العسكري« : Eاتقوا الله ،وكونوا زي ًنا وال تكونوا

شي ًنا»(((.

إن البعض يف جمتمعنا حينام يسمع حدي ًثا عن االهتامم بانطباع اآلخرين جتاه املذهب

هيمنا ما يقوله ع َّنا
واملجتمع ،يفهم ذلك فهماً خاط ًئا ويقول ـ إما عن جهل أو محاقة ـ :وما ّ
ود َو َ
﴿و َلن َت ْرضىَ َع َ
ارى َح َّتى َت َّتبِ َع
نك ا ْل َي ُه ُ
اآلخرون .أو يستشهد باآلية القرآنيةَ :
ال ال َّن َص َ
ِم َّل َت ُه ْم﴾ [سورة البقرة :اآلية  ،]120وهذا خلط لألوراق ،فليس صحيح ًا أن نقول إن السمعة
((( تحف العقول عن آل الرسول Aص.362
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حيسن سمعته،
احلسنة لدى اآلخرين ليست ّ
مهمة ،فاإلنسان املسلم كفرد ينبغي له أن ّ
واملجتمع املسلم كمجتمع ينبغي له ـ كذلك ـ أن يعطي الصورة املرشقة عنه كمجتمع.
ود َو َ
﴿و َلن َت ْرضىَ َع َ
ارى َح َّتى َت َّتبِ َع ِم َّل َت ُه ْم﴾
نك ا ْل َي ُه ُ
وبشأن اآلية الكريمةَ :
ال ال َّن َص َ
فإن معناها أن يلتزم كل إنسان بدينه ومبدئه وال يكون هناك مداهنة ومداراة عىل حساب
املبادئ والقيم .ومعناها أن اليهود والنصارى لن يكفوا عن الضغوط عليكم حتى

ترتاجعوا عن دينكم.

وهذا املعنى ال إشكال أو اعرتاض عليه.

ٍ
ولكن حينام ال ترتبط املسألة بأصول املبدأ واملذهب ،فتكون أمام ٍ
جائز أو فيه
أمر

شبهة استحباب ،ويف مقابل القيام هبذا األمر نخرس السمعة والنظرة الطيبة عند اآلخرين،

يرجح أهيام أوىل ،والرتجيح يقتيض يف هذه احلالة احلفاظ عىل السمعة
فعىل العاقل أن ّ
احلسنة.

فحينام يطلب من بعض متشد ِّدي املسلمني عدم القيام ببعض األعامل حتى ال

﴿و َلن
يكون انطباع املجتمعات الغربية وغري املسلمة
ً
انطباعا سي ًئا جييبون باآلية الكريمةَ :

ود َو َ
َت ْرضىَ َع َ
ارى﴾ ،وهذا موقف خطأ وغري وا ٍع.
نك ا ْل َي ُه ُ
ال ال َّن َص َ
هيتموا
واألمر نفسه ّ
موجه ألتباع مذهب أهل البيت Bالذين من املفرتض هبم أن ّ
العام اإلسالمي والعاملي.
بسمعتهم كمذهب وكمجتمع أمام الرأي ّ

مهتم بمصلحة هذا املذهب وهذا املجتمع،
إن َم ْن يبدي
ً
اهتامما هبذا األمر يعني أنه ّ

وال يعني ذلك أنه نوع من التنازل أو اخلضوع ،وإنام يعني احلرص عىل سمعة هذا املجتمع،

حتث عىل هذا اجلانب ،منها ما أوردناه من
ولذلك نرى نصوص ًا كثرية عن أهل البيتّ B

وصية اإلمام العسكري يف قوله« : Eكونوا زي ًنا وال تكونوا شي ًنا».

حتدثوا الناس بام ال يعرفون»((( ،أي بام يستنكرونه
ويف رواية أخرى عنهم« : Bال ّ

((( بحار األنوار :ج 2ص 77حديث.61
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منكم من أعامل وممارسات إذا مل تكن هذه املامرسات من أصول املبدأ.

استجر مو ّدة الناس إىل نفسه وإلينا»(((.
ورواية ثالثة تقول« :رحم الله عبد ًا
ّ

إن احلفاظ عىل السمعة وحتسني الصورة عند اآلخر هدف سا ٍم ينبغي االهتامم به،

إذا مل يكن عىل حساب األسس واملبادئ ،ولكنه من املمكن أن يكون عىل حساب بعض
األعراف والتقاليد واألمور اجلائزة ،ألن هناك ما يكون أرجح وأفضل ،وهلذا نجد مثل

هذه الروايات والنصوص وردت عن أهل البيت. B

نسأل الله سبحانه وتعاىل أن يثبتنا عىل واليتهم وأن حيرشنا يف زمرهتم.

وأيد محاة الدين واحفظنا واحفظ أوطاننا من
اللهم أصلح والة أمور املسلمني ّ

رشور املعتدين إنك أرحم الرامحني.

رب العاملني.
واحلمدهلل ّ

((( بحار األنوار ج 2ص 77حديث .62
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كلمة الجمعة بتاريخ  15ربيع األول 1427هـ

بالء ومعاناة عظيمة من قبل
لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يواجه رسولهً A

قومه الذين بعثه ال ّله إليهم لهدايتهم وإرشادهم.

بأن َم ْن حيمل رسالة اإلصالح
ويف ذلك درس وعربة جلميع املصلحني والرساليني َّ

فعليه أن يتوقّع األذى واملعاناة ،فإذا كان رسول الله Aعىل عظمة قدره ورسالته واجه
(((
ألي مصلح
ما واجه ،حتى ورد عنه Aأنه قال> :ما أوذي ٌ
أحد ما أوذيت< فهل حيق ّ

أن يتوقّع سري دعوته دون صعوبة ومعاناة.

وقد كانت أوجه املعاناة التي عاناها الرسول Aكثرية يف مسرية دعوته ،ومن

مفرداهتا اهتام قومه له باجلنون ،والرسول Aلوال ما حباه الله من خلق عظيم وحلم

حتمل أن تكال ضده مثل هذه التهمة ،وذلك ألنه حينام يقال إلنسان إنه جمنون فإن
كبري ملا ّ
ذلك يعني إلغاءه ،وأنه ال قيمة له وال حلديثه ،فاملسألة ليست هتمة يمكن النقاش حوهلا،

حتدث القرآن يف أكثر من آية عن اهتام قريش للرسول Aهبذه التهمة ،يقول تعاىل:
ولقد ّ
نت بِنِعم ِة رب َك بِمج ُن ٍ
ون﴾ [سورة القلم :اآليتان  ،]2 – 1ويف آية
﴿ن َوا ْل َق َل ِم َو َما َي ْس ُط ُرونَ * َما َأ َ ْ َ َ ِّ َ ْ
ِ
احب ُكم بِمج ُن ٍ
ون﴾ [سورة التكوير :اآلية  ،]22ويف سورة أخرى:
ثانية يقول سبحانهَ :
َ ْ
﴿و َما َص ُ
ون﴾ [سورة الدخان :اآلية  ،]14وآيات أخرى تشري إىل رواج
﴿ ُث َّم َت َو َّل ْوا َع ْن ُه َو َقا ُلوا ُم َع َّل ٌم مجَّ ْ ُن ٌ
((( الهندي :علي المتقي /كنز العمال ج 11ص  461حديث رقم /32160الطبعة الخامسة 1405هـ/
مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
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هذه التهمة وسعة انتشارها.

حينام ي ّتهم اإلنسان بمثل هذه التهمة التي يكون الغرض منها إسقاط قيمته واعتباره

عقليا يمكن أن يواجه به هذا االهتام ،لكن رسول
وإثارة انفعاله وغضبه ال جيد منطقًا ًّ

الله Aبام أعطاه الله من عقل راجح وحلم كبري تعامل مع هذه التهمة هبدوء وانفتاح،
اح َد ٍة َأن َتقُ وموا هللِ م ْث َنى وفُرادى ُثم َتت َف َّكروا ما بِص ِ
فيقول هلم﴿ :إِ َّنماَ َأ ِع ُظ ُكم بِو ِ
احبِ ُكم
َ َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
ُ
َ
ِّمن ِج َّن ٍة﴾ [سورة سبأ :اآلية  ،]46فيدلهّ م عىل هنج وأسلوب ملناقشة هذه التهمة التي من
بحد ذاته درس لكل مصلح وصاحب رسالة ومرشوع
املفرتض أهنا ال قيمة هلا.وهذا ّ
منفتحا وهاد ًئا مهام كان الطرف اآلخر
يتمسك بضبط األعصاب واهلدوء ،وأن يكون
ً
أن ّ
ِ
ومتوترا ،إذ ال خيار له ليوصل الرسالة جلميع العقول واألذهان إال أن يتعامل
مستف ًّزا
ً
مع مجيع مواقع الناس .إن الرسولُ Aأ ِم َر من قبل الله سبحانه يف هذه اآلية أن يوجه
بعيدا عن األجواء التي حتيط
هؤالء الناس إىل أن يعودوا إىل عقوهلم وأن يفكروا هبدوء ً

وجو عام فإنه يسوقه ويضغط عليه
جو انفعايل ّ
هبم ،ألن اإلنسان إذا كان يعيش ضمن ّ
﴿م ْث َنى َوف َُرا َدى﴾
باجتاه معينّ  .واآلية تشري إىل هذه النقطة ،لذلك تطلب منهم أن يقوموا َ
بعيدا عن الضوضاء والضغوط واألجواء املصنوعة ،فالله وهب اإلنسان عق ً
ال
ويفكروا ً
ُلي ْع ِم َله وال يعطله.

القر�آن ير ّكز على مرجعية العقل

وهذه نقطة أساس يركّ ز عليها القرآن ،أال وهي «مرجعية العقل» ،ففي آياته
الكثرية استنهاض للعقل وتأكيد لدوره ،كقوله تعاىلَ :
﴿أ َفلاَ َي ْع ِق ُلونَ ﴾ ﴿لِق َْو ٍم َي ْع ِق ُلونَ ﴾
﴿ َل َع َّل ُه ْم َي َت َف َّك ُرونَ ﴾ ﴿ َل َع َّل ُه ْم َي ْفق َُهونَ ﴾ .فالله تعاىل وهب اإلنسان هذا العقل ليفكر به

جيمده ،فال قيمة للعقل إذا كان اإلنسان يرتك لآلخرين يف أكثر املواقف أن يفكروا
وال ّ

بد ً
ال عنه.
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توجه اإلنسان أن يثق
إن النصوص الواردة يف القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة ّ

حجة باطنة لإلنسان.
تامة ،فالعقل ّ
بعقله ثقة ّ

يروى عن رسول الله Aأنه قال« :إنام يدرك اخلري كله بالعقل ،وال دين ملن ال عقل

له» ((( ،ويف رواية ثانية عنه« : Aاسرتشدوا العقل ترشدوا ،وال تعصوه فتندموا»(((،
وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :العقل رسول احلق» (((  ،وقال: E

«ال يغش العقل من استنصحه» ((( .

جيمدون عقوهلم ،وال يستخدموهنا يف أكثر القضايا،
لكن املشكلة أن أكثر الناس ّ

وربام يرجع ذلك ألسباب ،أذكر منها أربعة:
1 .1عدم املباالة وعدم الثقة بالعقل:

حيث يعترب البعض أنه ال يستطيع أن يرجح فكرة عىل أخرى؛ ألهنا فوق إدراكه

وال رأي له فيها ،فيستهني بعقله ،وال يثق بقدرته العقلية ،فيأخذ برأي اآلخرين.

بد من اإلشارة إىل أن بعض القضايا حتتاج إىل ختصص ،كاملسائل الطبية
وهنا ال ّ

والعلمية البحتة ،والعقل هو من يرشدنا إىل الرجوع إىل املتخصص فيها ،وهذا ال خالف

عليه .لكن احلديث حول ما إذا كانت هناك فكرة حول شأن عام يمكن لإلنسان أن يعطي
رأيه حوهلا ،ومع ذلك ال يبادر أو يستصغر عقله ،بينام األصل أن اإلنسان يستطيع أن

ّ
يفكر يف كل قضية ،برشط أن يتوفر عىل معرفة جوانبها وأبعادها.
2 .2ا َّتباع السلف

﴿بلْ
جيمد عقله اعتام ًدا عىل َم ْن سلفه من اآلباء واألجداد ،يقول تعاىلَ :
البعض ّ

((( بحار األنوار ج 73ص 158حديث .143
((( الريشهري :محمدي /ميزان الحكمة ج 6ص 401حديث /13077الطبعة األولى 1405هـ/مكتب
اإلعالم اإلسالمي ـ قم.
((( اآلمدي التميمي :عبدالواحد /غرر الحكم ودرر الكلم ج 1ص 21حديث رقم/326الطبعة األولى
1407هـ/مؤسسة األعلمي ـ بيروت.
((( نهج البالغة ،قصار الحكم .283
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َقا ُلوا إِ َّنا َو َج ْدنَا َآباءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِ َّنا َعلىَ آ َث ِ
ار ِهم ُّم ْه َت ُدونَ ﴾ [سورة الزخرف :اآلية  ،]22فتجد
البعض يقفل أمامك النقاش بحجة أن السلف قالوا يف هذه النقطة كذا وكذا ،وهذا

منطق خاطئ ،ألن املطلوب من اإلنسان أن ّ
يفكر كام فعل ذلك السلف ،فإن وجد ما

صحيحا اتبعه ،وإال خالفهم ،فقد ال يكون السلف مصيب ًا يف مسلكه ،يقول
قاله السلف
ً
تعاىلِ ِ :
يل لهَ ُ م َتعا َلو ْا إِلىَ ما َأ َنز َل ال ّل ُه وإِلىَ الرس ِ
ول َقا ُلو ْا َح ْس ُب َنا َما َو َج ْدنَا َع َل ْي ِه َآباءنَا
َ
َ
َ
َّ ُ
﴿وإ َذا ق َ ْ َ ْ
ال َي ْع َل ُمونَ َش ْي ًئا َو َ
اؤ ُه ْم َ
ال يهَ ْ َت ُدونَ ﴾ [سورة املائدة :اآلية .]104
َأ َو َل ْو كَ انَ َآب ُ
3 .3ا ِّتباع الزعامات

بعض الناس يبتلون با ِّتباع زعاماهتم السياسية أو االجتامعية أو الدينية ا ِّتباع ًا

فيجمد عقله لصالح رأي تلك الزعامات ،وهذا أمر أشار إليه القرآن الكريم،
أعمى،
ّ
َ
ِ َ
السبِي َ
ال﴾ [سورة األحزاب:
يقول تعاىلَ :
﴿و َقا ُلوا َر َّب َنا إ َّنا أ َط ْع َنا َسا َد َت َنا َوكُ برَ َ اءنَا فَأ َض ُّلونَا َّ
اآلية .]67
واعيا
إنه ال ّ
يصح لإلنسان أن ّ
جيمد عقله ا ِّتباع ًا لزعامة معينة ،وإنام عليه أن يكون ً

ومنتبها.
ً

لقد جاء احلارث بن حوط إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eبعد معركة

اجلمل يقول له« :أتراين أظن أصحاب اجلمل كانوا عىل ضاللة؟!» ،فأصحاب اجلمل
من الشخصيات املعروفة أيام الرسول ،Aففيهم أم املؤمنني عائشة وهي زوج رسول

الله ،Aوفيهم الصحابيان املعروفان طلحة والزبري ،فكيف يكون مثل هذه الشخصيات
املعروفة يف االجتاه اخلاطئ؟

فأجابه اإلمام عيل« : Eإنك مل تعرف احلق فتعرف من أتاه ،ومل تعرف الباطل

فتعرف من أتاه» ((( .

شخصا معي ًنا زعيماً أو
عامة الناس عندما يتخذون
ً
وهذه نقطة ينبغي أن يتنبه إليها ّ

((( بحار األنوار ج 34ص 311حديث.1081
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قدوة ،فليس من الرضوري أن تكون القيادات يف مجيع قراراهتا مصيبة ،فعىل الناس أال

اتباعا أعمى من دون وعي وبصرية ّ
ّ
وتفكر.
يعطلوا عقوهلم ،فيتبعون قياداهتم ً

والنصوص الرشيفة تشري إىل هذا املعنى ،حيث يروى عن نبي الله عيسى بن

مريم Eـ وهي رواية موجودة يف كتب الفريقني ـ أنه قال« :خذوا احلق من أهل الباطل،
وال تأخذوا الباطل من أهل احلق ،كونوا ن ّقاد الكالم» .وقد أوردها السيوطي يف الدر

املنثور (ج 2ص 310دار املعرفة – جدة 1365هـ) ،وابن عساكر يف تاريخ دمشق

(ج 47ص  440دار الفكر 1415هـ) والربقي يف املحاسن (ج 1ص  ،229دار الكتب
اإلسالمية) واملجليس يف بحار األنور (ج 2ص . )96

حقَ ،ف ْل َنقب ْلها منهم ،والعكس
فإذا كان هناك أناس يف مسار منحرف وقالوا كلمة ّ

أناسا من أهل احلق صدر منهم ما هو باطل فيجب أال نقبله منهم ،إ ْذ
صحيح ،فلو أن ً
عىل املسلم الواعي أن يزن احلديث وما يعرض عليه من آراء وأفكار .وكام وصف القرآن
ِ
ِ
َو َل ف ََي َّتبِ ُعونَ َأ ْح َس َن ُه﴾ [سورة الزمر :اآلية
الكريم املؤمنني العقالء بأهنم ﴿ا َّلذ َ
ين َي ْس َتم ُعونَ ا ْلق ْ
.]18
ويف هذا املعنى يقول اإلمام عيل« : Eاحلكمة ضالة املؤمن ،فاطلبوها ولو من

أحق هبا وأهلها» ((( ،ويف رواية ثانية« :احلكمة ضالة املؤمن فخذ احلكمة
املرشك تكونوا ّ
ولو من أهل النفاق» ((( .

4 .4االنسياق مع التيار:

قد ينتمي اإلنسان إىل مجاعة أو قبيلة فيأخذ بأقواهلم وما يدور يف أوساطهم دون

أي تفكري أو متحيص ،وهذه النقطة من املشاكل التي يعاين منها كثري من شبابنا وأبنائنا،
فيتأثرون بأجواء الصداقة والصحبة (الش ّلة) ،فيقومون بكثري من األعامل الطائشة بسبب
((( بحار األنوار ج 75ص  34حديث .115
((( نهج البالغة ،قصار الحكم .80
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تواجدهم يف هذه األوساط السيئة.

جانبا وسألناه عن رأيه فيام يقومون به الستنكره ،وأجابك
بينام لو أخذنا أحدهم ً

جريا مع اجلامعة.
بأنه يقوم به ً

إن علامء االجتامع املعارص يتحدثون عن «نظرية العقل اجلمعي» ،ويعنون هبا أن

اإلنسان حينام يكون ضمن مجع تسيطر عليه العقلية اجلمعية السائدة .وذلك ألن اإلنسان

ضمن اجلمع يلقي باملسؤولية عن كاهله ،وعىل العكس فيام لو كان فر ًدا ،حيث يرت ّدد يف
متعددة ،أما إذا كان مع اجلامعة فال يشعر
اختاذ املوقف وحيسب له حسابات من جهات ّ
بثقل املسؤولية ،ألن احلالة اجلمعية تشعر اإلنسان بأنه معذور ،فاملسؤولية ال يتحملها
اجلو
بمفرده ،وإنام اجلامعة ككل ،وكذلك بسبب وجود العدوى النفسية التي تنتقل يف ّ
مندفعا مع اجلامعة.
الذي حييط باألفراد ،فاإلنسان جيد نفسه
ً
العامة والسائدة
وباإلضافة إىل هذين السببني يوجد جانب اإلحياء ،حيث إن احلالة ّ

صحيحا.
توحي بأن ما يقومون به
ً

ِ
ِ ٍ
وموا لِ�َِّ َم ْث َنى َوف َُرا َدى﴾
وقد يكون يف اآلية الكريمة ﴿قُلْ إِ َّنماَ َأع ُظ ُكم بِ َواح َدة َأن َتقُ ُ

[سورة سبأ :اآلية  ،]46إشارة إىل جتاوز تأثريات العقل اجلمعي.

وهذه احلالة عند العرب يف اجلاهلية كانت مشكلة حقيقية واجهها الرسول،A

ويتحدث معه بشأن الرسالة ،وقد يقتنع،
ولذلك قد يلتقي الرسول Aأحد األفراد،
ّ

يقرر ألفراد القبيلة انتامءهم الديني
ولكن يتذكّ ر هذا الفرد أنه جزء من قبيلة ،ومن ّ
واملبدئي هو شيخ القبيلة ،ولذلك كان الكثريون يرت ّددون يف قبول اإلسالم ،ليس لعدم
العام السائد.
اقتناعهم به بقدر ما هو انقياد
للجو ّ
ّ
ولألسف ،قد نعيش يف بعض جمتمعاتنا العربية هذه الروح القبلية إىل اآلن ،فالقبيلة

تنتخب من يراه شيخها مؤه ً
ال لدخول الربملان.

وقد ال يكون االنتامء القبيل وحده هو ّ
املعطل للعقل ،فهناك االنتامء الفكري أو
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التوجه املعينّ فيه إجيابيات كثرية،
احلزيب ،فاالنتامء إىل الطائفة واحلزب واجلامعة ذات
ّ
ولك ّنه حيمل بعض السلبيات ،وبالذات إذا كان املنتمي غري وا ٍع ،بحيث يسري يف مسار
هذه اجلامعة دون أن ّ
يتفكر فيام يقوم به وما تتخذه هذه اجلامعة من قرارات ومواقف.

ويف هذه النقطة أشري إىل أن مسألة التقليد ال ختلو من الوقوع يف بعض األخطاء من

جامعا للرشائط جيب أن تكون مسألة
مرجعا
قبل البعض ،إذ من املفرتض أننا حينام نق ّلد
ً
ً
التقليد عملية واعية ،فنق ّلده يف جمال اخلربة واالختصاص ،وهذا ما يشري إليه الفقهاء يف
رسائلهم العملية ،فيذكرون أن التقليد مورده األحكام الرشعية الفرعية ،وال تقليد يف
أصول الدين ،وال تقليد يف حتديد املوضوعات اخلارجية.

ويف هذا املجال ،لو تواجد مث ً
ال شخص واملرجع الذي يق ِّلده يف مكان ال يعرفان

رجح املكلف جهة
فرجح املرجع جهة معينة أهنا اجتاه القبلة بينام ّ
بالدقّة جهة القبلة فيهّ ،

أخرى ،فال جيب يف هذه احلالة عىل املك ّلف الذي يق ّلده أن ي ّتبعه يف هذه املسألة ،ألهنا من
املوضوعات اخلارجية التي ال تقليد فيها.

وكذلك يف مسألة رؤية اهلالل ،إذا رأى املكلف هالل شهر رمضان أو اطمأن من

شاهدين عادلني ،ومل يثبت اهلالل لدى مرجعه ،فإنه جيب عليه العمل برؤيته واطمئنانه

وإن خالف املرجع.

ومن املفرتض أن هذه املسألة واضحة للجميع ،ولكن املشكلة أن الكثري من الناس

ال يأخذون ألنفسهم هذه الصالحية ،فينتظر كل يشء من املرجع ،وهذا بالضبط ما رأيناه

يف األسبوع املايض بخصوص ما أثري حول جواز االكتتاب يف أسهم إحدى الرشكات،
حيث يسأل أكثر الناس :ما فتوى املرجع يف االكتتاب يف هذه املؤسسة؟

وقد أجاب أكثر املراجع وفقًا للسؤال الذي ُو ِّج َه إليهم ،فإذا كتب يف صياغة

حترض عىل الفساد واإلفساد ،سيكون اجلواب باحلرمة ،وإذا
السؤال أهنا رشكة هلا أنشطة ّ
صيغ السؤال أهنا رشكة هلا أنشطة عادية ،كأي مؤسسة أخرى ،سيكون اجلواب باجلواز.
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إن بعض القضايا واملوضوعات قد حيتاج تشخيصها وحتديد رشعية ممارساهتا إىل

نوع من اخلربة ،ولذلك حيتاج كل جمتمع إىل أن يكون فيه جمموعة من أهل اخلربة وذوي
االختصاص حيددون املوضوعات اخلارجية ذات الطابع العام ،ألن املرجع ال يمكنه أن

يشخص وحيدد بالنيابة عن أهل البلد موضوعاهتم اخلارجية.
ّ

حيدد موقفه الرشعي منها،
إن املوضوعات الواضحة يستطيع كل مك ّلف بنفسه أن ِّ

كتشخيص حالة الرضر التي جتيز اإلفطار يف الصوم .ولكن املوضوعات التي حتتاج
إىل خربة ومعرفة بالقواعد الرشعية ذات العالقة حتتاج إىل جمموعة من نفس املجتمع

حتددها ،بحيث يوثق بتحديدهم وتشخيصهم للموضوع ،ويأيت يف هذا السياق دور
ِّ
حيددوا موضوعات الفتاوى،
الوكالء واملمثلني للمراجع يف جمتمعاهتم ،حيث يمكنهم أن ِّ
ويشخصوا الظروف يف جمتمعاهتم ،وقد تنطبق عىل بعض املوضوعات عناوين ثانوية ،فام

يكون جائز ًا أو مستحب ًا يف مكان وزمان ،قد ال يكون كذلك يف مكان وزمان آخر.

نسأل الله تعاىل أن يمنحنا البصرية يف دينه والتزام العمل بأحكامه إنه ويل

التوفيق.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

نحو مبادرات لخدمة المجتمع
كلمة الجمعة بتاريخ 22ربيع األول 1427هـ

في أعماق نفس اإلنسان نوازع وميول كثيرة ،بعضها باتجاه الشر ،وأغلبها باتجاه
﴿و َنف ٍ
اها﴾ [سورة الشمس:
ور َها َو َت ْق َو َ
الخير ،يقول تعالىَ :
ْس َو َما َس َّو َاها * ف ََأ ْل َه َم َها ف ُُج َ

اآليتان . ]8 – 7

وأي نازع وميل يف نفس اإلنسان حيتاج إىل اكتشاف وتنمية ورعاية .فنجد أن

بعض الناس تنبثق مواهبهم الفنية أو األدبية ،أو العلمية ،أو غريها ،وهي يف األصل

استعدادات موجودة يف عمق اإلنسان ،لكن هناك من يكتشفها وهناك من هيملها.

فمث ً
ال االندفاع إىل خدمة الناس والقيام بعمل اخلري موجود يف أعامق نفس كل

فينمونه ويستجيبون له ،فيصبحون كام
إنسان ،لكن بعض الناس يكتشفون هذا النازع ّ

عبرّ عنهم احلديث الرشيف مفاتيح للخري ،فعن أنس بن مالك Hقال :قال رسول
للرش ،وإن من الناس مفاتيح للرش مغاليق
اللهَّ : A
«إن من الناس مفاتيح للخري مغاليق ّ
للخري ،فطوبى ملن جعل الله مفاتيح اخلري عىل يديه ،وويل ملن جعل الله مفاتيح الرش

عىل يديه» ،وعن سهل بن سعد Hأن رسول الله Aقال« :إن هذا اخلري خزائن ،لتلك
اخلزائن مفاتيح ،فطوبى لعبد جعله الله مفتاح ًا للخري مغالق ًا للرش ،وويل لعبد جعله الله

مفتاح ًا للرش مغالق ًا للخري» (((  ،وجاء يف دعاء مكارم األخالق لإلمام زين العابدين:E
((( األلباني :محمد ناصر الدين /صحيح سنن ابن ماجة ،ج1ص ،96حديث 195وحديث /196
الطبعة األولى 1417هـ /مكتبة المعارف  -الرياض.
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ِ
يدي اخلري» (((.
«وأجر للناس عىل َّ

تنمية نوازع الخير

االجتاه إىل فعل اخلري حالة فطرية يف نفس اإلنسان ،لكن تنمية هذه احلالة حتتاج إىل

عوامل وأسباب ،منها:

1 .1توثيق الصلة بالله:

فاإلنسان كلام كان متص ً
راجيا لثوابه ورضاه ،خائفًا من عذابه وعقابه ،كان
ال بالله ً

دافعا له لعمل اخلري وخدمة الناس ،حيث يرجو بذلك نيل الثواب.
ذلك ً
2 .2الوعي االجتامعي:

اندفاعا نحو عمل اخلري ،ألن الوعي يرشد
امتالك الوعي جيعل اإلنسان أكثر
ً

شخصيا كام ينفع املجتمع الذي هو عضو
اإلنسان إىل أن إقدامه عىل العمل اخلريي ينفعه
ًّ

تقدم املجتمع عليه وعىل أبنائه.
فيه ،وبالتايل ينعكس ّ
3 .3األجواء الدافعة:

وتشجع هذه النوازع يف نفسه ،كام إذا وفّقه
هناك أجواء تدفع اإلنسان لعمل اخلري
ّ

دافعا له أن حياكيهم ويامثلهم.
الله لرفقة أهل اخلري ،حيث يكون ذلك ً
4 .4التشجيع االجتامعي:

يشجع عىل اخلري يكثر فيه املقبلون عىل عمل اخلري ،بينام املجتمع
املجتمع الذي ّ

يثبط ويعرقل الساعني لألعامل اخلريية تقل فيه الفعاليات اخلريية.
الذي ّ

أناسا
إننا نجد يف تارخينا اإلسالمي ويف تاريخ البرشية ،ويف حارضنا كيف أن ً

يوفقهم الله تعاىل لعمل اخلري وخدمة الناس ،ونجد آخرين يبخلون وال يقدمون خدمة

ألبناء جمتمعهم.

السجادية ،اإلمام علي بن الحسين ،Cدعاء مكارم األخالق ص /92الطبعة األولى
((( الصحيفة
ّ
1428هـ /أطياف للنشر والتوزيع  -القطيف  -السعودية.
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حيس ّ
بلذة وارتياح ،ويشعر بالسعادة
إن اإلنسان إذا ّ
نمى حب عمل اخلري يف نفسه ّ

وقدم خدمة لآلخرين ،كام يشعر ّ
باللذة َمن يربح يف جتارته ،أو
والغبطة كلام أنجز شي ًئا ّ

حيقق شيئ ًا من مصاحله ورغباته.

يشجعه عىل االستمرار يف عمل اخلري ويدفعه
وهذا الشعور بالفرح والسعادة هو ما ّ

باجتاهه.

لكن البعض من الناس ُيسلب الشعور بلذة عمل اخلري ،بل يثقل عليه القيام

بذلك.

ِ
أدبيا ،حيث
ولتقريب هذه الفكرة يمكن تشبيه هذا الشعور ب َمن يملك ًّ
حسا وذوقًا ًّ

يتذوق األدب ،بينام لو سمع القصيدة َمن
يطرب ويتفاعل لسامعه القصيدة الشعرية ،ألنه ّ

أدبيا لديه فإنه لن يتفاعل مع أجواء القصيدة بل قد يراها
ال معرفة له باألدب ،وال ذوق ًّ

مضيعة للوقت.

معرضا للفن التشكييل
وكذلك احلال يف الفن التشكييل ،فالبعض قد يدخل
ً

ال متفاع ً
فيتصفّح اللوحات املعروضة متأم ً
ال أمام كل لوحة ،وعىل العكس من ذلك

يمر شخص آخر عىل هذه اللوحات مرور ًا رسيع ًا ،ألنه ال يملك االهتامم والذوق
قد ّ

الف ّني.

إن التفاعل مع عمل اخلري من هذا النوع ،فبعض الناس يشعر ّ
بلذة إذا خدم إنسا ًنا

مرشوعا ،بينام البعض اآلخر ال يكرتث بمثل هذه األمور وال يتفاعل معها.
أو أقام
ً
واملبادرة لعمل اخلري تتجىل يف املظاهر التالية:

الدعوة �إلى الخير

يستطيع اإلنسان أن يكون باعث ًا نحو عمل اخلري ومشجع ًا عليه ،وذلك بدعوة

اآلخرين ودفعهم إىل القيام بام تتطلبه حاجات املجتمع.
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وكم من كلمة طيبة كانت سبب ًا خلري كثري وانجازات كبرية! يقول تعاىلَ :
﴿ألمَ ْ َت َر
ف ضرَ َ ب ال ّله م َث ً ِ
ٍ
ِ
ٍ َ
كَ ْي َ
السماَ ء * ُت ْؤتِ
َ ُ َ
ال كَ ل َم ًة َط ِّي َب ًة كَ شَ َجرة َط ِّي َبة أ ْص ُل َها َثاب ٌت َوف َْر ُع َها فِ َّ
ُأكُ َل َها كُ َّل ِح ٍ
ض ُب ال ّل ُه َ
ال لِل َّن ِ
ني بِإِذ ِْن َر َبا َو َي ِ
األ ْم َث َ
اس َل َع َّل ُه ْم َي َت َذكَّ ُرونَ ﴾ [سورة إبراهيم:
اآليتان .]25-24
وقد ورد يف احلديث عنه« : Aالدال عىل اخلري كفاعله» (((  ،وعنه« : Aمن ّ
دل

عىل خري فله مثل أجر فاعله» (((  ،بالطبع فإن تشجيع اآلخرين عىل عمل اخلري ،ال يأيت

من فراغ وال يقوم به كل أحد ،إنام يتب ّناه من حيمل تط ّلعات اخلري ،وهيتم بقضايا املجتمع،
ويكون ذهنه منشغ ً
ال بخدمة الناس ،فتنطلق الدعوة إىل اخلري من أعامق قلبه ،بصدق
واهتامم ،مصحوبة بجهد ذهني لعرضها عىل شكل مرشوع عميل قابل للتطبيق والتنفيذ.

لقد كان املرجع الديني الراحل السيد حممد الشريازي Dأروع نموذج عرفته يف

جمال الدعوة إىل اخلري .فال يكاد يلتقي به شخص إ ّ
ال ويطرح عليه مرشوع ًا يتناسب مع
وضعه وبيئته ،إما تأليف كتاب ،أو إنشاء مسجد ،أو إقامة مؤسسة ،أو تب ّني حركة باجتاه

خدمة دينية أو اجتامعية.

وسبحان الله ،كان ذهنه وقاد ًا وكأنه خمزن أفكار ومشاريع ،وكان يبذل جهد ًا

بالتصدي لعمل خري ،عرب ذكر النصوص الدينية،
يف إقناع من خياطبه فرد ًا أو جمموعة،
ّ
واستعراض احلقائق واألرقام ،واستحضار القصص والشواهد.

وقد رأيت وقرأت عن كثريين من العاملني الذين تفاعلوا مع تشجيعه ودعوته،

وحتققت عىل أيدهيم انجازات وخدمات كبرية يف خمتلف ميادين خدمة اإلسالم

واملسلمني.

((( وسائل الشيعة ج 16ص 123حديث .21145
((( السجستاني :الحافظ أبو داؤد/سنن أبي داؤد /ج 2ص 755حديث /5129الطبعة األولى 1409هـ/
دار الجنان  -بيروت.
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ال�سعي والمطالبة

املتصدية
هناك أمور كثرية حيتاجها الناس يمكن أن تقوم هبا الدولة ،أو اجلهات
ّ

ألمور الدين واملجتمع ،ولكن تنفيذها بحاجة إىل من يطرح االقرتاح ويطلب ويتابع

التنفيذ.

إن اجلهات املعنية قد ال تعرف بعض حاجات املجتمع وقضاياهم ،وقد يكون هناك

يتصدى بعض املواطنني إلبالغ املسؤولني،
تقصري لدى بعض األجهزة التنفيذية ،وحني
ّ

وتبيني احلاجات والنواقص ،فإن قس ًام منها عىل األقل ستتم معاجلته .وقد الحظنا شواهد
خمتلفة عىل ذلك .وبحمد الله ،فإن الوصول إىل املسؤولني والتخاطب معهم أمر ميسور

يف بالدنا.

ولوسائل اإلعالم املحلية دور إجيايب عىل هذا الصعيد ،حيث تنرش حتقيقات عن

بعض املشاكل والنواقص التي يعانيها املواطنون يف هذا املجال أو ذاك ،مما يلفت نظر
املسؤولني ،ويكشف تقصري بعض األجهزة واملوظفني ،فيتم التدارك واملعاجلة.

وبعض القضايا واحلاجات ترتبط باجلهات األهلية كاملؤسسات االجتامعية،

ورجال األعامل ،وعلامء الدين ،فإذا كان هناك من يلفت نظرهم ويقرتح عليهم ،ويقدم

هلم املشاريع والربامج ،فإن يف معظمهم خري ًا كثري ًا واستجابة طيبة.

نحرك اآلخرين معنا حتى يكثر
وعلينا عندما
نتحرك يف مثل هذه األمور ،أن ّ
ّ

املطالبون ،وتنترش مثل هذه احلالة اإلجيابية يف املجتمع.

ومما يؤسف له أن نسمع الكثريين يف املجتمع ممن يشتكون من بعض املظاهر

السلبية أو من نقص يف بعض اإلمكانات ،أو من سوء خدمة املواطنني يف بعض الدوائر،

يتحرك من أجل اإلصالح والتغيري.
ومع ذلك ال جتد من ّ

العام من مصاديق دعاء اإلمام زين
التحرك يف هذه األمور ذات الشأن
إن
ّ
ّ
ِ
يدي اخلري».
العابدين: E
«وأجر للناس عىل َّ
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قد يقول البعض بأن هذه املساعي قلي ً
ال ما جتدي ،ولكننا يف ثقافتنا الدينية نجد أن

جمرد السعي للخري فيه ثواب وأجر.
ّ

وأذكر هنا ،كنموذج ،أن موسوعة غينس لألرقام القياسية لعام 2003م حتدثت

عن امرأة هندية نرشت هلا الصحف يف بالدها  334رسالة يف سنة واحدة ،للمطالبة
بمعاجلة مشاكل وقضايا ترتبط بالشأن العام ،وقد نرشت السيدة (مادهواغراوال) وهي

ربة منزل رسائلها يف  23صحيفة هندية مشهورة ،ويصل رصيدها من الرسائل املنشورة
ّ
طيلة السنوات املاضية إىل نحو مخسة آالف رسالة.

ونجد يف كثري من األحيان عندما يكتب أحد الصحفيني يف اجلرائد املحلية عن

حاجة إنسان مريض أو فقري ويعرض مشكلته ،ما هي إال أيام حتى يتصل أحد املحسنني

ويتربع بحل مشكلة هذا املحتاج.
باجلريدة
ّ

إن اهتامم بعض الك ّتاب ببعض املشاكل االجتامعية يؤدي يف كثري من األحيان إىل

حلها ،وهذا دليل قوي عىل أن أعامل اخلري يف بعض مواردها قد ال حتتاج إىل أكثر من

املطالبة واملتابعة سواء مع اجلهات الرسمية أو األهلية.

المبادرة �إلى عمل الخير

حتدث القرآن الكريم يف
كل جمتمع حيتاج إىل مبادرات جا ّدة لعمل اخلري ،وقد ّ
آيات كثرية عن فضل املسارعة إىل فعل اخلري ،يقول تعاىل﴿ :فَاس َتبِقُ و ْا الخْ َ ِ
ات﴾ ،ويقول
يرْ َ
ْ
ِ ِ
ِ
﴿و ُيس ِ
ني﴾ [سورة آل عمران :اآلية  ،]114وورد
الصالحِ ِ َ
ار ُعونَ فيِ الخْ َ يرْ َ ات َو ُأ ْو َلئ َك م َن َّ
تعاىلَ َ :
عن اإلمام عيل بن أيب طالب Eقوله« :عليكم بأعامل اخلري فتبادروها وال يكن غريكم
أحق هبا منكم» ((( .
ّ

ومن املؤسف أن نرى الشعوب األخرى غري اإلسالمية تبادر إىل تأسيس خمتلف

((( ميزان الحكمة :ج ،3ص .201
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أعامل اخلري يف جمتمعاهتا وعىل مستوى العامل ،بينام تنخفض هذه احلالة يف جمتمعاتنا
اإلسالمية ،نرشت جريدة احلياة تقرير ًا عن معهد هدسون لالزدهار العاملي بعنوان:
يتحدث هذا التقرير عن الشعب األمريكي
«مؤرش التربعات اخلريية عرب العامل»
ّ
والتربعات اخلريية من األمريكيني ،فيشري إىل أن السجالت املدونة تضمنت التربع بمبلغ

 71مليار دوالر للقضايا العاملية من قبل املنظامت اخلريية األمريكية واملؤسسات الدينية
واجلامعات والرشكات.

ويشري التقرير إىل أن قسماً من هذه التربعات هي من املهاجرين الذي هاجروا إىل

أمريكا من بلدان أخرى ،حيث يبعثون باألموال إىل مناطقهم ،وتبلغ  47مليار دوالر ،يف

حني تصل تربعات األمريكيني إىل املناطق األخرى  24مليار دوالر.

تقريبا يؤدون عم ً
تطوعيا،
ال
ويتحدث التقرير عن أن نصف الراشدين األمريكيني ً
ًّ

إحصاء يف جمتمعاتنا سنجد أن نسبة العاملني يف املجال التطوعي تشكل
بينام لو عملنا
ً

جدا ال تكاد تذكر.
نسبة قليلة ًّ

قدمت مبلغ
ومما يذكره التقرير أن املنظامت األمريكية اخلاصة والتطوعية وحدها ّ

 9.7مليار دوالر إىل األقطار النامية .وأنه خالل العقد املايض زادت املؤسسات اخلريية
يف أمريكا بنسبة  ،% 77وزاد العطاء من الناس هلذه املؤسسات بنسبة . ((( % 100

يصح
إن كل واحد م ّنا مطالب بأن يكون ً
جزءا من عمل تطوعي يف املجتمع ،وال ّ
متفر ًجا عىل حاجات املجتمع وأوضاعه ،وأن يطالب نفسه
ألحد أن يقبل لنفسه أن يكون ّ

أي مؤسسة خريية اجتامعية ،ففي ذلك كبري الثواب واألجر
جزءا من ّ
بدور وأن يكون ً
لتقدم املجتمع.
عند الله سبحانه وتعاىل ،وذلك هو السبيل ّ

نسأل الله أن جيعلنا وإياكم من املبادرين إىل أعامل اخلري ،وأن نكون من أهل اخلري،

((( جريدة الحياة :صحيفة يومية تصدر من لندن /العدد  ،15721الخميس 20نيسان 2006م الموافق
22ربيع األول  1427هـ ،ص .23
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ينمي يف نفوسنا نوازع اخلري .اللهم ك ّثر أهل اخلري ووفق العاملني للخري وارزقهم
وأن ّ
الثواب واألجر اجلزيل.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

التربية عىل محبة الناس
كلمة الجمعة بتاريخ  29ربيع األول 1427هـ

من دالئل عظمة اإلسالم وصدق دعوته تربية أبنائه على محبة الناس ،مهما

وتوجهاتهم ،وهذا النهج اإلسالمي يتج ّلى في كثير من
اختلفوا في أديانهم وأعراقهم
ّ
المظاهر ،نذكر منها ثالثة:

الأول :النظرة الإن�سانية
يعطي اإلسالم أبناءه رؤية وثقافة جتعلهم ينظرون إىل كل الناس نظرة احرتام،

بغض النظر عن انتامءاهتم وأدياهنم،
وحمبة اخلري للجميعّ ،
ويعاملوهنم عىل أساس املو ّدة ّ

﴿و َلق َْد
نص عىل كرامة اإلنسان ،يقول تعاىلَ :
وهذا واضح يف آيات القرآن الكريم ،الذي ّ
ِ
عامة يف داللتها عىل تكريم اإلنسان
كَ َّر ْم َنا َبني آ َد َم﴾ [سورة اإلرساء :اآلية  ،]70وهذه اآلية ّ
كإنسان دون النظر إىل انتامئه ولونه ولغته ودينه.

فأحبهم إىل الله أنفعهم
ورود عن رسول الله Aأنه قال« :اخللق كلهم عيال اللهّ ،

لعياله»(((.

املتقدمة يف نظرهتا لإلنسان قد تشِّ وشها وتشِّ وهها بعض
إن هذه الرؤية الدينية
ّ

النظريات اخلاطئة وحماوالت التحريف الذي يطال الديانات ،باجتاه االزدراء لآلخرين

واحتقارهم والنظر إليهم بدونية ،كبعض اآلراء التي تنظر للمرأة باحتقار وتنسب إىل
((( كنز العمال ج 6ص 360حديث  ،16056ومثله في وسائل الشيعة ج 16ص 344حديث.21720
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الدين ،أو االزدراء بمن ينتمي إىل دين ومذهب خمالف وينسب ذلك إىل الدين ،إن هذه

التوجهات ختالف روح وتعاليم اإلسالم الذي ينظر لإلنسان باحرتام وتكريم.
ّ

الثاني :منع الإ�ساءة والعدوان

إذ ال جيوز يف رشيعة اإلسالم االعتداء عىل ٍ
أحد مهام كان لونه ودينه ومذهبه إ ّ
ال

يرشع للمسلم الدفاع عن نفسه لر ّد العدوان ،يقول تعاىل:
إذا كان معتدي ًا ففي هذه احلالة ّ
ال ُع ْد َوانَ إِ َّ
ال َعلىَ َّ
﴿ َف َ
ني﴾ [سورة البقرة اآلية ،]193 :ويقول تعاىل﴿ :ف ََم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم
الظالمِ ِ َ
ِ ِ
﴿و َقاتِ ُلو ْا فيِ
ف ْ
َاع َت ُدو ْا َع َل ْيه بِم ْث ِل َما ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم﴾ [سورة البقرة :اآلية  ،]194ويقول تعاىلَ :
ِ
سبِ ِ ِ ِ
ال َت ْع َت ُدو ْا إِ َّن الل َه َ
ين ُيقَاتِ ُلون َُك ْم َو َ
ين﴾ [سورة البقرة :اآلية .]190
ال يحُ ِ ِّب المْ ُ ْع َتد َ
يل الله ا َّلذ َ
َ
وقد جاء يف احلديث عن رسول الله Aأنه قال يف تعريفه للمسلم« :املسلم من
سلم الناس من يده ولسانه» (((  ،فاحلديث رصيح بأن املسلم احلقيقي من ال يعتدي عىل

بأي اعتداء معنوي بتجريح أو إهانة ،أو اعتداء مادي من رضب وهنب.
اآلخرين ِّ
ذميا فقد آذاين» ((( .
وقد ورد عن النبي Aأنه قال« :من آذى ًّ

الثالث :الإح�سان �إلى النا�س

وبارا بأفراد املجتمع البرشي،
هناك تشجيع ودفع من اإلسالم ليكون املسلم حمس ًنا ًّ
ِ
مهام كانت دياناهتم ومذاهبهم وهوياهتم ،يقول تعاىلَ ﴿ :
ين لمَ ْ
ال َي ْن َهاكُ ُم ُ
الله َع ِن ا َّلذ َ
ين َولمَ ْ يخُ ِْر ُجوكُ م ِّمن ِد َي ِ
الد ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن الل َه يحُ ِ ُّب
ُيقَاتِ ُلوكُ ْم فيِ ِّ
اركُ ْم َأن َتبرَ ُّ ُ
ني﴾ [سورة املمتحنة :اآلية  ،]8واحلديث الرشيف املروي عن رسول الله Aواضح
المْ ُ ْق ِس ِط َ
وأحبهم إىل الله أنفعهم
يف داللته عىل هذا املعنى ،حيث يقول« : Aاخللق عيال الله،
ّ

مجيعا هم عيال الله .ومل حيرص ذلك يف املسلمني
لعياله» ،حيث عبرّ احلديث أن اخللق ً
واملؤمنني.
((( ميزان الحكمة :ج 4ص 522حديث .8783
((( ابن حنبل :اإلمام أحمد /مسند اإلمام أحمد بن حنبل ج 4ص .395
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وورد عن اإلمام الصادق Eأنه قال :سئل رسول الله : Aعن ّ
فقال« :أنفعهم للناس» (((  .وعنه Aأنه قال« :رأس العقل بعد الدين التو ّدد إىل

الناس ،واصطناع اخلري إىل كل َب ٍّر وفاجر» ((( .

ْ
«ابذل معروفك للناس كافّة ،فإن
كام ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب: E

فضيلة املعروف ال يعدهلا عند الله يشء» ((( .

وقال رجل عند اإلمام احلسني بن عيل« : Eإن املعروف إذا أسدي إىل غري أهله

ضاع» فقال اإلمام احلسني« : Eليس كذلك ،ولكن تكون الصنيعة مثل وابل املطر
تصيب البرَ َّ والفاجر» ((( .

ومما ورد يف ذلك عن الرسول Aقوله« :اصطنع اخلري إىل من هو أهله وإىل َم ْن هو

غري أهله ،فإن مل تصب من هو أهله فأنت أهله» ((( .

وهناك حادثة يروهيا أحد أصحاب اإلمام الصادق Eهو معىل بن خنيس قال:

«خرجت مع اإلمام لي ً
ال ومعه جراب من خبز ،فأتينا ظلة بني ساعدة ،فإذا نحن بقوم
ٍ
واحد منهم ح ّتى
يدس الرغيف والرغيفني عند رأس كل
نيام ،فجعل اإلمام الصادقّ E
جعلت فداك يعرف هؤالء احلق؟ فقال : Eلو
أتى عىل آخرهم ،ثم انرصفنا ،وقلت:
ُ
عرفوه لواسيناهم بالدقّة (امللح) » ((( .

كنت مع أيب
ويف رواية عن مصادف (من تالمذة اإلمام الصادق )Eقالُ :

((( ميزان الحكمة :ج 2ص 219حديث .3120
((( كنز العمال :ج 8ص  9حديث .5174
((( الواسطي :علي بن محمد الليثي/عيون الحكم والمواعظ ص .75
((( تحف العقول ،ص176
((( الصدوق :أبي جعفر محمد بن علي/عيون أخبار الرضا  Eج 2ص 38حديث .76
((( الكليني :محمد بن يعقوب /الكافي ج 4ص /8دار األضواء ـ بيروت.
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عبد الله Eبني ّ
مكة واملدينة فمررنا عىل رجل يف أصل شجرة وقد ألقى بنفسه ،فقال:
ِ
«ملْ بنا إىل هذا الرجل فإين أخاف أن يكون قد أصابه العطش» ،ف َِم ْلنا إليه فإذا برجل من
الفراشني طويل الشعر ،فسأله« :أعطشان أنت؟» ،فقال :نعم ،فقال يل« :انزل يا مصادف
ِ
أفتتصدق عىل نرصاين؟!
فقلت :هذا نرصاين،
فنزلت وسقيته ثم ركبت ورسنا،
فاسق ِه»،
ّ
ُ
ُ
فقال« : Eنعم ،إذا كان يف مثل هذا احلال» ((( .
حمبة
من هذه النصوص الرشيفة وغريها نستنتج أن هنج اإلسالم هو الرتبية عىل ّ

الناس ،كل الناس.

مجيعا جواز الوقف خلدمة غري املسلمني،
وهلذا ،فإن مما اتفق عليه فقهاء املسلمني ً

كأن يوقف أحد املسلمني وقفًا ليرصف عىل فقراء اليهود أو النصارى ،أو عىل تعليم
العامة هلم.
أوالدهم أو عىل عالج مرضاهم ،وغري ذلك من املنافع ّ

وال يقترص جواز الوقف عىل غري املسلم املسامل بل جيوز ح ّتى عىل احلريب كام هو

رأي بعض الفقهاء كالسيد اليزدي يف ملحقات العروة الوثقى.

التع�صب
نهج
ّ

هذه الرؤية اإلسالمية للتعامل مع اآلخر ،نستنطقها من نصوصه الرشيفة ،ولكن

رواجا يف بعض
مما يؤسف له أن هذه الرؤية والرتبية اإلسالمية السامية ال نجد هلا
ً

أوساط املجتمع اإلسالمي ،بل عىل العكس من ذلك أصبحنا نسمع بني فينة وأخرى

تلك الصيحات التي تدعو إىل نرش األحقاد والضغائن والكراهية بني بني البرش ،وبدل

املحبة والتسامح سادت يف بعض أوساطهم ثقافة
أن تنترش يف أوساط املسلمني ثقافة
ّ
التحريض عىل كراهية اآلخرين ،فنسمع بعض األحيان يف خطب اجلمعة دعوات عىل

كل اليهود والنصارى باهلالك والدمار ،مع أن اإلسالم ال يعادي أصحاب دين بأمجعهم،
((( وسائل الشيعة ج 9ص 49حديث .12350
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وإنام يعادي الترصف والسلوك العدائي جتاه املسلمني.

فليس من االنصاف أن نربيّ مجهور املسلمني عىل كراهية غري املسلم بسبب بعض
املواقف التي تتبناها جهات من املنتمني هلذه الديانات .ومن جهة أخرى ،كيف يعطي
املسلمون صورة مرشقة عن هذا الدين لآلخرين ،إذا كانوا يعلنون لآلخر الكراهية

واحلقد والدعاء عليه بالرش.

م�سلمون ين�شرون الأحقاد فيما بينهم

انجر األمر إىل املخالف يف املذهب،
وهذه التعبئة مل تقترص عىل غري املسلم ،بل
ّ

فهناك تعبئة وحتريض عىل الكراهية بني املسلمني مع بعضهم البعض ،عرب خمتلف
الوسائل ،كالفتاوى وخطب اجلمعة واملنشورات ،ويف بعض مناهج التعليم.

جوا تسوده الضغائن واألحقاد وذلك
ولذلك أصبح املسلمون فيام بينهم يعيشون ًّ

بسبب التعبئة الطائفية واملذهبية التي يامرسها كل طرف جتاه اآلخر.

انجرت لتصل إىل تعبئة وتعبئة مضا ّدة بني أصحاب املذهب
بل نجد أن املسألة
ّ

التوجهات والتيارات املختلفة ،والشواهد عىل ذلك كثرية،
الواحد ،حني تتقاسمه
ّ
جتمع ما يقرب من  50.000من
وآخرها ما حدث يف باكستان يف مدينة كراتيش ،حني ّ
عامة لالحتفال
مجاعة اسمها (حتريك الس ّنة) ـ وهي عىل الطريقة الربيلوية ـ يف حديقة ّ
باملولد النبوي الرشيف ،فاقتحم اجلموع شاب انتحاري يبدو أنه من التوجه الذي يرى

أن مثل هذه املظاهر من البدع ،فقتل يف هذه احلادثة  57وأكثر من  100جريح ،وكان من

بني املصابني زعيم اجلامعة موالنا عباس قادري (2006/4/12م) ((( .

ونجد يف األوساط الشيعية جتري بعض احلاالت من التعبئة ضد اآلخر املخالف

يف الرأي واالنتامء املرجعي ،حيث تتحرك يف هذا املجال الفتاوى التعبوية واملنشورات
((( الصحف ووكاالت األنباء.
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املحرضة واخلطاب املنربي املنفّر ،مما يش ّنج العالقة بني أفراد املجتمع ،وقد يصل احلال
ّ
ألن تفسد العالقة بني أفراد األرسة الواحدة بسبب هذا اخلطاب التحرييض.

التحري�ض الطائفي في مناهج التعليم

خصوصا
أوضاعا سلبية يف جمتمع املسلمني،
هذا التحريض عىل الكراهية يوجد
ً
ً

يوجه للصغار ،ويكون ضمن مناهج التعليم للمراحل التعليمية ّ
املبكرة ،فننشئ
عندما ّ
أطفالنا تنشئة عنرصية طائفية.

خصوصا عندما حتتوي عىل عبارات التكفري
إن هذه املناهج التحريضية مدانة،
ً

والتبديع واالهتام بالرشك والضالل ،فهذا خيرج لنا جي ً
طائفيا مليئ ًا باحلقد
ال معبأ
ً
والكراهية للطرف اآلخر.
واألدهى من ذلك أن يامرس بعض معلمي املواد الدينية عملية التبشري املذهبي

مذهبيا ،أو أن يقوموا بالتحريض عىل الكراهية فيام بني
يف املجتمعات التي ختتلف معهم
ًّ

مذهبيا.
الطالّب يف املجتمعات املتداخلة
ًّ

إن هذه الرتبية تنعكس عىل عالقة املواطنني مع بعضهم البعض بسبب انتامءاهتم

املتعددة ،فنجد الطالب والطالبات يف اجلامعات والكليات حيذرون من أن يقيموا

عالقات طبيعية مع بعضهم بسبب هذه الرتبية.

الجمهور هو ال�ضحية

يتحملون
إن أجهزة التعليم واملؤسسات الدينية واألهايل يف تربيتهم هلذا اجليل
ّ

مسؤولية كبرية ،لذلك عىل الذين يملكون مواقع خطابية وإعالمية أن يتنبهوا وأ ّ
ال يقعوا

يف مسألة التحريض الطائفي واملذهبي ،فعندما يامرس اخلطيب دور املدافع عن العقيدة
ويعبئ مجهوره ضد الطرف اآلخر والطائفة األخرى ،فإن هذا اجلمهور هو من يصبح

ضحية هذه التعبئة.
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سواء يف
والشابة يتواجدون يف مناطق االحتكاك مع هذه األطراف،
فالشاب
ً
ّ
اجلامعة أو أماكن العمل ،فحينام ييسء أحدهم لآلخر تفسد العالقة ويعيشون حالة

أي
يتحمل ذلك اخلطيب الذي عبأ
من االحتقان والتش ّنج الطائفي ،بينام ال
وحرض ّ
ّ
ّ
مسؤولية أو تبعة.
سواء يف وسط السنة
أي حتريض وتعبئة طائفية،
جيب عىل املجتمع ك ِّله أن يعارض َّ
ً

يرتبص بنا الدوائر.
أو الشيعة ،فذلك ال خيدم إال
ّ
العدو الذي ّ

يوحد كلمة املسلمني ،وأن جيعلنا وإياكم من الصاحلني املصلحني.
نسأل الله أن ّ
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

صالة الجماعة من أعظم شعائر الدين
كلمة الجمعة بتاريخ  7ربيع اآلخر 1427هـ

بربه وخالقه،
يقر ويعتقد ّ
الدين في األصل حالة اعتقادية في قلب اإلنسان ،حيث ّ

ويؤمن برساالته ،وبالرجوع إليه يوم القيامة ،وينبثق عن هذا االعتقاد التزام بطاعة الله

وعبادته.

وهذان األمران االعتقاد وااللتزام يدوران يف إطار الشخص ذاته ،لكن هناك بعد ًا

آخر للدين هو أفقه االجتامعي ،فإن يف الدين قوانني ومناهج تنظم حياة الناس وخمتلف

شؤوهنم االجتامعية ،إىل جانب ما فيه من عبادات ومناسك يؤدهيا اإلنسان بينه وبني الله

سبحانه.

وتتمظهر بعض العبادات واملناسك عىل شكل حالة مجعية ،يامرسها الناس مع

بعضهم بعض ًا ،ومن أبرزها ما نراه يف مناسك احلج ،حيث ال حيج املسلم بمفرده ،ويف أي
يضوا
وقت شاء ،وإنام حيج مع الناس ويف الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعاىلُ ﴿ ،ث َّم َأ ِف ُ
ات﴾.
ِم ْن َح ْي ُث َأف َ
وم ٌ
اس﴾﴿ ،الحْ َ ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُل َ
َاض ال َّن ُ
رشعها الله
ومن مظاهر احلالة الدينية اجلمعية ما نشهده يف صالة اجلامعة ،حيث ّ

سبحانه ورغّ ب يف حضورها ،من خالل كثري من اآليات واألحاديث ،كقوله تعاىل:
ال َة وآ ُتو ْا الزكَ ا َة واركَ عو ْا مع الر ِ
ِ
ني﴾ [سورة البقرة آية ،]43 :أي صلوا مع
اك ِع َ
َّ
الص َ َ
َ
يمو ْا َّ
﴿و َأق ُ
َ ْ ُ َ َ َّ
املصلني حيث عربت عن الصالة بأهم أركاهنا وهو الركوع.
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حكم �صالة الجماعة:

ي ّتفق مجيع املسلمني عىل أصل ترشيع صالة اجلامعة ،يف مجيع الصلوات الواجبة،

كام يتفقون عىل عدم صحة صالة اجلمعة والعيدين ـ يف حال وجوب صالة العيدين ـ إ ّ
ال

مجاعة.

ووقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم صالة اجلامعة يف الفرائض اليومية ،واآلراء يف

حكمها ثالثة:

الأول :واجبة فر�ض عين:
يذهب هذا الرأي إىل القول بوجوب صالة اجلامعة عىل كل مسلم قادر عىل

قادرا عىل حضور
حضورها ،وال
يصح أن يؤدي املسلم الفريضة اليومية منفر ًدا ما دام ً
ّ
ويعزر ،وتر ّد شهادته.
اجلامعة ،وإال فإنه يؤثم ّ

وهو رأي املذهب احلنبيل وبعض األحناف ((( .

ِ
الص َ
الزكَ ا َة
ال َة َوآ ُتو ْا َّ
وقد استدل القائلون هبذا الرأي باآلية الكريمةَ :
يمو ْا َّ
﴿و َأق ُ
واركَ عو ْا مع الر ِ
نت ِف ِ
يه ْم
اك ِع َ
﴿وإِ َذا كُ َ
ني﴾ ،وكذلك آية صالة اخلوف ،حيث يقول تعاىلَ :
َ ْ ُ َ َ َّ
ِ
الص َ
ال َة َف ْل َتقُ ْم َطآئفَةٌ ِّم ْن ُهم َّم َع َك﴾ [سورة النساء آية ،]102 :بتقرير أن األمر هبا يف
ف ََأ َق ْم َت لهَ ُ ُم َّ
صالة اخلوف جيعل وجوهبا يف احلاالت العادية أوىل.
وما ورد عن الرسول Aـ وهو حديث يرويه الفريقان وإن اختلف لفظه ـ أنه قال:

يستعدوا يل بحزم من حطب ثم آمر رج ً
ال يصيل بالناس ثم
« لقد مهمت أن آمر فتياين أن
ّ

بيوت عىل من فيها» ((( ويف رواية «ليوشك قوم يدعون الصالة يف املسجد أن نأمر
حترق ٌ
((( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :الموسوعة الفقهية ،ج 15ص /281الطبعة الثانية 1409هـ -
الكويت.
((( النيسابوري :مسلم بن الحجاج القشيري/صحيح مسلم/ص 327حديث/253الطبعة األولى
1419هـ/دار المغني ـ الرياض.
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بحطب فيوضع عىل أبواهبم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوهتم»(((.

ويف حديث آخر عنه Aأنه قال« :ال صالة جلار املسجد إال يف مسجده» (((.

الثاني :واجبة فر�ض كفاية:

يتوجب إقامة صالة اجلامعة يف كل بلد فيه مسلمون ،وإن ُوجد من البالد
حيث ّ

من ال يقيم اجلامعة ،فعىل احلاكم الرشعي أن يأمرهم حتى يقيموها ولو استلزم ذلك

منازلتهم وقتاهلم.

وقال الفقهاء( :الصالة يف اجلامعة معنى الدين ،وشعار اإلسالم ،ولو تركها أهل

مرص قوتلوا ،وأهل حارة جربوا عليها وأكرهوا) (((.
وهو رأي الشافعية ((( .

واستدلوا هلذا الرأي باحلديث املروي عن رسول الله Aأنه قال« :ما من ثالثة يف

قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان ،فعليك باجلامعة فإنام
يأكل الذئب القاصية» ((( .

الثالث� :سنّة م�ؤ ّكدة:
وهو رأي اجلعفرية ((( واملالكية وبعض فقهاء احلنفية ((( .

((( وسائل الشيعة :ج ،5ص  194حديث.6311
((( وسائل الشيعة :ج ،5ص  194حديث  ،6310وراجع :البيهقي :السنن الكبرى/ج ،3ص .57
((( الموسوعة الفقهية :ج 7ص .165
((( الزحيلي :وهبة ،الفقه اإلسالمي وأدلته/ج 2ص  /150الطبعة الثالثة 1409هـ/دار الفكر – دمشق،
قال :في األصح المنصوص.
داود :ج ،1ص  205حديث .547
((( سنن أبي ُ
((( العاملي :محمد بن جمال الدين مكي /اللمعة الدمشقية ج 1ص / 377مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
واليزدي :محمد كاظم الطباطبائي ،العروة الوثقى ج 1ص/ 543الطبعة األولى 1410هـ/مؤسسة
األعلمي للمطبوعات.
((( الفقه اإلسالمي وأدلته  :ج 2ص.149
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مكانة �صالة الجماعة:

وقد وردت أحاديث وروايات كثرية تؤكّ د أمهية صالة اجلامعة ،ومنها ما جاء عن

«من مشى إىل مسجد يطلب فيه
اإلمام الصادق Eعن آبائه  : Bعن رسول اللهَ : A
صالة اجلامعة كان له بكل خطوة خيطوها سبعني ألف حسنة» ((( .

وورد عنه Aيف حديث ذكرته املصادر من الفريقني« :صالة اجلامعة أفضل من

صالة الفرد بخمس وعرشين درجة» ((( أو كام يف صحيح مسلم« :صال ٌة مع اإلمام

أفضل من مخس وعرشين صالة يصليها وحده» ((( .

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

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

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

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

وقد سأل زرارة اإلمام الصادق : Eعن ما يروي الناس أن الصالة يف مجاعة

أفضل من صالة الرجل وحده بخمس وعرشين صالة ،فقال : Eنعم ،صدقوا(((.

وعنه« : Eإن الله يستحي من عبده إذا صلىّ يف مجاعة ثم سأله حاجته أن ينرصف

حتى يقضيها» ((( .

ويف هذا السياق ينقل الشيخ الغزايل يف كتابه «إحياء علوم الدين» :روي أن السلف

يعزون أنفسهم ثالثة أيام إذا فاتتهم التكبرية األوىل ،ويعزون أنفسهم سبع ًا إذا
كانوا ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ميزان الحكمة :ج ،2ص .1259
وسائل الشيعة :ج ،8ص  289حديث .10688
صحيح مسلم :ص  ،326حديث .248
وسائل الشيعة :ج ،7ص  299حديث .9394
وسائل الشيعة :ج ،8ص  293حديث .10701
وسائل الشيعة :ج 8ص ، 286حديث.10677
المصدر السابق :ج 8ص 289حديث .10689
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فاتتهم اجلامعة((( .

وقد حتدث الفقيه املعروف السيد حممد كاظم اليزدي رمحة الله يف العروة الوثقى

عن الرتغيب يف صالة اجلامعة بشكل تفصييل ومن عباراته ما ييل( :هي من املستحبات
سيام يف
األكيدة يف مجيع الفرائض ،خصوص ًا اليومية منها وخصوص ًا يف األدائية ،وال ّ
الصبح والعشاءين ،وخصوص ًا جلريان املسجد أومن يسمع النداء ،وقد ورد يف فضلها
وذم تاركها من رضوب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات) إىل أن قال( :Dوكلام كان

املأمومون أكثر كان األجر أزيد ،وال جيوز تركها رغبة عنها أو استخفاف ًا هبا ...فمقتىض
اإليامن عدم الرتك من غري عذر سيام مع االستمرار عليه ،فإنه كام ورد ال يمنع الشيطان

من يشء من العبادات منعها) ((( .

فوائد �صالة الجماعة:

مجة يف حياة املسلمني ،منها:
لصالة اجلامعة فوائد ّ

1 .1تعزيز احلالة الدينية:

حينام حيرض املسلمون املسجد ويصلون مع بعضهم البعض تتعزز احلالة الدينية

وتتقوى ،فمن طبيعة اإلنسان أنه عندما يرى كثرة من الناس
يف نفس كل واحد منهم
ّ
متارس عم ً
ال معين ًا يعطيه ذلك دافع ًا للقيام هبذا العمل الذي جيد اآلخرين يقبلون عليه،
فالعمل اجلمعي له وقع وقيمة يف النفوس ،وبام أن صالة اجلامعة هي يف األصل أداء

التدين ،فتعزيزها تعزيز للحالة الدينية
للواجب والتكليف الرشعي ،ومظهر من مظاهر ّ
االجتامعية .وهذا ما أشار إليه اإلمام عيل الرضا Eبقوله« :إنام جعلت اجلامعة لئال يكون

مشهورا ،ألن يف إظهاره
ظاهرا مكشوفًا
اإلخالص والتوحيد واإلسالم والعبادة هلل إال
ً
ً
((( الغزالي :أبو حامد محمد بن محمد ،إحياء علوم الدين ،ج 1ص /226الطبعة األولى 1412هـ /
دار الهادي ـ بيروت.
((( العروة الوثقى ،فصل في الجماعة.

128

صالة الجماعة من أعظم شعائر الدين

حجة عىل أهل الرشق والغرب» ((( .
ّ

2 .2التداخل بني اتصال العبد بالله وصلته بالناس:

خملصا هلل سبحانه ،ولكنه
فاملصيل عندما يأيت للجامعة يف املسجد ،ينوي الصالة ً

يؤدهيا مع مجاعة املؤمنني ،وهذا يؤكّ د ـ وبشكل ج ّ
يل ـ أن للدين بعدين ،البعد العبادي

املتع ّلق بالصلة بالله تعاىل ،والبعد االجتامعي املتع ّلق بعمق العالقة بني الفرد وبني

جمتمعه.

3 .3توثيق الروابط االجتامعية:

ففي صالة اجلامعة يلتقي املؤمنون ويتعرف بعضهم إىل بعض ،وتكون فرصة

للتالقي اليومي ،وتبادل األحاديث عن األوضاع االجتامعية ،كام يعيش املصلون حينام

يقفون خلف إمام واحد وبجانب بعضهم بعض ًا ،حالة من املساواة ،وانعدام الطبقية بني
خمتلف فئاهتم ورشائحهم ،وهو أمر يعزز التوا ّد واملحبة بني الناس.
4 .4الرتبية عىل النظام:

صالة اجلامعة تريب اإلنسان عىل النظام واالنضباط اجلامعي ،فإذا واظب املصيل

عىل اجلامعة ،فسينضبط يف أداء الصالة يف وقتها ،وعىل العكس من ذلك الصالة فرادى،

حيث ال يكون هناك أي ُملزم ألدائها يف وقتها.

ويف اجلامعة تعويد عىل النظام ،حيث يكرب املأمومون بعد اإلمام ،ويؤدون مجيع

أفعال الصالة بعده ،إىل أن تنتهي الصالة ،ويقفون صفوفا منتظمة مرتاصة.
5 .5التوجيه واملعرفة الدينية:

جيدة للتوجيه واملعرفة الدينية ،حيث يستفيد املصلون
توفر صالة اجلامعة فرصة ّ

من حضورهم للصالة ،باستامع اخلطب واملواعظ الدينية ،وعرض أسئلتهم واستفتاءاهتم
الدينية عىل إمام اجلامعة ،إذا كان من أهل املعرفة والعلم.
((( وسائل الشيعة ،ج ،8ص  287حديث.10683
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العزوف عن �صالة الجماعة:

وقد يتساءل البعض :ما دامت لصالة اجلامعة هذه الفوائد واآلثار الطيبة عىل

املجتمع ،إضافة إىل ما ورد من النصوص الدينية يف احلث عليها ،وتبيني عظيم ثواهبا
عند الله تعاىل ،فلامذا نجد العزوف عند الكثريين من حضورها ،حيث ال يمثل احلضور

لصالة اجلامعة إال نسبة قليلة من املجتمع؟

بد أن هناك أسباب ًا لعل من أبرزها ما ييل:
ال ّ

الأول� :ضعف االهتمام الديني:

فمن هيتم بتعاليم الدين ال يرتك صالة اجلامعة ،إذا كان عارف ًا بقيمتها وفضلها عند

الله ،ومن يرغب يف ثواب الله تعاىل ،ال يتأخر عن صالة اجلامعة ،مع ما ورد فيها من
األجر العظيم والثواب الكبري.

لكن الكثريين يفتقدون رغبة اإلقبال عىل هذه الشعرية العظيمة ،بسبب ضعف

االهتامم الديني يف نفوسهم.

الثاني� :ضعف الت�شجيع:

حيث ال نجد يف املجتمع حث ًا وتشجيع ًا كافي ًا عىل أداء صالة اجلامعة ،فالكتابات

حوهلا قليلة ،واخلطباء نادر ًا ما يتعرضون لفضل صالة اجلامعة وحلث الناس عىل املواظبة

عليها.

بل إن بعض اخلطباء وطالب العلوم الدينية قلّ أن يرى الناس حضورهم يف صالة

اجلامعة ،يف ماعدا تصدهيم لإلمامة ،وكأن طالب العلم ال صلة له هبذه الشعرية إال إذا

كان إمام ًا وليس مأموم ًا.

الثالث :الك�سل

إن قس ًام من الناس يستثقل الذهاب إىل صالة اجلامعة ،ألهنا تأخذ جزء ًا من وقته،

وترصف شيئ ًا من جهده ،فريى صالته منفرد ًا يف البيت أسهل وأيرس ،مع أن الوقت
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واجلهد اللذين تستلزمهام صالة اجلامعة حمدود ضئيل ،وهو يرصف أضعاف ذلك الوقت

واجلهد عىل سائر شؤون حياته من الكامليات والرفاهيات.

الدعوة ل�صالة الجماعة:

حيتاج جمتمعنا إىل محلة مكثفة من التوعية والتوجيه ،حلث الناس عىل صالة اجلامعة،

بنرش الكتب واملقاالت التي تتناول فضلها وأمهيتها ،وينبغي أن تفتح املنتديات عىل مواقع

االنرتنت باب النقاش والبحث حول أسباب العزوف عن صالة اجلامعة يف املجتمع،
وطرق التشجيع عىل املواظبة عليها ،والعلامء واخلطباء عليهم أن يكرروا الدعوة إليها

واحلث عىل االهتامم هبذه الشعرية العظيمة.

ويمكن االستفادة من اجلوال ،بإرسال رسائل قصرية إىل األصدقاء واألقرباء،

لدعوهتم لصالة اجلامعة.

ولو تشكلت يف كل مسجد جلنة للدعاية واإلعالم لصالة اجلامعة ،وابتكار الوسائل

واألساليب املؤثرة يف جذب الناس هلا ،فإهنا ستحقق نتائج جيدة.

وعىل كل فرد منا أن حيث ويشجع أقرباءه وأصدقاءه ،وال يسأم من دعوهتم لصالة

اجلامعة ،فإن الدال عىل اخلري كفاعله .وذلك مصداق من مصاديق الدعوة إىل الله واألمر

باملعروف.

جعلنا الله وإياكم من الدعاة إىل طاعته واملبادرين إىل عبادته إنه ويل التوفيق.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

صالة الجماعة وتجاوز العصبيات
كلمة الجمعة بتاريخ 14ربيع اآلخر 1427هـ

مجرد عبادة شكلية ،أو عمل طقوسي ،دون مردود
صالة الجماعة ليست
ّ
قيما إسالمية في المجتمع،
تكرس ً
اجتماعي ،وإنما هي شعيرة ذات رسالة ،تريد أن ّ
ولها ذلك البعد التربوي ،حيث تربي المجتمع على تعاليم اإلسالم وأخالقه وقيمه،
وهذا أمر يمكن مالحظته من خالل تأمل األحكام التفصيلية لصالة الجماعة في

العام.
مجموعها ّ

ومن القيم التي تغرسها صالة اجلامعة يف املجتمع مسألة القيادة االجتامعية،

وااللتفاف حول الرمز ،حيث إن الرشع اإلسالمي يضع إلمام اجلامعة ـ وصالة اجلامعة
ً
ليؤمهم
هي نموذج للحالة االجتامعية يف اإلسالم ـ
رشوطا ومواصفات ال ّ
يقدمه الناس ّ

إال بعد حتققها فيه.

ومن النصوص التي تؤكّ د هذا املعنى ما ورد يف حديث عن رسول الله  Aأنه

فقدموا خياركم» ((( .
تزكو صالتكم ّ
رسكم أن َ
قال« :إن ّ

تصل إ َّ
وورد عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :ال ِّ
ال خلف من تثق بدينه» ((( .

قلت لإلمام عيل بن موسى الرضا: E
وجاء عن سعد بن إسامعيل عن أبيه قالُ :

((( وسائل الشيعة ،ج ،8ص  315حديث  .10770المناوي/فيض القدير شرح الجامع الصغير/،ج،3
حديث .2663
((( الكافي ،ج ،3باب الصالة خلف من ال يقتدى به /ص 374حديث .5
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«رجل يقارف الذنوب ،وهو عارف هبذا األمر ،أصيل خلفه؟ قال : Eال» ((( .
سفيها
و ُن ِق َل عن أيب ذر Hأنه قال« :إن إمامك شفيعك إىل الله ،فال جتعل شفيعك
ً
وال فاسقًا» ((( .
والرشائط التي ذكرها الفقهاء يف إمام اجلامعة كثرية ومعروفة ،منها :البلوغ والعقل

واإلسالم واإليامن وغريها.

ولكن أبرز رشطني قد يبتىل هبام املك ّلف ،وحيتاج إىل التأكد من توفر إمام اجلامعة

عليهام ،مها:

�أو ًال :العدالة

واملقصود بالعدالة :االستقامة عىل جا ّدة الرشع ،وذلك بعمل الواجبات وترك

املحرمات .وبمعنى آخر :االستقامة السلوكية.
ّ
آراء:

واملسلمون يف مذاهبهم خيتلفون يف اشرتاط العدالة يف إمام اجلامعة ،عىل ثالثة

أي صالة ،دون تفريق بني الفرائض اليومية
وجوب حت ّقق العدالة يف إمام اجلامعة يف ّ

واجلمعة والعيدين .وهو رأي اإلمامية والزيدية.

وجوب حتققها يف الفرائض اليومية فقط ،ويتغاىض عن هذا الرشط يف صالة

اجلمعة والعيدين .وهو رأي احلنابلة.

أي صالة،
عدم اشرتاطها يف إمام اجلامعة ،فتصح الصالة وراء كل َب ٍّر وفاجر يف ّ

وهو رأي بقية املذاهب اإلسالمية احلنفي واملالكي والشافعي ،أخذ ًا بام رواه الدارقطني

عن رسول الله Aأنه قال> :صلوا خلف من قال ال إله إال الله< .

((( الطوسي :محمد بن الحسن /تهذيب األحكام ،ج 3ص 31حديث/22الطبعة الثانية 1959م/دار
الكتب اإلسالمية ـ النجف األشرف.
((( وسائل الشيعة ،ج ،8باب عدم جواز االقتداء بالفاسق /ص  313حديث .2
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غاية األمر كراهة تقديم الفاسق مطلق ًا عند املالكية ،وعند الشافعية.

واحلنفية تكره إمامة الفاسق إال إذا كان إمام ًا ملثله(((.

جاء يف فقه السنة :روى البخاري أن ابن عمر كان يصيل خلف احلجاج .وروى

مسلم أن أبا سعيد اخلدري صىل خلف مروان صالة العيد ،وصىل ابن مسعود خلف
الوليد ابن عقبة بن أيب معيط ،وقد كان يرشب اخلمر ،وصىل هبم يوم ًا الصبح أربع ًا،

وجلده عثامن بن عفان عىل ذلك .وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد،

وكان م ّته ًام باإلحلاد ،وداعي ًا إىل الضالل .واألصل الذي ذهب إليه العلامء ،أن كل من
صحت صالته لنفسه ،صحت صالته لغريه .لكنهم مع ذلك كرهوا الصالة خلف

الفاسق واملبتدع(((.

وتفريق احلنابلة بني اجلمعة والعيدين ،وبني بقية الفرائض ،يف اشرتاط عدالة

لألمة كلها،
اإلمام ،راجع عندهم إىل أن صالة اجلمعة والعيدين تعتربان شعرية عامة ّ

وغالبا ما يتو ّ
الها احلاكم يف ذلك الوقت ،فإذا اشرتط الفقهاء العدالة يف اجلمعة والعيدين،
ً
ٍ
فلن تصح الصالة خلف أولئك ّ
احلكام يف ذلك الوقت ،وحينئذ تسقط هذه الشعرية ،أو

حيصل حرج يف أمر إقامتها.

لذلك مل يشرتط احلنابلة يف هاتني الصالتني العدالة .قال ابن قدامة يف املغني> :فأما
ِ
ين َآم ُنوا إِ َذا
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
اجلمع واألعياد فإهنا تصىل خلف كل ّبر وفاجر ...قال تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َاس َع ْوا إِلىَ ِذكْ ِر ال َّل ِه ﴾ وهو يعلم أن بني العباس سيلوهنا،
ُنود َي ل َّ
لصالة م ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َعة ف َ
وألن هذه الصالة من شعائر اإلسالم الظاهري ،وتليها األئمة دون غريهم ،فرتكها

خلفهم يفيض إىل تركها بالكلية< ((( .

((( الجزيري :عبدالرحمن /الفقه على المذاهب االربعة ج 1ص /379دار إحياء التراث العربي ـ
بيروت.
((( سابق:السيد /فقه السنة ج 1ص /237دار الكتاب العربي ـ بيروت.
((( ابن قدامة :عبدالله بن أحمد /المغنى ج  3ص /22الطبعة األولى 1987م/هجر للطباعة والنشر–
القاهرة.

136

صالة الجماعة وتجاوز العصبيات
تح�صيل العدالة
وقد أمجع فقهاء الشيعة اإلمامية عىل اشرتاط العدالة يف إمام اجلامعة يف مجيع

أي سبيل حيصل
الفرائض ،وقصدوا بالعدالة ما ذكرناه من تعريف هلا ،وأشاروا إىل أن ّ

من خالله االطمئنان للمصيل بعدالة اإلمام يكفي لتحقق الرشط ،كاملعارشة الشخصية،
واملعرفة املبارشة ،وشهادة عادلني ،والشياع املفيد لالطمئنان.

قال اليزدي يف العروة الوثقى ووافقه السيد السيستاين ما ييل> :بل يكفي االطمئنان

إذا حصل من شهادة عدل واحد ،وكذلك إذا حصل من اقتداء عدلني به ،أو من اقتداء

مجاعة جمهولني به< ((( .

ونشري هنا إىل أن العدالة ال تعني العصمة ،فقد يصدر من اإلنسان ذنب ويرص

عليه ،ويفتقد العدالة ،لكنه إذا تاب عادت إليه عدالته .يقول املرجع السيد السيستاين:

>ترتفع العدالة بمجرد وقوع املعصية وتعود بالتوبة والندم< ((( .

وجيب القول أيض ًا أن اختالف الرأي ال يصح أن يعترب خل ً
ال يف العدالة أو مسقط ًا

هلا ،فإذا كان هناك اختالف يف رأي فكري ،أو موقف سيايس ،أو شأن اجتامعي ،فال يعني
ذلك أن يشكك أحد الطرفني يف عدالة اآلخر ،إال إذا ثبت له حصول خمالفة ألحكام

الرشع دون مربر مقبول.

أما اختالف التشخيص للظروف واملوضوعات ،واختالف االنتامء للمرجعيات

والتجمعات ،فهذا راجع الختالف االجتهادات والقناعات.

املحدث الشيخ يوسف البحراين صاحب (احلدائق
ورائع جد ًا موقف الفقيه
ّ

النارضة) تويف سنة 1186هـ ،الذي كان عىل خالف شديد مع العالمة الشيخ حممد باقر
الشهري بالوحيد البهبهاين ،يف موضوع األصوليني واإلخباريني ،فالشيخ البحراين زعيم
((( اليزدي :السيد كاظم ،العروة الوثقى ،مع تعليقة السيد السيستاني رقم .1975
((( السيستاني :السيد علي ،منهاج الصالحين ،مسألة رقم /30الطبعة األولى 1423هـ/مدين ـ قم.

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

137

مدرسة املحدثني اإلخباريني ،والوحيد البهبهاين ،زعيم املدرسة األصولية ،وكان ير ّد
آراء الشيخ يوسف بعنف ،ووصل به األمر إىل أن أفتى ببطالن الصالة خلف الشيخ
يوسف البحراين ،لكن الشيخ يوسف أفتى بصحة الصالة خلف الوحيد ((( .

ثاني ًا� :صحة القراءة

يتحمل عن املأموم يف صالة اجلامعة القراءة يف الركعتني األوىل والثانية،
إمام اجلامعة ّ

لذلك يشرتط الفقهاء يف إمام اجلامعة أن يكون صحيح القراءة.

بصحة القراءة :إخراج احلروف من خمارجها ،وعدم إبدال حرف بآخر،
واملقصود ّ

أو نحو ذلك ،حتى اللحن يف اإلعراب .وال يشرتط يف إمام اجلامعة أن جييد تطبيق مجيع
التحسينات التي تدرس يف علم التجويد مث ً
ال.

وهذا الرشط مطلوب يف االئتامم يف الركعة األوىل والثانية فقط ،لذلك لو كان

املصيل يف بلد غري عريب ـ مث ً
ال ـ وكان إمام اجلامعة ال جييد القراءة ونطق احلروف بالعربية
الصحيحة ،يستطيع هذا املصيل أن ينتظر إىل أن ينتهي اإلمام من القراءة يف الركعة الثانية

خصوصا إذا كان عدد املصلني
ويأتم به ،فذلك أفضل من أن خيرس ثواب اجلامعة،
ً

كبريا فإن الثواب يكون أكثر .جاء يف العروة الوثقى بتعليقة السيد السيستاين> :ال بأس
ً
باالقتداء بمن ال حيسن القراءة يف غري املحل الذي يتحملها اإلمام عن املأموم كالركعتني
األخريتني ،وكالركعة الثانية إذا التحق به يف الركوع< ((( .

وجاء يف مسألة أخرى> :جيوز االقتداء بمن ال يتمكن من كامل اإلفصاح باحلروف

أو كامل التأدية ،إذا كان متمكن ًا من القدر الواجب فيها وإن كان املأموم أفصح منه< ((( .

((( البالدي :الشيخ علي /أنوار البدرين ج  1ص / 435تحقيق عبدالكريم البالدي/الطبعة األولى
1424هـ /مؤسسة الهداية ـ بيروت.
((( اليزدي :السيد كاظم ،العروة الوثقى ،مع تعليقة السيد السيستاني رقم .1963
((( المصدر السابق تعليقة رقم .1963
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التعقيدات االجتماعية

واملسألة ـ يف إمامة اجلامعة ـ لو اقترصت عىل احلدود الرشعية ،فلن تكون إقامتها

بتلك الدرجة من الصعوبة التي نجدها يف املامرسة االجتامعية إلقامة هذه الشعرية ،حيث
نجد أن أغلب أوساط املجتمعات الشيعية تبالغ يف هذه املسألة ،حيث مل تعد مسأل َة حت ّقق
العدالة بحدودها الرشعية وطرق حتصيلها التي يذكرها الفقهاء ،فالبعض يتصورون

رشط أن يكون إمام اجلامعة من طلبة العلوم الدينية.

حيث العلامء عليه يف حدود مسألة إمام املسجد الراتب ،عند تعيينه
وهو أمر قد ّ

إماما دائماً فيه ،حيث ينبغي أن يكون من علامء الدين ،وذلك من باب أنه سيكون
ليكون ً
له دور أكثر من إمامة اجلامعة ،كأن يامرس دور التثقيف الديني واالجتامعي ،باإلضافة إىل

وجود روايات تؤكّ د أفضلية االئتامم باألكثر علماً
وورعا ،ولكن هذه الروايات ناظرة إىل
ً

مسألة الرتاتب واألفضلية يف إمامة اجلامعة ،وليس إىل حتققها ،فهي تتحقق وتصح بإمامة
من ُع ِر َف بعدالته.
يشجع العلامء عىل إقامة اجلامعة ،باحلدود املمكنة ،وليس
ولكن يف غري هذا املوضع ّ

ً
رشطا أن يكون اإلمام من العلامء .فإذا مل يكن يف املنطقة عامل ديني ،فال ينبغي أن تتعطل
هذه الشعرية ،وإذا حان وقت الصالة وهناك مجع من املؤمنني وليس فيهم عامل دين ،فلامذا

يقدمون من يثقون به وتتوفر فيه الرشوط؟
ال ّ

والبعض قد يبالغ أكثر ،فال يكفي يف نظره أن يكون إمام اجلامعة من طلبة العلوم

جمازا من قبل املرجع ،وهذا رشط غريب ،حيث مل يرد حوله
بد أن يكون ً
الدينية ،بل ال َّ

نص أو فتوى فقهية ،فاملرجع ال يعينّ أئمة اجلامعة يف املساجد ،أو يف أماكن العمل
العامة.
والتجمعات ّ
ّ
وتشتد املبالغة عند البعض ،فيشرتطون أن يكون إمام اجلامعة مق ِّل ًدا لنفس املرجع
ّ

والتوجه الذي ينتمون إليه.
الذي يق ِّلدونه ،وربام يشرتطون أن يكون من نفس االنتامء
ّ
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عمليا امتناع بعض األصوليني من الصالة مجاعة خلف إمام من
حيث نجد
ًّ
ابتداء ،وقد سئل السيد اخلوئي Dبالسؤال التايل :هل
اإلخباريني بحجة أنه يقلد امليت
ً
ابتداء؟
يصح أن أقتدي يف صالة اجلامعة بإمام أثق بعدالته إال أنه مقلد ملرجع ميت
ً
فأجاب السيد اخلوئي :إذا كنت واثق ًا بعدالته جاز لك أن تقتدي به.

ووافقه الشيخ التربيزي عىل هذا الرأي(((.

التشدد يف مسألة إقامة اجلامعة يف غري ما اشرتطه الرشع ،له انعكاساته السلبية
إن
ّ

عىل جمتمعنا ،ويمكن تصويرها يف ناحيتني:
والتمزق االجتامعي
 1 .1التشتت
ّ

احلد الذي يصل بنا إىل أ َّ
ال نصيل إال
فعندما نبالغ يف مواصفات إمام اجلامعة ،إىل ّ

جوا تصبح فيه املساجد
خلف من يؤيدنا يف توجهاتنا الفكرية والعملية ،فهذا سيخلق ًّ

مفروزة ،كل مسجد هو جلامعة وفئة معينة ،وهبذا تتكرس العصبيات والتصنيفات

جتمع عبادي يقصد منه الوحدة والتآلف إىل
املرجعية والفئوية،
وتتحول اجلامعة من ّ
ّ
مصدر من مصادر تفتت املجتمع وتشتته.
 2 .2انحسار إقامة اجلامعة:

مع هذه الرشوط التي توضع لإلمام دون مستند رشعي ،ستنحرص إقامة اجلامعة

جيدة ،إذ من املفرتض أن ال يبقى مسجد بدون
يف بعض املساجد ،وهذه ظاهرة غري ّ
صالة مجاعة ،وأن ال يكون املسجد املكان الوحيد الذي تقام فيه اجلامعة ،بل تستثمر

التجمع ،كالعمل واملدارس ،والرحالت اجلامعية واألرسية ،فتقام فيها اجلامعة،
أماكن
ّ
خصوصا البيئات الرتبوية كاملدرسة ،فمن املفرتض أن تكون مكا ًنا مالئماً لتعويد الطالب
ً

عىل إقامة اجلامعة فيام بينهم ،وأن يكون املعلمون قدوة لطالهبم يف االلتزام بذلك ،حيث
((( الخوئي :السيد أبو القاسم /صراط النجاة ج 1ص ،98مسألة رقم /244الطبعة الثانية 1416هـ/
مكتبة الفقيه ـ الكويت.
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ليتقدم ويؤمهم.
خيتار املعلمون أحدهم ّ

يتقدم ويقيم اجلامعة بأفراد
ومن املناسب إنه يف حال صالة األب يف املنزل ،أن ّ

أرسته.

ومما يساعد عىل انتشار هذه الثقافة واملامرسة ،ما يمكن أن يقوم به أئمة اجلامعة،

نائبا له فيام لو حصل له ظرف طارئ .أو أن يبادر املصلون عند غياب
بأن يعينّ كل إمام ً
اإلمام إىل تقديم من يثقون به من بينهم ،فام حيصل يف معظم املساجد من انفراط عقد
اجلامعة عند غياب اإلمام ،وأدائهم الصالة فرادى ،هو ظاهرة سلبية خاطئة ،فهل خيلو

اجلمع من شخص موثوق؟

ومناسب أن نذكر هنا موقف العامل الكبري الشيخ جعفر النجفي املشهور بكاشف

الغطاء (تويف سنة 1227هـ) حيث أبطأ يوم ًا عن الذهاب إىل املسجد لصالة الظهر،
فجعل الناس يصلون فرادى ،فلام دخل املسجد جعل يوبخهم ويقول :أما فيكم من
تصلون خلفه؟ ثم رأى أحد التجار األخيار يصيل ،فقال :دعونا نأتم هبذا العبد الصالح

فائتم به هو واجلامعة ،فخجل التاجر خج ً
ال شديد ًا ،وال يمكنه قطع الصالة ،وملا فرغ من

الصالة تأخر خج ً
ال ،فقال له الشيخ :ال بد أن تؤمنا يف صالة العرص أيض ًا ،فامتنع ،فأرص

عليه ،فقال التاجر :هذا ال يمكن ،قال الشيخ :إذ ًا فافتد نفسك بامل تدفعه للفقراء ،فدفع
مائتي شامي أو أزيد وفرقها عىل الفقراء ،وأعفاه من اإلمامة لصالة العرص ((( .

النزاعات ال�شخ�صية والفئوية

إن ما نعيشه من تعقيدات اجتامعية بخصوص صالة اجلامعة ،ناشئ من اجلهل،

والنزاعات التي هي يف أغلبها شخصية بني األفراد ،أو اجلهات الدينية املوجودة ،وال

أصل هلا من الناحية الرشعية ،فليس هناك ما يمنع من الصالة بني اإلخباريني واألصوليني
((( األمين :السيد محسن/أعيان الشيعة ج 4ص /101الطبعة األولى 1986م/دار التعارف – بيروت.
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ـ مث ً
مرجعا آخر ،فهذه التعقيدات
مرجعا خلف من يق ِّلد
ال ـ ،أو ِمن صالة َمن يقلد
ً
ً
حولت صالة اجلامعة من مظهر من مظاهر الوحدة والتالقي
واالشرتاطات غري ّ
املربرةّ ،

والتعصب بني أبناء املجتمع الواحد ،وكذلك
التحزب
بني املؤمنني ،إىل مظهر من مظاهر
ّ
ّ
حولت اجلامعة من مظهر عبادي جيزي الله سبحانه عليه الثواب اجلزيل ،إىل سبب ألن
ّ
حترم رشحية كبرية من هذا الثواب ،ويف هذه النقطة يقول السيد كاظم اليزدي يف «العروة

الوثقى»:

خصوصا
«وهي (أي صالة اجلامعة) من املستحبات األكيدة يف مجيع الفرائض،
ً

وخصوصا جلار
وخصوصا يف األدائية ،والسيام يف الصبح والعشاءين،
اليومية منها،
ً
ً

وذم تاركها من رضوب التأكيدات ما
املسجد أو من يسمع النداء ،وقد ورد يف فضلها ّ

كاد يلحقها بالواجبات<.
إىل أن يقول:

>وإذا كان املأمومون أكثر كان األجر أزيد ،وال جيوز تركها رغبة عنها أو استخفافًا

هبا ،فمقتىض اإليامن عدم الرتك من غري عذر ،السيام مع االستمرار عليه ،فإنه ـ كام ورد ـ
ال يمنع الشيطان من يشء من العبادات منعها ،ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة
ونحوها ،حيث ال يمكنهم إنكارها ألن فضلها من رضوريات الدين» ((( .

ومن املظاهر املؤسفة أن جتد يف بعض احلاالت انقسام ًا يف صالة اجلامعة بني

املؤمنني ،انطالق ًا من هذه العصبيات الفئوية ،ففي بعض قوافل احلجيج ،قد تقام أكثر من

صالة مجاعة ،وغالب ًا ما ال يأتم إمام مجاعة بإمام مجاعة آخر .ويف بعض املساجد والعتبات
املقدسة ،قد تقام أكثر من صالة مجاعة يف أرجاء املكان الواحد ،من أبناء املذهب الواحد،
وكام كتب الشيخ عيل الكوراين معلق ًا عىل ذلك يف كتابه فلسفة الصالة( :ومن طريف ما
يناسب أن نختم به هذا البحث ما علقة أحد الزمالء الفضالء وقد نظرنا إىل ساحات
((( اليزدي :السيد كاظم ،العروة الوثقى ،ج ،3فصل الجماعة ،ص .111
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مشهد مقدس من مشاهد األئمة املعصومني ،Bوقد تكاثرت فيها اجلامعات للصالة.

عز وجل إنام ضاعف ثواب الصالة مجاعة أضعاف ًا كثرية ألن فيها
قال :إذا كان الله ّ

اجتامع املسلمني ووحدة كلمتهم ...فأي ثواب يف هذه اجلامعات التي هي مظهر واضح

للفرقة وتشتت الكلمة؟

(((

واألسوأ من كل ذلك ،أن جتد بعض األشخاص يصلون فرادى يف مسجد تقام

فيه صالة اجلامعة ،يف ذات الوقت ،بمربر اختالف توجههم املرجعي مع اإلمام ،أو لعدم
اطمئناهنم إليه ،وهذا ترصف يسء ،ملا يمثله من إعالن التجريح يف إمام اجلامعة.

وقد أجاب السيد اخلوئي عن سؤال حول هذا املوضوع بقوله :ال تصح الصالة

فرادى إذا استوجبت هتك حرمة اإلمام ،وأضاف الشيخ التربيزي( :أو تشكيك املأمومني

يف عدالته) (((.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إىل اخلري والصالح ،وأن يمنحنا البصرية يف دينه

والعمل بأحكامه ،وأن جيعلنا من الصاحلني املصلحني.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

((( الكوراني :علي ،فلسفة الصالة /ص/249الطبعة األولى 1972م /دار الزهراء ـ بيروت .
((( صراط النجاة ج 2ص/95مسألة .296

اإلمام شرف الدين رائد اإلصالح والتقريب
كلمة الجمعة بتاريخ  28ربيع اآلخر 1427هـ

بد أن ينفتح مضمار السباق بين
يفجر اإلنسان طاقاته وقدراته ال ّ
من أجل أن ّ

الناس ،وأن تنعكس آثار تفاوت مستوياتهم على حياتهم ،ليكون ذلك دافع ًا للتسابق

والتنافس ،فحين يحظى العالم بموقع متقدم ،يتحفّز الناس لطلب العلم ،وحين يتنعم
الثري بثروته ،يندفع اآلخرون للمزيد من السعي والكسب ،ليرتقوا بمستوى حياتهم.

ولو عاش الناس يف مستوى واحد ،دون تفاوت ،النعدمت احلوافز وضعفت

الدوافع نحو السباق واجلد واالجتهاد.

وتشري بعض آيات القرآن الكريم إىل هذه احلكمة يف التفاوت بني الناس يف
ف َ
األ ْر ِ
﴿و ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل ُك ْم َخ َ
الئِ َ
ض َو َرف ََع َب ْع َض ُك ْم
مستويات حياهتم ،كقوله تعاىلَ :
ض درج ٍ
ات ِّل َي ْب ُل َوكُ ْم فيِ َما آ َتاكُ ْم﴾ [سورة األنعام :اآلية .]165
ف َْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
﴿و َرف ََع َب ْع َض ُكم ف َْو َق َب ْع ٍ
ض﴾ هو االمتحان ﴿ ِّل َي ْب ُل َوكُ ْم﴾ من
فحكمة التفاوت َ
ْ
أجل تفجري الطاقات والقدرات التي منحها الله تعاىل لإلنسان ﴿فيِ َما آ َتاكُ ْم﴾.

حتدد
ويف آية أخرى يؤكد القرآن الكريم أن حركة اإلنسان وفاعليته هي التي ّ
ِ
ات ممِّ َّ ا َع ِم ُلو ْا َو َما َر ُّب َك
﴿ول ُك ٍّل َد َر َج ٌ
درجته ومستواه يف الدنيا واآلخرة ،يقول تعاىلَ :
بِغَ ِ
اف ٍل َعماَّ َي ْع َم ُلونَ ﴾ [سورة األنعام :اآلية .]132
إن اإليامن قيمة كربى متنح صاحبها الفضل والرفعة ،وكذلك العلم ،لكن آفاق
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اإليامن وآفاق العلم واسعة رحبة ،يتسابق املؤمنون والعلامء يف أجوائها وأرجائها ،فتتفاوت

﴿ي ْرف َِع
درجات رفعتهم وحتليقهم ،حسب مستوى اجتهاد وعطاء كل منهم .يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
نكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات﴾ [سورة املجادلة :اآلية .]11
َ
ال َّل ُه ا َّلذ َ
َ ََ َ
ين َآم ُنوا م ُ ْ َ
تعددها وتنوعها ،فبعضها أعىل من بعض ،وبعضها
وتنكري ﴿ َد َر َجات﴾ إشارة إىل ّ
﴿وف َْو َق كُ ِّل ِذي ِع ْل ٍم
أفضل من بعض ،فاإليامن درجات ،والعلم درجات ،يقول تعاىلَ :
ِ
يم﴾ [سورة يوسف :اآلية . ]76
َعل ٌ
ومع عظيم درجة النبوة والرسالة ،إ ّ
ال أن األنبياء والرسل ليسوا مجيع ًا يف مرتبة
واحدة ،بل يتفاوتون يف الفضل ،يقول تعاىل﴿ :تِ ْل َك الر ُس ُل ف ََّض ْل َنا َب ْع َض ُهم َعلىَ َب ْع ٍ
ض﴾
ْ
ُّ
[ سورة البقرة :اآلية .]253
إن تأكيد حقيقة التفاضل وتفاوت الدرجات ،إنام هو بغرض ترتيب األثر عىل

ذلك ،فاألعىل درجة واألفضل كفاءة ،جيب أن حيظى باحرتام أكرب ،وأن ُيتعامل معه بام
يليق بمقامه ومكانته ،لالستفادة منه ،وليكون نموذج ًا وقدوة.

من هنا جاءت النصوص الدينية الداعية إىل تقدير العلامء ،كام حتدث الفقهاء عن

أولوية تقديم األعلم يف التقليد واألخذ بالفتاوى الرشعية ،وعن األوىل يف التقديم لصالة

اجلامعة.

إن تقدير التفوق والتقدم سمة حضارية تأخذ هبا املجتمعات الواعية ،أما حني

ال يميز املجتمع بني املستويات املختلفة ،فإن الكفاءة العلمية أو القدرة العملية ال تأخذ

موقعها املناسب ،وقد حيظى األقل مستوى يف العلم أو العمل باملكانة األفضل ،لسبب

أو آلخر.

وتشجع الكفاءات
وبينام تتلقف املجتمعات املتقدمة األفكار اإلبداعية البناءة،
ّ

الطاحمة ،تواجه املجتمعات املتخلفة كل فكر جديد بالتحفظات والشكوك ،وتزرع

العراقيل والعقبات يف طريق رواد اإلصالح والتغيري .وغالب ًا ما ال يعرف الناس يف هذه
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املجتمعات قدر العاملني املصلحني إال بعد فوات األوان ،فإذا مات العامل املصلح ،أقيمت
املهرجانات لتأبينه ،وحتدث الشعراء واخلطباء عن عظيم فضله.

�شرف الدين �شخ�صية ر�سالية

واإلمام السيد عبداحلسني رشف الدين (1377-1290هـ) هو واحد من أبرز

العلامء املصلحني يف هذا العرص ،عاش إىل جانبه يف زمانه ومكانه كثري من العلامء،

لكن شخصيته املتميزة صنعت له موقعية تتجاوز عرصه وموطنه ،رغم ما واجهه من

معاناة يف حميطه االجتامعي الذي مل يعرف قدره باكر ًا ،ومل يدرك أمهية أفكاره ومشاريعه
اإلصالحية ،وكان يريده جمرد عامل دين كسائر العلامء التقليديني ،الذين ال يتبنون مرشوع ًا،

يتحملون مسؤولية جتاه الواقع السيايس واالجتامعي.
وال
ّ

مهة عالية ،أن يقترص دوره
مل يقبل رشف الدين لنفسه بام حيمل من وعي رسايل و ّ

عىل ممارسة املهام التقليدية املحدودة التي كان يقوم هبا غالب علامء الدين يف جمتمعاهتم،

جده ،وأطلق العنان لطموحه ،من أجل إصالح واقع جمتمعه ،وخدمة
شمر عن ساعد ّ
بل ّ
قضية وطنه ،واملسامهة يف معاجلة قضايا األمة الكربى.

وكان عليه أن يدفع ثمن هذا التطلع والطموح ،حيث واجهته الزعامات املتنفذة

يف جمتمعه ،بإثارة اإلشكاالت يف وجهه ،وافتعال املشاكل يف طريقه.

فحني سعى إلنشاء مؤسسات دينية اجتامعية لينطلق منها يف عمله وحركته،

استقبلته معارضة عنيفة من تلك القوى املحلية ،جاء يف ترمجته ماييل:

(وكلام ارتفع مدماك للتقرب إىل الله ،اتسعت مع املتنفذين شقة اخلالف ،وكأن

إقامة حسينية ،أو تأسيس مسجد ،جمال لتدمري كل األسس التي يقوم عليها نفوذهم،

وكأن النفوذ ال يمكن أن يقام إ ّ
ال عىل انعدام األخالق وفقدان الروحية يف النفوس.

أسس املسجد فعارضوه ،استقطع أرض ًا من أرايض الدولة بموافقة السلطان حممد
ّ
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أسس مدرسة الزهراء فعارضوه ،ويف مدرسة الزهراء نجحوا يف خنقها
رشاد فعارضوهّ ،
وأسس مجعية الرب واإلحسان فعارضوه ،وقد استعانوا عىل معارضته
بعد عمل سنة فيهاّ ،
بالدولة ،أثاروا الدولة العثامنية ،ومن ثم الفرنسية ،وبعدها احلكومة الوطنية.

وكان هو يتحينّ الفرص لتحقيق ما يصبو إليه ،وهبذا يقول :كنت مع املتزعمني
كراكب الصعبة ،إن أشنق هلا خرم ،وإن أسلس تقحم ،وقد ُمنينا منهم بخبط وشامس،
وتلون واعرتاض ،فصربت عىل طول املدة ،وشدة املحنة ،أتربص سانحة الفرصة ،وأتتبع
ّ
رائد النجح ،حتى شممت خمائل الرجاء ،بسخط الوايل العثامين عليهم ،وانشغاهلم عنا

بأنفسهم ،منرصفني إىل تدارك أمرهم معه يف بريوت ،فانتهزنا تغيبهم فرصة إلشادة

اجلامع.

ولكن هذا اجلامع الذي بدأ العمل به يف غياب املتزعمني توقف فيه العمل بعد

تربع
أن دخلت فرنسا ،ورتب املتزعمون أمرهم معها ،وصار األمر إىل املحاكم ،حتى ّ
أحد املؤمنني بدار له يف البلد ،واشرتى اإلمام دار ًا أخرى بجانبها ،وهدم الدارين وأقام

املسجد القائم حالي ًا يف وسط البلد القديمة.

أما املسجد الذي كان قد رشع بتشييده ،والذي أراده عىل غرار مسجد اجلزار يف

عكا ،ال تزال أسسه حتت رمال ملعب الثانوية اجلعفرية.

وعند انتشار العملية التبشريية يف صور ،وبروز مظاهر االنحراف يف جيلها اجلديد،

ومن منطلق سلطان العلم لرتبية الناشئة ،ورفع املستوى االجتامعي ،أنشأ املدرسة

اجلعفرية سنة 1939-1938م الدراسية ،مدرسة ابتدائية جمانية ،واستمرت كذلك إىل
أن بدأت ترتقي إىل ثانوية ،وتزداد متطلباهتا املادية ،ومل تعد احلقوق تفي باحلاجة ،وأحلق

باملدرسة نادي اإلمام الصادق.

ولكن املتزعمني أنفسهم ،إذ أعجزهم إيقاف حركة املدرسة ،أقاموا مدرسة

مقابلها ،ولكنها مل تستمر ،وال يمكن ملسجد رضار أن يستمر ،فتوقفت ،فصادر اإلمام
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مبناها ،وعندها افتتح مدرسة الزهراء ،ولكن املتزعمني استصدروا أمر ًا بإقفاهلا وختمها

بالشمع األمحر ،فأخىل منزله للمدرسة ،ولكنها مل تستمر ألن الدولة مل متنحها رخصة(((.

وقد حتدث Dعن يشء من هذه املعاناة بام يظهر مدى أمله وتأثره ،يف إحدى رسائله

والسيام
إىل بعض العلامء جاء فيها> :عرفتم ما ُمنينا به من حسدة فضل الله تعاىل علينا،
ّ
يف هذه األيام ،وقد ابتليت بقو ٍم ال يقدرون الرجال وهنوضها باملشاريع الثقال ،وليتهم
سيئة واجلميل اجلليل فإذا هو
وقفوا معنا عىل هذه احلال ،فلم يمسخوا احلسنة فإذا هي ّ

قبيح رذيل.

ًّتبا و َت َرح ًا للحياة مع الذين يبخسون الناس أشياءهم ،ويعيثون يف األرض.

وأسف ًا وهلف ًا عىل جهودي يف جبل عامل ،ووييل عىل عمري النفيس ينقيض يف هذا

ّ
احلظ التعيس –بني أناس ال سقوا صوب املزن -إنا هلل وإنا إليه راجعون.

عز وجلّ ورسوله،A
عند الله أحتسب بالئي يف سبيله وما أالقيه يف نصحي هلل ّ

وبعني الله ما نزل يب يف نرصة احلق وخدمة اخللق.

واحللوسية وحريفا ودير
بنيت مساجد يف قرى من عاملة كشحور وطرفلسبة
ّ

كيفا وقانا وغريها بأموال مجعتها من مخسنا أهل البيت ،فوضعتها بعد احتساهبا ع ّ
يل يف
عامرة املساجد ،وأنا يف أشد الفاقة إليها لوفور عيايل وكثرهتم يف صور وشحور والعراق،
ووضعت يف املسجد اجلامع الذي أنشأته يف صور نيف ًا وألفي لرية ذهب ًا احتسبت ع ّ
يل من

عز وجلّ  ،آثرت هبا شعائر الله تعاىل عىل نفيس وأوالدي،
حقنا املفرتض يف كتاب الله ّ

فلم أكنز ترب ًا ،وال أحز من أرضها -غري داري املرهونة -شرب َا ،وال أعددت والله لبايل

ثويب طمر ًا عىل التحقيق ،ولو شئت لكنت كغريي ّممن آثروا البيضاء والصفراء والضياع
واملوايش واخليل املسومة واألنعام ،ويل بيت هو مأوى الطارق ،وحملّ آمال املؤمن
((( اإلمام السيد عبدالحسين شرف الدين مصلح ًا ومفكر ًا وأديب ًا ص  /17المستشارية الثقافية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية – بيروت.
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واملنافق ،يرد إليه الوافد ،ويصدر عنه احلامد.

الغصة يف صدر النواصب ،والقذى يف عيون األجانب،
وأنا وحدي يف جبل عامل ّ

العامليني يف العراق ،ولساين وقلمي يف نرصة احلق وإزهاق
والقائم عىل ساق بخدمة
ّ

يتكهامن ،وأد ّلتي صواعق مواحق ملن أرد بالشيعة سوء ًا.
الباطل سيفان ال ّ

أعوذ بالله من الفخر ،وإنام هي نعم الله ع ّ
أحدث هبا ألكون من الشاكرين،
يل ِّ

وألنترصن بذكرها عىل هؤالء الباغني.
ّ

وحيهم مل تكفهم رواتبهم الضخمة وال أشبعتهم رشاهم الومخة ،وال ما تصيدوه

بشباك املحتالني ،من أموال اليتامى واأليامى واملساكني ،حتى دفعهم اجلشع ،وقادهم
النهم إىل الطمع بام هو يف يدنا وحتت واليتنا ،وقد أنفقنا يف سبيله شطر ًا وافر ًا من عمرنا،

املقدسة من مخسنا ،ونحن بحول الله وقوته ال نخشى أن يغلبونا عليه (إن
وبنيناه بأموالنا ّ

الباطل كان زهوق ًا) .

لكن جترؤهم علينا أوجب وهن ًا يف أنظار األغيار ال يناسب أمثالنا ،ومل نر من انترص

العوام ،فإهنم الذين ينترص الله هبم لدينه ،ولوالهم ما ُعبد الله ،فجزاهم
بالله تعاىل إال
ّ
الله عن الدين وأهله خري جزاء املحسنني .والسالم<.

25شوال 1351هـ

هذا مشهد واحد من مشاهد كثرية ملعاناة اإلمام رشف الدين ضمن جمتمعه املحيل

يف مسرية حركته وإصالحه.

هموم الأمة والر�سالة

كأي موظف يقوم بدوره يف حدود اختصاصه الوظيفي ،وال
عامل الدين ليس ّ

صاحب هواية يسيطر عليه عشقه هلا ،بل هو رائد مسؤول عن مصالح الدين واألمة،
ِ
اس ُت ْح ِف ُظو ْا
بحكم اطالعه عىل رشيعة الله ،ومعرفته بالتكاليف اإلهلية ،يقول تعاىل﴿ :بماَ ْ
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ِمن ِك َت ِ
اخشَ ْو ِن َو َ
اب ال ّل ِه َوكَ ا ُنو ْا َع َل ْي ِه ُش َه َداء َف َ
ال َت ْشترَ ُ و ْا بِ َآياتِ َث َم ًنا
اس َو ْ
ال تخَ ْ شَ ُو ْا ال َّن َ
َق ِلي ً
ال﴾ [سورة املائدة :اآلية .]44
يتحمل مسؤوليته أن يكون متفرج ًا عىل واقع
من هنا ال يمكن لعامل الدين حني
ّ

األمة ،وأن يتعايش مع الفساد والتخلف االجتامعي ،بل ال بد له من تكريس جهده
وحياته للقيام بدور التبليغ واإلصالح.

حتملها،
نعم ،هناك من علامء الدين من ال يدركون هذه املسؤولية ،أو يغفلون عن ّ

لنقص يف املعرفة والوعي ،أو لضعف يف اإلرادة واهلمة ،أو ركون ًا إىل الراحة والدعة.

وقد ختتلف القراءة للظروف والتشخيص للواقع من عامل آلخر ،كام تتنوع القدرات

واالهتاممات بني العلامء ،مما ينتج تنوع األدوار واملشاريع ،حيث هيتم بعض العلامء بتنمية

احلالة العلمية ،وبعض آخر باإلصالح االجتامعي ،بينام يتصدى بعض العلامء للشأن

وسد الثغرات .وما ليس مقبو ً
ال
السيايس ،وذلك أمر طبيعي ومطلوب يؤدي إىل التكامل ّ
هو الركود وعدم حتمل املسؤولية ،واالقتصار عىل املهام التقليدية املحدودة التي يمكن

أن يقوم هبا حتى غري عامل الدين.

وقد ينربي بعض العلامء من ذوي اهلمة العالية والكفاءات املتعددة للقيام بأكثر من

دور يف األبعاد املختلفة ،كام هي شخصية اإلمام رشف الدين.

الإ�صالح االجتماعي

فعىل الصعيد االجتامعي تصدى اإلمام رشف الدين ملعاجلة مشاكل جمتمعه املحيل

فأسس مسجد ًا وحسينية ،لنرش الثقافة والتوجيه الديني،
يف مدينة صور وما حوهلاّ ،
واهتم بالتعليم األكاديمي ،فأنشأ املدرسة اجلعفرية التي بدأت باملرحلة االبتدائية،

وكان التعليم جماني ًا ألبناء البلد ،حيث كان يبعث ابنه السيد جعفر إىل مناطق املغرتبني
اللبنانيني يف خمتلف أنحاء العامل لطلب دعمهم ومساعدهتم لتمويل هذا املرشوع الرتبوي
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التعليمي ،الذي جتاوز املرحلة االبتدائية إىل مستوى الثانوية ،وخترج يف هذه املدرسة جيل

متع ِّلم ّ
شكل طليعة النهوض ملجتمعه ،حيث حرص اإلمام رشف الدين عىل ضبط املسار
الرتبوي التعليمي يف املدرسة ،كام يقول عن ذلك:D

>كان أبناء هذه املدرسة يف دوراهتا املختلفة يربزون يف ميادين االمتحانات العامة،

ويسجلون ملدرستهم أعىل نسب النجاح عىل نحو يلفت إليهم النظر ،ويثري فضول

السباقة .وال نحيل ذلك عىل
املمتحنني وأشباههم فيسألوهنم عن مدرستهم املج ّلية ّ
الرسمية يف مظاهنا من وزارة املعارف ،ليضع عينه
غيب ،فمن شاء فلريجع إىل السجالت
ّ
حس مشهود< ((( .
ويده عىل ّ

وإىل جانب املدرسة اجلعفرية ،أنشأ مدرسة الزهراء للبنات ،إال أهنا أقفلت بقرار

من احلكومة آنذاك.

مؤسسات أخرى ثقافية واجتامعية مثل :نادي اإلمام الصادق ،ومجعية نرش
كام أقام ّ

العلم ،واجلمعية اخلريية اجلعفرية ،ومجعية الرب واإلحسان.

وإدراك ًا منه ألمهية املنرب احلسيني والشعائر احلسينية يف املجتمع الشيعي ،فقد (حاول

أن يصلح ما يتخ ّللها من قصور ،وخي ّلصها عماّ علق هبا من شوائب ،لقد فرض عىل اخلطباء
يف عاشوراء رقابة عسرية توالها بنفسه ،فمنعهم من أن يسرتسلوا يف التهويش والتهويل،
املرضة ،وكثري ًا ما كان يتدخل فيبادر بإعطاء املالحظات عند
ورسد الروايات الكاذبة
ّ
اللزوم ،وعمد إىل تربية جيل جديد من اخلطباء انتقاهم من الشباب املثقف والضليع

باللغة العربية ،ثم أخضعهم لرقابته ،ووجههم إىل كيفية القراءة ونوعيتها وكميتها ،كل

ذلك بغية تاليف األخطاء التي قد تيسء إىل فهم النص ،واالبتعاد عن التهويل والتضخيم
يف رسد احلادثة ،حيث أصبح ذلك مم ً
ال عند اخلاصة والعامة عىل السواء ،وقد وضع من
((( سعد الدين :الدكتور محمد منير /الجانب التربوي عند السيد عبدالحسين شرف الدين /مجموعة
مقاالت المؤتمر الدولي لتكريم اإلمام شرف الدين ج  1ص .231
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أجل هذا مؤلف ًا خاص ًا هو املجالس الفاخرة يف مآتم العرتة الطاهرة) ((( .

الن�ضال ال�سيا�سي

بحكم موقعيته الدينية القيادية ،ووعيه العميق الشامل ،مل يكن حيادي ًا جتاه

األحداث واألوضاع السياسية يف بلده لبنان وعىل مستوى املنطقة ،بل كان صاحب

موقف فاعل مؤثر عىل صعيد احلدث السيايس ،يظهر ذلك من مراسالته مع رؤساء
اجلمهورية اللبنانية يف عرصه ،التي كان جيهر فيها هلم برأيه وموقفه ،ويستح ّثهم عىل

اإلخالص للشعب والدفاع عن مصاحله .كرسالته إىل الرئيس حبيب باشا السعد بتاريخ

1347/5/3هـ ،ورسالته إىل الرئيس بشارة اخلوري إثر اعتداء الصهاينة عىل اجلنوب
اللبناين عام 1948م ،ورسالته له أيض ًا احتجاج ًا عىل إثر جتريد محلة عسكرية عىل عشائر

اهلرمل يف أيلول 1949م.

ويف أكثر من موقف سيايس يشهر اإلمام رشف الدين سالح احلشد اجلامهريي،

للضغط عىل القوى السياسية ،ولتوعية الناس بواقعهم ودفعهم للمطالبة بحقوقهم،

كاالجتامع احلاشد الذي عقده يف صور يف شهر ذي القعدة 1360هـ /كانون األول

1941م ،وبعث عىل إثره رسالة للرئيس أمحد األسعد ،تضمنت مطالب املجتمعني ،التي
حددها بالنقاط التالية:

أو ًال :احلقوق املرشوعة يف الوظائف ،بمختلف الدرجات ،يف خمتلف الدوائر

واملؤسسات ،والظالمة أوضح من الشمس ،إذ مل ينل جبل عامل عرش حقه ،بينام تتمتع

بعض املناطق والفئات بحقوقها كاملة ،ويتمتع بعضها اآلخر بحقوقه وحقوق غريه.

ثاني ًا :إرواء جبل عامل أرض ًا وبرش ًا من الليطاين الذي هتدر مياهه يف البحر بينام

حيرتق الناس عطش ًا ،وتبور أرضهم سغب ًا.
((( المصدر السابق ص .235 – 234
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ثالث ًا :تعميم املدارس الرسمية ،فإن سائر القرى العاملية حمرومة منها ،أما القصبات

مسمى مدارس ،وال تزال الكتاتيب تقوم مقام احلكومة بتعليم الناشئة كأننا يف
فإن فيها ّ

القرون الغابرة.

رابع ًا :تعبيد الطرقات ،فإن القرى معزولة عن الطرق العامة ،فض ً
ال عن الطرق

الرئيسة ،بحيث إن املريض يموت قبل أن يصل إىل املدينة ،واحلامل تسقط محلها ،فض ً
ال

عن العزلة التامة التي يعانيها سكان القرى.

يسدون الفراغ الصحي الفتاك ،ويتالفون ما يمكن تالفيه،
خامس ًا :اعتامد أطباء ّ

من األمراض املستوطنة كاملالريا والتيفوئيد والرتاخوما.

سادس ًا :إصالح املحاكم الرشعية ،وإسناد القضاء إىل عدول العلامء ليلوا احلكم

بام أنزل الله.

ومن املشاهد التارخيية لدوره السيايس دعوته إىل مؤمتر وادي احلجري عام

1338هـ1920/م ملواجهة فتنة عني ابل التي حصلت بني املسلمني واملسيحيني،

فبادر رشف الدين للدعوة ملؤمتر ضم جمموعة من العلامء واألعيان والوجهاء والثائرين،

واتفقوا عىل وثيقة وقعت من اجلميع ،وأقام السيد اليمني عىل اجلميع ،حلفظ األمن،
وإقرار اهلدوء ،واحلرص عىل سالمة املسيحيني بوجه خاص ،واستدعى السيد رؤوس

الثوار ليوقفوا نشاطهم ويكفوا عماّ هم فيه ،مهدد ًا هلم بالعقوبة واملصادرة.
وكان مما قاله رشف الدين يف ذلك املؤمتر:

فأحبوا هلم ما حتبونه
>أال وإن النصارى إخوانكم يف الله ويف الوطن ويف املصريّ ،

ألنفسكم ،وحافظوا عىل أرواحهم وأمواهلم ،كام حتافظون عىل أرواحكم وأموالكم،
وبذلك حتبطون املؤامرة ،وختمدون الفتنة ،وتطبقون تعاليم دينكم وسنة نبيكم< .

أما موقفه الرافض لالحتالل الفرنيس ،ودعوته للجهاد ضده ،فهو موقف مشهود،

ووجهوا جيش ًا ملحارصته
كاد أن يدفع حياته ثمن ًا له ،حيث حكم االحتالل عليه باإلعدامّ ،
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يف بلدة (شحور) وحرقوا داره ،بعد أن احتلوا داره يف صور ،وهنبوا مكتبته وفيها نفائس
املؤلفات املطبوعة واملخطوطة ،وأنقذه الله منهم حيث تس ّلل إىل الشام وحلقت به عائلته،

وظل مطارد ًا متنق ً
ال بني الشام ومرص وفلسطني مدة من الزمن.

الحوار والتقريب بين المذاهب

وتصديه لكربيات القضايا السياسية يف
اهتاممه باإلصالح االجتامعي يف حميطه،
ّ

وطنه ،مل يشغله عن االضطالع بالدور املسؤول عىل مستوى قضايا األمة ،وقد رأى أن
من أشد التحديات التي تواجه األمة ،هي حالة التمزق واخلالف املذهبي ،الذي أخذ

منحى خطري ًا ،بالتباعد بني أرباب املذاهب ،وتبادل التعبئة والتحريض عىل الكراهية
بني أتباعها ،حتى وصل األمر إىل إصدار فتاوى التكفري واحلكم بالقتال وسفك الدماء،
كفتوى الشيخ نوح احلنفي ،التي عرضها وناقشها اإلمام رشف الدين يف كتابه (الفصول

املهمة) ،والتي أبيد عىل أثرها أربعون ألف ًا من الشيعة يف حلب الشام ،وانتهبت أمواهلم،
وبسبب هذه الفتوى هاجم األمري ملحم بن األمري حيدر جبل عامل سنة 1147هـ،
فانتهك احلرمات ،واستباح املحرمات يوم وقعة أنصار ،وقتل وسلب وخرب وهنب

وأرس ألف ًا وأربعامئة من الشيعة ،كام ذكر اإلمام رشف الدين.

لقد أدرك اإلمام رشف الدين أن التباعد والقطيعة يفسح املجال لسوء الظنون،

ولتهريج املغرضني ،واهتامات احلاقدين ،ويعطي الفرصة للجهات األجنبية املعادية،
والقوى املصلحية االنتهازية يف الداخل ،إليقاد رشور الفتن الطائفية واخلالفات

املذهبية.

فصدع برسالة الوحدة والتقريب عرب احلوار العلمي املوضوعي ،الذي يكشف

لكل طرف رأي الطرف اآلخر عىل حقيقته ،ويؤكد املرجعية الواحدة ملذاهب األمة وهي
الكتاب والسنة ،فاخلالف هو عىل صعيد الفهم ملداليل آيات الكتاب العزيز ،أو مدى
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ثبوت النص الوارد من السنة النبوية وحتديد داللته.

كام اهتم اإلمام رشف الدين بتأكيد جامعية اإلسالم ألبنائه عىل اختالف مذاهبهم،

فهم يشرتكون يف أصول الدين وأركان اإلسالم ،وإنام خيتلفون يف بعض جزئياهتا

وتفاصيلها.

وأرسى رشف الدين بكتبه القيمة يف احلوار املذهبي ،كاملراجعات والفصول املهمة

ومسائل فقهية وغريها معامل مدرسة متميزة يف احلوار والتقريب ،تعتمد احلجة والربهان،

واحرتام الرأي اآلخر ،واكتشاف املشرتكات ،والتامس العذر يف مواقع اخلالف ،واحلفاظ

عىل وحدة األمة ،والتعاون حلامية مصالح الدين واملجتمع.

بقي أن نشري إىل مبادرته يف التواصل مع علامء املذاهب اإلسالمية حيث سافر إىل

مرص والتقى شيوخ األزهر وحتاور معهم ،كام زار فلسطني ودمشق وأقام هبام مدة من
الزمن ،وصنع عالقة وثيقة مع العلامء هناك.

جهوده العلمية

مهومه اإلسالمية الكربى ،واهتامماته املعرفية ،حركت قلمه ِّ
ليسطر أروع املؤلفات

اخلالدة ،التي تركت أثر ًا كبري ًا يف أوساط األمة ،وأعيد طبع بعضها كاملراجعات عرشات

بحق مراجع معتمدة يف البحوث
املرات ،وترجم بعضها إىل الكثري من اللغات ،وأصبحت ّ
التي تناولتها.

ومن أهم كتبه :املراجعات ،النص واالجتهاد ،الفصول املهمة يف تأليف األمة،

أجوبة مسائل موسى جار الله ،أبو هريرة ،إىل املجمع العلمي العريب بدمشق ،مسائل
فقهية ،املجالس الفاخرة يف مآتم الطاهرة ،فلسفة امليثاق والوالية ،كلمة حول الرؤية،
الكلمة الغراء يف تفضيل الزهراء ،بغية الراغبني يف سلسلة آل رشف الدين .وبحوث

أخرى نرشهتا بعض املجالت ،وكتب خمطوطة أتلفتها احلوادث التي واجهها يف حياته.
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ح ًّقا ،إن اإلمام رشف الدين شخصية نموذجية لعامل الدين الرسايل ،ومدرسة

أصيلة يف التغيري واإلصالح ،وجتربة ثرية يف احلوار والتقريب ،تغمده الله تعاىل بواسع
رمحته وأسكنه الفسيح من جنته ،ووفق العلامء العاملني وأبناء األمة الواعني لتكريس

هنجه ،وتطوير جتربته.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

حضور المسجد والمشاركة االجتماعية للمرأة
كلمة الجمعة بتاريخ  13جمادى األولى 1427هـ

قضية حقوق المرأة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل ،واالعتراف بدورها في

التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمعات
الحياة االجتماعية العامة ،أصبحت من
ّ
اإلسالمية ،فالمرأة في معظم هذه المجتمعات ال تتاح لها فرص الحركة والمشاركة

في الشأن السياسي واالجتماعي العام ،وال تحظى بكثير من االمتيازات واألدوار التي

ويتهم اإلسالم بأنه وراء
ينالها الرجل ،وتعاني في الغالب من الحيف وهضم الحقوقُ ،
التمييز ضد المرأة ،وتهميش دورها في الحياة ،لتنحصر في الوظائف المنزلية والخدمة

العائلية .في الوقت الذي تفتح المجتمعات األخرى مجال المشاركة أمام المرأة في

مختلف المواقع والمسئوليات ،وقد تمكنت المرأة بالفعل من الوصول إلى رئاسة
الدولة في أكثر من بلد ،فض ً
ال عن مواقع الوزارة والسفارة واإلدارة ،واقتحمت ميادين

التصدي لمختلف الوظائف والمهام.
العلم والعمل ،وأثبتت جدارتها وكفاءتها في
ّ

ونتيجة هلذا الواقع ،تستعر احلرب الثقافية اإلعالمية ضد اإلسالم ،وضد تقاليد

املجتمعات اإلسالمية ،كام تشتد الضغوط الدولية وخاصة من املؤسسات احلقوقية
العاملية عىل البلدان اإلسالمية ،لتحسني واقع املرأة وتعزيز فرص مشاركتها االجتامعية.

ومن الطبيعي أن جتد هذه املواقف والضغوط صدى يف أوساط املرأة يف املجتمعات

اإلسالمية ،فتندفع للتجاوب مع هذه الدعوات ،وللمطالبة بحقوقها ،ومعاجلة أوضاعها،
مما جيعلها عرضة للتأثر بألوان الثقافات ،وأنامط السلوك الوافدة من املجتمعات األخرى،
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عىل حساب القيم والتعاليم اإلسالمية.

من هنا ينبغي النظر إىل املسائل املرتبطة بقضايا املرأة بأفق أوسع ،يأخذ بعني

االعتبار خمتلف الزوايا لشخصيتها اإلنسانية ،وللظروف االجتامعية املحيطة.

ومشاركة املرأة يف صالة اجلامعة واحدة من هذه املسائل ،التي حتتاج إىل إعادة نظر،

فرعاية السرت أمر مطلوب ،لكنه ال يستلزم حرماهنا من فرص كسب الثواب ،والفوائد

املختلفة التي يمكن حتصيلها من املشاركة يف احلضور للمسجد وصالة اجلامعة.

إن مشاركة املرأة يف صالة اجلامعة مظهر من مظاهر االعرتاف بحضورها الديني

واالجتامعي ،كام تعني تكافؤ الفرصة بينها وبني الرجل عىل هذا الصعيد ،وعكس ذلك

يعني حالة من التمييز.

وبالنظر إىل طوفان اإلغراءات املادية اجلارفة ،التي تريد متييع األخالق والقيم

يف جمتمعاتنا ،وتستهدف الوسط النسائي بشكل أساس ،فإن مشاركة املرأة يف الربامج
الدينية ،كحضور املسجد ،وصالة اجلامعة ،يعزز ارتباطها باحلالة الدينية ،ويتيح هلا فرصة
كسب املعارف اإلسالمية ،واالستفادة من املواعظ والتوجيه األخالقي والديني.

مناق�شة التحفِّظات:

حينام ندرس الرأي الفقهي الذي يرى أفضلية صالة املرأة يف بيتها عىل صالهتا يف

املسجد ،فإننا سنجده معتمد ًا عىل األدلة التالية:
•وجود روايات تدل عىل ذلك.
•أمهية رعاية السرت.

•اإلمجاع ورأي األصحاب.

أما الروايات الواردة فقد ذكرها يف (وسائل الشيعة) وهي مخس روايات برقم

 6431إىل رقم  6435وهذا نصها:
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حممد بن عيل بن احلسني بإسناده عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد الله Eقال:

>صالة املرأة يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها ،وصالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا

يف الدار<.

قال :وقال الصادق> : Eخري مساجد نسائكم البيوت<.
قال :وروي أن خري مساجد النساء البيوت.

حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن أمحد بن حييى ،عن يعقوب بن يزيد ،عن

زياد بن مروان ،عن يونس بن ظبيان قال :قال أبو عبد الله> : Eخري مساجد نسائكم

البيوت<.

يف مكارم األخالق قال :قال النبي> :Aصالة املرأة وحدها يف بيتها كفضل

صالهتا يف اجلمع مخس ًا وعرشين درجة<.

وواضح أن ثالث روايات من الروايات اخلمس مرسلة من حيث السند ،وهي

الثانية والثالثة واخلامسة فال يثبت هبا حكم .وبقيت روايتان األوىل والرابعة ويف داللتهام

نقاش.

والرواية األوىل حول تفاضل أجزاء البيت ،وليس فيها ذكر لتفضيله عىل املسجد.

أما الرواية الرابعة فهي تدل عىل أن بيت املرأة خري من املسجد دون ربط ذلك بالصالة،

فهو من قبيل قوهلم :الكتاب حمراب العامل ،فيكون ذلك حتريض ًا هلا يف مالزمة البيت ،كام
احتمل السيد الشريازي.

وحول رعاية السرت وهو املستند الثاين هلذا الرأي كام أشار إليه الشهيد األول يف

(ذكرى الشيعة) بقوله :األقرب رشعية إتيان املساجد للنساء ،وقد رووه يف صحاحهم.
نعم ،األقرب أن البيت أفضل هلن ،ملا فيه من االستتار وعدم التعرض للفتنة ((( .

((( الشهيد األول :محمد بن مكي العاملي الجزيني/ذكرى الشيعة ج 3ص/131الطبعة األولى
1419هـ /مؤسسة آل البيت Bـ قم.
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فإن الدقة واملوضوعية تقتيض التقييد بالظرف اخلارجي ،فإذا توفرت رعاية السرت،

ومل تكن هناك عرضة للفتنة ،فإن إطالق أدلة فضل الصالة يف املسجد ،وفضل صالة

اجلامعة يشمل الرجل واملرأة.

وهذا ما الحظه السيد السيستاين يف تعليقته عىل ما ذكره السيد اليزدي يف العروة

الوثقى ،من أن األفضل للنساء الصالة يف بيوهتن .فعلق السيد السيستاين بقوله :بل

األفضل هلن اختيار املكان األسرت وخيتلف حسب اختالف املوارد.

أما االستدالل باإلمجاع كام أشار السيد السبزواري يف (مهذب األحكام) فغري

متحقق ،وقد نقلنا ما ذكره السيد الطباطبائي يف رياض املسائل من قوله :ومل أقف عىل
ٍ
مفت هبا من األصحاب عدا قليل.
خيصص أفضلية
كام أشار صاحب اجلواهر إىل أن بعض األصحاب أطلق ،أي مل ِّ

الصالة يف املسجد بالرجال ،وقال إنه هو مقتىض أصالة االشرتاك يف األحكام.

�آراء لفقهاء معا�صرين:

يرى السيد السيستاين أنه (إذا كان سرتها يف املسجد كسرتها يف البيت فاملسجد

أفضل ،وكذلك األماكن املقدسة وأجرها كأجر الرجل) (((.

وسئل السيد اخلامنئي :هل صالة النساء يف املساجد أفضل أم يف البيوت؟ فأجاب

سامحته( :فضيلة الصالة يف املسجد ليست خمتصة بالرجال) (((.

وقال الشيخ املنتظري( :األفضل للمرأة أن تؤدي صالهتا يف بيتها ،بل يف الغرفة

التي يف مؤخرة بيتها .ولكن إذا استطاعت أن حتفظ نفسها من غري املحارم بشكل كامل
((( الجشي :الشيخ محمد كاظم /الفوائد الفقهية مطابق ًا لفتاوى السيد السيستاني/ج 1ص/158الطبعة
األولى 2006م /دار الوالء ـ بيروت.
((( الخامنئي :السيد على الحسيني/أجوبة االستفتاءات ج 1مسألة رقم /390الطبعة األولى1425هـ/
منشورت كربالء المقدسة ـ العراق.
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فاألفضل هلا أن تصيل يف املسجد) (((.

وردا عىل سؤال :هل ثمة كراهة يف مشاركة النساء يف صلوات اجلامعة اليومية
ًّ

وصالة اجلمعة؟ أجاب الشيخ نارص مكارم الشريازي بام ييل( :إن مشاركتهن يف الظروف

احلالية أفضل وأحيان ًا تكون واجبة) (((.

وقال الشيخ يوسف الصانعي :األفضل للنساء الصالة يف البيوت ،بل يف خمادعها،

ولكن إذا أرادت أن تدرك فضيلة اجلامعة ونحوها ،كانت الصالة يف املسجد أفضل(((.

ر�أي ال�سيد ال�شيرازي:

وقد ناقش السيد الشريازي املسألة يف موسوعته (الفقه) ،مؤكد ًا أفضلية وأمهية

صالة املرأة يف املسجد ،مفند ًا أدلة الرأي اآلخر ،وفيام ييل مقتطفات من كالمه:

(واألفضل للنساء الصالة يف بيوهتن ،وأفضل البيوت بيت املخدع ،أي بيت اخلزانة

يف البيت ،هذا ما ذكره مجع من العلامء ،بل بعضهم ا ّدعى الشهرة عليه ،بل عن العالمة يف
التذكرة ادعاء كراهة إتياهنن املساجد ،لكن عن الدروس والذكرى :أنه يستحب للنساء
االختالف إىل املساجد كالرجال ،وإن كان البيت أفضل خالف ًا إلطالق الغالب من
الفقهاء حيث مل خيصص فضيلة املسجد بالرجال ،كام مل خيصصوا فضيلة اجلامعة وزيارة

املشاهد واحلج والعمرة هبم .بل هذا هو الذي يقتضيه إطالق دليل االشرتاك .ولقد

أغرب يف اجلواهر حيث قال :ال نعرف خالف ًا بينهم بل ظاهرهم االتفاق عليه يف فضيلة

صالهتا يف املنزل من صالهتا يف املساجد الخ ،بعد أن ذكر هو أن بعض األصحاب أطلق
((( المنتظري :الشيخ حسين علي/األحكام الشرعية عل مذهب أهل البيت/Bمسألة رقم /908
الطبعة األولى1413هـ/مطبعة القدس ـ قم.
((( الشيرازي :الشيخ ناصر مكارم/الفتاوى الجديدة/مسألة رقم /260الطبعة األولى1419هـ/
مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب  Eـ قم.
((( الصانعي :الشيخ يوسف/مصباح المقلدين/مسألة رقم /875الطبعة الثانية1425هـ/منشورات
التمار ـ قم.
ميثم ّ
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وأنه هو مقتىض أصالة االشرتاك يف األحكام فتأمل.

ّ
استدل لإلطالق بإطالقات األدلة ،وبأنه كان املتبع من زمان
وكيف كان فقد

كن حيرضن املساجد واملشاهد يف الصلوات والزيارات ،من
الرسول ،Aحيث أهنن ّ
غري إنكار من الرسول أو من األئمة  ،Bبل تقرير منهم هلن ،بل هو سرية املتدينات
يعج بالنساء كام
واملتدينني الذين يأذنون هلن إىل هذا اليوم ،ولذا ترى املشاهد واملساجد ّ

واستدل ملا ذكره املصنف تبع ًا للجواهر وغريه بأن املطلقات مقيدات،
يعج بالرجال،
ّ

بجملة من الروايات...

هذا ،ولكن شيئ ًا من هذه الروايات ال تصلح مقيدة للمطلقات البالغة أكرب قدر

من التواتر ،هذا مع إن غالب هذه الروايات مراسيل فال تقاوم املسانيد القطعية املطلقة،

ولو قيل بالتسامح فمع املطلقات ال مع هذه الروايات ،باإلضافة إىل معارضتها بام رواه

العوايل ،عن رسول الله ،Aقال :إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال يمنعها.

وإىل معارضتها بتقرير رسول الله ،Aوعيل ،Eحيث كن النساء حيرضن املسجد

للجامعة يف طول األيام ،ومل يصدر من الرسول واإلمام منع أو تنبيه عىل املنع ،والسرية
القطعية مؤيدة لذلك ،ثم هل يقال مثل الكالم يف املساجد بالنسبة إىل املشاهد املرشفة

واحلج والعمرة ،إذ القول بذلك يف املسجد يستلزم القول به يف املشهد للتالزم العريف بني
األمرين؟ واملسألة حسب ما وجدت من ما تعرض هلا قلة من الفقهاء املتأخرين كالعالمة
والشهيد ومن تبعهام ،كام أين مل أجد عبارة ( مسجد املرأة بيتها) يف الروايات ولعله من
عبارة الشهيد كام تنسب إليه ،فالقول بمساواهتن للرجال يف فضيلة املساجد واملشاهد

أقرب) (((.

((( الشيرازي :السيد محمد الحسيني/الفقه ـ كتاب الصالة ج19ص/201-198الطبعة الثانية
1408هـ /دار العلوم ـ بيروت.
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ر�أي ال�سيد ف�ضل اهلل:

ويف االجتاه ذاته كان رأي السيد حممد حسني فضل الله ،حيث قال يف (فقه الرشيعة)

ما نصه:

(ال فرق يف استحباب الصالة يف املسجد بني الرجال والنساء ،وأما ما ورد من

استحباب صالة املرأة يف بيتها ،فالظاهر أن امللحوظ فيه جانب السرت ،فقد جاء يف احلديث

عن اإلمام الصادق Eقال> :صالة املرأة يف خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها ،وصالهتا
يف بيتها أفضل من صالهتا يف الدار<.

وأما كون الصالة يف البيت أفضل من الصالة يف املسجد فلم أجده إال بسند

ضعيف ،وقد يستفاد من بعض األحاديث الضعيفة ،مثل الوارد عن النبي Aأنه قال:

(صالة املرأة وحدها يف بيتها كفضل صالهتا يف اجلمع مخس ًا وعرشين درجة) ،قد يستفاد
منه أن الله تعاىل يعطيها ثواب ذلك رعاية هلا ومالحظة للخصوصيات الناجتة عن ارتباطها
الغالب بأمور البيت وشؤونه .ولو فرض ثبوت هذا احلديث وصحته ،فإن الذي نستقر

به بضميمة أمور أخرى ،أن فضل الصالة يف البيت ليس مطلق ًا ،وذلك بمالحظة أن

صالة املرأة يف املسجد مجاعة ،أو للحصول عىل احلالة الروحية يف جمالس الدعاء ،أو
لالستامع ألحاديث الوعظ واإلرشاد ،أو نحو ذلك مما ال يتسنى هلا يف بيتها جتعل صالهتا
وحضورها يف املسجد أفضل من الصالة يف البيت ،ال سيام مع مراعاة السرت ،بل قد يكون

متعين ًا عليها يف بعض احلاالت ،إذ ال ختفى حاجة املرأة إىل هذه األمور كحاجة
واجب ًا ّ
الرجل إليها ،كام أن كتب السرية قد حتدثت عن صالة النساء مجاعة مع الرسول Aيف

املسجد) (((.

((( فضل الله :السيد محمد حسين/فقه الشريعة -الجزء األول ص 275-274مسألة رقم  /605الطبعة
األولى 1420هـ/دار المالك ـ بيروت.
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ر�أي علماء ال�سنة:

مع أن كتب احلديث والسرية النبوية عند أهل السنة ،قد احتوت عىل عدد كبري

من األحاديث والنصوص ،أكثر من املصادر الشيعية ،حول مشاركة املرأة يف احلضور
إىل املساجد ،وإقامة صالة اجلامعة ،وبأحاديث يف صحاحهم تنهى عن منع النساء من

احلضور إىل املساجد ،إال أن املبالغة يف احلرص عىل السرت والعفاف واجتناب الفتنة ،دفع
أكثر فقهائهم كام هو احلال عند الشيعة ،للقول بكراهة خروج املرأة إىل املسجد ،وأفضلية

صالهتا يف املنزل ،استناد ًا إىل أحاديث وروايات واردة.
جاء يف املوسوعة الفقهية:

(ذهب الفقهاء إىل أنه يستحب للنساء أن تكون صالهتن يف بيوهتن ،فذلك هلن

أفضل من صالهتن يف املسجد ،فعن ابن عمر Lقال :قال رسول الله( : Aال متنعوا
نساءكم املساجد وبيوهتن خري هلن) ،فإن أرادت املرأة حضور املسجد مع الرجال :فإن

كانت شابة أو كبري ًة يشتهى مثلها كره هلا احلضور ،وإن كانت عجوز ًا ال ُتشتهى مل يكره
هلا ،ملا روي عن ابن مسعود Nقال( :والذي ال إله غريه ما ص ّلت امرأة صالة ّ
قط خري
هلا من صالهتا يف بيتها ،إال أن يكون املسجد احلرام أو مسجد رسول الله Aإال عجوز ًا
يف منقلها) ،وذلك حيث تقل الرغبة فيها ،ولذا جيوز هلا حضور املساجد كام يف العيد.

وإن كانت شابة غري فارهة يف اجلامل والشباب جاز هلا اخلروج لتصيل يف املسجد،

برشط عدم الطيب ،وأن ال خيشى منها الفتنة ،وأن خترج يف رديء ثياهبا ،وأن ال تزاحم
الرجال ،وأن تكون الطريق مأمونة من توقع املفسدة ،فإن مل تتحقق فيها تلك الرشوط

كره هلا الصالة فيه ،فقد كانت النساء يباح هلن اخلروج إىل الصلوات ،ثم ملا صار سبب ًا
للوقوع يف الفتنة منعن عن ذلك) (((.

ونقل الدكتور وهبة الزحييل عن فقهاء املالكية تقسي ًام للنساء يف حكم اخلروج إىل

((( الموسوعة الفقهية ج  37ص.217
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املسجد ،إىل أربعة أقسام:

عجوز انقطعت حاجة الرجال منها ،ومتجالة مل تنقطع حاجة الرجال منها باجلملة،

وشابة غري فارهة يف الشباب والنجابة ،وشابة فارهة يف الشباب والنجابة...

كام نقل عن فقهاء الشافعية واحلنابلة التفريق بني حكم املرأة احلسناء وغري احلسناء

يف اخلروج إىل املسجد(((.

إن مثل هذه العبارات املستخدمة من قبل هؤالء الفقهاء ،تعطي انطباع ًا سيئ ًا

عن نظرة فقهاء اإلسالم للمرأة ،من حيث الرتكيز عىل البعد اجلنيس وجانب الشهوة

الغريزية.
مربر.

تشدد ًا غري
لكن علامء آخرين من أهل السنة عارضوا هذا التحفّظ ورأوا فيه ّ

قال الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:

>حتى املساجد منعوها من الذهاب إليها حلضور صالة أو موعظة ،مع علمهم بأن

كن يشهدن اجلامعة ،حتى يف العشاء والفجر ،وأن النبي صىل الله
النساء يف العرص النبوي ّ
عليه وسلم قال برصيح العبارة( :ال متنعوا إماء الله مساجد الله) رواه مسلم.

احلق الذي متارسه كل من
والعجيب أن بعض النساء إىل اليوم حمرومات من هذا ّ

تنتسب إىل دين آخر غري اإلسالم ،فاليهودية تذهب إىل البيعة ،والنرصانية تذهب إىل
الكنيسة ،والبوذية أو اهلندوسية تذهب إىل املعبد ،واملسلمة وحدها هي املحرومة من

الذهاب إىل املسجد<(((.

وقال الشيخ ابن دقيق العيد يف رشحه حلديث (صالة الرجل يف مجاعة تضعف

((( الفقه اإلسالمي وأدلته ج 2ص.155-154
((( أبو شقة :عبد الحليم/تحرير المرأة في عصر الرسالة/ج 1ص/10الطبعة األولى 1990م/دار القلم
ـ الكويت.
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عىل صالته يف بيته ويف سوقه مخس ًا وعرشين ضعف ًا )...قال :أما وصف الرجولية فحيث
يندب للمرأة اخلروج إىل املسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ،ألن وصف الرجولية

بالنسبة إىل ثواب األعامل غري معترب رشع ًا (((.

وجاء يف صحيح البخاري عن ابن عمر ،Lعن النبي Aقال> :إذا استأذنكم

نساؤكم بالليل إىل املسجد فأذنوا هلن< (((.

ويف صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر قال :سمعت رسول الله Aيقول> :ال

متنعوا نساءكم املساجد إذا استأذ ّنكم إليها<  .قال فقال بالل بن عبد الله بن عمر :والله

سبه مثله ّ
قط وقال :أخربك
فسبه ًّ
سبا سيئ ًا ما سمعته ّ
لنمنعهن ،قال فأقبل عليه عبد الله ّ

عن رسول الله Aوتقول :والله لنمنعهن(((.

ك�سب للحالة الدينية:

يف الوقت الذي تسعى فيه خمتلف االجتاهات املادية ،والتيارات الثقافية ،للتأثري

عىل أوساط جمتمعاتنا ،وتبذل جهود ًا خارقة للتبشري بأنامط السلوك وألوان الثقافات
الوافدة ،مستهدفة الوسط النسائي بشكل مركّ ز ،لسعة رقعة هذا الوسط وعظيم تأثريه،
عرب خمتلف الربامج اإلعالمية والثقافية واالجتامعية.

ويف الوقت الذي نلحظ فيه مدى التأثري والتغيري الذي تركته هذه االجتاهات

والتيارات عىل واقع جمتمعاتنا ،فإن ذلك جيب أن يدفعنا لتحصني ساحة جمتمعاتنا،
وتعزيز االنتامء الديني يف صفوفها ،واستقطاب خمتلف رشائح املجتمع نحو االلتزام

باملبادئ والقيم األخالقية والتعاليم اإلسالمية ،وخاصة رشحية النساء املستهدفة من قبل
((( المصدر السابق ج 2ص.178
((( البخاري :محمد بن اسماعيل ،صحيح البخاري/حديث رقم /865دار الكتب العلمية 1420هـ ـ
بيروت.
((( صحيح مسلم حديث رقم .135
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االجتاهات األخرى.

وحضور املرأة إىل املسجد هو كسب كبري للحالة الدينية ،بام يعنيه هذا احلضور من

تأييد والتفاف حول االجتاه الديني ،واستعداد للتفاعل مع أطروحاته وبراجمه ،وجيب أن
يأخذ املسجد دوره يف الوسط النسائي ،كمدرسة تربوية لتنمية األخالق والقيم ،وكمنرب

إعالمي للدعوة إىل الفضيلة والعفاف ،وكساحة لقاء وتواصل بني املؤمنات للتعاون عىل

الرب والتقوى.

من هنا جيب أن حتتضن املساجد نساءنا وبناتنا ،وأن يكون هلن يف كل مسجد جانب

خاص حلضورهن واجتامعهن ،وأن تتاح هلن الفرصة للمشاركة يف خمتلف الربامج الدينية
واالجتامعية ،مع مراعاة كل ضوابط السرت والعفاف.

للت�شدد:
مبرر
ّ
ال ِّ

وإذا كان البحث يف األدلة الرشعية والنظر يف أقوال الفقهاء ،والقراءة للظروف

اخلارجية االجتامعية ،يقودنا إىل ترجيح الرأي القائل بأفضلية صالة املرأة يف املسجد،

ويدفعنا إىل التشجيع عىل حضورها ومشاركتها يف صالة اجلامعة ،مع االلتزام برعاية

السرت والعفاف .فإننا جيب أن نحرتم الرأي اآلخر باعتباره اجتهاد ًا له أدلته وقناعاته.

التشدد التي يامرسها بعض أتباع أهل هذا الرأي ،حيث
مربر ًا ملواقف
ّ
لكننا ال نجد ِّ

يبالغون يف اإلنكار عىل حضور املرأة للمسجد ،ومشاركتها يف صالة اجلامعة ،وكأنه خطر
عظيم ،ومعصية كبرية ،ويسعون ملنع ذلك بمختلف ألوان الضغوط ،مع أن أحد ًا من

الفقهاء مل يقل بحرمته ،وغاية ما يقال فيه أنه مفضول ،وأن صالة املرأة يف املنزل أفضل

من صالهتا يف املسجد ،وأنه يكره هلا ذلك ،بمعنى أن ثواب صالهتا يف املسجد أقلّ من
ثواب صالهتا يف البيت.

وما دام ليس حرام ًا ،بل إن فيه فض ً
ال وثواب ًا ،وإن كان هناك ما هو أفضل وأثوب–

172

حضور المسجد والمشاركة االجتماعية للمرأة

يربر اإلنكار واملواجهة.
عىل رأهيم ،-فام الذي ِّ

ثم إن من يعمل وفق الرأي اآلخر القائل بأفضلية صالة املرأة يف املسجد ،باجتهاد

أو تقليد ملن يراه ،فإنه ليس يف موقع املؤاخذة وال يصح اإلنكار عليه.

تشدد هؤالء انطالق ًا من حرصهم عىل سرت املرأة وجتنيبها موارد الفتنة،
وإذا كان ّ

فإن الطريق األفضل خلدمة هذا اهلدف النبيل ،هو املساعدة عىل توفري األجواء الصاحلة

ومعاجلة الثغرات ،ليكون حضور املرأة إىل املسجد وفق الضوابط الرشعية واألخالقية

املطلوبة.

وما جيب االلتفات إليه :أن حضور املرأة إىل املسجد يف هذا الزمان ليس عىل

حساب بقائها يف منزهلا ،فهي حسب العرف والعادة خترج إىل خمتلف األماكن ،من
املدرسة ومكان العمل واألسواق والزيارات واملناسبات االجتامعية واألسفار الرتوحيية،

فلامذا تتجه معارضة هؤالء خلروجها إىل املسجد؟

وتزمت يرض باحلالة الدينية ،ويشغل
إن ذلك يكشف عن ضيق أفق ،وعن ّ
تشدد ّ

الساحة برصاعات مفتعلة ال مربر هلا.

رب العاملني
واحلمد هلل ّ

التيارات االجتماعية والتنافس اإليجابي
كلمة الجمعة بتاريخ 20جمادى األولى 1427هـ

التنافس حالة إيجابية لدى اإلنسان ،فهي التي تدفعه باتجاه تفجير طاقاته وقدراته،

كما أنها تبعث النشاط والتطور في المجتمع حيث تتحرك قواه نحو التقدم ،وتتسابق

على إحراز التفوق.

ِ
َس القوم يف كذا :تسابقوا فيه وتباروا دون
س ،و«تناف َ
التنافس لغة :تفاعل من نَف َ

أن ُيلحق بعضهم الرضر ببعض ...والتنافُس :نزعة فطرية تدعو إىل بذل اجلهد يف سبيل
التشبه بالعظامء وال ُلحوق هبم» ((( .
ُّ
ِ
ِ
س باملال عىل فالنَ :ش َّح به
س عليه إذا شح به عليه .تقول :نَف َ
وهي مشت ّقة من :نَف َ
عليه .وقد تكون مشت ّقة من ال ِّن َفاسة ،وهي اليشء الغايل القيمة والثمن ،بمعنى التسابق

لكسب الفضل قبل الغري.

والتنافس حالة يعيشها اإلنسان الفرد فيام بينه وبقية أفراد حميطه ،كام هي حالة

تعيشها اجلامعات والتيارات االجتامعية.

ٍ
اختالف يف
بناء عىل
ففي كل جمتمع برشي تتكون وتظهر تيارات وجتمعاتّ ،إما ً

فكرا ومبادئ ختتلف فيها مع اجلامعة والتيار
املبادئ واألفكار ،بحيث تتب ّنى كل مجاعة ً
اآلخر ،وإما لالختالف يف املواقف واملصالح ،بحيث تكون لكل جمموعة مصلحة معينة
((( المعجم الوسيط ،مادة :نفس.
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بناء عىل التاميزات
وإما ً
تسعى هلا يف مقابل مجاعة أخرى تنافسها لكسب هذه املصلحةّ .
العرقية أو القومية أو القبلية ،أو التبعية لبعض الزعامات البارزة ،وتكون هلذه التيارات
ألن
فاعلية عند املنعطفات التي يمر هبا املجتمع ،وخاصة عندما يرتقي وضع املجتمعَّ ،

ُّ
متقدمة يف واقع املجتمع.
تشكل التجمعات يعني حالة ّ

التعددية حالة �إيجابية
ّ

ّ
وتشكل تيارات اجتامعية نظرة سلبية،
بعض املجتمعات الراكدة قد تنظر إىل نشوء

وتصور األمر وكأنه انقسام يؤدي إىل الفرقة والتشتت ،بينام إذا أمعن اإلنسان النظر فإنه
ّ
التقدم االجتامعي.
نوعا من ّ
يرى أهنا حالة إجيابية ،وليست سلبية ،ألهنا تعترب ً

بد أن تنتج عنه بعض املضاعفات السلبية ،وهنا يأيت دور القوى
تقدم ال َّ
وأي ّ

واحلد منها.
الواعية يف املجتمع يف السيطرة عىل هذه املضاعفات
ّ

أما املظاهر اإلجيابية لتعددية التيارات االجتامعية فأبرزها ما ييل:

 1 .1إثراء الفكر وتعدد اخليارات

ويتحدث كل تيار عن
حني تتنوع التوجهات الثقافية للتيارات يف املجتمع،
ّ

أفكار وآراء يتب ّناها ،فإن ذلك يثري الساحة الفكرية ويدفع الناس إىل املقارنة بني اآلراء

واألفكار.

تعدد الربامج واملشاريع ،واختالف ّ
الطروحات بني التيارات يضع الناس
كام أن ّ

أمام خيارات متعددة يف معاجلة قضاياهم ،فتكون فرص البحث والتمحيص لآلراء

واخليارات أوسع وأفضل.

 2 .2إذكاء حالة التنافس لتطوير املجتمع

كل فئة إذا شعرت بوجود فئة أخرى حتاول أن تكون هلا مساحة أوسع من الكسب

ستجد وتنشط بكل ما تستطيع من أجل أن تكون األكثر
والتأييد اجلامهريي ،فإهنا
ّ
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وتأثريا ،وتشحذ من أجل ذلك ما عندها من طاقات وكفاءات ،وهذا
واألوسع نفو ًذا
ً

تقدمها هذه اجلامعة واجلامعة األخرى
التقدم االجتامعي املستفيد من اخلدمة التي ّ
لصالح ّ

املنافسة هلا.

ٍ
ٍ
واحد ،حيث لن يكون هناك
وتيار
وهذا بخالف ما لو كان املجتمع خيضع جلامعة

ستتجمد ولن تسعى لتطوير
تنافس ،كام أنه سينعكس سلب ًا حتى عىل اجلامعة نفسها ،ألهنا
ّ

نفسها.

ولذلك ،فإن وجود أكثر من تيار ومجاعة تعمل يف الشأن االجتامعي العام يذكي

ويرسع حركة التطوير يف املجتمع.
حالة التنافس
ّ
3 .3معاجلة نقاط الضعف

قوة ،يقابلها
ال ّ
بد أن يكون عند كل طرف أو تيار يعمل يف الشأن االجتامعي ،نقاط ّ

تتعدد التيارات الفاعلة يف املجتمع ،ويكون بينها حالة من التنافس،
نقاط ضعف ،وعندما ّ
من الطبيعي أن تستغل بعض هذه التيارات نقاط الضعف عند التيارات األخرى ،فيضطر

دافعا للتكامل
كل طرف أن يعالج نقاط ضعفه وأن ّ
يسد الثغرات ،وبالتايل سيكون هذا ً
والتطور عند كل جهة من اجلهات ،أما إذا مل يكن هناك منافسة تبقى الثغرات والسلبيات
ّ

دون حتفيز ملعاجلتها.

 4 .4استيعاب طاقات املجتمع

كل تيار من التيارات حياول قدر طاقته أن يستقطب من املجتمع رشحية أكرب من

املؤيدين ،ومن الطبيعي أن ال يستطيع استيعاب اجلميع ضمن تياره ،لذلك فإن وجود

تيار آخر حيتوي مساحة أخرى من اجلمهور ،يساعد عىل أن تكون مجيع قوى املجتمع
فاعلة يف تياراته املختلفة ،ال أن تكون بعض القوى فاعلة ،بينام تظل األخرى ّ
معطلة دون

أن جتد من حيتضنها ويتب ّناها.
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العالقة بين التيارات االجتماعية

ٍ
جمتمع آلخر ،ويمكن
العالقة بني التيارات االجتامعية ختتلف يف طبيعتها من

حتديدها بثالثة أشكال ،هي:

1 .1عالقة النزاع واخلصومة

يف بعض األحيان تكون العالقة بني التيارات عالقة نزاع وخصومة ،بمختلف

أشكال املنازعة واخلصام ،وقد تصل إىل حالة االحرتاب والقتال ،كام نرى ذلك يف بعض
البلدان حيث تتقاتل اجلامعات واألحزاب والفصائل.

ويف أحيان أخرى قد ال يصل األمر إىل مستوى التقاتل ،ولكن تكثر فيام بينها حالة

الفتن االجتامعية ،والتشهري اإلعالمي ،والتصعيد الكالمي ،والتش ّنج يف العالقة.
 2 .2عالقة التباعد والقطيعة

ويف هذه الصورة تكون كل مجاعة منطوية عىل نفسها ،ومهتمة بشأهنا اخلاص،

وتتبع كل مجاعة يف عالقتها باجلامعة األخرى سياسة املتاركة .وهذه الصورة ربام تكون

مقدمة
أقل
خطرا من الصورة األوىل ،ولكنها يف كثري من األحيان تتطور إىل أن تكون ّ
ً

للحالة األوىل.

3 .3عالقة التعاون والتكامل

حيث يكون هناك نوع من التواصل والتعاون والتنسيق بني هذه التيارات

واجلامعات داخل املجتمع ،فتتكامل اجلهود ملعاجلة قضايا املجتمع ،ويكون هناك ما يشبه
تقاسم األدوار ،وهذه هي الصورة املثىل التي ينبغي الوصول إليها.

يتحدد �شكل العالقة بين التيارات؟
كيف
ّ

أي جمتمع ،يعتمد عىل
إن حتديد شكل العالقة بني اجلامعات والتيارات الفاعلة يف ِّ

عاملني أساسني ،مها:
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 1 .1مستوى الوعي عند القيادات.

حينام يكون هناك نضج ووعي عند قيادات التيارات ،يكون هلا دور يف توجيه

أتباعها ومجاهريها ومسرية احلالة يف املجتمع إىل أن تكون العالقة بني التيارات عالقة
والتوسل
إجيابية ،وبالعكس من ذلك إذا انعدم الوعي والنضج ،وسادت حالة األنانية
ّ

بالوسائل امللتوية من كل فئة جتاه الفئات األخرى ،أو األسوأ من ذلك أن تسود حالة
النيات السيئة بإلغاء كل طرف لألطراف األخرى ،فهنا ال تكون العالقة بني
تشيع فيها ّ
هذه اجلامعات والتيارات عالقة إجيابية.

ومسألة النضج والوعي لدى القيادات ،له عالقة بمسألة التجربة واخلربة يف

العمل االجتامعي ،فإذا كانت التيارات ال تزال يف طور النشء واحلداثة يف التجربة ،فإن

هذا ينعكس عىل األسلوب املتبع يف العالقة فيام بينها ،بحيث تصل يف بعض األحيان إىل
حالة النزاع واخلصومة والصدام.

ومن أبرز األمثلة عىل هذه النقطة التجربة اللبنانية ،حيث إن التيارات اللبنانية

حد من النضج والوعي السيايس ،قادهم إىل أن
جربوا احلرب األهلية وصلوا إىل ّ
بعدما ّ
احلل األمثل هو التعاون واحلوار والتواصل فيام بينهم كجامعات وأحزاب وقوى.
2 .2مستوى البيئة الثقايف والسيايس

التيارات واجلامعات هي جزء من املجتمع الذي تعيش فيه ،وتتأثر باحلالة السياسية

وحرية
والثقافية السائدة يف املجتمع ،فإذا كانت تعيش يف ّ
جو يسوده النظام والقانونّ ،
تسري عالقاهتا يف
الرأي والعمل ،فهذا الوضع السيايس جيعل تلك التيارات
ّ
والتجمعات ّ

االجتاه الطبيعي والقانوين.

كام هو احلال اآلن يف الغرب ،فهناك مجاعات وأحزاب وحركات سياسية وثقافية

ويرشد العالقة فيام بني هذه التك ّتالت.
جو سيايس عام ،يق ّنن
ّ
واجتامعية ،ضمن ّ

أما إذا كان الوضع السيايس ال يتيح فرصة لوجود مجاعات ،وال يعرتف بوجود
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حرية العمل الثقايف والسيايس
قوى أهلية تعمل يف املجتمع ،وليس هناك حالة من ّ
واالجتامعي ،هذه احلالة تنعكس سلبي ًا عىل واقع الساحة االجتامعية ،وعالقات التيارات

مع بعضها.

وإذا كانت تسود يف املجتمع ثقافة تسامح واحرتام للرأي اآلخر ،فإهنا تساعد عىل

ترشيد العالقة بني التيارات ،أما إذا كانت الثقافة السائدة ثقافة إقصاء وإلغاء ،خاصة
ضمن العناوين الدينية ،وهذا مما ابتليت به ساحتنا الدينية ،فنجد من يعترب نفسه فيها

أي طرف خيتلف معه فكأنه خيتلف مع
وكأنه يم ّثل الله والرشع يف األرض ،وبالتايل فإن ّ
واحلق ،ويستحق كل تهُ م الضالل واالبتداع والرشك واملروق من الدين،
الله والرشع
ّ
ترتشد فيه العالقة بني تياراته ،ألن هذه
إن املجتمع الذي يعيش هذه احلالة من الثقافة ال ّ

امللوث هبذه األفكار اإللغائية العدوانية ،وبالتايل فإن أبناء
التيارات تتنفّس من هذا اهلواء ّ
اجلو السائد.
هذه التيارات يتأثرون يف عالقاهتم مع بعضهم البعض هبذا ّ

التيارات االجتماعية وتر�شيد العالقة

ظهرت وتظهر بعض التيارات واجلامعات يف جمتمعنا املحيلّ ،إما بعناوين مرجعية

أو ثقافية ،وهذه حالة إجيابية يف املجتمع ،ألن املجتمع الراكد ال تظهر فيه تيارات ،بينام
تتعدد تياراته وتوجهاته.
املجتمع الذي تشغله الفاعلية واحلراك االجتامعي والثقايف ّ

وجمتمعنا اآلن يعيش هذه املرحلة ،فهناك تيارات تعبرّ عن نفسها بأشكال خمتلفة
والتوجهات ،وأن
ترشد العالقة بني خمتلف هذه التيارات
من التعبري ،ومن املفرتض أن ّ
ّ
﴿وفيِ َذلِ َك َف ْل َي َت َناف ِ
َس
توجه باجتاه التنافس اإلجيايب خلدمة املجتمع ،تطبيقًا لقوله تعاىلَ :
ّ
ِ
المْ ُ َت َناف ُسونَ ﴾ [سورة املطففني :اآلية . ]26
نطبق هذه اآلية عىل واقعنا اليوم ،من املفرتض أن نسعى ألن
وعندما نريد أن ّ
يكون هناك تنافس إجيايب يف خدمة املجتمع ،ضمن نطاق اجلمعيات اخلريية ،واألندية
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الرياضية ،واملنتديات الثقافية ،وإقامة الشعائر الدينية ،وضمن خمتلف األطر واألنشطة،

كاالنتخابات البلدية وانتخابات غرفة التجارة وسائر املجاالت املتاحة.

بد من توفر أربعة أمور ،هي:
ولتوجيه هذا التنافس يف االجتاه اإلجيايب ال ّ

1 .1االعرتاف واالحرتام املتبادل

قوة أو تيار سائد ،فال يعرتف بانبثاق تيار
إن مشكلة كثري من املجتمعات وجود ّ

والتحرك فيها.
احلق يف الظهور عىل الساحة
قوة جديدة ،بل ال يرى أن هلا ّ
جديد ونشوء ّ
ّ

حيق جلامعة أو فئة أو فرد أن
وهذا احتكار
احلق يف العمل ،وال ّ
وتعصب ،فللجميع ّ
ّ

يمنع اآلخرين من ذلك.

 2 .2الوسائل املرشوعة للتنافس

من الطبيعي أن تسعى كل جمموعة أو طرف لكسب أكرب قدر من اجلمهور ،وساحة

أوسع للعمل ،ولكن من املهم أن تكون الوسائل املستخدمة للكسب وسائل مرشوعة،
النيات
ومن املفرتض أن تبتعد هذه الوسائل عن أسلوب التشهري واالهتام والتشكيك يف ّ

واألهداف ،وأن يكون هناك التزام باألخالق الفاضلة.
 3 .3االنفتاح والتواصل

أي نوع
مما يؤسف له أن تكون يف املجتمع تيارات ومجاعات فاعلة وال يكون بينها ّ

من التواصل واالنفتاح.

وعندما ينعدم التواصل تكثر الشائعات بني كل فريق وآخر ،بسبب حالة

القطيعة.
فردية.

كثريا ما تتو ّتر العالقة بني التيارات املختلفة بسبب مواقف
وبخصوص هذه النقطة ً

يترصف بعضهم أو أحد األفراد منهم ترصفًا
إذ يكون لكل مجاعة أتباع ،وقد
ّ

وغالبا ما تتطور األمور
خاط ًئا جتاه مجاعة مقابلة ،ويحُ مل هذا الترصف عىل اجلامعة ككل،
ً
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إىل حالة من الرصاع والتصادم .فإذا كان هناك تواصل وانفتاح بني األطراف ،تتقلص

هذه االحتامالت.

4 .4التعاون والتكامل

وهو املستوى األرقى يف العالقة بني التيارات ،فهذه التيارات واجلامعات تعمل يف

جمتمع واحد ،فمن املفرتض أن يرتفع مستوى العالقة بينها إىل نوع من التنسيق والتكامل،

ويوحد
بحيث حتاول كل جهة أن تستفيد من اجلهة األخرى بام يرتقي بمستوى العمل.
ّ
اجلهود نحو خدمة املصلحة العامة ،ويمنع حاالت الصدام والنزاع الضارة بمستقبل

املجتمع.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاللتزام بمكارم األخالق ،وأن جيمع كلمة جمتمعنا

وأمتنا عىل اخلري واحلق.

رب العاملني.
واحلمدهلل ّ

المرأة وصالة الجماعة
كلمة الجمعة بتاريخ  27جمادى األولى 1427هـ

حين كانت المجتمعات البشرية تعيش صراعات وحـروب ًا تعتمد على قوة

العضالت ،والمواجهة المباشرة بالسالح األبيض ،كان كثرة الرجال المقاتلين هو

مورد القوة والهيبة لكل قبيلة ومجتمع ،بينما كانت المرأة لنعومة جسمها ،وضعف

قوتها البدنية ،ال تخدم معادلتهم في كسب الحرب والقتال ،بل على العكس من ذلك

فإن حمايتها من أن تقع في أسر العدو ،كان يشكل عبئ ًا على جبهة المعركة.

وهذا هو سبب رئيس لتفضيل الرجل عىل املرأة يف تلك املجتمعات السابقة ،ألن

معيار القوة هو العضالت املفتولة ،واألجسام اخلشنة.

أما حني ترتقي املجتمعات البرشية ،وختوض الرصاع فيام بينها عىل خمتلف الصور
ٍ
حينئذ عىل جمرد القوة
املعول لن يكون
العلمية واالقتصادية والفكرية واالجتامعية ،فإن ّ
البدنية التي يمتاز هبا الرجل ،وهنا تظهر إمكانات املرأة وقدراهتا يف منافسة الرجل ضمن

سائر امليادين واملجاالت.

وليدشن عهد ًا جديد ًا يف تاريخ البرشية ،تأخذ
وهذا ما جاء اإلسالم ليبرش بهّ ،

فيه املرأة موقعها اإلنساين ،ودورها الفاعل يف احلياة ،من خالل تفجري طاقاهتا الفكرية،

وقدراهتا النفسية.

فاملرأة كالرجل ،خمزون هائل من القدرات والطاقات ،جيب أن تتاح هلا الفرصة،
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و ُترشع أمامها األبواب لتثبت كفاءهتا وتساهم يف بناء جمتمعها.

ميدان القيم و�ساحات العمل:

الذكورة واألنوثة ليست كسب ًا اختياري ًا ،وإنام هي تكوين إهلي ،فاإلنسان ال خيتار

جنسه ،هل يكون ذكر ًا أو أنثى؟ وإنام خيلقه الله كذلك ،فال فخر له بذكورته أو أنوثته،

كام ال ّ
حيط انتامؤه أليهِّ ام من قدره.

إن الفضل والفخر هو يف كسب الصفات االختيارية ،التي يناهلا اإلنسان بإرادته

يقرره اإلسالم
وسعيه
ّ
وجده واجتهاده ،بغض النظر عن لونه وعرقه وجنسه .وهذا ما ِّ
ويؤكده بنصوص واضحة رصحية مطلقة ال تقييد فيها وال حتديد.

أي فكرة للتمييز بني أبناء البرش ،عىل أساس العنرص
وعىل ضوء ذلك ،جيب رفض ّ

أو اجلنس ،خارج إطار قيم التفاضل الكسبية.

فالقرآن الكريم يتحدث عن معادلة التفاضل يف إطار قيمة التقوى ،حيث يقول
ند ال َّل ِه َأ ْتقَاكُ ْم﴾ [سورة احلجرات اآلية ]13 :فاألتقى ،رج ً
ال كان أو
تعاىل﴿ :إِ َّن َأكْ َر َم ُك ْم ِع َ
امرأة ،هو األفضل عند الله ،وال يمكن ملسلم أن يعترب الرجل غري التقي أفضل من املرأة
تقوى باعتباره رج ً
ال عىل املرأة األكثر درجة
يفضل الرجل األقل
التقية لذكورته ،وال أن ّ
ً

يف التقى.

كام يتحدث القرآن الكريم عن قيمة العلم كإطار للتفاضل بني بني البرش بشكل
ِ
ِ
ين لاَ َي ْع َل ُمونَ ﴾ [سورة الزمر اآلية]9:
ين َي ْع َل ُمونَ َوا َّلذ َ
مطلق يقول تعاىل﴿ :قُلْ َهلْ َي ْس َت ِوي ا َّلذ َ
ِ
ِ
نكم وا َّل ِذين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات﴾ [سورة املجادلة اآلية ،]11 :وهنا ال
َ
﴿ي ْرف َِع ال َّل ُه ا َّلذ َ
َ ََ َ
ين َآم ُنوا م ُ ْ َ
َ
مستوى
يمكن أن يقبل عاقل بتفضيل الرجل اجلاهل عىل املرأة العاملة ،وال الرجل األدنى
ً
يف العلم عىل املرأة األرفع منه يف درجات العلم.

كذلك ،فإن العمل الصالح هو اآلخر معيار ومقياس يف منطق القرآن لقيمة
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اإلنسان ،وحتديد درجته ومستواه ،يقول تعاىلِ :
ات ممِّ َّ ا َع ِم ُلواْ﴾ [سورة األنعام
﴿ول ُك ٍّل َد َر َج ٌ
َ

اآلية.]132 :

اب لهَ ُ ْم َربهُّ ُ ْم
َاس َت َج َ
ويتساوى يف درجات هذا املعيار الرجل واملرأة ،يقول تعاىل﴿ :ف ْ
ال ُأ ِضيع عم َل ع ِ
َأنيِّ َ
ام ٍل ِّم ُ
نكم ِّمن ذَكَ ٍر َأ ْو ُأن َثى﴾ [سورة آل عمران اآلية ،]195 :فاألكثر عم ً
ال
ُ َ َ َ
أعظم درجة ذكر ًا كان أو أنثى.

يقدم القرآن املرأة الصاحلة كمثل ونموذج للمؤمنني رجا ً
ونساء ،يقول
ال
لذلك ّ
ً
ِ
ين َآم ُنوا ا ِ ْم َر َأ َة ِف ْر َع ْونَ ﴾ [سورة التحريم اآلية.]11 :
﴿وضرَ َ َب ال َّل ُه َم َثلاً ِّل َّلذ َ
تعاىلَ :
وكام قال الشاعر العريب:
كن النساء كمثل هذي
ولو ّ
فامالتأنيثالسمالشمسعيب

لفضلت النساء عىل الرجال
وال التذكري فخر للهالل

الص ُعد
من هنا ُيرشع اإلسالم أبواب التنافس ،ويفتح ميادين السباق عىل مجيع ُّ

أمام الرجل واملرأة ،ليتسايرا وليتسابقا عىل درب الفضيلة والصالح.
ِِ
ني وا ْلقَانِ َت ِ
ِ ِ
ني والمْ ُس ِلماَ ِ
ِِ
ِ
ات
ت َوالمْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ني َوالمْ ُ ْؤم َنات َوا ْلقَانت َ َ
يقول تعاىل﴿ :إ َّن المْ ُ ْسلم َ َ ْ
ِ
ات والخْ َ ِ
ِِ
ني والص ِ
اشع ِ
ات والصابِ ِرين والصابِر ِ
اد َق ِ
ني
ات َوالمْ ُ َت َص ِّد ِق َ
اش ِع َ
َ
ني َوالخْ َ َ
َ َّ
الصادق َ َ َّ
َو َّ
َ َ َّ َ
ات و َّ ِ
ني فُروجهم والحْ َ ِ
ِِ
اف َظ ِ
ِ ِ
ِ
ين ال َّل َه
الصائِ ِم َ
الذاك ِر َ
َ
الصائماَ ت َوالحْ َ افظ َ ُ َ ُ ْ َ
ني َو َّ
َوالمْ ُ َت َص ِّد َقات َو َّ
كَ ثِريا و َّ ِ
اكر ِ
ات َأ َع َّد ال َّل ُه لهَ ُ م َّم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا َع ِظيماً ﴾ [سورة األحزاب اآلية.]135 :
ً َ
الذ َ
ففي اآلية الكريمة إقرار لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة ،يف كسب صفات
التقدم ،وميزات التفوق ،حيث احتوت اآلية الكريمة عىل ذكر عرش صفات ،بعضها

فكرية اعتقادية كاإلسالم واإليامن ،وبعضها مناقبية أخالقية كالصدق والصرب ،وبعضها
ممارسات عملية كالصوم والصدقة .ويف مجيعها توازي املرأة الرجل وتسايره ،وقد تسبقه

وتتفوق عليه.
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وإذا كان اإلسالم قد أسقط عن املرأة بعض التكاليف والواجبات كقتال األعداء

ِ
تستدع الرضورة مشاركتها ،وكوجوب احلضور يف صالة اجلمعة ،فإن رفع التكليف
ما مل
عنها مراعاة لظروفها اجلسمية والعائلية ،وحني جتد نفسها قادرة عىل املشاركة فيها فإن

اإلسالم ال يمنعها من ذلك .كام هو مقرر يف فتاوى الفقهاء.

المر�أة و�صالة الجماعة:

للمسجد موقعية رائدة يف االجتامع اإلسالمي ،ففيه تقام صالة اجلامعة ،وتلقى

خطب الوعظ واإلرشاد ،ويلتقي املسلمون ببعضهم ،ويتشاورون يف أمورهم ،إنه ليس
حمراب عبادة فقط ،بل مدرسة هداية وعلم ،وساحة تواصل واجتامع.

ومن املتسامل عليه بني املسلمني فضل الصالة يف املساجد ،وأفضلية صالة اجلامعة،

تارخييا أن املرأة يف العهود اإلسالمية األوىل ،بدء ًا من تأسيس املسجد عىل
ومن الثابت
ًّ
عهد رسول الله ،Aكانت تشارك يف احلضور إىل املسجد ،وتشرتك يف صالة اجلامعة،
وتصغي إىل خطب رسول Aوإرشاداته.

وحتدث الفقه اإلسالمي عن أحكام مشاركة املرأة يف صالة اجلامعة ،حيث أجاز
ّ

الفقهاء من السنة والشيعة صحة إمامة املرأة ملثلها من النساء ،عدا فقهاء املذهب املالكي،

جاء يف املوسوعة الفقهية( :أما إمامة املرأة للنساء فجائزة عند مجهور الفقهاء – وهم

احلنفية والشافعية واحلنابلة – واستدل اجلمهور جلواز إمامة املرأة للنساء بحديث أم ورقة

«إن النبي Aأذن هلا أن تؤم نساء أهل دارها)  ...أما املالكية فال جتوز إمامة املرأة عندهم

مطلق ًا ولو ملثلها يف فرض أو نفل)

(((

كام استند فقهاء الشيعة إىل روايات عن أئمة أهل البيت ،Bدالة عىل جواز

إمامة املرأة للنساء كموثق سامعة قال« :سألت أبا عبد الله –الصادق E-عن املرأة
((( الموسوعة الفقهية ج 6ص.204
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تؤم النساء؟ فقال :ال بأس به» وصحيح عيل بن جعفر عن أخيه اإلمام موسى بن

حد رفع صوهتا بالقراءة والتكبري فقال:
جعفر Eقال« :سألته عن املرأة تؤم النساء ما ّ

قدر ما ُتسمع» ونحومها غريمها ((( .

ّ
استدل فقهاء السنة
وال تصح إمامة املرأة للرجال عند فقهاء السنة والشيعة ،وقد

بحديثني ملنع ذلك ،أحدمها ما رواه جابر« :ال تؤمن امرأة رج ً
ال» أخرجه ابن ماجه ،وقال

البوصريي يف الزوائد :إسناده ضعيف ((( .

«أخروهن من حيث
والثاين ما ورد من حديث ابن مسعود أن النبي Aقالِّ :

أخرهن الله» صححه ابن حجر يف فتح الباري ((( .
َّ

أما فقهاء الشيعة فلم يرد عندهم نص صحيح يف املنع من ائتامم الرجل باملرأة،

لكنهم استندوا (لإلمجاع ،والسرية خلف ًا عن سلف ،ولصحة دعوى القطع من مذاق

الرشع بعدم جوازه أيض ًا) ((( .

ويف هذه املستندات جمال للبحث والنظر ،كام ال خيفى عىل املتأمل.

وانفرد ـ فيام أعلم ـ الشيخ يوسف الصانعي (أحد الفقهاء املعارصين يف قم)

بالقول بجواز ذلك معترب ًا أن تساوي اإلمام واملأموم يف الذكورية إذا كان املأموم رج ً
ال

جمرد احتياط استحبايب ((( .

وال يعرتض أحد من الفقهاء عىل مشاركة املرأة يف صالة اجلامعة بإمامة الرجل،

بل تضمنت أبحاث الفقه وكتب الفتاوى تفاصيل األحكام املرتبطة باشرتاكها يف صالة

اجلامعة.

((( السبزواري :السيد عبد األعلى  /مهذب األحكام ج 8ص /136الطبعة الرابعة 1416هـ/مؤسسة
المنار ـ قم.
((( الموسوعة الفقهية ج 6ص.204
((( المصدر السابق.
((( مهذب األحكام ج 8ص.130
((( مصباح المقلدين/شرائط إمام الجماعة/مسألة رقم .1426

190

المرأة وصالة الجماعة

الح�ضور �إلى الم�سجد:

انطالق ًا من رضورة احلفاظ عىل أجواء العفاف يف االجتامع اإلسالمي ،وصيانة

لسرت املرأة ،وعدم تعرضها ملواقع الفتنة ،حيرص علامء اإلسالم وفقهاء الرشيعة عىل
حد ممكن
التقليل من حاالت االختالط واللقاء بني الرجال والنساء ،وخفضها إىل أدنى ٍّ

ضمن حاالت الرضورة واحلاجة.

تؤيد هذا املنحى من احلرص الشديد عىل الفصل
ومع أن السرية النبوية الرشيفة ال ّ

بني الرجال والنساء ،إال أن هذا االجتاه أصبح هو السائد بني علامء املسلمني وفقهائهم.

ففي املجتمع اإلسالمي عىل عهد رسول الله ،Aكانت مشاركة املرأة واضحة

مكثفة يف املجاالت املختلفة ،حيث حترض املسجد ،وخترج إىل املعارك ،وتلتقي مع

الرجال يف الكثري من املشاهد واملوارد ،فيام يرتبط بالشأن الديني واالجتامعي ،مع احلفاظ

عىل أحكام السرت وأجواء العفاف ،فقد ورد عن اإلمام جعفر الصادق Eقال :قال أيب:

وكن يؤمرن أن ال يرفعن رؤوسهن قبل
«كن النساء يص ّلني مع النبيّ A
قال عيلّ : E
الرجال لضيق األزر» ((( .

ويف صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس :سمعت نداء املنادي ،منادي رسول

الله Aينادي :الصالة جامعة ،فخرجت إىل املسجد ،فصليت مع رسول الله ،Aفكنت

يف صف النساء التي تيل ظهور القوم ((( .

ونجد أن مناسك احلج تفرض حالة طبيعية من االختالط بني النساء والرجال،

كام يف الطواف والسعي ورمي اجلامر وسائر املناسك واألعامل.

لكن اجتاه املبالغة يف احلرص عىل العفاف وسرت املرأة ،الذي ساد يف أوساط العلامء،

توجه ًا متحفظ ًا جتاه خروج املرأة من بيتها،
مستند ًا إىل بعض النصوص الواردة ،أنتج ّ
((( وسائل الشيعة /ج 8ص343حديث .10855
((( صحيح مسلم/حديث .2942
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ومشاركتها يف احلياة االجتامعية العامة.

بالطبع ،فإن البيئة التي يعيشها الفقيه ،والثقافة التي حيملها ،ترتك أثر ًا عىل آرائه

الفقهية وترجيحاته ملا يراه مصلحة دينية ،وال يعني ذلك التشكيك يف نزاهة الفقيه أو

مصداقية استنباطه ،وإنام يعني التأثري الواقعي للقناعات التي يؤمن هبا عىل املستوى

الثقايف.

لذا نجد الرأي السائد لدى الفقهاء عدم تشجيع املرأة عىل حضور املساجد ،وقد

عبرّ وا عن ذلك بقوهلم> :األفضل للنساء الصالة يف بيوهتن< ((( وقوهلم> :صالة املرأة يف
بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد< ((( .
ويبدو من كالم السيد الطباطبائي (1161هـ 1231 -هـ) يف رياض املسائل أن

هذا الرأي مل يكن القول به سائد ًا بني الفقهاء ،وأن املفتني به قلة وهذا نص عبارته:

>ثم إن إطالق العبارة (ويستحب صالة الفريضة يف املسجد) كغريها من الفتوى

والرواية يقتيض عدم الفرق يف استحباب املكتوبة يف املسجد بني ما لو كان املصيل رج ً
ال

أو امرأة.

ويف الفقيه :وروي أن خري مساجد النساء البيوت ،وصالة املرأة يف بيتها أفضل من

صالهتا يف صفّتها ،وصالهتا يف صفّتها أفضل من صالهتا يف صحن دارها ،وصالهتا يف
صحن دارها أفضل من صالهتا عىل سطح بيتها.
ومل أقف عىل ٍ
مفت هبا من األصحاب عدا قليل .ولكن يف الذخرية نسبها إىل
األصحاب ،فقال :وأما النساء فذكر األصحاب أن املستحب هلن أن ال حيرضن املساجد،

لكون ذلك أقرب إىل االستتار املطلوب منهن< ((( .

((( اليزدي :السيد محمد كاظم /العروة الوثقى /مسألة  4في األمكنة المكروهة.
((( المصدر السابق /مسألة  2في أحكام المساجد.
((( الطباطبائي :السيد علي/رياض المسائل ج 3ص/23الطبعة األولى 1418هـ/مؤسسة آل البيتB
إلحياء التراث ـ قم.
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وقد استند الفقهاء يف رأهيم هذا إىل بعض الروايات ،مرجحني هلا عىل ما هو ثابت

من سرية املسلمني يف عهد رسول الله ،Aمن مشاركة النساء يف الصالة يف املسجد مجاعة،

وإقرار الرسول Aلذلك ،بل أجاب الشيخ النراقي عىل هذا التعارض بقوله:

(وال ينافيه تقرير النبي Aحضورهن املسجد والصالة معه مجاعة ،ألن التقرير

ال يفيد األفضلية .مع أنه ال يعارض القول ،إذ لعله إلدراك فضيلة مجاعة النبي ،Aالتي

هي أفضل الفضائل) ((( .

لكن حضور النساء صالة اجلامعة يف عهده Aمل يكن مقترص ًا عىل مسجده،

والصالة خلفه ،فقد جاء يف صحيحة أيب بصري عن أحدمها –الباقر أو الصادق- B
يف حديث قال« :أن بني عبد األشهل أتوهم وهم يف الصالة قد صلوا ركعتني إىل بيت

املقدس ،فقيل هلم :إن نبيكم رصف إىل الكعبة ،فتحول النساء مكان الرجال ،والرجال
مكان النساء ،وجعلوا الركعتني الباقيتني إىل الكعبة ،فصلوا صالة واحدة إىل قبلتني،

فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتني< ((( .

فالرواية رصحية يف حضور النساء للصالة يف املسجد بإمامة غري رسول الله ،Aمما

يلغي احتامل اخلصوصية التي أشار إليها الشيخ النراقي.

تحرير الم�س�ألة:

فضل صالة اجلامعة وثواهبا ال خيتص بالرجل ،بل يشمل املرأة بالدرجة نفسها من

الثواب ،إذا كانت إقامة اجلامعة يف املكان الذي تتواجد فيه املرأة .وهذا ما ال يناقش فيه

أحد من فقهاء املسلمني.

وخروج املرأة للصالة يف املسجد ،واملشاركة يف صالة اجلامعة ،أمر جائز صحيح

((( النراقي :المولى أحمد بن محمد مهدي/مستند الشيعة ج 4ص/475الطبعة األولى1415هـ/
مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث ـ قم .
((( وسائل الشيعة  /ص297حديث .5200
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ال يعارضه أحد من الفقهاء.

لكن حمل اخلالف هو يف أفضلية خروج املرأة إىل املسجد عىل صالهتا يف املنزل ،كام

هو احلال عند الرجل ،حيث قال كثري من الفقهاء بأفضلية صالهتا يف املنزل ،وربام عبرّ
بعضهم عن ذلك بكراهة صالهتا يف املسجد ،والكراهة هنا بمعنى قلة الثواب .وبذلك

ختتلف عن الرجل.

حيض
لكن فقهاء آخرين ال يرون فرق ًا بني الرجل واملرأة يف هذه املسألة ،فكام ّ

اإلسالم الرجل عىل قصد املساجد للصالة فيها ،واملشاركة يف صالة اجلامعة ،كذلك

احلض والتشجيع ،وتكون صالهتا يف املسجد منفردة أو يف اجلامعة،
يشمل املرأة هذا
ّ

أفضل من صالهتا يف البيت متام ًا كالرجل ،مع حفاظها عىل سرتها وعفافها.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

صالة الجماعة وقيم اال ِّتباع واالقتداء
كلمة الجمعة بتاريخ  4جمادى اآلخرة 1427هـ

المهمة في المجتمعات البشرية ،حيث
قضية االتباع واالقتداء من القضايا
َّ
يشعر كل إنسان بحداثة تجربته في هذه الحياة ،وبمحدودية إمكاناته تجاه متطلباتها

وتحدياتها ،فيبحث عمن يطمئن إلى كفاءته وصالحه ليستعين بخبرته وتجربته ،وعادة
ما تبرز في كل مجتمع شخصيات متميزة في قدراتها أو موقعيتها االجتماعية ،فتجتذب

لها األتباع ،وتأخذ في محيطها دور القدوة والزعامة.

مقومات القيادة ،وما يطلق
ويتعاظم هذا الدور والتأثري كلام توفرت للشخصية ِّ

عليه مصطلح الكرزمة.

وعىل الصعيد الديني ،فإن اإلسالم يدعو إىل اإللتفاف حول القادة الصاحلني،

واالقتداء بالصادقني املخلصني.

إن االقتداء واالتباع إذا مل يصحبه وعي وبصرية ،قد يصبح سبب ًا للضياع

واالنحراف ،عىل مستوى الشخص واملجتمع.

فال بد أو ً
ال من حسن االختيار للقدوة ،حتى ال يضل اإلنسان أو ينخدع بمن ال

يستحق هذا املقام.

وال بد ثاني ًا من اليقظة والوعي يف حال االقتداء واالتباع ،حتى ال يكون ا ِّتباع ًا

واقتداء دون معرفة وتفكري .فمن تقتدي به وتتبعه من البرش ،ما مل يكن معصوم ًا
أعمى،
ً
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فإنه عرضة للخطأ واالنحراف ،كام أن بإمكانك أن تساهم يف رفع مستوى أداء من تقتدي

به وتتبعه ،عندما تستثري عقلك ،وتبذل شيئ ًا من طاقتك.

إن االقتداء ال يعني تعطيل الفكر ،وال الذوبان وإلغاء الشخصية ،بل يعني

استفادة اإلنسان من اخلربات وامليزات اإلجيابية لدى القدوة ،كام يعني تضافر وحشد

الطاقة االجتامعية باجتاه خدمة املصلحة العليا للمجتمع.

ونقرأ يف النصوص الدينية ،الكثري من التعاليم والتوجيهات التي ُتعنى بمعاجلة

موضوع القيادة واالقتداء ،بدء ًا من تبيني صفات القادة الصادقني ،والتحذير من ا ّتباع

غري الصاحلني ،وصو ً
ال إىل حتديد قيم وضوابط االتباع الواعي.

اختيار القدوة

إن عىل اإلنسان أن خيتار قدوة عىل أساس املقاييس الصحيحة ،وبتحكيم عقله،

فقد وهب الله تعاىل لإلنسان عق ً
ال ليهتدي به ،ولريجع إليه يف اختاذ مواقفه وقراراته.

واختيار القدوة هو من أهم القرارات التي ال ينبغي أن يتخذها اإلنسان اعتباط ًا،

وباخلضوع للتأثريات العاطفية ،واملحسوبيات االجتامعية ،وإنام باالسرتشاد بالعقل.

لقد سأل العامل األديب ابن السكيت الكويف اإلمام عيل الرضا :Eما احلجة عىل

فتصدقه ،والكاذب
اخللق اليوم؟ فأجاب اإلمام« : Eالعقل تعرف به الصادق عىل الله
ّ

عىل الله ّ
فتكذبه» ((( .

إن كثري ًا من الناس يكون سبب انحرافهم وضالهلم سريهم خلف زعامات

وجهات غري صاحلة ،وكام ينقل القرآن الكريم عن هؤالء األتباع تربيرهم يوم القيامة
َ
ِ َ
السبِيلاَ ﴾
النحرافهم بذلك ،يقول تعاىلَ :
﴿و َقا ُلوا َر َّب َنا إ َّنا أ َط ْع َنا َسا َد َت َنا َوكُ برَ َ اءنَا فَأ َض ُّلونَا َّ
[سورة األحزاب اآلية .]67 :وقد ال تكون املسألة دائ ًام مسألة ضالل وانحراف باملعنى املصطلح،
((( بحار األنوار ج 1ص105حديث.1
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تثبط
وإنام قد تكون مسألة ختلف وجتميد للطاقات ،حني يتبع اإلنسان زعامة غري فاعلةّ ،

وجتمد قدراته بأفكارها السلبية.
عزيمته ،وتشلّ فاعليتهّ ،

االقتداء بوعي

وحني يثق اإلنسان بمن اختاره قدوة له ،فإن عليه أن ال ُيغمض عينيه ،ويلغي
عقله ،بل يكون اقتداؤه واتباعه عىل بصرية ووعي ،يقول تعاىل﴿ :قُلْ َه ِذ ِه َسبِيليِ َأ ْد ُعو
ِ
ِ
ري ٍة َأ َن ْا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي﴾ [سورة يوسف اآلية.]108 :
إِلىَ ال ّله َعلىَ َبص َ
فالرسول Aعىل بصرية من دعوته ،ومن اتبعه أيض ًا عىل بصرية.
ذلك أن أي قائد أو قدوة مل يمنحه الله تعاىل العصمة ،فهو معرض للخطأ

واالنحراف ،وهو بحاجة إىل إنضاج رأيه ،وتعزيز قدراته بآراء وقدرات من حوله ،مما

يستلزم حركة عقوهلم ،وتفعيل أدوارهم إىل جانبه.

إن من أهم مشاكل القيادة يف املجتمعات املتخلفة ،إلقاء العبء عليها ،وانتظار

املعاجز منها ،مع تقاعس من حوهلا ،كام ينقل القرآن الكريم عن منطق قوم نبي الله
موسى﴿ :Eفَاذْهب َأنت ورب َك َفقَاتِال إِ َّنا هاه َنا َق ِ
اع ُدونَ ﴾ [سورة املائدة اآلية ]24 :وقد
َ ُ
َ ْ َ َ َ ُّ
تكون اهليمنة املفرطة للقيادة سبب ًا يف مجود القاعدة ومصادرة دورها.

كام أن األسوأ هو االستسالم لتوجهات الزعامة دون أي تقويم أو تفكري ،مما قد

يوقع اإلنسان واملجتمع يف كوارث األخطاء واالنحرافات.

يذم النصارى ألهنم قلدوا زعاماهتم الدينية تقليد ًا أعمى،
إن القرآن الكريم ّ
واتبعوهم اتباعا مطلق ًا دون أية ضوابط من دين أو عقل ،فكأهنم بذلك يؤهلوهنم من دون
الله .يقول تعاىل﴿ :اتخَّ َ ُذو ْا َأحبار ُهم ورهبانهَ ُ م َأربابا من ُد ِ
ون ال ّل ِه﴾ [سورة التوبة اآلية.]31 :
ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ً ِّ
حيرمون
قال عدي بن حاتم :قلت لرسول الله :Aإنا لسنا نعبدهم .قال :Aأليس ّ

حرم الله فتستح ّلونه؟ قال :قلت :بىل .قال:A
ما أحلّ الله
فتحرمونه ،وحي ّلون ما ّ
ّ

200

صالة الجماعة وقيم اال ِّتباع واالقتداء

فتلك عبادهتم ((( .

وصالة اجلامعة باعتبارها مت ّثل مظهر ًا من مظاهر االجتامع اإلسالمي ،حيث يقف

اجلمع خلف إمام يؤدي هبم الصالة ،ضمن حالة من االنتظام واالنضباط ،فإننا نستطيع

أن نقرأ يف أحكام صالة اجلامعة ،جت ّليات القيم واملبادئ التي يضعها اإلسالم لالقتداء
الصحيح ،واالتباع الواعي ،عىل املستوى االجتامعي العام .حتى أطلق بعض الفقهاء
املسلمني عىل إمامة اجلامعة مصطلح اإلمامة الصغرى.

جاء يف املوسوعة الفقهية :أما اإلمامة الصغرى (وهي إمامة الصالة) ،فهي ارتباط

ٍّ
بمصل آخر ،برشوط ّبينها الرشع .فاإلمام مل يرص إمام ًا إال إذا ربط املقتدي
صالة املصيل
صالته بصالته ،وهذا االرتباط هو حقيقة اإلمامة ،وهو غاية االقتداء ((( .

من �أحكام االئتمام

ذكرت الكتب الفقهية تفاصيل مسائل صالة اجلامعة وأحكام االئتامم ،ونذكر فيام

ييل أهم تلك األحكام:

1 .1ال يعترب يف اجلامعة قصد القربة إىل الله تعاىل هبا ،ويكفي أن تكون صالته بنية
فيصح حتى لو كان يستهدف من ذلك
التقرب إىل الله ،أما أداؤه الصالة مجاعة،
ّ

غرض ًا دنيوي ًا مباح ًا مثل الفرار من الشك ،أو تعب القراءة ،أو تعليم اآلخرين
طريقة الصالة ،أو غري ذلك ،فاجلامعة صحيحة ،وترتتب عليها كل األحكام
املتعلقة بصالة اجلامعة ،أما ثواب صالة اجلامعة فيكون عىل أساس نية القربة.

2 .2اختيار اإلمام لصالة اجلامعة جيب أن يتم وفق ضوابط ورشوط ،فال يصح اإلئتامم
بمن ال تتوفر فيه املواصفات املطلوبة ،وتلك الرشوط هي اإليامن والعقل وطهارة

((( الطبرسي :الفضل بن الحسن/مجمع البيان ج 5ص/43مؤسسة األعلمي للمطبوعات 1995م ـ
بيروت.
((( الموسوعة الفقهية :ج 6ص.201
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املولد ،والرجولة إذا كان املأموم رج ً
ال ،وتصح إمامة املرأة للمرأة ،والعدالة ،فال

تصح الصالة خلف الفاسق ،وأن يكون اإلمام صحيح القراءة ،وأن ال يكون ممن
احلد الرشعي.
جرى عليه ّ

3 .3ال جيوز االقتداء باملأموم فيشرتط أن ال يكون إمامه مأموم ًا لغريه.

4 .4ال ينبغي لإلنسان أن يتقدم إلمامة قوم يف الصالة إال برضاهم ،ويكره له أن
يؤمهم إذا كانوا كارهني إلمامته ،وإن كان جامع ًا لرشائط إمامة اجلامعة .فقد ورد

أن رسول الله Aهنى أن يؤم الرجل قوم ًا إال بإذهنم (((  .وورد يف حديث آخر

عنه Aأن ممن ال يقبل الله هلم صالة« :إمام قوم يصيل هبم وهم له كارهون» (((.
وجاء يف سنن الرتمذي عن أنس بن مالك أنه قال« :لعن رسول الله Aثالثة:

رجل ّأم قوم ًا وهم له كارهون. ((( »...

5 .5ال يشرتط التطابق بني صالة املأموم وصالة اإلمام ،فيجوز اقتداء من يصيل إحدى
الصلوات اليومية بمن يصيل األخرى ،وإن اختلفا باجلهر واالخفات ،واألداء

والقضاء ،والقرص والتامم .فيجوز اقتداء مصيل املغرب بمصيل العشاء ،ومصيل

الظهر بمصيل العرص ،واملسافر باحلارض والعكس صحيح أيض ًا.

يتحمل اإلمام عن املأموم شيئ ًا من أفعال الصالة وأقواهلا ،غري القراءة يف
6 .6ال
ّ
األوليني ،إذا ائتم به فيهام فتجزيه قراءته.

7 .7اإلمام يقود حركة أداء أعامل الصالة ،وجيب عىل املأموم متابعته ،فال جيوز أن
أي من أفعال الصالة ،أما األقوال وأذكار الصالة
يسبق اإلمام أو يتقدم عليه يف ٍّ
فال جتب فيها املتابعة ،فيجوز للمأموم أن يأيت بذكر الركوع أو السجود أو التشهد

((( وسائل الشيعة :ج 8ص 349حديث .10872
((( المصدر السابق/ج 8ص 348حديث .10871
((( الترمذي :محمد بن عيسى/سنن الترمذي ج 1ص / 266الطبعة األولى 2000م/دار الكتب العلمية
ـ بيروت.

202

صالة الجماعة وقيم اال ِّتباع واالقتداء
قبل تلفظ اإلمام به ،عدا تكبرية اإلحرام فال بد أن تكون بعد اإلمام.

8 .8إذا حصل خطأ من اإلمام يف الصالة سهو ًا ،بزيادة يشء أو نقصه ،فإن املأموم ال
يتبع اإلمام يف خطئه .وإذا بدأ اإلمام الصالة باعتقاد دخول الوقت ،واملأموم ال

يعتقد ذلك ،ال جيوز له الدخول معه يف الصالة ،إال بعد أن يطمئن من دخول

وقت الصالة.

9 .9إذا نيس اإلمام شيئ ًا من واجبات الصالة ّنبهه املأموم ليتداركه ،بأن يرفع صوته له
بأي إشارة مناسبة ،وإن مل يمكن ذلك ،أو جتاوز اإلمام حمل
بالتكبري أو الذكر أو ّ
يتحملها اإلمام عنه ،انفرد
التدارك ،فإن كان املنيس ركن ًا من الصالة ،أو قراءة
ّ

املأموم بصالته.

1010إذا علم املأموم بطالن صالة اإلمام من جهة من اجلهات ،ككونه عىل غري وضوء،
أو متجه ًا لغري القبلة اشتباه ًا منه يف حتديدها ،أو تارك ًا لركن من الصالة ،أو نحو
ذلك ،ال جيوز له االقتداء به ،وإن كان اإلمام معتقد ًا صحتها من جهة اجلهل أو

السهو أو نحو ذلك.

ب�صائر وت�أمالت

هذه األحكام الرشعية هلا أدلتها التي استنبطها منها الفقهاء ،وحني نتأمل يف بعض

واجتامعيا ،فهو ليس من باب حتديد علل هلذه األحكام،
تربويا
مدلوالت هذه األحكام
ًّ
ًّ
وإنام هو نوع من التبصرّ يف االستشهاد هبا ،كنموذج تطبيقي لقيم ومبادئ االقتداء الواعي،
واالتباع الصحيح.
يأتم اإلنسان إال بمن تتوفر فيه مؤهالت اإلمامة ،وكذلك
ففي صالة اجلامعة ،ال ّ

عىل اإلنسان أن خيتار القدوة له يف حياته ،والقيادة االجتامعية التي يتبعها يف حركته
ونشاطه ،عىل أسس سليمة ،ووفق الضوابط الصحيحة.
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ووجود قدوة لإلنسان ال يعني إلغاء كل خصوصيات اإلنسان وذوبانه ،دون

مراعاة للفوارق املوضوعية التي ربام تكون موجودة بينه وبني من يقتدي به ،فاالقتداء

يف التوجه العام ال يلغي اخلصوصيات ،ونحن نجد يف صالة اجلامعة احتامل االختالف
بني اإلمام واملأموم يف الفريضة التي يؤدهيا كل منهام ،فقد يصيل أحدمها الظهر واآلخر

العرص ،وقد يصيل أحدمها قرص ًا بركعتني فقط ،واآلخر يتم صالته أربع ركعات.

والقيادة ليست بدي ً
عمن تقودهم ،وإنام هي إدارة لنشاطهم ،وتوجيه لفاعليتهم،
ال ّ

وما نجده يف بعض املجتمعات من إلقاء العبء عىل كاهل القادة ،ال ينتج إال الضياع
والتخلف ،بينام املطلوب أن يقوم كل فرد بدوره يف إطار املسار الذي ترسمه القيادة،

وتقود حركته ،ويف صالة اجلامعة يقوم كل فرد بواجبه يف أداء أقوال الصالة وأفعاهلا،
عدا القراءة يف الركعتني األوليني ،ولكن هذا األداء منضبط بحركة اإلمام حيث ال جيوز

التقدم عليه يف األفعال.

واالقتداء واالتباع وإن كان ملن يتوفر عىل صفات الفضل والصالح ،لكنه جيب أن

يكون بفكر يقظ ،وعني مفتوحة ،فقد حيصل خطأ من هذا القائد ،ما دام ليس معصوم ًا،
فعليك التنبيه للخطأ ،وعدم املتابعة فيه .وهذا ما تؤكِّ ده أحكام صالة اجلامعة.

إن صالة اجلامعة نموذج ملنهجية العمل اجلمعي ضمن رؤية اإلسالم وتوجيهاته،

ألي قيادة أو زعامة.
وتدريب عىل التزام القيم واملبادئ يف جمال االقتداء واالتباع ِّ
رب العاملني.
واحلمدهلل ّ

النظافة واألناقة يف االجتماع للصالة
كلمة الجمعة بتاريخ  11جمادى اآلخرة  1427هـ

يختلف الناس في أفكارهم وآرائهم وتوجهاتهم الدينية وانتماءاتهم السياسية،

ولكن فطرة البشر الواحدة تجعل هناك مقاييس مشتركة عند الناس ،وخاصة فيما يرتبط

في الحكم على المظاهر الخارجية ،حيث تؤكّ د فطرة اإلنسان وعقله أهمية األناقة
والتجمل مهما اختلفت األديان واالنتماءات ،فهذه المظاهر محلّ اتفاق بين
والنظافة
ّ
أبناء البشر ،فاإلنسان بفطرته وعقله يميل إلى المظهر الحسن والجميل ويهتم بعنصر

النظافة.

وكثريا ما تطرح مسألة السعادة
وألن األديان اإلهلية تركّ ز عىل اجلانب الروحي،
ً

خصوصا أن بعض
يظن البعض أن األديان هتمل املظاهر املادية اخلارجية،
ً
األخروية قد ّ

وترصفاهتم يؤكّ دون هذه الفكرة والنظرة ،بحيث أصبح من الشائع
املتدينني بمامرساهتم
ّ
هيتمون باألناقة والنظافة
عند الكثريين أن الناس إذا كانوا من ذوي التوجهات املا ّدية فإهنم ّ

والتقرب إىل
واجلامل ،بينام املتدينون فإهنم يعزفون عن ذلك ،حيث هتمهم طهارة الروح
ّ
الله تعاىل بالعبادات أكثر ،أما املظاهر املا ّدية فيعتربوهنا قضايا دنيوية زائلة وزائفة ال قيمة

هلا.

ولكن هذه الفكرة خاطئة ،ألن اإلسالم دين ينسجم مع الفطرة والعقل ،ومسألة

النظافة واالهتامم باملظهر احلسن واألنيق مما تنادي به الفطرة اإلنسانية ،ولذلك فإن

التجمل ،ويعترب ذلك
اإلسالم ـ كدين إهلي ـ يدعو إىل االهتامم بالنظافة واألناقة ومظاهر
ّ
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صفة وخلق للمؤمنني ،لذلك ورد يف املأثور« :النظافة من اإليامن».

ومما يؤكد ذلك أننا نجد اإلسالم يلزم أبناءه ببعض ألوان النظافة الواجبة ،وذلك

كالغسل يف حاالت عديدة ،وكالوضوء عند أوقات الصالة ،ومها لونان من ألوان النظافة

التي يفرضها اإلسالم عىل أتباعه.

النظافة حا�ضرة كعن�صر في �صالة الجماعة

ومستحبات صالة اجلامعة واملجيء إىل املسجد نجد فيها
وعندما نتأمل آداب
ّ

والتجمل.
كبريا عىل مسألة األناقة والنظافة
ً
تأكيدا ً
ّ

التجمع اإلسالمي ،وصالة اجلامعة هي نموذج ملجتمع
فاملسجد ـ باعتباره مظهر
ّ

املسلمني ـ جيب أن يكون النموذج األرقى واألفضل يف مظهره وسلوكه احلضاري

للمجتمع املسلم.

ومن هنا جاء تأكيد هذا اجلانب يف القرآن واألحاديث ،حيث إن عىل اإلنسان

أن هيتم بأناقته ونظافته حينام يأيت إىل املسجد وصالة اجلامعة ،واآلية الكريمة رصحية يف
ند كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾ [سورة األعراف :اآلية .]31
﴿يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم ِع َ
ذلك ،يقول تعاىلَ :
واملستحبات يف صالة اجلامعة
وإذا ما أتينا إىل األحاديث التي تذكر اآلداب
ّ
واإلتيان للمسجد وجدنا فيها تفاصيل كثرية بخصوص مسألة االهتامم باجلانب الشكيل

والظاهري ألداء هذه العبادة باإلضافة إىل اجلانب الروحي واملعنوي.
ونشري هنا إىل بعض النامذج منها:

�أو ًال :نظافة وطهارة المكان

اإلسالم يؤكد يف كثري من نصوصه الرشيفة أمهية أن يكون املسجد نظيفًا وأنيقًا،

املقدس بعض الترشيعات امللزمة للمسلمني لتحقق هذه النقطة،
بحيث وضع الرشع ّ

إلزاميا ،وهي بمجملها
فرضا
بينام رغّ ب يف االلتزام ببعض األمور األخرى ،ومل يفرضها ً
ً
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جتمعهم ومتركزهم ،فهذا املكان باإلضافة
ّ
حتث املجتمع املسلم عىل املحافظة عىل مكان ّ
يتعبدون فيه لرهبم ،بحيث يطلق عليه يف كثري من
إىل أنه مكان
ّ
للتجمع ،هو املكان الذي ّ
النصوص اإلسالمية الكثرية «بيت الله».

ومن هذه التعليامت واإلرشادات واألحكام التايل:

1 .1تطهري املسجد

من الناحية الرشعية حيرم تنجيس املساجد ،فلو وقعت نجاسة يف املسجد جتب

فورا.
إزالتها ً

قاصدا الصالة ،ورأى فيه نجاسة ،وكان هناك
ففي حال أتى املسلم للمسجد
ً

م ّتسع من الوقت فعليه أن يبدأ بتطهري املسجد ،ثم أداء الصالة.

أما إذا كان الوقت ضيقًا ال يكفي إ َّ
ال ألداء الصالة فقط ،ففي هذه احلالة ـ حسب

فتوى الفقهاء ـ الواجب تقديم أداء الصالة.

يتم
ولو حصلت النجاسة أثناء الصالة ،ففي هذه احلالة إذا كان الوقت ضيقًا ُّ
يطهر املكان ،أما إذا كان هناك م ّتسع من الوقت فعىل املصيل أن يقطع
املصيل صالته ثم ّ
يبق منها إال اليشء القليل ،بحيث ال يتناىف مع مسألة
الصالة ويزيل النجاسة ،إال إذا مل َ

الفورية يف التطهري.

التشهد والسالم ـ مث ً
يتم صالته يف هذه احلالة
يبق من الصالة إال
فلو مل َ
ّ
ال ـ فاملصيل ُّ

ويقوم بتطهري املكان بعد ذلك.

يعد ً
هتكا للمسجد فيقطع
أما إذا كان إكامل الصالة حيتاج إىل وقت وبقاء النجاسة ّ

الصالة ويزيل النجاسة من املسجد.

ويفتي الفقهاء أنه يف حال توقّف تطهري املسجد عىل بذل ٍ
مال وكان اإلنسان ّ
متمك ًنا

يرضه بذل ذلك املال فيجب عليه أن يرصفه إلزالة النجاسة.
ال ّ

ويف صورة مل ّ
يتمكن َم ْن رأى النجاسة أن يزيلها من املسجد جيب عليه أن خيرب
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اآلخرين ويطلب منه العون يف ذلك.

تنجس املسجد ،أما إذا كانت
هذا يف حال كانت النجاسة ِّ
متعدية وسارية ،بحيث ّ

النجاسة غري متعدية وسارية ،فهذه ال حيرم إدخاهلا املسجد.

دم عىل بدن أو لباس أحد املصلني ،وهذه البقعة من الدم
وذلك كأن يكون هناك ٌ

جافّة ال ترسي إىل املسجد ،ففي هذه احلالة ال حيرم الدخول للمسجد.
2 .2تنظيف املسجد وكنسه

غبارا
يستحب االهتامم بتنظيف املسجد وكنسه ،وقد ورد« :من كنس من املسجد ً

يذر يف العني غفر الله تعاىل ذنوبه».
أو ً
ترابا ولو بمقدار ما ّ

ولذلك كنا نرى بعض األولياء والصاحلني حيرصون عىل تنظيف املسجد ،وإن

كان هناك خادم يف املسجد ،رغبة منهم يف احلصول عىل الثواب .ومن املظاهر السلبية أن
نجد ـ يف املقابل ـ البعض ال يتعب نفسه عناء إزالة بعض األوراق أو املحارم التي جيدها

صدفة عىل فرش املسجد.

3 .3إرساج وإنارة املسجد

يستحب إرساج وإنارة املسجد لي ً
ال ،حتى ال يكون مظلماً  ،فإنارة املكان عاد ًة

طابعا يوحي بحيويته ونشاطه ،وعىل العكس من ذلك عندما يظل يف بعض
ما تكسبه ً
األوقات مظلماً  ،حيث يوحي إىل تعطيل هذا املكان وعدم أمهيته.

إن هذه التعليامت واملستحبات ترشدنا إىل أننا من املفرتض أن نعتني باملسجد

ليكون مكا ًنا أنيقًا ونظيفًا؛ ألنه ـ بالدرجة األوىل ـ يعبرّ عن مظهر املجتمع اإلسالمي،
جتمع وفق الرؤية اإلسالمية.
والنواة ّ
ألي ّ

ثان ًي ًا :نظافة الج�سم

يستحب لإلنسان ـ وخاصة يوم اجلمعة ـ ّ
يستحب
والتجمل ،حيث
التنظف
ّ
ّ
استحبابا مؤكّ ًدا ،حتى إن بعض الروايات يفهم من
للمؤمنني االغتسال يوم اجلمعة
ً
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ظاهرها وجوب غسل اجلمعة ،وقد أفتى بعض علامئنا القدامى بذلك.

ومما ورد يف ذلك ما روي عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :إن األنصار يف عهد

رسول الله Aكانت تعمل يف نواضحها وأمواهلا [أي إهنم كانوا فالحني] ،فإذا كان
يوم اجلمعة حرضوا املسجد للصالة ،فتتأ ّذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ،فأمرهم

رسول الله Aبالغسل ،فجرت بذلك الس ّنة».

ثم جاءت أحاديث كثرية عن النبي Aوعن األئمة Bحتث وتؤكّ د غسل يوم

اجلمعة ،بحيث إن بعض الروايات مفادها أن اإلنسان إذا مل جيد ما يغتسل به فيصح له
تقديم الغسل يوم اخلميس ،وله ثواب غسل اجلمعة ،ولو فاته الغسل قبل الزوال يقضيه

بعد ذلك ولو كان يوم السبت.

وهذا تعليم واضح يف احلرص عىل النظافة واألناقة ،وخاصة إذا كانت طبيعة عمل

اإلنسان تكسبه بعض الروائح الكرهية ،كالذين يعملون يف سوق األسامك ،أو يف احلدادة،

أو كعماّ ل للنظافة وغري ذلك.

ومما يؤكد هذه النظرة ما ورد بخصوص بعض املأكوالت التي تفرز رائحة كرهية،

كالبصل والثوم ،إذ ورد يف احلديث الرشيف« :ال ينبغي ملن أكل من الثوم أو البصل أن

يأيت املسجد فيتأذّى احلارضون من رائحته».

وهذا املعنى يتأكّ د عندما نطالع تلك الروايات احلاثّة عىل استخدام الطيب والعطر،

فهذا إن َّ
دل فإنام ُّ
يدل عىل مسألة تنمية الذوق واألناقة واألجواء اجلميلة يف املجتمع.

ورد عن اإلمام الكاظم Eأنه قال« :ال ينبغي للرجل أن يدع الطيب يف كل

يوم»(((.

أيضا ـ أنه قال« :العطر من سنن املرسلني»(((.
وعنه Eـ ً

((( وسائل الشيعة :ج 2ص 142حديث .1745
((( الكافي :ج6ص 510حديث  2باب ِ
الط ّيب.
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«ليتزي ْن أحدكم يوم اجلمعة يغتسل ويتطيب»(((.
وعن اإلمام الصادق Eقوله:
َّ
وعن رسول اهلل Aأنه قال« :من جاء إىل اجلمعة فليغتسل»(((.

ويف رواية عنه Eأنه قال« :جيب غسل اجلمعة عىل كل ذكر وأنثى من حر أو

عبد»(((.

وهناك رواية مجيلة عن اإلصبغ بن نباتة يقول« :كان أمري املؤمنني عيل بن أيب

يوبخ الرجل يقول« :والله ألنت أعجز من التارك الغسل يوم
طالب Eإذا أراد أن ّ
اجلمعة»(((.

أيضا لبس الثياب األنيقة والنظيفة ،وحضور املسجد
ومن
املستحبات يوم اجلمعة ً
ّ

باللباس الذي يليق بمكانة املسجد وصالة اجلامعة ،وخالف هذا ما نراه من بعض

التزين وإظهار الناقة واالحرتام للمسجد ،حيث نرى بعضهم
مظاهر االستهانة يف مسألة ّ
الترصفات غري الالئقة بمكانة ومنزلة املسجد ،فتجدهم يأتون للصالة
يترصف بعض
ّ
ّ
بثوب النوم!

شاهدت هذا املنظر يف بعض البلدان.
وقد
ُ

وهذا خالف الذوق ،فاإلسالم يريد للمسلمني أن يكونوا يف أفضل مظهر

ووضع.

اللبا�س الالئق بالعرف القائم

وبخصوص مسألة األناقة واالعتناء باللباس من املناسب احلديث عن مسألة أمهية

التقيد باللباس الالئق بالعرف القائم ،فكل منطقة هلا لباسها املتعارف عليه ،وكذلك لكل
ُّ
((( وسائل الشيعة :ج 3ص 312حديث .3731
((( المصدر السابق :ج 3ص 317حديث.3748
((( المصدر السابق :ج 3ص 316حديث.3747
((( الكافي :ج 3ص 42حديث .5
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شخص له لباسه املتعارف عليه يف ذلك املكان ،ويف بالدنا من املناسب واملعروف أن
خصوصا يف املحافل واألماكن
اإلنسان إذا بلغ مبلغ الرجال فإن ما يناسبه من اللباس ـ
ً

رسميا يف الدوائر احلكومية،
لباسا
الرسمية ـ الثوب مع الغرتة والعقال ،حتى إنه أصبح ً
ً
بالتقيد به.
ويطالب املوظف الرسمي
ّ

الزي أو اللباس له عالقة بالشخصية وتقييمها من قبل اآلخرين ،ومما
والتقيد هبذا ّ
ّ

وخاصة املظاهر
كثريا بمظاهرهم
ّ
هيتمون ً
يؤسف له أنه يف بالدنا يؤخذ عىل شبابنا أهنم ال ّ
اخلاصة بالبلد.

خصوصا يف
وباعتبار هذا اللباس أصبح عرفًا قائماً  ،ومنطلقًا لتقييم الشخص،
ً

يقيمون شخصية اإلنسان من خالل هذا اللباس
املناطق األخرى من البالد ،حيث ّ
خصوصا يف
واملظهر ،فليس من املناسب لشخص معروف وله مكانته أن ال يلتزم به،
ً
بعض املناسبات الرسمية واخلاصة.

إن أبناءنا وشبابنا يف كثري من األحيان ال يلزمون أنفسهم هبذا األمر ،وخاصة يف

املناطق األخرى ،كاجلامعات ،فتجدهم معروفون ومميزون بعدم مراعاهتم هلذه املظاهر،
ِ
جتمعا من احلارسين فهم من هذه املنطقة.
فإذا رأى ا ُملشَ اه ُد ً
وعدم مراعاة مثل هذا التقليد ال جيعل اآلخرين ينظرون لنا نظرة حمرتمة ،وهذه

مجيعا ،حيث حيسب كل فرد عىل
تعم أهل املنطقة ً
نقطة ال ّ
ختص اإلنسان كفرد ،بل ّ
جمتمعه.

وما دام األمر فيه إظهار لالحرتام وللشخصية وإلعطاء االنطباع اجليد فهو أمر

حيبب إليه الرشع ويطلبه.
ّ

املهمة
وهذا أمر ينسحب عىل املجالس
ّ
العامة التي حيرضها بعض الشخصيات ّ

العامة
زي ،ولذا يؤخذ عىل بعض املجالس
يتزيا فيها بأفضل ّ
ّ
حيث ينبغي لإلنسان أن ّ
أن معظم املوجودين من الشباب حارسي الرؤوس ،وهو منظر ال يعطي مكانة ومهابة
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غاصا
للمكان وللحضور وللشخصية ،وعىل العكس من ذلك فيام لو كان املجلس ًّ
بأصحاب الوجاهة واملكانة واللباس الذي يبدو منه رفعة احلضور ومكانتهم االجتامعية

البارزة.

التج ّمل في روايات �أهل البيتB

حتث اإلنسان عىل رعاية مسألة العناية باملظهر احلسن،
هناك نصوص حديثية كثرية ّ

ومن ذلك ما ورد بشأن الرسول Aأنه «كان من مكارم أخالقه أنه كان ينظر يف املرآة

ويمتشط ،وربام نظر يف املاء [يف حال مل تكن هناك مرآة]
ويرج ُل جمُ َّ َته [جمتمع شعر رأسه]
ّ
ِّ
مجته فيه».
وسوى ّ
ّ
يتجمل ألصحابه فض ً
جتمله ألهله.
ولقد كان رسول اللهA
ال عىل ّ
ّ

ويتجمل».
قال« : Aإن الله حيب من عبده إذا خرج إىل إخوانه أن يتهيأ هلم
ّ

كام أنه ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eقوله« :إن الله مجيل حيب اجلامل،

وحيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده».

فمن املفرتض أن حيافظ اإلنسان عىل أناقته ومظهره احلسن ،فهذا إعزاز ألخالق

حيب اجلامل
ومكانة الدين .فقد ورد عن اإلمام الصادق Eقوله« :إن الله ّ
عز وجل ّ
والتجمل ويبغض البؤس والتباؤس».
ّ

واإلمام احلسن بن عيل Eعندما كان ينهض إىل الصالة كان يرتدي أحسن ثيابه،
﴿خ ُذو ْا ِزي َن َت ُك ْم
حيب اجلامل،
فأجتمل لريب ،وهو يقولُ :
فلام سئل ،أجاب« :إن الله مجيل ّ
ّ
ند كُ ِّل َم ْس ِج ٍد﴾».
ِع َ

المظهر ودوره في �إعزاز الجماعة الدينية

التزين يف خصوص حضور املسجد
إن االهتامم الذي يوليه الرشع ّ
املقدس ملسألة ّ

التجمع اإلسالمي واإليامين باملظهر احلسن الذي
وصالة اجلامعة له دوره يف مسألة إظهار
ّ
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يتالءم ومكانة الدين التي من املفرتض أن حيتلها يف أي جمتمع.

كام أن املكان النظيف واجلمهور النظيف املتأ ّنق ذا الرائحة الطيبة يعطي اإلنسان

إحساسا باالنرشاح والراحة النفسية ،وعىل العكس من ذلك املكان ذو الرائحة املنتنة ـ
ً
مث ً
ال ـ وغري املر ّتب حيث يشعر اإلنسان فيه باالشمئزاز وعدم االرتياح النفيس.

وهو أمر ـ يف األساس ـ نابع من الفطرة اإلنسانية ويتالءم مع الذوق السليم.

المحافظة على نظافة البيئة

وال يمكن عزل هذه التوجيهات الدينية التي تنسجم مع نداءات الفطرة والعقل

املقدسة كاملساجد أو يف مسألة املحافظة عىل
وحرصها يف مسألة املحافظة عىل األماكن ّ

أعم من ذلك ،فهي
نظافة اجلسم
ّ
والتزين يف امللبس عند حضور املساجد فقط ،بل هي ّ

احلس اجلاميل يف داخل كل إنسان ،واالهتامم بكل
إرشادات للمحافظة عىل النظافة وتنمية ّ

ما حوله.

يشجع عليها يف صلب تعاليمه املحافظة عىل
ولذلك ،فاإلسالم من األمور التي ّ

نشدد عىل مسألة املحافظة عىل نظافة البيئة واملحيط
نظافة البيئة وحميط اإلنسان ،ونحن ِّ
الذي نعيش فيه ،فهو ـ يف األساس ـ بلدنا ،ونحن أوىل من يرعاه وحيافظ عليه.

ومما يؤسف له أننا لآلن نرى البعض يفتح نافذة السيارة ويلقي ما فيها من قاممة

يف الشارع العام ،دون أدنى مراعاة للذوق العام ،ومسألة نظافة البيئة أو ما شاهبها من

عناوين ّ
ألي جمتمع.
تشكل بمجملها الصورة احلضارية ّ

يتكرر بشكل أوضح وأكثر عىل السواحل والشواطئ ،حيث جيلس
وهو مشهد ّ

أفراد األرسة ويتناولون من األطعمة ما يشاؤون ،ثم يغادرون املكان دون أن يك ّلفوا

أنفسهم عناء رفع بقايا الطعام إىل سلة املهمالت  ...وغريها من املشاهد التي تشعرك بأن
جمتمعنا اليوم أصبح أقرب إىل فقدان الذوق وعدم االكرتاث باملظهر العام الذي يعطيه

216

النظافة واألناقة في االجتماع للصالة

املتكرر
عن نفسه ،وكأن كل فرد م ّنا يعيش وحده دون أن يدرك أنه هبذه السلوك السيئ
ّ
من كل فرد ّ
عامة تسود املجتمع ككل.
تشكل ظاهرة ّ

نسأل الله أن جيعلنا وإياكم من امللتزمني بأحكام دينه ومن املتح ّلني بمكارم

األخالق.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

المقاومة يف فلسطين ولبنان خيار األمة
كلمة الجمعة بتاريخ 18جمادى اآلخرة 1427هـ

شاءت حكمة الله تعالى أن تواجه األمة اإلسالمية في انبعاثها المعاصر الغدر

والعدوان الصهيوني ،كما واجهت في انطالقتها األولى على يد رسول الله Aمكر

اليهود وغدرهم.

وكام أن املجتمع اإلسالمي األول يف املدينة املنورة مل يتوفر له االستقرار واألمن،

ومل يتمكن من االنطالق واالنتشار إال بعد إزاحة املكر اليهودي من طريقه ،فإن األمة
اإلسالمية يف هذا العرص لن حتقق هنضتها ،ولن تبني قوهتا احلضارية وتستعيد جمدها إال
بعد اندحار العدوان الصهيوين وكرس شوكته .لقد كان يف حميط املدينة املنورة ثالث قبائل

نزحت إليها من اليهود هم بنو النضري وبنو قينقاع وبنو قريظة ،وكانت متتلك الثروة
والقوة االقتصادية ،ويف السنة األوىل لتأسيس املجتمع اإلسالمي بعد اهلجرة النبوية،

سياسيا تنظي ًام إلدارة املجتمع والكيان الناشئ ،عرف بصحيفة
وضع الرسول  Aدستور ًا
ًّ
املدينة ،وقد تضمنت هذه الصحيفة االعرتاف بوجود اليهود ومواطنتهم ،وأهنم يتمتعون

بحريتهم الدينية ،وحقوقهم اإلنسانية ،وخصوصياهتم االجتامعية ،وأن يكونوا رشكاء

مع املسلمني يف حرهبم وسلمهم.

لكن قبائل اليهود مل تلتزم هبذه املعاهدة ،بل كانوا ينتهزون الفرص إلثارة الفتن

والتخريب داخل جمتمع املسلمني ،بدعمهم لفئة املنافقني وحتريضهم هلم ،وكانوا
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يتواصلون مع املرشكني ويساندوهنم يف احلرب عىل املسلمني ،كام تآمروا عىل حياة رسول

الله Aلتصفيته واغتياله أكثر من مرة .

أي اتفاق للصلح والسالم ،وال يلتزمون بأي معاهدة ُتبرْ م
ومل يكن جيدي معهم ّ
أي طرف من أطرافهم ،كام يقول تعاىلَ :
يق ِّم ْن ُهم﴾
اه ُدو ْا َع ْهد ًا َّن َب َذ ُه ف َِر ٌ
﴿أ َوكُ لَّماَ َع َ
مع ّ

[سورة البقرة :اآلية .]100

وهنا مل جيد النبي Aخيار ًا إال إزاحتهم من حميط املدينة وإخراجهم منها ،لينعم

املجتمع اإلسالمي باالستقرار الداخيل ،ولينطلق بحمل رسالته ومرشوعه احلضاري

تم عىل إثرها جالؤهم من املدينة،
ودخل املسلمون مع اليهود معارك حاسمةّ ،

وكان ذلك أمر ًا غري متوقع يف البداية ،المتالك اليهود لثروة هائلة ،وعتاد عسكري كثري،
أي هجوم.
وإلنشائهم ألنفسهم حصون ًا منيعة حتمي جمتمعاهتم من ّ

لكن القرار احلاسم لرسول الله ،Aواإلرادة القوية جليش املسلمني وتضحياهتم،

تم إيقاع اهلزيمة يف أوساط اليهود قبيلة بعد أخرى ،وأزحيوا
وبتأييد الله تعاىل ونرصهّ ،
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْخ َر َج
من طريق مسرية األمة .يقول الله تعاىل عن حادثة خروج بني النضريُ :
ِ
اب ِمن ِد َي ِ
ين كَ َفروا ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
ار ِه ْم لأِ َ َّو ِل الحْ َ شرْ ِ َما َظ َنن ُت ْم َأن يخَ ُْر ُجوا َو َظ ُّنوا َأنهَّ ُ م
ا َّلذ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بهِ ِ
الر ْع َب
َّمان َع ُت ُه ْم ُح ُصونهُ ُ م ِّم َن ال َّله ف ََأ َت ُ
اه ُم ال َّل ُه م ْن َح ْي ُث لمَ ْ يحَ ْ َتس ُبوا َو َق َذ َف فيِ ُق ُلو ُم ُّ
َاع َتبرِ ُ وا َيا ُأوليِ الأْ َ ب َص ِ
ار﴾ [سورة احلرش :اآلية .]2
يخُ ِْر ُبونَ ُب ُيوتهَ ُ م بِ َأ ْي ِدهيِ ْم َو َأ ْي ِدي المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ني ف ْ
ْ

�إ�سرائيل لعرقلة نه�ضة الأمة

تم بإدارة استعامرية،
إن زرع الكيان الصهيوين الغاصب يف قلب األمة اإلسالميةّ ،

ليكون هذا الكيان رأس حربة العداء ضد وجود األمة ،وعائق ًا حلركتها وهنضتها.

وجتسدت هذه اإلرادة االستعامرية يف وعد بلفور سنة 1917م ،وقد رعت بريطانيا يوم

مهمة رعاية املرشوع
كانت زعيمة العامل الغريب ،إنشاء هذا الكيان ،ثم تس ّلمت أمريكا ّ
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الصهيوين ومحايته ،بعد أن أخذت موقع الزعامة الغربية .

يقرر حرية األديان ،واحرتام حقوق
إن مشكلتنا ليست مع اليهود كيهود ،فديننا ّ

اإلنسان ،وخصوصيات املجتمعات ،وكان اليهود يعيشون بني ظهراين املسلمني بكل

أي جمتمع آخر.
أمن واحرتام مل حيضوا بمثله يف ّ

وحينام كان الغربيون ينبذون اليهود وحيتقروهنم ،كانت البالد اإلسالمية حتتضنهم

وتوفر هلم أجواء احلياة الكريمة ،وقد وصل عدد من شخصياهتم إىل مواقع الوزارة

واملستشارية لبعض خلفاء املسلمني وحكامهم ،كام برزت منهم الكفاءات العلمية،
ورجال األعامل األثرياء ،من خالل الفرص املتاحة هلم يف بالد املسلمني ،وتاريخ بالد

األندلس شاهد عىل ذلك.

وإىل وقت قريب ،كان اليهود يف فلسطني وسوريا واليمن والعراق مواطنني

حمرتمني ،لكن انبثاق احلركة الصهيونية عىل يد تيودور هريتزل عام 1897م ،حيث انعقد

قرر اليهود الصهاينة السعي إلنشاء وطن قومي
املؤمتر الصهيوين األول يف بازل ،وحيث ّ

لليهود ،وكانت أمامهم أسامء عدد من البلدان املقرتحة كاألرجنتني وأوغندا وقربص
وفلسطني ،فاختاروا فلسطني ،وشجعهم الربيطانيون عىل هذا اخليارّ ،
ومكنوهم من
السعي لتنفيذه خالل االنتداب الربيطاين عىل فلسطني .هذا التوجه الصهيوين الحتالل

أرض فلسطني ،وترشيد أهلها ،والفتك هبم ،غيرّ مسار عالقة املسلمني باليهود.
واستفاد اليهود من متزيق أوصال الوطن العريب عرب معاهدة سايكس بيكو ،وقيام

أنظمة حكم ضعيفة متخاذلة ،وبسبب التخلف العام الذي تعيشه شعوب األمة ،استطاع
الصهاينة إقامة كياهنم العدواين الغاصب ،وبطموحات توسيعية ال تقف عند حدود
فلسطني ،إهنم يريدون إخضاع األمة واملنطقة لنفوذهم وإرادهتم ،ويريد االستكبار

ألي مرشوع هنضوي يف األمة.
العاملي أن جيعل منهم عنرص إعاقة وإحباط ّ

قد استولوا عىل أرايض أكثر من دولة عربية كمرص واألردن وسوريا ولبنان إضافة
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إىل اغتصاهبم لألرايض الفلسطينية.

وأعربوا عن طموحاهتم التوسعية وأن حدود إرسائيل من النهر إىل البحر،

ومارسوا العدوان ضد أكثر من بلد عريب وإسالمي كرضهبم للمفاعل النووي يف العراق،
وهتديداهتم إليران.

ومتادوا يف وحشيتهم وإجرامهم جتاه الشعبني الفلسطيني واللبناين ،عىل مرأى

ومسمع من العامل.

إهنم ِّ
خيططون للهيمنة عىل هذه املنطقة العربية اإلسالمية الثرية والعريقة يف تارخيها،

ليكونوا هم جهة القرار والسيطرة عىل مصائر شعوهبا وثرواهتا.

لقد شغل العامل العريب واإلسالمي خالل أكثر من نصف قرن هبذا العدوان

الصهيوين ،عىل حساب تنميته السياسية واالقتصادية ،وعىل حساب أمنه واستقراره.

مقاومة ال�شعوب

وإذا كانت األنظمة احلاكمة يف البالد العربية واإلسالمية جتد نفسها عاجزة عن

مواجهة هذا املرشوع الصهيوين العدواين ،فإن إرادة الشعوب اإلسالمية قد انطلقت

للدفاع عن عزهتا وكرامتها.

وتأيت املقاومة اإلسالمية يف لبنان ،وانتفاضة الشعب الفلسطيني ،يف طليعة حركة

األمة ،وتصدهيا للمرشوع الصهيوين ،وقد فشلت قدرات الصهاينة وجيوشهم املدججة

بالسالح والعتاد ،وإمكاناهتم اهلائلة ،يف إيقاف حركة املقاومة اللبنانية واالنتفاضة

الفلسطينية.

وحت ّقق عىل يد املقاومني الرشفاء يف لبنان ما عجزت عنه اجليوش العربية عىل

ضخامتها ،حيث اندحر الصهاينة أذلاّ ء من اجلنوب اللبناين ،واضطروا فيام بعد للتفاوض
عرب الوسطاء مع املقاومة لتبادل األرسى.

كام استطاعت حركة محاس أن تكتسب ثقة الشعب الفلسطيني واستلمت السلطة
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بانتخابات نزهية ،مع متسكها بموقف املقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني.

فأصبحت إرسائيل تراهن عىل إذعان قوى املقاومة يف لبنان وفلسطني ملا تعتربه

إرسائيل تفوق ًا يف قوهتا ،يعطيها رشعية الوجود وممارسة اهليمنة.

وأعان إرسائيل ما تزعمته أمريكا من معركة احلرب عىل اإلرهاب ،وتصنيف

املقاومة يف فلسطني ولبنان ضمن قوى اإلرهاب ،كام أن االحتالل األمريكي للعراق أثار
فتنة طائفية تعيش األمة قلق انتشارها وتوسعها ،يف هذا الوقت بالذات تأيت العمليات

وتنبه املجتمع الدويل ،بأن مكمن
البطولية يف فلسطني ولبنان ،لتذكِّ ر الرأي العام العامليِّ ،
األزمات واملشاكل يف الرشق األوسط هو العدوان الصهيوين ،وأنه ال استقرار يف املنطقة

والعامل ما مل يردع العدوان الصهيوين ،الذي يمثل أبشع إرهاب وعدوان يف تاريخ البرش.

خيار المقاومة

ثبت للجميع أن الكيان الصهيوين ال يبحث عن السالم ،وإنام يريد فرض االستسالم

واتكاء عىل الدعم األمريكي املفتوح،
عىل الشعوب العربية واإلسالمية ،بمنطق القوة،
ً

بد لنا من االختيار بني القبول باالستسالم واالعرتاف بالعجز أمام العجرفة
وهنا ال ّ
الصهيونية ،أو رفع سالح املقاومة واملواجهة.

وإذا كان هناك من خيتار االستسالم ،ويضع له عناوين خمففة ،مع ِّل ً
ال ذلك باختالل

ميزان القوة ،وهيمنة اإلرادة الدولية ،وما شابه ذلك من التربيرات ،فإن املقاومني الرشفاء
يرفضون هذا اخليار ،ويعقدون العزم عىل الصمود والثبات واملواجهة واجلهاد ،متوكلني

عىل الله راجني نرصه.

إننا نحيي بطوالت املقاومة الباسلة يف لبنان وفلسطني ،ونحيي صمود الشعب

الفلسطيني أمام احلصار واإلرهاب الصهيوين ،وصمود الشعب اللبناين أمام عاصفة

التدمري اهلوجاء التي تشنها إرسائيل.
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ونشعر بالفخر واالعتزاز ألداء املقاومة اإلسالمية يف لبنان برضهبا املتواصل للعمق

اإلرسائييل ،وإثباهتا لقدراهتا وكفاءهتا الفائقة التي فاجأت العدو ،وهبرت العامل ،ورفعت

معنويات الشعوب .وما نسمعه من كالم تثبيطي حول املقاومة سبق أن سمعنا مثله أيام

مقاومتها لالحتالل يف جنوب لبنان ،لكن الصدق والثبات والتضحية أنتج النرص املؤزر
﴿و َي ْو َمئِ ٍذ َيف َْر ُح المْ ُ ْؤ ِم ُنونَ  ،بِ َنصرْ ِ
سابق ًا ،وسيحققه مرة أخرى عن قريب إن شاء اللهَ ،
الله﴾ [سورة الروم :اآلية .]5-4
إن املقاومة تدافع عن رشف األمة وكرامتها ،وتسقط اهليبة والرهبة التي أحاط هبا

العدو نفسه باعتباره اجليش الذي ال يقهر ،والقوة التي ال تردع ،وواجب األمة أن تقف
مع املقاومة يف فلسطني ولبنان وأن تدعم صمود الشعب الفلسطيني والشعب اللبناين.

يتعرض هلا الشعبان اللبناين والفلسطيني ،واحلصار
إن املجازر اليومية الفظيعة التي ّ

املفروض عليهام ،وما تقوم به إرسائيل من قصف وتدمري وختريب واستهداف للمدنيني
يف فلسطني ولبنان ،يوضح بجالء وحشية هذا العدو ،ويظهر تواطئ ما يسمى باملجتمع
الدويل معه ،والدفاع األمريكي الوقح عن إجرام إرسائيل وعدواهنا ،يكشف حقيقة زيف

دعاوهيم يف طرح قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

يتفرجوا عىل ما جيري ويدور ،فاملعركة معركة
إنه ال
ّ
يصح للعرب واملسلمني أن ّ

األمة كلها ،واملقاومة هي عنوان الكرامة والرشف.

نسأل الله تعاىل للشهداء الرمحة والرضوان وللجرحى الشفاء والعافية وللمجاهدين

النرص والظفر.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ
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كلمة الجمعة بتاريخ 25جمادى اآلخرة 1427هـ

السوي،
إن التعاطف مع المظلوم والدفاع عنه باعث وجداني في نفس اإلنسان
ّ

يتعرض للظلم فإنه يشعر بالتعاطف معه ،بل يسعى بمقدار
فحين يرى اإلنسان من ّ
جهده ألن يدافع عنه ،وخاصة إذا كان هذا الظلم قد وقع من قبل عدو مشترك ،وإذا كان

تعرض للظلم ألنه يدافع عن اآلخرين ويرعى مصالحهم ،فهنا يكون
هذا المظلوم قد ّ
الباعث الوجداني أكبر للتعاطف مع هذا المظلوم والدفاع عنه.

ومن جهة أخرى ،إن غرية اإلنسان عىل عرضه ووطنه وقومه غريزة طبيعية أودعها

الله سبحانه وتعاىل يف نفس اإلنسان ،لكي يدافع عن ذاته كفرد وكمجتمع.

وإذا ما رأينا إنسا ًنا َفق ََد هذه الغرية ،بحيث ما عاد يعنيه اعتداء اآلخرين عليه وعىل

عرضه وقومه فيجب أن نف ّتش يف هذه احلالة الشاذّة ،ما أسباهبا؟ وما الظروف التي نشأت
فيها بحيث أنتجت تبلد ًا يف املشاعر واألحاسيس؟

إ ّننا نسوق هذا احلديث بسبب ما نراه ّمما حيلّ بإخواننا يف لبنان وفلسطني هذه

األيام ،من قتل ودمار وفتك عظيم ،يطال األبرياء من األطفال والنساء والشيوخ ،فنرى

املدمرة ،عىل شاشات التلفزة كل
املمزقة ،والبيوت ّ
مشاهد األشالء ّ
املهدمة ،والقرى ّ
يوم وكل ساعة ،وننام عىل أصوات االستغاثة والبكاء والنحيب ،من األمهات الثواكل،

متر عىل أنظارنا وأسامعنا كل
واألطفال ّ
املرشدين ،واملصابني ،هذه املشاهد واآلهات التي ّ

يوم ّ
تفطر قلب اإلنسان أملًا وحرسة.

228

المقاومة :إحياء إرادة األمة
والكلّ يعلم ويشاهد هذه اهلجمة الصهيونية الرشسة عىل شعب لبنان وفلسطني،

يتحملون املسؤولية يف
فيحار اإلنسان من املوقف اخلجول واملتخاذل عند قطاع واسع ممن ّ
ويقصفون
العاملني العريب واإلسالمي ،وكأن األمر ال يعنيهم ،وكأن هؤالء الذين ُيقتلون ُ

ويرشدون من قراهم ومدهنم ،كأنهّ م ال يم ّتون هلم
وهتدم منازهلم،
ّ
ومتزق أجسادهمّ ،
ّ
بصلة ،مع أن األمر ال يستدعي أن تكون هناك أوارص قربى ،فام حيصل يف لبنان وفلسطني

مأساة إنسانية ّ
سوي .
يتفطر هلا قلب كل إنسان
ّ

لكن ما يسود الواقع هو طغيان احلالة املصلحية األنانية ،التي جتعل البعض ّ
يفكر

األمة وأوطان املسلمني.
يف مصاحله الذاتية ،وال يعنيه ما يصيب ّ

كام أن البعض منهم تب ّلدت مشاعرهم وأحاسيسهم ،من كثرة ما يرونه من مشاهد

مشهدا مألوفًا كل يوم ،بل كل ساعة.
الظلم واحليف ،التي أصبحت
ً

هناك معادلتان يف ساحة أمتنا العربية واإلسالمية :معادلة األنظمة احلاكمة التي
تتب ّنى عدم مواجهة قوة إرسائيل ،التي متلك إمكانات ال ِق َبل للجيوش واألنظمة العربية
خصوصا وهي حتظى بدعم أمريكا واملجتمع الدويل ،وبالتايل عليها مسايرهتا وأن ال
هبا،
ً
يفجر الوضع يف املنطقة ،بحيث ال تستطيع
تستفزها ،حتى ال تقوم ِّ
ّ
بأي عمل من شأنه أن ّ
هذه األنظمة السيطرة عىل الوضع بعد ذلك.

وهبذا املنطق استكانت هذه األنظمة وجنحت إىل ما كان يطلق عليه (عملية

السالم) ،وع ّلقوا اآلمال عليها يف إرجاع احلقوق.

وبسبب هذه العملية االستسالمية أصبحنا نرى أعالم إرسائيل ترفرف يف سامء

بعض العواصم العربية واإلسالمية ،وإرسائيل ال تزال تقتل وتقصف وتأرس يف املناطق

العربية.

واستكام ً
ال هلذه العملية حاولت بعض األنظمة العربية إجراء عالقات تطبيع،

ومربر ،لع ّلها تتنازل أو ترتك
َو َس َعوا بمختلف الطرق إلرضاء إرسائيل حتت ّ
أي ذريعة ِّ
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ومرت السنوات والعقود من الزمن ،إىل أن أعلن النظام الرسمي العريب
شيئ ًا مما اغتصبتهّ ،
ـ ممث ً
ال يف جامعة الدول العربية بلسان أمينها العام عمرو موسى ـ بأن عملية السالم قد

ماتت.

ويف مقابل معادلة األنظمة العربية هناك معادلة شعبية حيث انربت عصبة مؤمنة

يتحدد يف أن القوى
جديدا،
واقعا
ً
ّ
أخذت عىل عاتقها التبشري بمعادلة جديدة ،تفرض ً

الشعبية يف األمة تستطيع أن توقف غطرسة وعنجهية إرسائيل والقوى الظاملة ،وقد

حتركت هذه القوى املؤمنة يف لبنان ويف فلسطني.
ّ

المقاومة في لبنان واالنتفا�ضة في فل�سطين

وقد بدأت عمليات املقاومة أيام خضوع لبنان لالحتالل اإلرسائييل ،عندما وصل

ثم انكفأ إىل الرشيط احلدودي
إىل عمق لبنان ،واحتلّ عاصمته بريوت عام 1982مّ ،
مستباحا للعدوان اإلرسائييل ،من بوارجه
جلنوب لبنان عام 1985م ،وظل جنوب لبنان
ً
حترر منه
ومدافعه وطريانه احلريب ،طيلة مدة االحتالل ،الذي ظلّ جاثماً عىل لبنان إىل أن ّ

أي
حتركت دون ّ
يف ّ 25أيار 2000م ،بفضل تضحيات وصمود املقاومة اإلسالمية التي ّ
دعم عريب ،فاألنظمة العربية ختلت عنها ،واجلهات الدولية املختلفة مل تعرتف هبا.
ولكن املقاومني مل ينتظروا الدعم من أحد ،ومل يطلبوا العون إلاّ من الله سبحانه

وحتملوا ومجاهريهم اآلالم
وتعاىل ،فصمدوا وثبتوا وناضلوا
وضحوا ّ
ّ
وقدموا الشهداء ّ
واملصائب ،ونتيجة للعمليات النوعية للمقاومة اللبنانية اهنزم اجليش اإلرسائييل ،وانكفأ

روجها عن نفسه بأنه جيش ال يقهر .وأثبتت هذه
عن لبنان ،وتبينّ كذب املقولة التي طاملا ّ
التجربة الناجحة للمقاومة يف جنوب لبنان أن األمة تستطيع وبإمكانات حمدودة أن تقاوم
إرسائيل ،فاألمة اإلسالمية بام متلك من معنويات عالية ،وإرادة وقدرة عىل االستشهاد،

تستطيع أن تتغ ّلب عىل هذا الكيان الغاصب املحتلّ .
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تفجرت
وبسبب هذا االنتصار التارخيي الذي ح ّققه حزب الله يف اجلنوب اللبناين ّ

جدا ،وبدأت
االنتفاضة الفلسطينية ،بقدرات متواضعة ،وظروف احتالل وحصار صعبة ًّ

يتم القضاء عليها يف غضون أشهر أو سنة،
بانتفاضة األقىص ،التي توقّع اإلرسائيليون أن ّ
كبريا
ودفعا
ولكن التجربة اللبنانية الناجحة ،وفشل سبل املفاوضات ،أعطى زمخًا ً
معنويا ً
ًّ
للفلسطينيني ملواصلة مقاومة االحتالل اإلرسائييل.

ونشأ ما يمكن اعتباره التيار املقاوم يف املنطقة ،عامده األساس املقاومة يف لبنان

شعبيا
خصوصا أنه يملك
وفلسطني ،وهذا التيار أوجد معادلة جديدة يف املنطقة،
ً
ً
رصيدا ًّ

كبريا بني كافّة اجلامهري العربية واإلسالمية.
ً

الأحداث الأخيرة في لبنان

وما حيدث اآلن يف لبنان فصل جديد من فصول املقاومة ،حيث توكّ ل املؤمنون من

وحتدوا هذا اجلربوت الزائف للصهاينة ،ودخلوا هذه املواجهة
أبناء حزب الله عىل اللهّ ،
حربا مفتوحة.
التي أرادها الصهاينة ً

ومؤسساهتم خلف هذه املقاومة ،الستطاعت
ولو وقف العرب واملسلمون بدوهلم
َّ

أن حت ّقق الكثري من االنتصارات بخسائر أقل ويف وقت أرسع ،ولكننا ما عدنا نأمل يف

ال يطعنوا املقاومة من اخللف ،وأ ّ
الدعم الرسمي ،بل أصبحنا أقلّ ما نأمله منهم أ ّ
ال
يتآمروا مع األعداء عليها.

وما يدعونا إىل ذلك ما نسمعه من ترصحيات ومواقف واضحة ومعلنة ،يف حتميل

املقاومة اللبنانية تبعات ما حيصل من تدمري للبنان ،وهو موقف يثري الغرابة والعجب،

حق،
تفرقنا يف نرصة إخواننا اللبنانيني والفلسطينيني وهم عىل ّ
حيث يعجب اإلنسان من ّ
واجتامع الغرب يف الدفاع عن إرسائيل وهي عىل باطل يف كل ما تقوم به ،كام يقول اإلمام
والله ي ِميت ا ْل َق ْلب ويجَ ْ ِلب الهْ َم ِمن اجتِماَ ِع ه ُؤ ِ
ِ
الء ا ْلق َْو ِم َعلىَ
عيل« : Eف ََيا َع َجب ًا َع َجب ًا،
ُ ُ
َ
َ
ُ َّ َ ْ
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ب ِ
اط ِل ِه ْم و َت َف ُّر ِق ُك ْم َع ْن َحق ُِّك ْم».
َ

هل يشك أحد يف العاملني العريب واإلسالمي يف حق الفلسطينيني واللبنانيني يف

محا من أمريكا
اسرتداد أرضهم وأرساهم ،ويف ظلم إرسائيل واغتصاهبا؟ لكننا نرى تال ً

عتدى علينا واملقهورون
احلق وا ُمل َ
والدول املستكربة يف دعم الصهاينة ،بينام نحن أصحاب ّ
احلد؟؟!
من قبل الظلم واحليف اإلرسائييل نختلف هكذا إىل هذا ّ

يقدم البعض
وربام يكون السبب يف ذلك طغيان احلالة املصلحية ،وذلك عندما ّ

األمة الكربى ،هذا ما رأيناه
احلساسيات الشخصية ،والرصاع عىل النفوذ ،عىل قضية ّ

يف الساحة العربية ،إن بعض الدول العربية ختذل الدولة األخرى ال ليشء إال ألهنا ال
تريد هلذه الدولة أن تنترص ،ففي نكسة حزيران 1967م بعض القوى السياسية مت ّنت
كثريا
هذه اهلزيمة ،ألن مجال عبدالنارص لو انترص عىل إرسائيل خلرست هذه القوى ً

وتكرست زعامة عبدالنارص عىل الشعوب العربية ،وهو ما ال تريده هذه
من مواقعها،
ّ

القوى.

فضل عدم دعم
والفكرة نفسها تعود يف أحداث لبنان األخرية ،حيث إن البعض ّ

قوة حزب الله يف لبنان ،ألنه يعتقد
هذه املقاومة ،وإعطاء الغطاء إلرسائيل للقضاء عىل ّ
بأنه حزب مدعوم من قبل إيران التي تعاظم نفوذها يف املنطقة ،ووجود هذا احلزب أكرب

تقدم قوة حزب الله ونفوذ
داعم لنفوذ إيران ،فهم يفضلون بقاء العدوان اإلرسائييل عىل ّ

إيران.

الإيمان بالدعم الإلهي ودور الم�ؤمنين

دفاعا عن عرضه ووطنه وأهله فإنه منترص
إننا نؤمن بأن اإلنسان املؤمن إذا قام ً

وإن استشهد ،نحن ارتضعنا من ثقافة أيب عبد الله احلسني Eالذي كتب إىل بني

هاشم يف طريقه إىل العراق رسالة يقول فيها« :من حلق يب منكم استشهد ومن خت ّلف مل
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يدرك الفتح».

نرصا وفتح ًا ،وهذه هي عقيدة املؤمنني من
حيث يعترب اإلمام احلسني Eالشهادة ً

أبناء حزب الله.

وما نراه اآلن ثبات ًا وصمود ًا يف املوقف ويف املعركة أذهل األعداء الصهاينة وحيرّ هم،
شدد الرقابة
تكبدوا خسائر كبرية يف جنودهم وآلياهتم ،لدرجة أن
العدو اإلرسائييل ّ
ّ
فقد ّ
حية لألحداث ،حيث ال
عىل ما يذاع وينقل يف وسائل اإلعالم من معلومات وصور ّ

أيضا أن احلرب سجال ،وأن الله
يريد أن تظهر خسائره أمام العامل وشعبه ،ولكننا ندرك ً

قد يبتيل عباده املؤمنني ،فرسول الله Aعىل عظمته ومكانته مل يتحقق النرص له يف كل

املعارك ،حيث استطاع املرشكون يف معركة أحد أن حيققوا انتصارهم عىل املسلمني.

كام أن أئمتنا Bواجهوا مثل هذه األحداث ،ونحن عىل ثقة واطمئنان بنرص الله
ٍ
ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص
تعاىل لعباده املؤمنني ،وها هي بشائر النرص تقرتب وتتجلىّ ،

الله.

إن علينا أن نرضع إىل الله تعاىل بالدعاء دائماً
وأبدا بالنرص والفرج للشعبني اللبناين
ً

والفلسطيني ،عىل ما يواجهان من اآلالم واملحن ،فنحن نؤمن بدور الدعاء والغيب يف

نرصة املؤمنني.

وعلينا أن نسعى ملساعدة هؤالء الناس املنكوبني ،فهم حيتاجون إىل الدعم

واملساعدة ،وما نراه يف وسائل اإلعالم من مشاهد ترينا كيف أن بعض القرى مضت

عليهم أيام ال يوجد لدهيم ما يأكلونه ويقتاتون به ،فنراهم عرب شاشات التلفزة وهم
يستغيثون فيطلبون املاء والغذاء الذي ال جيدونه ألطفاهلم وأنفسهم ،كام أن وسائل
هدمت البيوت وأزيلت القرى
اإلعالم ترينا احلالة املرت ّدية التي وصلوا إليها ،حيث ّ

العامة ،ولذلك عىل كل إنسان أن ّ
يفكر يف كيفية تقديم دعمه املا ّدي هلذه احلاالت
واملباين ّ

اإلنسانية.
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جهدا أو ما ً
وعلينا أن ال َّ
ال يف هذا املجال ،فنحن نريد أن نستثمر هذه احلادثة
نذخر ً
ِ
ٍ
عام بالتضحية يف جمتمعنا ،بحيث ينمو ذلك اإلنسان
س
وشعور ٍّ
لتكون مناسبة خللق ح ٍّ
ّ
لتشكل حالة وظاهرة فيه ،وهذا أقلّ ما
املضحي واملبادر والباذل للخري يف املجتمع،
ّ
يمكن تقديمه هلؤالء املضحني والباذلني أغىل ما عندهم يف لبنان وفلسطني دفاع ًا عن

رشف األمة وكرامتها.

الم�شاركة في �صنع الر�أي العام

بسبب تطور وسائل االتصال يمكننا أن نشارك يف صناعة رأي عام عاملي لنرصة

هؤالء املنكوبني واملجاهدين ،فالوسائل اآلن متاحة ،الصحافة والقنوات الفضائية

وشبكة اإلنرتنت متوفّرة ،وكذلك املؤسسات الدولية جيب أن نمطرها بوابل من الرسائل
واملقاالت والكتابات ،فذلك أمر مؤثر عىل مستوى صنع الرأي العام العاملي والقرار

الدويل.

ينبغي لكلّ إنسان أن يرفع صوته إىل جانب الدفاع عن احلقوق العربية املرشوعة

يف لبنان وفلسطني.

جتر
وبخصوص ما حيلّ اآلن بلبنان أو ّد اإلشارة إىل ما حتاول بعض األطراف أن ّ
األمة أ ّ
ال ُيستدرج إىل
املعركة إليه بإثارة احلساسيات الطائفية ،ولذا أدعو كلّ وا ٍع يف هذه ّ
هذه اللغة وهذا املنطق ،فاملقاومة يف لبنان واالنتفاضة يف فلسطني يشرتكان يف حرهبام

عدو واحد ،يظلم اجلميع ،ويعتدي عىل اجلميع ،وإذا كان هناك بعض
ومسعامها ّ
ضد ّ
يتحدثون هبذه اللغة الطائفية املقيتة فعلينا أ ّ
ال
اجلاهلني واحلاقدين ومرىض النفوس ممن
ّ

نستجيب هلم.

ومما يؤسف له ما رأيناه من ر ّدات فعل جتاه بعض الفتاوى السخيفة ،فيقوم البعض

يوحدنا ،وأن
بالر ّد عليها باملثل ،وهذا ال خيدم املصالح املشرتكة ،بل علينا أن ندعو إىل ما ّ
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أي سجاالت غري ذات جدوى.
ّ
نوضح منطقنا بشكل سليم دون أن ندخل يف ّ

يعجل بالنرص لعباده الصاحلني املجاهدين ،وأن خيذل الصهاينة
نسأل الله تعاىل أن ّ

املعتدين ومن خلفهم من املستكربين ،الظاملني.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

المقاومة الباسلة والتضليل اإلعالمي
كلمة الجمعة بتاريخ  3رجب 1427هـ

بإمكان اإلنسان أن يستفيد الكثير من الدروس القيمة والتجارب النافعة من

أحداث التاريخ ،ألن اإلنسان عندما يقرأ التاريخ إنما يقرؤه من أجل أن يستفيد من
منارا لفهم كثير من األحداث في العصر الحاضر،
دروسه وتجاربه ،ولتكون أحداثه ً
ِ
ِ ِ ِ لأِّ ُ ِ َ
األ ْلب ِ
اب﴾ [سورة يوسف :اآلية ،]111
يقول الله تعالىَ ﴿ :لق َْد كَ انَ في َق َصصه ْم ع ْب َر ٌة ْولي َ
حيث تشير اآلية إلى قصص األولين من األنبياء واألولياء ،والطغاة والظالمين الذين
واجههم األنبياء ،تشير إلى أن في هذه القصص واألحداث عبرة ألصحاب العقول.
والعربة من االعتبار ،أي االتعاظ بام حيصل لآلخرين.

وقد تكون من العبور ،أي االنتقال من مكان إىل آخر ،فيكون املعنى :العبور من

الزمن املايض إىل احلارض ،ومن عامل املثال إىل الواقع ،ولذلك ُيطلق عىل من يفرس األحالم

بأنه ُي َعبرِّ  ،فيقال« :املعبرّ ون عن األحالم» ،ألهنم يستنتجون من اخليال والرؤيا ما ينطبق
عىل الواقع اخلارجي.
ويمر عىل مراحل التاريخ ،ويطالعها ويتأملها ،يستطيع أن
إن اإلنسان عندما يعرب
ّ

حارضا يف هذا العرص.
كثريا مما يراه
ً
يفهم وحيلل ً

ق�صة عمار بن يا�سر:

وما نشهده اليوم من أحداث ساخنة يف لبنان وفلسطني ،وما صحب ذلك من
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ر ّدات فعل وترصحيات سياسية ،يمكن تشبيهها بحادثة تارخيية وقعت للصحايب اجلليل

عماّ ر بن يارس.

وحتملوا العناء واألذى
كان عماّ ر بن يارس وأرسته من أوائل من دخلوا اإلسالمّ ،

مر عليهم الرسول Aوهم يالقون ويالت العذاب من قريش ،فقال
يف سبيل الله ،وقد ّ

«صربا آل يارس ،فإن موعدكم اجل ّنة».
هلم:
ً

نموذجا يف االلتزام بطاعة رسول الله ،Aويف اإلخالص للدين،
وقد كان عماّ ر
ً

واجلهاد يف سبيله تعاىل.

وحينام أراد الرسول Aبناء املسجد عند قدومه للمدينة ،صار هو وبقية املسلمني
حيملون الطني واللبِن ،وما حيتاجونه يف بناء املسجد ،فكان كل واحد من الصحابة حيمل

طلبا لألجر والثواب ،فأغيش عليه من
لبنة لبنة،
ّ
ولكن عماّ ًرا كان حيمل لبنتني لبنتنيً ،
العناء واإلرهاق ،فجاء رسول الله Aووقف عليه وهو مغمى عليه ،فقال« : Aيا

طلبا لألجر ،ومع ذلك تقتلك الفئة
عماّ ر حيمل الناس لبنة لبنة ،وأنت حتمل لبنتني لبنتني ً
الباغية» ((( .

وانترش هذا احلديث يف صفوف أصحاب الرسول Aبأكثر من لفظ ،وهذا احلديث

رواه سبعة وعرشون من الصحابة مبارشة عن رسول الله ،Aوجاء يف أكثر مصادر
احلديث اإلسالمية ملختلف املذاهب ،فهو موجود يف صحيح البخاري ،وصحيح مسلم،
ويف املستدرك عىل الصحيحني ،ويف مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،ويف سنن الرتمذي ،ويف

بقية املصادر.

وعندما وقعت معركة صفّني بني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eومعاوية

بن أيب سفيان ،كان عماّ ر بن يارس يف صفوف جيش اإلمام عيل ،Eوكان عمره آنذاك
((( ابن األثير :عزالدين الشيباني /الكامل في التاريخ/ج 2ص /382الطبعة األولى 1408هـ/مؤسسة
التاريخ العربي ـ بيروت.
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 94سنة ،وكان ينادي أهل الشام قائ ً
ال« :والله لو رضبونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر

لعلمت أننا عىل احلق وأهنم عىل الباطل» ((( .
ُ

وقُتل عماّ ر يف هذه املعركة من قبل جيش معاوية ،إذ طعنه رجل منهم برمح فسقط

يدعي أنه الذي قتله يريد
عىل األرض ،فجاء شخص آخر
واحتز رأسه ،فتنازعا ،كل منهام ّ
َّ

أن يفتخر بذلك.

وعندما انترش خرب استشهاد عماّ ر بن يارس بدأ بعض املقاتلني يف جيش معاوية

يتساءلون َم ْن هي الفئة الباغية؟

فقال قسم منهم بأن جيش معاوية هو الفئة الباغية ،ألنه من قتل عماّ ًرا.

فحصل اضطراب يف جيش معاوية ،ح ّتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل

عىل أبيه ـ كام ينقل ذلك ابن األثري يف تارخيه نق ً
الس َلمي ـ فقال له :يا َأبه،
ال عن عبد الرمحن ُّ
قتلتم هذا الرجل يف يومكم هذا وقد قال رسول الله Aفيه ما قال؟!
قال متجاه ً
ال :وما قال؟

قال :أمل يكن املسلمون والناس ينقلون يف بناء مسجد الرسول َ Aلبِ َن ًة لبنة ،وعماّ ر

ينقل لبنتني لبنتني ،فغيش عليه ،فأتاه النبي  Aفجعل يمسح الرتاب عن وجهه ،ويقول:

سمية ،الناس ينقلون لبنة لبنة وأنت تنقل لبنتني لبنتني رغبة يف األجر،
>وحيك يا ابن ّ
حارضا ـ :أما تسمع ما
وأنت مع ذلك تقتلك الفئة الباغية<  .فقال عمرو ملعاوية ـ وكان
ً

يقول عبد الله؟

قال :وما يقول؟
فأخربه.

فقال معاوية :أنحن قتلناه؟ إنام قتله َم ْن جاء به .يشري بذلك إىل أن اإلمام عيلE

تسبب يف قتله.
هو من ّ

((( المصدر السابق ،ج ،2ص.380
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قال ابن األثري نق ً
ال عن أيب عبد الرمحن السلمي :فخرج الناس من فساطيطهم

وأخبيتهم يقولون :إنام قتل عماّ ًرا من جاء به ،قال أبو عبد الرمحن« :ال أدري َمن كان

أعجب أهو (أي معاوية) أم هم ((( (الناس الذين ر ّددوا مقولته)< .

تتوضح أساليب التضليل اإلعالمي
القصة التي يروهيا املؤرخون
ويف هذه
ّ
ّ
والسيايس ،وذلك حينام يحُ ّمل الضحية وزر اعتداءات اجلالّد ،وحينام يعاتب من يدافع

عن حقوقه ويقاتل يف سبيل احلق الواضح.

�ضد المقاومة
الحملة الظالمة ّ

وهذا ينسجم متام ًا مع ما ير ّدده اإلعالم العاملي املرتبط بالدوائر االستكبارية،

وتشاركها بعض وسائل اإلعالم يف بالدنا العربية واإلسالمية املتأثّرة بتلك املواقف،

يتحدثون عماّ جيري يف لبنان وفلسطني.
وذلك اإلعالم ،حينام
ّ

يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناين من عدوان إرسائييل منذ
فال أحد ينكر ما ّ

يتعرضان له من قصف للبلدات واملدن الفلسطينية واللبنانية
عقود من الزمن ،وكذلك ما ّ

وتدمريها كل يوم ،والعامل ك ّله يسمع ويرى.

ومع ذلك ،حينام تبادر فئة جماهدة من الشعب الفلسطيني للدفاع أو للضغط عىل

جنديا [ومل يأرسوا مدني ًا بريئ ًا
هؤالء املعتدين ح ّتى يفرجوا عن بعض األرسى ،فيأرسون
ًّ
الترصف.
من منزله] يقوم العامل ك ّله بإدانة هذا
ّ

وقد ال يستغرب اإلنسان موقف الدول الغربية وعىل رأسها الواليات امل ّتحدة

األمريكية التي ترى بأن ما تقوم به إرسائيل من دمار وقتل للفلسطينيني هو دفاع عن

النفس ،ولكن ما يثري العجب أن ترى بعض األنظمة العربية الرؤية الغربية نفسها ،بحيث
تعترب هذه األنظمة ما حدث مغامرة ،وأهنا أعطت الفرصة إلرسائيل لكي تقوم بالعدوان
((( المصدر السابق ،ج ،2ص.382
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عىل الشعب الفلسطيني.

وكذلك األمر يف لبنان الذي عانى من االحتالل اإلرسائييل ألكثر من عرشين

عاما ،وال يزال جزء من أرضه حتت االحتالل ،وله أرسى مىض عليهم أكثر من عقدين
ً
وتتعرض أجواؤه لالنتهاك ،وحتت طائلة التهديد
من الزمن يف السجون اإلرسائيلية،
ّ
بالعدوان يف كل حلظة من اللحظات ،عندما تنربي فئة مقاومة يف عملية عسكرية

تستهدف عسكريني يف موقع عسكري ،وليسوا مدنيني أبرياء ،وتأرس منهم اثنني تقوم
الدنيا وال تقعد ،وتصب إرسائيل جام غضبها ومحمها عىل لبنان ً
فتكا وهتديماً للمنازل

وتدمريا للبنية التحتية وقت ً
وحتوهلا
ً
ال لألبرياء ،وهي ال تزال هتاجم خمتلف القرى اللبنانية ّ
إىل ركام ،وتضطر أهلها للنزوح ،فهناك أكثر من  700.000نازح من جنوب لبنان،
وبلغ من أحيص من الشهداء أكثر من  600شهيد ،واجلرحى يزيد عن  3000جريح

حتى اآلن.

إنه عدوان سافر عىل لبنان ،ومع ذلك نجد يف منطق اإلعالم والسياسة االستكبارية

وحيمل املقاومة ما حيصل من دمار وتدمري.
العاملية من ِّ
يربر إلرسائيل جرائمهاّ ،

يتحدثون هبذا املنطق يعرفون احلقيقة ولك ّنهم يغالطون أنفسهم ،ولكن ماذا
إن من ّ

عن بعض أبناء قومنا؟ أال يعرفون احلقيقة؟ أال يعرفون من يقوم بالظلم والعدوان؟

لقد كشفت جمريات األحداث وأكدت ما كان معروفًا من السابق :أن إرسائيل هي
بلص هياجم
وحيش
وجود
ٌّ
ٌّ
ٌ
عدواين وغري طبيعي ،إهنا ُز ِر َعت يف هذه املنطقة ،إهنا أشبه ٍّ

منز ً
ويترصف فيه كيف يشاء ،إننا ال يمكن أن
ال ويسلب ما فيه ،ثم يطلب أن يسكنه
ّ

احلق األصليني عالقة
اللص الغريب وبني أصحاب ّ
نتصور أن العالقة ستكون بني هذا ّ
ّ
العزة.
طبيعية ،إال إذا نزعت منهم الكرامة ومسخت منهم ّ

ضد مصالح شعوهبا،
إن الوجود الصهيوين وجود مصطنع مفتعل يف هذه املنطقة ّ

فكيف لنا أن نقبل هبذا الوجود العدواين الغريب ع ّنا؟ ،هذا باإلضافة إىل أنه ال يقف
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عند حدود يف عدوانه وطغيانه وأطامعه ،فهو لديه أطامع توسعية ،ألنه يشعر بأن شعوب

بالعزة فإهنا لن تقبل به ،فال
وإحساسا
هذه املنطقة إذا كانت متلك شي ًئا من الكرامة
ّ
ً
بد ـ ليضمن بقاءه ـ من سحق هذه الكرامة لدى هذه الشعوب ،وإ ّ
ال فإنه سيضطر حلزم
ّ
حقائبه ومغادرة املنطقة.

ضد هذا املرشوع
أهم مكسب حتققه املقاومة يف فلسطني ولبنان ّ
ولذلك ،نعتقد أن ّ

العدواين يف املنطقة :هو إحياء روح الكرامة والرفض ،يف مقابل اخلطط واملشاريع التي

تطبع العالقة مع هذا املعتدي.
تريد أن ّ

رصح به أحد الزعامء العرب عندما قال« :إن البعض يضغط علينا
لذلك نرفض ما ّ

مستعدين من أجل لبنان أن نواجه
لنواجه إرسائيل ،لقد مىض زمن املغامرة ،نحن لسنا
ّ

إرسائيل».

شعبا دون
إنه ترصيح غري مسؤول وغري منطقي ،ألن مواجهة إرسائيل ال ختدم ً

شعب يف هذه املنطقة ،إن مواجهتها هي مواجهة للمرشوع الذي هيدف إىل النيل من

وعزة هذه األمة ،وهذه املواجهة هي حفظ للنظام العريب والشعوب العربية.
كرامة ّ

ال�صمود الأ�سطوري لأبناء المقاومة

إن ما نراه اليوم من صمود املقاومة اللبنانية يرفع معنويات أبناء هذه األمة ،فال

يتصور أن فئة قليلة من املؤمنني الرشفاء يقاومون إرسائيل ويصمدون أمامها
أحد كان
ّ

املزودة بالقنابل الذكية واألسلحة الف ّتاكة
ألكثر من ً 17
يوما ،وهي تنزل محمها األمريكية ّ
عىل هذا الشعب الصامد.

إن إرسائيل التي هزمت ثالث دول عربية يف س ّتة أيام عام 1967م واحت ّلت

نرصا عىل هذه الفئة املؤمنة ،بل تعرتف بخسائرها الفادحة
أراضيها ،تعجز اليوم أن حتقق ً

يف هذه املواجهات.
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صورت
إنه درس وجتربة وإحياء إلرادة األمة ،ورسالة واضحة بأن إرسائيل التي ّ

عزما
للعامل أن جيشها ال ُيقهر ،ها هو يهُ زم اليوم أمام هذه الفئة الصامدة ،التي متلك ً
وإرادة ال تلني.
وأبرز مثال عىل ذلك معارك بنت جبيل التي أعلن الصهاينة أهنم استولوا من

تكبدهم اخلسائر املؤملة
خالهلا عىل املدينة من أول يوم ،وقد مضت اآلن أيام وهم يعلنون ّ

فيها.

قوة
إ ّننا نتساءل :ما الذي سيحصل لو أن أكثر من فئة ّ
تصدت إلرسائيل ،وأكثر من ّ

شعبية من شعوب هذه املنطقة قاومت إرسائيل وواجهت عدواهنا؟

جربت سنة 1973م حينام كانت هناك إرادة حقيقية نسبية،
إن األنظمة العربية ّ

استطاعت أن تلحق األذى والضرَّ ر بإرسائيل ،وأن جيربوها عىل أن تتفاوض عىل
االنسحاب من أجزاء واسعة من األرايض العربية التي كانت حمت ّلة.

المكا�سب التي تحققها المقاومة

والعزة هناك مكاسب كثرية حتققها
وإىل جانب مكسب إحياء روح الكرامة
ّ

املقاومة ،ومن تلك املكاسب:

•إظهار وتأكيد وحشية هذا الكيان أمام العامل كله ،ولقد بدأت التفاعالت
تظهر أمام شعوب العامل ،وستربز وتنكشف أكثر حقيقة هذا الكيان بشكل

أوضح أمام العامل.

املدة الزمنية السالفة،
عدوها املشرتك ،فقد أراد األعداء خالل ّ
•توجه األمة إىل ّ
وبعض احلمقى من داخل األمة أن يشغلوا األمة بخالفات داخلية من خالل
يستمر وجودهم فيه لفرتة أطول،
أحداث العراق ،الذي يريد األمريكيون أن
ّ

فإذا ما توحد الشعب العراقي سيكون استمرارهم مؤق ًتا.
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وكادت الفتنة الطائفية يف العراق أن تلقي بظالهلا عىل كل أجواء األمة يف خمتلف

املناطق ،إىل أن جاءت هذه األحداث البطولية التي حققتها املقاومة يف فلسطني ولبنان،

لكي تعيد األمور إىل مسارها الصحيح ،وتوضح أن القضية ليست قضية مذاهب
وطوائف ،وإنام هي قضية عدوان من خارج األمة عليها ،وعىل األمة أن تتحد يف مقابل

هذا العدوان.

القراءة الخاطئة للأحداث اللبنانية

البعض ـ مع األسف ـ حاول أن يقرأ األحداث يف لبنان قراءة مذهبية طائفية،

والبعض حاول أن يقرأها ضمن موقفه من احلركات اإلسالمية ،التي يطلقون عليها
صفة األصولية ،وكأن احلركات األصولية يف سلة واحدة ،إهنا ختتلف يف توجهاهتا
السياسية والفكرية ،فقد تكون بعض احلركات تب ّنت موقف التكفري ومنطق العنف

يصح أن تعمم هذه النظرة
صوب التوجهات املغايرة هلا داخل األمة وخارجها ،ولكن ال ّ
جتاه مجيع احلركات اإلسالمية.

بد أن نشيد باألصوات الواعية والوحدوية التي صدرت داخل اململكة ،التي
وال ّ

جتهر بنداءاهتا وصوهتا لكي تقول إن املعركة معركة أمة ،وليست معركة طائفة أو فئة،
بالتهرب
وضوحا ،ألن الوقت ال يسمح
ونحيي هذه األصوات ،ونرجو أن تكون أكثر
ً
ّ

التنصل من املسؤولية ،فاملعركة مصريية واأليام حاسمة.
أو ّ

دعم ال�صمود اللبناني والفل�سطيني

يتوجب علينا جتاه إخواننا
وهبذه املناسبة أؤكد ما أكّ دت عليه سابقًا بخصوص ما ّ

يف لبنان وفلسطني ،وهي أمور ثالثة:

الترضع إىل الله تعاىل بالدعاء أن ينرص هؤالء املقاومني املجاهدين ،وأن خيذل
1 .1
ّ
الصهاينة املعتدين.
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2 .2دعم صمود الشعبني اللبناين والفلسطيني باألموال والتربعات العينية ،فكل
حيسس نفسه بضيق املعيشة تضام ًنا مع َمن يعيش تلك
شخص مطالب بأن ِّ
وأعزهتم ومصاحلهم.
املحن ،فأبناء هذين الشعبني فقدوا منازهلم
ّ

وقد بدأت اململكة ممث ّلة يف القيادة السياسية بالتعاطف مع مأساة لبنان،

وذلك يف محلة التربعات الشعبية ،التي القت التفاعل الشعبي الكبري من كافّة

أبناء هذا الوطن.

3 .3املشاركة يف تبيني احلقائق عىل املستوى العاملي ،عرب وسائل اإلعالم والتثقيف
وخمتلف وسائل االتصال ،بحيث نلزم أنفسنا كل يوم أن نرفع أصواتنا عرب

كبريا ومسامه ًة يف خدمة هذه املعركة.
تأثريا ً
هذه الوسائل ،فإن يف ذلك ً

نسأل الله أن ينرص املقاومني املجاهدين وأن خيذل الصهاينة املعتدين.
اللهم ِ
املؤزر.
أرنا نرصك القريب ّ

ِ
حتمل املصائب والكوارث.
اللهم ارحم شهداءهم واشف مرضاهم وأعنهم عىل ّ
اللهم وفقنا ملساعدهتم والتضامن معهم.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

خطاب المقاومة
كلمة الجمعة بتاريخ بتاريخ  24رجب  1427هـ

وانتصرت المقاومة  ..وفرح المؤمنون بنصر الله  ..وخزي الصهاينة المعتدون

ومن خلفهم  ..وأغاظ الله بهذا النصر المنافقين ،فالحمد لله وحده ،الذي أنجز وعده

وأعز جنده وهزم األحزاب وحده ،فله الملك وله الحمد.
ونصر عبده
ّ

يف األسبوع املايض ،ويف مثل هذا الوقت ،كان املؤمنون يف خمتلف أنحاء العامل

يعيشون الكثري من القلق ،ذلك ألن األعداء الصهاينة أغاظهم فشلهم ،فقرروا أن
يستفيدوا من األيام والساعات األخرية ،ويضاعفوا عدواهنم وإجرامهم البشع ،لذلك
دخلت اآلالف من جنودهم إىل جنوب لبنان ،أو حاولت الدخول ،واستعانوا باإلنزاالت

عسكري يف تاريخ هذا الكيان الغاصب ويف
جوي
اجلوية ،وذلك يف أكرب عمليات إنزال
ٍّ
ٍّ

تاريخ املنطقة ،وحاولوا بذلك أن يرفعوا من معنويات جندهم ومجهورهم ،وأن يغيرّ وا
القوة لصاحلهم.
ميزان ّ
يف يوم اجلمعة من األسبوع املايض واليومني اللذين تلياه ،تكثفت الغارات عىل

منازل األبرياء يف خمتلف املناطق اللبنانية ،وكان كثري من املؤمنني يعيشون القلق عماّ يمكن

كبدهتم املزيد
أن تسفر عنه املعركة،
َّ
خيب آمال األعداء الصهاينة ،فمحاولتهم ّ
ولكن الله ّ
من اخلسائر ،وزادت يف عمق هزيمتهم.

وقد نقلت وسائل اإلعالم عن مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية للشؤون

اخلارجية (نيكوالس برينز) الذي توىل التفاوض قوله« :كنا نرضب رؤوسنا باحلائط (من
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يوميا ،نعمل خالهلا عىل صوغ كلامت (مرشوع)
اإلحباط) من ست إىل سبع ساعات ًّ
القرار وعباراته عرب أربع أو مخس عواصم .كنا نقول إن غد ًا سيكون أفضل ،لكن غد ًا

كان تكرار ًا لأليام التي سبقته» ((( .

إن القرار 1701مل يصدر إال بعد أن يئس األعداء من أن يفعلوا أكثر مما فعلوا،

مقدارا من النرص ،فرأوا أن وقفًا إلطالق النار قد حيفظ وينقذ ما يمكن
أو أن ينتزعوا
ً
من هيبة إرسائيل ،وقد كتب اجلنرال (زئيف شيف) كبري املعلقني العسكريني يف صحيفة

(هآرتس) مشري ًا إىل أن وزيرة اخلارجية األمريكية ،وأركان اإلدارة يف واشنطن ،كانوا
من أكثر املتحمسني ملواصلة إرسائيل للحرب ،حتى تنجح يف إخضاع حزب الله

واستسالمه .لكن األداء العسكري اإلرسائييل خيب آمال املسئولني األمريكيني ،الذين
استغربوا قدرة املقاومة اللبنانية عىل مواصلة حرب االستنزاف ضد الدولة العربية بعد

مرور أربعة أسابيع عىل املعارك ((( .

يوما
نحن اآلن بعد مرور أربعة أيام عىل وقف إطالق النار ّ
تتكشف أمامنا احلقائق ً

بعد آخر ،ويتبينّ مدى فضل وتأييد الله تعاىل لعباده الصاحلني املجاهدين ،ومدى ما
العدو من خسائر وهزائم نكراء.
أوقعوه يف صفوف
ّ

الموقف الر�سمي وتجاهل االنت�صار

ومن املؤسف أن يكون يف عاملنا العريب املكلوم من جرائم إرسائيل ،واملثكول من

آالم عدواهنا أكثر من نصف قرن ،من ال يغمره الفرح ونشوة االنتصار .فاحلكومات التي
عانت من إذالل الصهاينة ،ورأت ممارسات هؤالء الصهاينة عىل أراضيها وجتاه شعوهبا،

كان من املتوقّع أن تظهر فرحها وتأييدها وهتنئتها هلذه املقاومة الباسلة ،ولكن مع األسف
يتحدث عن هذا اإلنجاز وهذا النرص،
مل يفعلوا ذلك ،بل إن بعضهم مل يكلف نفسه أن
ّ
((( الحياة :صحيفة يومية تصدر من لندن  ،الثالثاء  21رجب 1427هـ الموافق 2006/8/15م.
((( اليوم :صحيفة يومية سعودية ،عدد يوم الثالثاء 1427/7/21هـ الموافق2006/8/15م.
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أي عامل هذا العامل؟!
وأن يبارك للمجاهدين ،وال أن يشيد باملقاومةُّ .

تاجا عىل رؤوسهم ،وألعلنوا
لو كانت هذه املقاومة يف ّ
أي جمتمع آخر ألصبحت ً

العيد القومي والوطني ملا حققته من إنجاز ،ولكن هذا العامل العريب ،وخاصة يف شقِّه
الرسمي والسيايس ،كأنه غري مرتاح هلذا النرص ،وكأن هذا النرص قد حتقق رغماً عنهم،

يتحدثوا حول هذا االنتصار واإلنجاز.
ولذلك يبخلون ـ أو ال تسمح هلم نفوسهم ـ أن
ّ

إن الصهاينة يعيشون اآلن يف داخل إرسائيل زلزا ً
وسعيا
مجاهرييا،
وغضبا
سياسيا،
ال
ًّ
ً
ً
ًّ
ملحاسبة قيادهتم .وهذا من خالل ما يقوله الصهاينة تعليقًا عىل هذه املعارك التي حصلت،

حتدث أحد الك ّتاب اإلرسائيليني املعروفني (يوئيل ماركوس) يف صحيفة هآرتس
حيث ّ
اإلرسائيلية بتاريخ 2006/8/7م فقال« :إن ما بني  100إىل  200صاروخ ترضب

كابوسا مل نتوقعه حتى يف أسوأ أحالمنا.
يوميا من املطلة وحتى حيفا .وذلك
ً
إرسائيل ًّ
ّ
وحذر من األسئلة املحرجة التي سيطرحها الناس حول املكسب واخلسارة يف احلملة

العسكرية» (((  .وقال املفكر اإلرسائييل (يونتان شام أور) يف صحيفة معاريف بتاريخ

2006/8/2م« :لقد خرسنا ومل يعد مهماًّ إذا كان اجليش سيصل إىل هنر الليطاين أو أهنم
سيأتون إلينا برأس نرص الله ،فقد انترصوا وأصبحنا نحن اخلارسين .ثم أضاف قائ ً
ال:
إن املواجهة احلالية لن تقيض عىل املستقبل السيايس حلزب كاديام الذي يقوده أوملرت،

ولكنها أيض ًا ستلقي بظالهلا عىل مستقبل املواجهات القادمة بني إرسائيل وحركات
املقاومة العربية .ذلك إن إرسائيل بعدما فقدت قوة الردع ،سيصبح بمقدور أي مجاعة

من خصومها أن تتغوط علينا بأي عدد من الصواريخ يروق هلا» ((( .

كثريا حول هذا األمر ،فهاهو وزير حربية ورئيس
وحمللون عرب ـ كذلك ـ كتبوا ً

استخبارات سابق يف مرص (أمني هويدي) يتساءل« :من كان حيلم بأن ينقل طرف عريب
((( اليوم :صحيفة يومية سعودية  ،عدد يوم الثالثاء  1427 /07 /21هـ ،في مقالة للكاتب فهمي هويدي
بعنوان :آن لزمان الضفادع أن يولي.
((( المصدر السابق.
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فيهددها ألول مرة يف تارخيها ،ويرضب عمقها واص ً
ال إىل
اخلوف والوجع إىل إرسائيلِّ ،
صفد وطربيا والعفوله ،ويدفع بسكاهنا إىل املخابئ التي مل يدخلوها منذ نصف قرن.
بل وال يرتدد يف الترصيح برضب تل أبيب إن هي قصفت بريوت؟  -من كان خيطر
له أن تنجح املقاومة اإلسالمية يف هدم نظرية األمن اإلرسائييل ،وإفقاد العدو قدرته

عىل الردع ،وإسقاط هيبة اجليش الذي قالوا إنه ال يقهر ،بل وأيض ًا إسقاط هيبة أجهزة
املخابرات الثالثة :املوساد واليس آي إيه األمريكية وخمابرات حلف الناتو؟  -من كان

يتصور يف أجواء اإلحباط واهلزيمة املخيمة أن تقلب املعارك بالكامل يف املنطقة ،عىل
ّ
نحو حيدث نقلة نوعية مهمة يف موازين القوى ،جتاوزت بكثري ما حققه العبور املرصي

إىل سيناء عام . ((( »73

يستحق احتفاء ممن يتط ّلع إىل النرص ،لكن يبدو
هذا النرص واإلنجاز العظيم كان
ّ

وتربى عليها ،وال ّ
يفكر يف اخلروج من أوحاهلا ،لذلك ال
تكيف مع اهلزيمةّ ،
أن هناك من ّ
يفرح هبذا النرص ،وصدق الله العظيم حينام قال﴿ :ويومئِ ٍذ يفْرح المْ ُؤ ِم ُنونَ * بِ َن ِ ِ
الله﴾
َََْ َ َ ُ ْ
صرْ
[سورة الروم :اآليتان  4ـ  ،]5حيث يفرح هبذا النرص املؤمنون ،يف الوقت الذي يغيظ املنافقني

واألذ ّ
الء واخلانعني.

إن هذا اإلنجاز العظيم ّ
يشكل منعطفًا يف تاريخ املنطقة ،وتاريخ العامل اإلسالمي،

مهد النتفاضة
وستبدأ آثاره ونتائجه ،فالكل يعلم أن حترير جنوب لبنان هو الذي ّ
سيمهد لرباكني وزالزل تزلزل أقدام وعروش الصهاينة
فلسطني ،وهذا اإلنجاز العظيم
ّ
ومن خلفهم إن شاء الله.
َ

وانطالقًا من هذا اإلنجاز العظيم الذي حققته املقاومة اإلسالمية يف لبنان ،أو ّد
مهمة سامهت يف حتقيق النرص ،وهي :اخلطاب الذي تب ّنته
أن أس ّلط الضوء عىل نقطة ّ
املقاومة ،ورضورة االستفادة من خصائص ومميزات هذا اخلطاب ،وأخذ الدروس التي
((( المصدر السابق.
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تتناسب مع واقع وخصوصيات املجتمعات التي نعيش فيها وننتمي إليها.

فهذه الدروس هي التي قد نكون بحاجة إليها ،ألن اجلانب العسكري واجلهادي

يتع ّلق بخصوصية الوضع يف لبنان ،ويستفيد منه َمن يعيش نفس هذه الظروف أو ما
يشاهبها ،ولكن ما يمكن أن خيدم جمتمعاتنا هو اخلطاب املتزن الذي تبنته املقاومة طوال
جمرد صواريخ ومدافع
مسريهتا الطويلة والذي مل خترج عنه .ألن هذه املقاومة مل تكن ّ

وخطابا.
فكرا
ً
فقط ،كانت قبل ذلك ً

والتأمل
املتميز الذي قدمته املقاومة ينبغي أن ينال م ّنا االهتامم
وهذا اخلطاب
ّ
ّ

أي مجاعة له تأثريه الداخيل واخلارجي.
والدراسة ،ألن خطاب ّ

الخطاب وانعكا�ساته

وجه اجلمهور
اخلطاب هو الذي يربيّ اجلمهور ويوجهه ،فإذا كان اخلطاب سليماً ّ
يف االجتاه الصحيح ،أما إذا كان سي ًئا فإن النتائج بالطبع ستكون سيئة.
هيتم قادة كل جمتمع وذوي الرأي فيه باخلطاب الذي يوجهونه
من هنا جيب أن ّ

جلمهورهم ،ألنه يبني فكر وسلوك اجلمهور.

وكام يؤثر خطاب أي مجاعة يف مجهورها ،فإنه يعكس صورهتا لآلخرين ،فاآلخر

أي مجاعة وفكرها يراقب خطاب نخبتها ،وقد ورد عن أمري
تعرف ثقافة ّ
عندما يريد ّ

املؤمنني عيل بن أيب طالب Eقوله« :اللسان ميزان اإلنسان» ،وورد عنه« : Eلسانك
«يستدل عىل عقل كل امرئ بام جيري عىل لسانه».
ترمجان عقلك» ،وقوله: E
ّ

ٍ
جمتمع فإهنا تتابع اخلطاب السائد يف
لذلك ،إذا أرادت جهة ّما أن تدرس وضع

أجوائه ،وحتاول أن ترصد ما يدور فيه من حديث عىل املنابر ،وما ُيلقى من إرشادات

داخل املساجد ،وما ُيكتب وينرش يف وسائل اإلعالم ،وهذا اخلطاب هو الذي يرسم أمام
اآلخر صورة املجتمع.
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ألن املتابع والراصد حلركة املجتمعات ال يستطيع أن يلتقي مع كل أفراد املجتمع،

لك ّنه يفرتض أن هؤالء اخلطباء هم املوجهون هلذا املجتمع ،فكالمهم يرسم له صورة عن
املجتمع.

يتعرف خطابنا ـ أن يأيت ملجتمعاتنا
ويف هذا العرص ربام ال حيتاج اآلخر ـ كي ّ

ملؤسساتنا من مساجد وحسينيات ،فأرشطة الكاسيت واإلنرتنت والوسائل
ويدخل ّ
ٍ
جمتمع معينّ فإنه
يتعرف ثقافة وواقع
املختلفة حارضة وموجودة ،فإذا أراد البعض أن ّ
يبحث يف أبرز مواقع اإلنرتنت اخلاصة بذلك املجتمع ،ويستطلع املقاالت واألخبار

املوجودة عليها .وهذا ما هو متداول يف كثري من مراكز الدراسات واألبحاث.

خطاب االعتدال

وتقدمها هو
إن من أهم أسباب انتصار املقاومة اإلسالمية يف لبنان ومعامل قوهتا ّ
ِ
ين َآم ُنوا ا َّتقُ وا الل َه َوقُو ُلوا
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
خطاهبا الرصني الرزين ،وهو تطبيق لقول الله تعاىلَ :
ِ
ِ
وب ُك ْم﴾ [سورة األحزاب :اآليتان  70ـ .]71
َق ْولاً َس ِد ً
يدا * ُي ْصل ْح َل ُك ْم َأ ْعماَ َل ُك ْم َو َي ْغف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َ
فالله تعاىل بعد أن يأمر املجتمع اإليامين بتقوى الله يأمرهم بالقول السديد.
و (السديد) من أحد معنيني ،إما من السداد بمعنى الصواب ،فعندما يقال( :قول

توجيها
املحدد
سديد) أي :قول صائب ،كام يقال تسديد الرمية ،أي توجيهها نحو االجتاه
ّ
ً

التحدث
حيددوا ما يريدون قبل
ّ
صحيحا ،فيكون معنى اآلية أنه يطلب من املؤمنني أن ّ
ً
وعدم التحدث بشكل عشوائي.

(السد) ،أي اإلحكام واملنع ،فيكون املعنى :اجعلوا خطابكم
وإما أن يكون من
ّ

حمكماً
خاليا من الثغرات.
ً
﴿ي ْص ِل ْح َل ُك ْم َأ ْعماَ َل ُك ْم﴾ :حيث إن اخلطاب له دور يف بناء املجتمع عىل أسس
ُ
صحيحة ،ورسم صورته احلسنة الصاحلة.
ِ
السوءات
َ
﴿و َي ْغف ْر َل ُك ْم ُذ ُن َ
وب ُك ْم﴾ :إذ اخلطاب الصحيح ُيغطي عىل بعض َّ
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والعورات ويعاجلها ،يف حني أن اخلطاب اخلاطئ يكشف العورات وثغرات املجتمع،

وينتج املشاكل والسلبيات.

مميزات خطاب المقاومة

امتاز خطاب املقاومة اإلسالمية يف لبنان باإلحكام والرصانة ،وذلك يف ثالثة

جوانب:

الأول� :أنه خطاب دعوة للبناء
إن خطاب املقاومة حيمل يف داخله دعوة للبناء والعمل ،يف مقابل خطابات البعض

تقدم حلو ً
ّ
مرشوعا
ال ،وال
تذمر
وتشكي ،هذه اخلطابات ال ّ
ً
غالبا ما تكون خطابات ّ
التي ً

بدي ً
ال للوضع السيئ.

حتسس حاجات جمتمعاهتم،
واخلطاب ّ
الداعي للبناء حيفّز العاملني يف ِّ
أي جمتمع إىل ّ

وتوجيه خطاهبم إىل هذه احلاجات ،وتقديم احللول ،وعدم التشاغل عن ذلك بقضايا
كثريا ممن
ثانوية ،فتقديم احللول واملشاريع البديلة والعملية غائبة يف أكثر جمتمعاتنا ،ألن ً

مرشوعا أو اليتب ّنون مهوم املجتمع وآالمه ،وإنام هم جزء من
ينتجون اخلطاب ال حيملون
ً
التذمر واجرتار الغبن فقط ال غري.
العامة من ّ
احلالة ّ

حتدثت عن رضورة أن ي ّتجه
وقد وجدنا كيف أن املقاومة اإلسالمية يف لبنان ّ

اللبنانيون للبناء ،وترميم املنازل ،وملعاجلة كثري من املشاكل التي سببتها احلرب ،ودعت

تشيع فيه شهداءها ،وربام
إىل بدء ورشات اإلعامر يف كافّة املناطق اللبنانية يف الوقت الذي ّ

قبل أن تبدأ بتشييعهم.

الثاني� :أنه خطاب متعقّل
املقاومة اإلسالمية يف لبنان مقاومة دينية تنطلق من الدين ،لكنها ال تطرح الدين

من زاويته احلا ّدة ،بل تطرحه بخطاب متع ّقل وا ٍع ،بعكس بعض الفئات الدينية التي
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ومتشدد ،وقد نرشت بعض وسائل اإلعالم مث ً
ال عن بعض
متزمت
ّ
تطرح الدين بشكل ّ
احلركات اإلسالمية يف الصومال أهنا منعت مشاهدة مباريات كرة القدم ،وأغلقت دور

السينام ،وهو أمر مشابه لتجربة حركة طالبان يف أفغانستان.

يشوهه ،وقد بدأنا نرى بعض
إن تناول الدين من زواياه احلا ّدة غري مقبول ،ألنه ّ

بوادر هذا الطرح يف العراق ،حيث نرشت وسائل اإلعالم عن بعض الفئات اإلسالمية

قصات الشعر
املتشددة أهنا بدأت
ّ
بالتوجه إىل احلالّقني الذين حيلقون اللحى وبعض ّ
ّ
الغربية والقيام باختطافهم وقتلهم.

املتطرفة تقف املقاومة اإلسالمية يف لبنان كحركة
ويف مقابل هذه احلركات الدينية
ّ

تتحدث عن الدين بتع ّقل ومن الزوايا الواسعة
دينية ـ مع التزامها باألحكام الرشعية ـ
ّ

املنفتحة.

التشيع من زاويته
تشيعها ،لكنها ال تطرح ّ
ويف اإلطار املذهبي ،فإن املقاومة ال ختفي ّ

احلا ّدة ،ويمكننا أن نالحظ هذه النقطة بجالء يف خطابات أمني عام حزب الله سامحة
السيد حسن نرص الله ـ حفظه الله ـ حينام حيارض يف ليايل عاشوراء ،حيث يعرض قضية

التشيع بشكل يستقطب املسلمني بجميع أطيافهم ومذاهبهم ،بل
أهل البيت Bويعرض
ّ
كل البرش الواعني واملتطلعني للحرية والكرامة.

ويف خصوص انتامئها السيايس والفكري ،فإن املقاومة تعلن ارتباطها الوثيق

باجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،وباملرجعية والقيادة الدينية فيها ،ولكن خطاهبم خطاب

فيتحدثون عن لبنان ،ويرفعون علم بالدهم ،ويبدأون يف مجيع احتفاالهتم
وطني،
ّ
بالنشيد الوطني اللبناين ،ويتحدثون يف مجيع خطاباهتم عن حترير األرايض اللبنانية

والقوة الدفاعية للدولة اللبنانية ،ويشاركون يف جملس النواب
واألرسى اللبنانيني،
ّ
اللبناين واحلكومة اللبنانية.
التشيع ومذهب أهل البيت Bبشكل
وهذا بعكس بعض املجاميع التي تطرح
ّ
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ٍ
وقاس يف خماطبته لآلخر املسلم ،وعندما يعلن انتامءه للمذهب ،واتباعه للمرجعية
منفّر
الدينية ،ويبدي تعاطفه مع بعض القيادات الدينية الشيعية وتعاطفه مع قضايا اجلمهورية

اإلسالمية يف إيران ،يعطي رسالة خاطئة بأسلوبه املثري لآلخرين الذين يقاسمونه الوطن،

يتحدثون عن والء الشيعة للخارج ضا ّلتهم يف مثل هذه التعبريات
وجيد قسم كبري ممن
ّ
والترصفات اخلاطئة ،التي ال ختدم املذهب والوطن ،وال ترىض عنها املرجعية والقيادات
الدينية احلكيمة ،ألنه ليس املطلوب من التجمعات الشيعية أن تربز نفسها وكأهنا فصيل

خمتلف عن بقية رشائح الوطن الذي يعيشون فيه ،وإنام املطلوب أن يكون خطابنا خطاب
تطمني يوثّق الصلة بيننا وبني اآلخرّ ،
ويكرس الوالء واالنتامء الوطني.

ولنا يف جتربة املقاومة اإلسالمية يف لبنان خري درس يف هذه النقطة ،فمن يتابع

اهلم
خطابات السيد حسن نرص الله خالل فرتة احلرب يرى أهنا
انصبت كلها حول ّ
ّ
والشأن اللبناين ،واملعركة التي خيوضوهنا ،وهذا من التع ّقل ،ويكشف عن أن هذه الفئة

واألمة.
مرشوعا لوطنها
حتمل
ً
ّ

الثالث� :أنه خطاب انفتاح على الآخرين
يتحدثون
كانت املقاومة وال زالت تتجنب الدخول يف معارك جانبية ،فحتى الذين ّ

ضدهم فإن القيادة يف املقاومة تدافع عن نفسها ولكن بحكمة وهدوء.
ّ

متشنجا
واملتابع يرى كيف أن بعض الذين خيتلفون مع املقاومة يكون خطاهبم
ً

ضدها ،بينام املقاومة يكون خطاهبا هاد ًئا متع ّق ً
أي إنسان أن
ّ
ال متواز ًنا ،ألن املطلوب من ّ

يزيد من كسبه لألصدقاء ويق ّلل من أعدائه أو درجة العداء عندهم عىل األقل.

وهذا بخالف البعض الذين يبحثون عن الفرصة ضد كل من خيالفهم الرأي

ووجهة النظر ،وكأهنم يستمتعون بالرصاع مع اآلخرين .ويف هذه النقطة جيب أن أوضح

يبعدك عن ساحة
نرد عىل ما يثار ّ
أنه ليس من اخلطأ أن َّ
ضدنا ،ولكن الر ّد نوعان :منه ما ّ

يقربك منهم وجيعلك يف موقع أقوى
شخصا
اآلخرين وجيعلك
مقصيا ً
ً
ًّ
مبعدا ،ومنه ما ّ
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ممن أساء إليك ،يقول تعاىل﴿ :ا ْدف َْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن فَإِ َذا ا َّل ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة كَ َأ َّن ُه
ِ
يم﴾ [سورة فصلت :اآلية .]34
َوليٌِّ حمَ ٌ
إن هذه اجلوانب الثالثة خلطاب املقاومة نحن بحاجة إىل مت ّثلها واالستفادة من جتربة

املقاومة بخصوصها ،وذلك حتى يكون خطابنا عىل املنرب ،وكلامت اجلمعة ،وكتاباتنا عىل
اإلنرتنت والصحف ووسائل اإلعالم األخرى يف هذا االجتاه ،ومن الرضوري أن نعي

يتحمل مسؤولية
ونقدر أمهية هذا األمر ،ألن خطيب املنرب حينام يوجه خطابه للجمهور
ّ
ّ
كبرية يف توجيه املجتمع ،وهذه الرشحية التي تصغي خلطابه بدورها تتفاعل مع رشائح

يعزز هذا التفاعل يف
يوجه جلمهوره
خطابا ّ
ً
أخرى تشاركها الوطن ،وعىل اخلطيب أن ّ

االجتاه اإلجيايب.

نسأل الله تعاىل أن يكمل للمقاومة وللشعب اللبناين حتقيق النرص بالنجاح يف

معركتهم السياسية ،وحفظ وحدهتم ،ونسأله تعاىل أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع

ويمن عىل املصابني بالشفاء العاجل ،إنه سميع
الرمحة ،وأن يلهم ذوهيم الصرب والسلوانّ ،

الدعاء.

رب العاملني.
واحلمدهلل ّ

علماء الدين بين التقديس والتمحيص
كلمة الجمعة بتاريخ  12شوال1427هـ

ال شك أن وجود فئة متخصصة في علوم الدين ،ومهتمة بتبيين مفاهيمه وأحكامه

أي مجتمع ينتمي إلى الدين.
للناس ،هو أمر مطلوب وضروري في ّ

وباإلضافة إىل الدور املعريف الذي تقوم به هذه الفئة -علامء الدين -فإن هلا دور ًا

اجتامعيا مهماًّ  ،يتمثل يف حتفيزها املجتمع لاللتزام بالقيم واألخالق ،ويف كوهنا رموز ًا
ًّ
يتأسون هبا ،ويلتفون حوهلا ،مما يعزز تالحم املجتمع وتضامنه.
وقدوات للناسّ ،

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

ومعرضة لإلصابة
لكن هذه الرشحية –علامء الدين -هي جزء من املجتمع،
ّ
ألي فرد من أبناء البرش ،فهم حالة برشية،
بمختلف األمراض والنواقص التي قد تعرض ّ

ال ختلو من نقاط الضعف وموارد اخلطأ.

لذلك ،فإن النصوص الدينية يف الوقت الذي تدعو فيه إىل احرتام العلامء
َاس َألوا َأ ْه َل ِّ
الذكْ ِر إِ ْن كُ ْن ُت ْم ال
وتقديرهم ،وأخذ تعاليم اإلسالم منهم ،يقول تعاىل﴿ :ف ْ
َت ْع َل ُمونَ ﴾ [سورة النحل :اآلية  ،]43فإهنا يف الوقت ذاته تدعو إىل اليقظة واالنتباه ،حتى ال
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أي أحد من أفرادها مكانته
يتس ّلل إىل هذه الرشحية مشبوهون ومنحرفون ،أو يستغل ّ
وموقعيته عىل حساب املبادئ ومصلحة املجتمع ،وحتى ال يتحول اخلطأ الذي قد يقع

من أحدهم عن قصد أو غري قصد إىل دين وترشيع.

وقد حتدثت كثري من األحاديث والروايات الواردة عن النبي ،Aواألئمة

األطهار ،Bعن وجوب احلذر واحليطة من االنخداع بالعلامء غري الصاحلني ،أو قبول ما
يتناىف مع قيم الدين بسبب التدليس والتحريف.

كام أن آيات القرآن الكريم التي حتدثت عن انحرافات وحتريفات بعض علامء

الديانات السابقة ،من اليهودية والنرصانية ،تبعث برسالة حتذير وتنبيه ألبناء األمة

اإلسالمية ،حتى يأخذوا موقف الوعي والبصرية يف التعاطي مع هذه الظاهرة حني

حتدث يف وسط علامء األمة.

﴿وإِ َّن ِم ْن ُهم َل َف ِريق ًا َي ْل ُوونَ َأ ْل ِس َن َت ُهم بِا ْل ِك َت ِ
اب
ومن تلك اآليات الكريمة قوله تعاىلَ :
ْ
ْ
ِ
اب َو َما ُه َو ِم َن ا ْل ِك َت ِ
وه ِم َن ا ْل ِك َت ِ
اب َو َيقُ و ُلونَ ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد ال َّل ِه َو َما ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد ال َّل ِه
ل َت ْح َس ُب ُ
َو َيقُ و ُلونَ َعلىَ ال َّل ِه ا ْل َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْع َل ُمونَ ﴾ [سورة آل عمران :اآلية .]78
فاآلية تفضح دور قسم من علامء أهل الكتاب ،الذين يعطون آلرائهم النابعة

وتوجهاهتم املصلحية املنحرفة صفة القداسة الدينية ،وكأهنا أوامر رشعية،
من أهوائهم
ّ
يقحموهنا بني تعاليم وآيات الكتاب الساموي ،ليومهوا الناس أهنا نازلة من عند الله

تعاىل.

يعمم التهمة عىل مجيع علامء
والتزام ًا باملوضوعية واإلنصاف ،فإن القرآن الكريم مل ِّ
﴿وإِ َّن ِم ْن ُه ْم َل َف ِريق ًا﴾.
اليهود والنصارى ،وإنام خص جزء ًا منهمَ :
وتشري اآلية الكريمة إىل أن هذا الفريق من علامء السوء يف مجيع الديانات اإلهلية،

يتف ّننون يف أساليب التضليل حتى ال يكتشف الناس خيانتهم للدين ،وحتريفهم لنصوصه
﴿ي ْل ُوونَ َأ ْل ِس َن َت ُهم بِا ْل ِك َت ِ
اب﴾ ،حيث
املقدسة ،بمزج كالم من عندهم
بالنص الدينيَ ،
ّ
ْ
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ِ
وه
ّ
يقدمون ذلك الكالم الزائف بالطريقة نفسها التي يقدمون هبا النص املقدس﴿ ،ل َت ْح َس ُب ُ
ِم َن ا ْل ِك َت ِ
اب﴾ ،ليتوهم الناس أن ما قالوه هو جزء من الدين.

وقد يرصفون ألفاظ النص الديني إىل غري املعنى املقصود من قبل الله تعاىل ،كام
تقول آية أخرى﴿ :يحُ َ رفُونَ ا ْل َك ِلم َعن مو ِ
اض ِع ِه﴾ [سورة املائدة :اآلية .]13
َ ْ ََ
ِّ

خطر التحريف

إن من أسوأ األخطار التي تصيب الدين هي االفرتاء عليه من داخله ،أي من

فيصدرون للناس فتاوى
العلامء الذين يعتربهم الناس مصدر ًا لتعاليم الدين وأحكامه،
ّ

وآراء ختالف قيم الدين ومصلحة األمة ،بدوافع مصلحية ،خلدمة الذات ،أو انحياز ًا
ً
ملصلحة فئة ،أو تعصب ًا ملذهب واجتاه ،وينسبون تلك الفتاوى واملواقف للدين ،ويعطوهنا

صفة التكليف الرشعي.

توجهات
وقد رأينا يف عرصنا احلارض كيف أ ّدت بعض الفتاوى واآلراء إىل نشوء ّ

إرهابية ،متارس العنف ضد األبرياء ،وتستبيح الدماء ،وتنتهك احلرمات ،خارج األمة

وداخلها.

كام رأينا مواقف التعبئة والتحريض الطائفي بعناوين دينية ،كحامية العقيدة،

وحماربة الرشك والبدع ،والدفاع عن املذهب ،وما أنتجته من مشاريع فتن ومتزيق ونزاع

واحرتاب.

ويف داخل املذاهب حتصل رصاعات تستخدم فيها الفتاوى الدينية بني األطراف

املختلفة يف الرأي أو املصلحة ،مما يتناىف مع حقوق األخوة اإليامنية ،ويتعارض مع احرتام

حق االجتهاد واختالف الرأي ،وجيعل جمتمع املؤمنني ساحة نزاع ورصاع.

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

سياسية.
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إن هذه املشاهد املؤملة املؤسفة هي بعض نتائج سوء املامرسة يف الوسط الديني،

بعناوين وتربيرات تنسب إىل الدين.

حتى إنه يمكن القول :أن بعض أوساط هذه الفئة من علامء الدين بدل أن تساهم

يف حلّ مشاكل األمة ،أصبحت مصدر ًا ملشاكل إضافية عويصة ،وبني وقت وآخر نرى
انشغال احلالة الدينية يف هذه املنطقة أو تلك باخلالفات الداخلية التي تربك ساحتها،

وتسبب ردود فعل سلبية جتاه الدين واملتدينني.

وإذا كان حدوث مثل هذه احلاالت والظواهر أمر ًا متوقّع ًا ،ألن أفراد هذه الرشحية

–علامء الدين -ليسوا مالئكة وال معصومني ،وليسوا بعيدين عن التأثر بأوضاع وأجواء
للحد منها ،ولتحصني املجتمع من آثارها
حميطهم االجتامعي ،فإنه ال بد من وجود آليات
ّ
السلبية.

وسنعرض احلديث عن بعض اآلليات والوسائل التي يمكن اإلفادة منها يف

مواجهة هذه الظواهر:

التربية الأخالقية:
يرتكز اهتامم الدروس يف احلوزات العلمية ،واملعاهد الدينية ،عىل اإلعداد العلمي

لطالهبا ،وغالب ًا ما هيمل جانب الرتبية الروحية األخالقية ،مما يفسح املجال لنمو النزعات
التوجهات املصلحية ،وقد يأيت بعض الطالب للدراسة الدينية
الفردية األنانية ،وترسب
ّ

من بيئة غري صاحلة ،أو دون سابق إعداد تربوي ،كام قد تسعى بعض اجلهات املناوئة
لزرع عنارص مغرضة يف الوسط العلمي ،أو للتأثري عىل بعض األفراد فيها.

كل ذلك يوجب رضورة الرتكيز واالهتامم برعاية اجلانب الرتبوي األخالقي،

لطالب العلوم الدينية .وقد أكد هذه الرضورة عدد من كبار املراجع والعلامء ،وحذروا

من جتاهلها ،كالشهيد الثاين زين الدين العاميل (965-911هـ) يف كتابه (منية املريد

يف آداب املفيد واملستفيد) واإلمام اخلميني يف حمارضاته عن (اجلهاد األكرب جهاد
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النفس) ،واملرجع الراحل السيد الشريازي يف كتابه (إىل وكالئنا يف البالد) وكثري

من كتبه وحمارضاته.

م�أ�س�سة الحالة الدينية:
يكرس
تعاين احلالة العلمية الدينية يف معظمها من غياب األطر
ّ
املؤسساتية ،مما ّ

التوجه الفردي عند علامء الدين ،بدء ًا من مرحلة الدراسة ،حيث ال توجد يف غالب

بحريته نوع ومكان وعدد
احلوزات العلمية عند الشيعة أنظمة ملزمة ،بل خيتار الطالب
ّ

مدرسيه ،وال أحد حياسبه عىل حضوره وغيابه ،وال حتديد ملدة
دروسه ،وشخصيات
ّ
دراسته وخترجه ،أو انتقاله من مرحلة علمية إىل أخرى.

صحيح أن هناك أعراف ًا وتقاليد سائدة يف الوسط احلوزوي ،لكنها ليست ملزمة،

وخاصة ملن يرغب يف جتاوزها.

وربام كانت هذه احلرية املفتوحة يف احلوزات العلمية مالئمة لعصور وظروف

سابقة ،أو كانت لتجاوز حماوالت بعض السلطات للهيمنة عىل احلوزة ،مما دفع بعض

قياداهتا لرفع شعار :أن احلوزة نظامها الالنظام.

لكن الظروف احلارضة ،والتطورات يف احلياة االجتامعية ،تفرض وجود قوانني

والتسيب.
ناظمة ألوضاع احلوزات ،وحامية هلا من االخرتاقات
ّ

وقد بدأ هذا التوجه يفرض نفسه ،وخاصة يف حوزة قم العلمية ،مع ممانعة ال تزال

قائمة يف بعض األوساط التقليدية.

بأي جهة
وحني يعود طالب العلم إىل جمتمعه ليقوم بدوره الديني ،فإنه ال يرتبط ّ

مؤسسة ترعى دوره وتراقب جتربته ،ال من قبل احلوزة العلمية التي تنقطع صلتها به،
أو ّ
مؤسيس يف منطقته لعدم وجود مثل ذلك غالب ًا.
وال من قبل ّ
أي إطار ّ

فيبدأ جتربته بمفرده ،وقد يواجه يف بعض األحيان مشاعر غري إجيابية من العلامء

توجهاته وانتامءاته.
السابقني له يف منطقته ،باعتباره منافس ًا هلم ،أو خمتلف ًا عنهم يف بعض ّ
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التوجهات األنانية واالهتاممات املصلحية،
كل ذلك خيلق األرضية لنمو
ّ
واملامرسات غري األخالقية يف الوسط الديني.
إن وجود رعاية من كبار العلامء يف كل منطقة للحالة الدينية فيها ،باحتضان مجيع

العلامء والطلبة ،ومساعدهتم عىل أخذ أدوارهم ومواقعهم ،ودعمهم يف أداء وظائفهم

ورسالتهم ،وتفقد أمورهم وشئوهنم احلياتية ،وتوفري أجواء املشاورة والتناصح فيام
ّ
ويمكن
السلبيات،
بينهم ،وتشجيعهم عىل التعاون والتكامل ،يساعد كثري ًا عىل جتاوز ّ
من االستفادة من الطاقات ،وبذلك تتقدم احلالة الدينية وتتطور.

كام أن املتوقع من املرجعية الدينية أن تضع نظام ًا للتواصل بينها وبني العلامء

والوكالء يف املناطق واألطراف ،لتواكب مسريهتم ،وتراقب أداءهم ،وتعطي التوجيهات
الالزمة ملعاجلة السلبيات واألخطاء التي قد حتصل يف أوساطهم ،حتى ال تنحرص العالقة

هبم يف إطار استالم احلقوق الرشعية واإلجابة عن االستفتاءات.

تح�صين المجتمع بالوعي:

تركيز مكانة عامل الدين يف املجتمع أمر مطلوب ،واحرتام الناس له مما ح ّثت عليه

النصوص الدينية ،لتعزيز موقعية الدين.

هتدد بأخطار وأرضار بالغة من
لكن وجود ظواهر سلبية يف الوسط الديني ِّ

أبرزها:

•فقدان احلالة الدينية ملصداقيتها ،وحصول نفور عند البعض من الدين ،كر ّد
فعل هلذه الظواهر السلبية.
•انخداع الناس بنامذج غري صاحلة ضمن هذا الوسط ،يعطي هذه النامذج
توجهاهتا اخلاطئة ،ويقود أتباعها
الفرصة الستمراريتها يف اخلطأ وخلدمة ّ

إىل الطريق اخلاطئ.

•تتعرض الساحة الدينية للهزات واإلرباكات وتنشغل باملشاكل
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واألزمات الداخلية.

ومما يبدو لنا من هنج القرآن الكريم ،واألحاديث النبوية ،والروايات الواردة عن

األئمة األطهار ،Bهو رضورة حتصني املجتمع بالوعي ،حتى ال يتعامل الناس مع كل
عامل دين بالتقديس املطلق والثقة العمياء ،بل ال بد من إعامل العقل ،واستخدام الفكر،
والنظر إىل األشخاص واألدوار واملامرسات بعيون مفتوحة ،وبصرية واعية.

فقيم الدين واضحة ،ومصالح املجتمع تدركها العقول ،وال قداسة مطلقة لغري

املعصوم.

وهذه هي الرسالة التي تريد إيصاهلا اآليات الكريمة التي تتحدث عن فساد
ِ
ين َآم ُنوا إِ َّن كَ ثِري ًا ِم َن
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
وانحراف قسم من علامء أهل الكتاب ،كقوله تعاىلَ :
اس بِا ْلب ِ
ار والرهب ِ
َ ِ
اط ِل َو َي ُص ُّدونَ َع ْن َسبِ ِ
ان َل َي ْأكُ ُلونَ َأ ْم َو َ
يل ال َّل ِه﴾ [سورة التوبة:
ال ال َّن ِ َ
الأْ ْح َب َ ُّ ْ َ

اآلية .]34

إن توجيه اخلطاب للذين آمنوا هو لتحذيرهم من حصول مثل هذه الظاهرة يف

طبقتهم الدينية.

كام أن هناك عدد ًا كبري ًا من األحاديث والروايات التي ّ
حتذر من علامء السوء.
روي عنه Aأنه قال> :ويل ألمتي من علامء السوء< ((( .

وجاء عن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم > :Eال علم إال من عامل رباين ،ومعرفة

العامل بالعقل< ((( .

أي إن عىل اإلنسان أن يستخدم عقله لتقويم العلامء ،ومعرفة اجلدير باالقتداء

منهم ،ومتحيص توجهاهتم.

((( كنز العمال :حديث .29084
((( ميزان الحكمة :ج 6ص.484
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النقد البنّاء:
السكوت عىل األخطاء يراكمها ،وقد يصدر اخلطأ بسبب غفلة أو اشتباه ،فوجود

أي جهة بأهنا معرضة للنقد وأن
ناصحني ناقدين يدفع للرتاجع عن اخلطأ ،كام أن شعور ّ

أعامهلا حتت املجهر ،جيعلها أكثر اهتامم ًا بضبط ممارساهتا حفاظ ًا عىل سمعتها وموقعيتها.

أي ناقد أنه ضد الدين،
ومن مشاكل ساحتنا الدينية رفضها للنقد ،والتشكيك يف ّ

ومناوئ للحالة الدينية ،واعتبار النقد سبب ًا إلضعاف دور العلامء وإسقاط مكانتهم،

وحتقيق ًا ألهداف أعداء الدين واألمة.

وهذا التفكري ليس صحيح ًا ،وليس مقبو ً
ال ،ألنه خيالف هنج القرآن والنصوص

الدينية األخرى ،وخيالف منطق العقل ،فالنقد واملعارضة سبب الكتشاف اخلطأ ،ودافع

لتصحيحه يف كل جمال من املجاالت.

وما أحوج ساحتنا الدينية إىل النقد الب ّناء ،فهو البديل الصحيح عن التهريج

والتعبئة بني األطراف املختلفة ،وهو الذي يتيح فرصة التغيري والتطوير إىل األفضل.

إن عامل الدين جيب أن يشجع من حوله عىل النقد وإبداء وجهات نظرهم ،ليستفيد

من ذلك يف إصالح ذاته ،وإنجاح دوره ،ال أن يفرض عليهم الرهبة واهليبة التي متنعهم
من إبداء آرائهم وانطباعاهتم.

فقد ورد أن رسول الله ،Aحني رأى إعرابي ًا قد أخذته الرهبة منه ،Aقال له:

>هون عليك إنام أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد يف مكة<.
ّ

بل إن عىل عامل الدين أن يضع برناجم ًا إلرشاك الناس معه يف اختاذ القرارات وإدارة

الشؤون الدينية التي يقول هبا ،وأن ي ّتسع صدره للنقد واالعرتاض ،فقد أمر الله رسوله
حممد ًا ،Aعىل عصمته وكامله ،أن يستشري م ْن حوله ،يقول تعاىلِ َ :
اور ُهم فيِ َ
األ ْم ِر﴾
ّ
﴿و َش ْ ْ
[سورة آل عمران :اآلية .]159
من جانب آخر ،فإن عىل الواعني من أبناء املجتمع أن ال يرت ّددوا يف إيصال نقدهم

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

269

وإبداء مالحظاهتم لعلامء الدين ،وأن جيهروا هلم بآرائهم الناقدة ،مادام اهلدف هو

اإلصالح ومحاية املصلحة الدينية.

أخذ الله بأيدينا مجيع ًا إىل ما فيه الصالح واإلصالح.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

كتابات

تقديم كتاب الشيخ حسن عيل آل بدر القطيفي

(((

بقلم سامحة الشيخ حسن الصفار

بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.

ما هي وظيفة العامل الديني؟ وما هو دوره يف األمة؟

إن الوظيفة املعروفة والدور التقليدي لعامل الدين يف جمتمعاتنا يتلخص يف تعليم

األحكام الفقهية التي غالب ًا ما تنحرص يف مسائل العبادات واألحوال الشخصية ،وإجراء
املراسيم الدينية كصالة اجلامعة وعقود الزواج والطالق والصالة عىل امليت وتلقينه.

ولكن هذا الدور اهلاميش املحدود الذي يضطلع به عامل الدين ال يتناسب مع

((( األحمد :فؤاد/الشيخ حسن علي آل بدر القطيفي/الطبعة األولى1412هـ/مؤسسة البقيع إلحياء
التراث ـ بيروت.
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الصورة اخلطرية التي ترسمها النصوص الدينية من آيات وأحاديث ملقام عامل الدين

وملوقعيته يف األمة.

فعن رسول الله Aأنه قال« :إن مثل العلامء يف األرض كمثل النجوم يف

السامء»(((.

وعنه« :Aعلامء أمتي كأنبياء بني إرسائيل»(((.

ويف حديث آخر عنه Aأيض ًا« :الفقهاء أمناء الرسل»(((.

وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب« :Eالعلامء ّ
حكام عىل الناس»(((.

وعن اإلمام احلسني « :Eجماري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء بالله األمناء

عىل حالله وحرامه»(((.

إىل عرشات النصوص واألحاديث التي تبينّ فضل العلامء وتؤكد مكانتهم اخلطرية،
وأن الرا ّد عىل مستكمل الرشائط
وتدعو األمة إىل االلتفاف حوهلم والسمع والطاعة هلمّ ،
منهم كالرا ّد عىل الله ورسوله.

وواضح من تلك النصوص الدينية أن الدور اهلاميش املحدود لعامل الدين ال

يستدعي كل هذا التأكيد والرتكيز ملكانة العامل وفضله كون هذه النصوص حتلق إىل آفاق

بعيدة وواسعة.

فام هو إذن دور عامل الدين؟ وما هي وظيفته احلقيقية؟

بدراسة واعية للمفاهيم والنصوص الدينية يف هذا املجال يمكننا القول بجزم

((( العاملي :زين الدين بن علي (الشهيد الثاني)/منية المريد ص/104الطبعة األولى 1409هـ/مكتب
اإلعالم اإلسالمي ـ قم.
((( بحار األنوار ج 2ص 22حديث.67
((( المصدر السابق ج 1ص.216
((( غرر الحكم ودرر الكلم ص.32
((( تحف العقول ص.172
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ويقني أن دور عامل الدين هو دور القيادة لألمة يف خمتلف جماالت احلياة ،وأن وظيفته

هي رعاية شؤون املجتمع يف مجيع اجلوانب ..ذلك أن اإلسالم منهج كامل شامل لتنظيم
بد أن تتوفر يف قيادة األمة
حياة اإلنسان ،واألمة مطالبة بتنفيذ برامج الدين وتطبيقها ،فال ّ

صفتا العلم التفصييل بمبادئ الدين وأحكامه ،وااللتزام الواعي هبا.

ومن هذا املنطلق ،هناك مصاديق وجتليات للدور القيادي لعامل الدين ،يمكن

اإلشارة إليها من خالل املفردات التالية:

�أو ًال :التوجيه الفكري والح�صانة الثقافية
كيف تنترش معارف اإلسالم ،ويطلع الناس عىل أحكامه وتعاليمه إذا مل يقم العلامء

الفقهاء بمسؤولية التوعية واإلرشاد والتعليم ،لقد كان رسول الله Aيتحمل هذه
ني َر ُسو ً
ال ِم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم َآياتِ ِه
{ه َو ا َّل ِذي َب َع َث فيِ الأْ ُ ِّم ِّي َ
املسؤولية اخلطرية ،لقوله تعاىلُ :
ِ
ِ
َو ُي َزكِّ ِ
{و َأ ْن َز ْل َنا
يه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلك َت َ
اب َوالحْ ْك َمةَ[}....سورة الجمعة :اآلية  .]2وقوله تعاىلَ :
الذكْ َر لِ ُت َبينِّ َ لِل َّن ِ
إِ َل ْي َك ِّ
اس َما ُن ِّز َل إِ َل ْي ِه ْم}[سورة النحل :اآلية . ]44
وبعد رسول الله Aكان األئمة اهلداة من أهل بيته Bيضطلعون هبذا الدور
اخلطري ،أما يف فرتة غيبة اإلمام املعصوم فإن املسؤولية تقع عىل عاتق الفقهاء األعالم
ونواب األئمة..
ورثة األنبياء وأمناء الرسل ّ

بالطبع فإن القيام بدور التوجيه الفكري لألمة يستلزم الرصد واملواجهة لألفكار

والتيارات املضادة واملنحرفة التي قد تغزو األمة من اخلارج ،أو التي تنشأ يف أوساط

املجتمع نتيجة جهل أو سوء فهم أو نزعات مغرضة.

أما حتديد دور الفقهاء املراجع باستنباط املسائل الفقهية املحدودة دون أن يكون

هلم شأن أو اهتامم بتبيني مفاهيم القرآن وعقائد اإلسالم وتعاليمه ومناهجه ملختلف
جوانب احلياة ،ودون أن حيصنوا مجاهري األمة عن تأثريات الكفر واإلحلاد واجلهل
واالنحراف العقائدي والثقايف ..أما هذا الفهم الضيق لدور الفقهاء املراجع عىل الصعيد
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العلمي املعريف فهو ناشئ عن قصور يف فهم أبعاد الرسالة اإلهلية ،وتأثر بحالة التخلف
واالنحطاط التي عاشتها األمة يف هذه العصور..

ولنتأمل اآلن بعض اآليات والروايات التي تنص وتؤكد هذه املسؤولية اخلطرية

امللقاة عىل كاهل علامء الدين وفقهائه:
ِ
ين َي ْك ُت ُمونَ َما َأ ْن َز َل ال َّل ُه ِم َن ا ْل ِك َت ِ
اب َو َي ْشترَ ُ ونَ بِ ِه َث َمن ًا َق ِلي ً
ال
يقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ار َوال ُي َك ِّل ُم ُهم ال َّل ُه َيو َم ا ْل ِقي َام ِة َوال ُي َزكِّ ِ
اب
يه ْم َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
ُأو َلئ َك َما َي ْأكُ ُلونَ فيِ ُب ُطونهِ ِ ْم إِلاَّ ال َّن َ
ُ
َ
ْ
ِ
يم}[سورة البقرة :اآلية .]174
َأل ٌ
ِ
ويف آية أخرى يقول تبارك وتعاىل{ :وإِ ْذ َأ َخ َذ ال َّله ِمي َث َ ِ
اب َل ُت َب ِّي ُن َّن ُه
ُ
اق ا َّلذ َ
ين ُأو ُتوا ا ْلك َت َ
َ
ِ
ِ
وه َو َر َاء ُظ ُه ِ
اشترَ َْوا بِه َث َمن ًا َقلي ً ِ
لِل َّن ِ
س َما َي ْشترَ ُ ونَ }[سورة
ور ِه ْم َو ْ
اس َوال َت ْك ُت ُمون َُه َف َن َب ُذ ُ
ال فَب ْئ َ
آل عمران :اآلية .]187
ويقول تعاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذين ي ْكتمونَ ما َأ ْن َز ْل َنا ِمن ا ْلبي َن ِ
ات َوالهْ ُ َدى ِم ْن َب ْع ِد َما َب َّي َّن ُاه
َ
َ َ ُُ
َ َ ِّ
اس فيِ ا ْل ِك َت ِ
لِل َّن ِ
اب ُأو َلئِ َك َي ْل َع ُن ُه ُم ال َّل ُه َو َي ْل َع ُن ُه ُم اللاَّ ِع ُنونَ }[سورة البقرة :اآلية .]159
فاآليات الكريمة تعترب تقاعس العلامء عن تبيان ما أنزله الله من البينات واهلدى
كتامن ًا لرسالة الله ونبذ ًا وإعراض ًا عن دينه ،وتتوعد أولئك املتقاعسني بأشد العذاب

والنكال.

أما األحاديث والروايات فتتناول هذا املوضوع بتفصيل وشمول ،فعن النبي:A

«من كتم عل ًام نافع ًا أجلمه الله يوم القيامة بلجام من نار»(((.

وعن اإلمام اجلواد« :Eوالعلامء يف أنفسهم خانة إن كتموا النصيحة إن رأوا تائه ًا

ال هيدونه ،أو ميت ًا ال حييونه ،فبئس ما يصنعون»(((.

وإذا ما عشعش اجلهل يف صفوف األمة فإن العلامء يتحملون مسؤولية ذلك ألن

((( بحار األنوار ج 2ص 78حديث.66
((( الكافي ج 2ص 78حديث .66
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الواجب الديني امللقى عىل كاهل العلامء هو تعليم الناس ،قبل أن يكون من واجب الناس

أن يتعلموا ،يقول أمري املؤمنني عيل« :Eما أخذ الله عىل أهل اجلهل أن يتعلموا حتى

أخذ عىل أهل العلم أن يعلموا»(((.

وبلفظ آخر يرويه اإلمام جعفر الصادق Eعن جده أمري املؤمنني> Eقرأت يف

اجلهال عهد ًا لطلب العلم حتى أخذ عىل العلامء عهد ًا
كتاب عيل Eأن الله مل يأخذ عىل ّ

للجهال ألن العلم كان قبل اجلهل<(((.
ببذل العلم
ّ

فبينها حديث رشيف عن رسول
أما وظيفة العامل جتاه االنحرافات الفكرية ّ
الله« :Aإذا ظهرت البدع يف أمتي فليظهر العامل علمه ،فمن مل يفعل فعليه لعنة
الله»(((.

ويف حديث آخر عنه أيض ًا« :حيمل هذا الدين يف كل قرن عدول ينفون عنه تأويل

املبطلني ،وحتريف الغالني ،وانتحال اجلاهلني ،كام ينفي الكري خبث احلديد»(((.

ولكي ندرك مدى أمهية وخطورة تصدي العامل للمقاومة والرصاع الفكري الثقايف

لتثبيت مفاهيم الدين ومبادئه وللوقوف أمام العدوان واالنحراف الفكري ..لكي يدرك
ذلك علينا التأمل يف األحاديث التي تؤكد أفضلية مداد العلامء (احلرب) الذي تكتب به

أقالمهم عىل دماء الشهداء الذين يسقطون يف معارك اجلهاد دفاع ًا عن الدين واألمة،
فهذه األحاديث تلفت أنظارنا إىل أن هناك نوعني من العدوان ومن الفتوحات ،عدوان

عسكري ،وعدوان فكري ،وفتح عسكري ،وفتح فكري ،وكام أن عىل األمة أن تواجه
العدوان العسكري ،وتفكر يف الفتوحات لشق الطريق أمام الرسالة ،فكذلك عليها
مواجهة العدوان الفكري ،وإيصال اهلداية إىل سائر املجتمعات عرب القلم والبيان ،وإذا

((( نهج البالغة :ص .1304
((( ميزان الحكمة :ج 6ص.472
((( الكافي :ج 1ص.54
((( وسائل الشيعة :ج 27ص 150حديث .33458
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كان اجلنود يبذلون دماءهم يف ساحة املعركة العسكرية ،فإن العلامء هم جنود معارك

الفكر والثقافة وأقالمهم سالحهم املرشع ،ومدادها يوازي دماء الشهداء بل يرجح عليه،
وأي هزيمة عسكرية ستصيب األمة لو بخل جندي ببذل دمه؟ لكنها هزيمة هتون أمام
االنكسار واالهنزام الفكري والثقايف لو مل يبذل العلامء اجلهود ويتحملون املسؤوليات يف

التوجيه والتثقيف ومقاومة التيارات الفاسدة واملنحرفة ،يقول رسول الله« :Aيوزن
يوم القيامة مداد العلامء ودم الشهداء فريجح مداد العلامء عىل دم الشهداء»(((.

إن من أهم امتيازات عامل الدين ودواعي تفضيله عىل اآلخرين هو تصديه لألفكار

الشيطانية املنحرفة .كام ورد يف احلديث الرشيف عن رسول الله« :Aفضل العامل عىل

العابد سبعني درجة ..وذلك أن الشيطان يدع البدعة للناس فيبرصها العامل فينهى عنها
والعابد مقبل عىل عبادته ال يتوجه هلا وال يعرفها»(((.

وعنه« :Aزكاة العلم تعليمه من ال يعلمه»(((.

وأن قيام العلامء بوظيفتهم يف تبيني معامل الدين وأصول الرشيعة وفضح شبهات

املناوئني هو سبب بقاء الدين ومتسك املؤمنني به ،وإ ّ
ال فإن مؤامرات وأضاليل الكافرين
واملنحرفني قد ختمد أوار اهلدى وتشيع أجواء االرتداد واالبتعاد عن الدين ،يقول اإلمام

عيل اهلادي« :Eلوال من يبق بعد غيبة قائمنا من العلامء الداعني إليه ،والدالني عليه،
والذابني عن دينه ،بحجج الله واملنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ،ومن

فخاخ النواصب ملا بقى أحد إ ّ
ال ارتد عن دين الله.(((»..

بد من
ومن أجل أن يتمكن العلامء من أداء هذا الواجب اخلطري يف هذا العرص ال ّ

التوجه ملسألة التخطيط والرصد الثقايف .فالغالب عىل اإلنتاج الفكري الديني هو فردية
((( ميزان الحكمة ج  6ص.457
((( بحار األنوار ج 2ص 24حديث .72
((( ميزان الحكمة ج 6ص.469
((( بحار األنوار ج 2ص 6حديث .12
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اإلنتاج حني تقل عندنا املراكز واملؤسسات اجلامعية يف احلقل الفكري ،ويندفع املوجهون

واملرشدون الدينيون يف ممارساهتم التوجيهية بشكل عفوي اسرتسايل يتأثر البعض

منهم بظروف حمدودة وحسب اهتامماته ومالحظاته الشخصية ،دون أن يكون هنالك
ـ يف الغالب ـ خطة منبثقة عن دراسة لواقع املجتمع ،وتشخيص ألمراضه واحتياجاته

الفكرية ..وأيض ًا دون متابعة ورصد للتطورات الفكرية عىل مستوى العامل ،أو التيارات
الناشئة داخل املجتمع والوافدة إليه..

فقد جتد عامل ًا متحمس ًا لطرح فكرة ما أو الدفاع عنها بينام ال يكون لتلك الفكرة أي

أمهية أو دور أو تأثري يف واقع األمة املعايش!

وقد تسمع خطيب ًا يثري موضوع ًا ال يعالج فيه قضية من قضايا العقيدة واملجتمع،

بل يكرس حالة القرشية واالهتاممات الثانوية الزائفة!!

إننا بحاجة ماسة إىل أن تويل املرجعية الدينية اهتامم ًا كبري ًا جتاه املسألة الفكرية

الثقافية بأن تكون هناك أجهزة وجلان ومؤسسات تتابع تطورات املعرفة يف العامل ،وترصد

املؤامرات التي تستهدف فكرنا وعقيدتنا ،وختطط لتوجيه املؤلفني واخلطباء واملبلغني.

بد من تطوير وسائل التوجيه ك ًام وكيف ًا ،واالستفادة من األجهزة
باإلضافة إىل ذلك ال ّ
احلديثة واألساليب الفنية ،واملطلوب إنشاء دور نرش وصحف وجمالت عاملية ووكاالت

أنباء ومسارح وسينامءات وإذاعات وحمطات بث تلفزيوين...

ثاني ًا :الت�صدي ال�سيا�سي

ممارسة احلكم وإدارة شؤون املجتمع هي أعىل مهمة وأعظم دور قيادي يف حياة

الناس ،فإذا كانت اجلهة املتصدية للحكم صاحلة واعية خملصة كفؤة ،استقام أمر األمة،
وتقدمت مسريهتا يف خمتلف املجاالت أما إذا كانت السلطة السياسية فاقدة لتلك الرشوط

واملواصفات ،فلن يستقيم لألمة أمر.

فللسلطة تأثري شامل عىل خمتلف جوانب حياة الناس ،ومن هنا قيل« :الناس عىل
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دين ملوكهم» ،وروي عن اإلمام عيل« :Eإذا تغيرّ السلطان تغيرّ الزمن»((( ،وذلك
أمر واضح ملموس ،فاحلكومة هي مصدر القرارات واألنظمة وبيدها تتمركز القوة
والقدرة..

فام هو دور الفقهاء والعلامء يف جمال السلطة واحلكم؟

إن هناك من يرى رضورة ابتعاد الفقهاء عن الشؤون السياسية وأن ال يلوثوا
ّ

أنفسهم بقضايا السلطة واحلكم ،وهذا الرأي ساد جمتمعاتنا الدينية منذ عصور التخلف

واالنحطاط ،وشجع احلاكمون املتسلطون واملستعمرون األجانب هذا االجتاه ،ليحرصوا
الدين بني جدران املساجد ويف مسائل العبادات وجتميد دور علامء الدين ،لتبقى الساحة

فارغة أمام شهوات احلاكمني ومؤامرات املستعمرين..

بيد أن من الواضح لكل دارس لتعاليم اإلسالم وتاريخ قادته الطاهرين Bأن

التصدي إلدارة شؤون األمة وفق مناهج الدين واجب رشعي ومسؤولية دينية ،ولو مل

يكن كذلك ملا سعى األنبياء واألئمة الطاهرون Bلقيادة املجتمع ولكانوا أوىل باالجتناب

واالبتعاد عن قضايا السياسة واحلكم.

إن كل نبي أو رسول يبعثه الله سبحانه وتعاىل هو مرشوع قيادة وحكم للناس
يقول تعاىل{ :وما َأرس ْل َنا ِمن رس ٍ ِ
اع بِإِذ ِْن ال َّل ِه}[سورة النساء :اآلية .]64
ول إِلاَّ ل ُي َط َ
ََ ْ َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
اج َع ْلني َعلىَ َخ َزائ ِن الأْ َ ْر ِ
وقال تعاىل عىل لسان نبيه يوسفَ { :Eق َ
ض إِنيِّ
ال ْ
ح ِف ٌ ِ
يم}[سورة يوسف :اآلية .]55
َ
يظ َعل ٌ
عز من قائل عىل لسان نبيه سليامنَ { :Eق َ
ال َر ِّب اغْ ِف ْر ليِ َو َه ْب ليِ ُم ْلك ًا ال
وقال ّ
َي ْن َب ِغي لأِ َ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي[}....سورة ّص :اآلية .]35
ِ ِ
ني}
الصالحِ ِ َ
وقال ّ
{ر ِّب َه ْب ليِ ُح ْك ًام َو َألحْ ْقني بِ َّ
عز وجلّ عىل لسان نبيه إبراهيمَ :E
[سورة الشعراء :اآلية .]83

((( ميزان الحكمة ج 4ص.514
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وقد تكررت يف سورة الشعراء آية {فَا َّتقُ وا ال َّل َه و َأ ِطيع ِ
ون} عىل لسان مخسة أنبياء
َ ُ

هم نوح ،وهود ،وصالح ،ولوط وشعيب ،Bحني كانوا يدعون الناس إىل طاعتهم،

وكانوا هم Bيرشحون أنفسهم للسلطة.

واملعصومون الذين نعتقد بإمامتهم وخالفتهم بعد رسول الله Aليسوا يف

عقيدتنا جمرد مفتني ومرشدين ،بل هم قادة كان جيب أن ختضع األمة هلم ،وأن يتسنموا

موقع السلطة واحلكم.

ومن هنا ،فإن ابتعاد العلامء والصاحلني عن ميدان السياسة واحلكم هو الذي

فسح املجال أمام العمالء واجلهلة واملنحرفني لكي يتسلطوا عىل رقاب املسلمني يف
هذه العصور ،وإذا كانت السلطة بيد غري امللتزمني والعارفني بالدين فلن تأخذ أحكام

اإلسالم وتعاليمه طريقها إىل التنفيذ والتطبيق ،لذا ورد عن رسول الله« :Aلتنقضن
عرى اإلسالم عروة عروة ،كلام انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأوهلن نقض

احلكم»(((.

يقول املرجع الديني السيد حممد الشريازي« :وأما التوهم بأن السياسة ليست من

اإلسالم وأن العامل الديني هو العارف بالتفسري والتاريخ اإلسالمي والفقه وما أشبه..

فقد كان من نرش املستعمر ،حيث أن علامء اإلسالم إذا انزووا عن امليدان تسنى للمستعمر
أخذ أزمة البالد ،وجعل القوانني التي ختدم الكفر والكفار ،عوض اإلسالم الذي فيه

العزة واالستقالل والنجاة وإ ّ
ال فقد كان الرسول واألئمة ـ عليهم الصالة والسالم ـ

كلهم يزاولون السياسة ،وكذلك شأن العلامء قبل دخول املستعمر البالد ،وهذه كتبهم
الفقهية وصفحات تارخيهم املرشق تنبئ عن بياهنم املسائل السياسية ،وتدخلهم يف
األمور ،كام ينبئ عن تدخلهم أحوال الرشيفني ،والفاضلني ،واملجلسيني ،والعامليني،

((( بحار األنوار ج28ص 40حديث.3
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والشريازيني وغريهم.(((»..

«جيب اضطالع العامل الديني بالعلم السيايس ،بل ذلك وظيفة كل متدين (عىل نحو

الوجوب الكفائي) وذلك ألنه يتوقف عليه إدارة أمور املسلمني بل إنقاذ املستضعفني
من براثن املستكربين ،ونرش اإلسالم ،وهداية الناس من الظلامت إىل النور ـ اللذان مها

واجبان أيض ًا ـ»(((.

أما حتديد الدور السيايس للفقيه وكيفية تصديه فذلك خيضع لطبيعة الظروف

واألوضاع التي تعيشها األمة ،فإذا متكن الفقيه من التصدي الكامل واملبارش إلدارة

دفة السياسة واحلكم فهو مطلوب ،وإن تعذر عليه ذلك ،واستطاع ممارسة دور التوجيه
واإلرشاف عىل احلاكمني ،كان من وظيفته ذلك ،وإذا مل تكن الظروف مهيئة هلذا املستوى

من التصدي وأمكن للفقيه املشاركة يف احلكم ضمن حكومة ائتالفية إلصالح ما يمكن

إصالحه تعينّ ذلك ما مل تكن له مضاعفات وأخطار غري حمتملة ،وأدنى درجة هي القيام
بدور النصيحة للحاكمني وإلفات نظرهم إىل االنحرافات التي حتدث والتأثري عليهم
باملقدار املمكن..

وإذا كانت األوضاع التي تعيشها األمة مرتدية سياسي ًا وبلغ االنحراف والظلم

باحلاكمني مداه بحيث ال يتمكن العلامء من القيام بأي دور أو تأثري سيايس إجيايب فال

بد حينئذ من التصدي ملعارضة السلطة والتخطيط والعمل ملقاومتها إما بأن يعلن الفقيه
ّ
موقفه املعارض وحيمل راية الثورة واجلهاد ،وإما بأن هييئ األرضية واألجواء املناسبة
ويدعم الناقمني والثائرين من وراء الستار إن اقتضت الظروف ذلك..

تلك هي أهم الصور واخليارات التي يمكن للفقيه أن يامرس عربها دوره السيايس

ويتصدى هلذه املسؤولية اخلطرية وبيشء من التوضيح يمكن احلديث هنا عن كل صورة
((( الشيرازي :محمد الحسيني/الفقه ـ السياسة/ص/73الطبعة السادسة1987م/دار العلوم ـ بيروت.
((( المصدر السابق ص.48
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من تلك الصور:

 /1الفقيه حاك ًام

السلطة واحلكم هي أخطر مقام يف املجتمع فيجب أن يتصدى هلا األفضل من بني

أبنائه ،والفقيه اجلامع للرشائط هو األوىل واألجدر هبذا املقام ،ولذلك كانت النصوص
الدينية تؤكد ذلك ،كمقولة عمر بن حنظلة حيث قال« :سألت أبا عبدالله Eعن رجلني

من أصحابنا بينهام منازعة يف دين أو مرياث ،فتحاكام إىل السلطان أو إىل القضاة أحيل

ذلك؟ فقال :من حتاكم إليهم يف حق أو باطل فإنام حتاكم إىل الطاغوت ،وما حيكم له فإنام
يأخذ سحت ًا وإن كان ً
خطأ ثابت ًا له ،ألنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به،
الطاغُ ِ
{ي ِر ُيدونَ َأ ْن َي َت َحاكَ ُموا إِلىَ َّ
وت َو َق ْد ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ْكفُ ُروا بِ ِه} ،قلت:
قال الله تعاىلُ :
فكيف يصنعان؟ قال :ينظران إىل من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا
وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به حك ًام فإين قد جعلته عليكم حاك ًام ،فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبله منه فإنام استخف بحكم الله ،وعلينا ر ّد ،والرا ّد علينا الرا ّد عىل الله،

حد الرشك بالله»(((.
وهو عىل ّ

وعن أمري املؤمنني Eقال« :قال رسول الله« :Aاللهم ارحم خلفائي» ،قيل :يا

رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال :الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي»(((.

وجاء عن اإلمام املهدي« :Pوأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا

فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم»(((.

وورد عن أمري املؤمنني Eقوله« :العلامء حكام عىل الناس»(((.

((( المنتظري :الشيخ حسين علي/دراسات في والية الفقيه ج1ص/427الطبعة الثانية 1409هـ/الدار
اإلسالمية ـ بيروت.
((( المصدر السابق ص.461
((( المصدر السابق ص .478
((( المصدر السابق ص.483
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وروي يف (حتف العقول) عن أيب عبدالله احلسني Eيف خطبة طويلة خياطب

هبا علامء عرصه قال« :وأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو
كنتم تشعرون ،ذلك بأن جماري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء بالله األمناء عىل

حالله وحرامه .فأنتم املسلوبون تلك املنزلة ،وما سلبتم ذلك إ ّ
ال بتفرقكم عن احلق
واختالفكم يف السنة بعد البينة الواضحة ولو صربتم عىل األذى وحتملتم املؤنة يف ذات
الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ،ولكنكم مكنتم الظلمة من

منزلتكم.(((»..

انطالق ًا من هذه النصوص وأدلة أخرى غريها فإن عىل الفقيه العمل والتحرك

باجتاه موقع السلطة واحلكم ،وعىل األمة أن ال تسلم زمام أمرها إ ّ
ال إىل فقيه جامع

للرشائط.

يقول املرجع الديني السيد حممد الشريازي:

«الظاهر استحباب السعي من العامل اجلامع للرشائط لنيل منصب الرئاسة يف

الدولة اإلسالمية بقصد إقامة األحكام إذا كان يرى نفسه أكفأ من غريه ،أو أراد طلب
َس المْ ُت َن ِ
اف ُسونَ .}...
الثواب ،قال سبحانه يف ذلكَ { :ف ْل َي َت َناف ِ َ
وقال عيل« :Eلوال حضور احلارض وقيام احلجة بوجود النارص وما أخذ الله عىل

العلامء أن ال يقاروا عىل كظة ظامل وال سغب مظلوم أللقني حبلها عىل غارهبا» مما يدل عىل
وجوب القيام باألمر مع املكنة ،فإن كان واحد ًا وجب عليه عين ًا وإن كان متعدد ًا وجب
عليه كفاية ،فإن يف ذلك أسوة باألنبياء واألئمة حيث طلبوا احلكم ،باإلضافة إىل أنه مقدمة
إقامة الدين ونرش العلم وقطع دابر الظلمة ،قال تعاىلِ َ :
ين.(((}...
يموا ِّ
الد َ
{أ ْن َأق ُ
 /2اإلرشاف عىل احلكم

((( المصدر السابق ص.485
((( الشيرازي:محمد الحسيني ،الفقه ـ الحكم في اإلسالم ص/62ط1987/6م/دار العلوم ـ بيروت.
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حينام ال تساعد الفقيه صحته اجلسمية أو ظروفه االجتامعية أو كفاءته وخربته

العملية عىل التصدي املبارش إلدارة دفة احلكم فإنه جييز من يراه قادر ًا أو مناسب ًا للقيام

هبذا الدور ،فتكون رشعية احلاكم الفعيل مستمدة ومنبثقة من إجازة الفقيه له ،ويأخذ
الفقيه دور املراقبة واإلرشاف ..وكأنموذج لذلك ما حصل للفقيه املشهور الشيخ جعفر

الكبري النجفي صاحب كشف الغطاء ( 1154ـ 1227هـ) فقد أجاز حلاكم إيران فتح
عيل شاه القاجاري ممارسة احلكم وإدارة شؤون احلرب وأثبت نص إجازته يف كتابه

كشف الغطاء باب اجلهاد(((.
 /3املشاركة يف احلكم

يف حال أن سنحت الفرصة للفقيه املشاركة يف حكومة قائمة بتويل بعض الوزارات

واملناصب أو إدارة بعض املؤسسات الرسمية ،فيستطيع من خالل تلك املشاركة تطبيق
املمكن من أحكام الله ،وتقليل انحرافات السلطة ،والدفاع عن حرمات الدين وحقوق

الناس ،ومل تكن يف املشاركة مضاعفات وأخطار ال تعادل هذه املكاسب املمكنة أو أمكن
ٍ
حينئذ
تاليف املضاعفات ولو تقسيم األدوار بني املؤمنني الواعني ،فإن املشاركة يف احلكم

تكون مطلوبة مفيدة.

يقول املرجع الديني السيد حممد الشريازي:

«أما املقاومة اإلجيابية يف أن يدخل اإلنسان يف احلكم ألجل اإلحسان إىل املسلمني،

واحلد من نشاط اجلائرين ،كام دخل يوسف الصديق Eوعمران والد موسى ،Eومؤمن
ّ

آل فرعون يف أحكام اجلائرين.

وكام دخل اإلمام أمري املؤمنني ،Eواحلسنان ،وسلامن ،وأبو ذر ،وعامر يف أحكام

الثالثة يف اجلملة (مع اعتقادهم أن اخلالفة كانت حق ًا لعيل Eدون اخللفاء الثالثة).

ودخل عيل بن يقطني يف وزارة هارون ،وكذلك داود الزريب ،وكان من ثقاة

((( األمين :السيد محسن ،أعيان الشيعة ج 4ص/100دار التعارف 1406هـ ـ بيروت.
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موسى بن جعفر ،Eوكذلك كان حممد بن إسامعيل بن بزيع يف الوزارة ،وكان من ثقاة

الكاظم ،Eوكان عبدالله النجايش والي ًا عىل األهواز من قبل املنصور ،وهو ثقة كتب
إليه اإلمام الصادق Eرسالة معروفة ،وكان عيل بن عيسى وحممد بن عيل ولده أمريين

بقم من قبل السلطان ومها ثقتان من ثقاة اهلادي ،Eوكان ابن السكيت مؤدب ًا البن
املتوكل وقد جره جتاهره بحب أهل البيت إىل قتله يف قصة مشهورة ،وكان جعفر بن

حممد بن األشعث مربي ًا ملحمد األمني ابن هارون العبايس ،ودخل اإلمام الرضا Eحكم
املأمون ،والظاهر أنه مل يكن خوف ًا من القتل ـ فإن القتل هلم عادة ـ بل ألجل هدم حكمه،

وإظهار اغتصابه وبيان جهله وعدم استحقاقه للخالفة»(((.
 /4النصيحة للحاكم

ترتبط قرارات احلاكم وترصفاته بأوضاع األمة ومستقبلها ،وأي خطأ وانحراف

يصدر عنه يرض بمصلحة األمة ككل ويتناىف مع قيم الدين وأهدافه ،وعىل املسلمني

حد ممكن للتأثري عىل قرارات احلاكم لتكون مطابقة
ويف طليعتهم العلامء السعي بأقىص ٍّ
ألحكام اإلسالم ومصلحة األمة ..وقد يكون للحوار والنصيحة واملوعظة تأثري حمتمل يف

بعض األحيان عىل احلاكمني ،وقد أمر الله نبيه موسى Eيف بداية األمر توجيه اخلطاب
ال ّلني اهلادئ لفرعون{ :اذ َْه َبا إِلىَ ِف ْر َع ْونَ إِ َّن ُه َطغَ ى * َفقُ وال َل ُه َق ْو ً
ال َل ِّين ًا َل َع َّل ُه َي َت َذكَّ ُر َأ ْو
يخَ ْشَ ى}[سورة طـه :اآليتان .]44-43
وكان أمري املؤمنني عيل Eينصح اخللفاء الذين سبقوه ويبدي هلم الرأي واملشورة

مع اعتقاده بأحقيته هو باخلالفة دوهنم ،كام كان يراسل معاوية بن أيب سفيان ويبعث

له املندوبني عنه ،وكذلك حيتفظ لنا التاريخ بمراسالت وحوارات لإلمام احلسنE

مع معاوية ،ومن اإلمام احلسني Eإىل يزيد ،وكذلك سائر األئمة Bكنصيحة اإلمام

حممد الباقر لعبدامللك بن مروان حول النقد اإلسالمي ،وموعظة اإلمام اهلاديE

((( الشيرازي /الفقه ـ الحكم في اإلسالم ص.242
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للمتوكل..

إن اللقاء مع احلاكم لتذكريه بمراعاة قوانني اإلسالم حلثه عىل احرتام حقوق

املواطنني ـ أو كتابة الرسائل والربقيات ،وإرسال الوفود واملندوبني إليه هبذا الصدد

قد يكون وسيلة مؤثرة أو حمتملة التأثري طبع ًا مع أخذ جممل الظروف واألوضاع بعني
االعتبار ،ودراسة املوقف الختيار أنسب الوسائل واألساليب يف التعامل مع احلاكمني.

وإن كثري ًا من العلامء ليرتدد يف القيام هبذا الدور انطالق ًا من فكرة عدم التدخل يف

الشؤون السياسية وختوف ًا من الرضر الذي قد يصيب شخصه أو لعدم االهتامم باملصلحة

العامة..

 /5اإلعداد للتغيري

فإذا كانت األمة تعيش واقع ًا سياسي ًا منحرف ًا لوجود حكم جائر ظامل ومل جتد

األساليب اهلادئة لتصحيح مساره ،فعىل املؤمنني الواعني ،والعلامء يف طليعتهم التفكري
والتخطيط لتغيري الواقع الفاسد ،الذي ال حيدث بالطبع إال بعد مرحلة من اإلعداد
والتهيئة برتبية الكوادر الكفؤة ،ونرش الثقافة السليمة ،وفضح الواقع الفاسد ،وتعبئة

األمة ضده ،وهذا ما كان يقوم به أئمة اهلدى Bيف مواجهة االنحراف والفساد الذي

أصاب األمة..

 /6إعالن املعارضة واجلهاد

غيهم ،ويتعمق االنحراف يف واقع األمة ،فال خيار أمام
حينام يتامدى احلاكمون يف ّ

األمة إ ّ
بد أن يأخذ الفقيه موقعه يف قيادة نضال األمة
ال الثورة والتمرد واملقاومة ،وهنا ال ّ
مقتدي ًا باإلمام احلسني بن عيل Eالذي يروي عن جده رسول الله Aقوله« :من رأى

سلطا ًنا جائر ًا مستح ً
ال حلرام الله ،ناكث ًا لعهد الله خمالف ًا لسنة رسول الله Aيعمل يف
عباد الله باإلثم والعدوان ،فلم يغيرّ عليه بفعل وال قول كان حق ًا عىل الله أن يدخله
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مدخله»(((.

ثالث ًا :الم�س�ؤولية االجتماعية
حيظى عامل الدين يف جمتمعاتنا بثقة شعبية والتفاف مجاهريي ،فاالنتامء الديني يف

نفوس الناس يدفعهم الحرتام العامل باعتباره رمز ًا للدين وحمام عنه ،والسرية األخالقية
الطيبة لعلامء الدين يف املجتمع جتعلهم موضع الثقة والتقدير ،كام أن تفرغ العامل وتوجهه

ملعاجلة القضايا الدينية التي هي موضع حاجة الناس ختلق ارتباط ًا مبارش ًا بينه وبني أفراد

املجتمع ملختلف مستوياهتم ..وإذا ما أضفنا لذلك تأثري التعاليم والتوجيهات املؤكدة

لتفضيل العامل ولزوم تقديره واحرتامه كان من الطبيعي أن يتمتع عامل الدين هبذه املكانة

املرموقة يف املجتمع.

ولكن هذه املكانة والوجاهة جيب أن يستثمرها العامل ملنفعة املجتمع ومصلحته

وخلدمة القيم اإلسالمية ..فمن املهام االجتامعية لعامل الدين تعزيز وحدة املجتمع وتقوية
متاسكه وتضامنه ببث قيم وتعاليم الوحدة والتعاون ومكافحة أسباب التفرقة والتمزق،
بالسعي إلصالح ذات البني الذي هو «أفضل من عامة الصالة والصيام»(((.

وكان اإلمام الصادق  Eيك ّلف تالمذته املنتهلني من علومه باملبادرة لعالج قضايا

اخلالفات بني املؤمنني وإن استلزمه نفقات مالية كام عن املفضل بن عمر قال :قال يل أبو

عبدالله « :Eإذا رأيت بني اثنني من شيعتنا منازعة فافتدها من مايل»(((.

وعادة ما يفهم من إصالح ذات البني اجلوانب الفردية الشخصية ،كاملصاحلة بني

الرجل وزوجته واألخ وأخيه واجلار مع جاره واملتشاركني يف عمل ما ..ولكن األهم
من ذلك هو الصلح والوئام بني الفئات والتجمعات التي قد حتدث بينها نزاعات بسبب

(((الطبري :محمد بن جرير ،تاريخ الطبري ج 7ص/300الطبعة الخامسة 1409هـ مؤسسة األعلمي ـ
بيروت.
((( نهج البالغة /الكتاب .47
((( ميزان الحكمة ج 5ص.363

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

289

اختالف فكري أو انتامء اجتامعي أو مصالح مادية أو مواقف سياسية ..وتعاين جمتمعاتنا

كثري ًا من مثل هذه اخلالفات والنزاعات ،واملطلوب من علامء الدين أن يكونوا دعاة
الوحدة والتعاون ومطفئ نريان الفرقة والتمزق.

وكم هو مؤمل ومؤسف أن يامرس العامل نقيض الدور املطلوب منه فيعبئ الناس

عىل بعضهم البعض ويشجع حالة اخلالف واالنقسام؟! إهنا صفة من صفات علامء
السوء والعياذ بالله.

ومن املهام االجتامعية لعامل الدين تشجيع تقدم املجتمع املسلم يف خمتلف املجاالت

فالتنمية االقتصادية والرعاية الصحية واإلبداع العلمي والنشاط االجتامعي ليس بعيد ًا

عن اهتامم عامل الدين ،ألن الدين يريد ألبنائه وللبرشية مجعاء حياة سعيدة كريمة من
ِ
اس َت ِج ُيبوا
{يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
خالل االستفادة من ثروات الكون وخرياته ،يقول تعاىلَ :
ين َآم ُنوا ْ
للِهَّ ِ ولِلرس ِ
ول إِ َذا َد َعاكُ ْم لمِ َا يحُ ْ يِ ُ
{م ْن َع ِم َل
يك ْم}[سورة األنفال :اآلية  . ]24ويف آية أخرىَ :
َ َّ ُ
ِ
َصالحِ ًا ِم ْن ذَكَ ٍر َأ ْو ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َف َل ُن ْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن َما
كَ ا ُنوا َي ْع َم ُلونَ }[سورة النحل :اآلية .]97

كام أن من وظائف العامل اجتامعي ًا :رعاية الفقراء واملحتاجني بتقسيم احلقوق الرشعية

يف أوساطهم وحض األثرياء واملتمكنني عىل مساعدهتم ،وقد كان األئمة الطاهرونB
يتصدون بشكل مبارش لقضاء حوائج املحتاجني وخدمة الفقراء واملساكني .فعن سعيد بن

قيس اهلمداين أنه رأى أمري املؤمنني علي ًا Eيوم ًا يف شدة احلر ،يف فناء حائط ،فقال :يا

أمري املؤمنني هبذه الساعة؟ قال :ما خرجت إ ّ
ال ألعني مظلوم ًا أو أغيث ملهوف ًا(((.

وعن هشام بن سامل قال :كان أبو عبدالله الصادق Eإذا أعتم وذهب من الليل

شطره ،أخذ جراب ًا فيه خبز وحلم والدراهم ،فحمله عىل عنقه ،ثم ذهب إىل أهل احلاجة،
((( العكبري البغدادي :الشيخ المفيد اإلمام أبي عبدالله محمد بن محمد النعمان/اإلختصاص ص/ 157
الطبعة السابعة 1425هـ /مؤسسة النشر اإلسالمي ـ قم.
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من أهل املدينة ،فقسمه فيهم وال يعرفونه ،فلام مىض أبو عبدالله Eفقدوا ذلك فعلموا

أنه كان أبو عبدالله(((.

تلك كانت أهم معامل الدور القيادي لعلامء الدين يف األمة ،وقد حفل تارخينا

املايض واملعارص بنامذج وقدوات رسالية من علامء الدين القياديني ،الذين نذروا حياهتم
وكرسوا وجودهم وبذلوا جهودهم لتحمل املسؤولية اخلطرية املناطة هبم يف الدفاع عن

الدين وخدمة األمة.

وتأيت شخصية الفقيه املجاهد الشيخ حسني عيل البدر القطيفي ()1334-1278

يف الطليعة من تلك النامذج والقدوات الرسالية لتارخينا املعارص.

فقد جتاوزت شخصيته حدود منطقته وبلده وامتد دوره وتأثريه القيادي الرسايل

خمتلف أقطار األمة اإلسالمية كاهلند والعراق وليبيا إضافة إىل موطنه القطيف يف اجلزيرة
العربية ،ذلك أن الشخصية اإلسالمية ال ختضع ملنطق التجزئة الذي فرضه االستعامر

والتخلف عىل بالد املسلمني .واملسلم يعترب نفسه مسؤو ً
ال ومعني ًا لكل ما حيدث يف أي

بلد إسالمي وألي جمتمع مسلم فاملسلمون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت

له سائر األعضاء بالسهر واحلمى ،ومن أصبح ومل هيتم بأمور املسمني يف أي مكان كانوا

فليس بمسلم.

وما أحوجنا يف هذا املقطع الزمني باخلصوص إىل مت ّثل ودراسة حياة الشخصيات

القيادية الرسالية من علامء الدين لنستلهم من مواقفهم ونضاالهتم الدروس والعرب التي
تنفعنا يف املعركة الشاملة ضد التخلف والتبعية وهيمنة املستكربين والظاملني..

ومع أمهية األدوار التي قام هبا الفقيه البدر يف مناطق عديدة ويف فرتة حرجة من

التاريخ احلديث إ ّ
ال أن شخصيته تكاد تكون مغمورة جمهولة يف أوساط العلامء املجاهدين
والثوار الرساليني.

((( بحار األنوار :ج 47ص 38حديث .40
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ومن هنا تأيت قيمة اجلهد الكبري الذي بذله األخ فؤاد األمحد مؤلف هذا الكتاب

القيم لدراسة حياة وشخصية الفقيه البدر.

شاب يتدفق إيامن ًا ومحاس ًا يف خدمة العقيدة والوطن ،هجر بالده
واملؤلف الكريم ّ

وموطنه لينتهل من نمري العلم واملعرفة وليشارك يف الدفاع عن قضايا األمة ،وبإخالصه

واجتهاده أحرز مرتبة فكرية وأدبية عالية ولطاملا أحتف العديد من الصحف واملجالت

وإن أميل لوطيد فيه ويف أمثاله من
اإلسالمية بأبحاثه ومقاالته الثقافية والسياسية النافعةّ ،
الشباب الرساليني ،بأن يبعثوا النهضة العلمية واألدبية يف بالدنا من جديد ،وأن يسمعوا

العامل صوت هذه املنطقة املجهولة املهملة التي تزخر بالكفاءات والطاقات ،وتفخر

بتاريخ علمي عريق غري أن الظروف السياسية احلارضة تفرض عىل هذه املنطقة حصار ًا

إعالمي ًا وقمعي ًا فكري ًا ال مثيل له يف العامل املعارص.

يمن عىل شعبنا باحلرية والكرامة.
عسى الله أن ّ
يبدل سوء حالنا بحسن حاله وأن ّ

القيم،
وشكر ًا لألخ املؤلف عىل جهوده الطيبة التي بذهلا يف إعداد هذا الكتاب ّ

وننتظر منه املزيد من اإلنتاج الفكري واألديب ،زاده الله توفيق ًا ونشاط ًا وك ّثر يف شباب

جمتمعنا أمثاله.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

حسن الصفار
1410/10/27هـ

ً
معقبا عىل مكاشفات العبيكان
الشيخ الصفار

(((

Qان�شغلت الأمة بخالفاتها المذهبية على ح�ساب التنمية
والتقدم العلمي والتكنولوجي.
Qهناك �إجماع من علماء ال�شيعة على القول ب�صيانة
القر�آن عن الزيادة والنق�صان

كنت وال أزال متفائ ً
ال بأن األمة اإلسالمية يف هذا العرص أقرب إىل جتاوز

الرصاعات املذهبية منها يف أي عرص مىض.

فرغم فظاعة املشهد العراقي واملحاوالت املستميتة إليقاد نار الفتنة الطائفية،

إال أهنا واحلمد هلل مل يتوفر هلا حتى اآلن غطاء ديني ،وال تربير رشعي ،من قبل أي من

املرجعيات اإلسالمية سنية وشيعية ،بل إن ما حصل هو عىل العكس من ذلك حيث
أكدت خمتلف املرجعيات الدينية داخل العراق وخارجه رفضها و حتريمها لالحرتاب
الطائفي ،والعدوان عىل املواقع الدينية من مساجد ومراقد رشيفة.

وما يعزز التفاؤل أكثر هو بروز املزيد من األصوات الواعية املخلصة التي تدعو

((( المدينة :صحيفة يومية سعودية ،ملحق الرسالة ،بتاريخ  24صفر 1427هـ الموافق  24مارس
2006م.
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إىل احلوار والتقارب بني أبناء األمة عىل اختالف مذاهبهم من السنة والشيعة ،وترفض

منحى التكفري والتهريج وتبادل االهتامات.

وخاصة حينام تنطلق هذه األصوات من الوسط السلفي يف اململكة العربية

السعودية ،هذا الوسط الذي كان يسوده التحفظ واحلذر سابقا جتاه دعوات احلوار

والتقارب املذهبي.

فقد نقلت جريدة الرشق األوسط يف عددها الصادر يوم اجلمعة  17صفر

1427هـ عن فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلامء يف اململكة دعوته
إىل حوار ديني يشمل إىل جانب املذاهب األربعة الشيعة والصوفية ،وعبرّ عنهم بإخواننا
من الفرق اإلسالمية األخرى ،وأكد أنه ال يوجد ما يمنع اللقاء واحلوار ولكن من يقوم
بقرع اجلرس؟ حسب قول فضيلته .مما يعني أن األمر لديه قد جتاوز القبول واملوافقة إىل

استنهاض اهلمم لتحقيقه.

ويف ذات اليوم اجلمعة  17صفر 1427هـ طالعتنا جريدة املدينة بكالم واضح

رصيح لفضيلة الشيخ عبد املحسن العبيكان املستشار بوزارة العدل وعضو جملس
الشورى عن رضورة احلوار والتقارب املذهبي ،وخاصة عىل الصعيد الوطني ،ضمن

احللقة الثانية من مكاشفاته اجلريئة يف ملحق الرسالة التي أجراها األستاذ عبد العزيز
قاسم ،بل حتدث فضيلة الشيخ العبيكان عن مبادرة وخطوات عملية يقوم هبا عىل هذا

الصعيد.

كام ملست مثل هذا التوجه يف لقاءات أخرى كاجتامعي مع فضيلة الدكتور الشيخ

سلامن العودة أثناء اللقاء األول والثاين للحوار الوطني ،ولقائي مع فضيلة الشيخ
الدكتور عايض القرين ،وجاءت زيارة الدكتور الشيخ عوض القرين للقطيف (بتاريخ

 5شعبان 1425هـ املوافق  19سبتمرب 2004م) واجتامعه يف منزيل بعدد كبري من علامء
وشخصيات الشيعة يف القطيف واألحساء وما ختلله من كلامت ومداخالت لتؤكد هذه
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الرغبة الصادقة ،يف جتاوز حالة القطيعة والرصاع ،إىل مرحلة التواصل واحلوار.

تفضل فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرمحن الزنيدي بدعويت إىل منزله يف
وقد ّ

الرياض عىل هامش مهرجان اجلنادرية هلذا العام حيث التقيت عىل مائدته الكريمة

ببعض األفاضل املهتمني بقضايا األمة ومصلحة الوطن ،ودار احلديث بيننا حول مسألة

تلمس املشرتكات بني أبناء األمة وهي كثرية ،واحلوار حول نقاط اخلالف ليعرف كل
ّ
طرف وجهة نظر الطرف اآلخر وأدلته عليها.

بد
والذي بدا يل من خالل هذه اللقاءات وأمثاهلا أن هناك ثالث مسائل أساسية ال ّ
من معاجلتها لتنطلق مسرية احلوار والتقارب بالشكل الصحيح:
املسألة األوىل :التعارف املبارش والفهم املتبادل ،فمن املؤسف جد ًا ،أن جتد االعتامد

يف أوساط بعض العلامء والدعاة عىل النقوالت والشائعات لتكوين الصورة عن الطرف

اآلخر واحلكم عليه من خالهلا.

مع أن املوضوعية تقتيض البحث عن حقيقة رأي الطرف اآلخر من مصادره

املعتمدة ومرجعياته البارزة.

ويف أحيان كثرية يلجأ البعض إىل االستشهاد بام ورد يف تراث هذا املذهب أو ذاك،

علام بأن تراث خمتلف املذاهب فيه الغث والسمني واملقبول واملرفوض ،واملشهور والرأي

الشاذ.

وال يصح إلزام أتباع مذهب بام مل يلتزموا به ومل يقروا باعتامده يف مذهبهم ،أو ألن

قلة منهم يرونه ،بينام مشهور املذهب غري ذلك.

لقد واجهت كثري ًا من التساؤالت يف أوساط إخواننا أهل السنة عن بعض املرويات

يف جماميع األحاديث الشيعية ،فكنت أوضح هلم أن الشيعة ال يقبلون كل ما ورد يف هذه

املجاميع وال يلتزمون به ،وال يعتربون هذه املجاميع صحاح ًا ،وأوثقها عندهم كتاب
(الكايف) ومع ذلك فإن علامء احلديث من الشيعة صححوا منه ( )5072مخسة آالف
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واثنني وسبعني حديث ًا من أصل ( )16199ستة عرش ألف ومائة وتسعة وتسعني حديث ًا.
وكتب العالمة املجليس (تويف 1111هـ) رشح ًا ألحاديث (الكايف) حتت عنوان (مرآة

العقول يف رشح أخبار آل الرسول) ،أشار فيه إىل مرتبة كل حديث من حيث الصحة
والضعف ،وهو مطبوع ومنشور.

يرصون عىل إثارة القول بتحريف القرآن عند
كام أن بعض إخواننا أهل السنة ّ

الشيعة ،لوجود رأي شاذ بذلك بني علامئهم ويف مرويات أهل السنة مثل ذلك ،مع إمجاع
علامء الشيعة عىل القول بصيانة القرآن عن الزيادة والنقصان ،كام أعلنوا ذلك يف تفاسريهم

القديمة كالتبيان للشيخ الطويس (تويف 460هـ) وجممع البيان للطربيس (من أعالم
القرن السادس اهلجري) وتفاسريهم اجلديدة كامليزان يف تفسري القرآن للطباطبائي (تويف

1402هـ) والبيان يف تفسري القرآن للخوئي (تويف 1413هـ) .كام ألف بعض علامئهم
كتب ًا خمصصة إلثبات عدم حتريف القرآن مثل كتاب (صيانة القرآن من التحريف) للشيخ
حممد هادي معرفه ،وكتاب (الربهان عىل عدم حتريف القرآن) للسيد مرتىض الرضوي،

وكذلك احلال يف بعض ما يثار من تساؤالت وإشكاالت.

ومن أواخر الشواهد عىل ذلك مناقشتي مع فضيلة الدكتور الشيخ وهبة الزحييل

رئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه يف جامعة دمشق الذي أحرتم علمه وفضله

وكتاباته القيمة ،التقيته يف البحرين عىل هامش مؤمتر الشيخ ميثم البحراين (بتاريخ -28

2005/11/29م) وسألته عام ذكره يف كتابه (الفقه اإلسالمي وأدلته) من أنه (ذهب
﴿م ْث َنى َو ُث َ
ال َث
الظاهرية و اإلمامية إىل أنه جيوز للرجل أن يتزوج تسعا ،أخذا بظاهر اآلية َ

اع﴾ فالواو للجمع ال للتخيري ،أي يكون اجلموع تسعة) ومل يسند الرأي إىل مصدر
َو ُر َب َ

(ج 7ص  166الطبعة الثالثة) .وقلت له إنني راجعت تفاسري الشيعة فوجدهتا تؤكد أن
الواو للتخيري ال للجمع ،وراجعت مصادر الفقه عند الشيعة فلم أجد فيها واحد ًا يقول

بذلك ،فعن أي مصدر أخذت هذا القول؟ فوعدين بالبحث والتصحيح.
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ما أريد قوله هو احلاجة إىل تصحيح الفهم عن بعضنا بعض ًا ،واملوضوعية يف قراءة

اآلخر والتعرف املبارش إليه ،فإن ذلك خيترص لنا طريق احلوار ويساعدنا عىل التقارب.

املسألة الثانية :االستعداد لقبول االختالف يف الرأي ،فمقتىض تعدد املذاهب هو

تعددية اآلراء ،وقد ألفت األمة االختالف يف الرأي منذ عهد الصحابة والتابعني وتابعي
التابعني وإىل يومنا هذا ،ويكفي االتفاق يف أصول العقيدة وأركان اإلسالم وفرائضه ،أما
التفاصيل العقدية والفروع الفقهية فميدان االختالف فيها واسع عند األئمة واملجتهدين،

ال يخُ رج من امللة وال يستوجب التكفري ،وال يربر القطيعة والعدوان.

إن البعض يتحدث عن املذاهب األخرى وكأنه يريد إلزامها بنهجه ومذهبه ،وإال

فال جدوى من اللقاء واحلوار!! إن بعض علامء أهل السنة يقولون> :ال يمكن االحتاد
والتعاون بني املسلمني إال عىل منهج أهل السنة واجلامعة< ،وبعض علامء الشيعة يقولون:

>ال يمكن االحتاد والتعاون إال عىل منهج أهل البيت ،Bوالصحيح أنه يمكن االحتاد
والتعاون عىل األصول واملشرتكات الدينية التي جيمع عليها الطرفان ،ومن أجل املصالح

التي هتمهام ،مع احتفاظ كل طرف بقناعاته ومتبنياته ،وكام قيل :نتعاون يف ما اتفقنا عليه
ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه.

إن عهود اخلالف والفرقة ومعارك النزاع والرصاع كانت من وحي عقلية الوصاية

عىل اآلخرين ،وحماولة فرض الرأي عليهم ،وقد رأينا نتائج ذلك يف الواقع السيئ الذي

تعيشه األمة ،ويف عدم قدرة أي طرف عىل إلغاء اآلخر ،فأهل السنة موجودون ،والشيعة

موجودون ،و اإلباضية موجودون ،ومل يستطع أي طرف أن يلغي اآلخر ،فلنتعامل مع
الواقع القائم ،ولنركز عىل األصول واملصالح املشرتكة ،ولنتجه لبناء أوطاننا وجمتمعاتنا،

فقد انشغلنا بخالفاتنا املذهبية كثري ًا ،عىل حساب التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي
الذي سبقتنا إليه أمم األرض وشعوب الدنيا بمسافات كبرية ،وأصبحنا أمة مستضعفة،

تعاين من االستبداد والتخلف الداخيل ،وتنتهك حرماهتا القوى اخلارجية ،حيث
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تعربد الغطرسة الصهيونية يف فلسطني ،واالحتالل األمريكي يف العراق وأفغانستان،
والتهديدات املوجهة إىل خمتلف البلدان اإلسالمية بمختلف العناوين واملربرات ،ووصل

احلال إىل االستهزاء بنبينا األكرم حممد Aواإلساءة إىل مقامه العظيم بالرسومات املخزية
التي نرشهتا الصحف الدنامركية والنروجيية وغريها.

فهل يقبل منا الرشع أو العقل أن نبقى منشغلني بخالفات أكل عليها الدهر

ورشب ،وأن نعطي الفرصة لألعداء ليشقوا صفوفنا من خالل هذه اخلالفات ،وليغزوا

أوطاننا بشعار محاية هذه األقلية املذهبية أو تلك ،أو بمربر الدفاع عن احلريات الدينية

وحقوق اإلنسان؟

املسألة الثالثة :مدى اجلرأة يف إعالن الرأي واختاذ املوقف ،فكثري من علامء السنة

والشيعة يدركون رضورة التجاوز لواقع اخلالف املذهبي ،لكن األجواء املحيطة هبم من
مجهور األتباع الذين تربوا عىل أساس املفاضلة مع اآلخر ،والتعبئة ضده والتحريض

عىل كراهيته ،جتعل املبادرة للتواصل مع اآلخر وإعالن الرأي االجيايب جتاهه أمرا بالغ

الصعوبة عىل بعض العلامء.

كام أن الساحة الدينية للشيعة والسنة ال ختلو من حاالت املنافسة الداخلية بني

االجتاهات والشخصيات الدينية ،وخيشى العلامء الراغبون يف االنفتاح عىل اآلخر،

استغالل منافسيهم لألمر يف ساحتهم الداخلية ،للتشكيك يف صالبتهم املذهبية ،وقد

التقيت شخصي ًا مع بعض العلامء من السنة والشيعة ووجدت لدهيم رؤية طيبة يف هذا

االجتاه ،لكنهم كانوا يعتذرون عن إعالن رأهيم أو إظهار عالقتهم وتواصلهم مع علامء
من املذهب اآلخر ،مراعاة ملشاعر مجهورهم ،وخوفا من استغالل منافسيهم.ومع تفهمي

لظروفهم ألين مررت بنفس املعاناة والزلت أعيشها ،لكني أعتقد برضورة أن يتحىل
العامل بقوة الشخصية واجلرأة يف إعالن ما خيدم مصلحة الدين والوطن .وعليه أن يرتقي

يسف معهم ،فهو الذي يقود اجلمهور ال أن ينقاد إليه.
بمستوى مجهوره ال أن ّ
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ومما يشجع عىل املبادرة واجلرأة يف موضوع الوحدة والتقارب أن األجواء العامة يف

األمة تصب يف خدمتها وتدفع باجتاهها ،واملعارضون لذلك تتقلص مساحتهم يوم ًا بعد

آخر .وخاصة بعد أن تبنى خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبد العزيز حفظه
الله قضية احلوار الوطني ،وأعطاها الكثري من دعمه ورعايته .وبعد أن أصدرت قمة
مكة االستثنائية بياهنا يف العام املنرصم الذي أكد االعرتاف بكل مذاهب األمة القائمة من

السنة والشيعة وغريها.

إنني أكرر شعوري بالتفاؤل ،وحيدوين األمل لتحقيق ما تطلع إليه املخلصون

من علامء األمة وأبنائها عىل مر العصور من الوحدة والتقارب ،وأشكر لفضيلة الشيخ

عبداملحسن العبيكان إقدامه وجرأته عىل إعالن املوضوع وطرحه ،كام أشكر لألخ الكريم
األستاذ الالمع عبد العزيز قاسم توظيفه لدوره الصحفي الثقايف يف خدمة قضايا األمة
والوطن ،كام ال أنسى تقديم وافر الشكر واالمتنان لصاحب السمو امللكي األمري تركي

بن طالل بن عبدالعزيز عىل مبادرته الكريمة واهتاممه هبذا الشأن الوطني اإلسالمي

اخلطري جزاه الله خري اجلزاء وجعله يف ميزان أعامله وحسناته.

اإلمام شرف الدين وثقافة التسامح

(((

بعد خمسين عام ًا من رحيل اإلمام شرف الدين ،ال زالت شخصيته حاضرة في

وعي األمة ووجدان أبنائها المخلصين ،وال زالت آراؤه ومواقفه مصدر إلهام ودافع

انطالق في ساحة اإلصالح الديني ،والتغيير االجتماعي.

مهمة ،وقضية
ذلك ألن شخصيته العظيمة ارتبطت يف تاريخ األمة املعارص برسالة َّ

خطرية ،ال زالت تفرض نفسها عىل الواقع الديني والسيايس لألمة ،هي قضية العالقة
بني أتباع املذاهب اإلسالمية املختلفة ،وخاصة بني السنة والشيعة.

هذه العالقة املرتبكة املضطربة يف أكثر فصول التاريخ ،وال زالت حتى اللحظة

((( بحث قدمه سماحة الشيخ حسن الصفار ضمن المحور الثاني الذي كان تحت عنوان (الحوار كمنهج
للتعامل مع االختالف) في المؤتمر العالمي لتكريم اإلمام شرف الدين المنعقد في بيروت خالل
الفترة  19-17مايو 2006م.
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الراهنة مصدر بالء وشقاء لألمة ،بام تفرزه من حاالت خصام واحرتاب ،تستنزف اجلهود
والطاقات ،ومتزق وحدة املجتمعات واألوطان ،وتعطي الفرصة للنفوذ األجنبي.

لقد أدرك اإلمام رشف الدين خطورة هذه القضية ،ورأى قلة املبادرين لالهتامم

هبا من علامء األمة ،فتصدى لتحمل املسؤولية ،وأمسك هبذا امللف الشائك ،مستنفر ًا

كل قدراته العلمية واألدبية ،موظف ًا مكانته االجتامعية املرموقة ،مسخر ًا حركته ونشاطه
العميل ،من أجل نزع فتيل النزاع والرصاع املذهبي ،وتصحيح مسار العالقة بني طوائف

األمة.

يقول Dيف مقدمة كتابه (الفصول املهمة يف تأليف األمة) ( :ال تتسق أمور

العمران ،وال تستتب أسباب االرتقاء ،وال تنبت روح املدنية ،وال تبزغ شموس الدعة من
أبراج السعادة ،وال نرفع عن أعناقنا نري العبودية بيد احلرية ،إال باتفاق الكلمة ،واجتامع
األفئدة ،وترادف القلوب ،واحتاد العزائم ،واالجتامع عىل النهضة بنواميس األمة ،ورفع

كيان امللة ...أما إذا كانت األمة أوزاع ًا متباينة ،وشيع ًا متباغضة ،الهية بعبثها ،غافلة عن

رقيها ،لتكونن حيث منابت الشيح ،ومهايف الريح ،أذل األمم دار ًا ،وأجدهبا قرار ًا...
ِ
ِ
حذار من بقاء الفرقة ،وتشتت األلفة ،واختالف الكلمة ،وتنافر األفئدة) انتهى
فحذار
كالمه.D

وإذا كان النزاع واالحرتاب الداخيل بني أبناء األمة سيئ ًا ومقيت ًا حتت أي عنوان

حصل ،فإن األشد سوء ًا ومقت ًا ما كان منه بعنوان ديني ،ومن منطلق خالف مذهبي.

ذلك أن الدافع الديني يشكل قوة هائلة يف أعامق نفس اإلنسان املسلم ،فإذا وظفت

هذه القوة يف اجتاه اخلصام والنزاع الداخيل ،فإهنا تنتج أسوأ الرصاعات ،وأفظع حاالت
العنف والتدمري.

كام أن االحرتاب بني أهل الدين باسم الدين ،وممارسة العنف املتبادل حتت ظل

شعاراته وراياته ،يقدم صورة شوهاء عن الدين أمام الرأي العام العاملي ،ويحُ دث ردة
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فعل خطرية يف أوساط أبناء األمة وأجياهلا الصاعدة.

وقد شهدت الساحة اإلسالمية يف السنوات األخرية تصعيد ًا خطري ًا عىل مستوى

العنف الطائفي ،يف أكثر من بلد إسالمي كباكستان وأفغانستان والعراق.

إن هذا التصعيد الطائفي اخلطري ،الذي هيدد األمن واالستقرار يف املنطقة كلها،

وينذر بتمزيق أوصال األمة من جديد ،مل حيدث من فراغ ،ومل حيصل فجأة دون مقدمات،

بل انبثق من أرضية خطاب مذهبي متطرف ،واستند إىل ثقافة طائفية حتريضية شارك يف

صناعتها خمتلف األطراف ،بنسب متفاوتة.

لقد أعادت سنوات احلرب العراقية اإليرانية إنتاج ثقافة التحريض عىل الكراهية

بني السنة والشيعة ،بعد أن كادت األمة أن تتجاوز هذه العصبية البغيضة ،بفعل جهود

العلامء املصلحني من دعاة التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،وكان لإلمام رشف الدين
موقع الصدارة من هذه اجلهود ،وبفضل عامل آخر هو انشغال العامل اإلسالمي بمواجهة
االحتالل والعدوان اإلرسائييل.

يف سنوات احلرب العراقية اإليرانية (1988-1980م) تبلور خطاب التطرف

وضخت يف ساحة األمة ثقافة طائفية مرعبة ،حيث كان طالب اجلامعات
املذهبي،
ّ
اإلسالمية يف بعض دول املنطقة يتبارون يف كتابة البحوث ذات اإلثارة الطائفية ،ليكسبوا

هبا و ّد أساتذهتم وعامدات كلياهتم ،واجلهات السياسية من ورائهم ،ولينالوا عربها
الدرجات العلمية بيرس وسهولة.
وطبعت آالف الكتب ،وماليني التسجيالت الصوتية ،وصدرت خمتلف الفتاوى،

واستخدمت بعض منابر اجلمعة ووسائل اإلعالم ،يف جمال التعبئة والتحريض الطائفي،

وكان بعض أئمة اجلمعة يدعو يف ختام خطبته باهلالك عىل أبناء الطائفة اإلسالمية األخرى
إىل جانب دعائه عىل الكفار واملرشكني.

لكن احتالل صدام للكويت ،وهتديده لدول املنطقة ،وما أعقب ذلك من حترير
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الكويت بقيادة قوات التحالف ،قلب األوضاع واملعادالت رأس ًا عىل عقب ،وترتب عىل

ذلك جتميد مفاعيل الشحن الطائفي ،دون إلغائها والتخلص منها ،فقد حتسنت العالقات
بني دول املنطقة واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وهدأت أصوات املعارضة الشيعية يف
أكثر من بلد خليجي عىل إثر حوارات وانفراجات بينها وبني األنظمة احلاكمة.

وانحرس خطاب التحريض الطائفي إىل حد كبري ،عدا بعض اإلثارات اجلانبية

واألصوات الشاذة من أوساط متشددة يف هذا الطرف أو ذاك .وانتعشت آمال املصلحني

ودعاة التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،لدفع ساحة األمة نحو الوحدة والوئام،

ومواجهة حتديات التنمية والعوملة ،وجتاوز االنشغال باخلالفات املذهبية التي أكل عليها

الدهر ورشب.

حتى جاء االحتالل األمريكي للعراق ضمن مرشوع اهليمنة عىل املنطقة ،وإعادة

تشكيل األوضاع السياسية فيها ،وتفجرت آثار السياسة الطائفية القمعية للنظام العراقي
الزائل ،فانزلقت الساحة العراقية نحو رصاع واقتتال طائفي ،فتح الباب من جديد أمام

خطاب التحريض والتعبئة الطائفية يف املنطقة كلها.

حاليا أكثر خطورة من املايض ،حيث تتكئ خمتلف األطراف عىل
ويبدو أن األمر ًّ

جتربة سابقة يف إدارة الرصاع ،ومتتلك خمزون ًا من ثقافة التعبئة والتحريض ،وموازين القوة
طرأ عليها يشء من التعديل والتغيري يمنح كل جهة قدرة أكرب عىل املواجهة والصمود،

واألخطر من كل ذلك دخول عنرص العنف واإلرهاب يف معادلة الرصاع الطائفي،
ووجود إرادات سياسية دولية وإقليمية الستثامره يف خدمة أغراضها وتوجهاهتا.

وهنا يأيت دور اخلطاب الديني يف الدائرة املذهبية ،فهو الذي يمكن أن يلعب دور

الصاعق يف تفجري الرصاع الطائفي ،حني يأخذ منحى التعبئة والتحريض ،كام يستطيع

أن يقوم بدور صامم األمان ودرع الوقاية حني يبشرّ بقيم الوحدة والتسامح ،ويذكر األمة

بقضاياها الكربى.

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

305

وهذا هو املفصل احلساس الذي أمسك به اإلمام رشف الدين ،حيث وجه األنظار

إىل أمهية ترشيد اخلطاب املذهبي ،وختليصه من شوائب العصبية واالنفعالية ،لريتقي
بوعي اجلمهور إىل أفق االنفتاح ،والقبول بالتعددية املذهبية ،والقراءة املوضوعية لآلخر،

واحرتام حرية الرأي ،وااللتزام بحقوق اإلنسان وحقوق األخوة اإلسالمية.

إن اجلهات املنتجة للخطاب الديني من فقهاء وعلامء وخطباء ضمن خمتلف

املذاهب ،هي التي تتحمل بشكل رئيس مسؤولية واقع العالقات املذهبية بني أبناء األمة.

باعتبارها مصدر الفتوى والتوجيه للجمهور.

صحيح أن هناك عام ً
سياسيا من الداخل واخلارج يفرض تأثريه ،لكن توظيف
ال
ًّ

للحس املذهبي ،رهن بمدى استجابة اخلطاب الديني ونوعية
هذا العامل السيايس
ّ
اهتامماته وتوجهاته.
ويمكننا أن نرصد ثالثة اجتاهات ملواقف اجلهات الدينية من إشكال العالقات

املذهبية:

االجتاه األول :يتبنى موقف التشدد والتعبئة ضد اآلخر املذهبي ،حيث يرى نفسه
مالك ًا ناصية احلق واحلقيقة ،وأن اآلخر ٍ
خال منها وبعيد عنها ،وأنه مكلف رشع ًا بمواجهة
اآلخرين احلائدين عن الدين ،املبتدعني فيه.

إن بعض هؤالء املتشددين ينطلقون من فهم خاطئ لبعض النصوص واملفاهيم

الدينية ،ومن قراءة تعسفية لآلخر املخالف.

اعتداء وإساءة من اآلخر جتاه رموزه
وبعضهم ينطلق من موقع ردة الفعل ملا يعتربه
ً

أو مصالح طائفته.

وقد يتحرك البعض يف اجتاه التشدد املذهبي بغرض كسب اجلمهور حيث يأخذ

دور الدفاع عن العقيدة واملذهب ،ومحاية مصالح الطائفة.

ويتمظهر التشدد الطائفي عند السنة والشيعة يف خطاب التعبئة ضد اآلخر املذهبي،

306

اإلمام شرف الدين وثقافة التسامح

وتفنيد مقوالته وآرائه بأسلوب اإلثارة والتهريج ،وإلصاق خمتلف التهم به ،والنيل من

رموزه ومقدساته.

ويف الرتكيز عىل مواقع اخلالف معه عقدي ًا وفقهي ًا وثقافي ًا ،وتضخيم جزيئات

ذلك االختالف عىل حساب كليات االتفاق واألصول املشرتكة ،حتى ليصبح املستحب

اخلاص مذهبي ًا أكثر أمهية من الواجب املتفق عليه إسالمي ًا.

وينشغل هؤالء املتشددون بقضايا اخلالف املذهبي ،ويشغلون الساحة معهم،

عىل حساب قضايا األمة املصريية ،والتحديات الكبرية التي تواجهها ،ويصبح األعداء

املذهبيون يف نظرهم أخطر من أعداء الدين واألمة.

وقد تصدى اإلمام رشف الدين ملواجهة تيار التشدد والتعصب املذهبي ،فألف

كتابه القيم (الفصول املهمة يف تأليف األمة) ورسالته يف (أجوبة موسى جار الله) هذان
رياديا ملا
الكتابان اللذان اعتربمها اإلمام الشيخ حممد مهدي شمس الدين Dنموذج ًا
ًّ

أطلق عليه (فقه الوفاق) يقول شمس الدين:

(كرس اإلمام رشف الدين قسط ًا كبري ًا من جهده العلمي لتأصيل هذا الفرع
ّ

الفقهي اهلام يف الفقه السيايس اإلسالمي ،وهو ما سميناه فقه الوفاق.

إن هدف فقه الوفاق ليس إثبات صحة املوقف الكالمي هلذه املدرسة الكالمية التي

ينتمي إليها مذهب الفقيه ،وليس املقارنة بني موقف هذه املدرسة من مسألة كذا ومقارنته
بموقف املدارس األخرى ،والوقوف عند املقارنة ،أو تعديه إىل التصحيح واإلبطال.

بل هدف فقه الوفاق هو إثبات عدم املالزمة بني االختالف يف املسائل الكالمية

ذات العالقة باألصول ،وبني التكفري والقطيعة السياسية ،وجتزئة األمة الواحدة إىل شيع

خمتلفة.

لقد كشف اإلمام رشف الدين عن أن هذه اخلالفات يف اإلمامة واخلالفة ،وحول

الصحابة وسنة الصحايب ،وغري ذلك مما يتصل باألصول ،وكذلك اخلالف يف الفروع
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الفقهية ،ال خترج املسلم املخالف عن كونه مسل ًام جيب أن يكون كامل احلرمة ،وكامل

اإلسالم عند املسلم اآلخر ،انطالق ًا من أصول عقدية كربى يف الكتاب والسنة ،وإمجاع
األمة املسلمة.

لقد كان وعي اإلمام رشف الدين هلذه القضية من جانبها العلمي الديني ،ومن

جانبها السيايس العميل ،هو احلافز له عىل أن يبحث يف (فقه الوفاق) الذي يكشف عن

أن مسلامت اإلسالم تلحظ التنوع يف داخل الوحدة ،وال تعترب التنوعات انشقاق ًا وتفرق ًا،
بل تعترب االنشقاق والتفرق جريمة يف حق األمة ،وجريمة يف حق الدين).

ويف مجيع بحوثه املعنية هبذا املوضوع يؤكد اإلمام رشف الدين عىل رضورة القراءة

املوضوعية لآلخر ،ملعرفة وجهة نظره عىل حقيقتها ،ولفهم أدلته وبراهينه عليها ،مما
يقطع الطريق عىل الشائعات واالهتامات والنقوالت املغرضة ،ويعيد االختالف إىل

إطاره العلمي.

يقول Dيف مقدمة (املراجعات):

(ولو أن ك ًّ
ال من الطائفتني نظرت يف بينات األخرى نظر املتفاهم ال نظر الساخط

املخاصم ،حلصحص احلق ،وظهر الصبح لذي عينني).

وقد وجه رسالة (إىل املجمع العلمي العريب بدمشق) طبعت يف كتاب مستقل،

عتاب ًا عىل جملة املجمع التي حتدثت عىل الشيعة وبعض آرائهم ،بطريقة استفزازية

تشوهيية ،مطالب ًا هلم بالرجوع إىل مصادر الشيعة وعلامئهم عند احلديث عن آرائهم
العقدية والفقهية ،وليس االعتامد عىل مصادر اخلصوم ونقوالت املسترشقني.

االجتاه الثاين :يأخذ موقف احلياد جتاه الرصاعات املذهبية ومراقبة ما جيري ،إما

لعدم امتالكه رؤية معينة ،أو لعدم ارتباطه بجهة معنية ،أو خلشيته عىل نفسه ومصاحلة

من مضاعفات االقرتاب من هذه القضايا.

موقف احلياد هذا يعني اهلروب من حتمل املسؤولية وجتاهل األخطار التي حتيط
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باإلسالم واألمة .كام أن هذا املوقف يصب أخري ًا يف مصلحة خط التشدد الطائفي بام

ينطوي عليه من إقرار ضمني.

االجتاه الثالث :هو الدعوة إىل االنفتاح واحلوار بني املذاهب اإلسالمية ،والتبشري

بقيم الوحدة والتعاون يف خدمة اإلسالم واألمة ،ومواجهة األخطار املحدقة.

وحيتل اإلمام رشف الدين دور ًا ريادي ًا يف طليعة هذا االجتاه ،بام أنجز من دراسات

وبحوث تأصيلية ،تؤكد العمق العلمي الرشعي هلذا املسار ،وتتجاوز به إطار الشعار

واالستجابة لدواعي الظروف السياسية.

إن علامء آخرين قد بذلوا جهود ًا كبرية عىل صعيد التقريب بني املذاهب اإلسالمية،

لكن اجلهد التنظريي التأصييل الذي قام به اإلمام رشف الدين ،يعترب جهد ًا مميز ًا.

لقد استخدم أدوات االجتهاد الفقهي برباعة فائقة ليقرر الرؤية الدينية و احلكم

الرشعي ،للقبول بواقع التعددية املذهبية ،وأن واجب الوحدة ومل شعث املسلمني ،ال

يعني قرس أي طرف عىل التخيل عن قناعاته التي قاده الدليل إليها( ،فذلك تكليف بغري
املقدور) عىل حد تعبريه ،إن فتح باب االجتهاد ومرشوعية النظر يف األدلة والرباهني،

يعني االلتزام بنتائجه ،وكام قال Dيف املراجعة الرابعة من مراجعاته( :مل شعث املسلمني
ليس موقوف ًا عىل عدول الشيعة عن مذهبهم ،وال عىل عدول السنة عن مذهبهم).

إن تعدد املذاهب من سنة وشيعة واقع قائم يرضب بجذوره يف أعامق التاريخ

اإلسالمي ،واملراهنة عىل اإللغاء والتجاهل مراهنة فاشلة ،تقود إىل جتاوز احلدود
الرشعية ،وانتهاك احلقوق واحلرمات ،وتبقى األمة أسرية حلال الرصاع والنزاع ،والطريق

الصحيح هو االعرتاف واالحرتام املتبادل.

يقول Dيف املراجعة الرابعة( :نعم يلم الشعث وينتظم عقد االجتامع بتحريركم

مذهب أهل البيت ،واعتباركم إياه كأحد مذاهبكم ،حتى يكون نظر كل من الشافعية
واحلنفية واملالكية واحلنبلية إىل شيعة آل حممد Aكنظر بعضهم إىل بعض ،وهبذا جيتمع
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شمل املسلمني ،وينتظم عقد اجتامعهم).

كام قدم اإلمام رشف الدين نموذج ًا رائع ًا للحوار املذهبي من خالل مراجعاته حول

أساس موضوع اخلالف بني السنة والشيعة وهو موضوع اإلمامة ،حيث عرض املوقف
الشيعي بدقة ووضوح ،وقدم األدلة والرباهني عليه من النصوص الرشعية الثابتة السند،

مع التزام أدب احلوار ،واحرتام الطرف اآلخر ،بالتامس األعذار له ،وعدم التشكيك يف

ّنياته ،يقول( :Dإن تعبدنا يف األصول بغري املذهب األشعري ،ويف الفروع بغري املذاهب
األربعة ،مل يكن لتحزب أو تعصب ،وال للريب يف اجتهاد أئمة تلك املذاهب ،وال لعدم

عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجاللتهم عل ًام وعم ً
ال .لكن األدلة الرشعية أخذت بأعناقنا
إىل األخذ بمذهب األئمة من أهل بيت النبوة ...ولو سمحت لنا األدلة بمخالفة األئمة

من آل حممد ،أو متكنا من حتصيل نية القربة هلل سبحانه يف مقام العمل عىل مذهب غريهم،

لقصصنا أثر اجلمهور ،وقفونا إثرهم ،تأكيد ًا لعقد الوالء ،وتوثيق ًا لعرى اإلخاء).

ومع متسكه بثبوت النص عىل إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،Eبعد رسول

الله ،Aوعرضه للعرشات من األحاديث النبوية التي أثبت صحة إسنادها عند السنة
والشيعة ،كام أثبت داللتها عىل ذلك ،إال أنه يرفض اإلساءة إىل اخللفاء الثالثة الذين

تبوأوا موقع اخلالفة بعد رسول الله ،Aبل يلتمس هلم التربير والعذر ،بأهنم كانوا يرون

أن موضوع السلطة واحلكم ليس شأن ًا ديني ًا ُيتعبد فيه بقول رسول الله ،Aوإنام هو
شأن دنيوي تدبريي ،يصح هلم أن جيتهدوا فيه برأهيم وأن خيتاروا ما جيدون فيه حفظ ًا
للمصلحة العامة ،كام ذكر ذلك بالشواهد املفصلة يف املراجعة رقم  84و .85

بل إنه ،وبموضوعية مثالية وأخالقيه رائعة ،يلتمس العذر حتى للمسيئني ألهل

مذهبه ،باعتبارهم ضحايا التباس نقوالت السابقني ،يقول يف الفصول املهمة( :وهناك

أفاضل نحملهم عىل الصحة يف سوء ظنهم بالشيعي ،ونبزهم إياه بالرفض تارة ،ونسبتهم
األباطيل إليه ،حيث أنسوا بناحية من تقدمهم ممن رأوه ينبز الشيعة ويلمزهم فنحوا نحوه،
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وتلوا يف ذلك تلوه ،إخالد ًا إليه بثقتهم ،واعتامد ًا عليه يف كل ما يقول) ((( .

ويؤكد اإلمام رشف الدين عىل جامعية اإلسالم لكل أبنائه عىل اختالف مذاهبهم

العقدية والفقهية ،رافض ًا تكفري أحد من أهل القبلة ،ممن نطق بالشهادتني وآمن بالله
ورسوله واليوم اآلخر ،وأقر بفرائض اإلسالم وأركانه ،مؤص ً
ال ذلك بالنصوص
الواضحة من الكتاب والسنة وآراء فقهاء األمة.

وأن من قال (ال إله إال الله حممد رسول الله) حمرتم دمه وماله وعرضه ،مسج ً
ال

لطائفة من األحاديث الصحيحة عند أهل السنة احلاكمة بنجاة مطلق املوحدين ،ليعلم

ال مستق ً
حكمها باجلنة عىل كل من الشيعة والسنة ،مفرد ًا فص ً
ال لتقرير رأي الشيعة (يف

احلكم بإسالم أهل السنة وأهنم كالشيعة يف كل أثر يرتتب عىل مطلق املسلمني) مستشهد ًا
لذلك بالنصوص الثابتة يف مصادر الشيعة عن أئمة أهل البيت.B

إن بحوث اإلمام رشف الدين وآراءه القيمة متثل مدرسة رائدة يف ثقافة التسامح،

وإرساء العالقة اإلجيابية بني أتباع املذاهب اإلسالمية.

هذه الثقافة التي تشتد حاجتنا إليها خاصة يف هذا الزمن الصعب ،الذي تعالت فيه

أصوات املتعصبني وأصبحت ساحة األمة مرسح ًا لقوى التطرف واإلرهاب.

((( الموسوي :عبدالحسين شرف الدين/الفصول المهمة/ص /164الطبعة الخامسة/دار النعمان ـ
النجف.

االحتفاء بالسيدة زينب يف كنيسة محردة

(((

تقديم للعدد ال�سابع من مجلة النجمة المحمدية

بسم الله الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين وصحابته

الطيبني وعىل مجيع األنبياء واملرسلني وعباد الله الصاحلني.

وكرسوا
أولياء الله تعاىل من األنبياء واألوصياء واألصفياء عاشوا يف حمبة الناسّ ،

حياهتم من أجل خدمة البرش وسعادهتم ،وكانوا منفتحني عىل كل الناس ،وحمبني هلم،

حتى من كان ييسء إليهم يقابلون إساءته باإلحسان ،وفق تربية الله تعاىل هلم ،حيث
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
ِ
يم﴾
يقول جل شأنه﴿ :ا ْدف َْع با َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن فَإ َذا ا َّلذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاو ٌة كَ أ َّن ُه َوليٌِّ حمَ ٌ
[سورة فصلت :اآلية .]34
وما كان يف قلوب األولياء موقع للحقد أو احلسد أو الكراهية ألحد من البرش،

((( تقديم لإلصدار السابع (5جمادى األولى 1427هـ) من مجلة النجمة المحمدية التي تصدر سنوي ًا
بمناسبة ذكرى ميالد السيدة زينب ،Fدمشق ـ سوريا ،يرأس تحرير المجلة :الدكتور عصام عباس.
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وحتى الفاسدون املنحرفون ،كانت الكراهية ألعامهلم السيئة ،ال لذواهتم التي كان يتمنى

األولياء هلا النجاة والصالح.

كان األولياء ينظرون إىل خمالفي اهلدي اإلهلي ،عىل أهنم يف الغالب غافلون عن

إدراك احلقائق ،جاهلون بمواقع املصلحة واخلري.
كام خياطب نبي الله هود Eقومهَ ﴿:ق َ
ال إِ َّنماَ ا ْل ِع ْل ُم ِع ْن َد ال َّل ِه َو ُأ َب ِّل ُغ ُك ْم َما ُأ ْر ِس ْل ُت بِ ِه
َو َل ِك ِّني َأ َراكُ ْم َق ْوم ًا تجَ ْ َه ُلونَ ﴾ [سورة األحقاف :اآلية .]23
وحني اشتد األذى من قبل املخالفني عىل رسول الله Aفإنه رفع برصه ويديه
بالدعاء هلم من الله تعاىل مردد ًا« :اللهم ِ
اهد قومي فإهنم ال يعلمون».
ورؤي اإلمام عيل بن أيب طالب Eوهو يبكي عىل بعض قتىل املعسكر املناوئ

له يف معركة اجلمل ،كام نقل عن اإلمام احلسني بن عيل Eأنه بكى يوم عاشوراء ،فلام
سئل عن سبب بكائه؟ أجاب :إنه يبكي شفقة عىل أعدائه الذين سيدخلون النار بسبب
إقدامهم عىل جريمة قتله ظل ًام وعدوان ًا.

وإذا كان هذا هو موقف األولياء من املخالف امليسء فكيف بموقفهم مع املختلف

وتوجه ًا؟
رأي ًا
ّ

إن سرية األولياء تشري إىل إتساع صدورهم ،ورحابة أفق تفكريهم ،جتاه من خيالفهم

يف املعتقد والرأي ،رغم يقينهم بام حيملونه من احلق ،وقطعهم بضالل الطرف اآلخر.

لكنهم يتعاملون مع الناس عىل أساس االعرتاف هلم بحرية الرأي والفكر،

واحرتام حقوق اإلنسان ،والتزام العدل واإلحسان.

الَ ﴿ :ل ُكم ِدي ُن ُكم َوليِ َ ِد ِ
فقد خاطب رسول الله Aعبدة األصنام يف مكة قائ ً
ين﴾
ْ
ْ

[سورة الكافرون :اآلية .]6

وكان أئمة أهل البيت Bيستقبلون يف جمالسهم ومدارس علومهم كل راغب يف

العلم واملعرفة ،وإن كان له رأي وتوجه آخر ،فمن تالمذة اإلمام جعفر الصادق Eأئمة
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ملذاهب أخرى.

إذا كان األنبياء واألئمة واألولياء Bيف حياهتم وسريهتم هكذا ،فكيف أصبحت

أسامؤهم اآلن عرب أدعياء االنتامء هلم عناوين لالنقسام ،ومربر ًا لالحرتاب والنزاع؟

وكيف أصبحت املناسبات الدينية والذكريات التارخيية املرتبطة باألولياء سبب ًا

لإلثارات واملشاكل؟

إنه ملؤمل جد ًا أن تصبح ذكريات األولياء وكأهنا بؤر للتشنج والتوتر ،وحمطات

للتعبئة ضد اآلخر ،ونرش ثقافة الكراهية والبغضاء ،بدل أن تكون هذه الذكريات مناسبة
للتأكيد عىل قيم املحبة والعدل واإلحسان ،لكل بني البرش،وفق ًا لنهج أولياء الله ،وطبيعة

األفكار التي كانوا يبرشون هبا ويدعون إليها.

وجزى الله الدكتور عصام عباس خري اجلزاء ،الجتهاده وسعيه لتقديم النموذج

احتفاء بذكرى
الرائع هلذا التوجه النبيل ،حيث وفقه الله تعاىل إلقامة مهرجان سنوي،
ً
املرأة العظيمة ،النجمة املحمدية ،واللبوة العلوية ،والثمرة الفاطمية ،رشيكة احلسني يف

هنضته املقدسة ،السيدة زينب بنت عيل.F

رسالي ًا رائع ًا ملا ينبغي أن تكون عليه برامج االحتفاء
هذا املهرجان أعتربه نموذج ًا
ّ

بشخصيات األئمة واألولياء.

حيث حيتضن املهرجان رشائح من خمتلف األديان واملذاهب والتيارات

والتوجهات ،يف ظل عنوان إنساين ،وضمن أجواء قيمية ،تستلهم من سرية السيدة زينب
وشخصيتها العظيمة ،مواقف الكرامة والعزة والصمود ،وتغرتف من نمريها املبارك

رشفات املعرفة واإلخالص.

وجاء االحتفاء هذا العام 2006م بميالد السيدة زينب Fيف كنيسة حمردة يف

بلدة محاة العريقة ،ليؤكد نجاح هذا املسعى ،وصحة هذا التوجه ،يف االرتقاء بذكريات
األولياء إىل األفق املفتوح الذي كانوا يعيشونه ،وتوظيفها لصالح األهداف السامية التي
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كانوا حيملوهنا يف خدمة اإلنسانية مجعاء.

وقد تابعت عن بعد (حيث حرمت توفيق احلضور املبارش) خطاب قداسة

القسيس معن بيطار ،رئيس السنودس اإلنجييل الوطني يف سوريا ولبنان ،الذي ألقاه يف

وشدين بموضوعيته ودقة
هذا املهرجان املبارك يف كنيسة حمردة ،فأرسين برقته وصفائهّ ،

مالحظاته ،فحديثه يف املقاربة بني السيدتني العظيمتني مريم العذراء يف موقفها عند صلب
السيد املسيح Eوفق ما يراه املسيحيون ،وزينب احلوراء يف موقفها بعد استشهاد أخيها
أيب عبدالله احلسني ،كان حديث ًا رائع ًا جد ًا ،كذلك فإن دعوته لتوجيه اجلهود املسيحية

باجتاه التقارب مع اإلسالم ،تعرب عن وعي عميق بام جيري من أحداث عاملية تستهدف
افتعال الرصاع بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب املسيحي ،خلدمة األطامع الصهيونية،

وهليمنة قوى االستكبار عىل منطقة الرشق األوسط.

شكر الله ألخي الدكتور عصام سعيه املبارك وهنيئ ًا له هذا التوفيق العظيم ،وجعله

الله قدوة للموالني الصادقني ،حتى يأخذوا هنج اإلحياء الرسايل لذكريات األولياء.

وإىل املزيد من التطوير والتقدم يف برامج املهرجان الوالئي السنوي بميالد املرأة

العظيمة السيدة زينب .Fوكل عام وأنتم بألف ألف خري.

واحلمد هلل رب العاملني.

حسن الصفار
 4رمضان1427هـ
2006/9/27م
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(((

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين.

سوي،
االلتزام باملبادئ والقيم ،والتمسك بمكارم األخالق ،طموح كل إنسان
ّ

انطالق ًا من صفاء الفطرة التي فطر الله الناس عليها ،ومن نداء الضمري والوجدان.

لكن طبيعة احلياة البرشية ،وحيث تنطوي نفس اإلنسان أيض ًا عىل نوازع اهلوى

والشهوة ،وتستقبلها يف عامل املادة املغريات والعوائق ،جتعل حتقيق طموح االلتزام
باملبادئ والقيم مهمة صعبة شاقة ،الينجزها إال نسبة قليلة وعدد حمدود من أبناء البرش

يف تاريخ الزمن.

ومن نعم الله تعاىل العظيمة عىل اإلنسان أن اصطفى نخبة من عباده ،منحهم

((( الراضي :الشيخ حسن علي/الصالة الفاخرة على النبي وعترته الطاهرة/الطبعة األولى 1427هـ/دار
ضحى ـ دمشق.
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التوفيق لتجسيد مبادئ احلق يف حياهتم ،والتحيل بأرفع درجات األخالق يف سلوكهم،
ليكونوا قدوة وأسوة ألبناء اإلنسانية ،يدعوهنم إىل اخلري ،وحيفزوهنم للسري يف طريق

الصالح ،ويقدمون هلم التجارب الناجحة ،والصور اجلاذبة ،التي ترفع معنويات
الطاحمني إىل الرقي والسمو ،وتعينهم عىل مواجهة التحديات من إغراءات وعقبات.

أولئك هم األنبياء والرسل العظام واألوصياء واألئمة الكرام ،الذين اختارهم الله

واجتباهم حلمل رسالته إىل عباده ،ليبلغوها عن طريق الدعوة واإلرشاد ،وعرب نموذج

التطبيق وااللتزام العميل بكل مبادئ الرسالة وتفاصيل أحكامها يف خمتلف أبعاد احلياة.

وال شك أن وجود القدوة الصاحلة هو خري حمفز ودافع لسلوك طريق اهلدى

والصالح ،فالنامذج الصاحلة تثري الشوق واالنبعاث يف النفوس نحو آفاق الفضيلة

وتشجع عىل جتاوز العقبات والصعوبات ،وحتدي األهواء والشهوات.
واملجد،
ّ

لكن ذلك مرهون بتعرف اإلنسان إىل تلك القدوات الرائدة ،وتواصله مع

شخصياهتا وسريهتا اهلادية ،وحضور تلك النامذج الرسالية عىل صفحات قلبه ،وأمام
مرآة عقله ،ليتزود منها بوقود العزيمة ،وقوة اإلرادة ،وليستلهم من هدهيا ومواقفها روح

الصدق واإلخالص وااللتزام.

ولعل من أهداف األمر اإلهلي للمؤمنني بأن يواظبوا عىل الصالة عىل النبي وآله
ِ
ِ
ين َآم ُنوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا
لقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ال َّل َه َو َمالئ َك َت ُه ُي َص ُّلونَ َعلىَ ال َّنبِ ِّي َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
َت ْس ِلي ًام﴾ هو استمرار حضور هذه النامذج املرشقة النبي وآله الطاهرين يف قلب اإلنسان
وعقله ،وأمام وعيه وبصريته ،من أجل حتقيق هدف االلتزام بالقيم التي جسدوها يف
حياهتم ،والتحيل بمكارم األخالق التي مارسوها يف سريهتم ومواقفهم.

ولذلك ور ّد احلث والتشويق يف اإلكثار من الصالة عىل رسول الله وآله الطاهرين،

وفكريا مع هدهيم ومسلكهم ،فيكون مهيئ ًا
نفسيا
ًّ
ليقرتب اإلنسان من هنجهم ،وليتواصل ًّ
للتقدم عىل درب اخلري والصالح ،حمصن ًا من االنزالق يف مهاوي الضالل والفساد.
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من هنا ،يشري عدد من األحاديث الواردة يف فضل الصالة عىل رسول الله Aإىل

عالقة بينها وبني كسب احلسنات وحمو السيئات.كاحلديث الوارد عنه« :Aمن صىل عيل

صالة واحدة ،صىل الله عليه عرش صلوات ،وحطت عنه عرش خطيئات ،ورفعت له

عرش درجات».

يل فإن صالتكم ع ّ
وجاء يف حديث آخر عنه« :Aأكثروا الصالة ع ّ
يل مغفرة

لذنوبكم».

وعنه« :Aأتاين جربائيل آنف ًا فقال :ياحممد من صىل عليك مرة كتب الله له هبا

عرش حسنات وحمى عنه عرش سيئات ورفع له هبا عرش درجات».

وباإلضافة إىل العطاء اآلهلي الغيبـي من بركات الصالة عىل رسول الله ،Aفإن

العطاء اآلخر يتمثل يف األثر النفيس والفكري الذي يرتكه استحضار القدوات الصاحلة

يف القلب والعقل ،عىل شخصية اإلنسان وتوجيه مسارات حياته ،بحيث يتوجه لكسب
احلسنات ،ويتالىف األخطاء والسيئات.

وبني يدي القارئ الكريم بحث ّقيم يتناول هذه الشعرية اإلسالمية العظيمة
(الصالة عىل النبي حممد وعرتته الطاهرة) ،بأسلوب أديب رفيع ،وبيان علمي واضح،

يؤصل هلذه الشعرية بذكر النصوص الداعية هلا من خمتلف املصادر اإلسالمية ،وبتحديد
ِّ
الكيفية التي أرادها الشارع املقدس ألدائها ،حيث مل يرتك الرشع الرشيف شعائره
وحدد تفاصيلها.
وعباداته جمملة مبهمة ،بل أوضح معامل كل شعرية ّ

وقد تعامل الصحابة مع موضوع الصالة عىل النبي Aبإعتبارها شعرية دينية،

حيدد الرشع كيفيتها ،كام هو احلال يف سائر الشعائر والعبادات ،ولذلك توجهوا بالسؤال
ّ
إىل رسول الله Aحول كيفية هذه الشعرية التي ُأمروا هبا.
فقد جاء عن أيب مسعود األنصاري قال :أتى رسول الله Aفجلس معنا يف جملس

سعد بن عبادة ،فقال له بشري بن سعد :أمرنا أن نصيل عليك يا رسول الله فكيف نصيل
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عليك؟ قال :فصمت رسول الله Aحتى متنينا أنه مل يسأله ثم قال« :قولوا :اللهم صل
عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام

باركت عىل إبراهيم يف العاملني»...

واحلديث مذكور يف صحيح مسلم ،وسنن النسائي ،وسنن الدارمي ،وموطأ

مالك ،ومسند أمحد ،ومستدرك الصحيحني وغريها .ومثله أحاديث كثرية.

لكن ما حدث يف تاريخ األمة الباكر من رصاعات سياسية ،ترك أثر ًا عىل أداء

وممارسة هذه الشعرية ،ذلك ألن الكيفية الواردة عن رسول الله Aيف الصالة عليه،
تتضمن الصالة عىل آله وعرتته الطاهرة ،مما يثبت فضلهم عىل غريهم ،ويؤكد كوهنم

االمتداد لرسول الله Aيف دوره الرسايل القيادي ،وهذا ما ال يتفق مع الواقع السيايس
الذي حصل بعد رسول الله Aخاصة يف ظل الدولة األموية والعباسية.

بد من إغفال ذكر آل الرسول ،أو إضافة غريهم معهم لتعويم مكانتهم
فكان ال ّ

وجعلهم يف مصافهم.

وقد بذل مؤلف هذا الكتاب سامحة العالمة الفاضل الشيخ حسن الرايض حفظه

املهمة ،معتمد ًا عىل أوثق مصادر
الله جهد ًا مشكور ًا يف بحث جوانب هذه الشعرية ّ
احلديث لدى املسلمني ،ومستعرض ًا آلراء العلامء املحققني ،فجزاه الله خري اجلزاء ونفع

وعشاق اجلامل النبوي البديع.
رواد العلم واملعرفةّ ،
بجهوده ّ

إن سطور هذا الكتاب القيم تكشف عن عمق الشعور الديني يف نفس املؤلف،

وجذور الوالء اخلالص للنبي وعرتته صلوات الله عليهم أمجعني ،فنربة الصدق ،ومسحة

جلية ظاهرة يف كل سطور الكتاب وحروف كلامته.
اإلخالص ّ

وليس ذلك مستغرب ًا عىل سامحة الشيخ الرايض فقد أنجبته أرسة عريقة يف والئها

للنبي وآله ،حيث كان أبوه املال عيل الرايض رمحة الله عليه من خرية الصلحاء املؤمنني،

ومن خ ّلص خدمة منرب أيب عبدالله احلسني ،Eوقد وفق الله الشيخ الرايض لالنتهال
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من نمري العلم واملعرفة ،يف مقتبل عمره وحداثة سنه ،حيث هاجر للنجف األرشف برفقة

أخيه األكرب سامحة العالمة املحقق الشيخ حسني الرايض حفظه الله ،وهناك يف مدينة

العلم اقرتب من عاملقة الفكر ومحلة الرسالة ،حيث كان وثيق الصلة باملرجع الشهيد

السيد حممد باقر الصدر والعالمة املجاهد الشهيد السيد حممد باقر احلكيم رضوان الله

عليهام ،وغريمها من أعالم احلوزة العلمية.

حبا وتقدير ًا عميق ًا جلميع
ومنذ تعرفت إليه قبل ما يقرب من ثالثة عقود رأيت لديه ًّ

العلامء العاملني املصلحني ،وسعي ًا دائ ًام ملؤازرهتم ودعمهم ،بعيد ًا عن التأثر بالعصبيات
الفئوية ،أو اإلثارات واإلشاعات املغرضة التي عادة ما تستهدف قادة اإلصالح ورواد

النهضة والتغيري.

أسأل الله تعاىل للمؤلف الكريم مزيد التوفيق والعطاء ،وأرجو أن ينفع الله بكتابه،

وجيعله يف ميزان أعامله ،لينال به شفاعة النبي وآله صلوات الله عليهم أمجعني.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

حسن موسى الصفار
 1شوال 1427هـ

في تعقيب على بارقة القا�سم..

الشيخ الصفار :ما يحدث يف العراق من فتنة طائفية تأكيد عىل
ضرورة الوحدة وأهمية الحوار والتقارب

(((

تعقيب ًا على مقال الصحفي عبدالعزيز قاسم «من وحي إعدام صدام» الذي

طالب فيه عقالء الشيعة «من أمثال الشيخ محمد حسين فضل الله وآية الله التسخيري
والشيخ حسن الصفار ،ممن باشروا مسألة التقارب مع السنة بضرورة استنكار ما

قدم سماحة الشيخ حسن
حدث ـ بعد مقتل صدام حسين» ،ورد ًا على ما جاء في مقاله ّ
الصفار رسالة لكاتب المقال عبدالعزيز قاسم ،مع مقال حول الموضوع ذاته ،وهذا

((( المدينة :صحيفة يومية سعودية ،ملحق الرسالة ،عدد رقم 15976في  30ذو الحجة 1427هـ،
الموافق  19يناير 2007م.
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في تعقيب على بارقة القاسم..

نص الرسالة والمقال كما نشرته الرسالة ملحق جريدة المدينة...
األخ األستاذ عبد العزيز حممد القاسم		

حفظه الله

السالم عليكم ورمحة الله وبركاته ،،اطلعت عىل مقالكم الذي تناولتم فيه األوضاع

املتفجرة يف العراق ،واآلثار التي ترتكها عىل الساحة اإلسالمية ،واملوقف الذي ينبغي أن
يتخذه عقالء األمة احلريصون عىل وحدهتا ومصاحلها.وإين إذ أتفق معكم عىل خطورة
األوضاع التي أرشتم إليها وأدين مجيع املواقف واملامرسات الطائفية البغيضة التي يقوم

هبا املغرضون أو احلمقى واجلهالء من الطرفني السنة والشيعة ،أحيط بكم عل ًام أين قد
كتبت وحتدثت يف أكثر من مناسبة ومورد معرتض ًا عىل تلك التوجهات ،داعي ًا أطراف

الساحة العراقية سنة وشيعة إىل جتاوزها ،مرفقا لك نامذج منها.

كام أدعو نفيس وأدعوكم ومجيع العقالء الواعني إىل عدم االستجابة لضغوط

املتطرفني يف ساحتنا ،الذين هيمهم إسقاط وإضعاف هنج الدعوة إىل الوحدة والتقارب،

واستدراجنا إىل خنادق االصطفاف واملواجهة الطائفية التي ال يستفيد منها إال أعداء

األمة.حفظكم الله ورعاكم ومحى بالدنا وأمتنا من املكائد والفتن.

إن وحدة األمة واحلوار والتقارب بني فئاهتا عىل اختالف مذاهبهم وتوجهاهتم،

جيب أن يكون غاية نبيلة وهدف ًا مقدس ًا ،وليس جمرد وسيلة لتحقيق مصالح حمدودة،
وجيب أن يصبح إسرتاتيجية دائمة ال جمرد تكتيك مرحيل.

إنه غاية وهدف ألن الله تعاىل قد تعبدنا به ،وأمرنا بتحقيقه ،حسب آيات القرآن

الكريم ،وأحاديث السنة الرشيفة.

وهو هنج ثابت وإسرتاتيجية دائمة ،ألن العقل هيدي إىل أنه اخليار األفضل لتنظيم

العالقة يف املجتمعات البرشية ،وأن بديله هو التنازع املفيض إىل الفشل والدمار.

إن ما حيدث عىل الساحة العراقية من فتنة طائفية هوجاء ،جيب أن نعتربه تأكيد ًا

عىل رضورة الوحدة وأمهية احلوار والتقارب ،وأن يكون دافع ًا للعقالء والواعني يف األمة
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لتكثيف جهودهم جلمع الشمل ومل الشتات ،وحمارصة الفتنة وتطويقها.

فام جيري يف العراق هو ثمرة مرة ونتاج ويبء حلقبة سيئة عاشها الشعب العراقي،

يف ظل نظام استبدادي أذاق شعبه الويالت ،ومزق أوصاله بسياسته اجلائرة ،ثم جاء

االحتالل األمريكي ليستثمر النتائج ويقطف الثامر.

إن استخدام العنف داخلي ًا وباستهدافات طائفية ،الذي عاشته الساحة العراقية،

وبلغ ذروته بتفجري مرقد اإلمامني يف سامراء ،وما قبله من اغتيال السيد احلكيم يف

النجف ،وتفجريات عاشوراء يف كربالء ،وما أعقبه من ردود فعل قبيحة طالت بعض

املساجد والناس األبرياء ،يشكل أكرب خدمة ألطامع االحتالل األمريكي ،وإخضاع

املنطقة للهيمنة األجنبية.

بد من إعالن الرفض للعنف واإلرهاب الطائفي من أي جهة صدر.
لذلك ال ّ

وقد دفعني شعوري باملسؤولية إىل تناول هذا املوضوع وإدانة التطرف والعدوان

أي طرف سني أو شيعي ،يف أكثر من مناسبة ومورد ،وهي موجودة عىل موقعي يف
من ّ
اإلنرتنت.

أما ما حدث أخري ًا يف عملية إعدام صدام ،فال شك أن توقيت اإلعدام صبيحة

يوم عيد األضحى ،واألجواء السيئة التي رافقته ،هو أمر مستهجن مرفوض ،وهو فخ
نصبه األمريكان ملزيد من إشعال نار الفتنة الطائفية ،ووقعت فيه اجلهة املنفذة لإلعدام.

بقي أن أشري إىل أنه من اخلطورة بمكان مواجهة اخلطأ بخطأ أكرب ،وهو توظيفه

يف التعبئة املذهبية الطائفية ،فالنقد والرفض واالعرتاض جيب أن يتوجه إىل املامرسة وإىل

اجلهة السياسية فيها ،ال أن يصبح مربر ًا حلملة شعواء عىل املذهب تنال أصوله ومعتقداته
وتارخيه ورموزه ،وأن يكون هناك طعن وجتريح ينال كل املنتمني إىل املذهب يف خمتلف

أنحاء العامل.

إن هذه التعبئة الطائفية التي تتمثل يف بعض فتاوى التكفري ،وبيانات التشكيك

326

في تعقيب على بارقة القاسم..

والتجريح ،وخطب التحريض وإثارة الضغائن ،تساعد عىل حتقيق أهداف األعداء بتمزيق

األمة ،وإشغاهلا بخالفاهتا ،وتعيد املنطقة إىل أجواء الرصاعات املذهبية التي عاشتها أيام
احلرب العراقية اإليرانية ،وهتدد بضياع اجلهود املخلصة التي بذهلا خادم احلرمني الرشيفني

يف قمة مكة االستثنائية ،ويف احلوار الوطني ،وكذلك جهود كل املصلحني واملخلصني
من علامء األمة ودعاهتا ومفكرهيا .كام تفتح الثغرات يف جدار الوحدة الوطنية .فهذه

التعبئة تؤثر عىل عالقات املواطنني ببعضهم ،وختلق أجواء للتشنج واخلصام.

علينا أن نرص عىل هنج الوحدة والتقارب واحلوار ،وأن نواجه السلبيات والعوائق

والنكسات التي تعرتض املسرية ،فوجودها أمر طبيعي متوقع ،لتأثريات التاريخ ومؤثرات
الرتاث املذهبي عند خمتلف األطراف ،وخلطط األعداء لتمزيقنا ورضب بعضنا ببعض.

رشعيا ،ومصلحة عقلية
إنه ال يصح لنا أن ننهزم أو نرتاجع عماّ نعتقده مبدأ
ًّ
واضحة ،ورضورة حياتية ،حلصول عقبة هنا أو نكسة هناك ،وال جيوز لنا أن نخضع

لضغوط املتطرفني يف خمتلف الساحات الذين هم يف األصل ضد فكرة احلوار والتقارب،

ويسعون إلفشاهلا ،ويستغلون األحداث السيئة لذلك.

سماحة الشيخ الصفار يُصدر ً
بيانا يُدين فيه االعتداء الغاشم عىل
مرقد اإلمامين الهادي والعسكريC

رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطاهرين
الحمد لله ّ
وصحبه الطيبين.
﴿ إِ َّنا ل ّل ِه َوإِ َّنا إِ َلي ِه ر ِ
اج ُعونَ ﴾
ْ َ
ال تقوى األلفاظ والكلامت عىل التعبري عن فظاعة ما جرى وبشاعة ما حدث،
فمقدسات األمة وأماكن عبادهتا الدينية ومقامات رموزها وأئمتها اهلداة تتعرض
للعدوان والتخريب ،عىل يد بعض أبناء األمة الذين ّ
متكن الضالل والعمى من نفوسهم

وقلوهبم ،وأصبحوا أدوات خلدمة مصالح األعداء.

إن التفجري والعدوان اإلرهايب الذي أصاب مرقد اإلمامني الطاهرين اهلادي

سماحة الشيخ الصفار ُيصدر بيان ًا ُيدين فيه االعتداء الغاشم...
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يشكل ذروة املأساة يف واقع األمة ،وعمق االنحدار
والعسكري Cيف سامراء العراقّ ،
الذي وصلت إليه اجتاهات التطرف واإلرهاب ،التي تعبث بأمن األمة وتنتهك حرماهتا

وتنفذ خمططات أعدائها.

ويأيت هذا احلادث املرعب الشنيع يف أعقاب جتيل وحدة األمة يف الدفاع عن قداسة

هبت مجاهري األمة وانتفضت شعوهبا يف خمتلف أرجاء
خاتم األنبياء حممد ،Aحيث ّ

العامل للر ّد عىل اإلساءة الظاملة لشخصيته العظيمة .فجاء هذا احلادث الفظيع هبدف إثارة
الفتنة الطائفية ومتزيق الصفوف ،وليظهر أمام العامل أن املسلمني ال حيرتمون مقدسات

بعضهم بعض ًا ،وليغطي هذا اإلجرام بتداعياته املؤسفة عىل جريمة اإلساءة للنبي
الكريم.A

إن الصهاينة املعتدين الذين أغاظتهم نتائج االنتخابات الفلسطينية وانتصار

حركة محاس ،وإن القوى األجنبية الطامعة يف استمرار احتالهلا للعراق واهليمنة عىل
املنطقة ،هي املستفيد األكرب من جريمة االعتداء عىل املقام الرشيف لإلمامني اهلادي
والعسكري ،Cوواجب الواعني من أبناء العراق واألمة اإلسالمية حمارصة آثار
وتداعيات هذه اجلريمة النكراء ،حتى ال حيقق األعداء أغراضهم الدنيئة.

وما نأمله من أبناء الشعب العراقي هو االستجابة لتوجيهات املرجعية الدينية التي

أمرت بالتعبري عن مشاعر الفجيعة واألمل ،وإظهار موقف اإلدانة والرفض هلذه اجلريمة
النكراء ،دون االنزالق إىل هاوية العداء الطائفي ،فأهل السنة يف العراق مفجوعون بام

حدث كإخواهنم الشيعة ،ومساجد أهل السنة هلا حرمتها وقداستها بنفس الدرجة التي
﴿و َأ َّن المْ َس ِ
اج َد للِهَّ ِ﴾ فالعدوان عىل أي مسجد هو انتهاك حلرم الله تعاىل.
ملساجد الشيعة َ
َ
وإذا كان واجب املؤمنني يف كل مكان إظهار اإلدانة والرفض ،والتعبري عن مشاعر
األمل واألسى ،النتهاك حرمة مرقد اإلمامني الطاهرين ،فإن ذلك جيب أن يكون يف إطار
موحد يعبرّ
حفظ الوحدة ،ومراعاة النظام ،لتفويت الفرصة عىل األعداء ،ولصنع موقف ّ
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عن رفض الشيعة والسنة ملامرسات اإلرهاب وانتهاك احلرمات وإثارات الفتنة.
نسأله تعاىل أن يقطع دابر الظلمة املعتدين ،وأن حيفظ وحدة املسلمني.

وسالم عىل اإلمامني العظيمني عيل بن حممد اهلادي واحلسن بن عيل العسكري،

وعىل مثوامها الطاهر ورمحة الله وبركاته.

حسن الصفار
 24حمرم 1427هـ

تصريح سماحة الشيخ حسن الصفار حول تصريح الرئيس المصري
حسني مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الساحة العراقية بام تشهد من أحداث عنف مرعبة هتدد بخطر حرب طائفية

أمس احلاجة لدور عريب منقذ ملساعدة الشعب العراقي عىل جتاوز املحنة،
مدمرة ،هلي يف ّ
والتمسك بوحدته ومقاومة االحتالل ،ومجهورية مرص العربية بثقلها العريب والدويل

والحتضاهنا مقر جامعة الدول العربية يتوقع منها دور كبري عىل هذا الصعيد.

لكن ما نقل عن الرئيس حسني مبارك من ترصحيات تشكك يف والء رشحية كربى

من الشعب العراقي (الشيعة) لوطنهم ال ختدم مثل هذا الدور املأمول من العامل العريب

ومن مرص بالذات.
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تصريح سماحة الشيخ حسن الصفار حول تصريح الرئيس المصري ...
كام أن التشكيك يف والء مجيع املواطنني الشيعة ألوطاهنم ظلم وإجحاف يتناىف

مع تارخيهم الناصع يف الدفاع عن أوطاهنم واإلخالص ملجتمعاهتم وخيدم خمططات
جف حربها بعد ،وكان
الفتنة ومتزيق األمة وخيالف مقررات قمة مكة االستثنائية التي ما ّ

الرئيس املرصي يف طليعة املشاركني فيها.

إننا نأمل أن يكون الترصيح هفوة غري مقصودة وأن متارس مرص دورها املأمول

يف مجع الشمل ومحاية املنطقة العربية من األخطار كام نؤكد أن والء املواطنني الشيعة

بالدرجة األوىل والثانية هو ألوطاهنم وشعوهبم ،وهم جزء ال يتجزأ منها.

نسأل الله تعاىل أن يقي أمتنا خماطر الفتن وأن حيمي أوطاننا وشعوبنا من املكاره

واألسواء.

 11ربيع األول 1427هـ

إىل أين يسير العراق
بيان ال�شيخ ال�صفار حول �أو�ضاع العراق
بسم الله الرمحن الرحيم

ال نكاد نصدق حدوث ما تعرضه الشاشات وتنقله األخبار عام جيري يف العراق،

فمشاهد املجازر والتدمري أصبحت يومية ،وجثث القتىل عادت منظر ًا مألوف ًا يف كل أنحاء
العراق ،وعمليات التهجري والفرز الطائفي صارت حقيقة واقعة ،ومل تبق حرمة ملسجد

أو مقام مقدس ،لقد أصبح الدم العراقي رخيص ًا مستباح ًا ،وانتهكت احلرمات اإلنسانية
والدينية ،وأصبحت وحدة العراق يف خطر حقيقي.

إىل أين تسريون أهيا العراقيون سنة وشيعة عرب ًا وأكراد ًا؟

أين أصالتكم الدينية؟ وأين نخوتكم الوطنية؟ كيف تسمحون لقوة االحتالل

األجنبي أن تستمر يف اهليمنة عىل بالدكم وتنهب ثرواتكم ،وتغري بعضكم ضد بعض؟
وكيف تتيحون الفرصة لالجتاهات التكفريية وميليشيات فرق املوت أن ختطف أرواح

أبنائكم وأن تسلب أمنكم ومتزق وحدتكم وتنرش العنف واإلرهاب يف ربوع وطنكم؟

لقد حرمت املراجع الدينية التي حتظى بثقتكم أي لون من ألوان االحرتاب
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إلى أين يسير العراق

واالقتتال الطائفي ،وشددت عىل رعاية حرمة املساجد واملقدسات الدينية ألي فئة من
الفئات ،وجاءت وثيقة مكة التي وقع عليها علامؤكم من السنة والشيعة يف شهر رمضان

حدا هلذا االستهتار واإلجرام ،فالتزموا أمر املرجعية الدينية وبنود وثيقة
املبارك لتضع ًّ
مكة وال تسمحوا لإلرهابيني واملجرمني أن يعيثوا يف أوساطكم فساد ًا.

وعىل حكومات املنطقة والشعوب املجاورة للعراق أن متد يد العون واملساعدة

للعراقيني النتشاهلم من حمنتهم ،بالتأكيد عىل وحدة العراق واالهتامم بمصالح مجيع
العراقيني دون انحياز لطرف ضد آخر.

علينا أن نساعدهم لتجاوز البالء الذي أصاهبم ،ال أن تتعاطف كل فئة م ّنا مع فئة

منهم ،فذلك يصب الزيت عىل نار الفتنة ،ويزيد اشتعاهلا ،ولن يربح من هذا االقتتال إال

أعداء العراق واألمة.

إن عىل الواعني من أبناء األمة أن يعملوا ملحارصة الفتنة يف العراق وإمخادها،

وعدم إتاحة الفرصة النتشار هليبها وانعكاس آثارها -ال سمح الله -عىل سائر املناطق
واملجتمعات ،وهنا تأيت خطورة الدور الذي تقوم به بعض وسائل اإلعالم وبعض

اخلطابات الدينية التي تعزف عىل الوتر الطائفي.

حد سواء ،ودفع
فاملطلوب إدانة اإلرهاب واإلجرام من أي جهة صدر عىل ٍّ

العراقيني لالقرتاب من بعضهم وللتمسك بوحدهتم ووحدة وطنهم ،ال تأليبهم عىل

بعضهم بعض ًا ،وإذكاء حالة الرصاع فيام بينهم.

أنقذ الله العراق من براثن االحتالل واإلرهاب وأعان شعبه عىل مواجهة هذه

املحنة القاسية.

حسن موسى الصفار
 4ذو القعدة 1427هـ

متابعات

مقابلة سماحة الشيخ حسن الصفار يف برنامج اضاءات من قناة
العربية
مقدم البرنامج :تركي الدخيل

تاريخ الحلقة :الثالثاء 2006/2/7م الموافق  9محرم 1427هـ
تركي الدخيل :أهيا اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورمحة الله وبركاته ،حياكم

الله يف حلقة جديدة من برناجمكم األسبوعي إضاءات ،ضيفنا اليوم أهيا اإلخوة هو

سامحة الشيخ حسن الصفار عامل الدين الشيعي السعودي حياك الله يا شيخ حسن.
الشيخ الصفار :وحياكم الله أكثر ،أه ً
ال بكم وبجمهوركم.

برنامج ال�شيعة في عا�شوراء
ال وسه ً
تركي الدخيل :أه ً
ال بكم ،شيخ حسن هذه األيام  -التي نسجل

فيها -هي أيام عاشوراء ،وأنتم موجودون هنا في دبي إلحياء هذه

338

مقابلة سماحة الشيخ حسن الصفار في برنامج إضاءات من قناة العربية
المناسبة.شيخ حسن كثير ًا ما يتبادر إلى األذهان تساؤل ال سيما لدى الس ّنة
وهو أن الشيعة يقومون في عاشوراء بطقوس قد تبدو للسنة غريبة ،منها

ال الضرب ،منها مث ً
مث ً
ال ما يسمى بالتطبير وهو استعمال بعض السيوف

في الضرب ،ما هي فكرة هذه الطقوس التي تمارسونها؟

الشيخ الصفار :بسم الله الرمحن الرحيم ،الربنامج األساس للشيعة يف أيام

عاشوراء هو املحارضات التي يلقيها العلامء واخلطباء ،وفيها تذكري بمقاصد اإلسالم

وتعاليمه وسرية الرسول Aواألئمة من أهل البيت ،Bوهنضة اإلمام احلسني وسريته،
هذا هو الربنامج األساس ،وهناك مراسيم للعزاء واللطم.

تكون حالة من التفاعل العاطفي
هذه املراسيم جتري عند الشيعة من أجل أن ِّ

بني الناس وبني ذلك احلدث التارخيي املأساوي الذي حصل ألهل البيت عليهم أفضل

الصالة والسالم.

بالطبع هناك بعض املراسم التي جيري فيها نقاش داخل الوسط الشيعي ،ما أرشتم

إليه من التطبري مث ً
ال هناك جدل حوله يف داخل الساحة الشيعية..

تركي الدخيل :دعنا يا شيخ حسن نتعرف عليها واحدة واحدة ،ما هو

التطبير؟ وما هو اللطم ؟ هذه مصطلحات ونحتاج أن نتعرف عليها بعد
إذنكم.

الشيخ الصفار :التطبري يعني استخدام آلة حادة من أجل إسالة الدم من أعىل مفرق

اجلبهة ،يعني مقدمة الرأس..

تركي الدخيل :هل يلزم تحديد المكان أيض ًا.
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الشيخ الصفار :نعم ،ولذلك سمي (قامة) ،ألن اإلنسان يستخدم هذا السيف

لرضب قامته ،وبالطبع هو مالمسة تكون خفيفة للقامة بحيث خيرج الدم ،وذلك حتى

يذكّ ر الناس بدماء احلسني Eالتي سالت يوم عاشوراء..

تركي الدخيل :لكننا يا شيخ نرى الصور ونرى أحيانا ضرب..
الشيخ الصفار :بعض هذه الكامريات تركز عىل هذه الصور الفاقعة.

تركي الدخيل :أكيد التركيز يكون على األغرب ،اإلعالم يركز على

الشيء الغريب.

الشيخ الصفار :قلت هذا حوله جدل يف داخل الساحة الشيعية..

تركي الدخيل :طيب واللطم؟
الشيخ الصفار :وكثري من علامء الشيعة ال يقبلون هذه املامرسة (التطبري).

تركي الدخيل :ما أعرفه أنا أنكم أنتم بوصفكم أحد علماء الشيعة في

القطيف منعتم منذ سنوات طويلة التطبير.

الشيخ الصفار :هذه التقاليد ليست موجودة عند الشيعة يف اململكة العربية

السعودية..

تركي الدخيل :ال في القطيف وال في األحساء.
الشيخ الصفار :ال يف القطيف وال يف األحساء..
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تركي الدخيل :وال في المدينة..
الشيخ الصفار :وال يف املدينة ،ولذلك نحن قبل حوايل عرش سنوات دعونا إىل

التربع بالدم قمنا بحملة للتربع بالدم يف اليوم التاسع واليوم العارش من املحرم ،ووجدنا

جتاوب ًا كبري ًا جد ًا..

تركي الدخيل :يعني بدل أن تريق دمك عن طريق سيف تعمل هذه

الطريقة؟..

الشيخ الصفار :ألنه مل تكن عندنا حالة التطبري فاملسألة ليست بد ً
ال ،وإنام استثامر

هلذه املناسبة العاطفية وتوجيهها باالجتاه النافع للوطن وللناس.

تركي الدخيل :ثم بعد ذلك لمن يذهب الدم الذي يتبرع به ؟
ويترصف به عرب بنك الدم باملنطقة الرشقية ،ومستشفى
الشيخ الصفارُ :يؤخذ الدم ُ

القطيف املركزي.

تركي الدخيل :هل يصل الدم للشيعة فقط أم أنه يصل للكل؟
الشيخ الصفار :ال ..الدم لإلنسان ،لكل إنسان حيتاج إليه ،ألن التربع بالدم يمثل

حالة إنسانية ال يصح أبد ًا تأطريها بدين أو بمذهب.

تركي الدخيل :لماذا في تقديركم وجد التطبير عند الشيعة في مناطق غير

السعودية ولم يوجد في السعودية؟
الشيخ الصفار :لعل نوعية الثقافة..
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تركي الدخيل :هل يعني ذلك أن هؤالء الذين يستخدمون التطبير أكثر

والء للحسين منكم؟

الشيخ الصفار :املسألة ال ترتبط بموضوع الوالء ،وإنام نوعية الثقافة ختتلف من

منطقة إىل أخرى ،كام أن البيئة واملحيط أيض ًا له تأثري ،الشيعة يف اململكة العربية السعودية
باعتبارهم يعيشون يف حميط ويف وضع ال يسمح هلم بكل املامرسات التي قد يفكر البعض
أن يعملها ،كام أن العلامء املوجودين يف اململكة العربية السعودية من الشيعة مل يكونوا من

الداعني إىل هذا األمر.

تركي الدخيل :لو ُسمح لكم بممارسة التطبير ستمارسونه؟..
الشيخ الصفار :لو وجد من العلامء من يدعون إليه ،ولكن يف ساحتنا ليس هناك

علامء يدعون إىل هذا النوع ،ال يف تارخينا املايض وال يف تارخينا احلارض.

تركي الدخيل :طيب هناك حديث شيخ حسن عن أن بعض الشيعة في

القطيف ينوون أن يمارسوا التطبير هذا العام ،هل هذا صحيح؟

الشيخ الصفار :ممكن أن يكون هناك أناس ،لكن حتى لو مارسوا فستكون املامرسة

حمدودة ،ونحن نرى أن نرش الوعي ونرش الرأي اآلخر ،يعني وجود رأي يتحدث حول

املوضوع سلب ًا ،كام أن هناك رأي ًا يدعو له إجياب ًا ،هذا هو الذي خيلق حالة من الوعي،
ألنه يف مثل هذه القضايا الدينية ال يمكن معاجلتها باملنع واحلظر والقمع ،بالعكس يزداد

الراغبون واملؤيدون.

تركي الدخيل :لماذا ظهروا اآلن ولم يظهروا خالل عقد من السنوات،
عشر سنوات ما طلعوا هدول اللي بيمارسوا التطبير ولو كانوا قلة ،واآلن
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كما علمت إنه فيه هناك مجموعة وإن كانت قليلة تنوي ممارسة التطبير
في عاشوراء في هذا العام.

الشيخ الصفار :لعل حالة االنفتاح اإلعالمية التي حصلت أمام هذه املراسم،

ونقلها عرب القنوات الفضائية ،ونظر الناس هلا وهي جتري يف املناطق األخرى شجع

البعض يف أن يشاهبوا ويامثلوا ما حيصل يف املناطق األخرى.

تركي الدخيل :طيب شيخ نرجع للحديث ،هناك أشرتم إلى أنه مجالس
ذكر يتم فيها التذكير.

الشيخ الصفار :جمالس ذكر وتوعية وتوجيه ديني وثقايف وهذا هو الربنامج

األساس يف كل مناطق الشيعة ،الربنامج األساس لعاشوراء هو جمالس التوجيه والتوعية
وذكر سرية الرسول وأهل بيته واإلمام احلسني ،Eهذا هو الربنامج األساس.

تركي الدخيل :اللطم وش هو؟
الشيخ الصفار :اللطم أن يرضب الواحد عىل صدره استذكار ًا هلذه احلادثة وهلذه

الفاجعة ،ولكن عادة ما يكون لط ًام خفيف ًا هادئ ًا ،يف بعض احلاالت قد يكون هناك بعض
الشباب املتحمسني يزيدون من حدة اللطم ،أو من وقع اللطم عىل صدورهم.

تركي الدخيل :طيب أيض ًا نرى عبر وكاالت األنباء أحيان ًا استخدام

سالسل في مسألة اللطم.

الشيخ الصفار :نعم ،هناك أناس يستخدمون مثل هذا األسلوب أيض ًا .

تركي الدخيل :يعني هل يوجد نصوص لدى الشيعة ،تقول بأنه كلما
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أظهرت األلم كلما آلمت نفسك أكثر كلما كنت أقرب مث ً
ال إلى تحقيق

المناط من هذه الحالة؟
الشيخ الصفار :ليست هناك..

تركي الدخيل :كيف نشأت هالحالة اللي تبالغ في إيذاء النفس؟
الشيخ الصفار :النصوص املوجودة تدعو اإلنسان إىل أن يستذكر ما أصاب أهل

البيت من مآس..

تركي الدخيل :النصوص لمن؟
الشيخ الصفار :الواردة عن أئمة أهل البيت ،Bوأيض ًا حتى الروايات الواردة يف

كتب كل املسلمني عن إظهار رسول الله Aللبكاء والتأمل عىل مقتل اإلمام احلسني يف
أيام والدته ويف السنوات األوىل لرتبيته ،وهذا موجود..

تركي الدخيل :أحاديث من الرسول..
الشيخ الصفار :نعم ،أحاديث واردة يف خمتلف الكتب مث ً
ال لو راجع اإلنسان

املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ومسند اإلمام أمحد بن حنبل أيض ًا لوجد

فيه أحاديث أن الرسول Aيبكي..

تركي الدخيل :فيك تذكر لنا واحد يا شيخ؟
الشيخ الصفار :من األحاديث عن أم الفضل بنت احلارث قالت دخلت عىل رسول

الله Aورأيت يف حجره احلسني ،ثم حانت مني التفاتة له فرأيته يبكي وعيناه هترقان
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دموع ًا ،قلت يا رسول الله ال أبكى الله عينيك ،مم تبكي؟ قال :هبط ع ّ
يل جربائيل خيربين
وسيقتل يف أرض يقال
أن ابني هذا سيقتل من قبل عصبة من أمتي ال أناهلم الله شفاعتيُ ،

هلا كربالء وأعطاين تربة محراء من تلك األرض.

تركي الدخيل :من روى هذا الحديث؟
الشيخ الصفار :هذا احلديث عن أم الفضل بنت احلارث..

تركي الدخيل :أل ،من خرجه يعني؟
الشيخ الصفار :وموجود ..أنا ال أذكر اآلن من خرجه..

تركي الدخيل :ألنه قبل قليل تتحدث عن المستدرك..
الشيخ الصفار :نعم يف املستدرك ،ويف مسند اإلمام أمحد بن حنبل هذا يف

املستدرك.

تركي الدخيل :نفس الحديث.
الشيخ الصفار :ومسند اإلمام أمحد بن حنبل فيه أيض ًا حديث عن عبد الله بن

نجي عن أبيه وكان مالزم ًا ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب صاحب مطهرته ،يقول يف
منرصفنا يف صفني ملا حاذى اإلمام عيل نينوى سمعته يقول :صرب ًا أبا عبد الله ،صرب ًا أبا
عبد الله ،فسألته ما األمر؟ قال دخلت عىل رسول الله Aيوم ًا فوجدته يبكي ،سألته ما

سبب بكائك؟ قال :أبكي ألن الله قد أخربين عرب جربائيل بأن ابني احلسني يقتل يف أرض

يقال هلا كربالء ،وأعطاين تربة من تلك األرض..
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تركي الدخيل :هي التي أنتم تسجدون عليها ،الشيعة يسجدون عليها.
الشيخ الصفار :يعني تربة من تلك األرض وعىل أساس هذه األحاديث والروايات

كان هناك دافع ألخذ تربة احلسني.E

تركي الدخيل :األحاديث التي أشرت إليها وأشرت إلى أنها موجودة

أيض ًا في كتب السنة ،كما تفضلت قبل قليل تتحدث عن بكاء ال تتحدث
عن لطم وال عن تطبير..

الشيخ الصفار :هو البكاء يعني إظهار احلزن..

تركي الدخيل :فمتى بدأ التطبير؟ ومتى بدأ اللطم؟
الشيخ الصفار :التطبري حالة حادثة جديدة مل تكن سابق ًا موجودة ،لعلها نشأت

منذ عقود من الزمن ،وقد نشأت أو ً
ال عند اهلنود الشيعة بدؤوا ممارسة هذا العمل ،وبعد
ذلك انتقلت إىل إيران ،ومن إيران انتقلت إىل بعض البلدان العربية ،وهي ممارسة يامرسها

جماميع من الشباب ،وهناك بعض العلامء ال يرى بأس ًا من هذا العمل ،بل يراه مظهر ًا من

مظاهر التعاطف مع أهل البيت.

تركي الدخيل :أنت بوصفك أحد العلماء الشيعة هل ترى كراهيته أم

تحريمه؟

الشيخ الصفار :أنا شخصي ًا من املدرسة التي ال تشجع مثل هذه األعامل.

تركي الدخيل :فقط ال تشجع ،ال تراها كراهية وال تحريم.
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الشيخ الصفار :ال تشجع هذه األعامل ،والتحريم إذا كان حتري ًام فهو حتريم ثانوي

باعتبار ما تسببه من رضر ،وإيذاء ،وباعتبار ما ختلق من تشويه للصورة أمام اآلخرين،
فبهذا العنوان نحن نرى أن هذا العمل حمرم وغري مناسب ،لكن علامء آخرين من الفقهاء

يرون أنه ال بأس يف هذا األمر ،ألنه ليس كل إيذاء حرام ،يف بعض األحيان اإلنسان يف

أعامل احلج يتأذى ،اإلنسان يف أعامل العبادة يتأذى..

تركي الدخيل :إي بس في أعمال الحج ليس أمامه خيار آخر.
الشيخ الصفار :يف الرياضة يتأذى ،اآلن الذين يامرسون األعامل الرياضية يتأذون

ليس كل أذى حمرم ،وإنام األذى الذي يخُ اف منه خطر املوت عىل اإلنسان يكون حرام ًا،
أما جمرد كونه أذى ليس حرام ًا.

تركي الدخيل :طيب في شغلة شيخ حسن الصفار أيض ًا ترد أثناء عرض
مشاهد إلحياء الشيعة لهذه المناسبة وهي تطبير بالنسبة لألطفال ،الطفل

ال يملك خياره فهل نفرض عليه هذا الخيار؟ أم أنه يتبع يعني لوالده

بالمرجعية أيض ًا باختيار الفتوى؟

الشيخ الصفار :أنا مبدئي ًا لست مع هذا التوجه ،لكن إذا كان هناك من يامرس هذا

العمل فال يصح له أن يقوم هبذا العمل إال إذا كان هناك رأي فقهي جييز له ذلك.

تركي الدخيل :الرأي الفقهي هل يجيز أيض ًا أن األطفال ُيستخدم؟
الشيخ الصفار :أنا ما اطلعت عىل رأي فقهي جييز هذا األمر ،لكن لعله لو كان

هناك رأي ناظر إىل أن األب هو الويل عىل طفله ،فإذا رأى األب الويل عىل الطفل..
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تركي الدخيل :الولي يا شيخ..
الشيخ الصفار :أن ممارسة معينة ال تسبب رضر ًا كبري ًا للطفل من منطلق واليته

ممكن يصح له أن يقوم هبذا العمل ،إذا كان هناك رأي فقهي فهذا مستنده.

تركي الدخيل :واضح يا شيخ إنك تجيب بدبلوماسية عن الرأي اآلخر
الذي أنت ال تتبناه.

الشيخ الصفار :وأنا يف رأيي أن اإلنسان يف كل القضايا ينبغي أن يكون موضوعي ًا،

يطرح رأيه ولكن يف املقابل أيض ًا ال يبخس اآلراء األخرى ،يقول إن األخرى أيض ًا هلا

أدلتها.

تركي الدخيل :أنت تريد اآلن يا شيخ دفاع عن اآلراء األخرى أكثر مما

تريد..

الشيخ الصفار :أنا ال أدافع..

تركي الدخيل :أكثر مما تورد نقد ..تبرير ًا لرأيك الذي ال يقبل بهذه

الممارسات.

الشيخ الصفار :أنا شخصي ًا لست مع هذه املامرسة وبينت رأيي يف أكثر من موقف

ومن مناسبة ،لكنني أيض ًا أرى أن من يرون هذا األمر هلم أدلة.

تركي الدخيل :هل المراجع الشيعية ترى هذا األمر؟
الشيخ الصفار :أغلب املراجع الشيعة الذين أعرفهم ال يؤيدون هذا األمر ،وقد
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أصدروا آراء رصحية ،اإلمام اخلميني يف إيران أصدر بيان ًا رصحي ًا ،السيد اخلامنئي اآلن

قائد اجلمهورية اإلسالمية أيض ًا له رأي رصيح ،السيد فضل الله املرجع يف لبنان أيض ًا له

رأي رصيح ،السيد حسن نرص الله أيض ًا له رأي رصيح ،وعلامء آخرون هلم آراء رصحية

يف الرفض..

تركي الدخيل :السيستاني.
الشيخ الصفار :السيد السيستاين مل يصدر رأي ًا رصحي ًا ،لكن ما عرفت من األوساط

املحيطة به أن أوساطه ال تشجع هذه املامرسة.

تركي الدخيل :من يشجع إذ ًا من المراجع هذه الممارسات إذا كانت
تمارس بهذا..؟

الشيخ الصفار :كبقية األنشطة واألشياء التي حتصل يف الساحة اإلسالمية من قبل

بعض الناس الذين هلم محاس ،وهلم نوع من التشدد يف ممارسة مثل هذه األمور ،هناك

بعض العلامء يرون هذه األمور ،ويدفعون باجتاهها.

تركي الدخيل :جميل ،شيخنا عندنا تفاصيل كثيرة سنعود لمواصلتها
بعد فاصل قصير.

موقف ال�شيعة من ال�صحابة
تركي الدخيل :حياكم الله مجدد ًا أيها اإلخوة واألخوات في إضاءات ال
يزال حوارنا مع الشيخ حسن الصفار في هذه الحلقة من إضاءات ،شيخ
حسن في المقطع األول من البرنامج تحدثنا عن الممارسات التي يمارسها
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الشيعة إحياء لعاشوراء تحدثنا عن اللطم والتطبير ونحوها ،تحدثنا أيض ًا
عن إشارتكم إلى التبرع بالدم في شكل من أشكال إظهار الحزن على

هذه المناسبة ،من األشياء التي تثار كثير ًا وأثيرت ضدكم شخصي ًا شيخ

حسن الصفار موقف الشيعة من الصحابة ،قرأت لكم مواقف إيجابية في

الحديث عن الصحابة ،هناك انطباع دائم ًا عند السنة أن الشيعة يستثنون
بضعة أشخاص من الصحابة والبقية يمارسون ضدهم شك ً
ال من أشكال
اإلقصائية ،أحيان ًا بعض السب ضد الصحابة ،ضد الخلفاء الراشدين،
باستثناء علي بن أبي طالب Nتحديد ًا ،دعني أقرأ عليك المقطع اللي

أريد أن أناقشك فيه شيخ حسن ،أنت تقول في أحد حواراتك تقول:

>إذا كان من حق الشيعة أن تكون لهم رؤيتهم وقناعتهم فليس من حقهم
اإلساءة إلى رموز ومقدسات الطرف اآلخر ،إن ذلك يشكل انحراف ًا عن

تعاليم الدين وآدابه ،ويؤدي إلى الفتن وتخريب وحدة األمة ،من هنا نعتبر
اإلساءة بالسب والشتم للخلفاء الراشدين عم ً
ال محرم ًا خاطئ ًا ال يصدر
إال من جاهل أو مغرض< ،وقد تحدث ضد هذه الظاهرة السيئة كثير

من أئمة الشيعة وعلمائهم المصلحين ،سؤالي تحديد ًا أول شي هل هذا
الكالم اإليجابي فقط في حق الخلفاء الراشدين؟

الشيخ الصفار :ال يف حق مجيع الصحابة والرموز املحرتمة عىل صعيد األمة

اإلسالمية هذا الكالم جيري..

تركي الدخيل :هل هناك صحابة رموز غير محترمين؟
الشيخ الصفار :هناك بعض الصحابة كانت هلم بعض املامرسات مث ً
ال املنافقون
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{و ِمن َأ ْه ِل المْ َ ِدي َن ِة َمر ُدوا َعلىَ ال ِّن َف ِ
اق ال
كانوا من الصحابة ،حينام يتحدث القرآن الكريم َ ْ
َ

َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن ن َْع َل ُم ُه ْم} هؤالء كانوا يف وسط الصحابة..

تركي الدخيل :المنافقين يعني يتفق السنة والشيعة على أنهم..
الشيخ الصفار :يعني أقصد هؤالء ..

ال لم تتحدث عن عائشة مث ً
تركي الدخيل:أنت مث ً
ال .O
الشيخ الصفار :أيض ًا أمهات املؤمنني أم املؤمنني عائشة وبقية أمهات املؤمنني

ضمن الرموز التي جيب أن حترتم.

تركي الدخيل :هل هناك رموز يحترمها السنة وال تحترمونها أنتم الشيعة

ولذلك أنت استثنيت وقلت المحترمين منهم؟

الشيخ الصفار :لعل بعض الرموز افرتض بعض اخللفاء األمويني بعض اخللفاء

العباسيني..

تركي الدخيل :تتحدث عن معاوية تحديد ًا؟
الشيخ الصفار :معاوية ،يزيد بن معاوية ،احلجاج بن يوسف الثقفي ،مروان بن

احلكم.

تركي الدخيل :خلهم هدول مش صحابة..
الشيخ الصفار :مروان بن احلكم..
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تركي الدخيل :يعني فيما يتعلق بمعاوية..
الشيخ الصفار :ولكن أنا شخصي ًا ال أرى أن ُنستغرق يف البحث حول هذه

األمور ،أنا أرى أن إثارة هذه األمور واستغراق البحث حوهلا ليس يف صالح وحدة األمة
وتعايش أبناء األمة ،عندنا مشرتكات كثرية ،عندنا قضايا مهمة نعيشها يف حياتنا ،ملاذا

نشغل أنفسنا بالبحث عن وضع هذه الشخصية وتلك الشخصية ،وموقفي وموقفك
ونتنازع ونتصارع هذا ال داعي له..

تركي الدخيل :ولكن هناك تسجيل..
الشيخ الصفار :هناك بعض الرموز ..اسمح يل أقول هذه النقطة ،هناك بعض

الرموز حيرتمها الشيعة ،ولكن الس ّنة يعتربوهنم كفار ًا مرشكني.

تركي الدخيل :مثل؟
الشيخ الصفار :كأيب طالب عم رسول الله  ،Aوهو أبو اإلمام عيل بن أيب طالب،

الشيعة يعتربونه من أفضل الصحابة ،ولكن الس ّنة يرونه مات كافر ًا مرشك ًا..

تركي الدخيل :أنتم ترون أنه مات مؤمن ًا..
الشيخ الصفار :ونحن نقول مات مؤمن ًا ونراه من خيار الصحابة ،ولكن هذا ال

يعني إين أنا الشيعي أتصارع مع السني ملاذا أنت رأيك يف أيب طالب هكذا ،وملاذا تراه
كافر ،وملاذا تراه مرشك ،أنا أقول فلنرتك هذه اخلالفات جانب ًا.

تركي الدخيل :لكن شيخ حسن هناك قضية رئيسية أيض ًا في مراسم
عاشوراء هناك حديث أنت قلت نحن نركز على التذكير واستعراض
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السيرة النبوية وسيرة آل البيت ،ولكن هناك أيض ًا حديث عن أن السيرة
يأتي في سياقها سباب وشتام لبعض أو شتائم تمارس ضد بعض

الصحابة ،أنت هناك تنتقد هذا بعيد ًا عن التفاصيل ،لكن هناك تسجيل
موجود في اإلنترنت لكم فيه سب لعمر..

الشيخ الصفار :نعم سبق أن حتدثت عن هذا التسجيلُ ،سئلت أكثر من مرة وقلت

إن هذا التسجيل مدبلج ،ليس حقيقي ًا.

تركي الدخيل :يعني لم تسب عمر..
الشيخ الصفار :مل أسب ،وليس من منهجي هذا السب ،آرائي رصحية يف هذا

السياق ،ومن اجلميل أيض ًا أن فضيلة الشيخ صالح اللحيدان رئيس جملس القضاء

األعىل قبل أقل من سنة كان له بيان حول األرشطة التي ُنرشت عنه يف أمريكا وأنه حيرض
عىل اإلرهاب ،بيانه بتاريخ  24ربيع األول  ،1426الشيخ اللحيدان قال أنا أعرف أن
هذه دبلجة وتلفيق يف األرشطة ،وهو أمر معروف كيف أهنم جيعلون كلمة بجانب كلمة
ويبثوهنا ،مسألة الدبلجة والتلفيق هذا أمر سهل وميسور.

تركي الدخيل :يعني تريد أن تقول أن الشيخ صالح اللحيدان قال أنها

دبلجة وإنه حتى أنا صارت لي دبلجة..

الشيخ الصفار :حتى أنا حصلت يل دبلجة أنا شخصي ًا ليس هذا من منهجي،

وقلت أكثر من مرة إين أبرأ إىل الله من هذا الكالم.

تركي الدخيل :جميل ،أنت أشرت أيض ًا في معرض رد عن سؤال مشابه
في أحد اللقاءات التي أجريت معك قلت يهمني أن أشير هنا إلى ما هو
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معروف من أني كنت أعيش ضمن وضع معارضة سياسية في الثمانينات،

وكانت المنطقة آنذاك تعيش تشنج ًا سياسي ًا طائفي ًا بعد انتصار الثورة
اإلسالمية في إيران ،وأثناء الحرب العراقية اإليرانية ،وقد تكون بعض
خطاباتي في تلك المرحلة ذات طابع تعبوي في االتجاه السياسي

والمذهبي ،ثم أدركنا مبكر ًا ضرورة تجاوز مثل هذه التوجهات ،واعتماد

منطق االعتدال والتسامح والحوار والعمل البناء لمعالجة مشكلة الخالف
والتمييز الطائفي ،أنت تتحدث عن أنك كنت في المعارضة السياسية

للنظام السعودي ،اآلن ماذا ُيصنف حسن الصفار نفسه؟ هل أنت في

المعارضة إلى اآلن؟

الشيخ الصفار :أنا اآلن ضمن التوجه اإلصالحي يف البلد ،التوجه لإلصالح

السيايس الذي عرب عنه خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد الله يرمحه ،وأكد عليه
خادم احلرمني امللك عبد الله ،وتتطلع إليه فئات ورشائح كثرية من الواعني يف املجتمع

السعودي ،أنا أعترب نفيس ضمن هذا السياق.

تركي الدخيل :إذ ًا ال تعتبر نفسك ..انتهت مرحلة المعارضة.
الشيخ الصفار :املعارضة بذلك الشكل ،ألن مصطلح املعارضة أيض ًا مصطلح

فضفاض ،يف الوطن العريب املعارضة يعني أن تكون ضد نظام احلكم ،وأن تكون يف
اخلارج ،وأن تريد إسقاط نظام احلكم وما أشبه ،هبذا املصطلح لست من املعارضة ،لكن
املعارضة بمعنى أن تنتقد ما تراه بحاجة إىل النقد وتدعو إىل إصالح ما هو بحاجة إىل

اإلصالح.

تركي الدخيل :هذا يصير حتى داخل مجلس الوزراء أحيان ًا.
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الشيخ الصفار :فليكن ،ما فيه مشكلة.

تركي الدخيل :طيب هناك سؤال آخر فيما يتعلق بالمعارضة ،أنتم
كنتم معارضة تعيشون في الخارج وبعد اتفاق مع الحكومة عدتم في

التسعينات ،ال زال بعضكم موجود ًا في الخارج حتى اآلن ،هل لكم

تواصل معهم؟

الشيخ الصفار :ال يوجد تواصل معهم الذين هم يف اخلارج كانوا جاؤوا أيض ًا،

كلنا عدنا إىل اململكة ،وكلنا ضمن..

تركي الدخيل :بعدين رجعوا مرة ثانية.
الشيخ الصفار :مرشوع احلوار واملصاحلة ،ولكن بعض األفراد رجعوا إىل اخلارج

ألهنم رأوا بطئ ًا يف حتسني وضع الشيعة ،ووضع املواطنني الشيعة ،واالستجابة لألشياء
التي طرحت يف احلوار رأوا فيه تباطؤ ،ولذلك هم أبدوا انزعاجهم وخرجوا من اململكة

وذهبوا إىل اخلارج ،ولكن ما أعرفه عنهم من خالل ما..

تركي الدخيل :لكن ليس بينكم وبينهم تواصل.
الشيخ الصفار :ليس بيننا تواصل.

تركي الدخيل :ما تعرفه عنهم من خالل ما تسمعه.
الشيخ الصفار :ما أعرفه عنهم هو أهنم ال زالوا يطرحون أيض ًا طرح ًا معتد ً
ال

متعق ً
ال ،ال يدعون إىل إسقاط النظام ،وال يدعون إىل تشنج األمور واألوضاع ،وال
يدعون إىل تدخل اإلرادات األخرى ،وإنام يطالبون بتحسني بعض األوضاع التي يرون
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أهنا بحاجة إىل معاجلة.

تركي الدخيل :طيب ،أشرت أنت أيض ًا في أحد تصريحاتك أو في

إحدى محاضراتك على األصح قلت بأن مراحل الطائفية هي ثالث
مراحل ،أو ًال جمود وانقطاع بين األنظمة وأبناء الطائفة ،ثاني ًا أو المرحلة
الثانية صراع وتأزم ،المرحلة الثالثة قلت المرحلة الحالية من غير المفيد

أن يكون هناك عالقة انقطاع أو صراع ،ليش المرحلة الثالثة يا شيخ حسن
يعني كانت المرحلة األولى تأكيد والمرحلة الثانية نفي ،ليش ما قلت

مرحلة عمل مشترك؟

الشيخ الصفار :يف هذه املرحلة الثالثة.

تركي الدخيل :إي يعني المرحلة الثالثة أنت مرت الطائفية في الخليج
بمراحل ثالث ،تميزت أوالها بالجمود واالنقطاع بين األنظمة وأبناء
الطائفة ،تلتها مرحلة الصراع والتأزم في العالقة إلى أن وصلنا إلى

المرحلة الحالية التي من غير المفيد للجميع أن تكون عالقة انقطاع مع

األنظمة وفي نفس الوقت أال تكون عالقة صراع ،ليش ما تقول عالقة

عمل مشترك؟

الشيخ الصفار :هذا ما نسعى إليه وهذا ما نمد أيدينا باجتاهه..

تركي الدخيل :وليش تستخدم الصيغة لما كانت جمود جمود وانقطاع،

صراع وتأزم ،المرحلة الثالثة من غير المفيد..

الشيخ الصفار :العمل املشرتك حيتاج إىل إرادة أيض ًا مشرتكة من الطرفني ،اآلن
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نحن نسعى باجتاه أن تتبلور هذه اإلرادة ،من جهة املواطنني هناك إرادة طيبة يف هذا

االجتاه ،ويريدون أن يكون هناك تعاون ،وأن يكون العمل مشرتك ًا ملعاجلة مشاكلهم،

ولكن نأمل أن األجهزة املعنية يف احلكومات أيض ًا تتخذ قرار ًا هبذا االجتاه ،أن يكون هناك
عمل مشرتك ملعاجلة هذه املشاكل ومعاجلة هذه امللفات السابقة.

تركي الدخيل :القضية التي تثار عندما يتم الحديث عن هذا الملف شيخ
حسن هو يعني أكيد إنك سئلت عنها كثير ًا هي ما يسمى بالوالء العابر
للحدود ،يعني في حديث دائم ًا عن أن الشيعة أو لدى بعض الشيعة والء

إليران ،أنت سئلت عن هذا السؤال لكنك أجبت بقلب صيغة السؤال

ولم تجب بشكل مباشر ،لما سئلت قلت في البداية ليس الشيعة هم الذين
ُيسألون لماذا لديهم تدفق عاطفي نحو إيران ،وإنما اإلخوة المعترضون
ُيسألون لماذا هم ال تتدفق عواطفهم نحو إيران ،إيران شعب مسلم كان
يعيش تحت ظل نظام غربي نظام الشاه يتعاطى مع إسرائيل ويتعاون مع

إسرائيل ،جاءت ثورة إسالمية بقيادة علماء الدين وصنعت جمهورية
إسالمية وتبنت القضية الفلسطينية ،السؤال من أساسه خطأ والسؤال

لماذا ال يتفاعل هؤالء المعترضون مع دولة مسلمة كإيران؟ لماذا لم

تجب على السؤال؟ هل لدى الشيعة والء؟

الشيخ الصفار :السؤال مل يكن حول الوالء كان حول التعاطف والتفاعل مع

إيران ،الوالء إذا كان يقصد من الوالء أن الشيعة يتلقون أوامرهم من دولة أخرى أو

من خارج احلدود فهذا ال صحة له ،هذا اهتام ال صحة له وليس هناك ما يثبته ،أما إذا
كان احلديث عن جمرد التفاعل والتعاطف ،فأقول إن هذا التعاطف والتفاعل ال ينبغي أن

يكون خاص ًا بالشيعة ،كام أن املسلمني يتفاعلون مع املسلمني يف الشيشان.
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تركي الدخيل :هذا شرحك لإلجابة ،فلنجب على السؤال المباشر.
الشيخ الصفار :أنا ضد أن يكون هناك والء للمواطنني خارج حدودهم وخارج

بلدهم ،وال أعتقد أن هناك والء ،مث ً
ال لو أخذنا اململكة العربية السعودية مقياس ًا ليس
هناك والء أنا أقطع ليس هناك والء للمواطنني الشيعة يف اململكة ألي جهة خارج الوطن،
هناك تعاطف ،هناك اشرتاك يف احلالة املذهبية يف التوجه املذهبي ،أما والء بمعنى أخذ
األوامر وتنفيذ األوامر من جهات أخرى هذا ليس صحيح ًا.

تركي الدخيل :ربما كانت اإلشكالية مرتبطة بوالية الفقيه نظر ًا الرتباط
الديني والسياسي في إيران بمرجع واحد ،أنا أعلم..

الشيخ الصفار :ليس يف كل إيران ،يعني والية الفقيه موضوع خمتلف فيه داخل

الساحة الشيعية ،ليس كل فقهاء الشيعة يذهبون إىل والية الفقيه املطلقة.

تركي الدخيل :أنتم أيض ًا تذهبون إلى عدم اختيار والية الفقيه المطلقة،

ماذا تقصدون بوالية الفقيه المطلقة؟

الشيخ الصفار :يعني الوالية السياسية ،الوالية السياسية للشأن العام.

تركي الدخيل :أن يأخذ الواحد أوامره السياسية من المرجع أليست هذه

هي التي تقصدها؟

الشيخ الصفار :نعم أن يكون املرجع هو مصدر األوامر والقرارات السياسية.

تركي الدخيل :حتى للمواطن غير اإليراني في خارج إيران ،وللشيعي في

أي مكان.
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الشيخ الصفار :هذا عم ً
ال غري موجود ،ألنه يف إيران الناس ينتخبون الويل الفقيه

عرب جملس اخلرباء ،كل منطقة ختتار ممث ً
ال يف جملس اخلرباء وجملس اخلرباء خيتار الويل
الفقيه يف إيران ،فاختياره ملزم ألبناء الشعب اإليراين ألهنم اختاروه ،وهو أيض ًا يصدر

األوامر يف حدود الشعب اإليراين ،لكن مراجع الشيعة وعلامء الشيعة بام فيهم والية

الفقيه يف إيران ال ُتصدر أوامر للمواطنني الشيعة يف املناطق األخرى.

تركي الدخيل :طيب سؤال..
الشيخ الصفار :وقد رأينا ذلك يف العراق.

تركي الدخيل :شيخ حسن بس خليني أسألك ،والية الفقيه المطلقة التي
تحدثت عنها أال تعني في النهاية أن يكون من يرى من الشيعة األخذ
بوالية الفقيه المطلقة بأن يأخذ أوامره أيض ًا من الولي الفقيه في إيران فيما

يتعلق بالقضية السياسية؟

الشيخ الصفار :لكن الويل الفقيه نفسه ال يعطي أوامر ،هو ال يعطي أوامر ،رأينا

يف العراق ورأينا يف أفغانستان ورأينا يف البحرين ورأينا يف مناطق خمتلفة ،الويل الفقيه
يف إيران الذي يرى والية الفقيه ال يعطي أوامر للمواطنني الشيعة هناك ،وأنا أعرف

عن قرب أن بعض الشيعة يف البحرين مث ً
ال سألوا املرجعية يف إيران سألوا والية الفقيه
يف إيران عن ماذا يصنعون يف أوضاعهم قبل سنوات ،قبل املرشوع اإلصالحي للملك
محد ،ولكن والية الفقيه قالت هذا شأن خيصكم أنتم تناقشوا وأنتم خذوا القرار املناسب

ألوضاعكم ولظروفكم ،الويل الفقيه إنسان يفهم املعادالت ،ويفهم احلدود ،ويفهم
املصلحة ،املسألة ليست مثل بعض املفتني الذين يصدرون الفتاوى للقارات بأمجعها،
وال يأخذون كل اجلوانب والقضايا بعني االعتبار ،ليس األمر كذلك.
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تركي الدخيل :إي بس هذه قضايا في مسائل فقهية وليست سياسية في

الغالب.

الشيخ الصفار :نعم ،يف املسائل السياسية هؤالء املفتون الذين يصدرون فتاوى

باجلهاد وباإلرهاب وبالعنف يف كل مكان هذه مسائل سياسية..

تركي الدخيل :طيب سنواصل الحديث شيخ حسن بعد فاصل قصير.

�صالحيات والية الفقيه
تركي الدخيل :حياكم الله أيها اإلخوة واألخوات مجدد ًا في إضاءات

ال يزال حوارنا هذه الحلقة مع الشيخ حسن موسى الصفار عالم الدين

الشيعي السعودي ،شيخ حسن كنا نتحدث قبل قليل عن والية الفقيه،
قلت أن حتى الذين يرون الوالية المطلقة مضبوطين بأن الولي الفقيه ال

يصدر لمن هم خارج الحدود ،مع أن كثيرين وأنت منهم ال يرون والية

الفقيه المطلقة ،الوالية المقيدة ويش تقصد فيها أو غير المطلقة؟

الشيخ الصفار :غري املطلقة هي والية الفقيه عىل القصرّ وعىل األمور الدينية هذه
تعترب والية حمدودة وليست والية مطلقة يف الشأن السيايس العام ،عىل األوقاف عىل

القصرّ عىل األمور الدينية.

تركي الدخيل :هل وجدت والية الفقيه في أدبيات الشيعة قبل ظهور
الثورة في إيران وقبل أن يتبناها اإلمام الخميني؟

الشيخ الصفار :نعم كانت موجودة هناك بعض العلامء كالشيخ النراقي حتدث
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عن هذا املوضوع ،وكان موجود ًا يف منتصف القرن الثالث عرش اهلجري حتدث عن
هذا املوضوع ،ولكن مل يعط املوضوع هذه العناوين الفاقعة الواضحة التي حصلت فيام

بعد ،اإلمام اخلميني حينام جاء بلور الفكرة أكثر ،واستدل هلا ،وطرحها كمرشوع سيايس

أيض ًا ،وطرحت للتصويت للشعب اإليراين يعني بالتايل الدستور يف إيران الذي يتحدث
عن صالحيات والية الفقيه هو دستور صوت عليه الشعب اإليراين.

تركي الدخيل :طيب قبل قليل أنت تحدثت تقول أن والية الفقيه أيض ًا

رأيناها أنها لم تؤثر أو ولي الفقيه لم يؤثر في الوضع في العراق ،لم
يؤثر ..لكن هناك حديث متكاثر في المرحلة الحالية من دول المنطقة عن

مد إيراني في العراق ،تبلور هذا بشكل صريح ألكثر من تصريح لوزير
الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل ،أنتم كيف ترون وضع المد
اإليراني في العراق؟

الشيخ الصفار :هناك فرق بني األمرين ،أن ويل الفقيه يف إيران يصدر أوامر

للعراقيني افعلوا كذا وال تفعلوا كذا وشاركوا يف جملس احلكم أو ال تشاركوا أو انتخبوا

رئيس الوزراء فالن هذا مل حيصل ،لكن أن هناك نفوذ ًا إيراني ًا يف العراق هذا أمر واضح
ال يستطيع أن ينكره أحد ،وهذا النفوذ اإليراين يف العراق هو أمر طبيعي ،العراق ساحة

مفتوحة ،القوى الكربى هي اآلن ترسح ومترح يف العراق أمريكا وحلفاؤها وهي ساحة
مفتوحة لتأثريات الدول املجاورة حول العراق أيض ًا ،والعراقيون وهم يبنون جتربتهم
اجلديدة يف حاجة إىل دعم ومساعدة من الدول املجاورة ،إيران كانت منفتحة عىل

املعارضة العراقية قبل سقوط النظام..

تركي الدخيل :المعارضة أصبحت اآلن هي التي تحكم؟
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الشيخ الصفار :واملعارضة هي التي حتكم ،وبالتايل هناك عالقة طبيعية ما أريد أن

أقوله إن دول املنطقة ينبغي أن تنفتح هي أكثر عىل الشعب العراقي يف مرحلته احلارضة،

وعىل املعارضة العراقية ،لذلك أنا كنت فرح ًا جد ًا باحلفاوة التي حظي هبا سامحة السيد
مقتدى الصدر حينام جاء للحج ،وحظي بحفاوة من خادم احلرمني الرشيفني ،ومن
حكومة اململكة ،أنا أعتقد أن هذا هو االجتاه الصحيح ،بدل أن نتحدث عن نفوذ الدول
األخرى يف العراق علينا نحن أن نصنع النفوذ بمعنى مساعدة الشعب العراقي.

تركي الدخيل :بس شيخ حسن هذا التحليل..
الشيخ الصفار :يعني مساعدة الشعب العراقي يف جتاوز هذه املرحلة.

تركي الدخيل :شيخ حسن هذا تحليل سياسي ،إذن أنت ال ترى ال

تشاطر القيادات السياسية التي ترى أن هناك خطورة من النفوذ اإليراني
في العراق؟

الشيخ الصفار :اخلطورة غياب النفوذ العريب ،وغياب نفوذ بقية الدول.

تركي الدخيل :هذه مثل إجابتك اللي قبل شوي اإلجابة بقلب السؤال ال

ترى أن هناك خطورة من ..؟

الشيخ الصفار :ال أعتقد ألن الشعب العراقي شعب ناضج ،وهو حريص عىل

استقالله ،لسنا أحرص من العراقيني عىل استقالهلم وعىل وطنهم ،ال يصح لنا أن نزايد

هم أيض ًا حريصون عىل استقالهلم.
عىل العراقيني يف وطنيتهم ويف استقالهلمّ ،

تركي الدخيل :إذن يعني أنت تعتقد إنه وضع طبيعي وهذا ما يجب
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أن يكون؟
الشيخ الصفار :وهذا ما جيب أن يكون ،جيب أن يكون أن دول اجلوار متد يدها

ملساعدة الشعب العراقي ،وأال ترتك الشعب العراقي فريسة لنفوذ الدول الكربى.

تركي الدخيل :أال تعتقد أن الوضع في العراق يتجه باتجاه تصعيد
مذهبي؟

الشيخ الصفار :أعتقد أن هذا اخلطر ليس وارد ًا يف العراق كام رصحت أغلب

القيادات العراقية ،جتاوز العراق هذه املرحلة وخاصة بعد االنتخابات األخرية ،ودخول

كل رشائح وألوان الطيف العراقي يف االنتخابات ،وما نراه اآلن جيري من حوار
ومفاوضات بني خمتلف القوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية أعتقد أن العراق قد جتاوز

هذا اخلطر واحلمد هلل.

تركي الدخيل :فيما يتعلق بالحوار السني الشيعي قلت في أحد
التصريحات التي أجريت معك في  2003/11/21ليس شرط ًا لحسن

العالقة بين الس ّنة والشيعة أن يتنازل أي طرف عن رأيه وقناعته ،فالشيعة

لهم رؤيا عن موضوع الخالفة واإلمامة ،وأنها تكون بالنص من الرسول،
ولديهم أدلتهم التي يرونها ملزمة لهم باإليمان بذلك ،وال يجدون أنه

يمكنهم التنازل عما ثبت لديهم من األدلة العقلية والشرعية ،لكن موضوع

الخالفة والخلفاء أصبح قضية تاريخية ،فلماذا يكون عقبة في طريق األمة

في عصرها الحاضر ،بحيث ينشغل الشيعة بإثبات رأيهم ،أو يحرص
السنة على تغيير رأي الشيعة فيه ،إننا لسنا مخيرين اآلن بين خالفة أبي

بكر وخالفة علي حتى نهتم بإقناع بعضنا بعض ًا بأحد الخيارين ،المذاهب
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مبنية على هذه الخالفات أليس كذلك شيخ حسن؟
الشيخ الصفار :املذاهب واخلالفات ،هكذا يف البداية نشأت ،لكن املذهب

باعتباره مذهب ًا يعرب عن اإلسالم بشموليته فال يتلخص املذهب يف هذه األمور يعني ما
هو املذهب؟

تركي الدخيل :أنت ترى أن يكون العمل المشترك بعيد ًا عن الخالف؟
الشيخ الصفار :ما هو املذهب؟ املذهب هو الطريق لفهم اإلسالم ،واإلسالم

دين واسع ،وبرامج واسعة إلحياء حياة الناس وإسعاد الناس ،هذه اخلالفات املذهبية

متثل جانب ًا حمدد ًا من فهم كل طرف لإلسالم ،فلامذا نغفل عن بقية اجلوانب اإلسالمية
وننشغل هبذا اجلانب.

تركي الدخيل :طيب شيخ حسن يعني اسمح لي أن أوجه لك هذا السؤال،

هناك من يتهمك بأن لديك خطاب ًا متسامح ًا في وسائل األعالم ،لكنك
عندما تصعد إلى المنبر ال يظهر هذا التسامح في الحديث عن المذهبية

بين السنة والشيعة والشيعة والسنة؟

الشيخ الصفار :خطايب عىل املنرب أيض ًا يبث يف وسائل األعالم عىل االنرتنت ويف

بعض القنوات الفضائية ،ويف بعض اإلذاعات ،ما عاد لدي خطابان.

تركي الدخيل :كان لديك في وقت من األوقات خطابان؟
الشيخ الصفار :يف وقت مل يكن هناك إعالم كان لدي خطاب فقط جلمهوري

الشيعي ،ولكن حتى هذا اخلطاب الذي كان للجمهور الشيعي يف املايض أيض ًا كان حيمل
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درجة كبرية من التسامح والتوجيه إىل التسامح والتقارب والتقريب..

غير خطابك اإلعالم؟ أول ما كان في إعالم فصار في
تركي الدخيل :هل ّ

إعالم هو اإلعالم اللي غير خطابك؟

بد أن يتغري اإلنسان ألنه حينام خياطب رشحية أوسع لكن ليست
الشيخ الصفار :ال ّ

تغيري..

تركي الدخيل :يعني هل تقول للشيعة ماال تقوله للسنة ؟
الشيخ الصفار :أقول للشيعة بعض األحيان أشياء ختصهم ،كبعض املسائل

بد أن أحتدث باللغة
الفقهية والعقدية التي ختصهم ،حينام أحتدث جلمهور أوسع فال ّ

املشرتكة ،ألن اجلمهور الذي أخاطبه مجهور أوسع ،لكن ليس هناك تناقض وإنام هناك

عموم وخصوص من وجه كام يقول املناطقة.

تركي الدخيل :طيب أنت يعني واضح من الخطاب الذي تتحدث فيه

أنك من دعاة التسامح ،دعاة التسامح عادة ما يثير المتعصبون عليهم
الثوائر ،هل تواجه من المتعصبين الشيعة بالتشنيع؟

الشيخ الصفار :بالطبع أواجه هذا األمر ،ولكن أنا أعترب أن هذا أمر طبيعي ألن

هناك اختالف ًا يف الرأي ،يف بعض األحيان هناك تضارب يف املصلحة ،وكل إنسان يعمل
يف الشأن العام ال بد أن يكون له مادح ،وأن يكون له قادح ،وأن يكون له مؤيد أن يكون
له معارض ،ولذلك أنا ال أعيش القلق جتاه هذه املسألة ،خاصة وأن املساحة األكرب من
املجتمع بدأت تعي أمهية وجود التوجهات املعتدلة واإلصالحية.
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تركي الدخيل :جميل ،شيخ حسن هناك من يتحدث عن أن الخطاب
السني يوجد من داخله كثير ًا من النقد الداخلي ،لكن الخطاب الشيعي ال
يوجد لديه ذات النقد الداخلي لماذا في تقديرك؟ هل ألن الشيعة يعتبرون
نفسهم أقلية فال ينشأ من داخل خطاباتهم خطابات ناقدة للخطاب

األساسي؟

الشيخ الصفار :أنا أعتقد أن هناك سبب ًا آخر السبب اآلخر..

تركي الدخيل :يعني إذن أنت توافق على هذا؟
الشيخ الصفار :نعم ،السبب اآلخر يكمن يف أن اخلطاب السني أنشأ واقع ًا ،كانت

بيده كثري من أزمة األمور ،وكانت بيديه إمكانيات ،هذا الواقع برزت فيه نقاط ضعف
وثغرات ،ولذلك من الطبيعي أن تكثر حالة النقد لواقع قائم ،اخلطاب الشيعي تأثرياته

جديدة ،اآلن بدأ يظهر ،وبدأ يتشكل وضع يف الساحة الشيعية ،ولذلك الثغرات أقل من

الثغرات املوجودة من نتائج اخلطاب اآلخر.

تركي الدخيل :جميل ،شاركتم أنتم شيخ حسن باإلضافة إلى قيادات
شيعية في سلسلة الحوار الوطني التي ُتجرى في المملكة العربية

السعودية ،الحوار الوطني يجري بين مختلف فعاليات األفكار والمذاهب
في المملكة العربية السعودية ،إلى أي حد تعتقد أن الحوار الوطني ساهم
في رأب الصدع بين الطوائف وأرباب األفكار في السعودية؟

الشيخ الصفار :أعتقد أن احلوار الوطني كان له انعكاس كبري جد ًا ،وكان له تأثري

كبري ،يف املايض كانت هناك قطيعة ،كانت هناك حالة من العزلة تعيشها كل طائفة وكل
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مجاعة ضمن وضعهم اخلاص هبم ،احلوار الوطني نقلنا من حالة الرصاع والتشنج،

وحالة القطيعة والتباعد ،إىل حالة احلوار والتالقي والتواصل ،هل تتصور أنه يف أول
حوار عقد يف الرياض ُأثريت ثائرة كبرية ،حينام مجعتني سيارة مع أحد الدعاة السلفيني،

فضيلة الشيخ سلامن العودة ،كان مستغرب ًا كيف أن مواطنني يعمالن يف جمال الدعوة،
لكن الفارق فقط كون هذا مذهبه شيعي وهذا سني سلفي كيف جيتمعان يف سيارة

واحدة ،ولكننا اآلن واحلمد هلل بدأنا نتواصل ،بدأ بعض العلامء من الس ّنة يأتون إىل
جمالسنا ويلقون حمارضات ،وأنا أذهب وغريي إىل جمالسهم ونلقي حمارضات ،نتواصل
يف املناسبات ،نتداول الرأي يف بعض القضايا واألمور فنحن انتقلنا إىل مرحلة جديدة
بعد احلوار الوطني واحلمد هلل.

تركي الدخيل :جميل ،هناك حديث يثور بين اآلونة واألخرى عن خالفات

في الوسط الشيعي فيما يتعلق بالمراجع بالمرجعيات ،يقال أن االنتخابات
البلدية التي جرت في السعودية وبالذات في الدمام والقطيف حيث يتركز

الشيعة في السعودية أثارت هذا الخالف بين أتباع الخط الشيرازي وأتباع
الخط اآلخر ،كيف تنظرون لهذه الخالفات شيخ حسن؟

الشيخ الصفار :أنا ال أوافق عىل هذا الرأي ألن االنتخابات خاصة يف القطيف

عندنا كانت من أهدأ االنتخابات يف كل أنحاء اململكة ،وأقل نسبة من الطعون قُدمت
كانت عىل االنتخابات البلدية التي حصلت يف القطيف ،واألصوات التي حصل عليها
املنتخبون املرشحون كانت عالية ،وما عادت املسألة املرجعية هي حمور رصاع وخالف،

بالعكس كانت هناك جماميع كل جمموعة هلا مرشحها ،وحتى ضمن املرجعية الواحدة
كان هناك تعدد يف املرشحني ،وكان هناك تنافس بني املرشحني ،ولذلك أنا ال أوافق عىل

أن..
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تركي الدخيل :هل دعمتم شيخ حسن أنتم أحد القوائم في القطيف؟
الشيخ الصفار :دعم بمعنى أن بعض املرشحني كانوا قريبني مني وأعرفهم وهناك

عالقة معهم هذا موجود ،لكن إعالن الدعم والدعوة إىل ترشيحهم هذا مل حيصل.

تركي الدخيل :ما كنتم خلف أحد القوائم اللي موجودة في القطيف؟
الشيخ الصفار :أبد ًا ما كنت بمعنى ممارسة دور يف دعوة الناس إىل ترشيحهم مل

أقم هبذا الدور.

تركي الدخيل :من خلف الكواليس كنت تمارس هذا الدور.
الشيخ الصفار :ال معرفة الناس بأن هؤالء هلم صداقة معي جعلتهم يعتقدون

هذا األمر ،وأنا زرت كل املرشحني يف خميامهتم ،ودعوت الناس إىل االختيار عىل أساس

الكفاءة وعىل أساس قناعاهتم ،فلم يكن لدينا خطابات..

تركي الدخيل :كيف ترى القوائم التي ظهرت؟ ظهرت في األوساط

الشيعية واألوساط السنية المتدينة في الطرفين قوائم ُسميت بالقوائم
الذهبية التي يجري تزكيتها إن بشكل واضح ومباشر أو بشكل غير
مباشر ،هل تعتقد أن هذه التزكيات تعزيز لفكرة االنتخابات الموجودة

اآلن في السعودية؟

الشيخ الصفار :هذا أمر طبيعي ،إذا كانت يف حدود الضوابط املوضوعة يف

االنتخابات ويف كل بلدان العامل الدعاية االنتخابية هلا ضوابط..

تركي الدخيل :بس هل يجب أن يشكل العلماء ..العلماء بدعم هذه
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مقابلة سماحة الشيخ حسن الصفار في برنامج إضاءات من قناة العربية
القائمة أو تلك؟
الشيخ الصفار :يعني من الناحية الرشعية ليس هناك ما يمنع ،وإذا كانت ليست

هناك ضوابط قانونية متنع..

تركي الدخيل :لماذا يا شيخ تحفظت أنت قبل قليل وقلت أنا لم أدعمها

بشكل مباشر؟

الشيخ الصفار :فقط لعدم إثارة أي حساسية معينة من أحد ،حتى ال يتصور أحد

أين مث ً
ال وقفت موقف ًا خمالف ًا أو مناوئ ًا له ،وإال العامل هو مواطن ومن حقه أن يبدي رأيه،
وإذا كان هناك أناس يثقون برأيه ويطمئنون برأيه ملاذا ال؟

تركي الدخيل :طيب ،شيخ حسن أيض ًا أنت كان لك موقف فيما يتعلق
بالرسوم الكاريكاتيرية التي ُرسمت في حق النبي صلى الله عليه وسلم،

قلت أيض ًا بأنك ضد هذه الرسوم ،وأن هذا يعني يناقض ما تزعمه هذه
الدول من حرية التعبير ،لكنك حذرت من اتخاذ موقف انفعالي ،ماذا

تقصد بموقف انفعالي؟

الشيخ الصفار :أقصد باملوقف االنفعايل أن ال نعبئ مجهورنا ضد كل الشعوب

واملجتمعات الغربية وضد كل املسيحيني ،فنعترب أن هذه اإلساءة وكأهنا إساءة كل

املسيحيني..

تركي الدخيل :أو كل الدنماركيين؟
الشيخ الصفار :أو كل الدنامركيني وهذا ليس صحيح ًا..

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

369

تركي الدخيل :ولذلك أنتم الشيعة لم تتبنوا مقاطعة المنتجات الدنماركية

كما معظم السنة؟

الشيخ الصفار :الناحية الثانية حول املقاطعة أنا حتدثت أيض ًا يف خطايب ،قلت

ينبغي أن تدرس مسألة املقاطعة ،إذا كانت املقاطعة مفيدة فينبغي للجميع أن يستخدموا

هذا السالح.

تركي الدخيل :هذا الموقف غير االنفعالي الذي أشرت إليه هل هو شكل

من أشكال المراجعة بعد أن دعا اإلمام الخميني وأفتى ..بقتل سلمان
رشدي فيما يتعلق بآيات شيطانية؟

الشيخ الصفار :حتى اإلمام اخلميني أفتى ضد شخص معني ومل يعبئ ضد كل

املسيحيني ،وضد كل أتباع الديانة املسيحية يعني نحن نحذر من التعبئة ،اخلطاب الديني

اإلسالمي يف كثري من األحيان دائ ًام ُيصور أمام الناس املؤامرة ،أن هذه مؤامرة من
النصارى من اليهود.

تركي الدخيل :ولذلك يجب أن ال ننساق مع المعارضة..
الشيخ الصفار :ولذلك جيب أن ال ننساق مع عقلية املؤامرة وأن نضع احلدود

األمور يف حدودها.

تركي الدخيل :أرجو أال تعتبر إنهائي للبرنامج مؤامرة ،شكر ًا لك شيخ

حسن.

الشيخ الصفار :شكر ًا لكم عىل إتاحة هذه الفرصة.
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تركي الدخيل :شكر ًا لكم أنتم أيض ًا أيها اإلخوة على متابعة هذه الحلقة

من إضاءات هذا تركي الدخيل يحييكم وحتى ألقاكم في حلقات مقبلة

أترككم في رعاية الله وحفظه والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

«ال�صفار» مطالب ًا بتفهم خلفية مواقف المخالفين:

التعصب للرأي يمنع االنفتاح عىل اآلخر

(((

هبة الزاهر (القطيف)

أكد الشيخ حسن الصفار أن اختالف الرأي ظاهرة طبيعية يف حياة البرش وال يصح

أن تكون سببا للتعادي والتخاصم بل ينبغي أن تستثمر لصالح تكامل املعرفة واكتشاف

احلقيقة وإثراء الساحة الثقافية .جاء ذلك يف ورقة عمل قدمها الصفار بعنوان «ثقافة

االختالف» يف مؤمتر أقيم بالكويت مؤخر ًا حتت عنوان «نحن واآلخر» مشري ًا إىل أن
أفضل خدمة يقدمها أي شخص للرأي الذي يؤمن به هو حسن تعامله مع اآلخرين

ليقدم بسلوكه الطيب أنموذج ًا مقبو ً
ال ألفكاره وليكون بسريته الصاحلة داعية آلرائه..
((( عكاظ :صحيفة يومية سعودية ،العدد  ،1746بتاريخ  29صفر 1427هـ ،الموافق  29مارس2006م.
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التعصب للرأي يمنع االنفتاح على اآلخر

أما أسلوب العداوة والتشدد فهو ييسء للتوجه الذي ينتمي إليه.

وقال الصفار يف مشاركته باملؤمتر إن بعض الناس يبالغون يف الغضب آلرائهم

ويفرطون يف الثقة هبا بحيث ال يفسحون أي جمال أو يعطون أية فرصة للرأي اآلخر

ويعتقدون أهنم عىل احلق املطلق دائام وغريهم عىل الباطل يف كل يشء ..وينتج عن هذه
احلالة غالب ًا موقف التطرف جتاه املخالفني .وأضاف أن التعصب املطلق للرأي والتشنج

جتاه آراء اآلخرين يمنع اإلنسان من االنفتاح عىل الرأي اآلخر ومن االستامع إليه
واالطالع عليه رغم أنه قد يكون الرأي الصحيح والصائب.

ودعا إىل االعتدال قائ ً
ال :إنه حني يعتقد الشخص بأحقية رأي معينّ وجيد آخرين
خيالفونه ذلك الرأي ينبغي له أال يتهمهم باملروق وإنام جيب أن يتفهم ظروفهم وخلفية

مواقفهم ،فلعلّ لدهيم أدلة مقنعة عىل ما يذهبون إليه أو جيهلون الرأي احلق لقصور
يف مداركهم ومعلوماهتم أو يعيشون ضمن بيئة وأجواء حتجب عنهم احلقائق أو هناك

شبهات تشوش عىل أذهاهنم وأفكارهم.

ال�صفار لف�ضائية الجزيرة:

تصريح الرئيس مبارك هفوة نأمل تجاوزها

اتصلت فضائية الجزيرة بسماحة الشيخ حسن الصفار ضمن برنامجها اإلخباري

بعد الساعة الرابعة ظهر ًا ليوم األحد 1427/3/11هـ الموافق 2006/4/9م لطلب
التعليق على تصريح الرئيس المصري حسني مبارك الذي جاء فيه أن والء الشيعة

بالدرجة األولى لخارج أوطانهم.
وهذا نص احلوار...

ينضم إلينا من القطيف الشيخ حسن الصفار أحد علامء الشيعة يف السعودية

شيخ حسن ،كيف تعلق أنت على تصريحات الرئيس حسني مبارك؟
بسم الله الرمحن الرحيم إن الساحة العراقية بام تشهد من أحداث عنف مرعبة
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تصريح الرئيس مبارك هفوة نأمل تجاوزها

أمس احلاجة لدور عريب منقذ ملساعدة الشعب
هتدد بخطر حرب طائفية مدمرة ،هي يف ّ
العراقي عىل جتاوز هذه املحنة ،والتمسك بوحدته ومقاومة االحتالل ،ومجهورية مرص

العربية بثقلها العريب والدويل والحتضاهنا مقر جامعة الدول العربية يتوقع منها دور كبري

عىل هذا الصعيد.

لكن ما نقل عن الرئيس حسني مبارك من ترصحيات تشكك يف والء رشحية كربى

من الشعب العراقي (وهم الشيعة) لوطنهم ،ال ختدم مثل هذا الدور املأمول من العامل
العريب ومن مرص بالذات.

كام أن التشكيك يف والء مجيع املواطنني الشيعة ألوطاهنم ظلم وإجحاف يتناىف مع

تارخيهم الناصع يف الدفاع عن أوطاهنم واإلخالص ملجتمعاهتم وخيدم خمططات الفتنة
جف حربها بعد ،وكان
ومتزيق األمة وخيالف مقررات قمة مكة االستثنائية والتي ما ّ

الرئيس املرصي يف طليعة املشاركني فيها.

إننا نأمل أن يكون الترصيح هفوة غري مقصودة من الرئيس املرصي.

طيب الشيخ الصفار :تجاوز ًا لتصريحات الرئيس المصري ،منذ

أسابيع قليلة تحدث عدد من المسؤولين األمريكيين عن احتمال إجراء

مفاوضات أو محادثات مع إيران فيما يتعلق بدور محتمل أو مفترض
في إيران في الوضع العراقي ،وإيران لم تعارض ولم تقل أن مثل هذا

الحديث لم يجر ،على ماذا يدل ذلك برأيك رغم كل النفي عن وجود
إيراني في أوساط الشيعة تحديد ًا في العراق؟

ليس الكالم حول وجود دور إيراين أو عدم وجود دور ،وإنام الكالم هل ذلك يعني

أن املواطنني الشيعة يف العراق ويف البلدان العربية األخرى ينقصهم الوالء ألوطاهنم؟
هذا الكالم غري صحيح .وجود دور إيراين هذا أمر راجع للظروف السياسية التي تعيشها
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الساحة العراقية.

أي دور آخر ،لكن
وكنا نتمنى أن يكون الدور العريب يف العراق أكثر وأبلغ من ّ

التقصري والقصور العريب هو الذي فتح املجال لألدوار األخرى.

أما أن يكون التشكيك يف دور املواطنني الشيعة يف كل بلداهنم ألوطاهنم فهذا

إجحاف وظلم وخمالف للحقيقة .الشيعة هم الذين قادوا ثورة العرشين يف العراق فهل

كان يف ذلك شك يف وطنيتهم؟
إيران.

الشيعة يف البحرين هم الذين صوتوا الستقالل البحرين ومل يقبلوا باالنضامم إىل
الشيعة يف اململكة العربية السعودية هم الذين بادروا ملبايعة امللك عبد العزيز.

قد يقال لك شيخ حسن الصفار أن األوضاع تغيرت اآلن عن هذه

األحداث التاريخية يعني المعروفة والمشهودة للشيعة في المنطقة.

وحتى اآلن ،يعني نحن نرى اآلن الشيعة يف اململكة العربية السعودية مدى

التفافهم حول حكومتهم وجتاوهبم مع احلوار الوطني وبعدهم عن اإلرهاب والعنف
رغم وجود حماوالت كثرية من قبل أطراف عديدة ملحاولة جر الشيعة إىل مواقف أخرى

ولكن إخالصهم لوطنهم هو الذي يمنعهم من ذلك.

وكذلك يف البلدان األخرى يف لبنان الشيعة اآلن يف مقاومتهم إلرسائيل وحتريرهم

جنوب لبنان ،هل هذا يدل عىل نقص يف والئهم لوطنهم؟

هذا التعميم إن شاء الله يكون هفوة وزلة لسان غري مقصودة.

الشيخ حسن الصفار من القطيف شكرا لك.

الصفار :تشكيك مبارك بالشيعة ظلم وإجحاف

(((

أثار تصريح الرئيس المصري حسني مبارك حول والء الشيعة ألوطانهم ضجة

كبرى ،وقد َّبين موقع الخيمة اإللكتروني بتاريخ  9أبريل 2006م بعض المواقف
المستنكرة منها موقف سماحة الشيخ ،وهذا ما جاء...

أثارت ترصحيات الرئيس املرصي حسني مبارك حول الشيعة واعتباره أن والئهم

هو إليران ،ردود فعل غاضبة من القيادتني العراقية واإليرانية ومن رجال دين شيعة يف

املنطقة.

ورفض الشيخ حسن الصفار أحد كبار العلامء الشيعة يف السعودية ترصحيات

مبارك ،معرب ًا عن األمل بأن تكون >هفوة وزلة لسان غري مقصودة<.

وقال الصفار> :إن ما نقل عن الرئيس حسني مبارك من ترصحيات تشكك يف

((( الخيمة :موقع الكتروني يصدر عن شركة  The Media Networkمن بيروت 12 ،ربيع األول 1427هـ
الموافق  10أبريل 2006م.
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الصفار :تشكيك مبارك بالشيعة ظلم وإجحاف

والء رشحية كربى من الشعب العراقي وهم الشيعة لوطنهم ،ال خيدم الدور املأمول من

العامل العريب ومن مرص بالذات<.

وتابع> :كام أن التشكيك يف والء مجيع املواطنني الشيعة ألوطاهنم ،ظلم واجحاف

يتناىف مع تارخيهم الناصع يف الدفاع عن أوطاهنم واإلخالص ملجتمعاهتم وخيدم خمططات
الفتنة ومتزيق األمة وخيالف مقررات قمة مكة االستثنائية التي ما جف حربها بعد ،وكان

الرئيس املرصي يف طليعة املشاركني فيها<.

وندد الشيخ الصفار بالتشكيك يف وطنية العرب الشيعة معترب ًا أن ذلك من >الظلم
َّ

واإلجحاف وخمالف للحقيقة<.

ورفض قادة العراق ترصحيات مبارك ،وأشار رئيس الوزراء املنتهية واليته

إبراهيم اجلعفري يف مؤمتر صحايف مشرتك مع الرئيس العراقي جالل طالباين ورئيس

جملس النواب عدنان الباجه جي إىل >ما ورد عىل لسان< الرئيس املرصي حسني مبارك

>بشأن اإلشارة إىل والء الشيعة إليران مما يفهم عىل أنه طعن يف وطنيتهم وحضارهتم وإن

عن غري قصد<.

وأكد اجلعفري أن هذا الترصيح >سبب إزعاج شعبنا العراقي من خمتلف اخللفيات

الدينية واملذهبية والقومية والسياسية وأثار أيض ًا استغراب واستياء احلكومة العراقية<.

وأضاف أن >احلكومة العراقية وجهت هبذا اخلصوص وزير خارجيتها (هوشيار

زيباري) لطلب اإليضاح عرب القنوات الدبلوماسية<.

من جهته ،أكد طالباين أن >التهمة املوجهة ضد إخوتنا الشيعة هي هتمة ظاملة

وليس هلا أي أساس<.

وأضاف أن >أول حزب قومي عراقي تأسس بعد االستقالل كان رئيسه املرحوم

حممد مهدي كبة وهو شيعي .وقبل ذلك أول حركة وطنية واسعة يف الثالثينات تعمل من
أجل التحرير والديموقراطية وكان قائدها جعفر أبو التمن وهو شيعي<.

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

379

ويف العراق طالبت الئحة االئتالف العراقي املوحد الشيعية الرئيس املرصي

حسني مبارك باالعتذار والرتاجع عن ترصحياته.

وقال االئتالف يف بيان إن >االئتالف العراقي املوحد وعموم الشيعة يف العراق

يطالبون الرئيس املرصي االعتذار والرتاجع عن ترصحياته ،كام يطالب احلكومة العراقية
ممثلة بالسيد رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء وجملس النواب ووزير اخلارجية أن

يسجلوا رفضهم واستنكارهم الرسمي هلذه الترصحيات الالمسؤولة التي نخشى أن

تصدع التالحم العريب اإلسالمي<.

وأضاف البيان أن >هذا الترصيح الذي أساء ملاليني الشيعة يف العامل ٍ
خال من

املوضوعية واملصداقية التي أثبتها أتباع أهل البيت عموم ًا من خالل والئهم ومواقفهم

الوطنية<.

وتابع البيان أن >الشيعة يف العراق الذين يشكلون حسب اعرتاف السيد مبارك

 %65هم عرب أصالء من أرحام عربية وعشائر معروفة ،ال يستطيع أحد أن يشكك
بوالئهم الوطني لبلدهم وال ينكرها إال مكابر أو متمرد عىل احلقيقة ،وإن عشائر العراق

نصفها سني واآلخر شيعي فلامذا يتحول االنتامء إىل أهل البيت سبب ًا لسلب هويتهم
الوطنية وربام العربية<.

كام رفضت طهران ترصحيات مبارك ،وأكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية

اإليرانية محيد رضا آصفي أن بالده تستخدم نفوذها لتأمني >استقرار< املنطقة.

الشيخ الصفار :الوحدة اإلسالمية ضرورة

(((

أجرت مجلة منتدى الحوار المغربية حوار ًا مع سماحة الشيخ حسن الصفار

حول موضوع الوحدة اإلسالمية.
وهذا نص احلوار:

س :ماذا تمثل الوحدة اإلسالمية واستراتيجي ًا التقريب بين المذاهب
اإلسالمية في نظركم؟

ج :الوحدة اإلسالمية متثل الرضورة واملنطلق لتجاوز األمة حلال االضطراب يف

عالقاهتا الداخلية ،ولتوجهها نحو التنمية والبناء بدل االنشغال باخلالفات اجلانبية.

كام متثل الوحدة اإلسالمية أفضل حتصني لساحة األمة من االخرتاقات املعادية.

((( منتدى الحوار :مجلة شهرية جامعة تصدر في المغرب ،السنة الثالثة ،العدد  30بتاريخ أبريل
2006م.
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س :ما هي اإلشكاالت النظرية التي تواجه مفهوم التقريب بين المذاهب

اإلسالمية والوحدة اإلسالمية ؟

ج :من أهم اإلشكاالت النظرية التي تواجه مفهوم الوحدة والتقريب بني أبناء

املذاهب اإلسالمية مسألة قبول التعددية واحرتام الرأي اآلخر ،حيث تسيطر عىل الذهنية
املذهبية فكرة احتكار احلق واحلقيقة بكاملها ،وجتريد اآلخر من أي نسبة منها ،والنظر

إليه عىل أنه باطل وضالل .وبالتايل فإن التعامل معه يكون باستهداف تغيريه وهدايته،

وإال فمقاطعته وعداؤه.

وتنطلق هذه النظرة من ضيق أفق معريف ،وسوء إدراك ملفاهيم اإلسالم ،ومن

حالة نفسية تعصبية.

س :بداية ،ورغم خطورة األحداث التي يواجهها العالم اإلسالمي ،هل

أنتم متفائلون بالخطاب التقريبي والوحدوي؟

ج :نعم أشعر بالتفاؤل ملستقبل الوحدة والتقريب بني أتباع املذاهب اإلسالمية،

التساع رقعة الوعي بني أبناء األمة ،ونمو القدرة عند الفرد املسلم لتشخيص مصلحته

الوطنية واالجتامعية ،متجاوز ًا حالة االتباع األعمى للقيادات املذهبية التعصبية.

إن أجواء االنفتاح الثقايف واإلعالمي وتكنولوجيا التواصل املعلومايت أتاحت

املجال لتنوع مصادر املعرفة باآلخر املذهبي ،ومل يعد إمام املسجد وخطيب املأتم مصدر ًا

وحيد ًا للثقافة الدينية.

وأصبح الناس أقرب إىل القبول بحرية االختيار الديني ،واحرتام الرأي اآلخر،

بفضل انتشار مبادئ حقوق اإلنسان ،ومفهوم املواطنة.

س :كيف تنظرون إلى المكتسبات التي حققتها فعاليات التقريب والوحدة
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اإلسالمية حتى اآلن؟
ييل:

ج :إن من أهم مكتسبات فعاليات التقريب والوحدة اإلسالمية يف هذا العرص ما
أو ًال :التأصيل الرشعي للقضية بعد حقبة من رسوخ العصبية املذهبية السلبية التي

تنفي أتباع املذهب اآلخر من حظرية الدين ،وتسلبهم حقوق األخوة اإلسالمية ،وتفتي

بالتقرب إىل الله بمعاداهتم واإلساءة إليهم.

لقد أنتجت فعاليات التقريب والوحدة اإلسالمية ثقافة إجيابية بناءة ،تؤكد مركزية

الوحدة يف قيم اإلسالم ومبادئه ،وتدعو لاللتفاف حول أصول اإلسالم وأركانه األساس،
التي هي موضع وفاق بني كل مذاهب املسلمني ،وتشيع ثقافة التسامح ومبدأ احلوار.

مع التأصيل هلذه الثقافة وتقعيدها عىل أساس الفهم الواعي لكتاب الله وسنة

رسوله.A

ثاني ًا :بروز جيل من دعاة الوحدة والتقريب يف أوساط علامء الدين ،ورجاالت

احلركة اإلسالمية ،ومفكري األمة ومثقفيها ،من خمتلف املناطق اإلسالمية ،من مرص
وإيران والعراق ولبنان وسوريا وباكستان واملغرب وغريها.

ثالث ًا :فتح أبواب التواصل واحلوار بني املراكز العلمية والقيادات الدينية ملختلف

املذاهب ،بني اجلامع األزهر يف مرص واحلوزة العلمية يف النجف األرشف ،واحلوزة

العلمية يف قم املقدسة ،واملؤسسات الدينية والثقافية يف سوريا ولبنان واألردن واليمن

وسلطنة عامن وأمثاهلا.

رابع ًا :إنشاء مؤسسات تعنى بموضوع الوحدة والتقريب ،كدار التقريب بني

املذاهب اإلسالمية يف القاهرة ،واملجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية يف

إيران ،وجامعة التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف طهران ،وهيئة علامء املسلمني يف
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لبنان ،وجملس التنسيق بني احلركات اإلسالمية يف باكستان.

س :هل تتوقعون لعملية التقريب والوحدة مستقب ً
ال حقيقي ًا أم أن المسألة

قدر له أن يستمر مثالي ًا -حالم ًا مع عسر التحقق؟
تتعلق بخطاب ّ

ج :أعتقد أن مهمة خطاب الوحدة والتقريب بني املذاهب هي جتاوز حالة القطيعة

والرصاعات املذهبية ،حتى ينفتح املسلمون عىل بعضهم بعض ًا ،وال يكون اختالف

املذهب عائق ًا عن التواصل والتعاون ،وحني تكون العالقة بني أتباع املذاهب طبيعية
فإن تقارب اآلراء السياسية والربامج االجتامعية والتوافق يف املصالح سيكون هو املؤثر

يف تشكيل التحالفات والتجمعات بغض النظر عن االنتامء املذهبي ،ففي أتباع املذهب
الواحد هناك تنوع يف االجتاهات السياسية ،واختالف يف املدارس الفكرية ،وتضارب بني

مصالح الفئات.

وبالتايل ،فإن خطاب التقريب بني املذاهب خطاب مرحيل اقتضته احلالة املرضية يف

العالقة بني أتباع املذاهب .ولتوضيح هذه الفكرة أرضب مث ً
ال بالعالقة السيئة التي كانت

يف حقبة ماضية بني أتباع املذاهب األربعة ألهل السنة كاألحناف واحلنابلة واألحناف
والشافعية ،يوم كان القايض احلنفي بدمشق حممد بن موسى (تويف 506هـ) يقول كام

ينقل عنه( :لو كان يل من األمر يشء ألخذت عىل الشافعية اجلزية).

كام ينقل عن أيب حامد الطويس (تويف 567هـ) قوله( :لو كان يل أمر لوضعت عىل

احلنابلة اجلزية) .وكان الشيخ ابن حاتم احلنبيل يقول – كام ينقل عنه( :من مل يكن حنبلي ًا
فليس بمسلم) فريد عليه أبو بكر املقري الواعظ يف جوامع بغداد بتكفري احلنابلة أمجع!!

يف ذلك الوقت كان مطلوب ًا السعي للتقريب بني أتباع املذاهب األربعة ألهل السنة،

لكن مثل هذا اجلهد ال داعي له اآلن ،ألن العالقة بني أهل السنة بمذاهبهم األربعة ال

تعاين من تشنج ورصاع.
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ونطمح مستقب ً
ال يف وصول العالقة بني السنة والشيعة إىل هذا املستوى من الوضع
ٍ
وحينئذ لن نكون يف حاجة جلهود التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،ألهنا ال
الطبيعي،

تعيش حالة تباعد.

س :بما أن التجزئة والصراع الطائفي في العالم العربي واإلسالمي أصبح

ممرا لتحقيق استراتيجيات التجزئة السياسية وفرض واقع التقسيم ،أال
ًّ
يعني هذا أن رسالة التقريب والوحدة هي الرادع الحقيقي إلحباط هذا

المخطط؟

ج :ال أرى نجاح ًا يف املستقبل املنظور السرتاتيجيات التجزئة والتقسيم عىل

أساس طائفي يف العامل العريب واإلسالمي ،وما جيري اآلن يف بعض املناطق كالعراق
إنام هو نتاج لرتاكامت نظام االستبداد ،وقد حصل يف اجلزائر وأفغانستان مثل ذلك بغري

عنوان مذهبي.

إن التحدي األكرب الذي تواجهه املنطقة العربية واإلسالمية هو التوفر عىل النظام

السيايس الديموقراطي القائم عىل أساس املواطنة وتوسيع املشاركة الشعبية والتداول

السلمي للسلطة.

ومع افتقاد هذا النظام ال يتحقق االستقرار السيايس ويكون الباب مفتوح ًا عىل

خمتلف الرصاعات العرقية والقومية واملذهبية.

وقيام احلكم الصالح يساعد عىل معاجلة خمتلف املشاكل والرصاعات ،ويعطي

الفرصة املناسبة ملؤسسات املجتمع األهيل ومشاريع الوحدة والتقريب.

س :هل ثمة عالقة بين فكر التعايش والمواطنة وفكر التقارب والوحدة،

وهي موضوعات طالما اشتغلتم عليها لسنوات عديدة؟
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ج :بالتأكيد ،فإن فكرة التعايش هي مدخل لفكرة التقارب والوحدة ،وهي التي

هتيئ األرضية للقبول هبا ،كام أن مفهوم املواطنة يقدم اإلطار الواقعي للعالقة اإلجيابية

والندية بعيد ًا عن التاميز والتفاضل الديني
بني األطراف ،ويشعرهم بدرجة من التساوي
ّ
واملذهبي الذي يدعيه كل طرف لنفسه.

س :ما هي المراحل األكثر صعوبة التي تجاوزتموها في الحوار الوطني،

وما هي المكتسبات التي بدأت تظهر من خالل هذا الحوار؟

ج :يف اململكة العربية السعودية كنا نعاين من القطيعة بني األطراف املذهبية

املختلفة ،حيث كان االجتاه السائد يرفض جمرد اللقاء واحلوار مع املذهب اآلخر ،ويعترب

دعوة التقارب بني املذاهب مؤامرة خطرية وحركة مشبوهة ،وقد طبعت كتب ونرشت

بحوث للتحذير من دعوة التقارب.

واآلخرون ،كالشيعة والصوفية يف رأهيم أهل رشك وأصحاب بدع وضالالت،

جتب مقاطعتهم ومناوأهتم تطبيق ًا ملفهوم الرباء.

فجاءت مبادرة خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد الله بن عبد العزيز للحوار

الوطني لتكرس هذا احلاجز ،وتساعد عىل ختطي هذه الصعوبة ،وأتاحت الفرصة
اللتقاء نخبة بارزة من خمتلف االجتاهات السلفية والصوفية والشيعية والليرباليني ،وأن

لتلمس مواقع االتفاق ،وحتديد موارد االختالف ،ولتبادل الرأي يف
يتحاوروا فيام بينهم ّ
قضايا الوطن وخدمة املصالح املشرتكة للمواطنني.

وقد ظهرت للحوار الوطني آثار طيبة متثلت يف انخفاض درجة التشنج والتوتر

بني األطراف املختلفة ،وقد صدرت ترصحيات إجيابية جتاه الشيعة مث ً
ال من قبل بعض
القيادات السلفية ،كالشيخ عبد الله بن منيع ،والشيخ عبد املحسن العبيكان ،والدكتور

عوض القرين.
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تعززت حالة التواصل بني هذه األطياف عىل شكل ندوات مشرتكة وزيارات
كام ّ

متبادلة بني بعض الرموز الدينية.

واتسع املجال عىل الصعيد اإلعالمي والثقايف حلضور ما لألطراف التي كانت

مغيبة ،فهناك كتابات تظهر يف الصحافة السعودية لعلامء من الشيعة ولتغطية بعض
ّ
أنشطتهم وفعالياهتم ،كام سمحت وزارة الثقافة واإلعالم بطبع ودخول بعض الكتب
ملؤلفني شيعة مما كان متعذر ًا سابق ًا.

وتفوت الفرصة
ونأمل املزيد من اخلطوات التقاربية التي تصون الوحدة الوطنية ّ

عىل األعداء الطامعني.

س :هل ثمة شروط غير متحققة اليوم لنجاح الخطاب الوحدوي

والتقريبي ،وهل ثمة ما ترونه مناسب ًا لتطوير هذا الخطاب في المستقبل؟

ج :يبدو يل أن هناك رشطني مل يتحققا بالدرجة الكافية لنجاح اخلطاب الوحدوي

التقريبي:

األول :اإلصالح السيايس الذي جيعل نظام احلكم ملتزم ًا بالعدل واملساواة بني

املواطنني عىل اختالف مذاهبهم.

الثاين :اهتامم املرجعيات الدينية األساسية للشيعة والسنة بقضية الوحدة والتقريب،

بحيث تعطيها األولوية ،وتصدر الفتاوى الواضحة جلمهورها ملعاجلة ما يعرتض الوحدة

من عوائق تأخذ عنوان ًا عقدي ًا أو فقهي ًا.

ولتطوير اخلطاب الوحدوي التقريبي ال بد أن يتبنى تشجيع حرية النقد وحركة

االجتهاد داخل املذهب ،لغربلة الرتاث الذي هو نتاج بيئته الثقافية واالجتامعية بام كان

من رصاعات مذهبية ،وتأثريات سياسية ،وبام يعبرّ عنه من آراء منتجيه.
من ناحية أخرى ،فإن التحديات التي تواجه اإلسالم واألمة يف هذا العرص
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اهلوة بني الدول النامية والدول املتقدمة ،هذه
الذي يتجه لصدام احلضارات ،وتتسع فيه ّ
التحديات عىل صعيد خطوط املواجهة الثقافية ،وخطط التنمية البرشية ،واإلصالح

السيايس ،جيب أن تستأثر باهتامم اخلطاب الوحدوي ليشكل موقف ًا رائد ًا يلتقي عنده
الغيارى والواعون واملصلحون من أبناء األمة.

فمشكلة األمة اليوم ليس اخلالفة اإلسالمية التارخيية وحتديد املوقف جتاهها

بمقدار ما هي مشكلة رشوط قيام احلكم الصالح واخلالص من أنظمة االستبداد.

وأزمتنا املعارصة ليست مرشوعية التقية وحدود استخدامها وإنام هي أزمة احلرية

السياسية وحق التعبري عن الرأي يف أوطاننا.

وقضيتنا اليوم ليست اخلالف حول زواج املتعة هل نسخ أو مل ينسخ ،بل هي محاية

أمننا األخالقي االجتامعي الذي يرتنح للسقوط واالهنيار حتت قصف أنامط السلوك
والثقافات الوافدة.

مواجهة هذه التحديات الصعبة جيب أن تكون حمور الوحدة والتقارب ورسالة

اخلطاب الوحدوي التقريبي.

الشيخ الصفار يشارك يف دورة الخطباء والدعاة يف مملكة البحرين

« المنامة :عبدالباري الدخيل »2006 / 5 / 2 :م

بدعوة من وزارة الشؤون اإلسالمية بمملكة البحرين شارك سامحة الشيخ حسن

الصفار مساء يوم االثنني 1427/4/3هـ يف الدورة العلمية األوىل للخطباء والدعاة
التي كانت حتت شعار (اخلطاب اإلسالمي جتديد ووسطية) والتي تقام حتت رعاية وزير

الشؤون اإلسالمية يف الفرتة بني  29أبريل و 4مايو 2006هـ بمركز الفاتح اإلسالمي.

وكانت ورقة سامحة الشيخ الصفار بعنوان (احلوار واالنفتاح لغة العقالء) بينّ من
خالل املقدمة أن املقصود بالعقالء ليس عكس املجانني بل املقصود بالعقالء هم املتعقلون
أي الذين يستخدمون عقوهلم يف كل األمور وال تقودهم العواطف واالنفعاالت.

وأشار سامحته إىل سببني جيعالن احلوار لغة العقالء ،فالعقالء حيرتمون العقل

ويعرفون قيمة احلوار ذلك ألنه –أي احلوار -يف أصله هو احرتام للعقل .كام أن العقل
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هيدي اإلنسان إىل أن أفضل سبيل للتعامل مع اآلخر هو احلوار.

كام أشار سامحته إىل أن احلالة العامة كانت يف منطقة اخلليج حالة تعايش وتعاون

تدل عىل ذلك رحالت الغوص التي كانت جتمع الناس دون النظر إىل مذاهبهم أو

توجهاهتم واندماج الناس فيام بينهم ووحدهتم يف بناء أوطاهنم والدفاع عنها ،حتى
عصفت باملنطقة رياح الطائفية املقيتة ففرقت األخوة وأحدثت هذا الزلزال االجتامعي

الذي نعاين من بعض مشاكله اليوم.

واختتم سامحة الشيخ حديثه بتوصيات للخطباء والدعاة حممال إياهم مسؤولية أن

تكون لغة احلوار هي السائدة يف املجتمع كام أنه ينبغي أن تعمل برامج للتواصل والتعارف

والتعاون يف القضايا املشرتكة.

وعىل هامش الدورة التقى سامحة الشيخ ببعض العلامء وطلبة العلوم الدينية

البحرينيني من السنة والشيعة الذين حرضوا الندوة ،كام التقى سامحته ببعض العلامء
املشاركني ،كالشيخ الدكتور أمحد الكبييس ،والشيخ الدكتور وهبة الزحييل ،والشيخ

رص الصفوف
شوقي بن عبدالرمحن املناعي ،ودار احلديث عن أوضاع األمة واحلاجة إىل ّ
ومجع الكلمة ،وأشار سامحته إىل أن ما حيدث يف العراق ال العراقيني فقط إنام املستهدف

هو األمة كاملة.

وشكر سامحته وكيل الوزارة فضيلة الشيخ فريد املفتاح متمني ًا إيصال شكره ملعايل

الوزير عىل هذه اخلطوة اجليدة التي هي من أفضل الطرق للتقارب بل هي درس عميل

للتقارب وااللتقاء ،مشري ًا سامحته أثناء كالمه إىل ما قام ويقوم به خادم احلرمني الرشيفني
امللك عبدالله بن عبد العزيز من جهد لوحدة األمة انطالق ًا من احلوار الوطني مرور ًا

باملؤمتر اإلسالمي الذي انعقد يف مكة املكرمة.
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(((

مهند سليمان :المنامة

أكد رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ حسن الصفار إن التوجهات املتطرفة

واملتشددة موجودة عند مجيع املذاهب اإلسالمية ،وهو ليس باألمر الطارئ والعارض
يف حياة املسلمني ،ولكن األمل معقود عىل العقالء للتعامل بلغة العقل واحلوار وتغليب

احلكمة من أجل التخفيف من حدة هذه االختالفات واالحتقانات.

وقال الشيخ الصفار يف حمارضته >احلوار واالنفتاح لغة العقالء< ضمن الدورة

العلمية للخطباء والدعاة التي تنظمها وزارة الشؤون اإلسالمية التي اختتمت أعامهلا

اليوم يف املنامة إن العقالء حيرتمون العقل ويفهمون لغة العقل وبذلك ينطلقون منه

ومعه ،كام إن العقل هيدي اإلنسان إىل أفضل عالقة ،إذ تنظم عالقته مع اآلخرين هو
((( إيالف :جريدة يومية الكترونية ،تصدر في لندن ،الخميس1427/4/7هـ الموافق  4مايو 2006م.
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ويقوض أركان املجتمع ،مشري ًا
احلوار واالنفتاح ،وإن عكس ذلك هو ما يسود التشنج ّ
إىل أن لفظ العقالء ليسوا يف مقابل املجانني ،والعقالء هم الذين يستخدمون عقوهلم يف

مواقفهم وممارساهتم وال حتكمهم العواطف واالنفعاالت.

وأكد الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ حممد عيل التسخريي عىل رضورة جتاوز

اخلطباء والدعاة الدينيني حاالت التعصب واالنغالق والسطحية التي تدفعهم إىل شن

إن ضعف التكوين العلمي للدعاة
احلرب عىل من خيالفهم الرأي ،وقال القرضاوي ّ
وضيق األفق باإلضافة إىل التعصب لألفكار األحادية من أبرز معوقات العمل يف جمال
الدعوة واخلطابة اإلسالمية.

وأكد الشيخ الصفار جمدد ًا أن الناس يف كل جمتمع برشي خيتلفون يف آرائهم

بد من الرجوع إىل لغة جتمع الكل وال يوجد أفضل
وانتامءاهتم ،وعند االختالف ،ال ّ

من لغة العقل ،مشري ًا إىل أنه الخيلو أي جمتمع من االختالف وحتى يف عهد رسول الله

 ،Aومع وجوده Aكانت حتدث بعض االختالفات يف وسط األصحاب ،والقرآن
الكريم يتحدث عن تلك احلاالت مشك ً
ال مرجعية حلاالت االختالف يف جمتمع املؤمنني
﴿وإِ ْن َطائِ َف َت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا ف ََأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُهماَ ﴾ ،فإن كانت لغة احلوار هي السائدة،
ان ِم َن المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
َ
فإن املجتمع سيعيش وضع ًا إجيابي ًا وسيتمكن من التعايش والتقدم .ويف غري هذه احلالة
ستكون االنفعاالت واالضطرابات والرصاع والنزاع.

وأشار الشيخ الصفار أن اإليامن ال حيول اإلنسان مالك ًا وال جيعله يف حالة مثالية

بد
حيث ال يترسب إىل أفراده خمتلف النوازع والغرائز وامليول ،ويف حال االختالف ال ّ
من ضوابط فالعقل هيدي اإلنسان ،واإلنسان هيدي اإلنسان إىل هذه الضوابط وهو
الطريق األمثل للجميع حلل هذا االختالف .واستعرض الشيخ الصفار تاريخ منطقة

اخلليج ،مشري ًا إىل أن اخلليج عاش فرتة طويلة تكاد ختلو من الرصاعات والنزاعات،

فكانوا يتعاونون مع ًا منذ أيام الغوص ،وكانوا يتعايشون يف وئام ،ولكن يف السنوات
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املتأخرة تسللت إىل املنطقة بعض الرياح الغريبة وحصلت بعض احلاالت السلبية التي

كدرت صفو العالقة بني أبناء هذه املجتمعات التي كانت تتميز بالوحدة ،داعي ًا اجلميع
لوحدة الصف ،خاصة يف ظل هذه املرحلة احلرجة التي يريد أعداء األمة اهليمنة عليها

من خالل رصاع احلضارات.

وقال الصفار> :جيب أن ندرك بأن هناك توجهات متطرفة ومتشددة عند مجيع

املذاهب ،وهو ليس باألمر الطارئ والعارض يف حياة املسلمني ،وإنام هو وجود عريق
وله بعد تارخيي ،ولكننا ندعو العقالء إىل التعامل بلغة العقل واحلوار وتغليب احلكمة،

حتى نخفف من حدة هذه االختالفات واالحتقانات ،سعي ًا إىل إجياد حل حاسم ولو كان

صعب املنال<.

وأكد الشيخ الدكتور وهبة الزحييل بأنه ال سبيل لتقدم األمة واملجتمعات إال

بصون احلرمات العامة واخلاصة ،واملتمثلة يف حرمة الوطن والعرض والدين ،واألخالق،

والنظام العام واآلداب وصون املقدسات ،داعي ًا إىل العمل عىل وحدة الكلمة والصف
واإلخالص يف العمل وانسجام القول والعمل ،موضح ًا بأن اإلسالم قد رعى كل هذه

ليعم اخلري ويظفر الناس بنعيم الدنيا والعمل لآلخرة.
احلرمات ّ

وقال الزحييل يف حمارضته >املسلمون مع غريهم تعامل وحضارة< مساء أمس

األول بجامع الفاتح ضمن الدورة العلمية للخطباء والدعاة التي تنظمها وزارة الشئون
اإلسالمية إن إرساء معامل احلضارة اإلسالمية يتطلب منا أن نطبق مقوماهتا ،مشري ًا إىل
أن العمل الصالح يتطلب فعل اخلري مع كل الناس والتعايش السلمي والودي وحتقيق

منهج الوسطية ،مؤكد ًا أن اإلسالم دين الوسطية واالعتدال وترك اإلفراط والتفريط
﴿وكَ َذلِ َك َج َع ْل َناكُ ْم ُأ َّم ًة َو َسط ًا﴾ ،و أن اإلسالم يؤثر اخللق
ونبذ سياسة العنف والتشدد َ
الكريم والسلوك القويم واللني يف املعاملة ﴿ا ْدف َْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ ،كام يدعونا أن ال
نواجه الناس بام يكرهون ،مما يقتيض حتديث اللهجة واخلطاب مع احلفاظ عىل الثوابت
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واألحكام القطعية.

وركز الدكتور الزحييل يف حديثه عىل مبدأ الشورى واحلوار والديمقراطية ،م ِّنوه ًا

برضورة عقد حلقات احلوار يف ضوء مقاصد الرشيعة وتطبيق قاعدة الديمقراطية
اإلسالمية التي تنطلق من معايري رشعية ،إذ ال هتدم ثوابتها وأحكامها ورشائعها ،مؤكد ًا

أن اإلسالم ال يضيق ذرع ًا بكل ألوان احلوار التي تؤدي لتوفري اخلري واملصلحة .وقال :إن

من الرضوري أن تكون العالقة بني املسلمني وغريهم عىل أساس القاعدة املعروفة >هلم
ما لنا وعليهم ما علينا< ،وهذا يقتيض أهنم متساوون مع املسلمني يف احلقوق السياسية

واالقتصادية ،موضح ًا بأن غري املسلم املعاهد ال يعد من مواطني الدرجة الثانية كام يزعم
البعض ،وإنام هو و املسلم يف درجة واحدة من املواطنة.

رجل الدين الشيعي الصفار يحذر من انتقال «طائفية» العراق إىل
السعودية

(((

لندن – يو بي أي:

ّ
حذر رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ حسن الصفار من أن النزاع الطائفي يف

شجع السنة يف اململكة عىل دعم السنة هناك والشيعة
العراق سينتقل إىل السعودية إذا ما ّ

عىل مساندة شيعة العراق.

ونسبت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة أمس إىل الشيخ الصفار الذي وصفته

بأنه «أبرز رجال الدين الشيعة يف السعودية» قوله« :مل حيدث أي يشء سلبي حتى اآلن

لكننا نسمع بعض األصوات العاطفية من كال اجلانبني رد ًا عىل األحداث بالعراق».

وأشار إىل «أن احلكومة السعودية ورجال الدين احلكامء من الطرفني واعون متام ًا

((( الوطن :صحيفة يومية كويتية ،الجمعة 1427/4/8هـ الموافق 2006/5/5م.
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هلذا اخلطر الذي هيدد استقرار البالد بسبب النزاع الطائفي يف العراق ،وحتركت وزارة

الشؤون الدينية برسعة لتطويق اخلطابات احلامسية ضد الشيعة يف املساجد».

وأضاف الشيخ «أن رجال الدين من املؤسسة السنية الرسمية يف السعودية

أصدروا مؤخر ًا بيانات تصاحلية حول أمهية احلفاظ عىل احلوار مع األقلية الشيعية يف

اململكة اعتربها زعامء الشيعة تطور ًا إجيابي ًا يف بلد نظر إليهم الرأي العام فيه وبتوجيه من
رجال الدين الرسميني واألئمة املعروفني عىل أهنم منشقون يستوجب منعهم من ممارسة

شعائرهم الدينية».

وقالت فايننشال تايمز «إن غزو الواليات املتحدة للعراق دفع بالشيعة الذين

وشجع األقلية
واجهوا القمع فرتة طويلة إىل اهليمنة عىل املقاليد السياسية يف البالد
ّ
الشيعية يف السعودية عىل املطالبة باملساواة».
لكنها أشارت إىل «أن شيعة السعودية يراقبون هبلع اآلن حتول النزاع إىل طائفي

يف العراق وخيشون من أن ينتقل إىل بلدهم وهيدد املزايا اهلشة التي بدأوا يف اكتساهبا

مؤخر ًا».

ال�صفار :وال�ؤنا للوطن �أو ًال و�أخير ًا  ..ونحن متفائلون بنتائج الحوار الوطني

(((

االعتراف اإلسالمي بالمذاهب الثمانية يحتاج إىل تأصيل قانوني

أكد الشيخ حسن الصفار أنه ما زال متفائ ً
ال بنتائج الحوار الوطني النهائية .وأنه

ال داعي للتشاؤم أو االستعجال ويكفينا أن تكون الخطوة األولى في اتجاه التقارب

وااللتقاء والحوار قد تمت ،فذلك كفيل بأن يوصلنا جميع ًا إلى النتيجة النهائية التي

ينشدها الجميع في قيام مجتمع مدني يقوم على التعاون والتفهم والعمل من أجل

الوطن وبما يعزز وحدته الوطنية.

جاء هذا يف اللقاء اخلاص الذي دعا إليه األستاذ عبد املقصود خوجة بمنزله مساء

أمس األول (السبت) وحرضه عدد من املشايخ واألدباء واملثقفني من املنطقة الرشقية
واملدينة املنورة باإلضافة إىل بعض الشخصيات الثقافية والرتبوية من جدة ومكة.

((( عكاظ :صحيفة يومية سعودية ،العدد رقم  ،14499في  10ربيع اآلخر  1427الموافق  8مايو
2006م.
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االعتراف اإلسالمي بالمذاهب الثمانية يحتاج إلى تأصيل قانوني
وكان الشيخ الصفار يعقب بذلك عىل أحد املشاركني يف احلوار من القادمني من

املنطقة الرشقية الذي قال يف مداخلته أنه ليس متفائ ً
ال بتحقق نتائج ملموسة ينشدها
اجلميع ويف مقدمتنا والة األمر ..وعزا عدم تفاؤله إىل ترصيح أدىل به أحد املسؤولني

ونرشته إحدى الصحف وقال فيه« :أن هذا احلوار غري ملزم ألحد» دون أن يوضح من
هذا املسؤول الذي نسب إليه هذا الكالم وأي صحيفة نرشته وما هي طبيعة السياق الذي

ورد فيه هذا الكالم.

وأضاف الشيخ الصفار قائ ً
ال« :إنه يدرك أن اإلرث التارخيي ضخم وإنه ليس من

السهل القفز عىل تراكامت طويلة ظل كل منا خالهلا بعيد ًا عن اآلخر..

وبالتايل ،فإن احلوار اآلن يضعنا مجيع ًا يف الطريق الصحيح لفهم كل منا لآلخر

بصورة صحيحة ،فنحن يف النهاية بلد واحد ،وننتمي إىل عقيدة واحدة ولنا مجيع ًا مصلحة

حقيقية يف أن نعمل مع ًا ..عىل قاعدة االحرتام والتفهم وعدم اإلقصاء والسعي املشرتك
لتدارس القضايا اخلالفية والتغلب عليها .ورضب الصفار مث ً
ال بالدول األوروبية التي

استطاعت أن توحد خطاها ..وأن تتغلب عىل خالفاهتا املذهبية العميقة حتى داخل
ديانتها املسيحية الواحدة ..وأن تصبح أمة قوية متامسكة يف الوقت الذي تتوفر يف األمة
اإلسالمية كل مقومات القوة والتكامل والوحدة..

وقد حتدث يف اللقاء آخرون من مرافقي الشيخ الصفار من حضور اللقاء وقالوا:

إن خيارنا األمثل هو يف اعرتاف كل منا باآلخر ..فنحن يف عرص تؤمن فيه األرسة الدولية
بأن التعدد والتنوع الثقايف ال يعني االختالف كام ال يعني التناقض احلاد وإنام هو جيسد

واقع ًا ثقافي ًا ومعرفي ًا وحضاري ًا موجود ًا وإن عىل العقالء وأصحاب الرأي أن يستثمروا
ذلك بالرتكيز عىل القواسم املشرتكة العظمى وبالعمل املخلص والواعي البناء والبناء

عليه رشيطة أن يسعى اجلميع إىل ترسيخ الوحدة الوطنية يف ظل تكافؤ الفرص واحلقوق

وسيادة النظام والقانون.
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وقالوا إن الوطن بحاجة إىل كل أبنائه ،وبالتايل فإن مشاركة الكلّ يف بنائه وحتمل

أعباء املسؤولية توجب عىل اجلميع املسامهة بفعالية وإجيابية ..فالوطن ليس لفئة دون

أخرى ..وأضافوا« :إن احلوار الوطني يمثل قاعدة انطالق ملعاجلة كل األخطاء ومواجهة
التحديات وتعزيز الثقة فيام بيننا .وتناولوا مقررات مؤمتر القمة اإلسالمية يف مكة املكرمة

املنعقد يف الفرتة الواقعة ما بني1426/11/6-5هـ ،وقالوا إن اعرتاف قادة ( )57دولة
إسالمية باملذاهب الثامنية جيسد طبيعة مرحلة مثرية للتفاؤل يف حياة األمة اإلسالمية وأن

مهمة يف هذا االجتاه ،لكن األهم من ذلك هو تنفيذ ما تم
إعالن مكة يمثل نقطة انطالق ّ
االتفاق عليه وتأصيله بتبني صيغة قانونية ملزمة جلميع الدول األعضاء بتفعيل هذا القرار

املهم الذي إن طبق فإنه سيوفر أرضية مشرتكة ليس فقط للتفكري الصحيح الذي حتتاجه

األمة ،وإنام للتطبيق واملامرسة التي ستزيل الكثري من معوقات التقارب والتكامل يف ظل

االستيعاب الكامل لبعضنا البعض ومتتع اجلميع بكل احلقوق وحتمله كافة الواجبات
واملسؤوليات التي تفرضها املواطنة احلقة.

وأشاروا إىل أن املنطقة الرشقية بطبيعتها ،كمصدر للثروة وجماالت واسعة للعمل

قد استقطبت أعداد ًا هائلة من أبناء اململكة وقد عاشوا طوال حياهتم إخوة متجانسني ،مل
يشعر فيهم أحد بأنه ينتمي ملذهب أو فئة أو قبيلة أو عنرص معني وإنام كان اجلميع يعملون

أي منهم بأنه
ويتعايشون ويتقاسمون فرص العيش واحلياة كإخوة ..دون أن يشعر ّ
غريب عن اآلخر .وقد ساهم عدد من املثقفني وأصحاب الرأي املشاركني يف اللقاء من
أبناء مدينة جدة ومكة ..وقالوا :إن اجتامعنا اليوم يؤكد رغبة املجتمع السعودي يف إذابة

أوجه االختالف بينهم ..ويف توفر األرضية الصاحلة للعمل املخلص واملشرتك والبناء
واالنتقال من حالة اإلقصاء لبعضنا البعض حتى داخل أبناء املذهب الواحد إىل حالة

االستيعاب الكامل لبعضنا البعض .وقالوا :إن تارخينا الطويل يؤكد أن شعبنا يعيش يف

وئام تام ..وأن علينا أال نتعجل الوقت للوصول باحلوار الوطني إىل منتهاه.
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ألن املسألة ال تتعلق بجوانب إجرائية بقدر ما ترتبط بفكر تعمق وأخطاء استمرت

وتكرست من اجلانبني ..وأن االجتامع واحلوار كفيالن بتذويب أوجه االختالف وتوفري

أسس تفكري وعمل مشرتكني.

وأضافوا ..إن التفاؤل مطلوب ..والعمل من أجل تطوير احلوار مطلوب أيض ًا..

وإن البناء عىل ما تقدم من شأنه أن يوصلنا إىل النهاية املرجوة .فنحن يف النهاية أبناء
وطن واحد ..وعقيدة واحدة ..ولنا مصلحة حقيقية يف أن نكون يد ًا واحدة بمواجهة
حتديات كبرية وخطرية تواجهنا مع ًا .وعربوا عن حرصهم عىل تكثيف االتصال وتبادل
الرأي وحتديد املشاكل والتصدي هلا بحلول واقعية وعقالنية رائدها خدمة هذا الوطن

وتكريس وتعزيز وحدته وأمنه وسالمته واستقراره باعتبار أن العمل خارج هذا املبادئ

خيانة للوطن.

وتساءل بعض احلضور عن القضية املطروحة يف اخلارج حول الشكوك بخصوص

والء الشيعة العرب إليران وتأثري ذلك عىل الوحدة الوطنية لبلداهنم .وقد علق الشيخ

الصفار أخري ًا عىل هذه املداخالت مركز ًا عىل ثالث نقاط أساس هي:

1 .1أمهية استمرار دفعة التفاؤل املحيطة بمرشوع احلوار الوطني وقال إن التشاؤم
سيدفعنا إىل اليأس وهذا غري ما يتمناه ويرجوه اجلميع .ألن الدولة راغبة يف

معاجلة األمور وتصويبها وعلينا أن نستثمر هذا التوجه الطيب وان نساعده

عىل النجاح وصو ً
ال إىل اهلدف الذي من اجله قام هذا املرشوع املبارك.

2 .2وقال يف النقطة الثانية :إن مؤسسات املجتمع املدين مطالبة بالقيام بجهد ٍ
مواز
الستثامر روح احلوار وتوجهاته وتفعيله عرب مجيع القنوات ..كام أن املواطنني،

من خالل منتدياهتم وملتقياهتم ومناسباهتم اخلاصة والعامة ،مطالبون بتوسيع
دائرة احلوار هبدف تشكيل رؤى جديدة من شأهنا أن حتقق التقارب وتوفر

الفهم املشرتك وتضغط بقوة لصالح بناء الفكر االجيايب والبناء.
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أقر هبا اإلسالم ودعا إىل العمل من أجل
وقال :إن االختالف طبيعة برشية ّ
اس ُأ َّم ًة
التقريب والتأليف بني الناس ..قال تعاىلَ :
﴿و َل ْو َش َاء َر ُّب َك لجَ َ َع َل ال َّن َ
و ِ
ني * إِلاَّ َم ْن َر ِح َم َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخ َلق َُه ْم ﴾.
اح َد ًة َوال َي َزا ُلونَ مخُ ْ َت ِل ِف َ
َ
وعلينا أن نتجنب تعميق أسباب االختالف وأن نسعى إىل الرتكيز عىل
األفكار والرؤى واملواقف املشرتكة ..وأن ننظر يف كيفية معاجلة أوجه
احلدية القاطعة ،فهناك جمال واسع
االختالف بعيد ًا عن تبادل النقد واملواقف ّ

ألن يصحح كل منا أخطاءه ومفاهيمه وأن نلتقي عىل اخلري.

3 .3وحتدث يف النقطة الثالثة حول ما اعتربه البعض والء الشيعة العرب إليران
فقال :إن علينا أن نتفق أو ً
ال وأخري ًا أن الوالء ال جيزأ وأنه ال جيب أن يكون إال
للوطن الذي ننتمي إليه ..أصو ً
ال ..وحياة ..وتارخي ًا ومصالح وتربة.

واستطرد يقول :إن الشيعة يف العراق وغريها منخرطون كغريهم يف أحزاب

وتوجهات سياسية سائدة ..هلا مبادئها ومنطلقاهتا وخطاهبا اإلعالمي الذي المس
مشاعر اجلامهري وتبنى قضاياهم بمواجهة األطراف املناوئة لألمة.

وربام وجدوا يف اخلط اإليراين ما يلتقي معهم ويتبنى مقرراهتم فبدوا وكأهنم جزء

من التفكري اإليراين ،متام ًا كام حدث يف عهد عبدالنارص عندما التقت اجلامهري العربية مع
طروحاته القومية والوطنية حتى بدت بعض الشعوب وكأهنا عىل خالف مع أوطاهنا..

وعاد الصفار إىل التأكيد ..أن حالة التجاذب هذه يف جانبها السيايس ال تربر وال جيب

أن تربر أي شكل من أشكال االزدواجية يف الوالء ..فالوالء للوطن ..والسمع والطاعة
ألولياء األمر يف الوطن..

وقد أهنى األستاذ عبداملقصود خوجه اللقاء بالتأكيد عىل أن رائدنا مجيع ًا هو

ترسيخ الوحدة الوطنية والعمل عىل التوفيق بني مجيع التوجهات وصهر كافة الطاقات

يف خمتلف أرجاء الوطن حتت مظلة عقيدة التوحيد التي أنارت لنا طريق اهلداية والنور
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وحثتنا عىل أن نكون وباستمرار أمة واحدة ..نسعى إىل خري اإلنسانية ومن باب أوىل أن
تؤلف وجتمع وتوحد القلوب واآلراء ..واألفكار..

وعلينا أن ننطلق من االختالف إىل االتفاق ،ومن حالة سوء الفهم إىل الفهم

الصحيح ويف تارخينا اإلسالمي العريق ما يؤكد هذا ..وحيث عليه..

وإن لقاء هذه النخبة الطيبة يصب يف قناة العمل املخلص والبناء إن شاء الله من

أجل وطن اخلري واملحبة والوئام..

وقد حتدث يف هذا اللقاء إىل جانب الشيخ الصفار كل من الشيخ فوزي السيف

والسيد عدنان العوامي والدكتور صادق اجلربان والشيخ فهد العصاري واألستاذ نجيب

اخلنيزي وحممد النمر.

كام حتدث أيض ًا كل من :الدكتور عاصم محدان واألستاذ مشعل السديري

والدكتور غازي مدين والدكتور عبدالله مناع واألستاذ عبداملحسن حليت والدكتور

عبدالله مرصي والدكتور مجيل مغريب واألستاذ حممد محزة بوقري .اجلدير بالذكر أن
الشيخ حسن الصفار سيكون ضيف إثنينية األستاذ عبداملقصود خوجه ..حيث سيتم

تكريمه والتحاور معه أيض ًا.

يف (اثنينية) تكريم حسن الصفار :غلبت روح الحديث عن الحوار
وأهميته

(((

خوجة:الدين هلل والوطن للجميع والوالء ل�صاحب
البيعة وما بقي نتفق ونختلف عليه.
ال�صفار :مبادرة خادم الحرمين ح�سمت الجدل بعد �أن
كان هناك من يخاف من الحوار.

جدة :خالد حممد احلسيني

كان مساء أمس االثنني يوم ًا غري عادي يف تاريخ االثنينية التي دخلت عامها الـ 25

إذ كان الضيف هو الشيخ حسن موسى الصفار الداعية الشيعي املعروف الذي مألت

آراؤه الرأي العام خاصة بعد بداية لقاءات احلوار.

خوجة

صاحب االثنينية األستاذ عبد املقصود خوجة رحب بالضيف مشري ًا إىل جملسه

((( البالد :صحيفة يومية سعودية ،عدد رقم  ،18090في  11ربيع اآلخر  1427الموافق  9مايو
2006م.
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األسبوعي مساء كل يوم سبت يف القطيف الذي يستقطب كل ألوان الطيف الثقايف،
وقال :لقد عرفته يف مؤمتر احلوار يف مكة يف شهر ذي القعدة العام قبل املايض ووقفنا أمام

خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدالله عندما كان ولي ًا للعهد وأشار إىل أنه قام بزيارته

ملا عرفه من توجهه الوطني وذلك يف منزله يف القطيف وأنه كرس جانب ًا كبري ًا من حياته
لطلب العلم وحلق يف علياء الفكر غري أنه ليس من ذوي األبراج العاجية بل هو مثال
للعامل املتواضع اهلاش الباش جيري القول قوي ًا وتلك طبيعة األشياء.

�أحاديث في الدين:

وقال خوجة إن للشيخ الصفار كتاب ( أحاديث يف الدين والثقافة واالجتامع)

أربعة أجزاء فتح نوافذ التواصل مع اآلخر ،كام اهتم باملرأة ألن هلا مكانة أثرية لدى

فضيلته خصص هلا مؤلفات كثرية ووجدت مكان ًا بني دروسه وفق الضوابط الرشعية،

كام أشار خلدماته للمجتمع غري اجلمعيات ـ بذل اجلاه ـ مساعدة ذوي احلاجات ،وقال
إن االثنينية حتييه عىل ما بذله يف خدمة الثقافة والعلم وختم خوجة أن أيدينا معه يف خدمة

األهداف النبيلة ،وقال خوجة نحن نستجيب للقاءات املنفتحة نحو اآلخر.

الدين هلل والوطن للجميع والوالء لصاحب البيعة وما بقي نتفق ونختلف عليه.

محمد عبده:

ثم حتدث معايل د .حممد عبده يامين راعي االثنينية ورحب بالضيف وقال إن نقاط

االلتقاء معه أكثر من االختالف ومن هنا انطلق اللقاء ،وأوضح دائ ًام نقاط االلتقاء أكثر

من االختالف.

الجفري:

وقد قدم د .يامين السيد الكاتب عبدالله اجلفري الذي قال كتبت الكلامت انسجام ًا
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مع رحابة فكره واهتاممه بالتالحم الوطني مشري ًا للكتاب الذي صدر للصفار يف 2004م
ِ ِ
ِ
ارفُوا﴾ [سورة
والذي افتتحه بآية ﴿إِ َّنا َخ َل ْق َناكُ ْم م ْن ذَكَ ٍر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْل َناكُ ْم ُش ُعوب ًا َو َق َبائ َل ل َت َع َ
احلجرات :اآلية  ]13وقال اجلهل باآلخر والقراءة اخلاطئة له نتاج خلل اجتامعي ونحن هنا
مدعوون لإلصغاء إىل اآلخر لنثبت أننا جمتمع سوي يرشع املجال ويتقبل احلوار .نحن
مع انفتاح الدولة يف توجهها اليوم عىل احلوار منذ أطلق خادم احلرمني الدعوة لتامزج

الرأي األحادي مع اآلخر خاصة وقد مضت سنون كنا فيها يف خصام مع اآلخر وعانينا
من اللغو وكان العقل حيض عىل احلوار عىل أن ال نؤخذ بام يقوله السفهاء .وأضاف
اجلفري جيب أن نريس قاعدة صلبة ورغبة يف إضاءات العقل الذي حياور وال يتشنج

ويناقش وال ينغلق عىل نفسه.

ا�ستقبال الملك:

وقال اجلفري :أشاع امللك عبدالله باستقباله كافة األطياف والتشجيع عىل احلوار

والسعي للحوار املوضوعي خللق أجواء ترفض االنكفاء عىل الذات ،ويعرب الصفار عن

متسكه بلغة احلوار من خالل احلوار الوطني من خالل:
حتقيق حالة التواصل واالنفتاح.

بلورة بعض التصورات جتاه القضايا املوجودة وتقديمها للدولة.
وختم اجلفري ال مكان للتعصب لدينا.

وقال يقول الله﴿ :و َلو َشاء رب َك لجَ َ ع َل الناس ُأم ًة و ِ
ني﴾.
اح َد ًة َوال َي َزا ُلونَ مخُ ْ َت ِل ِف َ
َ َّ َ َّ َ
َ ْ َ َ ُّ

حديث ال�صفار:

ِ
واملشاركات من السيدات وقال إن
بدأ الضيف حديثه بالرتحيب باحلضور

النبي Aقال( :ما استفاد أمرؤ بعد اإليامن بالله فائدة أفضل من أخ يف الله).

مشري ًا لعالقته بالدكتور حممد عبده قبل  9سنوات يف منزله يف جدة وتشجيعه
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وتقديمه لكتابه الذي كان من أوائل كتبه يف احلديث كام ركز الصفار عىل التواصل

والتالقي والسعي خلدمة الوطن الذي هو أمانة يف أعناقنا هذا الوطن الذي يتميز عن كل

األوطان لوجود احلرمني ومهبط الوحي ومثوى خاتم األنبياء واملرسلني.

وحتدث الصفار أنه أعد ورقة عن >أهداف احلوار عىل الصعيد املذهبي< موضح ًا

أننا جتاوزنا مرحلة مهمة وقطعنا شوط ًا كبري ًا يف ترسيخ مبدأ احلوار ويف املايض نتحدث
عن رضورة احلوار وأمهية احلوار وكان هناك من يتحفظ ومن يتوجس خيفة منه.

مبادرة الملك:

حدا للهواجس
لكن مبادرة خادم احلرمني امللك عبدالله حسمت اجلدل ووضعت ًّ

وأصبح احلوار حقيقة واقعة يف وسط املجتمع السعودي واقتنع اجلميع برضورة احلوار

وأمهيته ،والكثريون جتاوبوا واستجابوا حتى يف املؤسسة الدينية التي كان بعض أعالمها

ورموزها يتوجس خيفة خوف ًا عىل العقيدة من وجهة نظره ،ونرى أن هذه التحفظات يف

طريقها للزوال ،فكل األطراف أعلنت قبوهلا للحوار واستعدادها ،وسأل ما هي آليات
احلوار عىل الصعيد املذهبي؟ جميب ًا :خلفيات تارخيية مليئة بالنزاع واملشاكل والرصاعات

وكلنا ينتمي إىل تراث ال خيلو من الشوائب .تراثنا اإلسالمي مع ما فيه من عمق وتسامح
هناك بعض الصفحات والفصول يف هذا الرتاث تعكر صفو الود بني أبناء هذه األمة وال

يستطيع أهل أي مذهب أن ينزهوا تراثهم من الشوائب فهي موجودة يف تراث املسلمني

بفعل عوامل خمتلفة.

وتىل الصفار كلمة مقروءة قال فيها :البعض يقول نحكم الكتاب والسنة وال

بد أن يقبل اآلخر بالنتيجة ويفوهتم أن هناك اختالف ًا للفهم لنصوص الكتاب والسنة،
والبعض يعتقد أن املنطق والعقل حيل املشاكل بني املذاهب ،لكن الصحيح أن العقل يعد

جانب ًا من املسألة الدينية ،وهناك أبعاد أخرى أكثر من العقل ،وهي البعد النفيس والبعد
االجتامعي.
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واملسألة ليست عقلية؛ ألهنا لو كانت كذلك فالنبيAكان لديه الدليل واملنطق

والفصاحة والبيان وقال( :أنا أفصح من نطق بالضاد) لكنه مل يستطع أن يغري املجتمعات

الدينية يف عرصه ،فإذا كان رسول الله Aمع وضوح احلق والقدرة يف معرفة احلق ،ومع
ذلك مل يستطع تغيري الكيانات الدينية يف جمتمعه وذلك ال لقصور فيه ولكن عجز موضوعي،
وأشار الصفار حلادثة > املباهلة< مع وفد نجران حول املسيح ومل يلجأ النبي للمباهلة إال بعد

عجز طريق املنطق والعقل .وقال إن هناك آيات ونصوص ًا تنهى عن اجلدل يف الدين إال بالتي
هي أحسن ،وأنه ليس بالرضورة أن يتقبل الناس رأي اآلخر مهام كان ،وقال إن اإلمام جعفر

الصادق Eقال ( :ال ختاصموا الناس لدينكم فإن املخاصمة ممرضة للقلب) وقال تعاىل:
﴿إِ َّن َك ال تهَ ْ ِدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َو َل ِك َّن ال َّل َه يهَ ْ ِدي َم ْن َيشَ ُاء﴾.

التقليد:

وقال :إن بعض الناس يتمسك بالفكرة تقليد ًا فقط وجيب االستعانة بالدليل

والربهان وليس التقليد أوالضغوط العاطفية واالجتامعية ،وقال :إننا جيب أن نحرص

عىل وحدة األمة واستقبال اآلراء وحتديد هدف احلوار وآلياته حتى نصل للنتيجة

املرجوة.

بو�صلة الحوار:

وقال الصفار إن بوصلة احلوار جيب أن تتجه إىل التعارف والفهم املتبادل

والتعايش ومنع اإلساءات للرموز والشخصيات يف تارخيه أو االنتقاص من حقوقه

وخدمة املصالح املشرتكة .وجتمعنا مصالح مشرتكة وأبناء أمة واحدة تواجه أخطار ًا
كبرية تستهدف اجلميع ،لذلك جيب أن نتحاور لتحقيق األهداف ،أما إذا كان احلوار من
أجل ترك قناعة أو ما يشابه ذلك فهذا احلوار ال يوصل إىل نتيجة ،وسيكون حوار ًا عقي ًام

وضار ًا ،وقال :إن املسألة الدينية املذهبية ليست منحرصة يف أشخاص املتحاورين وأن

408

في (اثنينية) تكريم حسن الصفار :غلبت روح الحديث عن الحوار وأهميته

املذاهب ختتلف وماذا يفيد أن يقتنع شخص عرب مذهب اآلخر .وسأل :كيف تقتنع هذه
التجمعات وتغري قناعاهتا وجيب أن يقوم بالتصحيح العلامء والواعون ،وال يكون نتيجة

ضغوط خارجية ألهنا تثري التحدي.

لقطات من الأم�سية:

الصفار ولد عام 1377هـ وبدأ اخلطابة وعمره أحد عرش عام ًا وله 400رشيط

كاسيت وفيديو وأكثر من 70كتاب ًا كتبه عن :التعليم ـ املرأة ـ تربية الناشئة ـ احلوار ـ
اإلصالح ـ فقه األرسة ـ الفقه املقارن .ارجتل الصفار اجلزء الكبري من كلمته ،عندما قدم
الدكتور حممد عبده اجلفري قال :كنا نسميه من الشباب واآلن من الشياب .شاركت
السيدات بأسئلة عرب الدائرة املغلقة ،املداخالت كانت من :اللواء أنور عشقي ،ثم

مداخلة السيد عبدالله فدعق ،التي أكد فيها الدعوة التي أطلقت مؤخر ًا للحوار بني أهل
السنة واألطياف ومع هذا قال إن فيها رائحة التفرقة بسبب التفرقة بني الصوفية والسنة

ووجدت قبو ً
ال لدى احلضور.

طرح ق�ضية الحوار بين المذاهب في �إثنينية الخوجة

(((

الصفار :بعض العلماء أجازوا زو ً
اجا يشبه زواج «المتعة» عند
الشيعة

جدة :خالد المحاميد

قال العامل الشيعي حسن الصفار« :إن علامء السنة قد أباحوا مؤخر ًا زواج ًا يشبه

زواج املتعة عند الشيعة مع حذف كلمة املتعة حلساسيتها» ،كام قال« :إن مظاهر اجللد
والعنف اجلسدي التي تظهر من قبل الشيعة يف عاشوراء يرفضها علامء الشيعة».

جاء ذلك خالل تكريم إثنينية عبداملقصود خوجة يف جدة أول أمس حلسن الصفار

وسط حشد كبري من احلضور ،حيث بدأ الصفار بمداخلة شفهية أوضح فيها أن التاريخ
((( الوطن :صحيفة يومية سعودية ،عدد رقم  ،2049في  12ربيع اآلخر  1427الموافق 10مايو
2006م.

410

الصفار :بعض العلماء أجازوا زواج ًا يشبه زواج «المتعة» عند الشيعة

جتاوز مسألة اإلقرار برضورة احلوار إىل تبنيه ،مذكر ًا أننا يف املايض حني كنا نطرح رضورة
احلوار كان هناك من يعرتض ،حتى جاءت مبادرة خادم احلرمني الرشيفني فحسمت
اجلدل حول هذه القضية ليغدو احلوار بعدها حقيقة واقعة يف املجتمع السعودي ،حيث

تتبنى األغلبية من أبناء املجتمع السعودي مبدأ احلوار.

وقال الصفار :إن ما هيمنا اآلن هو أن نحدد توجهات احلوار خاصة عىل الصعيد

املذهبي ،ذلك أن هناك قلق ًا من أن خيتطف احلوار ويؤخذ إىل منحى يعمق اخلالف
والفرقة بد ً
ال من أن نصل به إىل شاطئ األمان.

ورشح الضيف كيف أن البعض من أبناء املذاهب اإلسالمية يذهبون إىل احلوار وقد

سجلوا نقاط االختالف التي سيجادلون فيها أبناء املذهب اآلخر ،حيث يتحول احلوار

إىل ما يشبه املحاكمة للمذهب اآلخر ،مشري ًا إىل أن كل مذهب من املذاهب اإلسالمية

لديه مدارسه الفقهية ،وهناك اتفاق عام عىل األصول ،وهناك إيامن عام بمرجعية الكتاب

ولكن هناك اختالف ًا يف التفاصيل يف العقائد الفقهية حتى داخل
والسنة وأركان اإلسالم،
َّ
املذهب الواحد فهل من احلكمة أن ننشغل بمناقشة تفاصيل هذه اخلالفات؟

وأشار ضيف اإلثنينية إىل أن اجلدل بني املذاهب اإلسالمية مل ينته طوال حقبة

التاريخ اإلسالمي ولن ينتهي إال يوم املعاد ،لقد كان خطأ املايض هو يف اجلدل حول
هذه االختالفات وجيب أال نكرر هذا اخلطأ ،وحتى ال يغدو تارخينا تكرار ًا لتاريخ من
سبقونا ،ولذلك أدعو املخلصني من أبناء األمة إىل جتاوز هذه اخلالفات ،ليس خوف ًا من

انكشاف احلقيقة وليس هروب ًا منها ،بل ألن البحث عن هذه احلقيقة سوف يستنزف
جهودنا ويشغلنا عن مواجهة احلارض.

و عرض الصفار أفكاره حول استحالة حسم اخلالفات معيد ًا ذلك إىل أن األمر

يتجاوز العقل إىل املعتقد ،وعرض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية من مصادرها
السنية والشيعية إىل استحالة االتفاق عىل ما هو خاليف يف التفاصيل الفقهية والعقدية

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

411

واستأذن بعد ذلك الصفار حضور اإلثنينية بقراءة ورقة أعدها بعنوان «استهدافات

عدد فيها أسس احلوار الوطني وأبعاده الدينية واالجتامعية ،وقال يف
احلوار املذهبي» َّ

ورقته :إن البعض يعتقد بأن الرباهني العقلية قادرة عىل حلّ النزاعات يف القضايا الدينية،

غري أن ذلك ليس صحيح ًا ألن هناك أبعاد ًا أخرى تأثريها أكثر من تأثري العقل حيث
يتحول الدين إىل أعامق النفس اإلنسانية.

وأضاف يف إطار دعوته إىل احلوار بني املذاهب اإلسالمية أن هناك اجتاه ًا عام ًا

لدى علامء اململكة يتبنون فيه احلوار بني املذاهب اإلسالمية ومنها املذهب الشيعي ،وقد
صدرت ترصحيات كثرية من علامء اململكة حيثون فيها عىل هذا احلوار ،مذكر ًا أن مبادرة

وليا للعهد بتبنيه للحوار الوطني فتحت املجال وشقت
خادم احلرمني الرشيفني منذ كان ًّ
الطريق ،وعكست أمهية املبادرة السياسية وثقلها يف إصالح الكثري من أمور الواقع.

وعدد الشيخ الصفار ثالثة أهداف للحوار هي :التعايش والفهم ،ومنع اإلساءة

وخدمة املصالح املشرتكة.

وجاءت األسئلة التي مل ُ
خيل بعضها من إثارة اخلالفات نفسها التي أشار إليها

الضيف ،لتصب يف إطار توضيح صورة احلوار الوطني كام يرتئيها أبناء املذهب الشيعي،

فقهيا يف املذهب الشيعي ال يشاركهم
وأوضح الصفار عدة مفاهيم منها أنه قلّ أن جيد رأي ًا ًّ
فيه فقيه سني ،والعكس صحيح أيض َا.

كام حتدث عن االحتفال بعاشوراء وأوضح رفض علامء الشيعة للمظاهر التي

يظهر فيها بعض أبناء الشيعة وهم جيلدون أنفسهم ،كام حتدث عن زواج املتعة وقال:

أقرها علامء املذهب
يقره ،وقد رأينا أخري ًا بعض طرق الزواج التي ّ
إن املذهب الشيعي ّ
السني والتي ال ختتلف عن زواج املتعة إال بإبعاد كلمة «متعة» حلساسيتها ،وركز الضيف

يف أجوبته عىل بعث التفاؤل يف نفوس احلارضين حول مستقبل احلوار الوطني ،وأشار
إىل أن البعض يتهاون يف نتائج احلوار الوطني ألنه يعتقد بأن احلوار ال يصدر قرارات
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الصفار :بعض العلماء أجازوا زواج ًا يشبه زواج «المتعة» عند الشيعة

عمليا ،يف مقابل من يطالب باإلرساع يف تطبيق نتائج احلوار،
ملزمة ،وبالتايل فإنه ليس
ًّ

مذكر ًا أن احلوار الوطني أتاح لنا التعرف إىل بعضنا البعض وأتاح فرصة فهمنا لبعضنا
البعض ،حيث بدأ الناس يشعرون أن هناك من يشاركهم يف هذا الوطن وأن له نفس

مرص عىل السري يف طريق
احلقوق ،وأضاف الصفار :أنا واثق أن خادم احلرمني الرشيفني ّ

احلوار لنصل إىل وحدة بني مجيع أبناء الوطن.

الصفار يبارك تخريج طلبة ثانوية النجاح بالقطيف

« أديب أبو المكارم » 2006 / 5 / 17م

تحية:

إخواين املعلمني الكرام ،السادة أولياء األمور ،أبنائي الطلبة األعزاء...

السالم عليكم ورمحة الله وبركاته

يسعدين ويرشفني أن أشارك معكم هذا احلفل والبهجة ،حفل ختريج دفعة من

الطلبة الناهبني ،متمني ًا هلم دوام التوفيق والنجاح.

هبذه التحية ابتدأ سامحة الشيخ حسن الصفار حديثه يف حفل ختريج طالب ثانوية

النجاح بالقطيف لعام 1427/26هـ يف صالة الشالل بصفوى.

طالب:

وجه سامحته خطابه ألبنائه الطلبة مؤكد ًا هلم :أنتم عىل أعتاب مرحلة جديدة
ثم ّ
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الصفار يبارك تخريج طلبة ثانوية النجاح بالقطيف

من املسرية العلمية ،ويف طور االنتقال من مرحلة إىل أخرى ،وهذا حيتاج منكم إىل هتيؤ

واستعداد ،كام تتطلبه منكم امتحانات الثانوية العامة .ويف هذا الوقت أنتم بحاجة ماسة
إىل الثقة بالنفس وهدوء البال واألعصاب ،فالقلق سبب لتدين املستويات.

وأكد أن أيام االمتحانات وقت لرتتيب األوراق واستذكار حصيلة العام

الدرايس.

وأكد الشيخ الصفار أن املرحلة املقبلة هي مرحلة حتديد املستقبل التي تعتمد عىل

الكفاءة والسلوك السليم ،موجه ًا إىل اختيار التخصص املطلوب ،واجلامعة املتميزة،
وانتهاز فرص االبتعاث لتحقيق الكفاءة التي هي مطلب أساس لبلدنا الغايل .كام وجه
ألمهية ضبط السلوك ومواجهة هذه التحديات الصعبة واالبتعاد عن رفاق السوء.
ومتنى سامحته للجميع النجاح املستمر.

معلمين:

بعدها وجه الشيخ الصفار خطابه للمعلمني وأشار بأن مهمة التعليم ليست جمرد

وظيفة ومصدر ًا لكسب املال ،بل هي مسؤولية دينية واجتامعية ووطنية .عىل املعلم أن

يكون مربي ًا قبل أن يكون معل ًام .وأكد عىل أن الطلبة أمانة بني أيديكم فاهتموا هبم،
فصالحهم صالح للمجتمع والوطن.

�أباء:

يف اخلتام أشار سامحته إىل أولياء األمور بأن هيتموا بأبنائهم ،وأن مرحلة الدراسة

اجلامعية هي مرحلة الصحبة والصداقة مع األبناء طبق ًا ملا ورد يف احلديث> :دع ابنك

يلعب سبع ًا ،وأدبه سبع ًا ،واصحبه سبع ًا< ،مشري ًا إىل أمهية االقرتاب من األبناء سيام يف

هذه الفرتة ،ال أن يكون األب جمرد آمر وناهي .إن أفضل االستثامر ما كان يف صالح
األوالد .وذكر بأنه رأى كثري ًا من اآلباء أثرياء إال أهنم شقوا بسبب فساد أبنائهم وأن
بعضهم يفضل استبدال ثروته بصالح أبنائه.

الص َّفار يف تكريمه بإثنينية خوجه :من خالل الحوار الوطني
َّ
(((
ً
شوطا يف ترسيخ مبدأ الحوار
قطعنا

جدة :صالح الخزمري

الصفَّار عىل مكانة الوطن والتواصل والتالقي بني
َّ
شدد الشيخ حسن بن موسى َّ

مجيع األطياف من أجله والسعي خلدمته حيث هو أمانة يف أعناق اجلميع ،وطن املقدسات
ومهبط الوحي ومثوى خاتم املرسلني.

الصفَّار جعل احلوار منطلق ًا لكلمته لكونه السبيل يف التقريب بني املذاهب
الشيخ َّ

واالجتاهات املختلفة حيث (اعتقد أننا جتاوزنا مرحلة مهمة وقطعنا شوط ًا يف ترسيخ مبدأ

احلوار) مضيف ًا أننا يف املايض كنا نتناقش عىل رضورة احلوار ،وكان هناك من يتحفظ جتاه
((( الجزيرة :صحيفة يومية سعودية ،العدد رقم 12288بتاريخ األحد  23ربيع اآلخر  1427الموافق 21
مايو 2006م.
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الص َّفار في تكريمه بإثنينية خوجه...
َّ

احلوار ولكن مبادرة خادم احلرمني الرشيفني حسمت هذا اجلدل وأصبح احلوار حقيقة

واضحة يف املجتمع السعودي.

الصفَّار عىل اقتناع الغالبية بأمهية احلوار ورضورته والكثري استجاب للحوار
وأكد َّ

حتى عىل مستوى املؤسسة الدينية .وكل األطراف أعلنت قبوهلا للحوار.

الصفَّار عن آليات احلوار وبخاصة عىل الصعيد املذهبي ،مؤكد ًا
وتساءل الشيخ َّ

أمهية حتديد وجهات احلوار وخاصة عىل الصعيد املذهبي واصف ًا البعض بأهنم يريدون

احلوار أن يتحول إىل ما يشبه املحاكمة.

وعن اخلالفات املذهبية أوضح أن هنالك اتفاق ًا عىل األصول ومرجعية الكتاب

ولكن هناك اختالف ًا يف التفاصيل بني املذاهب
والسنة ،والفرائض اإلسالمية األساسية
َّ

وحتى داخل كل مذهب ولو قرأنا كتب السجال املذهبي لوجدنا فيها الكثري من الكالم
الذي ال ينتهي وال ينقيض ،وتساءل :هل تسمح لنا التحديات بأن ننشغل هبذه التفاصيل؟
ولو انزلقنا إىل هذا املنزلق ألصبحنا يف تارخينا املعارص تكرار ًا ملا عاشه أسالفنا .ودعا

الصفَّار إىل جتاوز االنزالق إىل هذا املنزلق ليس خوف ًا من انكشاف احلقيقة ولكن
الشيخ َّ
ألن البحث فيها يطول واالنزالق فيها يشغلنا عن احلارض.

الصفَّار عىل أن احلوار يف املسألة الدينية حتيط به جوانب خمتلفة وال يعتمد
وأكد َّ

عىل اجلانب العقيل وحده .وأضاف أن البعض يتصور أن املنطق والعقل كفيل بأن حيلّ

االختالفات املذهبية والصحيح أن العقل ُيعد جانب ًا من املسألة الدينية ويف املسألة الدينية

يكون التعامل مع بيئة اجتامعية كاملة وليس مع فرد بعينه.

وأضاف أننا نجد يف القرآن الكريم أن الله أمر نبيه Aبأن يدعو املشككني يف
ِ
ِ ٍ
وموا للِهَّ ِ َم ْث َنى
رسالته إىل التأمل االنفرادي ،قال تعاىل﴿ :قُلْ إِ َّنماَ َأع ُظ ُكم بِ َواح َدة َأن َتقُ ُ
َوف َُرا َدى﴾ [سورة سبأ :اآلية .]46

الصفَّار أن احلوار بني أتباع املذاهب غالب ًا ال يوصل إىل نتيجة حاسمة،
وأكد َّ
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وحتدث عن اخلالفات املذهبية التي ال يمكن حسمها مؤكد ًا أن اجلدل ال يكون إال بالتي

هي أحسن .مبادرة خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار الوطني

الصفَّار موضح ًا أن ذلك أفىض إىل رغبة العلامء يف احلوار .وركز
كانت حمل إشادة الشيخ َّ
عىل حتديد أهداف احلوار وآلياته.

الصفَّار بوصلة احلوار الوطني التي جيب أن تتجه إىل:
وخلص الشيخ َّ

•التعارف والفهم املتبادل حيث كانت النظرة غري واقعية يف السابق واآلن
أعطانا احلوار الفرصة ألن يعرض كل مذهبه ورأيه بوضوح.

ٍ
ليشء
•التعايش ومنع اإلساءات وذلك بعدم اإلساءة إىل الرموز أو االنتقاص
من حقوقه.

•خدمة املصالح املشرتكة فنحن نعيش يف وطن واحد ونحن أبناء أمة واحدة.

بد من التحاور هبدف حتقيق الثالثة ال أن هيدف أحدنا إىل تغيري
وخلص إىل أنه ال ّ

اآلخر ،كام أن املسألة الدينية املذهبية ليست منحرصة يف شخص املتحاورين.

من جانبه أكد معايل د .حممد عبده يامين ،املفكر اإلسالمي املعروف ،أن األمة

اإلسالمية إنام نجحت كأمة واحدة ال ختتلف عىل كتاب الله وسنة رسوله صىل الله عليه

الصفَّار ومن معه حيث شعرنا أن نقاط
وسلم مشيد ًا باحلوار (الذي مجعنا بالشيخ حسن َّ

االتفاق أكثر من نقاط االختالف مركز ًا عىل أمهية احلوار واحرتام الرأي اآلخر).

الكاتب عبدالله اجلفري جاءت كلامته انسجام ًا مع رحابة صدر الشيخ حسن
﴿يا َأيهُّ َ ا
الصفَّار وافتتح بكتاب الشيخ الصادر 2004م الذي افتتحه باآلية الكريمةَ :
َّ
ند ال َّلهِ
ِ
ِ
ِ
ارفُوا إِ َّن َأكْ َر َم ُك ْم ع َ
اس إِ َّنا َخ َل ْق َناكُ م ِّمن ذَكَ ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْل َناكُ ْم ُش ُع ً
وبا َو َق َبائ َل ل َت َع َ
ال َّن ُ
َأ ْتقَاكُ ْم﴾ [سورة احلجرات :اآلية  ]13ثم استهلّ مقدمة هبذا النسيج مشيد ًا بتأكيده عىل الرأي
اآلخر واحرتامه له واصف ًا ليلة االحتفاء بأهنا إصغاء لآلخر إثبات ًا للمجتمع السعودي

الصفَّار الذي حتفل سريته بزخم من اإلصدارات
الذي يقبل احلوار ،مشيد ًا بسرية الشيخ َّ
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َّ

واألنشطة االجتامعية.

وأكد اجلفري عىل أننا مع احلوار منذ أن أطلقه خادم احلرمني الرشيفني امللك

عبدالله بن عبدالعزيز مؤكد ًا رضورة متازج الرأي األحادي مع الرأي اآلخر موضح ًا

املعاناة التي عانينا منها من املغاالة والغلو.

الصفَّار كأحد رموز الشيعة يف اململكة إرصار ًا عىل وحدة
وأضاف أنه يأيت تكريم َّ

الصفَّار عىل متسكه باحلوار من خالل انطالق احلوار الوطني .وختم
هذه األمة ،فقد أكد َّ
اجلفري مشاركته باآلية الكريمة ﴿و َلو َشاء رب َك لجَ َ ع َل الناس ُأم ًة و ِ
اح َد ًة َو َ
ال َي َزا ُلونَ
َّ َ َّ َ
َ
َ ُّ
َ ْ
ني﴾ [سورة هود :اآلية .]118
مخُ ْ َت ِل ِف َ
من جانبه أشاد د .أنور بن ماجد عشقي باملنهج املتكامل للحوار الذي سلكه
الصفَّار متفق ًا معه يف كثري من األمور متحفظ ًا عىل بعض النقاط مركز ًا عىل أمهية التعايش
َّ

مع ًا وخدمة وطن واحد ودين واحد متفق عىل األهداف األساسية وعلينا أن ال نختلف

عىل األسس.

الصفَّار واحلضور كان الرتكيز فيه عىل احلوار
دار بعد ذلك حوار بني الشيخ حسن َّ

واخلالفات املذهبية.

ففي تعليق له عىل سؤال حول الفهم اخلاطئ للكثري من الفكر الشيعي وملاذا ال

يكثفون جهودهم إلخراج رؤيتهم أوضح أن هناك تقصري ًا من أصحاب املذهب الشيعي

يف التعريف بمذهبهم ،رافض ًا ما يشاع من أن الشيعة يكفرون الصحابة واإلساءة إليهم.

وعن نقاط االلتقاء واالختالف بني السنة والشيعة أوضح أن نقاط االتفاق كثرية

ونقاط االختالف حمدودة وجيب البدء من نقاط االتفاق أما االختالفات فهي موجودة
حتى داخل املذاهب واألصول متفق عليها فاالختالفات هي يف الفروع.

ويف تعليق له عىل املؤمل من احلوار بني السنة والشيعة أوضح أن ذلك يعتمد عىل

املنهجية (وكان هناك اتفاق عىل أمور عدة ،أما إذا صار احلوار عىل طريقة وعرة فلن يصل
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إىل نتيجة) ،وأوضح أن اآلثار طيبة للحوارات التي نمت مبدي ًا تفاؤله باحلوار حيث أهنى
احلوار مرحلة من القطيعة وفتح املجال وأفسح املجال يف التعرف إىل فكر اآلخر ورموز

اآلخر.

ويف إجابة له عن سؤال حول عدم بروز املرأة يف املذهب الشيعي أوضح أن هناك

عدد ًا من الفقيهات والراويات يف تاريخ الشيعة يف املايض واحلارض ،وليست هناك مشكلة
يف دور املرأة يف املذهب الشيعي فالعلامء لدهيم انفتاح هبذا الصدد.

بد من سد هذه الثغرة
وعن وحدة املسلمني يف أوطاهنم أوضح أمهية املساواة (وال ّ

وقد أكد خادم احلرمني الرشيفني عىل نقطة العدل واملساواة بني املواطنني).

من جانبه ألقى الشيخ عبداملقصود خوجة مؤسس االثنينية كلمة قال فيها( :تترشف

الصفَّار ،الذي أسعدنا
(االثنينية) هذه الليلة بلقاء فضيلة العالمة الشيخ حسن بن موسى َّ

ال وسه ً
بحضوره من القطيف خصيص ًا ليفيض علينا من سابغ علمه وواسع ثقافته ،فأه ً
ال

ومرحب ًا به وبصحبه األفاضل الذين قدموا من املنطقة الرشقية ،واملدينة املنورة ،إسهام ًا
مشكور ًا يف إثراء هذه األمسية التي تعبق بأريج العلم ومجيل التواصل بني أبناء الوطن

الواحد ،ترسيخ ًا ملبدأ التالحم ومتتني وشائج هويتنا املشرتكة.

إن عالمتنا اجلليل وضيفنا الكريم نجم ساطع يف دنيا الفكر والثقافة واألدب عىل

املستويني املحيل واإلقليمي ،فمجلسه األسبوعي الذي يرعاه بفضله مساء كل يوم سبت

يف منزله بالقطيف ،يعترب منارة إشعاع يسعى هلا كثري من املريدين واملحبني ..فهو جملس
مفتوح يستقطب خمتلف ألوان الطيف الثقايف والفكري ،وليس حكر ًا عىل جهة أو توجه

خمصوص ،وليس ذلك بغريب عن عالمتنا الكبري الذي رشفت بمعرفته عن كثب خالل
مؤمتر احلوار الوطني الثاين الذي مجعنا يف رحاب مكة املكرمة خالل الفرتة من  8-4ذو

القعدة 1424هـ املوافق  31-27ديسمرب 2003م ..وما تاله من ترشفنا بالوقوف بني
يدي خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،ويل العهد آنذاك ..وكانت

420
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َّ

لنا أيام مرشقات ..سعدت فيها بلقاء فضيلته إن كان يف املؤمتر أو عىل ضفافه ،وتعرفت
صفات ضيفنا الكريم التي هبت نسائمها ،دماثة خلق ،وعمق معرفة ،ومجيل عبارة
وهتذيب لسان ،وسالمة طوية ،وال أزكيه عىل الله.

كرس فضيلته جانب ًا كبري ًا من حياته لطلب العلم من خمتلف املصادر ،وعندما
لقد ّ

قوي جناحه واشتد ساعده ،أبى إال أن حيلق يف علياء الفكر املستنري ،غري أنه ليس من

ذوي األبراج العاجية ،أو املرتفعني عن بذل العلم لكل سائل وطالب ،بل نجده مثا ً
ال

للعامل املتواضع دوم ًا ،اهلاش الباش ملن حوله ،جيري القول عىل لسانه طلق ًا يف غري ابتذال،

قوي ًا دون تقعر ..وتلك طبيعة األشياء ،فزكاة العلم نثره بني طالبه ،كلام هنلوا منه زاد
معينه ،حتى صار هنر ًا ذاخر ًا باخلريات بني يدي ضيفنا الكبري.

وليس صدفة أن جيري ذلك النهر أهزوجة بني الشفاه ،وال يتناثر يف بيداء الترشذم

والضياع ،إذ عقد شيخنا اجلليل العزم عىل تقييد العلم بالتدوين والرصد والتسجيل

باإلضافة إىل موقع حديث عىل شبكة اإلنرتنت ،أثمر كل ذلك أكثر من سبعني مؤلف ًا
شكلت منظومة مقاالت ودراسات وإبداعات تناولت خمتلف فروع الفقه واالجتامعيات..

وأعتقد أن كتابه اجلامع املانع املوسوم (أحاديث يف الدين والثقافة واالجتامع -بأجزائه
األربعة) أحد الشواهد عىل غنى بستان ضيفنا الكريم ،وتشبعه باملعرفة اإلنسانية الشاملة،

حتى لتحسبه خزانة كتب يف سفر واحد.

علماء ومثقفو القطيف :انعكاس تداعيات التناحر الطائفي بالعراق
عىل المنطقة غير وارد

(((

تحقيق شمل عدد ًا من المثقفين ،وفيما يلي نص جواب سماحة الشيخ الصفار

المنشور في الصحيفة:

د .عثامن عبده هاشم ،صالح الفهيد (الدمام)

استبعد عدد من املثقفني انعكاس ما جيري يف العراق من تناحر واقتتال مذهبي

عىل دول اخلليج املجاورة هلا بام فيها اململكة ..مؤكدين لـ«عكاظ» أن الشيعة السعوديني
مواطنون وأثبتوا ذلك يف منعطفات مفصلية مرت هبا املنطقة خالل العقود املاضية.

الشيخ حسن الصفار قال إن لدى املواطنني الشيعة يف اململكة روح ًا وطنية عالية

((( عكاظ :صحيفة يومية سعودية ،العدد رقم 1799بتاريخ االثنين  23ربيع اآلخر  1427الموافق 21
مايو 2006م.
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انعكاس تداعيات التناحر الطائفي بالعراق على المنطقة غير وارد

وإدراك ًا ملصالح بالدهم ..وجتاوبوا مع مرشوع احلوار الوطني الذي جيب أن يتحول إىل
خطط عملية ملعاجلة بعض املشاكل القائمة لسد الثغرات أمام أية حماوالت مغرضة..

مشري ًا إىل أن بعض وسائل اإلعالم وبعض االجتاهات الدينية التعصبية حتاول الرتكيز
عىل اخلالف املذهبي من خالل ما حيدث يف العراق وطرح ما يمكن أن يكون له من

انعكاسات عىل التنوع املذهبي يف اململكة ودول اخلليج.

تح�صين الأجواء

وأضاف الصفار :إن ذلك يستوجب عىل حكومات املنطقة ..وعلامء الدين الواعني

حتصني األجواء ،فام جيري يف العراق خيص الشعب العراقي ،والرصاع هناك قد تستغل

فيه الورقة الطائفية لكنه رصاع إرادات سياسية ..وقريب منا ما حصل يف اجلزائر من
عنف داخيل استمر بضع سنوات وليس يف اجلزائر مشكلة مذهبية طائفية.

وأكد أن أخطر جانب يف املشهد العراقي هو استخدام العنف وممارسة اإلرهاب

لتحقيق استهدافات معينة قائ ً
ال إنه إذا كانت مقاومة االحتالل أمر ًا مرشوع ًا فإن استهداف
املدنيني واملواطنني األبرياء بتفجري املساجد واألسواق وعمليات اخلطف والقتل عىل

اهلوية املذهبية ..عمل إجرامي ال يمكن تربيره وال قبوله ،وهذا هو املشكل احلقيقي يف

ما جيري يف العراق ،حيث هناك رصاع إرادات عىل الساحة العراقية بني من يريد تفجري

حرب مذهبية قد حترق األخرض واليابس ويمتد هلبها إىل خمتلف األرجاء ،وهذه هي
إرادة اإلرهابيني واملتطرفني الذين يرفعون شعارات دينية إسالمية مع شديد األسف.

وأضاف الصفار ..يف املقابل هناك إرادة تعمل لضبط النفوس والسيطرة عىل

االنفعاالت وتوجيه الشعب إىل العملية السياسية حيث تتحرك كل القوى لطرح آرائها
وإقناع اجلمهور هبا ثم االحتكام إىل االستفتاء والتصويت  ..وهذا هو هنج القيادات
الدينية احلكيمة والقوى السياسية الواعية.
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وأعرب عن تفاؤله بأن الله سيجنب العراق احلرب الطائفية لوجود املرجعيات

الدينية الرشيدة ومستوى الوعي العام عند الشعب العراقي وطبيعة التداخل املذهبي

بني العشائر العراقية وتاريخ العالقات اإلجيابية بني علامء وأتباع املذاهب اإلسالمية يف
العراق ..بيد أنه استدرك مضيف ًا ..مع هذا التفاؤل أدرك أن هناك عم ً
ال جاد ًا إليقاد نار

الفتنة.

مرحلة خطيرة

وأشار إىل أن العراق يمر بمرحلة خطرية وحساسة حيث يتحرك الشعب العراقي

إلعادة التأسيس وبناء الدولة وترتيب العالقة بني مكوناته بعد عقود من األوضاع
السياسية اخلاطئة التي عانى يف ظلها من االستبداد والتمييز القومي والطائفي وإساءة

العالقة مع الدول املجاورة.

وأردف ..ال شك يف أن عملية إعادة البناء والتأسيس ليست سهلة بسيطة خاصة

يف ظل االحتالل األجنبي ومع انكشاف الساحة العراقية أمام التدخالت اإلقليمية

املختلفة.

حوار حول كتاب :االستقرار السياسي واالجتماعي ضرورته وضماناته

أجراه األستاذ /حسن آل حمادة ،وأذاعته قناة األنوار ضمن برنامج (برنامج وما

يسطرون) بتاريخ 1427/4/24هـ

أعزائي املشاهدين السالم عليكم ورمحة الله وبركاته

نلتقي اليوم مع املفكر اإلسالمي الشيخ حسن الصفار لنحاوره حول كتابه الصادر

حديث ًا (االستقرار السيايس واالجتامعي رضورته وضامناته).

مرحبا بكم سماحة الشيخ ..حدثنا عن الغاية والهدف من تأليف هذا
الكتاب ونشره؟

بسم الله الرمحن الرحيم وصىل الله عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين..

هذا الكتاب ناتج من التأمل يف معاناة تعيشها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية عىل
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خمتلف الصعد ،هذه املعاناة هي االضطراب يف العالقات بني خمتلف القوى يف هذه

املجتمعات؛ فمن الطبيعي أننا كمجتمعات برشية -يف داخل كل جمتمع -هناك قوى
ورشائح متعددة ،قد تتعدد فكري ًا ..قد تتعدد سياسي ًا ..قد تتعدد عرقي ًا ،أو ما أشبه من

بواعث التعدد .كام أننا جمتمعات جياور بعضها البعض ولنا دول أيض ًا كلها تنتمي هلذه

املنظومة العربية واإلسالمية ،نحن نرى أن هذه العالقات بني هذه األطراف املتنوعة-

داخل املجتمع الواحد ..داخل األمة الواحدة ..داخل املنطقة الواحدة ..داخل العامل
الواحد ،وهو العامل اإلسالمي -مل تصل بعد إىل املستوى املقبول ،ال زالت العالقات
مضطربة ،ال زال هناك حال من التوتر والتشنج .وكام رصدت يف هذا الكتاب ..عىل

مستوى العالقات بني الدول يف العامل اإلسالمي والعامل العريب ،ال تزال العالقات غري
طبيعية ..حروب شهدناها بني دولة وأخرى يف العامل العريب واإلسالمي ،وغري احلروب

هناك فتور ،هناك توجس من هذه الدولة جتاه تلك الدولة غالب ًا ،هناك ضعف القدرة عىل
التعاون وعىل إنجاح أي خطة مشرتكة ،وقد رأينا القمة األخرية العربية التي حصلت يف
اخلرطوم كيف كانت نسبة الغياب فيها وكيف كان ضعف القرارات والتوصيات التي

خرجت هبا ،وكيف كان املوقف من القضايا املصريية اخلطرية داخل هذه القمة ..وعىل

مستوى العامل اإلسالمي أيض ًا نعيش نفس احلالة ونفس املعادلة.

لعل املؤمتر األخري الذي حصل يف قمة مكة االستثنائية -الذي دعا له خادم

احلرمني امللك عبد الله -بالفعل كان استثنائي ًا من حيث اإلعداد هلذا املؤمتر بوجود
جمموعة من العلامء واملفكرين التقوا قبل املؤمتر ووضعوا برناجم ًا أو أجندة مقرتحة للرؤساء
والزعامء -يمثلون كل املذاهب والتوجهات -وتناقشوا حول قضايا األمة اإلسالمية ثم

عرضوا مقرتحاهتم وتوصياهتم ورفعوها إىل الزعامء ..حضور الزعامء يف تلك القمة أيض ًا

كان حضور ًا جيد ًا ،والقرارات والتوصيات التي حصلت أيض ًا كانت جيدة لكن هذا
نصف الطريق ،النصف اآلخر وجود جدية ومتابعة هلذه القرارات ،هذه اجلدية لن تكون
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متوفرة إال إذا كانت العالقات سليمة وصحيحة.

سماحة الشيخ ،إذ ًا لماذا رحت تؤكد في الكتاب على أن االستقرار
السياسي واالجتماعي من أهم الحاجات وأبرز التحديات التي تواجه

األمة اإلسالمية في هذا العصر؟

بالطبع ألن هناك أمرين أساسيني ،األمر األول :أن طاقاتنا انشغلت ببعضها

وبقيت مشاريع التنمية والطموحات بالتقدم جممدة معطلة ،وحصل هناك
البعض
ْ
انشغال بالنزاعات الداخلية ..لو أخذنا املثال اآلن يف العراق ،الشعب العراقي اسرتاح
من صدام! ونظام الطاغوت ،ماذا حدث بعد أن اسرتاح الشعب من هذا النظام؟ لدى

الناس احتياجات وطموحات ..لدهيم تطلعات ،الشعب العراقي حيتاج إىل عمل كثري يف
هذه املرحلة ،لكن ماذا حيدث؟ نحن اآلن نجد كيف متر السنة والسنتان ونحن يف السنة

الثالثة وال تزال فئات يف الشعب العراقي مل تصل إىل مستوى من االتفاق حتى تبدأ مسرية

التنمية والبناء ،وحسبام نسمع ،ال زال الشعب العراقي يعاين الكثري من االحتياجات عىل

صعيد اخلدمات ،واألهم عىل صعيد األمن الذي ينفلت بسبب عدم وجود توافق ..هذه
احلالة هي التي جتعلنا نعتقد بأن غياب االستقرار السيايس واالجتامعي هو الذي يشلّ

توجه للتنمية وأي توجه للبناء ،كل قوة مشغولة بالقوة األخرى أكثر من انشغاهلا
أي ّ
ببناء الذات وبناء البلد ..األمر الثاين :أن هذا النزاع والتنازع هو الذي يمكن األعداء من

النفوذ يف بالد املسلمني.

قلت وقال آخرون :لو اندلعت حرب أهلية أو طائفية في العراق ستشعل

المنطقة وستشعل العالم ..كيف؟

بالتأكيد -ال سمح الله -لو حصلت فتنة طائفية أو حرب أهلية يف العراق فإن
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حلد اآلن ،احلمد هلل مل حتصل وإن كانت هناك حماوالت وسعي إليقاد
املنطقة ستشتعلّ ،
نار الفتنة ،لكن القيادات الواعية يف العراق ،ونضج الشعب العراقي ال زال إىل اآلن

حيبط هذه الفتنة ،لكن لو حصل االحرتاب األهيل ال سمح الله ،بالتأكيد فإن اآلثار

تنعكس عىل كل املنطقة ،نحن اآلن نعيش آثار ما حيصل يف العراق ،كنا نعيش يف اململكة
جيدا من التقارب ،ومن احلوار بني أتباع
العربية السعودية ويف منطقة اخلليج مستوى ً

كل املذاهب ،األوضاع يف العراق اآلن ألقت بظالهلا ،أصبح الشيعي يتخندق يف حالته
املذهبية ،وينترص جلامعته الشيعة يف العراق ،وأصبح السني أيض ًا يعترب نفسه امتداد ًا ملوقف

السنة يف العراق؛ فأصبحنا نلمس اآلن يف بعض الكتابات ..يف بعض الترصحيات ..يف
بعض اخلطب ،تأثري الوضع العراقي عىل العالقات التي كانت يف طور النمو والتقدم بني

أتباع خمتلف املذاهب يف اململكة العربية السعودية ،ويف منطقة اخلليج ،بالتأكيد ما حيصل

يف العراق ينعكس عىل املنطقة كلها وعىل العامل اإلسالمي كله.

جميل ،رصدت الخلل في الكتاب ،واضطراب العالقات الداخلية لألمة
في أبعاد ثالثة :هي العالقة بين الدول اإلسالمية ،العالقة بين حكومات

فحبذا لو
الدول اإلسالمية وشعوبها ،العالقة بين فئات األمة مع بعضها؛ ّ
حدثتنا عن البعد الثالث :العالقة بين فئات األمة مع بعضها؟ خصوص ًا
عما يجري في العراق.
وأنت تحدثت ّ

هناك مذاهب تكونت يف هذه األمة ،وهناك اجتاهات سياسية موجودة يف واقعها،

توجه عند بعض األطراف بإلغاء هذا الطرف أو ذاك ،لقد
يف احلقبة السابقة كان هناك ّ

تبينّ للجميع أنه ال يمكن ألحد أن يلغي أحد ًا ،وال يمكن ألحد أن يقيص أحد ًا ،خاص ًة
بد أن يكون هناك اعرتاف
مع التطورات التي يشهدها العامل ،وتشهدها املنطقة ،فال ّ
واحرتام متبادل ،وأن يكون هناك إطار للمصالح املشرتكة جيمع اجلميع ..يف األيام
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األخرية عندنا يف اململكة العربية السعودية طرح بعض كبار العلامء مسألة احلوار بني
أتباع املذاهب ،الشيخ عبد الله بن منيع (عضو هيئة كبار العلامء يف اململكة) رصح جلريدة
الرشق األوسط ،أنه يرحب باحلوار مع سائر املذاهب اإلسالمية ،وحتدث عن الشيعة،

وكان احلديث عن الشيعة ،بعد ذلك ث ّنى عىل كالمه الشيخ صالح السدالن (وهو أيض ًا
شخصية علمية بارزة يف املدرسة السلفية) والشيخ عبد املحسن العبيكان (وهو املستشار

القضائي يف وزار ة العدل وعضو جملس الشورى) وآخرون ..حتدثوا ضمن هذا السياق..

وكان لدي حديث تعقيب ًا عىل هذه الدعوات ..أرحب هبذه الدعوات الطيبة ،واعتربها
نحدد أهداف هذا احلوار ،هل نريد أن نتحاور من أجل
خطوة متقدمة ولكن ينبغي أن ّ

أن يقنع كل طرف اآلخر برأيه ومذهبه؟ إذ ًا ندخل يف نفق مظلم ال نخرج منه كام عاشت
األمة يف املرحلة السابقة جدلاً عقيماً لن ينفع ولن جيدي...

إذن ،ما هو الهدف من الحوار؟
أنا أعتقد أن احلوار ينبغي أن يستهدف ثالثة أمور:

األمر األول :التعارف املبارش؛ ألننا بابتعادنا عن بعضنا البعض أصبح كل طرف

يرسم صورة قد ال تكون دقيقة عن الطرف اآلخر ،حينام نلتقي ونتحاور يتعرف كل
طرف إىل اآلخر معرفة صحيحة مبارشة ،ويعرف خلفية آرائه ومواقفه ..ملاذا يرى هذا

الرأي؟ هل عنده دليل أم ال؟.

األمر الثاين الذي نريد أن نصل إليه :االحرتام املتبادل ومنع اإلساءة ،بأن ال ييسء

أي طرف للطرف اآلخر ..حتدد جماالت اإلساءة التي يراها كل طرف ،ويكون هناك

اتفاق عىل جتاوزها.

األمر الثالث :خدمة املصالح املشرتكة لنا يف وطننا ،ولكل شعب إسالمي يف

وطنه ،كيف نخدم املصالح املشرتكة عىل الصعيد الوطني؟ ،ثم لنا باعتبارنا ننتمي هلذه
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األمة اإلسالمية ..كيف نخدم ديننا؟ كيف نخدم أمتنا؟

هذه هي األهداف الثالثة التي جيب أن تكون غايات احلوار ،أما إذا حتاورنا هبدف

التبشري ،وأن يقنع هذا الطرف ،الطرف اآلخر بخطأ رأيه العقدي ،أو رأيه الفقهي ،فلن

نصل إىل نتيجة ..هذا ال يعني أن تتوقف األطراف عن طرح آرائها ،وطرح قناعاهتا،

والدعوة إىل ما تراه ،كل إنسان يعرب عن قناعاته ويدعو إىل قناعاته ،فهذا حق مرشوع،

لكن ال ينبغي أن تكون هذه القناعات جمالاً للتشنج ،والتوتر بني األطراف املختلفة داخل
األمة.

تحدثت سماحة الشيخ في الكتاب عن التراث الروحي والحضاري التي

تتميز به منطقة الشرق األوسط ،إضافة إلى تفجر ثروات النفط الهائلة فيها
ولكن ،مع كل ذلك ال تزال المنطقة مصنفة ضمن أكثر المناطق تخلف ًا
في جميع حقول التنمية اإلنسانية واالقتصادية والسؤال :إلى متى ستبقى

منطقة الشرق األوسط تعيش في هذا البؤس؟

أنا أعتقد أن هذه احلالة مستمرة ،ومرشحة أيض ًا للتعمق أكثر! ونحن إذا أخذنا

بعني االعتبار التقدم الذي حيصل يف العامل ،وارتفاع مستوى احلاجات يف شعوبنا وبلداننا؛
فسنجد أنفسنا يف كل سنة متأخرين عن السنة التي قبلها ..احلل يبدأ من تلمس الطريق

نحو االستقرار السيايس واالجتامعي ،بأن يكون هناك حكم صالح يف كل مناطقنا ،حكم
منتخب من الشعب ،وأن تكون هناك مشاركة شعبية ،وأن تتفق كل القوى عىل برامج
وطنية موحدة يف املجال الوطني ،حتى نتجه إىل البناء واإلعامر ،وإال فالوضع كام يف

العراق اآلن مث ً
ال أو يف لبنان أو السودان ،بل يف أكثر من بلد عريب وإسالمي ،النزاع
والرصاع يفرض نفسه.

السودان عاش رصاع ًا بني الشامل واجلنوب ،اآلن يعيش أيض ًا املشكلة يف دارفور
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وهي تؤثر عىل الوضع السيايس والتنموي ،وتؤثر عىل عالقة البلد بالعامل ،إىل متى نبقى
نعيش هذا الوضع؟ إىل أن نتلمس الطريق ،ونتفق عىل أن نتعاون! احلمد هلل الشعب

العراقي مث ً
ال قطع خطوات طيبة؛ اتفقوا بالتايل ،صاغوا دستور ًا نتيجة استفتاء شعبي،

واتفقوا عليه ،باألكثرية ..انتخبوا هلم برملا ًنا يمثل كل رشائح الشعب وفئاته ،وحتى
األطراف التي قاطعت االستفتاء السابق شاركت يف هذا االستفتاء ،ولكن ال تزال
أمامهم عوائق بسبب العالقة املضطربة بني األطراف املختلفة ،وضعف الثقة يبنهم ،وقد

تكون لأليادي األجنبية دور كبري يف تأزم الوضع يف العراق ،نحن نأمل ونتطلع إىل أن
تتفق قوى الشعب العراقي عىل جتاوز هذه املرحلة ،وأن تشكل حكومة وحدة وطنية،

وأن تنخرط كل القوى واألطراف يف العراق يف البناء ..حيتاج العراق إىل عمل كثري..
حيتاج إىل جتاوز عقود من التخلف واحلرمان التي عاشها الشعب العراقي وهذا ال يتم إال

بالعالقة الطبيعية بني كل القوى واألطراف.

سماحة الشيخ حسن ..فيما يخص العالقة بين الفئات والطوائف ،أشرتم

إلى أن التنوع :أصيل وعريق داخل المجتمعات اإلسالمية ،وقلتم أن
الحضارة اإلسالمية قدمت نماذج رائعة في التسامح والقبول باآلخر..

مع كل هذا الكالم الجميل أتساءل :هل نحن بحاجة ألن يتنازل كل
طرف منا عن بعض خصوصياته من أجل تحقيق االستقرار السياسي

واالجتماعي؟

ال أعتقد أن املطلوب من أحد أن يتنازل عن يشء من قناعاته الدينية؛ ألنه ليس

صحيح ًا أن نطلب من أحد ذلك؛ فالدين هي عالقة بني اإلنسان وربه ،وحينام يدين
اإلنسان بدين ،أو برأي ديني؛ فال يصح أن يطلب منه التنازل عنه ،والقرآن قرر احلرية
الد ِ
ين﴾ [سورة البقرة :اآلية  ]256وحينام أجرب إنسان ًا
الدينية ،الله تعاىل يقول﴿ :ال إِكْ َر َاه فيِ ِّ
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عىل أن يتنازل عن دينه ،ككل ،أو عن جزء منه ،فهذا نوع من ممارسة اإلكراه يف الدين،
وهذا ال يمكن أن يطلب من أحد ..من جانب آخر :الدين يرتبط بمجموع من يعتنقه،

واملذهب يرتبط بمجموع من ينتمي إليه ،فليست هناك جهة تستطيع أن ّ
تفرط يف يشء من
قضايا الدين ،أو قضايا املذهب ،ألن األمة ،أو اجلمهور التابع للمذهب لن يقبل بذلك،
ولن يرىض بالتفريط يف يشء من قناعاته ،ومن متبنياته ،فإذن هذا ليس مطلوب أبد ًا..

املطلوب بشكل حمدد التنازل عن أي إساءة من طرف آلخر ،ألاَّ تيسء يل وألاَّ أسيئ

إليك ،ما عدا ذلك فكل طرف تكون له حريته الكاملة يف قناعاته ومتبنياته ،ولو أردنا أن

نأخذ مثا ً
ال يف العالقة بني املسلم وغري املسلم يف املجتمع اإلسالمي (أهل الذمة) الذين

يعيشون يف بالد املسلمني ..اإلسالم يعطيهم احلرية للتعبد بدينهم وممارسة أمورهم
الدينية وفق دينهم؛ كيهود ،أو كنصارى ،أو كمجوس ،وهلم حريتهم يف عباداهتم ،ويف
أحكامهم (ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم) ،لكننا لن نقبل وال يمكن أن نقبل أن مسيحي ًا

أو هيودي ًا يعيش يف املجتمع اإلسالمي يوجه اإلساءة إىل احلالة اإلسالمية ،أو إىل الدين
ورموزه ،هو يف قناعاته ال يعتقد بصدق نبوة نبينا ،Aوال يرى ذلك ،هو حر يف قناعته،
لكن أن يأيت ويعلن هذا الكالم بشكل ييسء إىل نبينا ،وإىل ديننا؛ فنحن ال نقبل منه،

مطلوبا
نطلب منه ألاَّ ييسء ،لكن ال نطلب منه أن يتنازل عن يشء من قناعاته؛ فليس
ً

من أحد أن يتنازل عن يشء من خصوصياته؛ إنام املطلوب فقط جتاوز حالة اإلساءة من
أي طرف آلخر ..تبقى هنا مسألة يف بعض األحيان حيصل هناك رأي عند أتباع هذا

املذهب أو ذاك املذهب بأن اإلساءة لآلخر جزء من املذهب ،كأن يقول أحدهم> :أنا
مذهبي يأمرين بأن أيسء لآلخر< ،أنا شخصي ًا أتوقف عند هذا األمر ،وال أعتقد أن هناك

مذهبا يأمر اإلنسان بأن ييسء لآلخر ..املذاهب التي تكون يف إطار اإلسالم عليها أن
ً
تكون ملتزمة بآدابه وقيمه ،وقد رأينا كيف أن اإلسالم ربى أتباعه ،يقول تعاىل﴿ :ا ْد ُع إِلىِ
يل رب َك بِالحْ ِ ْكم ِة والمْ َو ِع َظ ِة الحْ َ س َن ِة وج ِ
ادلهْ ُ م بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ [سورة النحل :اآلية ،]125
َ َ َ
َسبِ ِ َ ِّ
َ َ ْ
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اآلخرين﴿:ولاَ
رأينا كيف يقرر اإلسالم وكيف يأمر بحسن العالقة ،والتخاطب مع
َ
تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾ [سورة العنكبوت :اآلية  ..]46هل يعقل أن الدين
الذي يأمرين أال أحتدث مع اليهود والنصارى يف الشأن الديني إال بأحسن أسلوب نفس
هذا الدين يأمرين بأن أيسء إىل أبناء املذاهب األخرى من املسلمني؟ هذا ال يعقل أبد ًا!!
وهذا خيالف ما ورد أيض ًا عن أئمة أهل البيت Bالذين كانوا ينهون أتباعهم وينهون

شيعتهم عن اخلصومة >ال ختاصموا الناس يف دينكم ،إين أكره لكم أن تكونوا سبابني<،

كام قال أمري املؤمنني .. Eأنا أتوقف يف أي إدعاء سواء كان عند هذا املذهب أو ذاك ،بأن
املذهب يأمر باإلساءة ،أنا أعتقد أن هذه إضافة أو سوء فهم يعرب عن حالة من التعصب

جيب معاجلتها عند أي طرف من األطراف.

دعنا ننتقل لمحور( :المشاركة الشعبية ضمانة االستقرار) ،فإذا كانت

التوجيهات اإلسالمية كما أشرتم تشجع على الشورى حتى في الجانب
الشخصي ..فلماذا نجد المسلمين اعتادوا على التفرد بالرأي ،واالستبداد

بالقرار فيما يرتبط بالشأن العام؟

أنا أعتقد أن هناك سببني أحدمها نبع من اآلخر ،السبب األول هو االستبداد

السيايس ..فمن وقت مبكر ابتليت األمة باالستبداد السيايس ،كام حصل يف الدولة

األموية ،فمعاوية بن أيب سفيان سيطر عىل املسلمني بالقوة والقهر ،طبع ًا اضطر اإلمام

احلسن Eملصاحلته ،وتسليم احلكم له؛ ألن معاوية كان يملك جيش ًا جرار ًا ،وألن
الظروف اقتضت هذا األمر ،فبالقوة سيطر عىل املسلمني ،ثم عهد باحلكم إىل ولده يزيد،

وسارت األمة يف مرحلة امللك العضوض التي أخرب عنها رسول الله Aفيام ترويه مصادر
احلديث عند السنة والشيعة ..هذه املرحلة أسست ،وكرست حالة االستبداد السيايس يف

بد للمستبد السيايس أن ينتج ثقافة حتمي هذا االستبداد ،وإال كيف حلاكم
األمة ،طبع ًا ال ّ
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أن يامرس االستبداد يف أمة يرتضع أبناؤها فكر الشورى ،واخلضوع هلل وحده ،وعدم

بد
اخلضوع ملا خيالف الدين؟ ال يمكن هلذا احلاكم أن يستمر حكمه يف هذه األمة ،فال ّ
إذن أن ينتج ثقافة حتمي االستبداد وتكرسه ،وهنا جاء العامل اآلخر وهو السبب الثاين:
الثقافة التي تشجع االستبداد؛ فعندنا تاريخ سيايس استبدادي يف األمة ،نتجت عنه ثقافة

استبدادية تشجع هذه احلالة.

ماذا عمن يرفع اللواء عالي ًا لمحاربة الهيمنة ،واالستبداد والدكتاتورية

التي تمارس من قبل األنظمة المتسلطة ،وهو نفسه يمارس هذا السلوك
االستبدادي في بيته ،مع الزوجة أو األوالد ،وكذا مع الزمالء في العمل

وإلى آخره؟

هذا يكشف عن ازدواجية الشخصية ،هذه االزدواجية نابعة من عدم وضوح

الرؤية أو عدم القناعة الكاملة ،يعني يطرح موضوع احلرية والشورى يف ساحة الرصاع

مع الطرف اآلخر الذي يصارعه كالسلطة أو الدولة ،من كان يمتلك بعمق وقناعة مبدأ

الشورى ومبدأ حرية الرأي واحرتام الرأي اآلخر؛ فإنه يطبقه عىل كل الصعد ،ويف
سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eوهو أهم دليل ،وأهم قدوة ،ما هي سرية أمري

املؤمنني Eجتاه من عارضه من اخلوارج؟ ،لقد حفظ هلم حقوقهم ،وقال( :هلم علينا أال

نمنعهم دخول املساجد ،أال نقطع عنهم العطاء ،أال نقاتلهم ما مل يثريوا فتنة )..والتزم
هبذه املبادئ..

ثوارا
بعض الناس بالفعل هذا حاهلم ،ونحن الحظنا يف العامل العريب واإلسالميً ،

وثورات تنطلق باسم حق الشعوب وحرية الرأي وما أشبه؛ فإذا وصلت إىل احلكم

مارست القمع! هذا يكشف أن الشعار ،مل يكن صادقا!! أمري املؤمنني Eكان حيمل مبدأ،
وبالتايل التزم هبذا املبدأ يف كل الظروف واألوضاع ،نحن نعيش بالفعل هذا اإلشكال..
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نجد كثري ًا من الناس مث ً
ال داخل احلالة املذهبية ،نحن كشيعة يف بعض األحيان نتحدث
عن اإلرهاب الفكري املتوجه إلينا من املتعصبني من املذاهب األخرى ،ملاذا يقصونا؟
ملاذا يلغونا؟ ملاذا ال جيعلوننا نتمتع بحريتنا املذهبية؟ لكن يف داخلنا نحن الشيعة ،يف

بعض األحيان جتد أن طرف ًا يلغي طرفًا ،وطرف ًا يقيص آخر ،هذا يدل عىل أن فكرة احلرية،
واحرتام الرأي اآلخر ،والشورى ليست متجذرة يف نفوسنا ،وثقافتنا ال تريب عليها ،قد

نستخدمها كشعار يف بعض احلاالت ،أما لو كنا مقتنعني هبا ،ومرتبني عليها ،ملا كنا نقبل

ألنفسنا أن نامرس اإلرهاب جتاه بعضنا البعض.

سماحة الشيخ ،قلت إن الرسول األكرم Aيكرر في مواقف كثيرة مقولته
علي) ،ولكننا على الطرف اآلخر نستحضر مقولة
الشهيرة (أشيروا ّ
الحاكم المستبد الذي يكرر مقولة (من أمرني بتقوى الله ضربت عنقه)،

فنحن أمام نهجين وطريقتين ،فهل يكفي أن نبشر بثورة ثقافية لجهة الوعي

بالحقوق وقبول التعددية واحترام الرأي اآلخر؟

رسول الله Aكام تعلمون يمثل مقام القيادة الدينية ،والقيادة السياسية ،وجيب

أن تكون سريته معل ًام ،وقدوة وأسوة عىل الصعيدين ،كام أن احلاكم السيايس جيب أن
يتمثل سرية رسول الله Aيف طلب الشورى ،وطلب رأي الناس/رأي الشعب ،كذلك

أيض ًا العامل الديني أو القيادة الدينية ،جيب أن تتمثل سرية رسول الله .. Aعىل هذا
الصعيد عندنا يف تارخينا كيف كان احلاكم يصادر رأي الناس؟ ويقول :من أمرين بتقوى
الله رضبت عنقه ،هذا حالة من االستبداد ،هذه حالة النقوص واالرتداد عن الشورى

التي أمر هبا اإلسالم ،التي مارسها رسول الله ،Aكام أننا نطالب بالشورى عىل صعيد
الوضع السيايس ،بأن يستفيد احلاكم من رأي الناس ،ويأخذ به ضمن اآلليات املطروحة
عىل الصعيد السيايس .عىل صعيد احلالة الدينية أيض ًا ،علامء الدين يف خمتلف املجتمعات
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ينبغي أن يأخذوا برأي الناس ،خاصة خربات ذوي الرأي يف املجتمع؛ فمث ً
ال فيام يرتبط

باحلقوق الرشعية ،العامل الديني تصله احلقوق الرشعية باعتباره فقيه ًا ،أو وكي ً
ال عن الفقيه
املرجع ،والسؤال :كيف يترصف يف احلقوق الرشعية؟ ينبغي أن يكون هناك من يساعده
يف وضع الربامج واخلطط ،ينبغي أن يأخذ رأي الناس لرسم األولويات ملعرفة موارد
احلاجة لتنمية هذه احلقوق ،وهذه اإلمكانات الدينية الراجعة ملصلحة املجتمع.

جميل ،سماحة الشيخ أنت ذكرت في الكتاب مثا ًال جمي ً
ال أن اإلمام
الكاظم Eكان يستشير حتى الخدم والعبيد.

نعم ،حتى اخلدم ،إمام معصوم مع ذلك يستشري حتى أقل الناس وأبسط الناس.

اونُوا
يوجه أمر ًا صريح ًا بوجوب التعاون ﴿ َو َت َع َ
قلت إن القرآن الكريم ّ
َع َلى ا ْلبِ ِّر َوال َّت ْق َوى﴾ والرسول األكرم Aيقول( :يد الله مع الجماعة)(((،
مع ذلك نعجز كمسلمين عن التعاون فيما بيننا على كافة المستويات..

لماذا؟

أعتقد أن هناك سببني:

السبب األول :عدم وجود آليات للتعاون ،ولذلك يطرح التعاون كشعار ،أما ما

هو الربنامج؟ ما هو مرشوع التعاون؟ ،تنقصنا الربامج يف اآلليات.

السبب الثاين :التوجس النفيس ،وانعدام الثقة ،بعض األطراف ختاف أن تتعامل

مع الطرف اآلخر ،ختشى أن تعاوهنا يذيبها يف الطرف اآلخر ،أن يبتلعها الطرف اآلخر

إذا هي تعاونت معه.

((( سنن الترمذي ،ج 3ص ،208ح .2166
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أليس غريب ًا أن يخاف البعض من التعاون بهذه الصورة؟
هذه املشكلة التي نعيشها ،هناك خوف من التعاون بني بعضنا البعض ،وهذه هي

اهلواجس النفسية ،والنقص املعريف ،وعدم وجود آليات ،وبرامج ومشاريع هي التي

تعوق التعاون بني الفئات واألطراف اإلسالمية كام يبدو يل.

الفصل األخير من الكتاب خصص حول خطاب التطرف ،وأثره على
االستقرار واألمن وهو بحث مهم ،أوضحت فيه أن األمة دفعت ثمن ًا

باهظ ًا لخطاب التطرف ،والتشدد على الصعيدين الداخلي والخارجي،
فمن هي الجهة المسؤولة عن إنتاج مثل هذا الخطاب؟ وهل من سبيل

للتبشير بخطاب االعتدال والوسطية؟ وعلى من تقع مسؤولية التبشير؟

اخلطاب املتطرف يصدر من دوائر دينية تعاين حالة من التعصب والتشدد يف

آرائها وأفكارها ،هذه الدوائر هي التي تنتج هذا اخلطاب ،هل هذه الدوائر مستقلة

يف توجهاهتا؟ أم هناك تأثريات سياسية داخلية وخارجية عليها؟ ،ال شك أن بعض
احلكومات ،وبعض الدول استفادت من هذه التوجهات املتشددة واملتشنجة ،ودعمتها،

وأعطتها الفرصة لكي تنتج هذا اخلطاب ،هذا داخلي ًا ،وخارجي ًا أيضا نحن نشك ،ولدينا
أكثر من مؤرش يشري إىل أن األطراف اخلارجية اخرتقت هذه احلاالت الدينية املتشددة،

ووجهتها وكرست لدهيا حالة التشدد ،وال أعتقد أن أحد ًا جيهل عالقة الواليات املتحدة
األمريكية باجلهاد يف أفغانستان ،احتضنت اجلهاد واحتضنت املجاهدين ضمن رصاعها

مع املعسكر الرشقي ،هذا االحتضان أعطاها فرصة لكي خترتق هذه الفئات وهذه
األطراف ،وكذلك انفتحت عىل جماميع خمتلفة عرب خمتلف القنوات ،أوجد هناك اخرتاقًا

يف هذا احلاالت ،بدأت األطراف األخرى توجهها ،وأنا ال أستبعد فيام حيصل يف العراق
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اآلن ،الفئات التي متارس اإلرهاب والعنف غري بعيد أن تكون هناك أطراف خارجية،

بل هناك مؤرشات تدل عىل وجود هذا األمر ،هي خترتق هذه احلاالت وتوجهها من

أجل أن متارس الضغط عىل هذه الفئة ضد تلك الفئة ،نحن نجد كيف أن األمريكيني
يف العراق فرتة من الفرتات يبدون وكأهنم مدافعني عن الشيعة جتاه السنة ،اآلن تغريت

النغمة يبدون وكأهنم يدافعون عن السنة جتاه الشيعة ،ويف الواقع هم ال يدافعون ال عن
السنة ،وال عن الشيعة؛ إنام يدافعون عن مصاحلهم ،ويسلكون خمتلف الطرق والسبل

إلبقاء الساحة حمتاجة إىل وجودهم العسكري يف العراق.

إذ ًا ،من المسؤول عن التبشير بخطاب االعتدال والوسطية كممارسة ال
كقول ونظرية فقط؟

يفرتض يف الفئات الواعية يف األمة أن تتحمل هذه املسؤولية ،وأن تعطي نموذج ًا

ملامرسة االعتدال ،وللتبشري بخطاب االعتدال ،وأن تنرش ثقافة التسامح واالعتدال،

نحن لو بحثنا ورصدنا الكتابات واخلطابات التي تصدر لرأينا املساحة التي تدعو إىل
التسامح يف هذه الكتابات واخلطابات حمدودة ،يف املقابل هناك حالة من التطرف .وهنا

أشري إىل نقطة مهمة :قد ال يكون التطرف مبارش ًا ،بمعنى أن يقال هلذا الطرف اقتل
الطرف اآلخر ،أسئ إىل الطرف اآلخر ،يف بعض األحيان التعبئة الذاتية متارس بشكل

سلبي بحيث خيرج مجهور كل طرف وهو معبأ ضد الطرف اآلخر ،علينا أن نتوقف عن
التعبئة والتعبئة املضادة ،علينا أن نوجه اإلنسان املسلم بأن كل املسلمني إخوة له ،هيتم

باجلميع >من أصبح ومل هيتم بأمور املسلمني< بشكل عام وليس بأمور الشيعة فقط أو

أمور السنة فقط.

لماذا تبدو أصوات بعض األطراف واالتجاهات الدينية والفكرية
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والسياسية خافته أمام أصوات المتطرفين من جماعاتهم ،هل من مصلحة
هذه األطراف الحفاظ على هذا الواقع السيئ؟ ما القصة؟

أعتقد أن األكثرية الصامتة يف جمتمعاتنا تتحمل مسؤولية كبرية ،أنا أجد أن هناك

كثريين من الواعني واملثقفني لكن وعيهم وثقافتهم تربز يف حدود النقد ،ويف حدود

بعض اجللسات ،ال يامرسون دور ًا عىل الساحة ،ال يرفعون أصواهتم ،ال يدعمون مواقف
املصلحني واملعتدلني ،ولذلك يبدو صوت التشنج والتطرف هو األرفع واألعىل ،ليس

ألن ساحتهم أوسع ،ولكن ،ألن ساحة االعتدال ال تزال األكثرية فيها صامتة ال تبدي
حراك ًا ،وال تشارك بفاعلية ،وال تدعم مواقف االعتدال واإلصالح.

سماحة الشيخ ..دعني أختم بهذه الكلمة التي ختمت بها الكتاب ،قلت:
إن األنبياء والمرسلين أحرص منا على تبليغ رسالة الله ،وإقامة دينه ،وهم

من أرفق الناس وأبعدهم عن الشدة والعنف ،ويجب أن يكونوا قدوة لنا
وأسوة.

في ختام الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ حسن الصفار

على حضوره الطيب معنا ،كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن
متابعتكم ،ونلتقي معكم مجدد ًا مع ضيف آخر وكتاب جديد ،ودمتم في

أمان الله.

الشيخ الصفار يستقبل موكب الحوراء زينبF

استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار يوم االثنين 1427/5/2هـ إدارة موكب

الحوراء زينب Fبمنطقة سنابس.

وقد استمع سامحته لعرض منهم حول تأسيس املوكب ونشاطاته ومشاريعه

املستقبلية .وشكرهم سامحته عىل الزيارة وأكد أمهية التواصل بني كافة املؤسسات

االجتامعية وعلامء الدين.

وأكد سامحته الدور الذي تقوم به املواكب يف استيعاب الناشئة يف زمن صار املجتمع

يعاين فيه من جنوح الناشئة إىل االنحرافات املختلفة ،وأضاف :إن جمتمعنا اليوم يعيش
من املشاكل واجلرائم ما مل يعشها من قبل ،فاملخدرات واملسكرات من جهة ،والعنف بني
أفراد املجتمع من جهة أخرى ،كل هذا جيعل عليكم مسؤولية كبرية من أجل استيعاب
هؤالء الشباب والعمل عىل هدايتهم فدور املوكب اليوم باإلضافة إىل تكريس الوالء

الشيخ الصفار يستقبل موكب الحوراء زينب F
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للنبي وآله Bوإحياء املناسبات هو استيعاب هذه املجاميع من الشباب والناشئة.

ثم طالب سامحته إدارة املوكب باالبتعاد عن التطرف والغلو يف الشعائر احلسينية

من حيث املامرسات ومضامني األشعار والشعارات قائال :نريد من املواكب أن تربز
الصورة املرشقة للشعائر احلسينية فكام نفتخر بأن هندي رشيط حمارضة ألي إنسان من

أي جهة ونحن نضمن أنه سيستمع لكالم مجيل ومرشف جيب كذلك أن نصنع رشائط

للمواكب نستطيع أن نباهي هبا أي شخص دون حياء بل ونفخر بأن ندعو من يريد

احلضور دون خجل.

وألفت سامحته أنظار اإلخوة إدارة املوكب إىل أنه جيب أن يكون املوكب إطار ًا

تربوي ًا للشباب يدفعهم إىل االلتزام الديني ،وحيضهم عىل االجتهاد الدرايس ويساعد
املحتاج منهم للنهوض من الكبوات الدراسية وتشجيعهم عىل نيل الدرجات املمتازة،

وينبغي عليكم حث املوظفني عىل االلتزام واإلخالص الوظيفي ،كام أنه يقع عىل عاتقكم
البحث واملساعدة يف إجياد وظائف ملن يعانون من البطالة.

واقرتح سامحته عليهم أن يكون هلم مرشوع ثقايف شهري أو سنوي كأن تكون

هلم قائمة بالشباب الذين يواظبون عىل احلضور وإهداء كل فرد منهم كتاب ًا كل شهر أو

رشيط ًا ،كام يمكن تبني كل عام كتاب ًا بحيث يصل إىل كل بيت يف املنطقة ويكون كل عام
حول موضوع أو مناسبة خمتلفة.

وطلب سامحته من إدارة املوكب أن يتحملوا بعض اهلموم االجتامعية بحيث

يكون للموكب دور اجتامعي يربط املجتمع بالشعائر ،وذلك يكون بتبني بعض املشاريع

الفاعلة كإقامة ورش عمل لدراسة بعض الظواهر االجتامعية وحماولة معاجلتها ،كذلك

تبني قضايا املساجني وعوائلهم مث ً
ال ،كام هو قائم يف بعض مناطق اململكة.

يفعل دور التعددية
الصفار :التكافؤ يف اتاحة الفرص ّ

(((

تحقيق -األستاذ سعود ياسين بركاتي:

يف ظل املتغريات الفكرية واحلضارية التي يعيشها املجتمع السعودي اآلن ،ومع

ما يصاحبها من انفتاح وحرية بسبب املعطيات اإلجيابية التي أصبح املجتمع السعودي

يتعامل معها بنوع من الشفافية والوضوح التي مل نعهدها يف املايض حيث إن من أهم هذه
املعطيات إقرار احلوار الوطني الذي قد يساهم بشكل إجيايب يف إحالل وإقرار الكثري
من األمور اإلجيابية عىل املستوى الفكري واملذهبي والثقايف بالنسبة ألفراد املجتمع عىل

خمتلف مذاهبهم وتوجهاهتم الفكرية

ومن هنا ،فإننا نقول :هل بموجب هذه املعطيات أصبح املجتمع السعودي

مؤه ً
ال لقبول التعددية الفكرية أم أن الوقت مل حين بعد ،وهل تعد حالة االنفتاح الثقايف
((( المدينة :صحيفة يومية سعودية ،ملحق الرسالة ،عدد رقم  15766في  27جمادى األولى 1427هـ
الموافق  23يونيو 2006م.
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يفعل دور التعددية
الصفار :التكافؤ في اتاحة الفرص ّ

واالجتامعي التي تعيشها فئة من املجتمع اآلن بوادر لقبول التعددية الفكرية يف املجتمع
السعودي ،وهل من املمكن أن تتعامل مجيع طبقات املجتمع مع منهجية التعددية الفكرية
أم أهنا ستقترص فقط عىل الطبقة النخبوية كاملفكرين واملثقفني والكتاب وغريهم ،وهل
بالفعل أن جتربة احلوار الوطني يف اململكة العربية السعودية استطاعت أن تتجاوز الكثري
من احلواجز بني خمتلف االجتاهات الدينية والفكرية واملذهبية ،وهل هذه مدعاة لتكوين
أرضية مناسبة لقبول التعدية الفكرية يف املجتمع السعودي.

هذا ما سنعرفه يف التقرير التايل الذي شارك فيه نخبة من املفكرين والكتاب

ورجال العلم.

وكانت فقرة سامحة الشيخ التالية:

و�سائل �إ�ضعاف النزعة الأحادية:

ومن جانبه قال الدكتور حسن الصفار عند املقارنة بني املشهد الثقايف واالجتامعي

بد وأن نشعر بتطور كبري يبرش بخري كثري.
احلارض يف اململكة وبني حال املايض ال ّ

وقال :إن تطور وسائل اإلعالم واملعلومات قدم خدمة واضحة لكل الفئات إلثراء

معارفها وتوسيع أفق ثقافتها ،وأشار إىل أن خطوات اإلصالح التي قام هبا خادم احلرمني
الرشيفني كمبادرة احلوار الوطني ساعدت عىل جتاوز احلواجز بني األطراف املختلفة.

وأضاف الصفار أنه بدأنا نجد آثار هذا التطور يف إبداء أكثر من جهة الستعدادها

للحوار مع اآلخر املذهبي وذلك مؤرش إجيايب.

وأشار الدكتور الصفار إىل أن من أهم الوسائل إلضعاف النزعة األحادية وتفعيل

دور التعددية الفكرية هو التكافؤ يف إتاحة الفرص ،ألن إعطاء املجال ألي طرف وحده

دون اآلخرين أو متييزه عليهم هو الذي خيلق دافع اهليمنة واألحادية عنده ويسلب

اآلخرين القدرة عىل املنافسة اإلجيابية.
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ن�ص الحوار:
تعد حالة االنفتاح الثقافي واالجتماعي التي تعيشها فئة من المجتمع
هل ّ
اآلن بوادر لقبول التعددية الفكرية في المجتمع السعودي؟

عند املقارنة بني املشهد الثقايف واالجتامعي احلارض يف اململكة ،وبني حال املايض،

بد أن نشعر بتطور كبري يبرش بخري كثري ،فإن تطور وسائل اإلعالم واملعلومات ،قدم
ال ّ
خدمة واضحة لكل الفئات إلثراء معارفها وتوسيع أفق ثقافتها ،كام أن خطوات اإلصالح

التي قام هبا خادم احلرمني الرشيفني كمبادرة احلوار الوطني ساعدت عىل جتاوز احلواجز
بني األطراف املختلفة ،وكذلك اتساع مساحة احلرية اإلعالمية والثقافية.

وقد بدأنا نجد آثار هذا التطور يف إبداء أكثر من جهة الستعدادها للحوار مع

اآلخر املذهبي ،وذلك مؤرش لتهيئ األرضية واألجواء للقبول بالتعددية الفكرية يف

املجتمع السعودي.

ما هي الوسائل التي من الممكن أن يتم بموجبها إضعاف النزعة األحادية

الفكرية وتفعيل دور التعددية الفكرية في المجتمع السعودي؟

إن من أهم وسائل إضعاف النزعة األحادية وتفعيل دور التعددية الفكرية هو

التكافؤ يف إتاحة الفرص ،ألن إعطاء املجال ألي طرف وحده دون اآلخرين ،أو متييزه
عليهم ،هو الذي خيلق دافع اهليمنة واألحادية عنده ،ويسلب اآلخرين القدرة عىل املنافسة

اإلجيابية.

يقال أن تجربة الحوار الوطني في المملكة العربية السعودية استطاعت

أن تتجاوز الكثير من الحواجز بين مختلف االتجاهات الدينية والفكرية
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يفعل دور التعددية
الصفار :التكافؤ في اتاحة الفرص ّ
والمذهبية ،هل بالفعل تم ذلك؟ وهل هذه مدعاة لتكوين أرضية مناسبة
لقبول التعددية الفكرية في المجتمع السعودي؟

الشك أن جتربة احلوار الوطني قد حققت نجاح ًا جيد ًا يف جتاوز بعض احلواجز بني

خمتلف االجتاهات يف البلد ،حيث يلتقي املنتمون هلا حتت مظلة واحدة ،ويتدارسون شأن ًا

حمدد ًا ،ويتعارفون فيام بينهم كأشخاص وتوجهات ،وهذا أمر بالغ األمهية ،جيعل صورة
كل طرف أوضح أمام اآلخر ،ويكرس احلواجز النفسية ،التي تشكل العائق األصعب

أمام احلوار والتعاون.

كام أن جتربة احلوار الوطني عززت هنج احلوار كقيمة حضارية وخلق إسالمي

ومسلك وطني.

لكن احلوار الوطني كأي جتربة بحاجة إىل الرعاية والتنمية والتطوير ،حتى ال

تصبح حالة مؤسسية روتينية ،وحتى ال يتغلب اإلطار والشكل واملظهر فيها عىل املحتوى

واملضمون.

بم�شاركة ال�شيخ ال�صفار و�شخ�صيات من مختلف المذاهب والأديان

(((

أقام مأتم السكران احتفاليته السنوية بمناسبة النصف من شعبان

شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في احتفالية بيت السكران بمدينة المحرق

الذي دأب على إحيائه سنوي ًا بمناسبة النصف من شعبان ،ذكرى ميالد صاحب العصر

والزمان الحجة بن الحسن .Pوذلك بمباركة عاهل البالد الملك حمد بن عيسى آل
خليفة ،وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالله بن

خالد آل خليفة ،ومحافظة المحرق.

وقد غطت جريدة أخبار اخلليج البحرينية يف عددها 10395بتاريخ

1427/8/15هـ هذا احلفل بالتقرير الذي جاء بعنوان (يف بيت السكران باملحرق ..
احتفالية جتسد الوحدة الوطنية واإلسالمية واإلنسانية) وذكرت «حرض احلفل مجع غفري

((( أخبار الخليج :صحيفة يومية بحرينية ،العدد رقم 10395بتاريخ  15شعبان .1427
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أقام مأتم السكران احتفاليته السنوية بمناسبة النصف من شعبان

من كل أطياف املجتمع البحريني ،كام أحيته شخصيات كبرية منها الشيخ عبدالله بن

خالد آل خليفة نائب رئيس جملس الوزراء وزير العدل والشؤون اإلسالمية ،وحمافظ

املحرق السيد سلامن بن عيسى بن هندي ،وحمافظ الشاملية أمحد بن سلوم ،ورئيس جملس
النواب السيد خليفة الظهراين ،واألرشمندريت إبرام من كنيسة الروم األرثذوكس،

ورئيس مجعية البهرة يف البحرين الشيخ مقداد زين الدين.

ومن خارج اململكة حرض الداعية اإلسالمي سامحة الشيخ حسن بن موسى

الصفار من اململكة العربية السعودية ،وسامحة الدكتور أمحد عمر هاشم رئيس جامعة

األزهر السابق وعضو جملس الشعب املرصي ورئيس نقابة األرشاف .كام حرض ضيوف
آخرون من خارج البالد ومجع غفري من املواطنني واملسؤولني واألعيان والسفراء»

وحول مشاركة سامحة الشيخ الصفار ذكرت «ثم استقبل احلضور وقوف ًا الداعية

اإلسالمي سامحة الشيخ حسن بن موسى الصفار الذي جتشم عناء احلضور يف أزحم ليلة
يزدحم فيها جرس امللك فهد بحسب ما قاله السيد عبداللطيف السكران .وبدأ سامحة

الشيخ الصفار كلمته بالتفاؤل مبرش ًا األمة اإلسالمية بأن االحتاد قادم عىل يد اإلمام
املهدي املنتظر الذي هو من ذرية رسول الله ،وهو ما يتفق عليه مجيع املسلمني باختالف

مذاهبهم.

وقال إن املهدي سوف يوحد األمة ويقود البرشية بالعدل .وقال إن احلفل يكرس

قيمة مهمة هي الوحدة التي يقرها اإلسالم بل يفرضها عىل أتباعه ،لكنه أبدى نقطة
استغراب من كون املسلمني أكثر من يتحدث عن الوحدة يف فعالياهتم السياسية والدينية

ويف الوقت نفسه ليست هناك أمة تعاين التفرقة كام يعانيها املسلمون! وشدد عىل أن
األعداء مرتبصون باملسلمني من أهم منفذ هو الرصاع الذي يصل إىل أشده يف العراق

حيث املآيس حتلّ هبم من بعضهم بحسب تعبريه.

وقال سامحته« :صحيح أن العدو يشجع الفتنة ولكن األصح أن عىل املسلمني
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معاجلة النوافذ ونقاط الضعف< .وطرح سامحته رؤيته اخلاصة بكيفية حتقيق الوحدة

وذلك عرب ثالثة أمور ،أوهلا احلق يف املواطنة يف ظل حرية وكرامة ومساواة؛ ألنه

بالتفاوت والتمييز تصبح الوحدة حالة ظاهرية تتالشى كام يف العراق ،مشيد ًا بتجربة
مملكة البحرين وقرار وزارة الرتبية والتعليم إلعداد مناهج تتالىف اخلالفات وتشري إىل

موارد اخلالف بحكمة وهدوء.

األمر الثاين هو احرتام الرأي ،فيجب أال يكون الرأي متطابق ًا ،ولكن املهم أن يظل

هناك احرتام متبادل ،فالقرآن الكريم يأمر نبيه بالقول «لكم دينكم ويل دين« فاالختالف

جيب ألاّ يربر اعتداء أحد عىل أحد .واألمر الثالث هو مطلبه بتجريم التحريض عىل
الكراهية والنزاع حيث جيب أال يبقى املجال مفتوح ًا لإلساءة .وقال إن من واجبات الرعاة

أن تكون خطاباهتم غري تعبوية بل داعية إىل املحبة والوئام .ويف هناية كلمته قال سامحة
الشيخ حسن الصفار :إن ما حصل يف لبنان َو َّح َد مشاعر املسلمني فخرجت املظاهرات
من األزهر واملغرب واألردن ،وحتى يف املكان الذي ال جمال فيه للتظاهر كانت مظاهر

تأييد املقاومة قوية وتوجهت نحو العدو الصهيوين الذي يوجه سهام غدره نحو املسلمني
واملسيحيني يف فلسطني ولبنان .واختتم بتحية للشهداء الذين حتملوا عبء األمة سائ ً
ال

الله أن تكون احلرب العدوانية عىل لبنان هناية لآلالم وطريق ًا السرتداد الكرامة».

أما صحيفة امليثاق بتاريخ 2006/9/8م فقد جاء فيها حتت عنوان ( بمشاركة

خمتلف املذاهب واألديان  ..مأتم السكران ينظم احتفا ً
ال شعبي ًا بمناسبة النصف من

شعبان) وحول مشاركة سامحة الشيخ ذكرت« :بعدها ألقى الداعية اإلسالمي الشيخ
حسن الصفار كلمة ابتدأها برواية أخرجها الرتمذي يف صحيحه( :أهيا الناس إين تارك

فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي ،أمرين أحدمها أعظم من اآلخر ،كتاب الله ،حبل
ممدود ما بني السامء واألرض ،وعرتيت أهل بيتي ،وإهنام لن يتفرقا حتى يردا ع ّ
يل احلوض)
ورواية أخرى رواها ابن داود >لو مل يبق من الدنيا إ ّ
ال يوم لطول ال ّله ذلك اليوم حتى
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ال مني (أو من أهل بيتي) يواطئ اسمه اسمي يمأل األرض قسط ًا وعد ً
يبعث فيه رج ً
ال

كام ملئت ظل ًام وجور ًا<.

وقال :شاء الله أن تكون بداية هذه األمة بقيادة النبي حممد Aوختامها بقيادة

املهدي املنتظر (عج) ،واملهدي شخصية اتفق املسلمون عىل خروجها يف آخر الزمان،

يوحد املسلمني ويقود البرشية ،وهذا ال خيتلف فيه
وأنه من ولد فاطمة بنت حممد ،وهو ِّ
مسلم وإن اختلفوا يف بعض التفاصيل كالقول بأنه ولد أم أنه سيولد.

وأضاف :هذا احلفل يكرس مبدأ الوحدة الذي يقرره القرآن ،ومن التناقض أنه

ال توجد أمة تتحدث عن الوحدة أكثر من املسلمني لكن مع ذلك فإهنا أكثر أمة تعاين من

التفرقة املذهبية؟!

فأعداء اإلسالم يرتبصون بنا الدوائر ويدخلون يف أوساطنا عرب الرصاع والعراق

اجلريح شاهد عيل ذلك.

وأكد الصفار عىل أن الوحدة اإلسالمية ال تتحقق إال بثالثة أمور:

األمر األول :حتقيق مفهوم املواطنة بأن يعيش الناس يف أوطاهنم حياة الكرامة،

وأما يف ظل التمييز فإن الوحدة تتاليش ،وأشاد الصفار يف هذا السياق بخطوات اململكة

يف ذلك ،وكان آخرها تطهري مناهج الرتبية اإلسالمية من أي عبارة تيسء إيل أي مذهب،

واالكتفاء باإلشارة إىل االختالف بحكمة وموضوعية.

األمر الثاين :احرتام الرأي اآلخر واالعتقاد بأن توحد اآلراء غري ممكن ،وهلذا جيب

احرتامها مهام اختلفت ،وال جيوز أن يكون االختالف دافع ًا للتعدي عىل اآلخرين.

األمر الثالث :جتريم التحريض عىل الكراهية والنزاع ،وال يصح فتح املجال لذلك،

ويوجه الدعاة إىل اخلطابات الوحدوية ال اخلطابات التعبوية.

وأضاف :رأينا كيف أن احلرب األخرية يف لبنان وحدت املسلمني يف مجيع أنحاء

العامل ،والتفوا مجيع ًا خلف املقاومة الباسلة ،وما كان هذا االلتفاف حيدث لو مل تكن
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املقاومة تقاوم عدو املسلمني األول ،بل بعبارة أدق عدو اإلنسانية والكرامة األول».

ويف جريدة الوطن البحرينية عدد  272تاريخ 2006/9/8م جاء العنوان التايل

(يف احتفال كبري بمناسبة النصف من شعبان ..مسؤولني ورجال الدين يؤكدون وحدة
األديان ورضورة التسامح) قالت حول مشاركة الشيخ الصفار« :من جهته ،قال الداعية

حسن الصفار إن >مشيئة الله كتبت أن تكون بداية األمة يف اجتامعها ووحدهتا برسول

الله ،Aوختامها باإلمام املهدي املنتظر الذي اتفق عليه املسلمون بجميع مذاهبهم،

يكرس قيمة مهمة تتمثل يف مبدأ الوحدة،
رغم اختالف التفاصيل< ،الفت ًا إىل أن >احلفل ّ
وليس هناك أمة تتحدث عن الوحدة أكثر من املسلمني يف أدبياهتم الدينية والسياسية

والثقافية ،إال أنه ليس هناك أمة تعاين من الفرقة كام يعاين املسلمون< .وأشاد الصفار
باملناهج الدراسية البحرينية التي تؤكد الوحدة بني املواطنني ،مشدد ًا عىل أمهية جتريم

التحريض عىل الكراهية والنزاع ،فواجب الوعاظ أال تكون خطاباهتم تعبوية ،وإنام تدعو

للمحبة والوئام ،ألن األعداء ال يرتكون فرصة إال وحياولون استغالهلا لبث الفرقة.».

الشيخ الصفار :الصوم دورة تدريبية وبرنامج تأهييل للروح والفكر

دورية الرمضانية

دأب مأتم اإلمام عيل Eبقرية «بوري» بمملكة البحرين عىل إصدار كتيبه السنوي

واجتامعيا» متحورت األسئلة التي
عباديا
«الرمضانية» ،وحتت عنوان« :أمهية شهر الصيام
ًّ
ًّ

قُدمت لسامحة الشيخ حسن الصفار لتكون ضمن اإلصدار اجلديد لعام 1427هـ وهي
السنة السادسة هلذا اإلصدار املبارك.

وهذا ن�ص الحوار:

يتميز شهر رمضان على غيره من األشهر العبادية ببعده االجتماعي
المشهود ،كيف يمكن توظيف هذا البعد بحركة أكثر وعي ًا؟

جمتمعاتنا اآلن يف مرحلة هنوض وحتفز لإلصالح والتغري ،ومن رضورات هذه
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املرحلة االنفتاح والتواصل بني التيارات االجتامعية يف تنوعها الفكري والسيايس.

إن عوامل تارخيية كاخلالف املذهبي ،وأخرى سياسية كتطورات األحداث يف

بد من جتاوز
املنطقة ،أنتجت حالة من التباعد والفتور يف العالقة بني فئات جمتمعاتنا ،وال ّ
هذه اآلثار ،فصناعة املستقبل وبناء الوطن ومواجهة األخطار والتحديات ،ال يتم كل
ذلك إال بالتوافق والتالحم الوطني ،واالنفتاح والتواصل هو الذي خيلق أرضية الوحدة

والتوافق.

إن من بركات شهر رمضان الكريم ما ألفته جممعاتنا من توفري فرص التالقي

والتواصل االجتامعي.

واملطلوب استثامر هذه احلالة وتطويرها بوضع برنامج للتواصل بني التوجهات

املذهبية والفكرية والسياسية.

مث ً
ال أن يتزاور ويتواصل علامء الدين من السنة والشيعة ،وكذلك قادة التجمعات

السياسية ،والتيارات الفكرية.

عىل أن يكون ذلك تأسيس ًا لتواصل دائم وليس حالة موسمية فقط.

كام أن جمالس وحمافل اخلطابات الدينية الرمضانية ينبغي أن يستفاد منها يف تعزيز

حالة التواصل ،بمشاركة علامء وخطباء من خمتلف التوجهات ،وبالتأكيد عىل ثقافة

التسامح واالنفتاح.

تساهم العبادات بشكل عام في صياغة الشخصية المسلمة ،هل لنا أن

نفهم دور عبادة الصوم في ذلك؟

أهم سمة للشخصية املسلمة التزامها بإطاعة أوامر اخلالق جلّ وعال ،كام تتميز

بالقدرة عىل ضبط االنفعاالت والسيطرة عىل الرغبات ،يف مقابل الشخصية األنانية

الشهوانية ،التي تنطلق يف حركتها من املصلحة الذاتية الضيقة ،ومن االستجابة
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لألهواء والرغبات.

تقيد والتزام برتك الطعام والرشاب واجلنس ،وسائر
وعبادة الصوم بام تعنيه من ّ

املفطرات التي يامرسها اإلنسان طوال أيام السنة ،لكنه يتوقف عنها فجأة منذ أول أيام

شهر الصوم ،استجابة ألمر الله تعاىل ،وبالتزام دقيق.

هذه العبادة تستهدف تأكيد وتثبيت أهم سامت الشخصية اإلسالمية التي أرشنا

إليها وهي االلتزام بطاعة الرب تعاىل وإرادة التحكم والسيطرة عىل النفس.

كيف يتم موازنة حركة الروح والفكر ونحن نقوم بأداء فريضة الصيام؟
لو تأملنا أحكام فريضة الصوم والربامج املرافقة هلا من تالوة القرآن وقراءة

األدعية املأثورة ،وسائر املستحبات الواردة ،لوجدنا أن هذه الفريضة متثل دورة تدريبية،

وبرناجم ًا تأهيلي ًا ،عىل مستوى الروح والفكر.

إهنا تدفع اإلنسان للتأمل الذايت وحماسبة النفس واالعرتاف بمواقع اخلطأ ونقاط

الضعف ،والتصميم عىل اإلصالح والتغيري ،وذلك هو ما توحي به األدعية الرشيفة
الواردة يف خمتلف أوقات الشهر الكريم كدعاء االفتتاح ودعاء السحر.

كام أن تالوة آيات القرآن ،والتدبر فيها ،حترر فكر اإلنسان من هيمنة اآلراء السائدة،

واألفكار التربيرية اخلاطئة ،وتطلق له العنان للبحث عن احلق ،واكتشاف الصواب.

من خالل متابعاتكم للحركة الثقافية التوعوية في شهر رمضان ،كيف

تقيمون هذه الحركة؟

مما يعزز األمل ويبرش باخلري انبثاق مبادرات واعية ،لتقديم برامج توعوية ،فيها

جتديد وتطوير ،ومالمسة حلاجات الساحة االجتامعية ،فهناك اآلن يف بعض مناطقنا
ندوات وحمارضات وحوارات تعالج خمتلف املشاكل والقضايا الفكرية واالجتامعية.
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لكن الفضائيات والشبكة العنكبوتية أصبحت تنافس هذه الربامج يف استقطاب

اجلمهور ،مما يوجب علينا االرتقاء إىل مستوى التحدي يف املنافسة ،كام أن هذه الفضائيات

ومواقع االنرتنت حتتاج منا إىل توجه الستثامرها يف تفعيل أجواء هذا الشهر الفضيل.

تختلف مقامات الصائمين بحسب فهمهم لمعنى الصوم ،ما هي أهم
األمور التي ينبغي التركيز عليها ونحن نؤدي هذه العبادة؟

من أهم ما جيب الرتكيز عليه يف أداء عبادة الصوم استحضار جهة األمر والقرار،

ودافع التنفيذ وااللتزام ،فنحن إنام نصوم استجابة ألمر الله تعاىل ،وبدافع نيل رضاه.

إن تعميق هذا التوجه يف نفس اإلنسان هو الذي حيقق له درجة التقوى التي هي
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
الص َي ُام كَ ماَ كُ ت َب َعلىَ ا َّلذ َ
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
ين َآم ُنوا كُ ت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
غاية الصوم كام يقول تعاىلَ :
ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّتقُ ونَ ﴾ [سورة البقرة :اآلية .]183
والتقوى تعني اتقاء اإلنسان من املعايص ،ووقاية نفسه من الذنوب ،عىل املستوى

الشخيص وعىل صعيد العالقة مع اآلخرين .من هنا تشري األحاديث والروايات الرشيفة
إىل شمولية الصيام عن مجيع املامرسات اخلاطئة وليس عن الطعام والرشاب فقط.

جاء يف احلديث عن رسول الله Aقوله «يقول الله تعاىل من مل تصم جوارحه عن

حمارمي فال حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه من أجيل».

وورد عن اإلمام عيل« : Eالصيام اجتناب املحارم كام يمتنع الرجل من الطعام

والرشاب».

ويف نص آخر عن عيل« :Eالصوم اإلمساك عن كل ما يكرهه الله سبحانه».

المالحظ تاريخي ًا كثرة الغزوات اإلسالمية الكبرى في شهر رمضان

كيف يمكن فهم ذلك من خالل عالقة الصوم وإرادة األمة وصالبتها في
مواجهة التحديات؟
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شهر رمضان منطقة زمنية مقدسة متميزة عىل كل مناطق الزمن ،ولذلك اختاره
﴿شهر رم َضانَ ا َّل ِذي ُأ ْن ِز َل ِف ِ
يه ا ْلقُ ْرآنُ ﴾ [سورة البقرة:اآلية ]185
الله تعاىل لنزول القرآن فيه َ ْ ُ َ َ
وكام تشري بعض النصوص الواردة فإن مجيع الكتب الساموية أنزهلا الله تعاىل يف ليايل هذا
الشهر الكريم.

ويكفي أن نعلم أن ليلة يف هذا الشهر الكريم هي ﴿ليلة القدر خري من ألف

شهر﴾.

وجاء يف خطبة رسول الله Aعن فضل شهر رمضان قوله« :شهر هو عند الله تعاىل

أفضل الشهور وأيامه أفضل األيام ولياليه أفضل الليايل وساعاته أفضل الساعات».

إن قداسة الزمن يف شهر رمضان جتعل األعامل الصاحلة أقرب إىل القبول عند الله،

وأكثر أجر ًا وثواب ًا ،من هنا حيرص املؤمن الواعي بذلك عىل انجاز أكرب قدر من األعامل
الصاحلة يف هذا الشهر الكريم ،مما يوفر اندفاع ًا يف املجتمع اإليامين لعمل اخلري واإلقبال

عليه.

كام أن طبيعة أجواء هذا الشهر الكريم ذات عبق روحي ،وجذب معنوي ،تصنع

الشوق للطاعة ،وختلق االستعداد للبذل والعطاء ،وتقوي اإلرادة ومستوى الفاعلية يف

نفس اإلنسان.

وحني تواجه األمة األخطار والتحديات يكون اجلهاد فريضة الزمة ،وأداء فريضة
ٍ
حينئذ أفضل
اجلهاد يف الزمن الرمضاين املقدس هلا فضل ال يمكن تصويره وتصوره ،فهي

عمل يؤدى يف أفضل زمن .وهذا هو تفسري حصول كثري من معارك الدفاع عن اإلسالم
واألمة عرب التاريخ يف هذا الشهر الكريم.

وما نراه اآلن من حدوث حالة معاكسة يف بعض جمتمعاتنا ،بتحويل شهر رمضان

إىل زمن للفتور والكسل ،وانخفاض درجة الفاعلية والنشاط ،هو نوع من اجلناية

واإلساءة هلذا الشهر الكريم.
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أداء العبادات بالشكل الجماعي (ليالي القدر) ،ما هي انعكاساتها الروحية

على الجماعة المؤمنة؟

أداء العبادات بشكل مجعي ،كصالة اجلامعة ،ومناسك احلج ،وأعامل ليلة القدر،

ختلق يف نفس اإلنسان تفاع ً
ال عميق ًا مع املامرسة العبادية ،وتعطي للعمل العبادي هيبة
وتأثري ًا يف املشاعر واألحاسيس ،كام تربز قوة احلالة اإليامنية ،وتؤكد ثقة املؤمنني بمسلكهم

اإليامين العبادي.

إضافة إىل كل ذلك فهي توجيه وتربية عىل العمل اجلمعي ،الذي جيب أن يكون

هنج ًا للمجتمع يف خمتلف املجاالت ،فالفردية التي نعانيها يف جمتمعاتنا تعترب من عوائق
التقدم ،واملجتمعات املتقدمة تكثر فيها املؤسسات واجلامعات الفاعلة.

كيف يمكن المحافظة على المخزون الروحي والفكري لشهر رمضان

إلى ما بعد شهر رمضان؟

للمحافظة عىل املخزون الروحي والفكري لشهر رمضان املبارك ،فإنه جيب أن

يتحول إىل برامج عملية يف حياة اإلنسان ،وإىل قناعات فكرية راسخة.

وما نجده يف األحاديث والروايات من الرتكيز عىل أمهية التوبة واالستغفار ،يف

أوقات الشهر الكريم ،ومن ممارسة عمل اخلري يف أيامه ولياليه ،ومن تكثيف تالوة القرآن

واألدعية املأثورة ،إنام هو من أجل تثبيت برامج صاحلة يف سلوك اإلنسان اليومي ،وإنجاز

عصف ذهني يراجع به أفكاره وآراءه ،ليتوصل إىل الرأي األصوب.

وذلك يعني أن يكون شهر رمضان حمطة تزود وتعبئة بالوقود الروحي ،والصفاء

يمول ّ
ويغذي حركة اإلنسان طيلة السنة.
الفكري ،الذي ّ

لكن الغريب جد ًا أن يصبح شهر رمضان وكأنه حالة استثنائية تنتهي بكل تفاعالهتا
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فور إعالن عيد الفطر .حيث تعود حليمة إىل عادهتا القديمة -كام يقولون.-

إن انتهاء فرتة التدريب تعني إتقان املهمة التدريبية ،وكسب مهارهتا ،لتصبح جزء ًا

من كفاءة اإلنسان ورصيده.

فليحرص كل واحد منا عىل احلفاظ عىل مكاسب الشهر الكريم يف أعامق نفسه

وجوانب عقله وبرامج سلوكه.

الشيخ الصفار يستقبل مجموعة الصم البكم

« أديب أبو المكارم »2006 / 10 / 12 :م

استقبل سامحة الشيخ حسن الصفار يف مكتبه مساء يوم االثنني املايض ،جمموعة

الصم البكم ،وقد رحب هبم سامحته ،وقال« :إننا نحس بالتقصري جتاهكم ،وهذا التقصري

ناتج عن عدم التواصل بيننا».

وأضاف مؤكد ًا «إنكم جزء من هذا املجتمع ،وبإمكانكم أن تأخذوا دوركم

يف تقدمه وهنضته ،فاحلمد هلل أنتم تتمتعون بعقول واعية ال تقل شأن ًا عنا ،وتتحركون
كام نحن نتحرك ،إذا كان الله تعاىل حلكمة ما قد سلب منكم نعمة البيان ،لكنه كريم

وسيعوضكم عنها خري ًا ،فال ترضوا بأن تكونوا يف هامش هذا املجتمع ،خذوا مواقعكم
يف هذا املجتمع ،واعملوا ما بوسعكم لتقدمه وهنضته».

وأضاف سامحته«:نحن نعرتف بالتقصري جتاهكم ،وأنا أويص نفيس وإخواين من
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اخلطباء أن ال يغفلوا عنكم ،وأن يرشكوكم يف خطاباهتم».

وعن دور املجتمع جتاه هذه الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة قال« :عىل

جمتمعاتنا أن تتعامل معهم كأي فرد يف املجتمع ،وأن ال تضع بينهم حواجز متنعهم من
االنخراط يف أوساطهم».

وأكد عىل دور املعلمني لذوي االحتياجات اخلاصة قائ ً
ال« :إهنم أكثر من يتفهمهم،

فعليهم أن هيتموا بأمورهم وقضاياهم ،وأن يساعدوهم عىل االنخراط يف جمتمعاهتم حتى

ال حيسوا بأهنم أقل شأن ًا من غريهم».

وقد وجه شكره اخلاص للجنة أصدقاء الصم والبكم بالعوامية عىل جهودهم

الطيبة التي يبذلوهنا مع هذه الفئة ،والتي خطت خطوة جيدة يف دجمهم مع جمتمعهم من

حيث تواجدهم يف مآتم أهل البيت Bوالقيام بدور الرتمجة هلم ،ويف ذلك زيادة وعيهم

وثقافتهم.

ثم طلب سامحته من ضيوفه التجول يف املكتب ،واطلعوا عىل مكتبته العامرة،

وقدموا له شكرهم وتقديرهم.

الشيخ الصفار يلتقي المفتي العام لسورية

خالل زيارته لسورية أيام عطلة عيد الفطر المبارك التقى سماحة الشيخ حسن

الصفار سماحة الشيخ أحمد بدر الحسون المفتي العام للجمهورية العربية السورية في

مكتبه بدمشق.

وقد تم اللقاء صباح يوم الثالثاء  9شوال 1427هـ املوافق  31أكتوبر 2006م.

وحتدث الشيخ الصفار مشيد ًا بدور الشيخ احلسون يف تعزيز الوحدة اإلسالمية

وتشجيع التقارب والتعاون بني خمتلف مذاهب األمة ومدارسها الفكرية والفقهية.

كام أثنى سامحة املفتي العام لسورية عىل الطروحات املعتدلة واآلراء الناضجة التي

سمعها من الشيخ الصفار يف مقابالته مع بعض الفضائيات العربية وقرأها يف مؤلفاته.

وعرض الشيخ الصفار أمام سامحة املفتي بعض املقرتحات التي ختدم وحدة األمة

وتضامنها يف مقابل عواصف الفتن والتمزيق التي يثريها أعداء األمة ويستقبلها اجلهال
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واملغرضون من الداخل.

حيث أشار الشيخ الصفار إىل رضورة تكثيف العمل عىل نرش ثقافة التسامح

واالنفتاح وتشجيع التواصل بني الفعاليات داخل رشائح األمة.

وأكد رضورة قيام مؤسسات مشرتكة يف جمال العمل الديني الثقايف واالجتامعي،

حد حلالة الفرز التي شملت حتى املؤسسات اخلريية ،فاجلمعيات اخلريية ملساعدة
ووضع ٍّ
الفقراء وجلان تيسري الزواج مث ً
ال مصنفة هذه للشيعة وتلك للسنة يف املنطقة الواحدة!

بينام نجد مؤسسات خريية تعمل عىل املستوى العاملي اإلنساين.

كام دعا الشيخ الصفار إىل دعم العنارص الواعية املعتدلة يف خمتلف الرشائح

والطوائف ألهنا تواجه الضغوط من قبل املتشددين يف حميطها.

وحتدث سامحة الشيخ احلسون عن األجواء الوحدوية الرائعة التي عاشها الشعب

السوري يف التفاعل مع املقاومة اإلسالمية يف لبنان أثناء تصدهيا للعدوان الصهيوين،

وكيف بادر املواطنون السوريون بمختلف أدياهنم ومذاهبهم إىل احتضان الالجئني

اللبنانيني يف منازهلم ومناطقهم.

القنصل السعودي األستاذ بندر جميل يزور الشيخ الصفار
ال�شيخ ال�صفار :قن�صل المملكة في مدينة م�شهد قدم نموذج ًا ح�سن ًا لم�س�ؤولي الدولة

استقبل سماحة الشيخ حسن الصفّار مساء الثالثاء 14ذي القعدة 1427هـ،

الموافق 2006/12/5م ،في مكتبه بالقطيف سعادة القنصل السعودي العام في مدينة
مشهد المقدسة بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية األستاذ بندر بن محمد جميل.

ثمن الشيخ الصفار إنشاء قنصلية تابعة لسفارة
ويف كلمته الرتحيبية بالقنصل الزائر َّ

اململكة يف اجلمهورية اإلسالمية يف مدينة مشهد التي يؤمها سنوي ًا عرشات اآلالف من
املرشفة.
السياح السعوديني القاصدين لزيارة مرقد اإلمام الرضا Eوغريه من املراقد ّ

واعترب الصفار بأن سعادة القنصل بندر مجيل يعد «أحد أفضل أعضاء السلك

الدبلومايس السعودي».

مرجع ًا ذلك ملا يتم ّتع به من دماثة يف األخالق وحسن يف التعامل ونموذج ًا يف
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إعطاء الصورة احلسنة عن املسؤول يف الدولة الذي يرعى شؤون مواطنيه وينفتح عىل

املجتمعات األخرى.

مقر إقامته يف القنصلية
وأضاف الشيخ الصفار «هذا ما ملسته أثناء زياريت له يف ّ

ملست مدى انفتاحه هناك عىل املجتمع
السعودية ،ودعوته يل يف منزله .ومن جهة أخرى ُ
اإليراين ِ
وصالته احلسنة مع املسؤولني اإليرانيني وعلامء الدين ومشاركته الواسعة يف

املناسبات االجتامعية».

واعترب الشيخ الصفار أن وجود مثل هذه املؤسسات الرسمية التي ترعى مصالح

املواطنني السعوديني يف بلد شقيق كاجلمهورية اإلسالمية يساهم بشكل كبري يف تقارب

الشعبني الشقيقني السعودي واإليراين.

مضيف ًا القول أن ذلك دليل واضح عىل وعي القيادتني السعودية واإليرانية.

من جهته اعترب سعادة القنصل بأن ما يقوم به وطاقم عمل القنصلية هو من صميم

واجبهم وتعبري ًا عن حرص قيادة الدولة ممثلة بخادم احلرمني الرشيفني امللك عبد الله بن
عبد العزيز عىل رعاية املواطنني.

وكشف مجيل عن بعض اجلهود التي انتهت إىل إمكان متلك السعوديني يف إيران

فال يعود املواطن السعودي بحاجة إىل استخراج تأشرية دخول إليران ،إذا كان متملك ًا

فيها.

مضيف ًا «يمكن اآلن للسعودي القادم إليران استخراج تأشرية دخول فور وصوله

ملدة أسبوع قابلة للتجديد».
املطار واإلقامة يف إيران ّ

وقدم سعادة القنصل يف ختام كلمته املقتضبة شكره للشيخ الصفار عىل احلفاوة

وحسن الضيافة.

وجاءت زيارة سعادة القنصل للشيخ الصفّار تلبية لدعوة سامحته ،ضمن جولة

زار خالهلا القنصل حمافظة األحساء.
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وحرض استقبال سعادة القنصل عدد من وجهاء املنطقة وعلامء الدين ،وكان

مقدمهم رئيس حمكمة األوقاف واملواريث بالقطيف سامحة الشيخ حممد العبيدان،
يف ّ

سامحة الشيخ فوزي السيف ،وسامحة الشيخ حممود السيف ،وسامحة الشيخ يوسف
املهدي ،واألستاذ عيل احلي عضو جملس البلدي بالقطيف ،واألستاذ عيل املال عضو

جملس املنطقة ،واألستاذ سلامن اجليش عضو غرفة جتارة وصناعة املنطقة ،واألستاذ
فالح زيد املليحي عضو املجلس البلدي بالقطيف ،واألستاذ سطام اخلالدي من وجهاء
شمر يف اخلرب ،والوجيه
مدينة (عنك) ،واألستاذ خملف دهام الشمري رئيس جملس قبيلة ّ

العوامي ،ورجل األعامل األستاذ عبد اجلبار بومرة ،واألستاذ حممد باقر
السيد حسن ّ
النمر رئيس حترير جم ّلة الواحة ،والدكتور توفيق السيف ،واحلاج حممد اخلرس من

وجهاء األحساء ،واألستاذ عبد العيل السيف ،واملحامي عبد احلميد الربيكي ،واألستاذ
عبداملحسن اخلنيزي ،ولفيف من املثقفني وأعيان املنطقة.

الشيخ الصفار :علينا محاصرة الفتنة ..ال تأليب العراقيين عىل
بعضهم

(((

حذر الشيخ حسن الصفار من تنامي حالة االصطفاف الطائفي في المنطقة إزاء

األوضاع المتفاقمة في العراق داعي ًا لمساعدة العراقيين جميعا «لتجاوز البالء ..ال أن

تتعاطف كل فئة منا مع فئة منهم».

وطالب الصفار يف ترصيح صحفي صادر األحد حكومات املنطقة والشعوب

املجاورة للعراق أن «متد يد العون واملساعدة للعراقيني النتشاهلم من حمنتهم ..دون

انحياز لطرف ضد آخر».

بأن «تعاطف كل فئة منا مع فئة منهم ..يصب الزيت عىل نار الفتنة
ورأى الصفار ّ

ويزيد اشتعاهلا» .

((( راصد :شبكة الكترونية إخبارية1427/11/26 ،هـ.
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كام طالب العراقيني بااللتزام بحرمة االحرتاب الطائفي ورعاية حرمة املساجد

واملقدسات الدينية تبع ًا لفتاوى املراجع الدينية وما جاء يف وثيقة مكة «التي وقع عليها
علامؤكم من السنة والشيعة».

مضيفا القول «لن يربح من هذا االقتتال إال أعداء العراق واألمة».

الصفار الذي اعترب يف ترصحيه بأن وحدة العراق يف خطر طالب من جهة أخرى

«الواعني من أبناء األمة» بالعمل عىل «حمارصة الفتنة يف العراق وإمخادها وعدم إتاحة

الفرصة النتشار هليبها عىل سائر املناطق واملجتمعات».

حمذر ًا من خطورة «بعض وسائل اإلعالم وبعض اخلطابات الدينية التي تعزف

عىل الوتر الطائفي».

محل يف معرض ترصحيه مجيع العراقيني سنة وشيعة وعرب ًا وأكراد ًا مسؤولية
و ّ

استمرار االحتالل األجنبي وبروز االجتاهات التكفريية وميلشيات فرق املوت.

وختم الصفار ترصحيه باملطالبة بـ «إدانة اإلرهاب واإلجرام من أي جهة صدر

حد سواء ودفع العراقيني لالقرتاب من بعضهم ال تأليب بعضهم عىل بعض ،وإذكاء
عىل ٍّ
حالة الرصاع فيام بينهم.»..

الشيخ الصفار يعزي بالشيخ الجمري

فور إعالن خبر وفاة العلاّ مة الشيخ عبد األمير الجمري في البحرين صباح اإلثنين

1427/11/28هـ الموافق 2006/12/18م توجه سماحة الشيخ حسن الصفار إلى
منزل الشيخ الفقيد في بني جمرة لتقديم العزاء ألبنائه وأسرته.

وحتدث ملراسل قناة األنوار الفضائية معرب ًا عن عميق أمله وحزنه هلذه املصيبة،

مشيد ًا بدور الراحل الفقيد السيايس واالجتامعي ،حيث كان رمحه الله نموذج ًا لعامل
الدين الرسايل الذي يتصدى حلمل مهوم جمتمعه ويؤدي خمتلف املهام العلمية والثقافية

واالجتامعية والسياسية ،فهو إمام حمراب وخطيب منرب ومؤلف كتب ،ومؤسس حوزة
علمية ،ورائد يف النضال السيايس ،ومهتم برعاية الفقراء والضعفاء.

وأضاف الشيخ الصفار :متتاز شخصية الفقيد الراحل الشيخ اجلمري Dباالنفتاح

الفكري والسيايس ،حيث كان يتواصل مع أبناء وطنه عىل اختالف مذاهبهم وتوجهاهتم،

474

الشيخ الصفار يعزي بالشيخ الجمري

لذلك حظي بمحبة اجلميع واحرتامهم.

ومع صالبة موقفه السيايس لكنه حني اقتضت ظروف املصلحة الوطنية أن ينفتح

عىل الدولة فإنه سلك طريق احلوار والتواصل وأرسى هنج االعتدال مما ساعد عىل إنجاح
خطوات اإلصالح والتغيري السيايس يف ملكة البحرين الغالية.

وقال الشيخ الصفار :إن هذه احلشود الغفرية التي اجتمعت لتشييع جنازة الفقيد

الراحل ،وإن مظاهر العزاء واألسى التي عمت أرجاء البحرين ،دليل واضح عىل عمق
مكانته يف النفوس ،وإن أفضل وفاء هو التزام هنجه يف االستقامة واالنفتاح وأخذ املواقف
احلكيمة الواعية التي ختدم تطلعات الشعب وحتمي وحدة الوطن واستقراره.

ندوات وخطابات ومحاضرات

تخليد العظماء والمعطيات الحضارية

القطيف :تركي مكي علي

طالب سامحة الشيخ حسن موسى الصفار املسلمني بالتأمل يف األحاديث الواردة

حول اهتامم رسول الله Aبمقتل أيب عبد الله احلسني Eعند والدته وأيام رضاعته
وطفولته ،وهي يف املصادر املعتمدة عند مجيع املسلمني .واستشهد سامحته بنامذج من هذه

الروايات املوثوقة يف مصادر املسلمني.

جاء ذلك يف حمارضة الليلة األوىل من املحرم 1427هـ ،التي ألقاها سامحته

يف حسينية (مأتم العدواين) بديب .وكان عنوان املحارضة :ختليد العظامء واملعطيات

احلضارية.

واشتملت عىل أربعة حماور:
• من هم العظامء؟
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• االستفادة من العظامء.

• منهج القرآن يف ختليد العظامء.

• موقعية إحياء سيد الشهداء أيب عبد الله احلسني.E

المحور الأول :من هم العظماء؟

يف بداية حمارضته س ّلط سامحة الشيخ الصفار الضوء عىل تعريف العظامء،

وقال :العظامء هم العنارص الكفوءة املتميزة من بني البرش ،الذين يكون هلم تأثري يف
احلياة اإلنسانية .مؤكد ًا أن نسبة العظامء إذا قورنت باملليارات من البرش الذين عاشوا

عىل األرض ،قليلةٌ جد ًا ،والسبب أن القلة من البرش هم الذي يتوجهون إىل كفاءاهتم

ويفجروهنا.

وأضاف :أصل اشتقاق كلمة العظامء من العظم ،ألن العظم هو أقوى عنرص يف

جسم اإلنسان ويتميز بصالبته ،فالعظيم إذن هو اإلنسان القوي الذي يتميز بصالبته

وقوته يف املحيط الذي يعيش فيه.

وقسم سامحته عظمة األشخاص إىل قسمني :فبعضهم تكون عظمتهم يف ذاهتم
ّ

فعلون تلك العظمة اجتامعي ًا ،مشري ًا
دون أن تعكس عىل الواقع االجتامعي ،بينام آخرون ُي ّ
تأثري يف جمتمعه أكثر من الشخص
إىل أن الروايات تؤكد أمهية الشخص الذي يكون له ٌ

خري من
الذي تكون عظمته ومكانته مقترص ٌة عليه ،جاء يف الرواية« :عامل ُينتفع بعلمه ٌ
عبادة سبعني ألف عابد» ،ويف رواية أخرى« :عامل واحد أفضل من ألف عابد وألف
زاهد» ،كام أن هناك روايات متيز بني الغني الشاكر والفقري الصابر ،جاء يف الرواية:

«الغني الشاكر أفضل من الفقري الصابر» ،ألن الغني الشاكر ينتفع املجتمع بغناه ،أكثر من
الفقري الصابر الذي تكون فائدة صربه له شخصي ًا.

وأهنى سامحته حديثه يف هذا املحور بتأكيده عىل أن بعض األشخاص تنحرص
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عظمتهم يف املجال الدنيوي فقط كاملخرتعني ،واملكتشفني ،وآخرون تنحرص عظمتهم
أناس بني العظمة يف اجلانب الدنيوي والروحي مع ًا
يف اجلانب الروحي فقط ،بينام جيمع ٌ
وهم بالطبع من النوادر يف العامل اإلنساين.

المحور الثاني :اال�ستفادة من العظماء

ال شك أن اإلنسان ذا الكفاءة هو ثروة عظيمة يف احلياة ،ولذلك عند احلديث عن

التنمية البرشية يأيت التأكيد عىل أن أهم مواردها هو تنمية الكفاءة عند اإلنسان ،ولذلك

املجتمع الذي يمتلك كفاءات وعظامء فهو يمتلك أهم وأعظم ثروة.

وأضاف :ليس كل املجتمعات تستفيد من كفاءاهتا وعظامئها ،إنام ذلك يتأتى

للمجتمعات التي ينترش فيها الوعي واملعرفة ،بينام املجتمعات اجلاهلة متوت فيها

الكفاءات ،ولذلك ورد عن رسول الله« : Aثالثة يشكون إىل الله :القرآن املهجور،

جهال» ،وقال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:E
واملسجد املهجور ،وعا ٌمل ضاع بني ّ
«الناس أعداء ما جهلوا» ،ويف شعر ُينسب له :Eواجلاهلون ألهل العلم أعداء.

وأكد أن من أهم األمراض النفسية التي حتول دون أن يأخذ العظامء وأصحاب

الكفاءة موقعيتهم يف املجتمع هو احلسد ،ذلك ألن اإلنسان الذي ال يمتلك الكفاءة
ومصاب بعقدة نفسية ينزعج من بروز الكفاءات وخصوص ًا َمن يعملون عمله .ويقول

الشاعر يف مدحه لإلمام عيل:E

إن حيسدوك عىل عالك فإنام

متسافل الدرجات حيسد من عال

وأعطى سامحته نموذج ًا باملجتمعات املتقدمة كأمريكا وأوروبا الهتاممها

بالكفاءات وتنميتها ،بل واستقطاب الكفاءات من خمتلف أنحاء العامل ،حتى باتت بعض

الشعوب ُتعاين من (هجرة األدمغة).

وأضاف :االستفادة من العظامء ال تقترص عىل فرتة حياهتم ،وإنام ينبغي استمرار
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االستفادة منهم بعد رحيلهم أيض ًا ،موضح ًا أن السبب يكمن يف وجود شيئني:

األول :الرتاث الذي يرتكه العظامء (األفكار ،املعارف ،العلوم ،والسرية) ،ولذلك

يقول اإلمام عيل Eيف مقارنته بني العلم واملال« :العلم خري من املال» إىل أن يقول:

«هلك خزان األموال وهم أحياء والعلامء باقون ما بقي الدهر ،أعياهنم مفقودة وأمثاهلم
يف القلوب موجودة».

الثاين :أ َلق شخصياهتم ليكونوا نامذج تقتدي البرشية هبا يف مسرية حياهتم.
ٍ
مشكلة تعيشها الكثري من املجتمعات ،وهي أهنم يف حياة العظامء ال
وأشار إىل

ويمثل هذه احلالة
هيتمون هبم ،ولكن بعد رحيلهم تسود حالة من االهتامم الواضح هبمُ ،

قول الشاعر العريب:

أللفينك بعد املوت تندبني

ويف حيايت ما زو ّدتني زادا

ترى الفتى ُينكر فضل الفتى

ما دام حي ًا فإذا ما ذهب

وآخر يقول:

لج به الشوق عىل نكتة
ّ

يكتبها عنه بامء الذهب

المحور الثالث :منهج القر�آن في تخليد العظماء.

أوضح سامحة الشيخ الصفار أن القرآن الكريم وجه البرشية لالهتامم بالعظامء،

ومتثل ذلك يف عدة جوانب:

أو ًال :حتدث القرآن الكريم عن العظامء ،ولذلك حتدث عن األنبياء واألولياء،

لتخليد ذكرهم ،فتجد أن هناك جمموعة كبرية من سور القرآن الكريم بأسامء العظامء،
ِ
ِ
الله
ين َه َدى ُ
والسبب الذي يؤكده القرآن الكريم يف ختليد هؤالء العظامءُ ﴿ :أ ْو َلئ َك ا َّلذ َ
فَبِ ُه َد ُاه ْم ا ْق َت ِد ِه﴾ [سورة األنعام:اآلية .]90
﴿واذْكُ ْر
ثاني ًا :القرآن الكريم يذكر صفات هؤالء العظامء التي ميزهتم عن غريهمَ :
ال نَبِي ًا* وكَ انَ ي ْأمر َأه َله بِالص ِ
ِ
ِ
فيِ ا ْل ِك َت ِ
اب إِ ْسماَ ِع َ
الة
يل إِ َّن ُه كَ انَ َصاد َق ا ْل َو ْعد َوكَ انَ َر ُسو ً ّ َ
َ ُ ُ ْ ُ َّ
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والزكَ ِ
اة َوكَ انَ ِع ْن َد َر ِّب ِه َمر ِضي ًا * َواذْكُ ر فيِ ا ْل ِك َت ِ ِ ِ
يس إِ َّن ُه كَ انَ ِص ِّديق ًا نَبِ ّي ًا * َو َرف َْع َن ُاه
َ َّ
اب إ ْدر َ
ْ ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ني ِم ْن ُذ ِّر َّي ِة آ َد َم َوممِ َّ ْن حمَ َ ْل َنا َم َع ُن ٍ
وح
ين َأ ْن َع َم ال ّل ُه َع َل ْي ِه ْم ِم َن ال َّنبِ ِّي َ
َم َكان ًا َعل ّي ًا * ُأو َلئ َك ا َّلذ َ
َ ممِ
ِ ِ
ِ
الرحمْ َ ِن َخ ُّروا ُس َّجد ًا
اج َت َب ْي َنا إِ َذا ُت ْتلىَ َع َل ْي ِه ْم َآي ُ
ائيل َو َّ ْن َه َد ْي َنا َو ْ
يم َوإِسرْ
َوم ْن ُذ ِّر َّية إِ ْب َراه َ
ات َّ
َو ُب ِك ّي ًا﴾ [سورة مريم :اآليات .]58-54
ثالث ًا :القرآن الكريم يذكر املواقف املرشقة للعظامء التي يريد الله تعاىل من البرشية
أن تأخذ منها الدرس والعربة ،فيتحدث القرآن عن معاناة األنبياء واالبتالءات التي
ال إِنيِّ ج ِ
ِ
اهيم ربه بِ َك ِلماَ ٍ
اع ُل َك لِل َّن ِ
ت ف ََأتمَ َُّه َّن َق َ
اس إِ َمام ًا ﴾ [سورة
﴿وإِ ْذ ْاب َتلىَ إِ ْب َر َ َ ُّ ُ
َ
واجهتهمَ ،
البقرة :اآلية .]124

رابع ًا :القرآن الكريم يشد األجيال اإلنسانية إىل مواقع وآثار حياة هؤالء العظامء،
ِ
ِ ِ
يم ُم َصلىًّ ﴾ [سورة البقرة :اآلية  ،]125وكل مشاعر احلج إنام هي ختليد
َ
﴿واتخَّ ُذوا م ْن َمقَا ِم إِ ْب َراه َ
لسرية واملواقف التي سار عليها نبي الله إبراهيم .Eوأضاف :ويف ختليد قصة أصحاب
الكهف يقول تعاىل يف هناية عرض القصةَ ﴿ :ق َ ِ
ين غَ َل ُبوا َعلىَ َأ ْم ِر ِه ْم َل َن َّت ِخ َذ َّن َع َل ْي ِه ْم
ال ا َّلذ َ
َم ْس ِجد ًا﴾ [سورة الكهف :اآلية  ،]21بيان عىل تقرير القرآن وموافقته عىل ختليد املكان الذي
يكون فيه قرب النبي أو الويل.

ِ
ِ
يم َوإِ ْس َح َق
خامس ًا :القرآن الكريم يأمر بتخليد العظامءَ ،
﴿واذْكُ ْر ع َبا َدنَا ْإب َراه َ
ويعقُ وب ُأوليِ َ ِ
الد ِ
األب َص ِ
ار * َوإِنهَّ ُ ْم ِع ْن َدنَا
اه ْم بِ َخالِ َص ٍة ِذكْ َرى َّ
ار * إِ َّنا َأ ْخ َل ْص َن ُ
ََْ َ ْ
األ ْيدي َو َ ْ
األ ْخي ِ
لمَ ِ ْن المْ ُ ْص َط َفينْ َ َ
ار﴾ [سورة ص :اآليات .]47-45
َ
وأشار إىل النقطة الفارقة بني العظامء عىل مستوى املاديني واإلهليني ،فاملاديون

إنجازهم ال يتعدى احلياة الدنيا وهم يأخذون نصيبهم وثواهبم فيها ،أما اإلهليون

فأنظارهم متوجهة نحو اآلخرة ،ولذلك يوجهون كفاءهتم باالجتاه الصحيح ،وخيدمون
ِ
الدار ِ
اآلخ َر ُة ن َْج َع ُل َها
الناس بأكرب خدمة ،ويقرر القرآن الكريم عظم مكانتهم﴿ :ت ْل َك َّ ُ
ض وال فَساد ًا وا ْلع ِ
ِ ِ
ين ال ُي ِر ُيدونَ ُع ُلو ًا فيِ َ
ني﴾ [سورة القصص :اآلية .]83
اق َبةُ لِ ْل ُم َّت ِق َ
ل َّلذ َ
األ ْر ِ َ
َ َ َ
ّ

482

تخليد العظماء والمعطيات الحضارية

المحور الرابع :موقعية �إحياء ذكرى �سيد ال�شهداء �أبي عبد اهلل الح�سين .E
أكد سامحة الشيخ الصفار أننا مدعوون لتخليد ذكر العظامء ضمن املنهج القرآين

الذي يريد أن ُيريب البرشية عىل ختليد العظامء لرتسم طريقهم وإتباع سريهتم ،وكذلك

من خالل النصوص الواردة عن النبي حممد Aوعن أهل بيته الكرام Bوهي كذلك
تدعونا لالهتامم بتخليد ذكر العظامء.

قر بعظمتهم
وأضاف أن املنصف حينام يقرأ سرية أهل البيت Bال يملك إال أن ُي ّ

وسمو مكانتهم من بني بني البرش كافة ،مشري ًا إىل كتاب الباحث األمريكي (مايكل

هارت) حول أهم مئة شخصية يف تاريخ البرش ،وطبع عام 1978م يف أمريكا وترجم
إىل خمتلف اللغات ،وباعتباره كان منصف ًا فإنه جعل أعظم شخصية هو النبي حممد.A
وكذلك ما كتبه (جورج جرداق) حول أمري املؤمنني Eيف كتابه :اإلمام عيل صوت

العدالة اإلنسانية ،وهو مسيحي .وأيض ًا ملحمة الغدير لألديب املسيحي (بولس سالمة)

التي يقول فيها:

املسيحي حتى
احلب يف
جلجل ّ
ِّ

شيعة هواة ع ٍّ
ٌ
يل
ال تقل

قري
يا سامء اشهدي ويا أرض ّ

علويا
عد من فرط حبه
َّ
ًّ
ٍ
إن يف ِّ
شيعيا
منصف
كل
َّ
عليا
واخشعي إنني ذكرت ًّ

وأضاف :ضمن هذا السياق تأيت أمهية إحياء وختليد ذكرى أيب عبد الله احلسنيE

مسار
وتأثري ثورته يف مسرية األمة اإلسالمية ،فلو ال ثورة اإلمام احلسني لكان لإلسالم
ٌ
آخر ،وألصبحت السلطات األموية والعباسية هي مصدر اإلسالم ،ومصدر الترشيع

اإلسالمي .لكن هذه الثورة ّنبهت األمة واألجيال إىل أن هناك قي ًام ومبادئ ،وحينام يكون

ٌ
انحراف عنها فإن عىل األمة مواجهة هذا االنحراف ،ال أن تقبل به حتى يكون
هناك
االنحراف مرشوع ًا ويكون الفساد مقبو ً
ال.

وأكد سامحة الشيخ الصفار أن لتخليد هذه الذكرى أص ً
ال من الرشع والعقل،
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وتأكيد ًا من النصوص النبوية بخصوص إحياء وختليد ذكرى أيب عبد الله ،Eومن
ذلك ما تنقله السرية التارخيية لرسول الله Aوأنه كان ُيبدي اهتامم ًا بالغ ًا بقضية اإلمام
احلسني  Eقبل حدوثها بأكثر من نصف قرن من الزمان ،ويف ر ٍّد عىل َمن يتعجب ِمن
التعاطف االستثنائي للشيعة مع هذه القضية العظيمة.

وطالب كل املسلمني أن يتأملوا يف األحاديث الواردة حول اهتامم رسول

الله Aبمقتل أيب عبد الله احلسني Eعند والدته وأيام رضاعته وطفولته ،وهي يف
املصادر املعتمدة عند مجيع املسلمني .واستشهد سامحته بنامذج من هذه الروايات املوثوقة

يف مصادر املسلمني.

اإلمامة الدينية ألهل البيتB

القطيف :تركي مكي علي

دعا سامحة الشيخ حسن الصفار أتباع أهل البيت Eإليصال رسالة أهل البيت

خري ونور جلميع املسلمني
للبرشية مجعاء ،فأهل البيت ليسوا احتكار ًا ألتباعهم فقط ،فهم ٌ
وللبرشية مجعاء .مشري ًا أن الفرص يف املايض كانت حمدودة أمام اآلباء واألجداد ،أما اآلن

فقد أصبحت الظروف أفضل.

وحتدث يف الليلة الثانية من هذا املوسم (حمرم 1427هـ) والتي ألقاها سامحته يف

حسينية (مأتم احلاج نارص) بديب عن اإلمامة الدينية ألهل البيت ،Bيف حمارضة تضمنت

ثالثة حماور:

• معنى اإلمامة الدينية ورضورهتا.

• مؤهالت اإلمامة ألهل البيتE

اإلمامة الدينية ألهل البيتB
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• مدى استجابة األمة إلمامة أهل البيتE

المحور الأول :معنى الإمامة الدينية و�ضرورتها.

أوضح الشيخ الصفار يف بداية حديثه أن يف حياة األمة اإلسالمية مهمتني:

األوىل :مهمة التبيني ملعامل الدين وأحكام الرشيعة ،وهي املهمة الدينية باملعنى

اخلاص للدين.

الثانية :مهمة القيادة هلذه األمة ،وتسيري أمورها.

وأضاف :الرسول األعظم Aيف حياته كان جيمع بني املهمتني ،فكان Aيتلقى
الوحي ثم ُيبني للناس ما أنزل ،يقول تعاىل﴿ :لِ ُت َبينِّ َ لِل َّن ِ
اس َما ُن ِّز َل إِ َل ْي ِه ْم﴾ [سورة النحل :اآلية
 .]44وبذلك تتحقق مهمة التبليغ وتبيني الرسالة ،ويف الوقت ذاته كان Aالقائد األعىل
لألمة .فهو Aحسب املصطلح الدارج اليوم يمثل القوة الترشيعية والقوة التنفيذية لألمة
إضافة لدور القضاء.

ويف إجابته عن سؤال :ماذا بعد رسول الله A؟ قال :ال شك أن فراغ ًا كبري ًا

حصل لألمة بغياب رسول الله ،Aفمن يمأل هذا الفراغ؟ مبين ًا أن هناك مدرستني
حصلت يف األمة:

األوىل :ترى الفصل بني املهمتني ،يف جمال القيادة ختتار األمة هلا حاك ًام حيكمها،

بأي طريقة يصل شخص للحكم ويدير شؤون األمة دون أن تكون هناك منهجية
أو ّ
واضحة وحمددة( ،من توىل عليكم فاسمعوا له وأطيعوا) .ويف جمال الترشيع ترى هذه

املدرسة أن هناك صحابة عاشوا مع رسول الله Aوسمعوا حديثه وتعلموا عىل يديه،
فهم ينقلون لألمة واألمة تستفيد منهم ،فليس هناك منهجية واضحة وحمددة .هذه

املدرسة هي املدرسة التي سارت عليها األمة طوال حقبها املتعاقبة.

حمدد
هنج ٌ
الثانية :مدرسة أهل البيت ،Bوترى أن القيادة ينبغي أن يكون هلا ٌ
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وضوابط واضحة ،وبالتايل ال تكون إال بالنص ،من قبل رسول اللهِ A
بأمر الله تعاىل.

وركّ ز سامحة الشيخ الصفار حديثه عىل البعد الثاين وهو :من أين تأخذ األمة معامل

دينها؟ مؤكد ًا حقيقة ال ينكرها أحد ،وهي أن رسول الله Aعاش يف األمة فرتة حمدودة،
فهناك آثار من مرحلة اجلاهلية ،وهناك الكثري من القضايا واألحكام ال تزال األمة يف

بد من
حاجة إىل أن تستوضحها أكثر ،كام أن هناك مستجدات قد تطرأ عىل األمة .فال ّ
وجود ٍ
جهة ترجع إليها األمة يف أمور دينها (اإلمامة الدينية) ،مؤكد ًا أن اإلمامة الدينية
هي املقوم األساس لإلمامة ،يف حني أن اإلمامة السياسية مقوم ثانوي ،وهذا هو الفارق
بني اإلمامة واخلالفة ،فاخلالفة مقومها األساس استالم السلطة ،بينام اإلمامة ال تتقوم
عىل أساس استالم احلكم والسلطة« :احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا».

وتساءل :هل هناك رضورة لكي تتحدد هذه اإلمامة الدينية؟ وقال يف إجابته:

نعم ،ألن الصحابة الذي عاشوا مع رسول الله Aقد ال يتفق فهمهم ،وآراؤهم ،وهذا
ما حصل بالفعل .وإذا اختلفت االجتهادات فربأي من تأخذ األمة؟

وأضاف :من ناحية أخرى ،كيف نضمن أن هذا الرأي يكون صحيح ًا وصائب ًا،
﴿ه َو ا َّل ِذي َأ ْن َز َل َع َل ْي َك
ويكون مطابق ًا ملا أراده الله سبحانه وتعاىل ،لذا يقول تعاىلُ :
ِ
ِ
ات محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِك َت ِ
ات﴾ [سورة آل عمران :اآلية ،]7
اب َو ُأ َخ ُر ُم َتشَ ابهِ َ ٌ
اب م ْن ُه َآي ٌ
ا ْلك َت َ
واملحكامت هي اآليات الواضحة التي ال حتتمل أكثر من معنى ،كقوله تعاىل﴿:كُ ُّل
ْس َذائِقَةُ المْ َو ِ
َنف ٍ
َال َذ َّر ٍة َخيرْ ًا َي َره * َو َم ْن َي ْع َملْ ِم ْثق َ
ت﴾﴿ ،ف ََم ْن َي ْع َملْ ِم ْثق َ
َال َذ َّر ٍة شرَ ّ ًا
ْ
َي َره﴾ ،وهذه اآليات هي األصل واألساس يف القرآن الكريم ،ولكن املتشاهبات هي تلك
اآليات التي حتتمل أكثر من معنى ،وأرجع البعض السبب يف وجود اآليات املتشاهبات
ٍ
بشكل موضوعي أو يكون هناك اسرتسال
كابتالء وامتحان للناس فهل ُيتعامل معها
خلف األهواء والشهوات .وذكر آخرون أن السبب يف وجودها أن تشعر األمة باحلاجة

إىل من ُيبني هلا هذه اآليات.
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فامذا تصنع األمة أمام هذه اآليات املتشاهبات؟

وخاص ًة يف هذا العرص نجد أن األمة عانت كثري ًا من اآلراء املسيئة للدين ،كام

حيصل من قبل اجلهات املتطرفة اإلرهابية التي تمُ ارس أعامهلا الشنيعة معتربة ذلك جهاد ًا

وتضحيةً ،وأنه الدين الصحيح.

تشوهت يف العامل ،خاص ًة وأن هناك جهات
مؤكد ًا أن صورة اإلسالم بسبب ذلك ّ

تنتظر الفرص يف هذا الدين ،وأشار إىل ما حصل يف بعض الصحف الدنامركية والنروجيية

من إساءة ملقام رسول الله ،Aمؤكد ًا أن هذه اجلهات استغلت الترصفات املتطرفة لبعض
اجلهات املتشددة واإلرهابية التي متارس أعامهلا باسم اإلسالم.

وهذا يؤكد رضورة وجود مرجعية دينية ،والسبب يف ذلك:

أو ًال :الوصول إىل الرأي الصائب واحلق.

ثاني ًا :ملنع التمزق واالختالف.

ولذلك قالت سيدتنا الصديقة الزهراء Fيف خطبتها( :جعل الله إمامتنا أمان ًا من

الفرقة).

المحور الثاني :م�ؤهالت الإمامة لأهل البيت B

قسم سامحة الشيخ الصفار مؤهالت أهل البيت Bلإلمام إىل قسمني :مؤهالت

ذاتية من خالل املستوى العلمي واإلطالع احلقيقي عىل معارف وأحكام الدين التي

ال ُينافسهم فيها أحد ،ومؤهالت عرب النص الذي يكشف عن هذه املؤهالت الذاتية،
فالنص يعني تأهيل أهل البيت Bلإلمامة.

املؤهل األول :النصوص الواردة يف دعوة األمة للرجوع إىل أهل البيت.B

أكد سامحة الشيخ الصفار أن هذه النصوص كثرية ومل ترد يف مصادر الشيعة فقط،

وإنام وردت يف املصادر املعتمدة عند مجيع املسلمني ،ومنها :احلديث الوارد عن رسول
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الله Aبعد حجة الوداع ويف منطقة (غدير خم) ،حيث قال« :إنام أنا برش ُيوشك أن
أدعى فأجيب ،وقد تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبد ًا ،كتاب الله وعرتيت

أهل بيتي» .فالكتاب وحده ال يكفي ليعصم األمة من الضالل ألن هناك من يأيت فيتبع
﴿ما تَشَ َاب َه ِم ْن ُه ْابتِغَ َاء ا ْل ِف ْت َن ِة َو ْابتِغَ َاء َت ْأ ِو ِيل ِه﴾ [سورة آل عمران :اآلية  ،]7وبالتايل فإن خطر
َ
الضالل واالنحراف وارد عىل األمة.

واستطرد سامحة الشيخ الصفار يف ذكر نامذج من هذه األحاديث التي تؤكد أحقية

أهل البيت Bبموقع اإلمامة ،وفيها دعوة رصحية لتعود األمة يف أمور دينها إىل أهل

البيت .وذكر منها:

ٌ
خملف فيكم الثقلني :كتاب الله وعرتيت أهل بيتي،
•حديث الثقلني« :إين
فانظروا كيف ختلفوين فيهام ،وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض».

•حديث سفينة نوح« :أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف
عنها غرق وهوى».

املؤهل الثاين :سرية أهل البيت وحياهتم التي تكشف عن مكانة يف العلم واملعرفة

بالقرآن والدين ،وال ينافسهم يف ذلك أحد.

أكد سامحة الشيخ الصفار عمق املكانة العلمية لإلمام عيل Eالتي تكشفها سريته

العطرة من خالل كلامته وتوجيهات رسول الله ،Aوكذلك املواقف التي خ ّلدها التاريخ

من سرية اإلمام املباركة ،فقد كان Eيقول( :أنا أعلم الناس بكتاب الله وتأويله)،

ذكر النسائي يف خصائصه هذا احلديث« :عن أيب سعيد اخلدري قال :كنا ننظر رسول
الله Aإذ خرج علينا وشسع نعله كان منقطع ًا ،فرمى به لعيل خيصفه ،ثم جلس وقال:

أما إن فيكم رج ً
ال ُيقاتل الناس عىل تأويل القرآن كام قاتلتهم عىل تنزيله) قال أبو بكر:

أنا يا رسول الله .قال :Aال .قال عمر :أنا يا رسول الله .قال :Aال .قيل له :من؟

قال :Aذاك خاصف النعل» وهو أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب.E
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وأضاف سامحته :إن مكانة اإلمام عيل Eوفضله ال خيفى عىل أحد وال يستطيع
أحد أن ُينكر ذلك ،وتطرق إىل ٍ
نص يف كتاب (مناقب اإلمام أمحد بن حنبل) للحافظ
اجلوزي :أن عبد الله بن اإلمام أمحد بن حنبل يقول :سألت أيب أمحد عن التفاضل بني

الصحابة ومن أفضلهم ،قال :يف اخلالفة أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ،قلت :أبه ،فعيل! قال:

يا بني عيلٌّ من أهل بيت ال ُيقاس هبم أحد.

وينقل الشيخ حممد أبو زهرة عن اإلمام الشافعي يف كتابه (حياة اإلمام الشافعي)

قوله :عيلٌّ كان أعلم الصحابة بالقرآن والفقه ،وقد كان يقيض يف حياة رسول اللهA
فتؤخذ قضاياه لرسول اللهُ Aفيمضيها.

وأضاف :ويكفي يف توضيح مكانة اإلمام عيل Eالعلمية املتميزة أن اآلخرين

من اخللفاء والصحابة كانوا يعودون إليه فيام أشكل عليهم من أمور الدين ،وهذا أمر

واضح .ومجع الشيخ نجم الدين العسكري يف كتابه (عيلٌّ واخللفاء) القضايا واملسائل
التي عاد فيها اخللفاء لإلمام عيل Eو املذكورة يف كتب املسلمني السنة ،ففي عهد اخلليفة
أيب بكر أحىص (عرش) قضايا رجع فيها اخلليفة لإلمام عيل ،Eويف عهد اخلليفة عمر

(إحدى وتسعني) قضية وموقف ًا! ويف عهد اخلليفة عثامن (عرش) قضايا .وحتى معاوية بن
أيب سفيان مع ما كان بينه وبني اإلمام عيل Eمن النزاع والرصاع فعندما أتته مسائل من
ملك الروم ومل يستطع اإلجابة عنها ،بعث رس ً
ال لإلمام عيل Eحتى يجُ يب عنها.

ويقول الدكتور ظافر القاسمي يف كتابه (نظام احلكم يف اإلسالم)  :إن اخللفاء

والصحابة كانوا يرجعون إىل ع ٍّ
علي ًا
يل يف مسائلهم ،ومل ينقل التاريخ وال كتب السري أن ّ
استشار أحد ًا يف مسألة من املسائل.

وينقل التاريخ عن اخلليفة عمر قولته املشهور :لو ال عيلٌّ هللك عمر .ال أبقاين الله

ملعضلة ليس فيها أبو احلسن عيل.

وأوضح سامحته أن كل إمام من أئمة أهل البيت Bيف عرصه كانت كفاءته
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وعلميته واضحة ،وال ُيقاس هبا أحد.

المحور الثالث :مدى ا�ستجابة الأمة لإمامة �أهل البيتB

عرب سامحة الشيخ الصفار عن أسفه ملا حصل يف العصور الغابرة وبسبب الطمع

يف السلطة واحلكم من قبل األمويني والعباسيني فلم يرتكوا املجال أمام أئمة أهل
البيت Bلكي تستفيد األمة من علومهم ،فحاولوا أن يفصلوا األمة عن أهل البيت

وحيجبون أهل البيت عن األمة بمختلف الطرق.

فالوعي مل يكن باملستوى الذي يؤهل األمة لالستفادة من أهل البيت ،Bوكانت

العوائق التي صنعها األمويون والعباسيون حتول دون ذلك أيض ًا.

وأضاف :إن العهود الغابرة ألقت بظالهلا عىل مستقبل األمة ،ولذلك جتد أحاديث

وعلوم وتراث أهل البيت مل تأخذ موقعها املناسب يف تراث املسلمني .ورضب سامحته

لذلك مثا ً
ال بصحيح البخاري ،حيث ينقل ابن حجر العسقالين يف مقدمة كتابه (فتح
الباري يف رشح أحاديث البخاري) أرقام األحاديث الواردة عن الصحابة التي رواها

البخاري يف صحيحه ،فمث ً
ال:

•عن أنس بن مالك 268 :حديث.

•عن عبد الله بن عمر 270 :حديث.
•عن أيب هريرة 446 :حديث.

•عن أم املؤمنني عائشة 224 :حديث.

ولكن:

• عن اإلمام عيل بن أيب طالب 29 : Eحديث فقط.
•عن فاطمة الزهراء : Fحديث واحد فقط.

وهذا يكشف عن أن تاريخ األمة مل حيفظ ألهل البيت Bموقعيتهم احلقيقية عىل
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الصعد واجلوانب ،واخلسارة تتحملها األمة.
خمتلف ُّ

وأضاف سامحته :من هنا ،فإن مسؤولية األمة وخاصة يف هذا العرص مسؤولية

كبرية ،ونحن اآلن يف عرص العلم واالنفتاح واملوضوعية ،ولذلك فإن األمة مطالبة
بالبحث يف هذه املعارف الدينية بموضوعية لتأخذ األمة العلوم واملعرف من أهلها
ومنابعها بالطرق السليمة الصحيحة وهذا يف مصلحة األمة والدين.

وعىل أتباع أهل البيت Bأن يتحملوا مسؤوليتهم يف مساعدة األمة عىل اكتشاف

خري ونور جلميع املسلمني
تراث األئمة ،فأهل البيت ليسوا احتكار ًا ألتباعهم فقط ،فهم ٌ

وللبرشية مجعاء.

مشري ًا إىل أن الفرص يف املايض كانت حمدودة أمام اآلباء واألجداد ،وكانت

الظروف ال تتسع ألكثر من أن يحُ افظوا هم عىل انتامئهم ووالئهم ألهل البيت ،Bأما
اآلن فقد أصبحت الظروف أفضل.

مؤكد ًا أن موسم عاشوراء ينبغي أن ُيستثمر لتفعيل الوالء ألهل البيت Bيف

داخلنا ،وإليصال رسالة أهل البيت Bلآلخرين من خالل خمتلف الربامج واألنشطة.

المشروع الحضاري ألهل البيتB

القطيف :تركي مكي علي

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف الليلة الثالثة من حمرم 1427هـ والتي

ألقاها سامحته يف حسينية (مأتم العدواين) بديب عن :املرشوع احلضاري ألهل البيت،B
ٍ
حمارضة تضمنت ثالثة حماور:
يف
•أهل البيت Bحيملون أهداف اإلسالم.

•األصالة اإلسالمية يف مدرسة أهل البيت.B
•ماذا يعرف العامل عن أهل البيت.B

وفيام ييل مقتطفات من هذه املحارضة:

المحور الأول� :أهل البيت Bيحملون �أهداف الإ�سالم.

جيب أن نعرف أن اإلسالم برنامج متكامل إلسعاد اإلنسان يف هذه احلياة ،وإلعامر
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الكون ،ولكي يصل اإلنسان إىل أرفع درجة من التكامل اإلنساين .اإلسالم ليس جمرد
ٍ
طقوس وعبادات وبرامج روحية ،فاإلسالم ليس من أجل اآلخرة فقط ،وإنام هو يف

ويقرر ذلك الدعاء الذي ينقله القرآن الكريم يف قوله
األساس من أجل إصالح الدنياُ .
ِ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َوفيِ
اآلخ َر ِة َح َس َن ًة ﴾ [سورة البقرة :اآلية  ،]201وقوله تعاىل:
﴿ر َّب َنا آتِ َنا فيِ ُّ
تعاىلَ :
﴿م ْن َع ِم َل َصالحِ ًا ِم ْن ذَكَ ٍر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َل ُن ْحيِ َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم
َ
بِ َأ ْح َس ِن َما كَ ا ُنوا َي ْع َم ُلونَ ﴾ [سورة النحل :اآلية .]97
وجه اإلنسان إلعامر احلياة ،والتفكر يف الطبيعة﴿ :قُلْ ا ْن ُظ ُروا
هلذا فإن اإلسالم ُي ّ
اإلبِ ِل كَ ي َ ِ
ما َذا فيِ السمو ِ
ات َو َ
ض﴾ [سورة يونس :اآلية َ ،]101
﴿أفَال َي ْن ُظرونَ إِلىَ ِ
األ ْر ِ
َت
ف ُخلق ْ
َ
َّ َ َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ف رفع ْت * وإِلىَ الجْ ِب ِ
ف ُن ِصب ْت * َوإِلىَ َ
ِ
األ ْر ِ
ض كَ ْي َ
ال كَ ْي َ
ف ُسط َح ْت﴾
َ
السماَ ء كَ ْي َ ُ َ
َ
َ
* َوإلىَ َّ
[سورة الغاشية :اآليات  .]20-17وورد يف احلديث« :من كان يف دنياه عاجز ًا ،فهو عن آخرته
أعجز».

وأهل البيت Bحيملون هذه األهداف ،ويبرشون باملرشوع اإلسالمي احلضاري

الذي ُيريد إعامر الكون وبناء احلياة الكريمة.

ونجد يف واقعنا بعض الصور التي ُترسم ألهل البيت ختتزل حياهتم يف بعض

اجلوانب الضيقة ،فأهل البيت ليسوا عنارص وشخصيات طموحة للمواقع السياسية،
يقول أمري املؤمنني« : Eال َّلهم إِ َّن َك َتع َلم َأ َّن ُه لمَ ْ ي ُك ِن ا َّل ِذي كَ انَ ِم َّنا م َنافَس ًة فيِ س ْل َط ٍ
ان وال
َ
ُ
ْ ُ
ُ َ
ُ َّ
ول الحْ ُ َطا ِم و َل ِكن لِ َن ِرد المْ َعالمِ َ ِمن ِدينِ َك و ُن ْظ ِهر اإلصالح فيِ بِ ِ
ا ْلتِماَ س شيَ ْ ٍء ِمن ف ُُض ِ
الد َك
ْ
ْ
ْ َ َ
ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ومونَ م ْن ع َباد َك».
ف ََي ْأ َم َن المْ َ ْظ ُل ُ
زهاد ،ومل يكونوا رؤساء لطرق صوفية ،بل إهنم
عباد ّ
وأهل البيت مل يكونوا جمرد ّ

ليسوا جمرد أئمة مذهب هلم آراء فقهية.

أهل البيت Bفوق كل ذلك ،فهم محلة املرشوع احلضاري لإلسالم ،لذلك ترى

تراث أهل البيت يطفح بمرشوع اإلسالم احلضاري .ومن أمثلة ذلك:
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•عهد اإلمام عيل Eملالك األشرت ،فهو ُيمثل أهم وثيقة سياسية.
•رسالة احلقوق لإلمام عيل بن احلسني زين العابدين.E

•توحيد املفضل الذي أماله اإلمام جعفر الصادق Eالذي حيوي الكثري من
أرسار اخللق والطبيعة وعلم الترشيح.

•جامعة اإلمام جعفر الصادق Eالتي تضم أكثر من ( )4000طالب ،أحدهم:
جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء.

•الرسالة الذهبية لإلمام عيل بن موسى الرضا Eيف الطب.

المحور الثاني :الأ�صالة الإ�سالمية في مدر�سة �أهل البيت.B

معارف وعلوم أهل البيت Bمل تكن جمرد نظريات شخصية ،ومل تكن اجتهادات

قابلة للخطأ والصواب ،وإنام كانت من عمق الوحي والرسالة اإلسالمية ،وهذا هو

الفارق بني حديث أهل البيت Bوغريهم ،ولذلك يقول الشاعر:
فدع عنك قول الشافعي ومالك

ووايل أناس ًا قوهلم وحديثهم

وأمحد واملروي عن كعب أحباري

روىجدناعنجربئيلعن الباري

لذلك هنا األصالة والعمق الديني وجادة اهلدى والصواب ،وهذا هو التطبيق

ملا قاله رسول الله> : Aإين ٌ
خملف فيكم الثقلني :كتاب الله وعرتيت أهل بيتي ،فانظروا
كيف ختلفوين فيهام ،وإهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض<.
فعلوم أهل البيت Bمتصلةٌ بالوحي ،وذلك بسبب:

أو ًال :هناك جانب اإلهلام اإلهلي ،والقرآن حتدث عن ذلك بالنسبة لألولياء
﴿و َع َّل ْم َن ُاه ِم ْن َل ُد َّنا ِع ْل ًام﴾ [سورة الكهف :اآلية  .]65والله تعاىل قد أهلم أهل
كاخلرضَ :E
البيت Bمن العلوم واملعارف بصفة خاصة ،متام ًا كام كان ذلك عند األنبياء واألولياء
السابقني.
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ثاني ًا :توارث أهل البيت Bللعلم ،ومن ذلك بعض املغيبات التي أخرب عنها اإلمام

تعجب البعض من ذلك بقوهلم :يا أمري املؤمنني ،هل هذا علم غيب؟
عيل ،Eوحني ّ
قال :Eكال ،وإنام هو تع ّلم من ذي علم ،ع ّلمنيه رسول الله .Aوتنقل أم املؤمنني أم

سلمة :كان لع ٍّ
يل عىل رسول الله Aمدخالن ،مدخل بالليل و مدخل بالنهار.

وقد أورد النسائي يف خصائص ع ٍّ
يل Eهذا احلديث :قال أمري املؤمنني عيل:E

شاب صغري السن ألقيض بينهم ،قلت :يا رسول
بعثني رسول الله Aإىل اليمن وأنا ٌ
الله تبعثني إليهم وهم أكرب مني سن ًا حتى أقيض بينهم وال عهد يل بالقضاء ،يقول اإلمام

عيل : Eفرضب رسول الله Aعىل صدري ثم قال :اللهم أهد قلبه وسدد لسانه .قال
ٍ
قضاء بني اثنني قط.
عيلٌّ  : Eفام شككت بعدها يف
يقول عطاء املكي ،وهو من املعارصين لإلمام حممد الباقر : Eما رأيت العلامء

أصغر عند أحد كام هم بني يدي أيب جعفر حممد بن عيل الباقر.

عني وال
ويتحدث اإلمام مالك عن اإلمام جعفر الصادق Eفيقول :ما رأت ٌ

سمعت أذنٌ وال خطر عىل قلب برش أفضل من جعفر بن حممد عل ًام وعباد ًة وورع ًا.

هذه احلالة ُتلفت إىل أن العلم الذي كان عند أهل البيتُ Bيمثل عمق الدين،

ويمثل األصالة اإلسالمية.
وهو انتهال من منبع الوحي األساسُ ،

المحور الثالث :ماذا يعرف العالم عن �أهل البيت.B

تراث أهل البيت Bليس ملك ًا حمتكر ًا ألتباعهم ،بل قد تكون هناك جوانب من

تراث أهل البيت ال يستطيع أتباعهم االستفادة منها كام يستفيد منها غريهم ،كرتاثهم

يف علوم الكون والطبيعة ،ال شك أن العلامء يف العامل أكثر قدرة عىل االستفادة من هذا

القسم من الرتاث.

من املؤسف جد ًا أن أهل البيت ال يزالون جمهولني ،ومغمورين ،ال يعرف العامل

عن سريهتم وعن تراثهم ومعارفهم إال النزر الضئيل جد ًا.
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كريس باسم اإلمام
وأمامك اجلامعات العلمية يف العامل ،هل يوجد يف جامعة منها
ٌّ

جعفر الصادق ،Eوكذلك أين حضور أهل البيت وكالمهم يف مراكز الدراسات
واألبحاث العلمية يف خمتلف أنحاء العامل.

(مايكل هارت) حينام كتب كتابه (املائة األوائل) واعترب رسول الله Aعىل رأس

هذه القائمة ،لكنه مل يذكر وال واحد ًا من أئمة أهل البيت Bضمن هذه القائمة!

وأيض ًا :أين جتد ذكر أهل البيت Bيف وسائل اإلعالم ،ويف مواقع الثقافة

العاملية.

مع األسف ال جتد شيئ ًا باملستوى املطلوب الذي يليق بمكانة أهل البيت.B

ملاذا مل يصل تراث أهل البيت Bإىل هؤالء؟ فلو اطلع العامل عىل تراث أهل البيت،

لعرف مكانتهم ،وهذا ما يؤكده اإلمام الرضا Eيف قوله( :أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا

ويع ّلمها الناس ،فإن الناس
أمرنا) ،فيسأل :كيف يحُ يى أمركم؟ قال« : Eيتعلم علومنا ُ

لو عرفوا حماسن كالمنا التبعونا».

ويف العامل اآلن الكثري من اإلنصاف واملوضوعية والبحث عن العلم واملعرفة،

ويرتجم إىل خمتلف
ولكن كيف يصل هذا الرتاث للعامل؟ ينبغي أن ُينرش هذا الرتاث ُ
لغات العامل حتى يطلع العامل عىل تراث أهل البيت.B

مع األسف فإن تراث أهل البيت Bال يزال جمهو ً
ال حتى عىل املستوى اإلسالمي،

درس آراء أهل البيت Bعىل مستوى اجلامعات اإلسالمية املوجودة يف خمتلف
فهل ُت ّ

أنحاء العامل اإلسالمي؟ وهل ُتطرح فيها سرية أهل البيت B؟ بكل أسف ال جتد ذلك
حاص ً
ال.

وهذا ليس عيب ًا وال نقص ًا وال خسار ًا عىل أهل البيت ،Bوإنام هو خسارة

للمسلمني.

وعىل مستوى أتباع أهل البيت Bأيض ًا ال تزال معارفهم عن أهل البيت
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حمدودة وضئيلة.

فمن هو املسؤول عن نرش تراث أهل البيت Bللعامل؟

أتباع أهل البيت Bيتحملون القسط األكرب من هذه املسؤولية ،ألن أئمة أهل

البيت Bأمروا أتباعهم بإحياء أمرهم ،فعلينا أن ُنحيي أمرهم.

ٌ
خمجل جد ًا حينام نرى شخصيات عىل مستوى معني ال ُتقاس أبد ًا بأهل البيتB

ولكنك جتد االهتامم هبم عىل مستوى اجلامعات ومراكز األبحاث يفوق االهتامم بأهل

البيت Bبكثري.
ومثاله:

الشاعر املرسحي اإلنجليزي وليم شكسبري (1616-1564م) الذي أنتج

يف حياته  37مرسحية إىل جانب جمموعة من القصائد ،تنرش عنه يف كل سنة أكثر من
 5475بحث ًا ومقالة ،كام يتواصل إصدار الطبعات اجلديدة من مرسحياته من قبل أعرق
اجلامعات الربيطانية ،حيث بدأت منذ مطلع الثامنينيات جامعتا كمربدج وأكسفورد يف
النصية
إصدار طبعات جديدة ألعامل شكسبري ،تظهر آخر ما توصلت إليه الدراسات
ّ

التي يدعمها استخدام احلاسوب.

ويف عام 1930م تأسست يف واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية مكتبة فوجلر

اخلاصة بشكسبري ،وتضم أهم جمموعة من الكتب عن شكسبري ،وأهم جمموعة من الكتب
عن احلضارة الربيطانية بني عامي  1485و1715م .ويف املكتبة أكثر من 225000جملد،
أسسها هنري كالي فوجلر وهو رئيس سابق لرشكة ستاندارد أويل بنيويورك ،ترك ثروته

وقف ًا عىل إنشاء املكتبة ،التي يفد إليها دارسون من معظم أرجاء العامل.

حلد
أما الشاعر اإلنجليزي اآلخر اللورد بايرون (1824-1788م) فقد ظهر عنه ّ
اآلن أكثر من  300كتاب يف سرية حياته وعالقاته اخلاصة ،منها كتاب سيل مارجانت
الذي صدر يف اخلمسينيات بثالثة جملدات ،وقد ولد اللورد بايرون يف لندن وتويف يف
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اليونان ،وكانت حياته العائلية والسلوكية مضطربة جد ًا ،حيث مل تدم عالقته مع زوجته

أكثر من سنة واحدة ،وارتبط بعالقة غري رشعية مع أخته غري الشقيقة (أوغستاليف) إىل

جانب عالقات أخرى منحرفة.

ولكن ،ماذا كتب عن أئمة أهل البيت B؟

لقد أنجز الباحث العراقي الشيخ عبد اجلبار الرفاعي ،موسوعة استقىص فيها

عناوين املؤلفات والبحوث التي كتبت عن أهل البيت ،Bعرب أربعة عرش قرن ًا،

(بيلوغرافيا) حتت عنوان (معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت) طبعت يف اثني عرش
جملد ًا .وكشفت عن األرقام التالية بالنسبة لعدد الكتب واملقاالت عن كل واحد منهم:
عن فاطمة الزهراءF

546

عن اإلمام احلسن بن عيلE

205

عن اإلمام عيلE

4956

عن اإلمام احلسني بن عيلE

3215

عن اإلمام الباقرE

69

عن اإلمام السجادE

399

عن اإلمام الصادقE

331

عن اإلمام الرضاE

651

عن اإلمام الكاظمE
عن اإلمام اجلوادE

عن اإلمام اهلاديE

عن اإلمام العسكريE

عن اإلمام املهديE

211
62

79
66

1145
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إهنا أرقام متواضعة جد ًا ،أليس هذا تقصري ًا وهتاون ًا يف القيام باملسؤولية؟

واآلن أصبحت الظروف مناسبة واملجال مفتوح ،للقنوات الفضائية ،ومراكز

الدراسات واألبحاث ،والكتب واملجالت ،وخمتلف األنشطة العلمية والثقافية.

ونحن نعيش موسم عاشوراء ،نتساءل :ما مدى انعكاس هذا املوسم عىل مستوى

اإلعالم اإلسالمي والعاملي؟ جيب أن نتحمل مسؤوليتنا ،فال يكفي جمرد احلضور
واملشاركة يف مآتم العزاء ،إذ إن املطلوب منا إيصال صوت اإلمام احلسني Eللبرشية

مجعاء ،وإيصال صوت اإلمام احلسني Eمهمة ضخمة جد ًا ،ولذلك فإن اإلمام

عرض عائلته للسبي.
احلسني Eمن أجل هذه املهمة ّ

حق الحياة وحمايته يف اإلسالم

القطيف :حسين الشيخ

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف الليلة الرابعة من حمرم  1427هـ والتي

ألقاها سامحته يف حسينية (مأتم احلاج نارص) بديب عن :حق احلياة ومحايته يف اإلسالم،

يف حمارضة تضمن حمورين:

املحور األول :نعمة الوجود وقدسية احلياة.

املحور الثاين :سفك الدماء جرم أكرب.
وهذه مقتطفات من تلك املحارضة:

المحور الأول :نعمة الوجود وقد�سية الحياة

إن الله سبحانه وتعاىل هو من هيب احلياة لإلنسان ،وهو بيده أن يبقي اإلنسان

متمتعا هبذه احلياة ،لذا فحياة اإلنسان بدأت بقرار إهلي ،وتستمر ـ كذلك ـ بقرار إهلي،
ً
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بأي سبب وحجة.
فال جيوز ـ يف الترشيعات واألديان ـ أن يزهق اإلنسان روحه ّ

فالفقهاء املسلمون ـ ويشاركهم أتباع الديانات الساموية ـ يفتون بحرمة إجهاض

اجلنني ،ألنه إزهاق للنفس البرشية التي أوجدها الله سبحانه ،وليس لإلنسان تقرير

املصري فيها.

رسيريا ،حيث حيرم نزع األجهزة عن املريض الذي
واألمر ذاته بالنسبة للميت
ًّ

رسيريا ،بل يطبق عىل من يقوم بنزع األجهزة الطبية عن املريض ويتسبب
حكم بموته
ًّ

بترسيع موته أنه قاتل ،حسب فتوى الفقهاء.

بل حتى األحكام الرشعية إذا كانت تتسبب يف رضر يؤثر عىل حياة اإلنسان،

فاإلسالم يأمر بعدم القيام هبا ،وذلك مثل الصوم إذا كان يرض بصحة اإلنسان.
ومن األحكام الفقهية :أنه حيرم عىل اإلنسان أن ُي ْق ِدم عىل قتل نفسه (أن ينتحر)،
عمه
جمرد متني املوت مكروه يف اإلسالم .فقد ورد أن الرسول Aدخل عىل ّ
بل حتى ّ
عم
العباس ،وهو يف مرض شديد متنى بسببه املوت ،فقال له الرسول« : Aيا عباس ،يا َّ
تتمن املوت ،فإن كنت حمس ًنا فتزداد بحياتك إحسا ًنا ،وإن كنت مسي ًئا
رسول الله ،ال َّ
فتؤخر حتى تستعتب».

ثقافة الموت

مغايرا
فكرا
ً
إن اإلسالم ينرش ثقافة احلياة وقدسيتها ،ولكن قد تظهر مجاعات تتبنى ً

لروح الترشيع اإلسالمي ،فتتبنى ثقافة معاكسة هي أقرب ملا يمكن تسميته بثقافة املوت،

وربام يعود ذلك إىل عاملني:

األول :لشبهة فكرية ،ناجتة عن فهم منقوص للنصوص اإلسالمية ،فبعضهم قد

يفهم من الروايات التي تتحدث عن فضيلة املوت يف احلج أو يف مكة ف َّض َل اإلقدام عىل

اختيارا ـ يف مكة ـ مث ً
ال ـ ،كام حتدثت يف ذلك بعض الصحف السعودية عن شاب
املوت ـ
ً
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إندونييس ألقى بنفسه من الطابق التاسع يف موسم احلج عندما قرأ حدي ًثا يتحدث عن

فضيلة املوت يف احلج.

اآلخر :ثقافة االستهتار ،وهي ثقافة رشحية كبرية من اجليل الشاب ،الذي ال يعطي

قيمة للحياة ،وذلك من خالل استهتاره باألنظمة املرورية وعدم مراعاته لقواعد السالمة
والنظام العام ،وهي ثقافة فاقدة لروح املسؤولية ومتجاهلة ملا هلذه األنظمة من دور يف

حفظ األرواح واملمتلكات.

وكذلك القيام ببعض الترصفات الطائشة كالتفحيط بالسيارات الذي يعرض

األرواح للخطر.

المحور الثاني� :سفك الدماء جرم �أكبر

وجرما أعظم يف اإلسالم
لو تأملنا النصوص اإلسالمية ملا وجدنا أن هناك ذنبا
ً
ْس َأو فَس ٍ
ِ
اد
من إزهاق النفوس ،فالدماء خط أمحر ،يقول تعاىلَ :
﴿من َق َت َل َنف ًْسا بغَ يرْ ِ َنف ٍ ْ َ
فيِ َ
األ ْر ِ
يعا﴾ [سورة املائدة:
اس جمَ ِ ًيعا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اس جمَ ِ ً
اها ف ََك َأ َّنماَ َأ ْح َيا ال َّن َ
ض ف ََك َأ َّنماَ َق َت َل ال َّن َ
اآلية  ،]32فهذه اآلية الكريمة توضح أن إزهاق النفس خط ال جيوز جتاوزه إال يف حدود

القصاص ،بل حتى القصاص ال جيب إزهاق النفس فيه إذا عفا ويل الدم ،يقول تعاىل:
ِ
وما َفق َْد َج َع ْل َنا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطا ًنا َف َ
ورا﴾ [سورة
َ
﴿و َمن قُت َل َم ْظ ُل ً
ال ُيسرْ ِ ف فيِّ ا ْل َق ْت ِل إِ َّن ُه كَ انَ َم ْن ُص ً
اإلرساء :اآلية .]33
وهناك روايات كثرية تشري إىل خطورة وحرمة إزهاق النفس ،ورد عن

حراما».
دما
ً
الرسول« Aال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب ً

«أول ما يقيض الله سبحانه وتعاىل بني الناس يوم القيامة سيقيض يف الدماء».

مكتوبا عىل جبينه
«من أعان عىل دم حرام بشطر كلمة لقي الله تعاىل يوم القيامة
ً

آيس من رمحة الله».
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حق الحياة وحمايته في اإلسالم
« َل َز ُ
وال الدنيا وأهلها أهون عند الله من دم إنسان يسفك من دون حق».

ويف فقهنا اإلسالمي يفتي الفقهاء أنه يف حال أقدم إنسان عىل قتل آخر ،وكان ذلك

بمرأى من ثالث بينهام وكان يقدر عىل دفع جريمة القتل ومل يفعل فحكم هذا الثالث أن

تسمل عينه.

إن الدراسة الواعية للنصوص اإلسالمية ومواقف الرسول Aيف سريته تبني

وبوضوح القيمة الكبرية التي يوليها اإلسالم للحياة.

ولذلك فام تقوم به بعض اجلامعات التكفريية واإلرهابية من إزهاق للنفس

ونسب هذا العمل لإلسالم هو أكرب تشويه لديننا اإلسالمي احلنيف ،وأكرب تشويه لسرية

الرسول Aالداعية إىل السالم وحفظ النفوس واألرواح ،بل هذه اجلامعات هي
من تتحمل العبء واملسؤولية الكربى فيام نشاهده اليوم من هتم لإلسالم والرسول

األكرم Aمحل بعض املتعصبني إىل اإلقدام عىل رسم كاريكاتورات مسيئة لرسولنا
الكريم.A

إن املؤرخني حينام يدرسون سرية الرسول Aوحيصون عدد غزواته ورساياه

يصلون هبا إىل  83غزوة ورسية ،جيدون أن جمموع قتىل احلروب التي خاضها

الرسول Aمن مجيع األطراف :املسلمني واليهود واملرشكني ال يتجاوز يف أعىل رقم عىل
 1400إنسان ،وهو رقم قليل باملقارنة مع قتىل حروب ذلك الوقت.

وما ذلك إال من حرص الرسول Aعىل عدم اللجوء إىل سفك الدماء.

كثريا من
ولكن ما جرى بعد رحيل الرسول Aووصول بني أمية للحكم غري ً

الصورة اإلسالمية املرشقة ،فاألمويون مل تكن للحياة عندهم قيمة يف مقابل الوصول
للسلطة أو املحافظة عىل البقاء فيها ،فهذا مسلم بن عقبة الذي يرسله يزيد عىل رأس

جيش إىل املدينة يقتل يف واقعة احلرة أكثر من عرشة آالف إنسان.

وتعذيبا أكثر من  120ألف إنسان.
صربا
ويبلغ من قتلهم احلجاج بن يوسف ً
ً
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ولذلك فإن أهل البيت Bعندما اختذوا موقف املعارضة هلذه السلطات كان

بدافع احلفاظ عىل روح وتعاليم اإلسالم من االندثار والضياع بسبب هذه السياسات

البعيدة كل البعد عن الروح اإلسالمية.

يقول اإلمام احلسني Eيف وصيته إىل أخيه حممد بن احلنفية« :إنام خرجت لطلب

اإلصالح يف أمة جدي» ،إلصالح هذا الواقع الفاسد ،ومنه احلفاظ عىل قدسية احلياة

وقيمتها التي أهدرهتا سياسات بني أمية الظاملة.

المعرفة وتقدم المجتمع

القطيف :حسين منصور الشيخ

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف الليلة اخلامسة من حمرم  1427هـ والتي

وتقدم املجتمع ،يف حمارضة
ألقاها سامحته يف حسينية (مأتم العدواين) بديب عن :املعرفة ّ

شملت ثالثة حماور:

•املحور األول :أولوية املعرفة يف اإلسالم.

•املحور الثاين :بني املعرفة الدينية واملعرفة الدنيوية.
•املحور الثالث :مسؤولية النهوض املعريف.

وهذه مقتطفات من تلك املحارضة:

المحور الأول� :أولوية المعرفة في الإ�سالم

ليس هناك دين من األديان أو مبدأ من املبادئ أعطى تلك القيمة التي أوالها
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اإلسالم للعلم واملعرفة.

بل إن أكثر األديان -التي حرفت يف كثري من مضامينها -ال تتوافق مع العلم

واملعرفة ،وتقرص اهتامماهتا يف األخالق واألحوال الشخصية وترسخ يف كثري من األحيان
اخلرافة والغيبيات البعيدة كل البعد عن العقل واحلقائق العلمية.

بينام الدين اإلسالمي يويل أمهية كبرية للعلم ،ويكفي للتدليل عىل ذلك أن أول آية
ِ
ِ
نسانَ
نزلت من القرآن تأمر بالقراءة ،يقول تعاىل﴿ :اق َْر ْأ ب ْ
اس ِم َر ِّب َك ا َّلذي َخ َل َق * َخ َل َق الإْ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
نسانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم﴾ [سورة العلق:
م ْن َع َلق * اق َْر ْأ َو َر ُّب َك الأْ كْ َر ُم * ا َّلذي َع َّل َم با ْل َق َل ِم * َع َّل َم الإْ ِ َ
اآليات .]5 – 1
ففي هذه اآليات بعد احلديث عن خلق اإلنسان يتحدث الله سبحانه عن العلم

والتع ّلم.

ومل تكن هذه اآلية الوحيدة التي تتحدث عن العلم ،يقول تعاىل﴿ :قُلْ َهلْ َي ْس َت ِوي
ِ
ِ
ين لاَ َي ْع َل ُمونَ إِ َّنماَ َي َت َذكَّ ر ُأ ْو ُلوا الأْ َ ْلب ِ
اب﴾ [سورة الزمر :اآلية  ،]9وآيات
ين َي ْع َل ُمونَ َوا َّلذ َ
ا َّلذ َ
َ
ُ
أخرى غريها.
وورد عن الرسول Aأنه قال« :أكثر الناس قيمة أكثرهم علماً  ،وأقل الناس قيمة

أقلهم علماً » ،واإلمام عيل Eيقول« :قيمة كل امرئ ما حيسنه».

يقدم العلم عىل العبادة ،كام
وعند املقارنة ـ يف اإلسالم ـ بني العلم والعبادة ّ

ورد ذلك يف كثري من األحاديث النبوية الرشيفة ،يقول« :Aالعلم خري من العبادة»،

وعنه« :Aعامل ينتفع بعلمه خري من عبادة سبعني ألف عابد» ،و«ركعتان يصليهام العامل
خري من سبعني ألف ركعة يصليها اجلاهل».

بل إن الشيخ عباس القمي عندما يتحدث عن أعامل ليلة القدر الكثرية يشري يف

النهاية إىل أن مذاكرة العلم خري من مجيع هذه األعامل.
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المحور الثاني :بين المعرفة الدينية والمعرفة الدنيوية

يتصور البعض عندما تطلق لفظة العلم يف هذه النصوص أن املقصود هبا العلم
قد
ّ

يف املجال الديني فقط ،من علوم الرشيعة واألخالق والعقيدة ،ولكن هذا أمر ال ينطبق
واإلطالق املوجود يف هذه النصوص ،فهي مل حترص العلم وأفضليته يف اجلانب الديني

فقط ،وهذا أمر يمكن إدراكه من خالل فتاوى الفقهاء ،ففقهاؤنا كام يفتون بوجوب

وجوبا كفائيا لتغطية حاجة األمة يف احلصول عىل األحكام الرشعية يوجبون
االجتهاد
ً

سد احتياجات املسلمني يف شتى العلوم الصناعية والطبية ومجيع ما حتتاجه األمة من
ّ

علوم.

أيضا ،فعن الرسول Aأنه
وهناك من النصوص الرشعية ما يؤيد هذا املعنى ً

قال« :العلم علامن :علم األديان وعلم األبدان» ،واإلمام عيل Eيقول« :اكسبوا العلم

يكسبكم احلياة».

وهناك من اآليات القرآنية الكثري التي حتث عىل التأمل يف الطبيعة وأرسار الكون،
نظرونَ إِلىَ الإْ ِبِ ِل كَ ي َ ِ
ِ
َ
ف ُر ِف َع ْت * َوإِلىَ
السماَ ء كَ ْي َ
ف ُخلق ْ
يقول تعاىل﴿ :أ َفلاَ َي ُ ُ
َت * َوإلىَ َّ
ْ
الجْ ِب ِ
ف ُن ِص َب ْت * َوإِلىَ الأْ َ ْر ِ
ض كَ ْي َ
ال كَ ْي َ
ف ُس ِط َح ْت﴾ [سورة الغاشية :اآليات  ،]20 – 17وآيات
َ
غريها.
واألئمة من أهل البيت Bمل ينحرص اهتاممهم بالعلم الديني فقط ،فاإلمام

الصادق Eكام كان يوجه أصحابه للعلوم الدينية كان يوجههم إىل دراسة العلوم

الطبيعية ،منهم ملهم الكيمياء جابر بن حيان ،واملفضل بن عمر يف جمال ترشيح اجلسم
البرشي ،وغريمها.

بل إن احلضارة اإلسالمية عندما بزغت مل ترتك جما ً
علميا إال ودخلته ،وكتبوا يف
ال
ًّ

شتى املجاالت العلمية ،التي استفاد منها الغربيون وبنوا عىل أساسها حضارهتم.
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العالم الإ�سالمي والتقدم المعرفي

ومن املؤسف أن تكون لنا تلك احلضارة العلمية العظيمة ونجد أنفسنا ـ كمسلمني

ـ اليوم متخلفني يف هذا اجلانب ،فليس لنا أي موقع وأي دور يف التقدم التكنولوجي

واملعريف ،وهذا ما جعلنا مستضعفني ًّ
وحمطا لنفوذ اآلخرين.

ّ
ونتحذر من دخول أي منتج وأي اخرتاع
نتهيب
بل األسوأ من ذلك أننا أصبحنا ّ

جديد ،فهذا الشاعر املرصي ينشئ قصيدة عن اهلاتف عندما دخل مرص ،فيقول:
عىل اإلسالم والدنيا السالم

إذا يف السلك قد صار الكالم

سوءا ،ففي حني يبلغ العرب  % 5من
ولو حتدثنا بلغة اإلحصائيات لزاد األمر ً

سكان العامل ،ال يشكل إنتاجهم من املطبوعات أكثر من  % 1.1من اإلنتاج العاملي.

كتابا إىل اللغة العربية ،يف
ويف جمال الرتمجة يرتجم العرب بمجموعهم
سنويا ً 330
ًّ

سنويا  1600كتاب إىل اللغة اليونانية.
حني ترتجم دولة صغرية مثل اليونان
ًّ

وقبل فرتة وجيزة نرش يف وسائل اإلعالم عن أفضل  500جامعة يف العامل ،مل تكن

بينها أي جامعة عربية ،يف حني كانت من بينها مخس جامعات إرسائيلية.

وختلف املسلمني املعريف ليس يف املعرفة الدنيوية فقط ،بل حتى يف التعاليم

أيضا ،يف املبادئ اإلسالمية واألحكام
اإلسالمية البحتة هناك حالة ختلف معريف ً
خصوصا يف املسائل احلديثة واملستجدات العاملية ،التي مل تبحث من الناحية
الرشعية،
ً
الفقهية باملستوى املطلوب.

المحور الثالث :م�س�ؤولية النهو�ض المعرفي

إن حكومات الدول اإلسالمية هي من تتحمل العبء األكرب يف مسألة النهوض

املعريف ،وذلك عن طريق وزاراهتا :الرتبية والتعليم العايل والثقافة واإلعالم وغريها من

الوزارات ،ولكننا جيب أن ال نلقي العبء كله عىل احلكومات ،فنحن كأفراد وجمتمعات
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جزءا من املسؤولية.
نتحمل ً

على الم�ستوى الفردي

بعد انتشار التعليم ،وانتشار وسائل االتصال واملعرفة من املفرتض أنه ال يوجد

وعلميا.
معرفيا
عذر ألحد م ّنا أن ال يثقف نفسه
ًّ
ًّ

ففي املجتمعات الغربية أصبحت مسألة االطالع والقراءة ممارس ًة يومية وال عالقة

هلا باملكان ،يقرؤون يف القطارات والطائرات وحمطات املرتو واألنفاق ،ويف كل مكان،
هامشيا.
أمرا
بينام يف جمتمعاتنا ال زالت القراءة ً
ًّ

ومما يؤسف له أننا يف زياراتنا ملقامات األئمة Bال نتعب أنفسنا بالقراءة واملعرفة

وصانا به أهل البيت Bففي زيارة اإلمام
حول اإلمام الذي نزوره ،وهذا خالف ما ّ

احلسني Eنقرأ يف فضلها« :من زار احلسني Eعارفًا بحقه».

على الم�ستوى االجتماعي

وعىل هذا املستوى جيب أن نعي دورنا كمجتمع ،بحيث يوفر املجتمع ألفراده

إمكانية احلصول عىل الكتاب الديني ويوفر ويدعم الربامج الدينية ،فنحن مسئولون

أن نوصل أمانة نقل الدين والرشع إىل أبنائنا واألجيال التي تعقبنا ،وال يكفي أن ننقله
خصوصا أن هذه
كعادات وتقاليد متوارثة ،بل جيب أن يصاحب ذلك وعي ومعرفة،
ً

األجيال ستواجه حتديات ثقافية وشبهات وتساؤالت وال تستطيع أن تواجهها إال
باملعرفة الدينية السليمة والواعية.

نوجه أبناءنا إىل حتصيل املعرفة الدنيوية ،ألن احلياة ال
ومن جهة أخرى جيب أن ّ

حترتم إال الكفاءات والقدرات العلمية والطاقات املعرفية.

وأهل البيت Bنموذج وقدوة لنا يف هذا املجال ،حيث كانوا يوجهون أصحاهبم

لإلبداع يف شتى املجاالت العلمية ،فهاهي الدولة العباسية عىل عظمتها عندما أراد

512

المعرفة وتقدم المجتمع

أحدا ذا كفاءات وقدرات عالية مل جيد أمامه إال عيل بن يقطني،
هارون الرشيد أن يستوزر ً
ليعينه وزيره األول ،وهو من أتباع أهل البيت.B

خريا من ابن
وكذلك املتوكل العبايس عندما أراد أن يؤدب ولديه مل جيد
ً
مؤدبا ً

أيضا.
السكيت الكويف من أصحاب أهل البيتً B

وكذلك هم أصحاب األئمة Bيكونون دائماً من النخبة والطليعة يف املجتمع

اإلسالمي يف ذلك الوقت.

احترام المقدسات الدينية بين الشعوب

القطيف :حسين منصور الشيخ

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف الليلة السادسة من حمرم  1427هـ والتي

ألقاها سامحته يف حسينية (مأتم احلاج نارص) بديب عن« :احرتام املقدسات الدينية بني

﴿و َ
ال َت ُس ُّبو ْا
الشعوب» ،وذلك يف حمورين انطلق فيهام من خالل اآلية القرآنية الكريمةَ :
ون ِ
ا َّل ِذين ي ْدعونَ ِمن ُد ِ
الله ف ََي ُس ُّبو ْا الل َه َع ْد ًوا بِغَ يرْ ِ ِع ْل ٍم كَ َذلِ َك َز َّي َّنا لِ ُك ِّل ُأ َّم ٍة َع َم َل ُه ْم ُث َّم إِلىَ
َ َ ُ
َربهِّ ِم َّم ْر ِج ُع ُه ْم ف َُي َن ِّب ُئ ُهم بِماَ كَ ا ُنو ْا َي ْع َم ُلونَ ﴾ [سورة األنعام :اآلية .]108
وهذه مقتطفات من املحارضة:

في البدء

نعيش هذه األيام أجواء صاخبة بسبب اإلساءة التي ارتكبتها بعض وسائل اإلعالم

يف الغرب جتاه شخصية الرسول الكريم ،Aحيث نرشت بعض الرسوم الساخرة تنال
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من مكانة الرسول ،Aرسولنا الذي يمثل أعىل درجات الفضل والكامل والقرب من
الله تعاىل ،فهو خاتم األنبياء Bوأفضلهم ،وبالتايل هو أفضل البرش.A

ومن املؤسف أن هذا األمر مل يقترص عىل صحيفة واحدة وبلد واحد ،بل بدأت

صحف أوروبية تتضامن مع هذه الصحيفة حتت عنوان محاية حرية التعبري .وبسبب

هذا فإنه من الطبيعي أن تظهر ر ّدات فعل من مجاهري األمة اإلسالمية ومؤسساهتا

جتاه هذه املامرسات ،وهذا أقل ما يمكن أن يفعله املسلمون للدفاع عن مقام الرسول
األعظم .A

لذلك وجدنا من املناسب التطرق إىل مسألة الدين ومكانته يف حياة اإلنسان،

ومسألة احرتام اخلصوصيات واملقدسات الدينية.

المحور الأول� :أ�صالة الدين وقدا�سته في حياة الإن�سان

كل إنسان ـ يف الغالب ـ له انتامؤه الديني واملذهبي ،فالدين حالة فطرية لدى

اإلنسان ،يقول املؤرخ اإلغريقي (بلوتاك) « :قد جتد يف التاريخ مد ًنا بال أسوار ومد ًنا بال

ملوك ومد ًنا بال ثروات ومد ًنا بال مسارح ،ولكنك لن جتد مدينة بال معبد أو بال ديانة».

والدين مهم يف حياة اإلنسان ،وذلك أن اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي

زوده الله بنعمة العقل ،فهو الوحيد الذي يتساءل حول ما حييط به من شؤون الطبيعة
ّ
والوجود :كيف وجد؟ ومن أوجده؟ وملاذا أوجده؟ وإىل أين يميض؟ وما هو مصريه؟

وما هي العالقة بينه وبني خالقه؟

يتمسك به اإلنسان من
إن هذه التساؤالت ّ
تلح وتسكن داخل كل إنسان ،وما ّ

إجابات عن هذه األسئلة هو ما نسميه «الدين».

يقدم األجوبة
حائرا يف هذه األسئلة وأجوبتها بعث له من ّ
ولكي ال يظل اإلنسان ً

الصحيحة ،وهم األنبياء والرسل ،ولكن ليس بالرضورة أن يتبع اجلميع هؤالء األنبياء،
فهناك من الناس من يتشبث بإجاباته املوروثة وإن كانت ً
خطأ.

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8
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كيف ي�صل الإن�سان �إلى دين؟
غالبا ما يكون الدين
إن الله قد بعث األنبياء إلبالغ الدين الصحيح للناس ،ولكن ً

أمرا متوار ًثا ،يأخذه من البيئة التي يعيش فيها ،وهذا مفاد احلديث النبوي الرشيف« :كل
ً
مولود يولد عىل الفطرة ،حتى يكون أبواه مها اللذان هيودانه أو ينرصانه».

يرتبى يف وسط عائلة ،حتاول هذه العائلة من البداية تقديم
وذلك ألن كل إنسان ّ

إجابات عن أسئلته ،وحتاول أن تكسب هذه اإلجابات صفة القداسة .ومن خالل هذه
األجواء يتوارث الناس أدياهنم وحيتفظون هبا ،ما مل حيدث أمران:

األول :ظهور دعوات واجتاهات جديدة تقوم عىل رفض املعتقدات املوروثة يف

املجتمع ،بحيث تستقطب هذه الدعوات بعض أفراد املجتمع ،فيعتنقوهنا .وبالطبع

سيكون يف كل جمتمع َم ْن سيعارض هذه الدعوات ،ولو كانت ح ًّقا ،ويتمسكون
بالقديم.
الثاين :أن اإلنسان يكون عىل درجة من الوعي وحرية التفكري بحيث يتجاوز البيئة

أصح منه،
التي يعيش فيها ،فيبحث إىل أن يقتنع بام تربى ونشأ عليه أو أن جيد ما هو
ّ

فالعقائد ال تقليد فيها.

سواء كان متوار ًثا أو ُمع َت َنقًا حدي ًثا من الطبيعي أن يدافع عنه أصحابه
والدين
ً

ويقدسونه ،مهام كان هذا الدين ومعتقداته وطقوسه حمملة باألساطري والغيبيات
واخلرافات التي ربام ال تتوافق مع العقل ومكتشفات العلم.

المحور الثاني :االحترام المتبادل للمقد�سات

أمرا قائ ًام،
مع تطور احلياة أصبح التواصل والتداخل بني البرش مع بعضهم البعض ً

خصوصا مع تطور وسائل االتصال احلديثة ،كالفضائيات وشبكة اإلنرتنت ،التي حولت
ً
العامل إىل قرية صغرية ،جيتمع فيها البرش بشتى أنواعهم وانتامءاهتم واعتقاداهتم املختلفة.

فكيف ينبغي أن تكون العالقة بني أبناء البرش؟
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ّ
الشك أن املؤمن بدين معينّ يرى أحقية ما يدين به ،وبطالن دين اآلخرين
بد لنا من
ومعتقداهتم املخالفة ،ولكن ليس معنى هذا أن يلغي كل منا اآلخر ،بل ال ّ
التعايش ،فمسألة التصارع واللجوء إىل وسيلة السباب والشتائم بسبب االنتامء الديني

﴿و َ
ال َت ُس ُّبو ْا
أمر مرفوض ،يرفضه العقل و الرشع ،فالله تعاىل يقول يف اآلية الكريمةَ :
ون ِ
ا َّل ِذين ي ْدعونَ ِمن ُد ِ
الله ف ََي ُس ُّبو ْا الل َه َع ْد ًوا بِغَ يرْ ِ ِع ْل ٍم﴾ ،فهذه اآلية تشري إىل منطق
َ َ ُ
عقالئي ،فعندما تتعرض ملقدسات اآلخرين سيستثريهم هذا األمر ،فيسبوا مقدساتك

بجهل منهم.

يقول اإلمام عيل بن أيب طالب« : Eاجعل نفسك ميزان ًا فيام بينك وبني غريك»،

وورد يف احلديث« :عامل الناس بام حتب أن يعاملوك به».

واللجوء إىل أسلوب السب والشتم للمخالف أمر يرفضه اإلسالم ،ألنه:

التعرض ملقدسات ومعتقدات املسلمني.
أو ًال :سيو ّلد ر ّدة فعل تكون ً
سببا يف ّ

وثانيا :ألنه ال يوصل إىل نتيجة غري التباغض والتشاحن ،وجيعل الطرف اآلخر
ً

تعصبا ضد املسلم.
تعصبا ملذهبه ومعتقده ،وأكثر
أكثر
ً
ً

خصوصا أن السباب والشتم هي وسيلة العاجز ،ومن ال يملك دلي ً
ال وحجة عىل
ً

جمرد الشعارات.
معتقداته ،واإلسالم قائم عىل الربهان واإلقناع ،وليس عىل ّ
ويف هذه النقطة يروى أنه عندما دخل النبي Aمكة فا ًحتا ،كان فيها عكرمة بن أيب
جهل ،فعندما علم عكرمة بدخول الرسول هرب خوفًا من أن يمسه املسلمون بسوء،

ألنه ابن أيب جهل عدو الرسول .Aولكن زوجته أتت الرسول Aتستأمنه عىل حياة

زوجها ،فأعطاها الرسول Aاألمان ،فذهبت تطلبه ،فأتى معها إىل مكة .وقبل أن يصال
مهاجرا ،فال تسبوا
إىل مكة التفت الرسول Aإىل أصحابه وقال هلم« :سيأتيكم عكرمة
ً
السب ُي ْؤ ِذي الحْ َ َّي و َ
ال َي ْب ُلغ».
أباه ،فإن
َّ
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القطيف :حسين منصور الشيخ

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف الليلة السابعة من حمرم  1427هـ التي ألقاها

سامحته يف حسينية (مأتم العدواين) بديب عن« :اختالف الرأي والعالقات اإلنسانية»،
ِ
ين
وذلك يف حمورين انطلق فيهام من خالل اآليتني القرآنيتني﴿ :ال َي ْن َهاكُ ُم ُ
الله َع ِن ا َّلذ َ
ين َولمَ ْ يخُ ِْر ُجوكُ م ِّمن ِد َي ِ
الد ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن الل َه يحُ ِ ُّب
لمَ ْ ُيقَاتِ ُلوكُ ْم فيِ ِّ
اركُ ْم َأن َتبرَ ُّ ُ
ِ
ين َو َأ ْخر ُجوكُ م ِّمن ِد َي ِ
الد ِ
اه ُروا
ين َقا َت ُلوكُ ْم فيِ ِّ
المْ ُ ْق ِس ِط َ
ني * إِ َّنماَ َي ْن َهاكُ ُم ُ
اركُ ْم َو َظ َ
الله َع ِن ا َّلذ َ
َ
َعلىَ إِ ْخر ِ
اج ُك ْم َأن َت َو َّل ْو ُه ْم َو َمن َي َت َولهَّ ُ ْم ف َُأ ْو َلئِ َك ُه ُم َّ
الظالمِ ُونَ ﴾ [سورة املمتحنة :اآليتان .]9 - 8
َ
وهذا بعض ما طرحه سامحته يف املحارضة:

المحور الأول :واقع االختالف وم�شروعيته

كل إنسان حيمل فكرة فإنه يعتقد أهنا األصوب واألصح ،دينية كانت أو سياسية
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أو يف املجال االجتامعي أو يف املجال املعريف ،ويتمنى لو أن الناس عىل فكرته ومعتقده،
ولكن طبيعة البرش تقتيض االختالف والتنوع حتى يف جمال األذواق واألمزجةٌّ ،
فكل له

مزاجه وذوقه الذي يتميز به عن اآلخرين.

�أ�سباب االختالف بين الب�شر

ويرجع اختالف الناس فيام بينهم إىل عدة أسباب ،منها:

عامل املدارك واألفهام واملستوى املعريف لدى اإلنسان الذي خيتلف من إنسان

آلخر ،فإن نتاج تفكري كل إنسان قد خيتلف عن نتاج تفكري اآلخرين ،ولذلك ال نجد

اختالفًا يف سلوك قطيع من احليوانات ،وذلك لعدم متتعهم بالقدرة الفكرية والعقلية.

بينام اإلنسان بسبب اختالف مستويات الفهم واإلدراك بينه وبني اآلخرين ينشأ

االختالف والتنوع بينهم ،فهذا القرآن الكريم حيدثنا عن نبيني من األنبياء خيتلفان يف

املوقف بسبب اختالف املستوى املعريف لدى كل منهام ،وذلك يف قصة نبي الله موسى

واخلرض Cالواردة يف سورة الكهف.

املصالح اخلاصة فردية أو فئوية ،ففي كثري من األحيان تتبنى بعض املجموعات

رفع بعض الشعارات واألفكار وحتافظ عليها ألهنا حتفظ مصاحلها ،بينام األفكار املغايرة
اس َت ْي َق َن ْت َها َأنفُ ُس ُه ْم
هتدد هذه املصالح ،ويف هذا الصدد يقول الله تعاىلَ :
﴿و َج َح ُدوا بهِ َ ا َو ْ
ُظلْماً َو ُع ُل ًّوا﴾ [سورة النمل :اآلية .]14
اختالف البيئات ،فكل بيئة هلا عاداهتا وتقاليدها ومناخاهتا وتارخيها وثقافتها التي
تؤثر عىل فكر واعتقاد اإلنسان ،ولذلك فإن أبناء كل بيئة قد ختتلف معتقداهتم وأفكارهم

عن أبناء البيئة املغايرة.

المحور الثاني :احترام العالقات الإن�سانية

يف خصوص مسألة العالقات اإلنسانية هناك من حيمل عقلية منغلقة ،بحيث يطلب
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وي ْس ِق ُط من االعتبار كل
من اجلميع أن حيمل نفس فكره ومعتقده يف كل ما يؤمن ويعتقدُ ،
من خيتلف معه يف الرأي أو يف املعتقد والديانة ،وينسب هذا إىل الدين وامللة.

بينام حيدثنا تارخينا اإلسالمي أن اإلسالم ال يرفض التعايش مع أبناء الديانات

املخالفة ،بل التعايش هو األمر الطبيعي .والرصاع أو النزاع ال حيدث بني أصحاب

الديانات إال يف حاالت غري طبيعية وعدوانية متارسها طائفة ضد أخرى ،أما يف احلاالت
ِ
ين
مسوغ رشعي للمشاحنة والتباغض ،يقول تعاىل﴿ :ال َي ْن َهاكُ ُم ُ
الله َع ِن ا َّلذ َ
العادية ال ّ
ين َولمَ ْ يخُ ِْر ُجوكُ م ِّمن ِد َي ِ
الد ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن الل َه يحُ ِ ُّب
لمَ ْ ُيقَاتِ ُلوكُ ْم فيِ ِّ
اركُ ْم َأن َتبرَ ُّ ُ
ني﴾ ،فاآلية تعرب عن العالقة بني املسلم ومن خيالفه ِ
ب «الرب» ،وهي نفس اللفظة
المْ ُ ْق ِس ِط َ
التي يستعملها القرآن الكريم يف العالقة التي جيب أن تقوم بني اإلنسان ووالديه.
﴿و َ
اءه ْم﴾ [سورة األعراف:اآلية]،
اس َأ ْش َي ُ
ويف آية أخرى يقول تعاىلَ :
ال َت ْب َخ ُسو ْا ال َّن َ
سواء أشياءهم املادية أو املعنوية.
ض النظر عن معتقده
فالقيمة األساس التي يوليها اإلسالم لإلنسان
عموما وبِغَ ِّ
ً
ِ
اهم ِّم َن
﴿و َلق َْد كَ َّر ْم َنا َبني آ َد َم َوحمَ َ ْل َن ُ
اه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َن ُ
هي :الكرامة ،يقول تعاىلَ :
ِ
َّ ِ
ري ممِّ َّن َخ َل ْق َنا َتف ِ
ْضي ً
ال﴾ [سورة اإلرساء :اآلية .]70
الط ِّي َبات َوف ََّض ْل َن ُ
اه ْم َعلىَ كَ ث ٍ ْ
والرسول Aكان يرشد املسلمني إىل هذه النقطة من خالل توجيهاته الرشيفة،

يروى عنه Aأنه قال:

كنت أنا حجيجه
«من ظلم
ً
معاهدا أو ك َّلفه فوق طاقته أو انتقصه شي ًئا من حقه ُ
يوم القيامة».

«من آذى ذمي ًا فقد آذاين».

ويروى أن جنازة مرت والرسول Aجالس بني أصحابه ،فوقف النبي هلا،

فاستغرب املسلمون منه ذلك قائلني :إنه هيودي يا رسول الله؟! فقال : Aأو ليست

َنفْسا؟!
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والتعاليم األخالقية اخلاصة بالتعامل مع اآلخرين مل تكن تفرق بني مسلم وغري

مسلم ،فالرب بالوالدين واجب وإن كانا مرشكني .والتعامل باحلسنى مع اجلار والتوايص

به مطلوب وإن كان غري مسلم ،وكذلك الرحم ،واملصاحب يف السفر ،واإلحسان إىل
الضعفاء من الناس ،كل ذلك ال يميز اإلسالم فيه بني املسلم وغري املسلم.

بل إن القرآن الكريم يمدح أهل البيت Bيف سورة اإلنسان بأهنم يطعمون من بني

من يطعمون :األسري ،واألسري يف ذلك الوقت هو أسري حرب مع غري املسلمني ،ومع

ذلك كان أهل البيت Bحيسنون إليه.

ثقافة االجتهاد يف العمل

القطيف :تركي مكي علي

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف الليلة الثامنة من موسم املحرم 1427هـ

والتي ألقاها سامحته يف حسينية (مأتم احلاج نارص) بديب عن ثقافة االجتهاد يف العمل،

يف حمارضة شملت ثالثة حماور:

املحور األول :مهمة اإلنسان يف احلياة.

املحور الثاين :بني العقيدة والعمل.

املحور الثالث :االجتهاد وإتقان العمل.
مقتطفات من تلك املحارضة:
وهذه
ٌ

المحور الأول :مهمة الإن�سان في الحياة.

جيب أن يتساءل اإلنسان عن مهمته يف احلياة ،وعن سبب وجوده فيها ،فهل أن
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وجوده وجود عبثي؟ فحاشا الله تعاىل عن ذلك ،يقول تعاىلَ :
﴿أف ََح ِس ْب ُت ْم َأ َّنماَ َخ َل ْق َناكُ ْم
َع َبث ًا َو َأ َّن ُك ْم إِ َل ْي َنا ال ُت ْر َج ُعونَ ﴾ [سورة املؤمنون :اآلية .]115
فام هو دور اإلنسان يف احلياة ،وما هي مهمته؟
البعض من الناس يتصور أنه جاء للحياة حتى يستلذ ،فكـأنام اللذة واالستمتاع

هو هدف احلياة ،وهذا خطأ كبري .فالله تعاىل إنام خلق اإلنسان يف هذه احلياة ليكون
﴿و َما َخ َل ْق ُت الجْ ِ َّن َو ِ
نس إِ َّ
ال لِ َي ْع ُب ُدون﴾ [سورة الذاريات :اآلية .]56
خاضع ًا إلرادته تعاىلَ :
اإل َ
ويتجىل هذا اخلضوع يف سلوك اإلنسان وعمله ،ولذلك يقول تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق المْ َ ْو َت
َوالحْ َ َيا َة لِ َي ْب ُل َوكُ ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َم ً
ور﴾ [سورة امللك :اآلية .]2
ال َو ُه َو ا ْل َع ِز ُيز ا ْلغَ فُ ُ
فمهمة اإلنسان يف احلياة العمل ،وأن يصل إىل اختيار أفضل العمل ،وأما باقي متع
احلياة من اللذة واألكل والرشاب فإنام هي وسائل الستمرار اإلنسان يف احلياة ،ويف ذلك

يكمن الفارق بني اإلنسان وسائر املخلوقات ،فاإلنسان الذي يعيش حيا ًة استهالكية،
ال كَ َ
يأخذ دون أن ُيعطي ،إنام يعيش حياة كحياة احليوانات ،يقول تعاىل﴿ :إِ ْن ُه ْم إِ َّ
األ ْن َعا ِم
َبلْ ُه ْم َأ َض ُّل َسبِي ً
ال﴾ [سورة الفرقان :اآلية .]44
عىل اإلنسان أن ُيدرك أن مهمته يف احلياة هي اإلنجاز والعمل ،وليس جمرد الراحة
الق ِ
ادح إِلىَ رب َك كَ ْدح ًا فَم ِ
ِ
﴿يا َأ َ ا ِ
يه﴾ [سورة االنشقاق :اآلية .]6
َ ِّ
نسانُ إِ َّن َك كَ ٌ
ُ
اإل َ
واالستمتاع َ :يهُّ
ملاذا؟
أو ًال :إلعامر الكون.

باعتبار أن العمل مهمة ووظيفة اإلنسان يف هذه احلياة ،لذلك سخر الله تعاىل
الكون لإلنسان ،حتى يعمر اإلنسان الكون من خالل عمله﴿ ،الله ا َّل ِذي َخ َل َق السمو ِ
ات
ُ
َّ َ َ
ض و َأ َنز َل ِمن السماَ ِء ماء ف ََأ ْخرج بِ ِه ِمن ال َّثمر ِ
َو َ
ات ِر ْزق ًا َل ُك ْم َو َس َّخ َر َل ُك ْم الْفُ ْل َك
األ ْر َ َ
ْ َّ َ ً
َ َ
ْ َ َ
لِ َت ْج ِر َي فيِ ا ْلب ْح ِر بِ َأ ْم ِر ِه َو َس َّخر َل ُكم َ
س َوا ْلق ََم َر َدائِ َبينْ ِ َو َس َّخ َر
ار * َو َس َّخ َر َل ُك ْم َّ
األ َهن َ
الش ْم َ
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
وها إِ َّن
وه َوإِ ْن َت ُع ُّدوا ن ْع َم َة الله ال تحُ ْ ُص َ
ار * َوآ َتاكُ ْم م ْن كُ ِّل َما َس َأ ْل ُت ُم ُ
َل ُك ْم ال َّل ْي َل َوال َّن َه َ
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ِ
َّار﴾ [سورة إبراهيم :اآليات  .]34-32ويقول تعاىل يف تأكيد اهلدف من ذلك:
نسانَ َل َظ ُل ٌ
وم كَ ف ٌ
اإل َ
﴿ه َو َأنشَ َأكُ م ِم ْن َ
األ ْر ِ
اس َت ْع َم َركُ ْم ِف َيها﴾ [سورة هود :اآلية .]61
ُ
ض َو ْ
ْ
فالله تعاىل ُيريد من اإلنسان إحياء األرض ال أن تبقى األرض ميتة ،ولذلك هناك
قاعدة فقهية :األرض هلل وملن أحياها.

وهلذا ورد احلث الكثري عىل إعامر الكون ،وعىل أن اإلنسان عليه أن ال يتوانى

عن القيام بأي عمل يستطيعه إلعامر الكون وإعامر احلياة ،قال رسول الله« : Aما من
إنسان ،أو هبيمةٌ  ،إال كتب الله له
طري أو
ٌ
مسلم يغرس غرس ًا ،أو يزرع زرع ًا ،فيأكل منه ٌ
به صدقة» .ويف حديث آخر ،يقول فيه« : Aإذا قامت القيامة عىل أحدكم ويف يده فسيلة

ُيريد أن يغرسها ،فليغرسها وال يقول قد قامت القيامة» ،وهذا ُيشجعنا عىل العمل ،وعىل
إعامر الكون واالستفادة من ثرواته.

ثاني ًا :لكي تتبلور طاقات اإلنسان وكفاءاته من خالل العمل.

ألن الكفاءات والطاقات ال تتبلور بالنوم والكسل ،وإنام يتحقق ذلك بالعمل،

لذلك ورد عن أمري املؤمنني Eأنه قال« :من يعمل يزدد قوة» .البعض يميل إىل الدعة
والراحة ،وغاف ً
ال عن أن الفراغ هو التعب ،ألن اإلنسان الذي يعيش الفراغ والبطالة

ويبتىل باألمراض ،والطب احلديث يؤكد هذا املعنى ،ألن من أهم
يعيش حيا ًة سلبيةُ ،
أسباب أمرض السكري والكلسرتول وأمراض الدم أهنا ناجتة لطبيعة احلياة التي سادها
السكون والركون للدعة .يقول أحد الشعراء:
إن احلقيقة قالت وهي صادقة

فيام تقول بأن الراحة التعب

ثالث ًا :لتحقيق الثواب واجلزاء عند الله تعاىل يف الدنيا واآلخرة.

المحور الثاني :بين العقيدة والعمل.

البعض من الناش يشعرون بارتياح وبثقة واطمئنان ألهنم يؤمنون بالدين الصحيح
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أمر سليم ،فهذه نعمة اهلداية﴿ :الحْ َ ْم ُد للِهَّ ِ ا َّل ِذي َه َدانَا لهِ َ َذا َو َما
والعقيدة الصحيحة ،وهذا ٌ
ِ ِ
الله﴾ [سورة األعراف :اآلية .]43
كُ َّنا ل َن ْه َتد َي َل ْوال َأ ْن َه َدانَا ُ
لكن هناك خطأ واشتباه حيصل عند بعض هؤالء الناس إذ يتصورون أن العقيدة
ٌ
ويفرتض أن اإلنسان كلام
بديل عن العمل ،ولكن احلقيقة هي أن العقيدة دافع للعملُ ،

كانت عقيدته أصح كان عمله أفضل.

فإذا ما رأينا أناس ًا يؤمنون بالدين الصحيح والعقيدة الصحيحة ،ولكن ينقصهم

العمل ،هنا جيب أن نعلم أن هناك خل ً
ال يكمن يف أهنم مل يفهموا العقيدة بالشكل الصحيح،

أو أهنم مل يلتزموا هبا االلتزام الصحيح .وأكرب دليل عىل ذلك أن آيات القرآن الكريم

دائ ًام تقرن بني اإليامن والعمل الصالح ،والقرآن يضم أكثر من سبعني آية يف هذا االجتاه:
اإلنسانَ َل ِفي ُخ ٍ * إِ َّ ِ
لحِ ِ
ِ
ِ
اص ْوا
ال ا َّلذ َ
الصا َ ات َو َت َو َ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ
﴿ َوا ْل َعصرْ ِ * إ َّن ِ َ
سرْ
بِالحْ َ ِّق و َتواصوا بِالص ِ﴾ ،والصاحلات :مفهوم عام يشمل كل ٍ
يشء خيدم احلياة والناس،
َّ برْ
َ َ َ ْ
ِ
ٍ
ين َآم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا
﴿و َع َد ُ
الله ا َّلذ َ
ويؤدي باإلنسان إىل إعامر الكون .ويف آية أخرىَ :
الصالحِ َ ِ
ات َليس َت ْخ ِل َف َّن ُهم فيِ َ
األ ْر ِ
ض﴾ [سورة النور :اآلية  ،]55واالستخالف يف األرض
َّ
َْ
يعني أن يكون املؤمنون هم اجلهة البارزة واملسيطرة يف العامل ،وال يتحقق ذلك إال عن

مقرتن باإليامن فاالستخالف ال
طريق اإليامن والعمل الصالح ،أما إذا مل يكن هناك عمل
ٌ

يتحقق ،بل يكون وضع املؤمنني عىل العكس من ذلك متام ًا.
ولذلك اآليات الكريمة تحُ رض املؤمنني و ُتشجعهم وتستثريهم بأن يكونوا
﴿و َأ ْن ُتم َ
ني﴾ [سورة آل عمران :اآلية
األ ْع َل ْونَ إِ ْن كُ ْن ُت ْم ُم ْؤ ِمنِ َ
متفوقني عىل اآلخرين يف عملهمْ َ :
اس َت ْأمرونَ بِالمْ َعر ِ
 .]139ويقول تعاىل﴿ :كُ ْن ُتم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِل َّن ِ
وف َو َت ْن َه ْونَ َع ْن المْ ُ َ
نك ِر
ُْ
ُُ
ْ
و ُتؤ ِم ُنونَ بِ ِ
الله﴾ [سورة آل عمران :اآلية .]110
َ ْ
فعىل اإلنسان املؤمن أن ال يرىض عىل نفسه بأن يكون متخلف ًا يف حياته ،وواقع األمة

واقع غري طبيعي ،إذ إن األمم األخرى تتقدم وتتطور ،واألمة تعيش
اإلسالمية اليوم هو ٌ
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عىل إنجازات اآلخرين ،بينام كانت األمة اإلسالمية يف املايض رائدة احلضارة والتقدم يف

حني كان الغرب يعيش حياة الظالم ،وهو الواقع الذي ينبغي أن تعيشه األمة .هذه احلالة

ينبغي أن تدفعنا ملراجعة أنفسنا ،فهل نفهم ديننا الفهم الصحيح؟

ومشكلتنا احلقيقة تكمن يف ختلينا عن اإلنتاج والعمل ،ال لنقص فينا ،بل عىل

العكس نمتلك من اخلريات ما يمتلك غرينا يف العامل ،وكام يقول اإلمام عيل( :Eالقوم

ٌ
رجال أمثالكم) ،فلامذا يتقدمون ونحن نتخلف؟ ملاذا ال نستفيد من الثروات املوجودة

يف بالدنا؟

تقول التقارير :عىل مستوى البالد العربية ( )%10من األرايض الصاحلة للزراعة

ُتستثمر يف األرايض العربية ،ثروة األمطار يف البالد العربية تستفيد منها بمقدار ()%15
فقط ،وتستفيد املنطقة اخلليجية من املخزون السمكي بمقدار ( )%14فقط ،والباقي

ُيستورد من اخلارج .والسبب يف عدم استفادتنا من الثروات هو أن اآلخرين يعملون

ونحن ال نعمل.

وفرص احلياة متساوية ،فالله تعاىل جعل الفرص متساوية أمام الناس ،يقول تعاىل:
الء ِمن ع َط ِ
ال ُن ِم ُّد ه ُؤالء وه ُؤ ِ
اء َر ِّب َك َو َما كَ انَ َع َط ُاء َر ِّب َ
﴿كُ ًّ
ك محَ ْ ُظور ًا﴾ [سورة اإلرساء:
َ َ
َ
ْ َ
اآلية .]20
ومع األسف فنحن انشغلنا بأشياء جانبية وبالتايل تقدم اآلخرون علينا ،فالكون

يسري ضمن سنن ،فمن عمل هبا تقدم ،ومن انشغل عنها ختلف.

فالعقيدة الصحيحة جيب أن تكون دافع ًا نحو العمل والعطاء ،وليست بديلة عن

نسري به حياتنا ألن
العمل والتحرك ،كام هو حال أغلب املسلمني ،فأصبحنا ال نمتلك ما ّ
كل ٍ
يشء بيد اآلخرين.

المحور الثالث :االجتهاد و�إتقان العمل.

نرى أن النصوص والتعاليم اإلسالمية ُتشجع اإلنسان املؤمن عىل العمل والعطاء،
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وتؤكد النصوص يف نفس اإلنسان املؤمن بأن العمل هو الذي يصنع واقع اإلنسان يف
الدنيا واآلخرة ،يقول تعاىل﴿ :ولِ ُك ٍّل درج ٌ ممِ ِ
﴿و َأ ْن
ََ َ
ات َّا َعم ُلوا﴾ [سورة األحقاف :اآلية َ ،]19
َ
َلي ِ
إلنس ِ
ان إِ َّ
ال َما َس َعى﴾ [سورة النجم :اآلية  .]39ويقول اإلمام عيل« :Eإنكم إىل إعراب
سل ِ َ
ْ َ
أعاملكم أحوج منكم من إعراب أقوالكم» ،وعنه Eأنه قال« :الرشف عند الله تعاىل
بحسن األعامل ال بحسن األقوال».

والنصوص ُتشجع عىل العمل يف خمتلف املجاالت :العبادي واالجتامعي والعلمي،

فاإلنسان إنام جاء للدنيا من أجل العمل ،فعليه أن ال يجُ مد طاقاته وكفاءاته.

وعىل الشباب أن يعرفوا أن مستقبل األوطان واملجتمعات يعتمد عىل كفاءاهتم

ٌ
مسؤول عن كل ساعة
فرط الشاب يف وقته وعمره ،فأنت
ونشاطهم ،فليس صحيح ًا أن ُي ّ
من ساعات العمر واحلياة ،فعليك أن ُتطالب نفسك باإلنجاز والعمل وأن ترى سرية
األولياء من األنبياء واألئمة ،فسريهتم كانت مشبع ًة باإلنجاز وإتقان العمل.

ويف سرية املصطفى Aأنه بعد أن نزل عليه الوحي قلّ نومه ،وق ّلت راحته ،حتى

إن أم املؤمنني خدجية Fتقول له يا رسول الله أال ترتاح ،فأجاهبا :مىض وقت النوم يا
شدة العبادة ،وحينام قيل له :ملاذا تجُ هد
تورمت قدما رسول الله Aمن ّ
خدجية .وقد ّ
نفسك يف العبادة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال :Aأوال أكون

عبد ًا شكور ًا .وسئلت أم املؤمنني عائشة :ما يصنع الرسول Aيف داره؟ قالت :يعني
أهله ،حيلب الشاة ويكنس البيت وخييط الثوب.

وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eكانت حياته ملحمة من العمل ،يف العبادة

والشجاعة والعلم والعمل املادي ويف خمتلف املجاالت ،فقد ورد أنه أعتق ()1000

كد يمينه .وهكذا بقية األئمة (صلوات الله وسالمه عليهم أمجعني).
مملوك من ّ

فمطلوب من اإلنسان أن يجُ هد نفسه يف العمل ويدع جانب ًا النوم والكسل ،فقد
ٌ

ورد عن رسول الله Aأنه قال« :النوم أخو املوت» ،وعنه« : Aإياكم وكثرة النوم
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فإهنا ُتفقركم يوم القيامة» ،وعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :كثرة النوم منقصة للدين
والدنيا»؛ فالنوم بمقدار احلاجة والرضورة.

فعلينا أن نستفيد من حياتنا وأوقاتنا كام استفاد األولياء والصاحلون من حياهتم

وركزوا جهودهم حتى يف آخر اللحظات والساعات ما كانوا يرتكون العمل واالجتهاد،

وهذا كان دأب أنصار أيب عبد الله احلسني.E

العالقة مع اهلل والعالقة مع الناس

القطيف :حسين منصور الشيخ

حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف الليلة التاسعة من حمرم  1427هـ والتي

ألقاها سامحته يف حسينية (مأتم العدواين) بديب عن« :العالقة مع الله والعالقة مع
الناس» ،وذلك يف حمورين انطلق فيهام من خالل اآلية القرآنية الكريمة﴿ :وقُل ِّل ِعب ِ
ادي
َ
َ
ِ
إل ْنس ِ
ان َع ُد ًّوا ُّمبِي ًنا﴾
الش ْي َطانَ َي َنز ُغ َب ْي َن ُه ْم إِ َّن َّ
َيقُ و ُلو ْا ا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َّ
الش ْي َطانَ كَ انَ ل ِ َ
[سورة اإلرساء :اآلية .]53

وهذه مقتطفات من املحارضة:

المحور الأول :التد ّين والمعاملة مع النا�س

إن الدين له مهمتان رئيستان يف حياة اإلنسان:

يتعرف اإلنسان إىل
األوىل :تنظيم العالقة مع الله سبحانه وتعاىل ،وذلك عندما ّ
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﴿و َلق َْد َب َع ْث َنا فيِ كُ ِّل ُأ َّم ٍة َّر ُسو ً
ال َأ ِن ْاع ُب ُدو ْا الل َه
خالقه وخيضع له ويتقيه ،يقول تعاىلَ :
اج َتنِ ُبو ْا َّ
وت﴾ [سورة النحل :اآلية  ،]36ويتمثل هذا اجلانب يف الدين يف ترشيعاته
الطاغُ َ
َو ْ
العبادية من الصالة والصوم وسائر العبادات.

املهمة الثانية :تنظيم العالقة مع الناس ،يقول تعاىلَ ﴿ :لق َْد َأرس ْل َنا رس َل َنا بِا ْلبي َن ِ
ات
ْ َ ُ ُ
َ ِّ
ِ
ِ
ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِط﴾ [سورة احلديد :اآلية  ،]25ففي هذه اآلية
َو َأ َنز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْلك َت َ
اب َوالمْ َيزانَ ل َيقُ َ
وم ال َّن ُ
إشارة واضحة أن من أهداف بعثة األنبياء إقامة العدالة بني الناس.
واملتدين هو من يلتزم هباتني املهمتني ،بأن ينضبط بضوابط الرشع يف تنظيم عالقته

مع اخلالق جلّ وعال ،وأن ينضبط بضوابط الرشع والدين يف طريقة تعامله مع الناس،
فالدين ليس طقوس ًا عبادية فقط ،بل هو مزيج من اخلضوع والتذلل هلل سبحانه ويف نفس
الوقت حسن التعامل واألدب مع اآلخرين.

بل إن هناك نصوصا كثرية تؤكد أن تأدية حقوق الناس هلا أولوية ،حتى عىل أداء

حق الله سبحانه وتعاىل ،كام ورد يف ذلك عن أمري املؤمنني Eقوله« :فجعل حقوق عباده

مقدمة عىل حقوقه».
ّ

وقوله« :Eأال وإن الظلم ثالثة ،فظلم ال يغفر وظلم ال يطلب وظلم مغفور

ال يرتك ،فأما الظلم الذي ال يغفر فالرشك بالله ،وأما الظلم الذي ال يطلب فهو ظلم

اإلنسان نفسه عند اهلنات ،وأما الثالث فظلم العباد لبعضهم البعض».
أجر
يت عىل حسك السعدان
ً
وورد عنه Eأنه كان يقول« :والله لئن أبِ َ
مسهدا أو ّ
ٍ
ألحد من العباد».
أحب إ ّيل من أن ألقى الله يوم القيامة ظاملًا
يف األغالل مصف ًّدا ّ
وحيكى أن الصحابة مدحوا للرسول Aامرأة يف حسن تعبدها وأدائها للنوافل
والصيام املستحب ،فسأهلم الرسول« :Aوكيف هي مع جرياهنا؟» ،فقالوا :إهنا تسب

وتشتم ،فقال« :Aال حاجة هلل يف صالهتا وال يف صومها».
أن «الدين املعاملة».
وقد روي قديماً يف األثر ّ
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المحور الثاني :حفظ الحقوق ومراعاة الم�شاعر
شخصية اإلنسان هلا صورتان :مادية ومعنوية.

املادية ما نراه من اإلنسان يف مظهره اخلارجي ،من حلم ودم ،وما يتبع من مصالح

وأوضاع مادية أخرى ،كأمواله وممتلكاته اخلاصة.

واملعنوية هي مشاعر اإلنسان وعواطفه وما يتبع ذلك من قيمة معنوية واعتبارية

لإلنسان.

وعىل كل إنسان أن حيرتم أخاه اإلنسان يف كال اجلانبني :املادي واملعنوي.

جسديا باجلرح واإليذاء اجلسدي والقتل،
فكام أنه ال جيوز االعتداء عىل اإلنسان
ًّ

معنويا بجرح مشاعره وخدش أحاسيسه وإهانة كرامته.
فكذلك ال جيوز االعتداء عليه
ًّ

التعرض للجانب املعنوي أشد عند اإلنسان من اجلانب املادي ،فاهتامم
بل إن
ّ

اإلنسان بالكرامة واملكانة االجتامعية أكثر من اهتاممه بجسمه ومظهره اخلارجي ،وحيافظ

عليها بشكل أحرص وأشد.

ويف هذا الصدد يقول أمري املؤمنني« :Eطعن اللسان أمىض من طعن السنان».

واإلمام احلسني Eيف يوم عاشوراء كان يقول« :القتل أوىل من ركوب العار».

وقد نبه رسولنا الكريم إىل هذه النقطة يف تعريفه للمسلم ،فروي عنه قوله:A
فقدم حفظ اللسان عىل اليد.
«املسلم من َس ِل َم الناس من لسانه ويده»ّ ،
واآلية الكريمة تأمر النبي Aبأن يبلغ املسلمني أن يتعاملوا مع بعضهم البعض
ويتخاطبوا باألسلوب األحسن ،يقول تعاىل﴿ :وقُل ِّل ِعب ِ
ادي َيقُ و ُلو ْا ا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن
َ
َ
ِ
إل ْنس ِ
ان َع ُد ًّوا ُّمبِي ًنا﴾ ،حيث عبرّ ت اآلية الكريمة
الش ْي َطانَ َي َنز ُغ َب ْي َن ُه ْم إِ َّن َّ
َّ
الش ْي َطانَ كَ انَ ل ِ َ
ِ
جمرد احلسن.
ب «األحسن» ،أي خيتاروا اللفظ واألسلوب األحسن ،وليس ّ
وعندما نطالع السرية النبوية الرشيفة نجدها تؤكد جانب أمهية رعاية املشاعر

واألحاسيس يف التعامل ،ننقل منها بعض املواقف:
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أن النبي Aكان يصيل مجاعة ،فأخذ يرسع يف الصالة ويقترص عىل الواجبات فيها،

وعندما أهنى الصالة سأله الصحابة عن رس ذلك ،فأخربهم بأنه سمع بكاء طفل ،فخفف

الصالة من أجله.

وكانُ Aيؤتى له بأبناء وأطفال الصحابة ،فيحدث يف بعض األحيان أن يتبول

الطفل يف حجر الرسول ،فيبقيه الرسول يف حجره إىل أن يكمل تبوله ،فيستغرب

الصحابة ،فيقول هلم« :Aإن ثويب يطهره املاء ،فام الذي يطهر قلب الطفل».

جانبا ويتبول
وحيرض أعرايب إىل املسجد ،فيحتاج لقضاء حاجته ،فيقوم باالنتحاء ً

ينجس املسجد ،فيقول هلم الرسول:A
يف إحدى زوايا املسجد ،فيغضب الصحابة ألنه ّ

دلوا من املاء يكفي لتطهري املسجد ،إنكم بعثتم ميرسين ال
«ال تزعجوا الرجل ،فإن ً

معرسين».

ومن األحكام الرشعية أنه يف حال نوى اإلنسان الصيام املستحب ،وصادف أن

دعاه أحد أصحابه لإلفطار فإنه يستحب له اإلفطار إذا كان ذلك يدخل الرسور عىل قلب

أخيه.

وهناك أحكام فقهية كثرية هلا عالقة بتنظيم عالقة اإلنسان باآلخرين بحيث حيفظ

هلم حقوقهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ،كحرمة الغيبة والبهتان وإهانة املؤمنني وقذفهم

بالباطل.

رسالة عاشوراء

القطيف :تركي مكي علي

دعا سامحة الشيخ حسن الصفار شيعة أهل البيت Bلالندماج يف األمة ،مؤكد ًا أن

جزء من األمة اإلسالمية ،يتفاعلون
أئمة أهل البيت Bيريدون من شيعتهم أن يكونوا ً
مع قضايا األمة ،ويف الطليعة يف خدمة اإلسالم واألمة ،ويرتبطون بجسور املودة واملحبة

والوحدة مع بقية املسلمني ،جاء ذلك يف املحارضة التي ألقاها سامحته يف حسينية (مأتم
احلاج نارص) بديب ،يف الليلة العارشة من حمرم 1427هـ.

وقدم فيها سامحته ثالث رسائل مستوحاة من ثورة اإلمام احلسني:E
ّ

الرسالة األوىل :االلتزام بقيم الدين وأحكامه.
الرسالة الثانية :وحدة صف املؤمنني.

الرسالة الثالثة :االندماج يف األمة.
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بعد أن أكد أن من أهم األسباب التي تدعو شيعة أهل البيت Bإلحياء هذه

الذكرى األليمة عىل مر العصور واألزمنة هو االقتداء بنبي اإلسالم الرسول األعظم

حممد Aالذي أسس هذا االحتفاء منذ اليوم األول لوالدة احلسني ،Eواألمر اآلخر

العطاء الكبري والفوائد العظيمة هلذه املناسبة التي استشعرها املوالون ألهل البيتB

وملسوا آثارها.

وجدد سامحة الشيخ الصفار يف ليلة العارش من املحرم لعام 1427هـ استنكاره

لتلك الرسومات املزرية التي أساءت لرسول اإلسالم حممد Aمعرب ًا عن ارتياحه لوقفة
املسلمني الرائعة ،فهم يف كل مكان هلم موقف واحد يف الدفاع عن نبيهم حممد.A
وهذا نص املحارضة:

عظم الله أجورنا وأجوركم هبذه املصيبة العظيمة

يف ليلة عاشوراء ونحن نتذكر املأساة العظيمة ،البد لنا أن نأخذ الدروس والعرب

من عاشوراء ،واحلديث سيكون ضمن عنوان :رسالة عاشوراء.

مقدمة

إننا حينام نحتفي بعاشوراء ،التي قد يتساءل الكثريون عن سبب هذا االهتامم

واالحتفاء هبا ،فذلك ألسباب عديدة ،من أبرزها:

�أو ًال :الت�أ�سي واالقتداء بر�سول اهلل.A

فرسول الله Aأول من احتفى هبذه املناسبة وهبذه الفاجعة العظمى قبل وقوعها

بأكثر من نصف قرن .فعند والدة احلسني Eويف السنوات األوىل من والدته كان رسول
الله Aبني آونة وأخرى يتحدث لألمة عن هذه املأساة قبل وقوعها .وهذا ما جيب أن

ُيلفت أنظار املسلمني مجيع ًا:

أهيا املسلمون يا من تقرؤون أحاديث رسول الله Aوتدرسون سريته أال تتوقفون
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جدا يف ساعة والدة ابنه أو حفيده يتحدث عن
عند هذا األمر ،فهل وجدتم أن أب ًا أو ًّ
ويبدي التفجع والتأيس ،وتكرر هذا األمر منه Aمرات
مقتله وعن مصيبته ويبكي ُ
عديدة ،ونقلها عنه العديد من زوجاته :أم املؤمنني أم سلمة نقلت أهنا رأت رسول

الله Aواحلسني يف حجره وعيناه هتريقان الدموع ،فتسأله أم سلمة؟ فيقول هلا :أبكي
ٍ
أرض ُيقال هلا كربالء وناولني
لولدي هذا ،فقد أخربين جربئيل عن الله أنه يقتل يف

ترب ًة محراء من تربته .وكذلك نقلت عنه أم املؤمنني عائشة وأم املؤمنني زينب بنت
جحش .وكثري من الصحابة نقلوا هذا األمر عن رسول الله :Aويف طليعتهم أمري

املؤمنني ،Eوأم الفضل .وهذه الروايات موجودة يف املصادر املعتربة عند املسلمني.
فيرُ اجع من ُيريد التثبت املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري فإنه نقل هذا
احلديث وقال :إنه صحيح عىل رشط الشيخني .وكذلك مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
وأيض ًا سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ نارص الدين األلباين ،وهو من املحدثني
السلفيني املعارصين؛ فاألمر غري ٍ
قابل لإلنكار.
ويبدي التأثر هلا،
فإذا كان رسول الله Aيتحدث عن هذه املأساة قبل وقوعها ُ

ويبكي من أجلها ،وبيده تربةٌ محراء من أرض كربالء ،أال جيب أن نتوقف عند هذه
املسألة ،فهي ليست عادية ،وليست كأي حدث من األحداث ،حتى ُيقال مىض ()1400

سنة وانتهى املوضوع.

لذلك وتأسي ًا برسول الله ،Aواتباع ًا ألئمة أهل البيت Bالذين أمروا شيعتهم

وأتباعهم بتخليد هذه املأساة ،نحن هنتم بإحيائها وختليدها.

عطاء كبير ،وفوائد عظيمة.
ثاني ًا :تخليد هذه المنا�سبة فيه
ٌ

وال أدري ملاذا البعض من الناس يلوموننا أو يستنكرون علينا من ٍ
عمل له مكاسب

موسم ديني وثقايف ،وال ُيوجد يف كل املجتمعات
دينية واجتامعية كبرية ،فاملناسبة هي
ٌ
ٌ
توجيهي ُيشابه موسم عاشوراء .ونلحظ أن خمتلف الدول
تربوي
ثقايف
موسم
البرشية
ٌ
ٌ
ٌ
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يف العامل ُتعلن عن مهرجانات ثقافية ،من خالل معارض الكتب ،أو من خالل أنشطة
ثقافية حديثة ،و ُترصف عليها ميزانيات ضخمة ،و ُتس ّلط عليها األضواء إعالمي ًا حلشد

موسم ُيداين موسم عاشوراء ،فهو ُيمثل جهد ًا
الناس لذلك املوسم ،ولكن ال يوجد
ٌ
أهليا ،وباندفاع ذايت من الناس ،دون ٍ
ويشارك
دعم من الدول ،أو مساندة من أي جهةُ .
ًّ
يف هذا املوسم اجلميع من الرجال والنساء ،الصغار قبل الكبار ،ويف مجيع أنحاء العامل

دون اسثناء.

عمق ارتباطهم بأئمة أهل
فهو موسم ثقايف ديني يشد الناس إىل دينهمُ ،
وي ّ
البيت ،Bوقد وجدنا بركات وانعكاسات هذا املوسم العظيمة ،فهو نعمة كبرية ،نسأل
الله تعاىل أن ُيديمها علينا.

وأذكر نفيس ،وأذكركم أهيا املؤمنون واملؤمنات ونحن نجتمع مجيع ًا يف رحاب

عاشوراء ،برسالة عاشوراء التي أوجزها يف ثالثة أمور:

الر�سالة الأولى :االلتزام بقيم الدين و�أحكامه.

إن حمبة أيب عبد الله احلسني Eوإن التشيع ألهل البيت Bيف عمقه وحقيقته

إنام هو االلتزام بقيم الدين وأحكامه .فاجلميع يف ليلة عاشوراء يرتكون مجيع أعامهلم

وأجر عظيم،
ثواب كبري،
ويشاركون يف العزاء ،وال شك أن ذلك فيه
ٌ
وارتباطاهتم ُ
ٌ
ضحى من أجله
ولكن هذا اإلحياء واالهتامم جيب أن يكون دافع ًا لاللتزام بالدين الذي ّ

احلسني.E

وقدم نفسه وأهل بيته؟ إنام ذلك من أجل الدين( :إن
ضحى ّ
فلامذا اإلمام احلسني ّ
كان دين ٍ
حممد مل يستقم إال بقتيل ،يا سيوف خذيني) .والعباس بن أمري املؤمنني Eيقول:
(والله إن قطعتموا يميني إين أحامي أبد ًا عن ديني).

ضحى من أجله احلسني Eأمانة بأيدينا مجيع ًا .فيجب أن نخرج
هذا الدين الذي ّ
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من هذه املجالس ونحن أكثر متسك ًا بديننا.

ٍ
موال ألهل البيت Bفعليك أن
أهيا اإلخوة ،إذا أردت أن تعرف هل أنت

ختترب نفسك يف مواطن اإلغراء والشهوة ،فإن وجدت يف نفسك الورع واالبتعاد عن

شيعي حقيقي ،وامحد الله عىل والئك ألهل
اإلغراءات والشهوات فاعلم بأنك
ٌّ
البيت B؛ وإذا وجدت يف نفسك ضعف ًا أو اهنزام ًا واستسالم ًا للشهوات واألهواء

فاعلم أن هناك خل ً
ال ،فال خيدعك الشيطان ،وتتصور أن جمرد بكائك عىل اإلمام احلسني

 Eيكفي ،وال أن حضورك املأتم يكفي ،وهذا هو كالم أهل البيت ،Bاإلمام الصادق
 Eيقول« :ال تذهبن بكم املذاهب فو الله ما شيعتنا إال من اتقى الله وأطاعه» ،ويف ٍ
نص

آخر« :شيعتنا أهل الورع واالجتهاد» ،ويقول اإلمام عيل« :Eأال وإن لكل مأمو ٍم إمام ًا
يقتدي به ،ويستيضء بنور علمه أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ،ومن طعمه
ٍ
وعفة وسداد».
بقرصيه ،أال وإنكم ال تقدرون عىل ذلك ،ولكن أعينوين بور ٍع واجتهاد،
ويف آخر حلظة من حلظات حياة اإلمام الصادق Eيلتفت إىل أبنائه فيقول« :أبلغوا شيعتنا

ٌ
مستخف بصالته».
ال ينال شفاعتنا

فإذا أردنا أن نقوم بواجب الوالء جتاه أهل البيت Bجيب أن علينا أن نخرج من

مأتم احلسني Eونحن أكثر تصمي ًام عىل االلتزام بقيم الدين وأحكامه.

ونحن برش ،ومعرضون للخطأ ،وخاص ًة الشباب ،الله يعينهم عىل مغريات هذا

العرص ،وقد أكد هذا رسول الله Aفمر ًة كان جالس ًا مع أصحابه ،وإذا به يرفع يديه

بالدعاء ويقول« :اللهم ل ّقني إخواين .قالوا :يا رسول الله أو لسنا إخوانك؟ قال:A

قوم يأتون يف آخر الزمان ،يكون أجر الواحد منهم مثل أجر مخسني
أنتم أصحايب ،إخواين ٌ
منكم! قالوا :كيف يا رسول الله ونحن صحبناك ،وشاركنا يف ٍ
بدر وأحد ،ونزل فينا

القرآن؟ فقال :Aإنكم لو تواجهون ما يواجهون ملا صربتم صربهم».

فالرسول Aيعرف عمق املعاناة التي يعيشها شباب هذا اليوم ،يقول« :Aيأيت
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رسالة عاشوراء

عىل الناس زمان يكون القابض فيه عىل دينه ،كالقابض عىل اجلمر».

فاإلغراءات التي يواجهها الشباب والفتيات كبرية ،وهنيئ ًا للشاب الصامد ،وهنيئ ًا

للفتاة التي تتمسك بعفافها وتصمد أمام اإلغراءات.

ومما ُيساعد عىل الصمود ،والثبات عىل الدين تذكر سرية أيب عبد الله احلسني،E

فعىل اجلميع (رجا ً
ونساء ،كبار ًا وصغار ًا) االستفادة من مآتم احلسني Eبأن خيرجوا
ال
ً

مجيع ًا أكثر تصمي ًام عىل االلتزام بالدين.

الر�سالة الثانية :وحدة �صف الم�ؤمنين.

جمالس عاشوراء جيتمع فيها املؤمنون من خمتلف املناطق واجلنسيات واألعراق

والقوميات والعوائل واملستويات :الغني والفقري ،العامل واجلاهل ،وجيمعهم والية أهل

البيت .Bولذلك جيب أن ُتذكرنا هذه املآتم بوحدة صفّنا وأن ال نتفرق وأن ال نتمزق،

وأن ال نختلف ،وأن ال يهُ مل بعضنا بعض ًا ،وأن ال يتنكر بعضنا لبعض .قد تكون هناك
اختالفات يف اآلراء ،وال يوجد جمتمع من املجتمعات يتفق أبناؤه عىل كل التفاصيل
واآلراء ،فاالختالف وارد يف القضايا الفقهية واالجتامعية والفكرية ،ولكن جتمعنا خيمة

واحدة هي خيمة أيب عبد الله احلسني.E

الضحاك عن خادم اإلمام جعفر الصادق Eرساج يقول :جرى
«يروي يعقوب
ّ

ذكر قو ٍم أمام اإلمام الصادق Eفقلت :يا ابن رسول الله إنا نربأ منهم! فالتفت اإلمام
قائ ً
ال :يتولوننا وتربؤون منهم؟ فقلت لإلمام :إهنم ال يقولون ما نقول .فقال اإلمام:E
هو ذا عندنا ما ليس عندكم ،أفنتربأ منكم؟ وعند الله ما ليس عندنا أفرتاه ّ
اطرحنا؟ قلت:

فام نفعل؟ قال :Eإن املسلمني درجات منهم من له سهم ،ومنهم من له سهامن ،ومنهم

من له ثالثة ،إىل سبعة أسهم .فال حيمل صاحب االثنني عىل صاحب الواحد ،وال حيمل
صاحب الثالثة عىل صاحب االثنني ،وهكذا .ال ُتسقط من هو دونكُ ،فيسقطك من
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هو فوقك».

ولذلك جيب أن ُنحافظ دائ ًام عىل وحدة صفّنا ،وال نسمح ألي سبب من األسباب

تنبث يف صفوفنا فإن ذلك ُيزعج أئمتنا ،Bفهم
لدواعي التمزق واخلالف والتفرق ،أن ّ

ُيريدون شيعتهم ضمن وحدة اإليامن والوالية.

الر�سالة الثالثة :االندماج في الأمة.

وجزء من شعوهبا يف خمتلف
جزء من األمة اإلسالمية،
ٌ
شيعة أهل البيتٌ B
أوطاهنم ،وأهل البيت Bيؤكدون عىل شيعتهم بأن يكونوا منضوين ومندجمني يف األمة،
فال ُيريدون لشيعتهم أن يكونوا منعزلني.

جيب أن يكون شيعة أهل البيت يف خدمة أوطاهنم وجمتمعاهتم ودينهم وأمتهم،

فكذلك كان آباؤنا وأسالفنا ،فألهنم تربو يف مدرسة أهل البيت ،كانوا خملصني

ألوطاهنم.

جزء من أمتنا اإلسالمية ،نتفاعل مع
أئمة أهل البيت Bيريدون م ّنا أن نكون ً

قضايا األمة ،ويف الطليعة يف خدمة اإلسالم واألمة ،ونرتبط بجسور املودة واملحبة

والوحدة مع بقية املسلمني.

التفرقة ليست خيارنا ،فنحن نرفض التفرقة بني املسلمني ،ونرفض اخلالفات

املذهبية ،ونرفض الرصاعات الطائفية .نحن نريد أن تكون األمة ك ّلها يد ًا واحدة وخاص ًة

يف هذا العرص واإلسالم يواجه التحديات.

وآخرها الرسوم املزرية املسيئة لرسول الله Aالتي ُنرشت يف الصحف األوروبية
وصارت خمتلف الصحف تنرشها من ٍ
بلد إىل بلد إمعان ًا يف اإلساءة لإلسالم وإهان ًة
للمسلمني ولنبيهم ،وهذا يدل عىل أننا نواجه حتديات مشرتكة ،ولذلك كانت وقفة

املسلمني رائعة ،فاملسلمون يف كل مكان هلم موقف واحد يف الدفاع عن نبيهم حممد.A

حرية الرأي وتقدم المجتمع

(((

ِ
ِ ِ
ين َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْلق َْو َل ف ََي َّتبِ ُعونَ
قال الله العظيم في كتابه الكريم﴿ :ف ََبشِّ ْر ع َباد * ا َّلذ َ
ُ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
األ ْلب ِ
اب﴾ [سورة الزمر :اآليتان  17ـ .]18
ين َه َد ُاه ُم ُ
َأ ْح َس َن ُه ُأ ْو َلئ َك ا َّلذ َ
الله َوأ ْو َلئ َك ُه ْم أ ْو ُلوا َ

التقدم والتخلف رهن العقلية االجتماعية العا ّمة:
ّ

عفويا أو يأيت بالصدفة أو حسن وسوء ّ
احلظ،
التقدم والتخ ّلف يف املجتمعات ليس
ًّ

تقد ًما.
وإنام هناك وضع يعيشه املجتمع قد ينتج هذا الوضع ختلفًا أو ّ

ولذلك فباإلمكان التنبؤ بمستقبل أي جمتمع من خالل دراسة ما يعيشه هذا

يتطبع هبا أفراده ،فإذا كانت هذه العقليات والسلوكيات
املجتمع من عقليات وسلوكيات ّ

والتحجر فإن
للتقدم ،بينام لو كانت منتجة للجمود
مرشح
منتجة للنهوض فإن جمتمعها ّ
ّ
ّ
((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/3/7هـ.
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املجتمع اجلامع هلا سيعيش حالة من التخ ّلف.

ولذلك فإن اآلية التي افتتحنا هبا صدر احلديث تعبرّ ِ
ب (بشرِّ ْ ) أي يا حممد انرش
يرس ،وعىل العكس منها اإلنذار الذي
البشارة ،ومن املعروف أن البشارة هي :اإلخبار بام ّ

يعني اإلخبار بام يرض.

ِ
ين َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْلق َْو َل ف ََي َّتبِ ُعونَ
واآلية تبشرِّ ُ الذين تتوفّر فيهم الصفة التالية﴿ :ا َّلذ َ
َأ ْح َس َن ُه﴾.

والتقدم هم من ي ّتصفون هبذه الصفة ،بينام الذين يتصفون
فمن تتوقّع منهم الصالح
ّ

بالصفة املعاكسة متوقّع هلم التخ ّلف والرش.

تتحدث عن صفات إذا انترشت يف جمتمع ّما فيمكننا أن نتوقّع له اخلري.
اآلية
ّ

وحرية التعبير:
الإيمان ّ

ِ
ِ
تقصد
﴿ا َّلذ َ
ين َي ْس َتم ُعونَ ﴾:هناك فرق بني السامع واالستامع ،فاالستامع فيه ّ
يتقصد فيه أفراده االطالع
وتعمد ،ومن ذلك نستفيد أن اآلية تتحدث عن املجتمع الذي ّ
ّ
عىل األقوال واألفكار املختلفة واملتعددة.

﴿ا ْلق َْو َل﴾ :املفسرّ ون ذكروا ملعنى القول يف هذه اآلية معنيني ،مها:
الرأي األول :أن املقصود بالقول يف اآلية مطلق القول ،أي الفكرة ،وجمموعة

اآلراء.

الرأي الثاين :أن املراد بالقول هنا خصوص القرآن الكريم.

ومن قال بالرأي الثاين وقع يف مشكلة حتديد األحسن من القرآن الكريم ،حيث

من املفرتض أن القرآن ال يوجد بني آياته ذلك التفاضل والتفاوت بحيث يكون هناك

حسن وأحسن.

وجهوا اآلية بأن املراد من ذلك أن القرآن فيه ترشيع للمباحات
وحلل هذه املشكلة ّ
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ودعوة للمستحبات ،فاملؤمن هو من ي ّتبع األحسن منهام ،وهو هنا املستحب ،ألنه األوىل
واملثاب عليه .ورضبوا لذلك مث ً
ال بترشيع القرآن للقصاص ثم دعوته للعفو ،فمع أنه

حيق للمسلم أن يأخذ بالقصاص لكنه يميل إىل العفو ،وهو األحسن.

وعىل الرأي األول ـ وهو ما قد ينرصف إليه معنى اآلية ـ تعترب اآلية أن املؤمن

يتقصد استامع خمتلف اآلراء واألفكار فيتبع أحسنها.
الذي له البشارة هو من ّ

روية ّ
وتأمل.
وتفكر ّ
ومن الطبيعي أن اتباع رأي أو فكرة معينة ال يأيت إال بعد ّ

يتدبر كل م ّنا اآلراء واألفكار ويتأمل فيها ويقارن بينها،
واآلية هنا ترشدنا إىل أن ّ

سطحيا ودون
عىل أن تكون مقارنته بني احلسن واألحسن ،وال يكون تأمله وتفكريه
ًّ

تعمق ،فتكون مقارنته بني ما هو سيئ وما هو حسن فقط ،بل بني احلسن واألحسن.
ّ

مهمة ،هي أن اإلنسان ال يستطيع
وهذا اإلرشاد من اآلية الكريمة يوجهنا إىل نقطة ّ

يدعي أنه اختار الفكرة والرأي األحسن إال عندما ّ
يطلع عىل مجيع األفكار ،ولذلك
أن ّ
فاملجتمع الواعي من تطرح فيه مجيع اآلراء واألفكار دون أي حظر أو منع ليختار بنوه

األحسن منها.

وبعبارة أخرى :إن اآلية تبشرّ املجتمع الذي يعيش حالة من حرية الرأي والتعبري

وتعتربه هو املجتمع األقرب للهدى.

القدماء لم يكونوا يق�صون الر�أي الآخر:

املتعددة) كانت هي السائدة يف تراثنا
وهذه احلالة (حرية الرأي وطرح اآلراء
ّ

القديم ،فنجد يف الكتب النحوية القديمة ـ مث ً
ال ـ الرأي البرصي بجانب الكويف ،يذكرمها

املؤلف ويناقشهام.

املتعددة للمفردة الواحدة ،من غري إقصاء
وكذلك نجد يف كتب اللغة ذكر الوجوه
ّ

ألي وجه ،ولو كان شاذًّ ا.
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وحينام نراجع تفاسري القرآن نجد املفرسين يستعرضون خمتلف اآلراء يف تفسري

يرجحون منها ما يتبنونه من رأي .ولذلك فكتب التفاسري القديمة ّ
تشكل ثروة من
اآليةّ ،

اآلراء حول تفسري القرآن وآياته.

ويف كتب الفقه وأصوله نجد علامءنا يبحثون اآلراء يف كل مسألة ،ويرجحون منها

رأهيم الذي يؤمنون به بعد نقاش علمي جا ّد.

ويف كتب الرتاث نجد الرأي املشهور بجانب الرأي الشاذ ،فالعربة بالدليل وليس

يقويه.
بشيوع أو شذوذ الرأي ،إذ ربام يكون الشاذ حيمل يف داخله من دليل ما ّ

المجتمعات الإ�سالمية و�أحادية الفكر:

واحدا يف جمتمعاتنا اإلسالمية ،وترفض أن يطرح
رأيا
ً
لكن حالة التخ ّلف أوجدت ً

املتقدمة تكون املعارضة السياسية ـ مث ً
جزءا
أي رأي خمالف فيها ،بينام يف املجتمعات
ّ
ال ـ ً

من النسيج االجتامعي واملامرسة السياسية يف تلك املجتمعات.

وما تعيشه جمتمعاتنا اليوم خمالف ملا تطرحه اآلية ،فالله سبحانه وتعاىل ـ يف هذه

اآلية ـ يطلب م ّنا أن نستمع ملختلف اآلراء ون ّتبع أحسنها ،فكيف نبحث يف اآلراء إذا ك ّنا

نقصيها ونرفضها.

بمجرد أن يسمع رأيا خمالفًا ملا ورثه من ثقافة سائدة يعترب من يطرح هذا
إن البعض
ّ

الرأي «ضا ًّ
وعقائديا ،وغريها من ال ّتهم اجلاهزة ،وهذا
فكريا
ال» و»خائ ًنا» و»منحرفًا»
ًّ
ًّ
من مظاهر التخ ّلف يف هذه املجتمعات.

من املفرتض أن تكون هناك فرصة لطرح اآلراء ،وعىل الناس أن يستخدموا

عقوهلم ملحاكمة هذه اآلراء ،انطالقًا من إمكانية االعتامد عىل العقل وعدم تعطيله.

حيتج عىل اإلنسان
وكذلك ألنه ّ
احلجة الباطنة التي حيجنا الله هبا يوم القيامة ،فكام ّ

باحلجة الظاهرة وهم الرسل حيتج عليهم بالعقل.
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�آليات تق ّبل الر�أي الآخر في المجتمع:

تتقدم وتتغري
إن املجتمعات التي تعيش أحادية الرأي والفكر ال يمكن أن ّ

سلوكياهتا إال بعاملني:

الأول :وجود جر�أة في طرح الر�أي

ويف هذه املجتمعات املتخ ّلفة ال تكون الظروف مهيأة ملثل هذه اخلطوة ،بل تكون

الرواد
اجلرأة مكلفة ،وبالذات اجلرأة يف الطرح السيايس املخالف،
وغالبا ما يكون ّ
ً
األوائل هم الذين يدفعون ثمن جرأهتم ،وقد يكون الثمن ً
باهظا يصل إىل درجة القتل يف
بعض األحيان ،وكذلك احلال يف طرح اآلراء الفكرية.

ولكن لتغيري الذهنيات والسلوكيات االجتامعية املسيطرة جيب أن يكون هناك

إرصار عىل طرح الرأي ،وذلك لكي يعلن هذا الرأي ليعرف متبنوه مدى مصداقيته،

حتى تنضج حوله الفكرة من خالل الر ّد والر ّد املقابل ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى

ليمهد هذا الطرح السبيل ألن تطرح آراء أخرى من قبل اآلخرين.
ّ

الثاني :احترام الر�أي من قبل المجتمع

يتعود املجتمع تقبل أن تطرح فكرة مغايرة ملألوفه ويناقش من يطرحها
بحيث ّ

جادا ،أما إذا كان هناك قمع فكري لكل من يتجرأ عىل طرح الرأي املخالف
نقاشا
ً
علميا ًّ
ًّ
ّ
ويتفكر ،ال َم ْن يرفض
يتقدم ،فاآلية تبشرّ من يستمع ويناقش
فال يمكن هلذا املجتمع أن ّ
إعطاء الفرصة لطرح الرأي اآلخر.

واحلمد هلل رب العاملني.

الجرأة يف طرح اآلراء اإلصالحية

(((

>وإِ ْذ َتقُ ُ ِ ِ
الله َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك َوا َّت ِق الل َه
ول ل َّلذي َأ ْن َع َم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الله َأ َح ُّق َأن َت ْخشَ ُاه َف َل َّما َق َضى َز ْي ٌد ِّم ْن َها
اس َو ُ
َو ُت ْخفي في َنفْس َك َما ُ
الله ُم ْبديه َو َت ْخشَ ى ال َّن َ
ِِ
َو َط ًرا َز َّو ْج َناكَ َها لِ َك ْي َ
ين َح َر ٌج ِفي َأ ْز َو ِ
اج َأ ْد ِع َيائِ ِه ْم إِ َذا َق َض ْوا ِم ْن ُه َّن
ال َي ُكونَ َع َلى ا ْل ُم ْؤمن َ
و َطرا وكَ انَ َأمر ِ
الله َمف ُْعو ً
ال ﴾ [سورة األحزاب :اآلية .]37
َ ً َ
ُْ
هذه اآلية الكريمة تتحدث عن قضية حدثت يف السنة اخلامسة للهجرة يف املدينة
املنورة ،ذلك أن الرسول Aكان له غالم وهبته له زوجته خدجية بنت خويلد ،Fهو
«زيد بن حارثة بن رشاحبيل الكلبي» كانت قد مت ّلكته بالطرق التي كان ُيتم َّلك هبا األرقّاء
القوة املنترصة الغازية
والعبيد من خالل املعارك ،حيث يؤرس األفراد ويباعون من قبل ّ

صغريا حينام أرس يف إحدى املعارك ،بيع فاشرتاه حكيم بن
غالما
التي تأرسهم .وزيد كان ً
ً
((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/3/14هـ.
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حزام لعمته خدجية ،ثم وهبته Fللرسول Aبعد زواجها به ،Aوكان عمر زيد آنذاك

ثامين سنوات.

ُ
رسول اللهA
وبعد فرتة جاء أهله يبحثون عنه ح ّتى يستعيدوه بأي ثمن ،فخيرّ
زيدا بني أن يبقى معه أو يذهب مع أهله ،فاختار زيد البقاء مع الرسول Aقائ ً
ال :ما أنا
ً
بالذي أختار عليك أحد ًا.

فقام الرسول Aبتبنيه ضمن ما هو سائد يف اجلاهلية.

شخصا يصبح هذا الولد بالنسبة له
وكان متعارفًا يف اجلاهلية أن الرجل إذا تبنى
ً

لألبوة والبنوة.
بحكم الولد الصلبي ،أي ترت ّتب عليه ـ عندهم ـ مجيع اآلثار
ّ
زيدا بعد هذه احلادثة أصبح يطلق عليه زيد بن حممد.
ولذلك فإن ً

وحرره من ّ
زوجه أم أيمن موالته فولدت له أسامة
الرق .و ّ
وقد أطلقه الرسول ّ

بن زيد ثم طلقها ،فزوجه الرسول Aزينب بنت جحش األسدي وهي ابنة عم ّة
النبي Aأميمة بنت عبد املطلب.

وحصلت حالة من عدم االنسجام بني زيد وزوجته زينب ،وكان زيد يشكو زوجته

ولكن الرسول Aكان ينصحه بأن ال يط ّلقها ،وأن
وهيدد بتطليقها،
إىل رسول الله ّ A
ّ

يمسك عليه زوجته.

توضح أن الرسول Aكان يعلم ـ من قبل الله تعاىل ـ بأن زيد ًا يف النهاية
واآلية ّ

سيط ّلق زينب ،وسيتزوجها الرسول ،Aوذلك حلكمة ترشيعية من أجل نقض العرف
االجتامعي السائد الذي يقتيض بأن الرجل إذا تب ّنى رج ً
ال يصبح بمكانة ابنه بحيث ال

يتزوج مطلقته.
يستطيع أن ّ

إن الترشيع يريد أن ينقض ذلك العرف ،إضافة إىل أن زيد ًا كان عتيقًا ،ورسول

الله يف مكانته وعظمته ،فكان مستهج ًنا يف عرف اجلاهلية أن يتزوج شخص هبذه املكانة

طليقة عبد معتق.
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فيتزوج
ولذلك يريد الله سبحانه وتعاىل أن ينقض هذا العرف الطبقي كذلك،
ّ

الرسول من ابنة عمته زينب بنت جحش.

يشجع زيد ًا عىل أن ال يط ّلق زوجته،
مع معرفة الرسول Aهبذا األمر إال أنه كان ّ

يتحدث عن مشكلته مع زوجته كان الرسول Aينصحه باإلبقاء عليها
فكلام جاء زيد
ّ

وعدم تطليقها.

﴿وإِ ْذ َتقُ ُ
ول لِ َّل ِذي
وهنا نزلت هذه اآلية الكريمة تعالج هذه القضية ،يقول تعاىلَ :
الله َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك﴾ ،حيث أنعم الله عىل زيد بنعمة
َأ ْن َع َم ُ
اإلسالم والوجود وغريها من نعم الله التي ال حتىص ،وكذلك أنعم الرسول Aعىل زيد

ورباه.
وقربه ّ
أن أعتقه وتب ّناه ّ
َ ِ
حمبب عند الله سبحانه.
﴿وا َّتق الل َه﴾ بالصرب عىل زوجتك ،فالطالق أمر غري َّ
﴿وتخُ ْ ِفي فيِ َنف ِْس َك ما الله مب ِد ِ
زيدا سيط ّلق زينب
يه﴾ :فالرسول Aيف علمه أن ً
َ
َ ُ ُْ
يسهل أمر حتقيقه ،ترك زيد ًا ينفذ
بنت جحش ،لك ّنه أخفى هذا األمر ومل ّ
يتحدث عنه ،ومل ّ
رغبته يف الطالق.
اس﴾ :ما كان رسول الله Aيريد لزيد أن يط ّلق زوجته برسعة،
َ
﴿وتخَ ْ شَ ى ال َّن َ

يتزوجها بعده ،فقد كان هناك خشية عند الرسول Aأن هذا سيثري
فينفّذ أمر الله بأن ّ

بعض االهتامات يف الوسط الداخيل جتاهه ،في ّتهم ـ مث ً
ال ـ بأنه رغب يف زوجة مواله ،كام
حتكي هذه الفكرة بعض املرويات املدسوسة.

هذا من جهة ،ومن جهة ثانية هناك احتامل أن يتهم Aبأنه خالف القانون والعرف

اتباعا هلواه ورغبته الشخصية.
السائد ً

تزوج مط ّلقة موىل وهو يف مكانة عالية يف قومه ويف
أو يثار حوله ويعاب عليه أنه ّ

موضع الزعامة فيهم.
الله َأ َح ُّق َأن تخَ ْ شَ ُاه﴾ :أي ال ينبغي أن هتتم هبذه اإلثارات ،التي تكون يف
﴿و ُ
َ
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أوساط الناس.

ً
حفاظا على الر�سالة:
النبي Aكان يخ�شى االتهامات

هذه اآلية لو تأمل فيها اإلنسان ي َّتضح أن خشية املب ّلغ واملصلح من االهتامات

التي تكون يف وسط املجتمع كانت موجودة بنسبة ما يف نفوس األنبياء ،فالنبي Aما كان

يرضوه ،لكن ألنه Aكان حيمل رسالة فكان خيشى أن يؤثّر
خيشى عىل نفسه شي ًئا ،بأن ُّ
اهتام الناس له عىل إتباعهم هلذه الرسالة ،و عىل ثقتهم بحامل الرسالة ومبلغها.
ٍ
تتحدث عنها.
بدرجة ما ،ولذلك فاآلية
هذه اخلشية كانت موجودة
ّ

تتحدث عن نفس الفكرة ،يقول تعاىلَ َ :
الر ُس ُ
ول َب ِّل ْغ َما
ويف آية أخرى
ّ
﴿يا أيهُّ َ ا َّ
ِ
ُأ ِ
الله َي ْع ِص ُم َك ِم َن ال َّن ِ
اس﴾ [سورة
نز َل إِ َل ْي َك من َّر ِّب َك َوإِن لمَّ ْ َتف َْعلْ َفماَ َب َّل ْغ َت ِر َسا َل َت ُه َو ُ
يتحدث املفرسون حسب الروايات الصادرة بخصوص
املائدة :اآلية  ]67ففي هذه اآلية
ّ

مأمورا أن يبينِّ َ للناس والية اإلمام عيل ،Eولكنه ظل
هذه اآلية أن الرسول Aكان
ً
لفرتة متوقفًا ،حتى ال يكون هناك شكوك واهتامات يف أوساط ضعاف النفوس ،أن

عمه ،وبينه وبني الرسول Aعالقة
عينه يف هذا املوقع ألنه صهره وابن ّ
الرسول Aإنام ّ
وثيقة ،لذلك تأيت هذه اآلية لتخاطب الرسول Aهبذه اللهجة املشد ّدة.

الم�صلح بين الجر�أة واالنكفاء:

نريد أن ننطلق من اآلية الكريمة إىل هذه املسألة ،التي تدور حول املصلح الذي

حيمل رسالة اإلصالح والتغيري يف املجتمع ،إذ قد جيد يف بعض األحيان نفسه يف نفس
يتحدث عن فكرة أو رأي أو حكم رشعي،
املوقف الذي تعرضه اآلية ،وذلك حينام
ّ

يتقبلون طرحه ،بحيث يشككون يف هذا املصلح ،فهذه مشكلة يعيشها
وبعض الناس ال ّ
كل املصلحني ،ولذلك نجد الكثري من املصلحني يكتمون بعض آرائهم وأفكارهم خشية

سببا لردود أفعال من قبل الناس.
أن يكون ذلك ً
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وليس بالرضورة أهنم خيشون من أن تترضر بعض مصاحلهم الشخصية ،ولكن

ألهنم خيشون أن يؤثر ذلك عىل تفاعل الناس معهم.

كثريا يف التاريخ املايض واملعارص ،فكم من العلامء كانت هلم آراء
وهذا حيصل ً

الضيقة والقريبة منهم فقط ،وال جيهرون هبا أمام الناس،
يتحدثون هبا
ّ
ّ
خلواصهم ويف الدائرة ّ

عامة الناس لو سمعوا منهم هذا الرأي املخالف للسائد عندهم فإهنم سيفقدون الثقة
ألن ّ
جتاه هذا العامل الذي طرح هذا الرأي ،ويف بعض األحيان يكون رصاع وتنافس داخيل
فيستفيد من هذا املوضوع بعض األشخاص بإثارة الناس عىل هذا الشخص أو هذه اجلهة

ضمن تصفية حسابات.

لذلك ينقل الشهيد الشيخ مرتىض مطهري عن املرجع الراحل السيد الربوجردي

رمحه الله أنه حتدث مرة يف أحد دروسه الفقهية أمام تالمذته عن معاناته الذاتية يف

اضطراره إلخفاء بعض آرائه تقية من املجتمع قائ ً
ال:

(ليس ثمة ما يدعو للعجب ،فالتقية من أصحابنا أهم وأعىل ،أنا نفيس يف أوائل

بلوغي مرحلة املرجعية العامة كنت أظن أن ع ّ
يل أن أستنبط األحكام وعىل الناس العمل

هبا ،فام أفتي به يعمل به الناس ،رأيت أن األمر ليس كذلك) ((( .

وما ذكره الشيخ املطهري عن الساحة الشيعية ذكر مثله الشيخ يوسف القرضاوي

عن الساحة السنية حيث قال يف جريدة الرشق األوسط (2001/1/30م) إن كثري ًا

من العلامء حيملون رأهيم يف صدورهم ،وال يبوحون به خشية الوقوع يف اخلالف

واالختالف.

ورضب مث ً
ال عىل ذلك بقول الشيخ حممد أبو زهرة يف أحد املؤمترات :أنه عنده

رأي كتمه عرشين عام ًا ويريد أن يبوح به اآلن وأضاف الشيخ القرضاوي :إنني كتمت
((( المطهري :مرتضى/محاضرات في الدين واالجتماع ص /559الطبعة األولى 2000م/الدار
اإلسالمية ـ بيروت.
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بعض الفتاوى لسنني طويلة خشية أن هيامجني املهامجون ثم بدأت أفصح عن هذه الفتاوى

وأنرشها.

لذلك فإن بعض املصلحني خيشى أن يطرح موقفه لئ َّ
ال تزايد عليه بعض اجلهات

يف دينه ومواقفه الوطنية ،أو أن تستفيد من طرحه هذا لتستثري عواطف اجلمهور ضده،

ولذلك أصبحت مشاعر اجلمهور سلطة حتى عىل الرأي الديني والفقهي.

العلماء و�سلطة الجمهور:

يف كثري من األحيان يكون العلامء عندهم آراء ال يبدوهنا ،ومما يذكر يف هذا املجال

للعامي
القارة اهلندية وخاصة يف باكستان عند مجهور الشيعة أنه ال جيوز
ما يشاع يف
ّ
ّ

يتزوج من هاشمية ،بل تصل إىل أن يهُ در دم من يقوم هبذا العمل .ويتحفظ العلامء
أن ّ
وخيافون من تكذيب هذا القول وتبيني بطالنه.
يتوجه إىل هذه املنطقة أوصاه أحد العلامء
وقد أخربت عن بعض املبلغني ملا أراد أن ّ

بأنه إذا سئل عن رأيه يف زواج العامي من اهلامشية أن خيربهم بأن ال فتوى للمرجع يف هذا

املوضوع ،وذلك ح ّتى ال حيصل ر ّد فعل يؤثر عىل املرجع يف أوساط ذلك املجتمع.

يف بعض األحيان حياول البعض أن يبني أن التحفظ واحلساسية منحرصة يف مسائل

يتحملون طرح ًا خمالف ًا فيها ،لكننا
احلساسة ،والناس ال
ّ
العقيدة فقط ،ألهنا من املسائل ّ

نجد احلالة نفسها يف املسائل الفقهية.

فاإلمام اخلميني حينام أصدر فتوى حول الشطرنج وأنه جائز ما مل يصحبه قامر،

املنددة ومل تكن هذه املسألة عقدية .وكذلك أثريت ضجة حينام
ظهرت بعض األصوات ّ
أفتى اإلمام احلكيم بطهارة أهل الكتاب وهي ليست مسألة عقدية.

يربر االنفعال الذي قد حيدث نتيجة طرح اآلراء الناقدة اإلصالحية
والبعض اآلخر ّ

شخصا مل يصل إىل رتبة
بأن الناس عادة ال تقبل إال من الفقهاء ،أما إذا كان املتحدث
ً
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يبت فيها الفقهاء.
االجتهاد فالناس ال تقبل منه ،ألن هذه املسائل ّ
البد أن َّ

أيضا ،فالسيد حمسن األمني ـ الذي ال يشك أحد يف
وهذا التربير غري صحيح ً

ضده البيانات والترصحيات الشديدة ألنه حتدث عن موضوع بعض
فقاهته ـ صدرت ّ

املامرسات يف الشعائر احلسينية.

وكذلك اإلمام اخلميني ـ وهو فقيه مس ّلم باجتهاده ـ حينام أصدر فتوى خمالفة

للسائد بالنسبة للشطرنج ،واإلمام احلكيم حني أفتى بطهارة الكتايب.

فقيها أو مل
إ ًذا املسألة ال ترتبط باملسائل العقدية أو الفقهية ،أو أن يكون
ّ
املتحدث ً

يصل للفقاهة ،أو أن تكون املسألة خمتصة باملوضوعات أو باألحكام.

وللتدليل عىل ذلك أشري إىل ما كتبه املرحوم الشيخ الدكتور الوائيل Dيف مذكراته

«جتربتي مع املنرب» ،كيف أهنم عندما أرادوا أن ينشئوا معهد ًا ومنتدى لتجميع اخلطباء

ضدهم األصوات يف النجف وحورصوا ،لدرجة أن
ولرتشيد اخلطابة املنربية ،قامت ّ

بعضهم بقي يف منزله مل يغادره خوفًا من الناس وخشية من اإلثارة التي صارت عليهم،
فهذه احلادثة ال تدور حول مسألة عقدية أو فقهية ،وإنام هي مسألة أسلوبية عملية.

إن هذه القضية يواجهها املصلحون والعلامء ،حيث إن هناك آراء ينبغي أن

تطرح يؤمن هبا هذا العامل أو ذلك املصلح ،ولكن طرحها يف املجتمع يواجه بعواطف
الناس ،واألشد من ذلك أن يواجه باستغالل من أطراف منافسة تثري عواطف اجلمهور

ومشاعرهم ،ولذلك يضع املصلحون أنفسهم أمام معادلة مع ّقدة ،هل يتجرأون يف
طرحهم وبالتايل يدفعون الثمن ،أو يبقون منطويني عىل آرائهم وأفكارهم؟

والوضع هنا خيتلف من جمتمع آلخر ،فاألصل أن اإلنسان إذا كان لديه رأي من

وإظهارا لفكرة
صالحا
يتوخى منه
املفرتض أن يعرب عنه ،وبخاصة إذا كان هذا الرأي ّ
ً
ً

مفيدة.
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الجرأة في طرح اآلراء اإلصالحية

ميزة هذا الع�صر:

يف بعض األحيان تكون املضاعفات التي ستحصل أشد من املكاسب ،ففي هذه

ولكن ما يبدو أننا اآلن نعيش عرص ًا خيتلف عن
احلالة قد يرت ّدد البعض يف طرح رأيه،
ّ
العصور السابقة ،وذلك من ناحيتني:

الناحية األوىل :يف السابق كانت حالة اجلهل هي السائدة ،فأكثر الناس ال يملكون

انفتاحا وثقافة ،لذلك كانت العواطف واملشاعر
متقد ًما ،وال يمتلكون
مستوى
تعليميا ّ
ً
ًّ
حتركهم ،أما اآلن فنحن نعيش عرص االنفتاح والوعي واملعرفة ،وهذا التغيرّ املوجود
يف املجتمع ينبغي أن يستثمره املصلحون يف التعبري عن آرائهم وطرح أفكارهم النقدية

اإلصالحية.

الناحية الثانية :يف املايض كان من حيمل اآلراء اإلصالحية هم أشخاص حمدودون،

واألغلبية مع الرأي السائد ،أما اآلن هناك تطور يف الوسط العلمي واحلوزوي والديني
والثقايف ،ولذلك أعتقد أن من حيملون اآلراء التطويرية واإلصالحية ما عادوا ِق َّلة ،لكن

بعضا ،وال يتعاونون مع بعضهم ،ولذلك فإن كل واحد
املشكلة أهنم ال يعرفون بعضهم ً
العامة ،أما لو جهروا بآرائهم اإلصالحية
منهم يبدو كأنه يم ّثل موقفًا ضعيفًا أمام احلالة ّ
للمجتمع والناس ألصبحت هناك رشحية واسعة تؤمن هبذه األفكار واآلراء وبالتايل

تتغري املعادلة.

حرية التعبري عن الرأي
قد ال يكون التغري
ًّ
فوريا وحاسماً  ،لكن ذلك لصالح ّ
والتغيري يف بعض اآلراء واألفكار.
إنني أعتقد أن هذين املتغريين:

•سعة رقعة الوعي االجتامعي.

•سعة رشحية محلة اآلراء التطويرية

ينبغي أن يكون عام ً
دافعا للمصلحني حتى يكونوا أكثر جرأة يف طرح
ال ً
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نسأل الله سبحانه وتعاىل أن جيعلنا وإياكم من الباحثني عن احلق والعاملني
به ،ومن ﴿ا َّل ِذين يب ِّل ُغونَ ِرسالاَ ِ
ت ال َّل ِه َويخَ ْشَ ْون َُه َولاَ يخَ ْشَ ْونَ َأ َح ًدا إِلاَّ ال َّل َه َوكَ َفى بِال َّل ِه
َ
َ َُ
َح ِس ًيبا﴾.
رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

النقد الذاتي االجتماعي

(((

قال تعالى﴿ :ال ُأق ِْس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة * َوال ُأق ِْس ُم بِال َّنف ِ
ْس

اآليتان .]2-1

ام ِة﴾ [سورة القيامة:
ال َّل َّو َ

الله سبحانه وتعاىل يف هاتني اآليتني الكريمتنيُ ،يقسم بأمرين عظيمني:
األول :القسم بيوم القيامة﴿ ،ال ُأق ِْس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة﴾ ،و ﴿ال﴾ ليست نافية للقسم،
وإنام مؤكدة له .ومعروف للجميع عظمة وأمهية يوم القيامة ،إنه اليوم الذي يحُ رش فيه

الناس ويحُ اسبون ،ويتقرر مصريهم األبدي.

﴿وال ُأق ِْس ُم بِال َّنف ِ
ْس ال َّل َّو َام ِة﴾ ،واقرتان األمرين يف
الثاين :القسم بالنفس اللوامةَ ،
ٍ
درجة متقاربة من العظمة واملكانة.
القسم ُيشعر بأهنام عىل
((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/3/21هـ.
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ما هي النف�س اللوامة؟

اللوامة :من اللوم ،واللوم معاتبة اإلنسان نفسه ،ومراجعته هلا ،لكي يحُ اسبها عىل

اخلطأ .وعندما تكون هذه احلالة دائمة عند اإلنسانُ ،يطلق عىل نفسه :النفس اللوامة.

الله سبحانه وتعاىل جعل يف نفس اإلنسان هذه اخلاصية ،متام ًا كوجود املناعة يف

جسم اإلنسان ضد األمراض ،وإذا اخرتق نظام املناعة لدى اإلنسان فإن حياته تكون

معرضة جلميع األخطار ،وهذا ما ُيعرب عنه اآلن باملرض اخلطري (اإليدز).
ّ

فالنفس اللوامة نظام مناعة روحي عند اإلنسان ،يف مقابل جراثيم الذنوب

حترك ضمريه وأشعره باخلطأ ،ويف حلظات
واألخطاء ،فمن طبيعة اإلنسان أنه إذا أخطأ ّ
التأمل يحُ اسب اإلنسان نفسه عىل أخطائه .ولكن إذا فُقدت هذه احلالة ،بسبب تراكم

الذنوب واألخطاء ،عندها ال يعود اخلطأ باعث ًا للمحاسبة واملراجعة .فيخرج اإلنسان
من دائرة (النفس اللوامة) ويبقى منحرص ًا يف دائرة (النفس األمارة)﴿ ،إِ َّن ال َّنفْس َ
ار ٌة
أل َّم َ
َ
بِالس ِ
وء﴾ ،ويكون اإلنسان حينها يف منطقة اخلطر واهلالك ،إال أن ُينقذه الله تعاىل﴿ ،إِ َّ
ال
ُّ
ِ
َما َرح َم َربيِّ ﴾.

النقد الذاتي �ضرورة و�صعوبة:

النفس اللوامة :تعني أن اإلنسان يواجه نفسه ،ويحُ اسبها عىل األخطاء ،وهذا

أمر مهم ،ألن حماسبة النفس والنقد الذايت بمقدار ما هي عملية رضورية إال أهنا عملية
ٌ

صعبة.

النقد الذايت رضورة ،ألن اإلنسان إذا مل يقم بنقد ذاته يسرتسل يف اخلطأ ،أما إذا

انتقد ذاته وحاسب نفسه فإنه ُينقذ نفسه من ذلك اخلطأ ويتجاوزه .وهي ُتشبه إجراء
الفحوصات الدورية عىل اجلسم الكتشاف أعراض األمراض ،ومعاجلتها قبل استحكامها

يف اجلسم.
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فالنقد الذايت رضورة ولكن فيه صعوبة ،سواء عىل الصعيد الفردي أو

االجتامعي.

على الم�ستوى الفردي:

أو ًال :النقد الذايت يحُ مل اإلنسان مسؤولية التغيري ،واملواجهة مع الشهوات

األهواء.

فاخلطأ إنام حيصل بسبب اهلوى والغفلة ،وحينام يقوم اإلنسان بعملية النقد الذايت،

يكون وجه ًا لوجه أمام داعي اهلوى والشهوة ،وأمام حالة الغفلة واالسرتسال ،وهذه

عملية صعبة.

منشدا
ففي كثري من األحيان إذا سيطر اهلوى عىل نفس اإلنسان فإن اإلنسان يبقى
ّ

هلواه وشهوته .إنه يف حلظة التأمل ُيدرك رضورة جتاوز اخلطأ ،ولكن جاذبية اهلوى
والشهوة جتعل عملية االرتداع عن اخلطأ عملية صعبة فيبقى اإلنسان يف حالة رصاع مع
نفسه ،لذلك جتد البعض من أجل أن ُيريح نفسه من هذه املعركة والرصاع الداخيل ،يبتعد

كلي ًا عن حماسبة نفسه ومراجعتها.

ثاني ًا :النقد الذايت ُيشعر اإلنسان أنه يف موقف هزيمة وتراجع أمام اآلخرين.

اإلنسان عندما يكون له رأي معني أو موقف ،فإنه عندما ينتقد ذاته ،قد تكون

نتيجة ذلك أن يرتاجع عن رأيه وموقفه ،وهذا ُيشعره بأنه يف حالة هزيمة أمام اآلخرين،
وغرور اإلنسان ال يسمح له بأن يضع نفسه يف هذا املوضع فيكابر وال يعرتف بخطئه

حتى ال يظهر أمام اآلخرين وكأنه اهنزم.

على الم�ستوى االجتماعي:

كل جمتمع من املجتمعات معرض ألن تكون فيه أخطاء ،يف األفكار وأنامط

السلوك .وقد ال يكون اخلطأ ذاتي ًا ،وإنام تغري الظروف واألوضاع جتعله خطأ ،فقد تكون

ممارسة من املامرسات يف وقت من األوقات صحيحة ،ولكن مع تغري الزمن ُتصبح تلك
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املامرسة خطأ وحتتاج إىل تغيري ومعاجلة.

وغالب ًا ما يكون النقد الذايت يف املجتمعات أمر ًا صعب ًا ،وخاص ًة يف املجتمعات التي

تغيب فيها األجواء املساعدة عىل النقد ،مثل حرية التعبري عن الرأي وحرية الفكر .هنا

ُيصبح املجتمع يف حالة تنزيه لذاته ،ويكون هناك غفلة عن املشاكل الداخلية ،وغالب ًا ما
تكون وسيلة التغطية عىل املشاكل الداخلية توجيه األنظار إىل العدو اخلارجي.

فنجد أن بعض األنظمة السياسية يف العامل العريب توجه األنظار لألعداء اخلارجيني،
وحتاول بني ٍ
فرتة وأخرى أن تفتعل مشكلة خارجية ،حتى ترصف أنظار الناس عن
املشاكل الداخلية املوجودة.

وعىل املستوى الثقايف واالجتامعي يعيش العامل العريب واإلسالمي هذه املشكلة
ٍ
ٍ
بصعوبة بالغة
بشكل أو بآخر ،فتجد أن الناس يتحركون ضد مشكلة خارجية ،ولكنهم
ضد خطأٍ يف الداخل.
يتحركون ّ

ملاذا يسهل علينا االعرتاض عىل عدوان اآلخرين علينا ،لكن يف املقابل نتغاىض

عن األخطاء الداخلية؟

وجتد مثل هذه احلالة قائمة بني املذاهب املختلفة أيض ًا ،فكل طرف يتجه نحو

أخطاء الطرف اآلخر ،فالشيعي يبحث يف األخطاء املوجودة يف كتب السنة ،وهو بذلك

يحُ قق رصيد ًا إجيابي ًا بني مجاعته ،وكذلك احلال بالنسبة للسني .ولكن هل يتمكن الباحث
الشيعي أو السني من مناقشة األخطاء املوجودة يف تراثه؟ كال .لذلك أصبحت األخطاء

مغضوض ًا عنها ،وأصبحنا ننطوي عىل األخطاء املوجودة يف الرتاث والتقاليد.

هذه احلالة سائدة يف املجتمعات املتخلفة ،أما املجتمعات املتقدمة فإن حالة النقد

جزء من النظام السيايس ،بينام يف غالب املجتمعات
الذايت متوفرة ،إن املعارضة فيها ٌ

العربية ُتعترب املعارضة إجرام ًا.

ولو قرأ اإلنسان مذكرات كبار العلامء عند السنة أو الشيعة جيد أن من يتوجه للنقد
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الذايت الداخيل ُينبذ ويحُ ارص.

واألسوأ من ذلك أن األجواء الدينية تواجه حتى التطوير يف الوسائل بمعارضة
ٍ
شديدة فض ً
ال عن نقد الرتاث واملامرسات.

وهنا سؤال يطرح نفسه :هل نحن متأكدون أن كل األفكار واملامرسات يف جمتمعنا
ِ
ين
صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة ،أليس هناك ما هو أصح منها؟ يقول تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
َي ْس َت ِم ُعونَ ا ْلق َْو َل ف ََي َّتبِ ُعونَ َأ ْح َس َن ُه﴾ [سورة الزمر :اآلية .]18
فلامذا ال يكون هناك جمال للنقد؟ هناك عدة أسباب تعرتض حرية النقد:

يعرض
أو ًال :شعور يسود البعض بأن انتقاد بعض األمور وإن كانت بسيطةّ ،

جممل البناء للهدم .ولكن كام أنه جيب علينا أن نخاف من أن يكون هناك تفريط ،فإن
احلذر من اإلفراط مطلوب ،وكام نخاف من أن نقد غري الصحيح قد يطال الصحيح،
فإنه جيب علينا أن نخاف من أن السكوت عىل غري الصحيح قد يقودنا إىل خطأٍ آخر ،وقد

عمق األخطاء املوجودة.
ُي ّ
ٍ
هشة،
ومن
جهة أخرى فإن هذا اإلشكال دليل عىل أن ثقتهم بالعقيدة والدين ّ
قوة اإلسالم وجوهره لعلموا أن هذه اجلزئيات ال تؤثر عىل جممل
ولكنهم لو عرفوا ّ

البناء.

ثاني ًا :القول بأن عملية النقد ُتظهر ضعفنا أمام اآلخرين .وهذا الكالم مىض وقته،

ألنه مل َيعد هناك أمور خمفية .إضاف ًة لذلك فإن النقد الذايت أصبح اآلن مظهر قوة وليس

مظهر ضعف ،فاجلهة التي تنتقد ذاهتا و ُتصحح أخطاءها أقرب إىل االحرتام من اجلهة
التي تتسرت عىل األخطاء .وإذا كانت املسألة ذات بعد ديني ،فهناك مسؤولية دينية ألنه

بأي حق نتسرت عىل خطأ فيه رضر عىل الدين ومصالح املؤمنني هبذه املربرات الواهية؟.

ثالث ًا :وجود قوى منافسة يف كل جمتمع حتمي احلالة السائدة ،ففي املجتمع بعض

اجلهات تعترب أن من مسؤوليتها محاية احلالة السائدة ،فليس لدهيم قضية ُيدافعون عنها أو
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ُيربزون قوهتم فيها ،فيكون الدفاع عن السائد هو ساحتهم وميداهنم الستقطاب اآلخرين
إليهم ،بالتايل جتدهم يرفضون أي نقد أو تصحيح أو تطوير ،وهذا يعني أمرين:
األول :أن نقطة الضعف تبقى يف املجتمع ،فتضعفه أمام اآلخرين.

الثاين :حصول ردود فعل داخل املجتمع عند الشباب والناشئة الذين ينفرون من

األفكار واحلاالت غري املقنعة.

بالطبع ال يعني هذا الكالم أن أي نقد هو مصيب وصحيح ،فقد يكون هناك خطأ

أو اشتباه يف تشخيص ما يستحق النقد ،ولكن ما نصبو إليه هو أن ال يكون النقد بذاته

جريمة ،وأن ال يكون احلديث عن اخلطأ فيه إدانة .واملشكلة أن هذا اإلرهاب الفكري

يطال العلامء واملفكرين يف املجتمع ،فيقعد هبم عن إعالن موقفهم أو رأهيم جتاه أي قضية

وضع خطري وخاطئ عىل مستوى املجتمعات والطوائف،
أو ممارسة يف املجتمع .وهذا
ٌ
ٍ
بشكل عام .وأين نحن عن النصوص التي تدعو اإلنسان
وعىل مستوى األمة اإلسالمية
املسلم ملحاسبة نفسه ،يقول اإلمام عيل« : Eمن حاسب نفسه ربح ،ومن غفل عنها

خرس» (((  ،ويقول« :ثمرة املحاسبة صالح النفس» ((( .

رشعت النقد
وأيض ًا :ملاذا ال نستفيد من جتارب اآلخرين ،وبقية املجتمعات التي ّ

يف جمتمعاهتا فتقدمت ،بينام جمتمعاتنا تعيش حالة ممانعة من أي نقد ذايت .ونكرر هنا أنه

ليس كل نقد مصيب ًا ،ولكنه عامل قوة للمجتمع وإيضاح للحقيقة .من هنا تأيت أمهية
الص ُعد واملستويات.
النقد الذايت واإلصالح الداخيل عىل خمتلف ُّ

((( نهج البالغة :قصار الكلمات/حكمة رقم.208 :
((( ميزان الحكمة:ج 1ص .620
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(((

ِِ
ِ ِ ِ
ين ا ْق َت َت ُلوا ف ََأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما فَإِ ْن َبغَ ْت
﴿وإِ ْن َطائ َف َتان م ْن ا ْل ُم ْؤمن َ
قال تعالىَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ ْح َد ُاه َما َع َلى ُ
َاء ْت ف ََأ ْص ِل ُحوا
يء إِ َلى َأ ْم ِر ال َّله فَإِ ْن ف َ
األ ْخ َرى َفقَات ُلوا ا َّلتي َت ْبغي َح َّتى َتف َ
ِ ِ
ِ
ِ
ين * إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة ف ََأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن
َب ْي َن ُه َما بِا ْل َع ْد ِل َو َأقْس ُطوا إِ َّن ال َّل َه ُيح ُّب ا ْل ُم ْقسط َ
َأ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّتقُ وا ال َّل َه َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُمونَ ﴾ [سورة الحجرات :اآليتان .]10-9
بدل طبيعة اإلنسان
جمتمع املؤمنني جمتمع برشي ،واإليامن بالله تعاىل وبالدين ال ُي ّ
وإنام ُي ّ
رشدها ،وبالتايل فإن اإلنسان هو اإلنسان بغرائزه وميوله .قد يتصور
وي ّ
شذهبا ُ
رصاع وال نزاع ،وهذه نظر ٌة مثالية تصلح طموح ًا
البعض أن املؤمنني ال يقع بينهم
ٌ

وتطلع ًا ،لكنها ال تتحقق عىل أرض الواقع ،فامداموا برش ًا فإنه من املمكن أن حتدث بينهم
رصاعات ونزاعات.

((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/3/28هـ.
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دوافع ال�صراعات:

دوافع الرصاعات والنزاعات يف املجتمع اإليامين هي نفسها يف املجتمعات غري

اإليامنية ،وغالب ًا ما تصدر من أحد باعثني:

سواء
األول :االختالف املصلحي ،فحينام تتضارب املصالح حيصل الرصاع،
ً
كانت املصالح مادية ،أو وجاهية ،أو سياسية.
الثاين :االختالف يف اآلراء والتوجهات ،إذ إن تعدد اآلراء واالنتامءات قد يكون

سبب ًا للرصاع والنزاع يف جمتمع املؤمنني كام يف سائر املجتمعات.

�سبب نزول الآيات الكريمة:

كتب التفاسري حينام تتحدث عن املورد الذي نزلت فيه اآليتان الكريمتان من سورة

احلجرات ،تنقل روايات عن نزاع حصل بني جمموعتني من قبيلتي األوس واخلزرج يف

عهد رسول الله ،Aومها قبيلتان يف املدينة املنورة كانت بينهام حروب تارخيية وملا جاء

وئام بينهام ،ولكن هذا الوئام ال يعني أن كل آثار الفرتة املاضية
اإلسالم حصل بربكته ٌ
قد انتهت ،و ُتشري الروايات أن أسباب الرصاعات التي حتصل بني القبيلتني بني ٍ
فينة
وأخرى أغلبها تافهة ،واألشخاص الذين يبدؤون النزاع من هذه القبيلة أو تلك هم غالب ًا
من ذوي األغراض ،وقد استخدمت يف هذا الرصاع الذي نزلت اآليتان بسببه بعض

مقدمات العنف كسعف النخيل واألحذية.

�ضوابط وحدود:

النزاعات والرصاعات حني حتصل يف جمتمع املؤمنني ،جيب أن تواجهها ضوابط

وحدود من أمهها:

أو ًال :التأكيد عىل االلتزام باألخالقيات واحلدود الرشعية.

ثاني ًا :أن يتحمل املجتمع مسؤوليته جتاه هذا النزاع الذي حيصل يف ساحته.
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فموقف التفرج عىل الرصاع خطأ ،وعىل املؤمنني حتمل املسؤولية.

وجه أمر ًا جلميع املؤمنني بأن يتخذوا املوقف
والله تعاىل يف اآليات الكريمة ُي ّ
الصائب جتاه الرصاع الذي حيصل يف ساحتهم﴿ ،وإِ ْن َطائِ َف َت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا
ان ِم ْن المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
َ
ف ََأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُهماَ ﴾.
طبع ًا االقتتال يف االصطالح يعني احلرب بالسيف ،ولكن هذا هو احلد األعىل،

وأي نزاع ُيمكن أن ُيطلق عليه اقتتال ،واآلية ُتشري إىل ذلك .وعاد ًة أي نزاع إذا مل
رشح للتصاعد ،ولذلك تؤكد اآلية الكريمة رضورة املبادرة ملعاجلة الرصاع:
ُيعالج ُي ّ
﴿ف ََأ ْص ِل ُحوا َب ْي َن ُهماَ ﴾.
ويشري أحد املفرسين إىل اختالف الضامئر يف اآلية الكريمة ،ففي بداية اآلية التعبري
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بصيغة التثنية﴿ :وإِ ْن َطائ َف َت ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا﴾ ،وعاد إىل
ان﴾ ،ثم انتقل إىل اجلمع﴿ :م ْن المْ ُ ْؤمن َ
َ
ِ
املثنى ثانيةً﴿ :ف ََأ ْصل ُحوا َب ْي َن ُهماَ ﴾ ،فيقول :إن النزاع غالب ًا ما يبدأ بني شخصني أو جمموعتني،
ولكنه إذا تصاعد تتوسع دائرة املشاركني يف الرصاع لتشمل اجلميع ،وإصالح النزاع ال
يتم عرب كل األفراد املشاركة يف الرصاع ،وإنام بني الشخصيات البارزة والزعامات ،لذلك

عاد التعبري يف اآلية الكريمة إىل الثنية.

وأمر الله تعاىل باإلصالح دليل عىل وجوب ذلك وأنه عىل املؤمنني أن ال يقفوا

موقف املتفرج عىل الرصاعات التي حتصل يف ساحتهم.

الم�س�ؤولية تجاه البغي والعدوان:

ِ
ِ
ِ ِ
ثم يقول تعاىل﴿ :فَإِ ْن َبغَ ْت إِ ْح َداهمُ َا َعلىَ ُ
يء إِلىَ
األ ْخ َرى َفقَات ُلوا ا َّلتي َت ْبغي َح َّتى َتف َ
َأم ِر ِ
الله﴾ ،وهذه مسألة مهمة ،ففي النزاعات والرصاعات غالب ًا ما يكون هناك جتاوز من
ْ
ٍ
فئة عىل األخرى ،وجمتمع املؤمنني عليه مسؤوليتان:
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الم�س�ؤولية الأولى :الدعوة �إلى ال�صلح.:

هناك نصوص وأحاديث كثرية حول إصالح ذات البني ،يقول تعاىل﴿ :فَا َّتقُ وا
ِ
ات َب ْينِ ُك ْم﴾ [سورة األنفال :اآلية  ،]1ويقول تعاىل﴿ :إِ َّ
ال َم ْن َأ َم َر بِ َص َد َق ٍة َأ ْو
الل َه َو َأ ْصل ُحوا َذ َ
معر ٍ
الح َبينْ َ ال َّن ِ
وف َأ ْو إِ ْص ٍ
اس﴾ [سورة النساء :اآلية  .]114وقد ورد عن رسول الله Aأنه
َُْ
قال> :أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قيل :ما هو؟ قالA

 :إصالح ذات البني ،فإن فساد ذات البني هي احلالقة< .ويف حديث آخر عنه Aأنه
ٍ
صدقة يحُ بها الله
قال أليب أيوب األنصاري> : Nيا أبا أيوب أال أخربك وأدلك عىل

ورسوله؟ قال نعم ،ما هي؟ قالُ : Aتصلح بني الناس إذا تقاتلوا وتباعدوا<.

واجب كفائي إذا قام به وحققه البعض
فاإلسالم يأمرنا بإصالح ذات البني ،وهو
ٌ

سقط عن الكل وإال فاجلميع آثمون.

والص ُعد ،عىل املستوى
وإصالح ذات البني يعني السعي عىل خمتلف املستويات ُّ

العائيل ،وعىل املستوى االجتامعي.

مطلوب منه األمر باملعروف
وموقف التفرج غري صحيح ،ألن اإلنسان املؤمن
ٌ
ٍ
منكر أسوأ من
والنهي عن املنكر ،وأي معروف أفضل من الوئام والوحدة ،وأي

اخلصومة والنزاع.

يرض باملجتمع كله ،وليس املقصود بذلك وجود
كام أن النزاع والرصاع
ّ

التنوع واالختالف يف الرأي واملوقف ،وإنام حتوله إىل نزاع ورصاع هيدد أمن املجتمع

واستقراره.

لذلك ينبغي للمجتمع أن ينتج سعي ًا وجهد ًا ألداء واجب اإلصالح ،وذلك حيتاج

إىل إنتاج ثقافة واعية تدفع باجتاه اإلصالح والوئام ،وحيتاج إىل تظافر جهود املصلحني،
ٍ
تذمر يف املجالس بسبب حدوث بعض النزاعات يف املجتمع
وأما ما يقوم به البعض من
وبني الشخصيات البارزة ،فهذا ال ُيسهم يف حل املشكلة إن مل ُيع ّقدها أكثر .فعىل كل
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شخص واع أن ُيطالب نفسه بدور جتاه ما حيصل يف املجتمع من النزاع والرصاع.

الم�س�ؤولية الثانية� :إدانة البغي ومواجهة االعتداء

حينام يكون هناك عدوان من فئة عىل أخرى ،فأبناء املجتمع ال يصح هلم أن يكونوا
ضد اجلهة املعتدية ،يقول تعاىل﴿ :فَإِ ْن َبغَ ْت
حمايدين ،بل جيب أن يكون هناك موقف َّ
األ ْخرى َفقَاتِ ُلوا ا َّلتِي َتب ِغي حتى َت ِفيء إِلىَ َأم ِر ِ
إِ ْح َداهمُ َا َعلىَ ُ
الله﴾ ،أما موقف احلياد ال
َ َّ
َ
ْ
َ
ْ
يصح ،وذلك ألمرين:
األول :موقف احلياد ُيعترب نوع ًا من اخلذالن للطرف املظلوم .وقد وردت نصوص

عن لزوم إعانة املظلوم ،يقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب> : Eأحسن العدل إعانة

املظلوم< ،وقال Eيف وصيته األخرية لولديه احلسنني> :Cكونا للظامل خص ًام ،وللمظلوم
عون ًا< .واإلمام زين العابدين Eيف دعاء مكارم األخالق يعترب عدم مساعدة املظلوم ذنب ًا
يستغفر الله تعاىل منه ،يقول> : Eاللهم إين أعتذر إليك من مظلو ٍم ُظلم بحرضيت فلم
أنرصه< .فال يصح للمجتمع أن يتفرج حينام يكون هناك اعتداء من ٍ
فئة عىل أخرى.
ٌ
يتفشى وينترش.
الثاين :حينام ُيسكت عن الظلم فإنه ّ
ولذلك جيب أن يكون هناك موقف جتاه الطرف املعتدي ،فاالختالف يف الرأي

مرشوع ،ولكن االعتداء ظلم وال يصح السكوت عنه.

االعتداءات المعنوية:

وليس هناك فرق بني أن يكون العدوان مادي ًا أو معنوي ًا ،فوجوب رفض العدوان

يشمل اجلانبني.

كثري من الناس يسكتون أمام االعتداءات املعنوية من هذا الطرف عىل ذاك ،وهذا
ٍ
ال يصح رشع ًا .فحينام يكون حديث عىل أي ٍ
شخصية يف املجتمع ،فعىل من يستمع
فئة أو
شخص املوقف ،فإذا كان احلديث يف إطار توضيح نقاط االختالف
إىل ذلك احلديث أن ُي ِّ
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يف الرأي ووجهات النظر بني األطراف أو الشخصيات املختلفة يف املجتمع ،فهذا بحث

ونقاش علمي ورصاع ثقايف مقبول ،ولكن إذا كان يف احلديث اعتداء وإسقاط للفئة
األخرى أو تشكيك يف دينها أو اعتداء عىل أعراضها ،فهنا ال يصح السكوت وإنام ينبغي

أن يكون هناك رفض واعرتاض.

فعىل املؤمنني أن يكون هلم موقف واضح جتاه أي اعتداء ،بمختلف الوسائل

والطرق :كاللسان والقلم ،ألن اجلهة املعتدية إذا رأت أن هناك رفض ًا من املجتمع

ملامرساهتا فإن أقل نتيجة مرجوة هي وضع حد ملثل هذه املامرسات.

من املؤسف أن بعض اجلهات تلقى تشجيع ًا من بعض الدائرين يف فلكها فتظن

أن هذا ُيعبرّ عن رأي املجتمع ،وقد يكون أكثرية املجتمع غري راضني ،ولكنها أكثرية
صامتة ،فعىل األكثرية الصامتة أن خترج من صمتها لتدين وترفض البغي والعدوان عىل

األطراف األخرى.

وإذا مل ترفض فئ ًة ما البغي والعدوان عىل الفئات األخرى فلتنتظر دورها من

العدوان والبغي عليها ،وقد رأينا ذلك عيان ًا.

فينبغي أن ُتؤسس حالة اجتامعية إلدانة ورفض البغي والعدوان حتى تكون هناك

حصانة للمجتمع ككل من اإلصابة هبذه اآلفة.

وختتم اآليات الكريمة بالتأكيد عىل أخوة املؤمنني﴿ :إِ َّنماَ المْ ُ ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة ف ََأ ْص ِل ُحوا
َبينْ َ َأ َخ َو ْي ُك ْم َوا َّتقُ وا الل َه َل َع َّل ُك ْم ُت ْرحمَ ُ ونَ ﴾ ،واملؤمنون تعني مجيع من آمن بالله تعاىل
ورسوله واليوم اآلخر فهم أخوة ،وهنج اإلصالح ينبغي أن يسود بينهم مجيع ًا.
ٍ
حممد وآله الطاهرين.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل الله عىل نبينا

اآلالم واآلمال بين األقوال واألعمال

(((

ِ
ين َآم ُنوا لِ َم َتقُ و ُلونَ َما ال َتف َْع ُلونَ *
﴿يا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
قال الله تعالى في كتابه الكريمَ :
كَ ُب َر َم ْقت ًا ِع ْن َد ال َّل ِه َأ ْن َتقُ و ُلوا َما ال َتف َْع ُلونَ ﴾ [سورة الصف اآليتان .]3-2

مدخل:

احتكاك اإلنسان هبذه احلياة ُينشأ لديه رغبات وتطلعات ،كام أن طبيعة احلياة فيها

عوائق أمام ما يطمح إليه اإلنسان ويرغب فيه .وهنا ينقسم الناس إىل ثالثة أقسام:

القسم األول :هو من يلتزم الصمت؛ يرغب يف يشء ما ولكن تبقى هذه الرغبة

حبيسة يف نفسه ال يظهرها ألحد .يواجه كذلك عوائق تعرتض طريق تقدمه فيتأمل منها،

ولكن يبقى أمله حبيس ًا يف نفسه ،ال يرشك أحد ًا بام حيس.

((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/4/5هـ.
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القسم الثاين :هو من حيرتف احلديث والتعبري عام بداخله؛ يتحدث عن آالمه التي

يعاين منها ،وعن آماله التي يتطلع إليها ويريد حتقيقها ،يفصح عام بداخله يف أي فرصة
تتاح له .وهذا القسم يعترب درجة متقدمة عن القسم السابق.

القسم الثالث :هو من يسعى وجيتهد لتحقيق تطلعاته وإلزالة العوائق من طريقه،

وهذا هو األفضل .ال ُيبقي الرغبة حبيسة يف نفسه ،وال يكتفي بالتحدث عام بداخله،
وإنام جيتهد لتحقيق تلك الرغبة ،ويفكر كيف حيققها ،وخيطط ،ويكثف جهده العميل

حتى حيقق ما يريد.

العوائق ليست حتمية ،حتى يقف اإلنسان أمامها مكتوف األيدي .واملؤمن يف

صورته احلقيقية الصحيحة هو من الصنف الثالث.
ِ
ين َآم ُنوا لمِ َ َتقُ و ُلونَ َما ال َتف َْع ُلونَ ﴾ ملاذا تكون
اآلية الكريمة تقولَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
التطلعات أمامكم جمرد حديث وكالم ،ملاذا ال تسعون وجتتهدون لتحقيق ما تصبون
إليه؟ ﴿لمِ َ َتقُ و ُلونَ ما ال َتفْع ُلونَ * كَ م ْقت ًا ِعن َد ِ
الله﴾ واملقت هو الغضب الشديد.
ْ
برُ َ َ
َ
َ
هذا من حيث األفراد ،وبام أن األفراد يف جمموعهم يشكلون املجتمع ،فاألصناف
الثالثة ذاهتا تنطبق عىل املجتمعات ،وهو ما نريد احلديث عنه.

مجتمع ال�صمت:

بعض املجتمعات تبقى أماهلم وآالمهم حبيسة يف نفوسهم ،ال يرصحون هبا إما

لسبب سيايس أو اجتامعي ،أو ألي سبب آخر ،ويف بعض األحيان ينكروهنا ،فإذا ما

سئلوا عن أوضاعهم أجابوا بعكس ما يريدون وما يشكون ،بأن أوضاعهم طيبة وال

ينقصهم يشء ،فيبدو للسائل أن حاهلم عىل ما يرام.

مجتمع الكالم:

هي جمتمعات حترتف احلديث عام بداخلها ،يف أي جملس جتد حديث ًا واسع ًا ومفص ً
ال
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عام يريدون ويتطلعون إليه ،وعن املشاكل التي يواجهوهنا ،ولكن كل ذلك يبقى جمرد
أحاديث يف املجالس ومنتديات اإلنرتنت واللقاءات ،ليس هناك خطة عملية يتحركون

من خالهلا .وقد أصبحت بعض منتديات اإلنرتنت جملس ًا عامر ًا للتحدث والكتابة وبال
حتس أن من يكتب لن يرىض إال
مسؤولية غالب ًا عندما يكون االسم مستعار ًا ،حتى إنك ّ

حيس بأن دوره انتهى،
بحل املشكلة وقمعها من جذورها ،ولكن بمجرد أن ينهي حديثه ّ
ويميض لينام قرير العني.

جمرد احلديث من دون عمل لن حيقق لنا شيئ ًا .جاء يف الرواية عن رسول اللهA

يويص اإلمام علي ًا« : Eيا عيل! ال خري يف قول إال مع الفعل» ((( تتحدث عن مشكلة ما،
عمليا حللها.
إذ ًا ال بد أن تضع هلا برناجم ًا
ًّ

مجتمع الفعل:

هي املجتمعات ذات الفاعلية والنشاط .جمتمعات جتتهد لتحقيق آماهلا ،وتعمل

املستحيل ملعاجلة آالمها .وهي املجتمعات التي تريد التقدم وحتسني أوضاعها ،يقول أمري

املؤمنني عيل« : Eزيادة الفعل عىل القول أحسن فضيلة ،ونقص الفعل عن القول أقبح

رذيلة» (((  .أي إن املجتمعات التي يكون فعلها أكثر من قوهلا تعيش حا ً
ال حسن ًا ،بخالف

من يكون قوهلا أكثر من فعلها.

مجتمعاتنا والمجتمعات الغربية:

اآلية الكريمة تريد أن تنقل جمتمع املؤمنني إىل املرحلة الصحيحة ،مرحلة العمل

والسعي احلثيث ،أهيا املؤمنون! ال حترتفوا احلديث عن آالمكم وآمالكم ،وإنام جيب أن
((( الشاهرودي ،علي النمازي ،مستدرك سفينة البحار ،ج ،3ص ،234مؤسسة النشر اإلسالمي،
1419هـ  -قم.
((( التميمي :عبدالواحد اآلمدي/غرر الحكم والكلم ،ج ،1ص ،385ط1407 ،1هـ ،مؤسسة
األعلمي -بيروت.
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تبارشوا العمل من أجل حتقيق تلك اآلمال ،وجتاوز تلك اآلالم.

إذا نظرنا يف ضوء هذه الفكرة إىل واقع جمتمعاتنا اإلسالمية وقارناها بواقع

املجتمعات الغربية املتقدمة ،سنجد الفرق بيننا كبري ًا جد ًا.

لو كُ لف باحث بإعداد قائمة يرصد فيها آالم وآمال بلد ما من بالد املجتمعات

اإلسالمية فال شك أنه سيحصل عىل قائمة طويلة لتلك الرغبات واملشاكل .لكنه لو أراد
أن حييص املشاريع العملية فيام خيص اآلمال واآلالم فلن جيد إال شيئ ًا متواضع ًا ال يستحق

الذكر.

بينام حني ّ
يطلع اإلنسان عىل واقع املجتمعات املتقدمة ذات الفاعلية والنشاط ،فلن

يرى هناك مسافة كبرية بني اآلمال واألعامل ،ألهنا جمتمعات تتحرك فور نضوج أي فكرة

ألي أمل أو أمل.

يف جمتمعاتنا هناك مشاكل مزمنة هلا سنني ومل يتم السعي بعد حللها .وأقرب مثل

واضح؛ األمراض .نحن نعاين من األمراض ،واآلخرون يعانون كذلك كام نعاين ولربام
أكثر منا .ولكن يف املجتمعات الغربية جتد سعي ًا حثيث ًا إلجياد العالج ،أما نحن فننتظر أن
يأتينا هذا العالج!

يف املجتمعات الغربية ترصد مبالغ كبرية لعالج األمراض اخلطرية كاأليدز،

والرسطان ،فض ً
ال عن األمراض البسيطة ،أما نحن فنبكي منتظرين رمحة الله تعاىل
وفرجه ،منبهرين بام وصل إليه الغرب من تقدم ناظرين إىل وقت جيودون علينا بام

توصلوا إليه!

تلك املجتمعات ال تكتفي باجياد العالج فقط ،بل بعمل بحوث ودراسات لتطوير

العالج ذاته ،ونحن نبقى هكذا ،ال نقدم وال نؤخر!

لو اقرتبنا إىل مشاكلنا االجتامعية والسياسية ،نرى أن جمتمعاتنا احرتفت فن

احلديث حول املشاكل ،ولو سأ َلنا أحد عن مدى معاناتنا هلذه املشكلة؟ سنقول بملئ
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الفم :من زمن بعيد!

ظواهر �سلبية:

يمكننا أن نرصد الظواهر التالية التي تربز يف جمتمعاتنا:

اال�ستغراق في و�صف الم�شكلة وف�ضف�ضتها:

حينام تتحدث عن مشكلة ما جتد من يزيدك من الشعر أبيات ًا ،ومن الرواية فصو ً
ال.

تفاصيل كثرية ولكن دون أن نستثمرها للوصول إىل حلّ  .كل أحاديثنا تنصب ضمن

قائمة املشاكل وتوصيفها ،ولكن قوائم احللول مغيبة ،أو باألصح ملغية ،ال تفكري ،وال
ِ
ين َآم ُنوا لمِ َ
بذل ،وال ختطيط ،وال تطوير ،هذا ما يكون يف الغالب األعمَ ﴿ .يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
َتقُ و ُلونَ ما ال َتفْع ُلونَ ﴾ ملاذا جترتون الكالم فقط﴿ ،كَ م ْقت ًا ِعن َد ِ
الله َأ ْن َتقُ و ُلوا َما ال
ْ
برُ َ َ
َ
َ
َتف َْع ُلونَ ﴾ إن غضب الله يشتد عىل من يكون قوله خالف عمله.
اخلطباء مث ً
ال ـ وهذا نقد ذايت ـ يصفون املشكلة بحذافريها ويف بعض األحيان

لشد انتباه املستمع ،والناس ينبهرون مما يسمعون
يضفون عليها بعض املحسنات البديعية ّ
ويتشكرون من اخلطيب حلسن عرضه للمشكلة ،ولتلمسه ما حيسون به .ونستمر هكذا

يف كل سنة نتفنن يف عرض املشكلة ذاهتا أو مشاكل أخر ،ولكن هل نطرح حلو ً
ال هلذه

املشاكل؟

هناك إشباع يف توصيف املشاكل واملبالغة يف الوصف وهذه حالة سلبية ،فهي

تستهلك طاقة اإلنسان النفسية ،ورد عن اإلمام الباقر عن أبيه زين العابدينCيقول:
«ما أكثر الوصف وأقل الفعل إن أهل الفعل قليل ،إن أهل الفعل قليل» ((( .

ما دام اإلنسان مندفع ًا متحمس ًا فعليه أن يتحرك ،ال أن يفرغ طاقة احلامس هذه

يف الكالم وإخراج ما يف النفس من هم ،فذاك يوحي له بأن دوره قد انتهى ،ويشعر
((( الكافي ،ج ،8ص.190
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براحة بعدما يفصح عام بداخله ،وهذا أسلوب مستخدم يف العالج النفيس حلل املشاكل

الشخصية.

السعي أمر رضوري حلل املشكالت ( :يا عبدي منك احلركة ومني الربكة ) اجرتار

الكالم هكذا من دون عمل لن يقدم ولن يؤخر .صفة املؤمن كثرة العمل وقلة الكالم،
وإذا ما انعكست هذه الصفة صار يف عداد املنافقني كام روي عن اإلمام الكاظم يف وصيته

لتلميذه هشام بن احلكم« :يا هشام! قال رسول الله  ...املؤمن قليل الكالم كثري العمل،

واملنافق كثري الكالم قليل العمل» ((( .

�إلقاء الم�س�ؤوليات على الآخرين:

يف كثري من األحيان نقف مكتويف األيدي متوقعني احلل من جهة ما سواء كانت

خارجية أو داخلية ،وأحيان ًا نع ّلق آمالنا عىل شخص معينّ أو تيار معينّ  ،تارة حلسن ظن،
وتارة فقط لنلقي املسؤوليات عىل غرينا بقصد اإلحراج والتشويش ،أو لكي نخيل أنفسنا
من املسؤولية وهذا غري صحيح ،رسول الله Aكان يويص الصحايب اجلليل عبد الله بن

مسعود« :يا ابن مسعود! فال تكن ممن يشدد عىل الناس وخيفف عىل نفسه ،يقول تعاىل:

﴿لمِ َ َتقُ و ُلونَ َما ال َتف َْع ُلونَ ﴾ ((( » ال تلزم الناس بمسؤوليات وتنسى نفسك.

املتصدي حلل مشاكل جمتمعه يف تلك املجتمعات املتقدمه يلقى زمخ ًا من التشجيع

والشكر والعطاء ،وكأهنم بلسان احلال يقولون :اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم

مقاتلون ،خالف من تعيبهم اآلية الكريمة التي تنطبق عىل جمتمعاتنا االتكالية﴿ :فَاذ َْه ْب
َأ ْنت ورب َك َفقَاتِال إِ َّنا هاه َنا َق ِ
اع ُدونَ ﴾ [سورة املائدة :اآلية  .]24من يتصدى حلل املشاكل يف
َ ُ
َ َ َ ُّ
حيملونه املسؤولية وكأنه السبب فيها،
جمتمعاتنا يلقى الويالت ،فعند حدوث أي مشكلة ّ
وعندما يسعى حللها وينجح يف ذلك فلن جتد من يشكره ويبذل معه ،إال القليل! وويله
((( تحف العقول عن آل الرسول ،ص.293
((( بحار األنوار ،ج ،74ص/109باب مواعظ النبي Aالبن مسعود.
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إذا مل ينجح سعيه!!

املجتمع الطبيعي الفاعل ال يتلخص يف شخص ما ،أو جهة ما ،أفراد املجتمع

كلهم مسؤولون ومطالبون بالتحرك والعمل.

يف اخلتام أقول :إن جمتمعاتنا بحاجة إىل االنتقال للدائرة الثالثة ،يكفينا حديث ًا عن

ال ،نريد ح ً
اآلمال واآلالم ،نريد عم ً
ال ملا نشكو منه .لو استخدمنا  %20من الطاقة املبذولة
يف حديثنا عام نريد ،ورصفناها يف التفكري وإجياد احللول املناسبة والعمل والتحرك ،حلققنا
اليشء الكثري ،وألمري املؤمنني رواية مجيلة نختم هبا حديثنا يقول« :غضب اجلاهل يف

قوله ،وغضب العاقل يف فعله» ((( .

نأمل أن تتحرك جمتمعاتنا لتحقيق ما تتطلع إليه ،وحلّ ما تعاين منه .هذا ،ونسأل

الله أن جيعلنا من الذين يقولون ما يفعلون ،وأال جيعلنا من الذين يقولون ما ال يفعلون.

وأن يوفقنا للعلم والعمل به ،إنه سميع الدعاء قريب جميب .هذا وصىل الله عىل سيدنا

حممد وآله الطيبني الطاهرين.

((( بحار األنوار ،ج ،1ص160حديث .43

ال يسخر قوم من قوم

(((

قال الله تعالى في كتابه الكريم:
ِ
ين َآم ُنوا ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى َأ ْن َي ُكو ُنوا َخيرْ ًا ِم ْن ُه ْم * َوال نِ َس ٌاء
﴿ َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
ِمن نِس ٍ
اء َع َسى َأ ْن َي ُك َّن َخيرْ ًا ِم ْن ُه َّن ﴾ [سورة احلجرات :اآلية .]11
ْ َ
تبدأ العالقات اإلنسانية من أول نظرة .فإذا ما نظر الشخص لآلخرين وأخذ عنهم

انطباعات جيدة ،فال شك يف أن العالقة ستكون سوية وطيبة.

أما إذا أخذ من نظرته هذه انطباعات سيئة وعدم ارتياح فالعالقة ستأخذ منحى

غري سليم ،وكام يقول املناطقة :النتيجة تتبع أخس املقدمات.

التعامل مع اآلخرين يعتمد عىل هذه النظرة األولية ،فإذا أقبل عليك شخص

ونظرت إليه نظرة احرتام وتقدير ،أو كانت لك سابق عالقة طيبة معه ،فإن شعورك
((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن ،لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/5/4هـ.
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جتاهه سيدفعك إىل حسن التعامل معه .عىل العكس فيام لو أخذت عنه انطباع ًا سيئ ًا فإن

تعاملك معه سيكون عىل أساس شعورك النفيس جتاهه.

العالج يبد�أ من الأ�سا�س:

اإلسالم القويم وتعاليمه السمحة تريد أن تريب اإلنسان عىل حسن املعارشة واخللق

مع اآلخرين فذاك أدعى لرتسيخ حالة األلفة والوئام يف املجتمعات البرشية ،لذلك
فاإلسالم يسعى لعالج هذه احلالة النفسية من األساس ،يسعى لتوجيه النظرة األوىل

واألحاسيس واملشاعر التي ستبنى عليها العالقة باآلخرين من األساس والقاعدة ،فإذا

ما قوي األساس رسخ البنيان.

اآلية الكريمة التي افتتحنا هبا حديثنا تتحدث عن مفردة من مفردات األحاسيس

النفسية ـ إن صح التعبري ـ يف العالقة مع اآلخرين وهي مفردة السخرية.

الـهزء باآلخرين ،واحلالة النفسية للسخرية هي أن ينظر اإلنسان
السخرية :تعني ُ

إىل اآلخرين نظرة دونية ،نظرة احتقار وازدراء ،وهذه النظرة تنعكس عىل ألفاظه معهم

و إشاراته إليهم.

والقرآن الكريم ينهى هني ًا قطعي ًا عن هذه احلالة السيئة ملا يرتتب عليها من آثار

عكسية.

اإلنسان السوي بطبعه فض ً
ال عن املؤمن ينبغي أن ينظر لآلخرين نظرة احرتام

وتقدير كام حيب هو أن ينظروا إليه.

النظرة الدونية:

ولكن ملاذا ينظر البعض لآلخرين نظرة دونية؟

اآلية الكريم جتيب عن هذا التساؤل إجابة موضوعية ،وترى أحد سببني:

السبب األول :أن يرى الشخص يف نفسه األفضلية عىل غريه.
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اآلية الكريمة توجه اإلنسان إىل أن يتفكر يف نفسه وأن جييب عن هذا السؤال :هل

تستطيع أن تقطع بأنك أفضل من هذا الذي تزدريه؟

قد يكون هلذا الشخص نقاط قوة مل تظهر لك ،ولعله يصل يف مستقبله إىل رتبة

عالية ـ إن مل يكن يف حارضه ـ أنت ال تصل إليها.

حتد مع الله تعاىل؟ هناك مراتب
ثم هل يقبل اإلنسان املؤمن أن يكون يف موقع ٍّ

ومنازل إهلية ،ولربام نظر اإلنسان إىل شخص نظرة ازدراء واحتقار ،وكان هذا الشخص
عند الله عظيم القدر واملنزلة ،فكيف سيربر موقفه هذا أمام الله وهو قد أهان واحتقر

وليا من أوليائه؟
ًّ

السبب الثاين :أن تتضخم عنده نقاط ضعف اآلخرين.

وهل يستطيع شخص أن يقطع بأن ليس له نقاط ضعف؟ قد تنظر إىل شخص

نظرة دونية بسبب نقاط ضعف تراها فيه ولعلّ عندك من نقاط الضعف ما هو أكثر

وأفظع منه! وقد تكون نقاط ضعف غريك هلا ما يربرها ،وكام قال الشاعر ( :لعلّ هلا عذر ًا
وأنت تلومها ) .قد ترى شخص ًا مسل ًام يأكل يف هنار رمضان فتعتربه عاصي ًا مذنب ًا ،ولكنك

لو بحثت عن السبب فقد جتده مريض ًا أو مسافر ًا أو ألي عذر رشعي.

الن�ساء وال�سخرية:

ِ
ين َآم ُنوا ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم َع َسى َأ ْن َي ُكو ُنوا َخيرْ ًا ِم ْن ُه ْم﴾ ال تسخر
﴿يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
َ
من شخص فلعله كان يف موقعية ومرتبة أفضل منك وأنت ال تدري﴿ .وال نِساء ِمن نِساءٍ
َ َ ٌ ْ َ
َع َسى َأ ْن َي ُك َّن َخيرْ ًا ِم ْن ُه َّن﴾ وهنا ُيطرح سؤال :ملاذا أفردت اآلية كلمة نساء وخصتهن

هبذا األمر؟

هناك أحد احتاملني :األول ،أن تكون كلمة قوم عند العرب تطلق عىل مجاعة

الرجال ويف أشعار العرب ما يدل عىل ذلك ،فتكون اآلية بذلك قد خصت الرجال
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والنساء .فـ ﴿ ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم ﴾ أي ال يسخر رجال من رجال ،كام ﴿ َوال نِ َس ٌاء
ِمن نِس ٍ
اء ﴾.
ْ َ
االحتامل الثاين ،أن لفظة قوم تشمل الرجال والنساء ،ولكن ورد ختصيص النساء

فيام بعد لوجود هذه الظاهرة أكثر يف أوساطهن سيام يف تلك العصور ،ولعلها ال تزال يف

أكثر أوساطهن إىل عرصنا هذا.

ولكن ملاذا تشيع هذه الظاهرة أكثر يف األوساط النسائية؟

بعض البحوث االجتامعية امليدانية تشري إىل أن غالب األوساط النسائية يشتغلن

ببعضهن البعض فتربز حالة السخرية عندهن ،ولعلّ من أسباب ذلك هو اهتاممات
املرأة االجتامعية والسياسية والفكرية املحدودة يف أغلب املجتمعات ،وهذا ما يؤدي إىل

اهتاممهن باجلزئيات كام هو احلال عند الرجال الذين ال تكون عندهم اهتاممات عالية.

حتى عىل صعيد املجتمعات ،فاملجتمع إذا كان له فكر سيايس أو ثقايف ستكون

اهتامماته ضمن هذا التوجه.

السجناء مث ً
ال وبسبب انعزاهلم عن العامل اآلخر ال حيصل هلم أن ينشغلوا بالقضايا

السياسية أو الفكرية فينرصفوا إىل اهتاممات أخرى كالتنافس عىل مكان النوم ،أو الطعام،
أو النقاش حول كلمة صدرت من هذا وذاك.

املجتمع النسائي سيام يف جمتمعاتنا العربية غالب ًا ال تكون عندهن اهتاممات كبرية

فينرصفن إىل خالفات تافهة مع نظرائهن.

مرشوع الزواج اجلامعي عندنا يكون للرجال فقط ،وقد اقرتحت مرة عىل بعض

اللجان أن خيصصوا حف ً
ال مجاعي ًَا موحد ًا للعرائس ،فذكروا بأن ذلك يصعب مع املجتمع
النسائي النشغاهلن باملقارنة بني هذه وتلك من حيث الفستان والشكل ،وغريها من

األمور وقد يوقعنا هذا األمر يف إشكاالت وحرج.

ربام يكون األمر مضخ ًام ولكني أقول مؤكد ًا إنه حتى لو كان هذا األمر موجود ًا
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عند نسائنا فإنه ليس لنقص ذايت يف املرأة ،وإنام بسبب الظرف التي تعيش فيه ،حيث ال

تكون آفاق االهتاممات العالية مفتوحة للمرأة .وبسبب تضييق املجاالت املهمة التي ترقى
باملرأة تكون حالة السخرية عندهن أكثر من الرجال ،ولذلك خصصن يف اآلية الكريمة
﴿ وال نِساء ِمن نِس ٍ
اء ﴾.
َ َ ٌ ْ َ

�أ�سباب النزول:
منها:

هناك روايات عدة يذكرها املفرسون يف أسباب نزول هذه اآلية الكريمة ،نذكر

الرواية األوىل :تقول بأهنا نزلت يف قوم كانوا يستهزئون بفقراء الصحابة مثل

عامر ،وخباب ،وبالل ،وسلامن ،وصهيب ،فهؤالء كانوا موايل من غري القبائل القرشية،
وبعض أبناء القبائل القرشية كانوا يرون أنفسهم أكفأ وأفضل منهم ولذلك يسخرون

منهم ويعريوهنم فنزلت هذه اآلية تنهاهم عن ذلك.

الرواية الثانيةُ :يذكر بأهنا نزلت يف عكرمة ابن أيب جهل .وأبو جهل معروف

بموقفه العدائي لإلسالم والدعوة وصاحبها ،حتى أطلقوا عليه فرعون هذه األمة .أما
عكرمة فهو مسلم جماهد ضد أعداء اإلسالم ولكن بعض املسلمني كانوا يعريونه بأبيه

فإذا ما أقبل عليهم قالوا :جاء ابن فرعون هذه األمة.

وهذا بالطبع فيه جرح ملشاعره ،وكأنه يتحمل وزر أبيه ،وهذا ال جيوز ،ولذلك

نزلت هذه اآلية.

الرواية الثالثة :تقول بأهنا نزلت يف بعض أزواج رسول الله ،Aكانت أم املؤمنني

صفية بنت حيي بن أخطب وهي من أصل هيودي ثم أسلمت وصارت زوج ًا لرسول

الله Aفكان بعض النسوة يعريهنا بأهنا هيودية األصل ،فشكت ذلك إىل رسول اللهA
فقال :هال قلتي هلن إن أيب هارون ،وعمي موسى ،وزوجي حممد .وهناك من يذكر بأن
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أم املؤمنني عائشة كانت تعريها بقرص القامة فنزلت هذه اآلية.

من هدي الأئمة:

يروى عن زين العابدين عيل بن احلسني Eرواية مجيلة يف سياق هذا اهلدي القرآين

لعالج هذه احلالة النفسية يقول« :اجعل من هو أكرب منك بمنزلة الوالد » وال أحد يقبل
أن هيني والده« ،والصغري بمنزلة الولد» واإلنسان السوي ال تسمح له نفسه بتحقري ولده،

«والرتب بمنزلة األخ» أي من هو يف سنك.

«فأي هؤالء حتب أن هتتك سرته؟ وإن عرض لك الشيطان أن لك فض ً
ال عىل

غريك فانظر إن كان أكرب منك فقل سبقني باإليامن والعمل الصالح فهو خري مني» ،من

عنده خربة عملية ثالثون سنة ال يستوي هو ومن عنده عرش سنني يف الوضع الطبيعي،

وكذلك املؤمنون كلام تقدم هبم العمر زاد صالحهم وعملهم اإليامين« ،وإن كان تربك
فقل أنا عىل يقني من ذنبي ويف شك من أمره فام يل أن أدع يقيني لشكي» ال أحد يرى يف
نفسه العصمة ولكن ليس من الصحيح أن ترمي غريك باخلطيئة وأنت ال تعلم باطهنم،
فام يعلم ذاك إال عالم الغيوب.

«وإن رأيت الناس يعظمونك فقل هذا لفضل أخذوا به» تعظيم الناس لك تفضل

منهم عليك ،ال يصبك الغرور والتعايل ،وكام يف دعاء كميل (وكم من ثناء مجيل لست

أه ً
ال له نرشته) ثم يكمل« Eوإن رأيت منهم جفاء فقل هذا لذنب أحدثته ،فإنك إن
قلت ذلك سهل الله عليك عيشك ،وكثر أصدقاؤك ،وقلّ أعداؤك» ،يعلمنا كيف نحسن
ونحمل أنفسنا املسؤولية ،ال أن نتهم غرينا ونربأ أنفسنا.
الظن باآلخرين
ّ

ال�سخرية بين المجتمعات:

السخرية بني شخص وآخر أمر يسء ،ولكن األسوأ منه أن تكون بني اجلامعات،

مجاعة تسخر من مجاعة ،واحلال هنا تكون أشنع وأفظع ألن آثارها أشمل وأعم ،ولذا
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يركز القرآن عىل النهي عن هذه احلالة ﴿ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِم ْن َق ْو ٍم﴾.

هذه الظاهرة السلبية مع األسف تتفشى يف املجتمعات املتخلفة حيث تعتقد بعض

املجاميع أهنا أفضل من املجموعات األخرى ،إما لنسب أو جاه أو مال ،وهذا أمر حياربه
اإلسالم ،ولو راجعنا كتب الفقه باب النكاح مث ً
ال نرى أن اإلسالم يشجع الناس عىل أن
ينظروا إىل الشخص املتقدم للزواج بذاته وليس ألنه من القبيلة الفالنية ،وإن كان النسب

له دور النعكاسه عىل سلوك اإلنسان ،ولكن إذا جتاوز اإلنسان هذه االنعكاسات فال
يبقى هناك مربر .وهذه نقطة تغيب عن ذهن الكثريين .احلسب والنسب يكون معيار ًا
للتصور األويل ،فإذا ما ذكر لك شخص ال تعرفه وقيل أنه من العائلة الفالنية املشتهرة

بالتقوى والصالح فسيتبادر إىل ذهنك صالحه ،بعكس ما لو كنت تعرفه فاالحتامل هنا

يتوقف ويتحول إىل يقني.

بعض األحيان تكون السخرية عىل مستوى املناطق فتجد من يسخر من أهل هذه

املنطقة وتلك وهذه حالة سيئة موجودة يف كثري من املجتمعات.

أحيان ًا تكون السخرية عىل أساس املستوى االقتصادي ،فاألغنياء ينظرون إىل

الفقراء نظرة ازدراء واحتقار .ويف بعض األحيان تكون االنتامءات االجتامعية وحتى
الدينية سبب ًا لالزدراء ،وهذا من أسوأ أشكال السخرية .فتسمع كثري ًا عبارات تدل عىل
السخرية عندما يذكر شخص ال ينتمي إىل نفس اجلهة ،هذا من املذهب الفالين ،وهذا
من احلزب الكذائي ،وهذا تابع للمرجع  ...وهكذا كأن القائل هبذا يرى نفسه ومن معه

يف الدرجة األعىل وغريهم يف الدرك األسفل .ومع األسف فقد دخلت هذه األمور يف

عباداتنا فجعلنا االنتامء املرجعي رشط ًا لصحة الصالة! واالنتامء املناطقي مث ً
ال لرشط
قبول شهادة الشاهد برؤية اهلالل!

هذه أمور سيئة وال ينبغي أن نقبل هبا.

وقد أثبتت التجارب بأن اجلامعات التي تنظر إىل نفسها نظرة نرجسية ،ويرون
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اآلخرين أقل منهم دائ ًام ما يكونون أقل فاعلية وعم ً
ال ونشاط ًا ،يعيشون عىل حرير األجماد
السابقة .وهذه الظاهرة ،باإلضافة إىل مقتها من قبل الله عز وجل ،جتعل أصحاهبا أمام

موقف حمرج يف ساعة اجلد ،سريون أن اآلخرين هم األكفأ وهم الفاعلني ،أما هم فليس

هلم إال أجماد املايض ،وكام يقول الشاعر:

ٍ
مكرمة
أغنى بني تغلب عن كل

قصيدة قاهلا عمر بن كلثوم

نأمل أن تتجاوز جمتمعاتنا هذه الظواهر السيئة ،وأن نتحىل بأخالق القرآن،

وأخالق رسول الله وآل بيته الطاهرين.

وصىل الله عىل حممد وآله أمجعني.

اللمز والتنابز من مساوئ األخالق

(((

قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ َوال َت ْل ِم ُزوا َأ ْنفُ َس ُك ْم
َوال َت َن َاب ُزوا بِالأْ َ ْلق ِ
َاب﴾ [سورة الحجرات:اآلية .]11
حتى تكون األجواء يف املجتمع اإلسالمي صافية نقية تساعد اإلنسان عىل التآخي

والتعايش مع اآلخرين ،فإن اإلسالم يؤكد جمموعة من األخالقيات التي حتفظ لكل
إنسان يف املجتمع مكانته واحرتامه.

احرتام اإلنسان من قبل اآلخرين يدخل عىل نفسه الرسور ،وينمي فيه احرتام

الناس فتصبح حالة االحرتام يف املجتمع متبادلة.

أما إذا أيسء لشخص ،وهذا الشخص رد اإلساءة باإلساءة عندها تكون األجواء

معكرة وتنترش فيها هذه السمة السيئة .وهنا جتد دقة القرآن الكريم يف ألفاظه وعباراته
((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/5/11هـ.
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﴿ َوال َت ْل ِم ُزوا َأ ْنفُ َس ُك ْم ﴾!

وهل يلمز اإلنسان نفسه؟

نعم يلمز اإلنسان نفسه بطريق غري مبارش ،فإذا ملز اإلنسان غريه فهو يشجع عىل

أن ُيعامل بنفس املعاملة ،ويشجع عىل انتشار هذه العادة يف املجتمع ،وبال شك أن هذا
ال أم آج ً
األسلوب سوف يستخدم معه عاج ً
ال ،من الشخص الذي أساء له أو من غريه.

اآلية الكريمة تتحدث عن مفردتني من املفردات السيئة السلبية التي تسقط حالة

االحرتام بني الناس ،ومها (اللمز) و (التنابز).

اللمز:

واللمز هو إعابة الشخص بمحرضه ،وقد يكون إشارة بالرأس والعني والشفة مع

كالم خفي .وهو ممارسة سيئة وعدوان وقح يف التعامل مع اآلخرين.

أن تعيب شخص ًا بوجهه وبمحرض من اآلخرين وتنتقده بكل قسوة وبال مباالة

بمشاعره وأحاسيسه ،وهي حالة تسقط شخصيته ،وهتز معنوياته ،وجترح عواطفه
ومشاعره وبالتايل تدفعه إىل التفكري يف االنتقام ،وتؤجج يف نفسه غضب ًا وسخط ًا عىل من
وجه إليه هذه اإلساءة وعىل املجتمع الذي كان شاهد ًا صامت ًا عىل االعتداء عليه.

ال خيلو إنسان من العيوب ونقاط ضعف ،فكل إنسان يف هذه احلياة معرض لذلك،

يقول اإلمام الشافعي يف الشعر املنسوب إليه:
لسانك التذكر به عورة امرئ

وعينك إن أبدت إليك معايب ًا

فكلك عورات وللناس ألسن

أعني
فصنها وقل ياعني للناس ُ

كام أن لآلخر نقاط ضعف ،فلك مثل الذي له ولربام أكثر ،فال تنظر وتذكر عيوب

غريك ناسي ًا أن لك عيوب ًا وللناس أعين ًا ينظرون هبا إىل عيوبك ،وهلم ألسن يتحدثون هبا

عنك.
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تعاملك مع الناس سوف ينعكس عليك ،فتعامل معهم باحلسنى.

إذا رأيت عيب ًا من أحد فحاول أن تنصحه وتوجهه بمفرده ال أمام الناس حتى ال

يظن بأنك تريد اإلنقاص من شأنه وحتقريه ،فذاك يؤجج نريان العداوات ويوقظ الفتنة.

التنابز:

والنبز هو إطالق األلقاب السيئة املستهجنة عىل اآلخرين ،وهو أمر يسء ال يرتضيه
﴿وال َت َن َاب ُزوا بِالأْ َ ْلق ِ
َاب﴾ أي ال يلقب بعضكم
أحد ،واألسوأ إذا كان األمر بني اجلامعات َ

بعض ًا بلقب يسء يغضب ويؤجج الطرف اآلخر ،ويف بعض األحيان قد يؤدي ذلك إىل
نشوب حالة من القطيعة واالحرتاب.

التنابز بين الأفراد:

شخص َّما لقب ًا عىل شخص آخر بسبب شجار أو
كثري ًا ما كنا نرى كيف يطلق
ٌ

سخرية أو ألي سبب ،ويبقى هذا اللقب سمة له يالحقه أينام حلّ  ،ولربام حتى بعد

موته!

اعتاد الناس عىل هذا األمر دون أن يتنبهوا إىل آثاره السلبية عىل النفس وعىل

املجتمع ،دون أن يدركوا أن هذا األمر يدخل يف التنابز باأللقاب الذي ينهى عنه القرآن

الكريم.

يلقبون شخص ًا لع ّلة فيه ،كالعرج فيدعونه باألعرج وال يعرف بعدها إال هبذه

التسمية ،وهناك شواهد كثرية وهلا شهرة كانت سبب تسميتهم إما ملرض أو لعاهة يف

املظهر كاألعرجي ،واألصمعي ،واجلاحظ ،أو حلادث معينّ كاملبرّ د العامل النحوي
الكبري.
أطلقت عىل بعض األشخاص ألقاب أصبحوا يعرفون هبا ،وصارت أسامء عوائل،

يتجرع مرارهتا األبناء حتى اليوم.
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التنابز بين القبائل والجماعات:
يبدو أن هذه العادة كانت منترشة يف اجلاهلية حيث كانت بعض القبائل حتاول أن

تفتعل لقب ًا للقبيلة األخرى سيام إذا كان بينهام تنافس أو نزاع بمناسبة أو بدون مناسبة،
ويثريون غضبهم بذلك اللقب ،ويف بعض األحيان كانت تثور حروب بسبب تلك

األلقاب كام هو احلال للقبيلة التي أطلق عليها لقب (أنف الناقة) لسبب أو آلخر ،فكانوا
تنبه أحد شعراء
جراء ذلك مشاكل ونزاعات إىل أن ّ
يغضبون وينزعجون وحصلت من ّ
هذه القبيلة فقال هلم :إىل متى ونحن نعيش هذه املشكلة؟ فلنتقبل هذا اللقب بنفس

راضية ونحوله إىل نقطة إجيابية فأنشأ قصيدة قال فيها عن قبيلته:
قوم هم األنف واألذناب غريهم

وال شك أن األنف أرشف من الذنب.

وهل يساوى بأنف الناقة الذنب

هذه احلالة كانت متداولة يف املجتمعات اجلاهلية وبقيت آثارها يف املجتمع

اإلسالمي ،ونجد هذه احلالة موجودة يف خمتلف املجتمعات التي يتحفّز بعضها لإلساءة

لبعض ويطلقون عىل بعضهم ألفاظ ًا إما ذات إحياءات دينية أو سياسية أو اجتامعية من
أجل أن تبقى هذه الصفة ويعاب هبا أهلها كلام ذكروا.

هذه احلالة السلبية ،ويا لألسف ،متجذرة يف بعض جمتمعاتنا العربية واإلسالمية،

وكثري ًا ما تسببت يف خلق نزاعات وخالفات بني أهل بلد وآخر ومجاعة وأخرى.

في الأو�ساط الدينية:

اإلنسان املسلم املتدين عنده كتاب ّقيم يع ّلمه التحيل باخللق الكريم ،وعنده من

التعاليم اإلسالمية الكثري التي جتعل منه إنسان ًا يف أعىل مراتب الكامل لو اتبعها ونفذها.
فكيف يكون عذره إذا ساء خلقه مع اآلخرين ،واألمر األشد رضاوة أن يكون ذلك باسم
الدين والدفاع عنه!

كان يطلق مث ً
ال عىل أتباع أهل البيت لقب (الرافضة ،أو الروافض) من قبل

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

589

مناوئيهم وذلك لإلنقاص من شأهنم واستثارهتم ،وقد كان ذلك يؤذهيم ويزعجهم

حتى إن اإلمام جعفر بن حممد الصادق ،ومن باب التخفيف عنهم ومواساهتم وهتدئتهم
حتى ال يستدرجون ملثل هذا األمر ،كان يقول« :ما هلم ولكم؟ وما يريدون منكم ،وما
يعيبونكم؟ يقولون الرافضة ،نعم ،والله رفضتم الكذب واتبعتم احلق. ((( »...

﴿وال َت َن َاب ُزوا
ولكن يبقى هذا اللقب نبز ًا للشيعة من قبل اآلخرين وهو ال جيوز َ
بِالأْ َ ْلق ِ
َاب﴾ ،ولكن مع األسف ال يزال هذا اللقب رائج ًا عند األطراف األخرى نسمعه
يف اإلذاعات ووسائل اإلعالم ،ونقرأه يف بعض الفتاوى والكتب الدينية!

يطلق مث ً
ال عىل أتباع الشيخ حممد بن عبدالوهاب لقب (الوهابيون) وهم ينزعجون

من هذا اللقب ويعرتضون عليه ويعتربون أنفسهم سلفيني أو أهل السنة واجلامعة ،كام أن

غريهم ينزعج من إطالق تلك األلقاب عليهم ،فليكن االحرتام متباد ً
ال.

ويف داخل املذهب الواحد جتد األمر قائ ًام حيث تطلق فئة عىل فئة أخرى من نفس

املذهب لقب ًا تريد أن تنقص من قدرهم وحتقرهم ،هؤالء الناس أتباع فالن من الناس،
وهؤالء الكذائيون أتباع احلزب والتوجه الكذائي.

أن تنسب مجاعة إىل مرجع معينّ أو قائد هلم ،أو إىل توجههم هذا ال يعيب ،بل إن
كل إنسان يفتخر بام هو تابع له ،ولكن أن يكون قصدك اإلنقاص والتحقري فهذا ال جيوز،
وال يقبل من إنسان مؤمن ،وعيب أن يسود يف أوساطنا الدينية.

جتر لنا الويالت.
ينبغي أن نكف عن هذا األمر ،وأن نتنبه إىل آثاره السلبية التي ّ

الأثر ال�سيئ:

هذه احلالة السلبية ينبغي مكافحتها يف املجتمع حتى يعيش الناس حالة احرتام

متبادل فيام بينهم وهو أهم ما ينبغي أن يشعر به اإلنسان ،فإذا مل حيرتم املجتمع أفراده فأين
((( بحار األنوار :ج ،26ص 36حديث.66
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جيدونه حينئذ؟

ومن هنا إذا درسنا عمق املشكلة النفسية عند اإلنسان الرشقي الذي يعيش حالة

ّ
والذل واهلوان سنجد أن السبب يف ذلك أنه اعتاد عىل األمر بشكل طبيعي،
من الضعف

وصار يواجه إذال ّ
يصغر ويف ذلك
ال مفروض ًا عليه ،وبال مباالة! حتى اسمه ويف صغره ّ
انتقاص من شأنه ،فمن اسمه عيل مث ً
ال يسمى (علووه) حسن (حسنوه) ،وهكذا!

ّ
بالذل من حيث أساليب الرتبية اخلاطئة،
حتى عندما يكرب ويدخل املدرسة يعامل

كالرضب واإلهانة والتوبيخ القايس ،كان األب يف السابق يذهب بابنه إىل املعلم ويوصيه:

خذه حل ًام وأرجعه يل عظ ًام!

ربيه كيف تشاء ،املهم أن يتعلم!
أي ّ

ويف املجتمع يواجه الطفل هذا األمر مع من خيالطهم ،فكيف نتوقع منه أن يكون

قوي الشخصية وأن يكون ذا معنويات رفيعة وثقة عالية! بينام نجد يف املجتمعات املتقدمة

عكس ذلك ،بل قبل ذلك يف تعاليم اإلسالم وآدابه ،حيث كان األئمة يكنون أطفاهلم
وينادوهنم بكناهم ،ويأمرون الناس بذلك ففي احلديث« :ك ّنوا أطفالكم حتى ال يسبقكم

أصحاب السوء إىل تسميتهم».

ينشأ الطفل وهو يرى من حوله ينتقصون منه وال يعطونه أمهية تذكر ،ولذلك

عندما يبلغ جتده يتذمر ويتمرد ليثبت أن له شخصية ورأي ًا وال يقبل اإلقصاء ،وتلك نزعة
نفسية .وقد تكون ثورته هذه متأخرة بعد أن أخذت أساليب الرتبية يف طفولته مأخذها

منه.

حتى تسمية األطفال عندنا تنم عن االنتقاص من شأهنم كام يقول أحد الكتاب
(ع ّيل) ،والبعض ( ِورع) ،وأفدح األسامء كام هو
والباحثني فالبعض يسمون الطفل َ
عندنا (جاهل) ! وكلها أسامء تقرتب من نفس التعريف الضعف والقصور واجلهل.
من املهم جد ًا أن نشعر باملسؤولية جتاه بعضنا البعض ،فاحرتام أبناء املجتمع
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لبعضهم هو تعزيز لقيمتهم يف ذاهتم حتى الصغار ،أما إذا أهان كل واحد اآلخر فبالتايل

يعيش اجلميع وضع اإلذالل واهلوان ،فهذه اآليات الكريمة تنبهنا إىل هذه احلقيقة ﴿ َوال
َت ْل ِم ُزوا َأ ْنفُ َس ُكم َوال َت َن َاب ُزوا بِالأْ َ ْلق ِ
َاب﴾.
ْ
جيملنا بحسن اخللق وحمبة الناس.
نسأل الله أن يلبسنا أثواب ّ
العز والكرامة ،وأن ّ
وصىل الله وسلم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.

حسن الظن وأثره يف العالقات االجتماعية

(((

ِ
اج َتنِ ُبوا كَ ثِير ًا ِم َن َّ
الظ ِّن إِ َّن
قال الله العظيم في كتابه
الحكيم﴿:يا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
َ
ين َآم ُنوا ْ
ض َّ
الظ ِّن إِث ٌْم ﴾ [سورة الحجرات :اآلية.]12
َب ْع َ
حيكم اإلنسان عىل األشخاص واألحداث التي متر عليه بحكم معينّ  ،إما باإلجياب،
أو بالسلب ،وهو يف ذلك ينطلق من إحدى حالتني :إما بالعلم ،أي أن عنده من األدلة

والشواهد ما يثبت به رأيه .وإما بالظن ،أي إنه يبني حكمه عىل التخيالت ،واالحتامالت

التي قد تكون صحيحة أو غري صحيحة.

األصل يف اإلنسان العاقل أن يبني أحكامه ومواقفه عىل العلم ،كام يقول تعاىل:
س َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم﴾حينام تريد أن حتكم عىل شخص معينّ  ،أو أمر ما ،فعليك
َ
﴿وال َت ْق ُف َما َل ْي َ
التأكد والتثبت من صحة األدلة والرباهني ،القايض مث ً
ال ال يصدر حك ًام إال إذا توفرت
((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/5/18هـ.
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يدعم هبا حكمه .والعامل الفقيه ال يعطي فتواه إال بعد مراجعة
له األدلة والرباهني التي ّ
األدلة التي حيتاجها الستنباط احلكم الفقهي للمسألة .وهذا يعطينا منهجية واضحة ّبينة

ملا ينبغي أن يامرسه اإلنسان املسلم يف كل تفاصيل وجزئيات حياته عندما يريد أن حيكم

عىل يشء معينّ  .األحكام ينبغي أن تبنى عىل أسس علمية.
أما أن حيكم اإلنسان عىل يشء بغري علم ،معتمد ًا عىل األوهام واالحتامالت فهو
منهج خاطئ ،غالب ًا ما يؤدي باإلنسان إىل االنحراف عن جادة الصواب ،فيرض نفسه

وغريه.

الظن:

فالظن هو ما خيتلج يف النفس من تصور جتاه شخص أو حدث معينّ  ،وليست
هناك أدلة وبراهني تثبته ،وهو مثل الوهم والشك ،ومتى ما وجدت الدالئل والرباهني

حتول الظن إىل علم ويقني.

وألن الظن يبقى متأرجح ًا بني النفي واإلثبات ،بني الصحة وعدمها ،لذا ينهى
ِ
ين َآم ُنوا
القرآن الكريم عن اتباع الظن والتعويل عليه يف احلكم عىل اآلخرين ﴿ َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
ض َّ
اج َتنِ ُبوا كَ ثِري ًا ِم َن َّ
الظ ِّن إِث ٌْم ﴾ .ولكن ما معنى قوله تعاىل بعض الظن إثم؟
الظ ِّن إِ َّن َب ْع َ
ْ
هل يعني أن بعضه اآلخر ليس إث ًام؟
املفرسون هنا يقولون إن كثري ًا من الظن هنا ليست يف مقابل قليل من الظن ،فاآلية

هنا ال تقول خذوا فقط بعرشين باملائة من الظن واجتنبوا الثامنني مث ً
ال ،فهذا ال يتناسب

مع توجيه اآلية.

كثري من الظن هنا تعني الظنون السيئة ،فكلها ينبغي اجتناهبا ،وكأن مضمون اآلية

الكريمة يفصح عن أن الظنون التي تساور اإلنسان جتاه اآلخرين إما أن تكون حسنة وإما

سيئة ،ولكن أكثرها سيئة لذا ينبغي اجتناهبا ،أي اجتناب الظنون السيئة وكلها داخلة يف
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دائرة اإلثم ،أما الظنون احلسنة فال إشكال فيها بل ال ينبغي اجتناهبا ألهنا توطد العالقة

باآلخرين.

الإثم:

أكثر الظنون سيئة ،وكل ظن يسء إثم ،فامذا يعني اإلثم؟

بعض العلامء يرى أن اإلثم هو العقوبة ،ولكن اإلشكال هنا؛ كيف يعاقب اإلنسان

عىل ما حصل له بغري اختيار ،فالظن ليس حالة اختيارية؟

بحد ذاته ،وإن كان سيئ ًا ،ما مل
ثم قالوا بأن العقوبة تقع مع ترتيب األثر ،فالظن ّ

فسبه أو رضبه أو
يصاحبه أثر يدل عليه فال عقاب فيه ،أما إذا أساء شخص ما ظن ًا بآخر ّ
أساء إليه فهنا يكون مأثوم ًا.

وبعض العلامء املحققني أشاروا إىل أن اإلثم هنا يعني املفسدة والسوء ،وليس

العقوبة ،وهكذا يندفع اإلشكال الذي أثري حول هذه اآلية الكريمة.

الظنون ال�سيئة:

يمكننا تقسيم الظنون السيئة إىل ثالثة أقسام:

الق�سم الأول:

الظن بوقوع ما هو يسء بدون دليل وبرهان ،بل بناء عىل احتامالت وأوهام ،فيطلق

حك ًام عىل هذا أو ذاك بدون دليل قاطع .يضيع مني شيئ مث ً
ال فأهتم شخص ًا هلاجس خطر
ببايل دون أن أثبت ذلك بدليل قاطع ،وهذا أمر ال جيوز فأصل التصور فيه ظلم ملن اهتمته،

وترتيب األثر عليه هو ظلم آخر.

الق�سم الثاني:

حد ذاته ليس سيئ ًا :كأن أرى إنسان ًا يعمل عم ً
ال
إساءة الظن من مقصد فعل هو يف ّ

ظاهره احلسن إال أنه قابل للتفسري حسب مقصده ولكني وبدون دليل أيسء الظن يف
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غايته .كأن أهتم إنسان ًا يصيل بأنه يرائي دون أن يكون عندي دليل وكأنني شققت عن
قلبه ،أو اطلعت عىل نيته.

التشكيك يف غايات الناس أمر يسء وال جيوز ،وهو ظلم وادعاء بغري علم.

الق�سم الثالث:

حد ذاته سيئ ًا ولكنه حيتمل التربير :كأن ترى
إساءة الظن من مقصد فعل هو يف ّ

شخص ًا يعمل عم ً
ال ظاهره السوء ولكن حيتمل أن يكون له مربر رشعي وبدون أن تضع
هذا االحتامل تشكك يف أمره وتيسء الظن فيه.

ترى شخص ًا مسل ًام يأكل يف هنار شهر رمضان وهذا بال شك عمل حمرم ،ولكن

هناك احتامل أن يكون هذا الشخص مريض ًا أو مسافر ًا ،أو له عذر ما ،فال جيوز أن تتهمه

جزاف ًا بدون دليل.
الظن.

من أجل أن تكون عالقتنا مع بعضنا حسنة ،فال بد أن نحمل بعضنا عىل حسن
كام هو احلال يف القضاء مث ً
ال ،فإذا كانت هناك دعوة أمام القضاء فإن وجود احتامل

معينّ يلغي وجود الدليل وكام يقول العلامء (وجود االحتامل يسقط االستدالل).

من و�صايا �أهل البيت:

ّ
وحتذر من إساءة الظن
هناك نصوص كثرية تؤكد أمهية حسن الظن بني الناس

باآلخرين وذلك بأصالة الصحة واإلباحة ومحل عمل املسلم عىل الصحة ،مثال ذلك أن

تذهب إىل القصاب لتشرتي منه حل ًام فهناك احتامل بأن يكون الذبح غري رشعي ولكن ال

يصح أن حتمله عىل هذا املحمل.

جاء عن رسول الله Aأنه قال« :إن الله حرم عىل املسلم دمه وماله وعرضه
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وأن يظن به السوء» ((( إساءة الظن باآلخرين كاالعتداء عليهم ورسقة أمواهلم وهتك

أعراضهم ،فكلها أمور منهي عنها رشع ًا .إال أن سوء الظن اعتداء معنوي ،واالعتداء
عىل دماء الناس ورسقة أمواهلم وهتك أعراضهم اعتداء مادي.

واألسف كل األسف أن االعتداء عىل سمعة الناس وخدش شخصياهتم أصبح

أمر ًا طبيعي ًا عندنا ،وهو خطأ كبري!

يروى عن أمري املؤمنني اإلمام عيل Eكلمة ّ
حيذر فيها من سوء الظن ،وأن الشخص

الذي حيمل هذه الصفة ال يستطيع أن يصنع عالقات سليمة مع الناس« :من مل حيسن ظنه

استوحش من كل أحد» ((( .

وعن رسول الله Aيف حديث يقول« :إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث»(((.

وعن اإلمام عيل Eأنه قال« :ضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبه»

فأنت مطالب بتفسري أي عمل بأحسن تفسري إال أن تكون هناك أدلة قاطعة أو ما يرجح
االحتامل السيئ بشكل واضح فال ينبغي أن يكون اإلنسان ساذج ًا أيض ًا.

ثم يكمل« :وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء ًا وأنت جتد هلا يف اخلري

حممال»((( إذا سمعت كلمة من أحد وهي حتتمل السوء بنسبة أكرب من اخلري ،فأنت
مطالب بحملها املحمل احلسن.

وقال ذات مرة وهو جييب سائ ً
ال عن املسافة بني احلق والباطل وكام يروى أنه وضع

أصابعه األربعة بني عينه وأذنه ثم قال« :ما رأته عيناك فهو احلق وما سمعته أذناك فأكثره

((( المولى الكاشاني :محمد بن المرتضى /المحجة البيضاء في تهذيب اإلحياء ،ج ،5ص/268الطبعة
الثانية 1403هـ/مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
((( ميزان الحكمة ،ج ،5ص.628
((( صحيح البخاري ،ج ،4كتاب الفرائض ،باب تعليم الفرائض ،ح .6724
((( بحار األنوار ،ج ،72ص 196حديث.11
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باطل» ((( فقد يكون هناك شهود عدول أو بينة لكن يف غري هذه احلالة فأكثره باطل.
وعنه« : Eاطلب ألخيك عذر ًا فإن مل جتد له عذر ًا فالتمس له عذر ًا» ((( .

وينقل عن أحد العلامء هذه املقولة( :لو رأيت شخص ًا وبيده قدح به مخر وهو عىل

فمه يرتشف منه فإنك يمكن أن حتمله عىل أنه جمرد مضمضة أو أنه مل يعلم أنه مخر).

هكذا يريب اإلسالم اإلنسان عىل أن يكون حسن الظن باآلخرين ،وال شك أن

هذا يتعلق بالشخص الذي ظاهره الصالح لكن من يضع نفسه يف موضع التهمة أو أنه

معروف بذلك فهنا اخلواطر تتوارد بشكل طبيعي يف نفوس الناس وسريته السابقة هي

التي تؤكدها.

وعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :حسن الظن أصله من حسن إيامن املرء وسالمة

صدره» ((( .

وعن اإلمام عيل Eأنه قال« :حسن الظن راحة القلب وسالمة الدين» (((،

فاإلنسان ينبغي أن ينظر إىل الناس نظرة إجيابية سليمة ،وهناك روايات أخرى وكثرية

عىل هذا الصعيد.

ح�سن الظن وحاجتنا �إليه:

سواء عىل املستوى الفردي أو بني
ما أحوج جمتمعاتنا إىل األخذ بحسن الظن،
ً

اجلامعات ،فنحن نواجه مشكلة يف العالقة بني اجلامعات ،كل مجاعة تيسء تفسري ترصف

اجلامعة األخرى ،ولعلّ ترصف ًا فردي ًا يصدر من أحد األفراد فيحسب عىل اجلامعة بأكملها
وهذا غري صحيح ،من أخطأ هو من يتحمل املسؤولية.
(((
(((
(((
(((

المصدر السابق ،ص196حديث.9
المصدر السابق ،ص 194حديث.4
المصدر السابق ،ص196حديث.12
غرر الحكم ودرر الكلم ،ج ،1ص.338
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ترى من حيكم عىل عمل ما بأنه حسن ويدعمه بكل قوة ما دام من قام به شخص

من دائرته ،ولكن متى ما قام شخص ما بنفس العمل ولكنه من دائرة غري التي ينتمي

إليها فاحلكم هنا يكون بالعكس.

ينبغي لكل إنسان مؤمن عاقل أن يتجاوز هذه احلالة وينظر إىل اآلخرين نظرة

يبني عليه موقف ًا
إجيابية ،ولو جال يف خاطره تصور خاطئ عىل شخص ما فعليه أن ال َ

قد يرض أو ييسء به إىل اآلخر ،فذاك إثم وظلم هنى عنه الرشع القويم ،ويرفضه العقل

السليم.

نأمل من الله العظيم أن يوفقنا للتحيل بمكارم األخالق ،التي ترقى بنا نحو

الكامل ،حتى نظهر بالوجه املرشق لإلسالم.

وصىل الله عىل حممد نبينا احلبيب وآله امليامني وسلم تسلي ًام كثري ًا.

التجسس وهتك أسرار اآلخرين

(((

﴿وال َت َج َّس ُسوا َوال َي ْغ َت ْب َب ْع ُض ُك ْم َب ْعض ًا ﴾
قال الله العظيم في كتابه الكريمَ :

[سورة الحجرات :اآلية .]12

من أجل بناء عالقات اجتامعية يكون أساسها األلفة واالنسجام بني الناس ،ال بد

من بناء قاعدة أخالقية صلبة حتفظ االحرتام املتبادل بني أبناء املجتمع ،وحتمي حقوق

األفراد واجلامعات من أي إساءة أو عدوان.
﴿وال تجَ َ َّس ُسوا ﴾ هني رصيح واضح عن التجسس.
تقول اآلية الكريمةَ :

والتجسس هو البحث بوسيلة خفية ،وهو مشتق من اجلس ،ومن يقوم هبذا العمل

يطلق عليه جاسوس .أي إن مهمة اجلاسوس أن يبحث عن األخبار اخلاصة لآلخرين.

إن كل إنسان له كيانه اخلاص ومنه تكون له آراء خاصة ،وترصفات وممارسات

((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/5/25هـ.
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خاصة ،ال حيب أن يطلع عليها أحد ،وال حيق ألحد أن هيتك عليه حرمته سعي ًا وراء

معرفة أرساره وما يريد إخفاءه ،هذا ما تنهى عنه اآلية الكريمة.

كتمان الأ�سرار لماذا؟

إنام يتقصد اإلنسان إخفاء أشياء وجوانب من حياته ألحد األسباب التالية:

إما ألهنا متثل نقاط ضعف ،وال أحد يرغب يف اطالع اآلخرين عىل عيوبه.

قد تكون نقاط قوة ،ولكن خيشى أن يطلع عليها أحد فيفسدها أو يرضها .قد
يفكر اإلنسان يف مرشوع اقتصادي ،وإذا ما أذاعه أو ُأذيع من قبل غريه ُأخذت فكرته
وسبقه للعمل هبا غريه ،وكذلك احلال يف املجال السيايس ،واالجتامعي ،أو أي جمال آخر،

وعندنا نصوص تشجع اإلنسان عىل كتامن أموره اخلاصة.

قد يرى اإلنسان يف إخفاء أموره اخلاصة راحة له ،كعالقاته مع زوجته ،مع أوالده،

متام ًا كمظهره أمام الناس ،فهو يظهر أمامهم بكامل زينته ،ولكنه يف بيته قد يتخفف من
كثري من مالبسه .وهذا حق مرشوع لكل إنسان.

التنقيب في الأ�سرار لماذا؟

قد يسعى اإلنسان بوسائل البحث اخلفية ملعرفة أرسار وخواص شخص ما من

باب التطفل والفضول ،وهي عادة سيئة.

التلصص عىل اآلراء واألفكار وهو ما يطلق عليه التفتيش العقائدي أو الفكري،

يسعى ملعرفة فالن من الناس يف ماذا يفكر؟ وما رأيه يف القضية الفالنية؟ من أجل تصنيفه

توجه هو ليتخذ منه موقف ًا .يقول رسول الله « : Aإين مل أأمر أن أن ّقب عن قلوب
من أي ّ
الناس» ((( .

التفتيش يف نيات الناس ال جيوز ،وهو جير إىل عداوات ،كام يقول اإلمام

((( ميزان الحكمة ،ج ،2ص.42
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الصادق« : Eال تفتش الناس عن أدياهنم فتبقى بال صديق» ((( .

خاصيات اآلخرين هو معرفة نقاط ضعفهم
وقد يكون السبب وراء معرفة
ّ
التجسس حرمة.
وعيوهبم ،وهو من أشد أنواع
ّ

التج�س�س:
و�سائل
ّ

مع تطور العلم تتطور وسائل التجسس ،وقد أصبحت يف متناول اجلميع،

وأصبحت مصدر إدانة .ذات مرة كنت أحل قضية اجتامعية بني زوجني ،الزوجة كانت
تقول بأن عندها رشيط تسجيل يدين زوجها ،والزوج كذلك يدعي تسجيلها وإدانتها،

كل واحد منهام عمل فيها خمرب ًا عىل اآلخر! وهذا من أسوء العالقات الزوجية ،عالقة
تبدأ بسوء الظن ،وتندفع إىل التجسس ،وهذا حرام رشع ًا.

ال حيق ألحد كائن ًا من كان أن يتجسس عىل غريه ،ال األب عىل أوالده ،وال الزوج

عىل زوجته أو العكس ،قد يستثنى جانب الرتبية ،ولكن أيض ًا هناك حتذير فقد يؤدي
الشك واستخدام الوسائل امللتوية إىل نتائج عكسية ،وردود فعل سيئة.

اجلوال الذي هو يف أيدي الكثري حتى الصغار ،فيه آلة تسجيل سمعية ومرئية،

ولكن استخدام هذه الوسائل من أجل إدانة اآلخرين ونرش نقاط ضعفهم وعيوهبم

ال جيوز .كل إنسان له احلق يف إخفاء ما يريد إخفاءه وواجبك الرشعي أن حترتم هذا

القرار.

من هدي الر�سالة:

نصوص كثرية وردت عن رسول الله Aوأهل بيته الطاهرين تنهى عن

التجسس وتؤكد حرمة الناس ،وحرمة التعدي عليها ،ورد عن رسول الله Aقوله:

«ال تتبعوا عثرات املسلمني ،فإنه من تتبع عثرات املسلمني تتبع الله عثرته ،ومن تتبع الله
((( المصدر السابق ،ص.44
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عثرته يفضحه» ((( .

تتبعي لنقاط ضعف اآلخرين ،وتتبع اآلخرين لنقاط ضعفي يؤدي إىل تفيش هذا

األمر السيئ ،أو أن الله تعاىل وعن طريق الغيب يسلط عىل اجلاسوس من يفضح عوراته

ونقاط ضعفه كام فعل بغريه ،ويف ذلك رادع له ولغريه.

ورد عن اإلمام الباقر« : Eأقرب ما يكون العبد إىل الكفر أن يؤاخي الرجل عىل

الدين فيحيص عليه عثراته وزالته ليعنفه هبا يوم ًا ما» (((  ،يف بعض األحيان قد يكون
عندك صديق ،وبحكم هذه العالقة يطلعك عىل بعض أرساره وخصائصه ،ولكن البعض
ييسء استخدام هذا الثقة ويفتح له سجالت حلفظ هذه األرسار حتى إذا ما نشبت بينه
وبني صديقه عداوة فتح سجله الرسي وأفشى ما فيه .وهذا من أقبح املامرسات ،واإلمام

الباقر Eيعتربه عىل درجة قريبة من الكفر.

عن عبدالله بن سنان قال :قلت لإلمام جعفر الصادق« : Eعورة املؤمن عىل

املؤمن حرام؟

قال :نعم.

قلت :تعني سفلية؟ أي عورته اجلسدية.

قال :ليس حيث تذهب إنام هي إذاعة رسه».

ويف رواية عن اإلمام عيل Eيقول« :تتبع العيوب من أقبح العيوب ،ورش

السيئات» .وقال« :من بحث عن أرسار غريه أظهر الله أرساره».

ومن األساليب السيئة يف هذا املجال أن ترى شخصني يتحدثان وال يريدان

فتوجه سمعك لتسمع ما هيمسون به .إنك كام حتب أن حترتم
أن يسمع أحد حديثهام،
ّ
أرسارك فعليك باحرتام أرسار غريك ،جاء عن رسول الله« : Aمن استمع إىل حديث
((( المصدر السابق ،ص.43
((( المصدر السابق ،ج ،8ص.403
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قوم وهم له كارهون يصب الله يف أذنيه اآلنك».

ا�ستثناءات في حرمة التج�س�س:

النصوص السابقة وغريها الكثري تؤكد حرمة الناس واحرتام أمورهم اخلاصة،

ولكن السؤال هنا :هل التجسس بمطلقه حرام؟

هناك استثناءات حلرمة التجسس وأبرزها:

جتسس الدولة عىل موظفيها يف جمال عملهم :من حق الدولة بل من واجبها أن

تراقب أداء املوظفني ألعامهلم كديوان املراقبة مث ً
ال هذا أمر مرشوع ،وكان رسول اللهA

عندما يبعث جيش ًا يعينّ عليه أمري ًا ،ويعينّ مراقب ًا يتتبع أخبار هذا األمري وطريقة إدارته
ويوايف رسول الله Aباخلرب .أمري املؤمنني كذلك كان يأمر مالك األشرت أن يراقب أداء
املوظفني ويتجسس عليهم يف جمال أدائهم لوظيفتهم ،رشيطة أال يتعدى األمر إىل األمور

اخلاصة.

بد أن يكون للدولة اإلسالمية
التجسس عىل األعداء :يف أي عرص من العصور ال ّ

جهاز رقايب وظيفته متابعة ما حياك لألمة اإلسالمية من مؤامرات من قبل األعداء ،سواء

العدو الداخيل أو اخلارجي .من اخلطأ أن تتعامل األمة مع اآلخرين ببساطة وسذاجة،

فذلك يضعف قوهتا.

التجسس عىل األرشار ومن يسيئون ألمن الناس :إذا علمت الدولة أن هناك

لصوص ًا وعصابات تفسد وتعتدي عىل أمن الناس وأعراضهم ،هنا جيب عىل الدولة

أن تسعى لكشف هذه العصابات عرب نظام معينّ بحيث ال تنتهك فيه اخلصوصيات إال
بمقدار احلاجة.
واملقصود باألعداء هنا هم من يريدون السوء بالناس والوطن ،ال من يكون

عندهم رأي خمالف للدولة ،املعارضة السلمية ال جيوز للدولة أن تتجسس عليهم .هناك
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نصوص كثرية مضموهنا أن عىل الوايل أن حيفظ أرسار الناس وال يتطلب معايبهم ،يف

عهد أمري املؤمنني Eملالك األشرت« :وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم

ملعايب الناس ،فإن للناس عيوب ًا الوايل أحق من سرتها ،فال تكشفن عام غاب عنك منها،
فإنام عليك تطهري ما ظهر لك والله حيكم عىل ما غاب عنك ،فاسرت العورة ما استطعت
يسرت الله منك ما حتب سرته من رعيتك» .وهذا يعني أن ليس من حق الدولة التجسس

عىل املعايب الشخصية للرعية .إنسان يامرس ذنب ًا بينه وبني نفسه ال يتعدى به عىل حق
الغري فليس من حق الدولة مراقبته وال أي جهة من اجلهات ،وإن كانت جهة دينية.

وقد كتب الفقهاء بحوث ًا حول هذه األمور وخاصة يف هذه السنوات بعد أن وصل

اإلسالميون إىل مناصب يف السلطة أصبحوا معنيني بدراسة موضوع االستخبارات من

قبل الدولة ما جيوز منه وما ال جيوز.

الفقيه الشيخ املنتطري حفظه الله يف كتابه دراسات يف والية الفقيه ،كتب بحث ًا

مستفيض ًا يف هذا املجال ،وكذلك الشيخ الفقيه جعفر السبحاين حفظه الله يف كتابه
معامل احلكومة اإلسالمية ،واملرجع الراحل السيد الشريازي رمحه الله يف كتبه عن الدولة

اإلسالمية وسياستها أشار إىل هذا املوضوع وأن التجسس عىل أرسار الناس يف أصله
حرام ،ولكن ما يستلزمه حفظ النظام وحفظ مصلحة الدين واملجتمع واألمة فهو جائز

ضمن الضوابط الرشعية.

ما هيمنا أكثر هو التجسس يف العالقات الفردية واالجتامعية ،وقد بينا أنه أمر يسء
﴿وال تجَ َ َّس ُسوا﴾ وهو هني رصيح عن فعل
وقبيح وحرام رشاع ًا وكام أكدت ذلك اآلية َ

هذا األمر.

نسأل الله تعاىل أن يوفقنا وإياكم لاللتزام بتعاليم دينه ،واألخذ بمكارم األخالق،

رب العاملني.
إنه ويل التوفيق واحلمد هلل ّ
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(((

﴿ولاَ َي ْغ َتب َّب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا َأ ُي ِح ُّب
قال الله العظيم في محكم كتابه الكريمَ :
ِ
ِ ِ
يم﴾ [سورة الحجرات:
وه َوا َّتقُ وا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َت َّو ٌ
َأ َح ُدكُ ْم َأن َي ْأكُ َل َل ْح َم َأخيه َم ْي ًتا ف ََك ِر ْه ُت ُم ُ
اب َّرح ٌ
اآلية .]12

ال يشء أهم من أن يعيش اإلنسان يف جمتمعه آمن ًا عىل نفسه وماله وعرضه،

شخص وشخصية .وإذا كانت سالمته اجلسمية واملالية هي قوام
ذلك ألن اإلنسان
ٌ
شخصه ووجوده املادي ،فإن سالمته املعنوية وحفظ سمعته هي قوام شخصيته املعنوية
واالجتامعية ،لذلك فإن اإلسالم بقدر ما يشدد عىل حرمة اإلنسان فيام يرتبط بجسمه
وماله فإنه أكثر تشدد ًا بالنسبة ملا يرتبط بحرمة مكانته وجاهه وسمعته.

إن اإلنسان إذا كان يعيش يف جمتمع يواجه فيه اعتداء جسمي ًا فإنه بالتأكيد ال حيس

((( ألقيت المحاضرة ضمن برنامج الدرس األسبوعي :من نور القرآن لسماحة الشيخ حسن الصفار ،في
مجلس سماحته بالقطيف بتاريخ 1427/6/3هـ.
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باألمن واالستقرار ،وكذلك لو تعرض إىل اعتداء عىل مكاسبه املادية كنهب منزله ،أو
سلب أرضه ،أو رسقة أمواله فلن حيس باألمن واالستقرار ،وكذلك احلال لو انتهكت
كرامته وسمعته ،بمعنى أنه يتعرض للتجريح والتشهري فهذا أيض ًا ال حيس باألمن يف

ذلك املجتمع ،وجمتمعات كهذه ال جتذب من يعيش فيها وال ترغبهم يف حبها واالنتامء

إليها.

املجتمعات الغربية بالرغم من أن الفلسفة السائدة فيها هي فلسفة مادية لكنها

وضعت قوانني حتفظ حقوق الناس يف بعدهيا املادي واملعنوي ،فكام أنه ال يستطيع أن
يعتدي عىل مال اآلخر ألنه سيكون حتت طائلة القانون ،كذلك فإنه ال يستطيع أن يعتدي

عىل سمعة اآلخر ،ألنه سوف يكون حتت طائلة القانون أيض ًا ،ولذلك عندما ترفع دعوى
عىل شخص ما ،ويثبت بعدها أن احلق معه ،فإنه يقوم برفع دعوى يطالب فيها بالتعويض
وإعادة االعتبار عن األذى املعنوي الذي تعرض له.

ال ِغيبة:

تؤكد تعاليم اإلسالم هذا اجلانب بصورة كبرية ،فاحرتام أموال الناس وممتلكاهتم

﴿ولاَ َي ْغ َتب َّب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا﴾
وأعراضهم وسمعتهم عىل ٍّ
حد سواء ،تقول اآلية الكريمة َ
هني رصيح عن االعتداء عىل شخصية اآلخر بالتحدث عنه بام يسوء إليه ويشوه سمعته

وهو ما يسمى بالغيبة.

من رضوريات الدين كام يتفق عىل ذلك مجيع املسلمني حرمة الغيبة ،والقول بأهنا

وتوعد من يقوم هبا
عمل حمرم ،وأهنا من كبائر الذنوب التي ورد التشديد عىل تركها،
ّ
﴿ولاَ َي ْغ َتب َّب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا﴾ أي
ويفعلها بالنار والعذاب الشديد ،فاآلية الكريمة تؤكد َ
ال يامرس بعضكم هذا العدوان عىل اآلخر ،فالغيبة حرام يف املجتمع املسلم ،بل يمكن

القول يف املجتمع اإلنساين بشكل عام ،ثم تأيت اآلية الكريمة بمثال يوضح بشاعة الغيبة،
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وهي تشبيه من يغتاب غريه بأكل حلم أخيه ميت ًا ،أرأيت اإلنسان الذي جيلس أمام جنازة
أخيه ثم يتناول منه حل ًام ويأكله! هل حتس وتشعر ببشاعة هذا املنظر؟ هكذا هو حال من
يذكر غريه بسوء يف ظهر الغيب ،والصورة واضحة ألن أكل حلم امليت هو اعتداء عىل من

ال يقدر الدفاع عن نفسه ،وذكر الغري بسوء يف غري حمرضهم حيث ال يستطيعون الدفاع

عن أنفسهم ،يشبه ذلك متام ًا .فالغيبة – باعتبار أهنا مأخوذة من الغياب – هي التحدث

عن عيوب الشخص يف غيابه ،وهنا لن يستطيع الدفاع عن نفسه .أي كأهنا حالة انتهاز
غياب الغري بالتحدث عنه بام يكره دون أن يدافع عن نفسه ،كانتهاز جسد امليت وأكله

وهو ال يستطيع املقاومة.

الآثار ال�سيئة للغيبة:

يعرف العلامء والفقهاء الغيبة بتعريفات عديدة ،لعلّ أرجحها :ذكر عيوب مستورة

إلنسان غائب .أحيان ًا يتجاهر اإلنسان ببعض الصفات السيئة فذكره هبا ال يعد غيبة ،ألنه
مل يسرت عيبه .وأحيان ًا يكون لإلنسان عيب وبالرغم من ممارسته له ،إال أنه ال حيب أن
يظهره ،وال حيب أن يذكره أحد به ،فإذا ما أعبته بام يكره يف ظهر الغيب فقد اغتبته ،وهذا

ال جيوز ملا يرتتب عىل ذلك من أمور:

•إن هذا األمر يعد عدوان ًا عىل سمعة وشخصية املذكور.

•تعود اإلنسان عىل هذا األمر ،إذا ذكرت شخص ًا ما بسوء ،ستذكر آخر ،وهكذا
سيكون األمر مستساغ ًا عندك ،وكام يف تشبيه اآلية الكريمة ،لو أكلت حلم
ميت مرة ،سيكون أكله مستساغ ًا يف غريهن من املرات ،يقول أمري املؤمنني

عيل« : Eال تعود نفسك عىل الغيبة فإن معتادها عظيم اجلرم» ((( .

•تلويث أجواء املجتمع بام هو سلبي ،واملساعدة عىل انتشاره ،فعندما تتحدث
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ج ،2ص.327
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عن عيب فالن من الناس فإن حديثك عن عيبه يرسخ العيب يف أسامع
الناس فيتطبعوا به ،حتى تسمع عمن يغتابك ،كام ورد يف احلديث عن اإلمام

الصادق« :Eال َتغتب ف ُتغتب» ((( .

•التسبب يف رد فعل اآلخر ،فمن ُيغتب قد يصله الكالم بشكل أو بآخر ،فيسعى
لالنتقام ،أو الدفاع عن نفسه ،مما جيعل املجتمع ساحة للرصاع والعداوات

وانتشار البغضاء.

•معصية الله ،وحرق احلسنات بالسيئات ،والتنازل عن أعاملك احلسنة لغريك
يف يوم أنت بأشد احلاجة إىل تلك األعامل لتثقل هبا ميزان أعاملك ،فقد ورد
حديث عن رسول الله Aيقول« :يؤتى بأحد يوم القيامة ،يوقف بني يدي

ويدفع إليه كتابه فال يرى حسناته! فيقول :إهلي ليس هذا كتايب فإين ال
اللهُ ،
أرى فيه طاعتي! فيقال له :إن ربك ال ِ
يضل وال ينسى ،ذهب عملك باغتياب
ُ
ويدفع إليه كتابه فريى فيها طاعات كثرية فيقول :إهلي
الناس ،ثم ُيؤتى بآخر ُ
فدفعت
ما هذا كتايب فإين ما عملت هذه الطاعات! ُفيقال :إلن فالن ًا اغتابك ُ

حسناته إليك» (((  ،وهذا ما هيون األمر عند املستغاب ،ألن حقه حمفوظ عند

الله .ولذلك إذا قيل لشخص أن فالن ًا من الناس قال عنك كذا وكذا فإنه إن

كان شخص ًا عادي ًا يغضب ،ولربام عامل باملثل ،ولكنه إذا كان مؤمن ًا ال هيتم
باألمر ،ولربام صفح عمن أساء إليه.

حديثهم نور:

يتعجب اإلنسان من تشديد النصوص الدينية عىل مسألة الغيبة ،وهنا يدرك اهتامم

الرشع بحفظ سمعة اآلخرين ومكانتهم املعنوية يف املجتمع ،ولذلك نجد روايات كثرية
((( بحار األنوار ،ج ،72ص 249حديث.16
((( بحار األنوار ،ج ،72ص 259حديث.53
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عن النبي وأهل البيت تنهى عن الغيبة وبكل شدة:

رسول الله Aيف خطبة الوداع ،ونحن نعلم ما هلذه اخلطبة من أمهية حيث ركز

فيها رسول الله Aعىل القضايا األساس التي هتم األمة ،يقول« :أال إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا وبلدكم هذا» ((( واألعراض

تعني املكانة املعنوية لألشخاص.

ويروى عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :أبغض اخلالئق إىل الله

املغتاب» ((( .ويروي الصحايب اجلليل أبو ذر الغفار عن النبي Aيف وصية له أنه قال:
«يا أبا ذر ،إياك والغيبة ،فإن الغيبة أشد من الزنا .قلت :ومل ذاك يا رسول الله؟ قال :ألن
الرجل يزين فيتوب إىل الله فيتوب الله عليه ،والغيبة ال ُتغفر حتى يغفرها صاحبها»

(((

فالغيبة جريمة من ُبعدين فهي معصية هلل تعاىل ،وعدوان عىل شخص ما .وهناك روايات
أخرى عىل هذا الصعيد منها« :أن الله تعاىل قال ملوسى :من مات تائب ًا من الغيبة فهو آخر

من يدخل اجلنة ،ومن مات مرص ًا عليها فهو أول من يدخل النار » (((  ،وحديث آخر عن

الرسول Aأنه قال« :ترك الغيبة أحب إىل الله من عرشة آالف ركعة تطوع ًا» ((( .

مجال�س الغيبة:

ما هو واجب املؤمن عندما حيرض جملس ًا يسمع فيه غيبة لآلخرين؟
هناك جمالس ِس َم ُتها غيبة اآلخرين ،كأن شغلهم الشاغل تتبع عثرات الغري ،ومع
األسف أنك جتد مثل هذا األمر يف األوساط الدينية وذلك بسبب اختالفاهتم يف الرأي،
(((
(((
(((
(((
(((

المصدر السابق ،ج ،23ص 165حديث .118
غرر الحكم ودرر الكلم ،ج ،1ص.195
وسائل الشيعة ،ج ،12ص.281
مستدرك الوسائل ج 9ص  126حديث..10438
بحار األنوار ،ج ،72ص 261حديث.66
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أو تضارب مصاحلهم ،فيقوم البعض بذكر معايب اآلخرين وكأنام غاب عن باهلم أن هذا

األمر من أعظم املحرمات.

بعض املتدينني يرى يف نفسه زهو ًا ألنه ال يرشب اخلمر ،وال يزين ،وال يامرس أي ًا

من الكبائر ،وعندما يرى أو يسمع عن غريه أنه ابتىل بمثل هذه املعايص ،حيمد الله أن

ويشبع غيبة هلم ،وما كأن هذا األمر من الكبائر،
نجاه منها ،ولكنه يذكر مساوئ اآلخرين
ُ

وأنه ال يقل عن الذنوب األخرى ،بل كام يقول رسول الله Aيف احلديث الذي ذكرناه

سابق ًا« :الغيبة أشد من الزنا».

إذا حرضت جملس ًا كهذا فام هو واجبك؟

قد تكون منزه ًا عن ممارسة الغيبة ،ولكنك اآلن تعرضت الستامع الغيبة من الغري،

فام يكون موقفك؟

الفقهاء يؤكدون أن استامع الغيبة إثم كقوهلا ،إذا استمعت إىل من يستغيب شخص ًا

ما ،وسكت عىل ذلك ،ومل تدافع عن أخيك املؤمن ،كنت رشيك ًا يف هذه الغيبة.

ولذا يتوجب عليك أن ترد الغيبة ،وأن ال تقبل هبا ،البعض يتعذر باحلياء ،وهو

عذر غري مقبول ،إذا دعيت عىل رشب كأس من اخلمر ،فهل يكون احلياء مربر ًا لك
لرشبه؟ وإذا ما رأيت من يأكل حلم ميت ودعاك ملشاركته ،فهل يكون احلياء مربر ًا لك

لتشاركه ،أو تسكت عنه؟

البعض إذا هنيته عن ذكر اآلخرين بسوء ،ودفعت الغيبة التي يلهج هبا ،يقول لك:

إن ما أقوله صحيح! وهذا ليس مربر ًا للغيبة ،فالغيبة ذكر الشخص بام هو فيه ،يف ظهر

الغيب.

جاء يف احلديث عن رسول الله Aأنه قال« :من نرص أخاه بظهر الغيب نرصه الله

يف الدنيا واآلخرة» ((( وعنه Aقال« :إذا ُوقع يف الرجل وأنت يف مأل فكن للرجل نارص ًا
((( ميزان الحكمة ،ج ،7ص.353
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وللقوم زاجر ًا وقم عنهم» (((  .ال ترض لنفسك أن جتلس يف جملس الغيبة ،ألنه جملس

منكر.

حكى يل بعض األصدقاء أنه كان قبل أيام يف جملس أحد العلامء األجالء ،فتحدث

أحد احلارضين عن عامل من العلامء بسوء ،فغضب ذلك العامل ،وهنره عن مثل هذا
احلديث ،وقال له :إذا كنت تتحمل عقاب مثل هذا األمر فأنت حر ،لكنا ال نتحمل
ذلك ،فال تعد إىل مثل هذا األمر يف جملسنا .وهذا هو املوقف الصحيح.

يمن علينا باحرتام حقوق اآلخرين،
نسأل الله تعاىل أن جيملنا باخللق احلسن ،وأن ّ

واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل الله عىل حممد وآله الطاهرين.

((( كنز العمال ،ج ،3ص.586

�سماحة ال�شيخ ال�صفار ي�ؤكد �أن الخطيب جزء من منظومة تعاني العجز والتق�صير في
مهرجان الجمري بالبحرين

(((

ً
مرحليا
إجماع عىل ضرورة تطوير الخطاب الحسيني
مثقفون يعالجون ق�ضايا «المنبر» في مهرجان الجمري

بوري -مالك عبدالله ،عبدالله الميرزا

أمجع املنتدون يف ندوة «املنرب احلسيني بني الواقع والطموح» عىل رضورة تطوير

أساليب املنرب احلسيني مع احلفاظ عىل الضوابط الرشعية ،مؤكدين أن املنرب احلسيني
حافظ عىل بقاء مفاهيم وحوادث واقعة الطف عىل مدى القرون املاضية وأنه بدأ يف

اخلروج من انعزاله الذي فرض عليه إىل االنفتاح عىل العامل اخلارجي.

((( الوسط :صحيفة يومية بحرينية ،العدد  ،1220األربعاء  28فبراير 2006م الموافق  30محرم
1427هـ.
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إجماع على ضرورة تطوير الخطاب الحسيني مرحلي ًا
يذكر أن الندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان املال عطية احلسيني األول الذي

ينظمه مأتم اإلمام الباقر يف بوري ويتميز بحضور الفت للكثري من الكوادر والنخب

املثقفة واملفكرين من أنحاء الوطن العريب.

ويضم املهرجان فعاليات مستمرة باإلضافة إىل الندوات هي معرض الكتاب

ومرسحية تتناول حياة املال عطية وجمالس اخلطابة احلسينية.

بد من حوار مبا�شر بين الخطيب والم�ستمع
جمال :ال ّ

أدار الندوة التي عقدت يف الليلة الثالثة من عمر املهرجان النائب الكويتي

عبداهلادي صالح الذي أشاد بمستوى املهرجان وفكرته.

وبدأ احلديث بعده املفكر الكويتي عبداملحسن مجال متناو ً
ال يف ورقته حمور «أفكار

نحو تطوير املنرب احلسيني» ،حتدث فيها عن نسب اإلمام احلسني ،كام حتدث عن صفاته

وشجاعته .ثم قال« :لتطوير وجتديد عطاء ذكرى اإلمام احلسني Eعلينا أن نسلك طريقني
مها االستمرار يف األسلوب التقليدي والقراءة احلسينية التي أصبحت معلام من معامل

الرتاث اإلسالمي وعطاء الثقافة والفكر والفقه مع الرتكيز عىل طرح القضايا املعارصة،

بد من طرح النهضة احلسينية
وتناول قضايا الساعة بأسلوب حديث وحوار شيق إذ ال ّ

بواقعنا املعارص» ،مشري ًا إىل أن «بعض اخلطباء يقترص عىل رواية اجلانب التارخيي وهو

عىل أمهيته إال أن األكثر فائدة هو ربطها بواقع املسلمني ،ومن أهم وسائل املنرب احلسيني
املطلوبة هي دعوته للوحدة الوطنية يف املجتمع كام أنه ال بد من حتديد فرتة خمصصة أو
ساعة حمددة من كل ليلة للحوار احلر واملبارش بني اخلطيب واحلضور».

أما عن الطريق اآلخر لتطوير املنرب احلسيني فاقرتح مجال «التفكري يف أساليب جديدة

ومتطورة لالستفادة من حادثة الطف ،متمني ًا أن يكون هناك مؤمتر فكري سنوي عاملي
يتناول اجلوانب الفكرية من هنضة اإلمام احلسني ،مع تغيري العناوين بشكل سنوي».
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الها�شمي :الثورة الح�سينية ولدت كاملة منذ اللحظة الأولى.

من جانب آخر تناول عامل الدين واملفكر اإلسالمي السيد كامل اهلاشمي يف ورقته

بعنوان «خطاب املنرب يف البحرين» ،تاريخ املنرب وسامته وإعادة تركيبه ومتطلبات تطوير

املنرب احلسيني ،مشري ًا إىل «أن وجود املنرب احلسيني شكل حالة متميزة وفريدة ،حتى إنه

يمكن اعتبار املنرب احلسيني اآللية اإلعالمية األوىل واألساسية التي اعتمدهتا الطائفة من
أجل التذكري الدائم واملستمر بقضيتهم التي تبنوها وأعطوها أولوية استثنائية منذ حلظة

حدوثها» ،موضح ًا «أنه من املؤكد الذي ال خيتلف عليه الباحثون واملؤرخون أن خطاب
املنرب احلسيني مل يوجد إال كإفراز ٍ
تال للثورة احلسينية من حيث النشأة الزمنية والتارخيية،
وعىل رغم حدوث بعض التغيريات الكبرية واملهمة عىل مضمون اخلطاب وأساليبه

وتقنياته ولكن ظل احلدث املأسوي لكربالء هو حمورها».

وأضاف اهلاشمي «ال تأيت فرادة القضية احلسينية يف فجاعتها غري املسبوقة يف

التاريخ أو حجمها الرمزي والديني وال يف منهجيتها الفريدة ولكن يف استمرارها حية
يف النفوس حتى بعد انتهائها وهي مل تكتسب هذا البعد إال من خالل املنرب احلسيني»،

مستعرض ًا الصفات النمطية خلطاب املنرب احلسيني يف البحرين ،ومتطلبات تطويره .كام
لفت اهلاشمي إىل أن تنظري «الثورة احلسينية تنظري إهلي يف العمق ،أي إهنا ولدت كاملة

نرسع أو نبطئ من
منذ اللحظة األوىل ،وغاية ما يف األمر أهنا متيش عرب برنامج بإمكاننا أن ّ

وترية حركته».

ال�صفار :الخطيب جزء من منظومة تعاني العجز والتق�صير

أما آخر املتحدثني يف الندوة فكان عامل الدين السعودي املفكر الشيخ حسن الصفار،

الذي قدم له عريف الندوة عبداهلادي صالح بنبذة موجزة عن إنجازاته ،فقد حتدث عن

 5عنارص اعتربها مهمة يف مسرية اخلطاب احلسيني .وذكر الصفار يف بداية حديثه البعد

618

إجماع على ضرورة تطوير الخطاب الحسيني مرحلي ًا

العاطفي خلطاب املنرب الذي اعترب أنه «ال بد من بقائه ليبقى انشداد األمة نحو أهل

البيت Bولكن الكالم يف أسلوب هذا اخلطاب العاطفي الذي ال يلجأ إىل املوضوعية
و يعتمد عىل روايات غري منقحة بغية اإلثارة العاطفية ،فهذا اجلانب بحاجة إىل تشذيب

ألنه ال بد من ذكر املأساة عىل حقيقتها».

وانتقل الصفار إىل بعد آخر هو البعد املعريف مشري ًا إىل أن «املنرب هو الوسيلة املتاحة

الوحيدة سابق ًا ،لكنه ليس كذلك اليوم ،وبالتايل ينتظر منه أن يكون قوي ًا أمام التحدي
الثقايف واملعريف يف هذا العرص ،واملنرب وسيلة مهمة من أجل تصحيح أنامط السلوك غري
أنه ال يقوم هبذا الدور املطلوب باملستوى املطلوب يف كثري من األحيان».

ثم تطرق الصفار إىل بعد التوجيه والتعبئة اجلامهريية مبين ًا أنه عىل رغم كون املنرب

خياطب اجلمهور فإنه ليست هناك رسالة واضحة للجمهور واملنرب ،ال بد أن يتوجه إىل

الصعيد العام وليس إىل طائفة معينة.

ثم عرج الصفار إىل الدفاع عن اخلطيب احلسيني قائ ً
ال :إن اخلطابة هي جزء

من احلالة الدينية وليست كل يشء فيها ،فهناك املرجعية واإلدارات املؤسسية الدينية
واحلوزات العلمية والعلامء واملثقفون ،كل هؤالء حيتاجون يف عرصنا هذا إىل إعادة النظر

يف حركتهم اإلدارية وترتيب األوراق ،وبالتايل فإن اخلطيب ال يتحمل كل املسؤولية يف

اخللل الذي يعيشه املجتمع .ألنه جزء من املنظومة التي تعاين من العجز والتقصري وال

يصح لوم اخلطباء وحدهم .كام بني أن اخلطباء تنقصهم الرعاية العامة فهم يعتمدون عىل
جهودهم الذاتية من دون وجود بيئة مساندة كاجلامعات أو املعاهد أو غريها.

وختم الصفار حديثه باإلشارة إىل انعدام الضامن االجتامعي للخطيب واعتامده

الكيل عىل صاحب املأتم الذي يبقى مرهتن ًا لرغبته فيه .ثم أملح إىل أن عاطفية اجلمهور هي
التي حتدد هوية اخلطيب يف كثري من األحيان وذلك حيتاج إىل نظر.

خالل محا�ضرته بالرميلة ...ال�شيخ ح�سن ال�صفار

(((

عناصر الفساد تعددت و تنوعت يف وقتنا الحاضر

حمزة بوفهيد  -العمران

استهل الشيخ حسن بن موسى الصفار حمارضته الرتبوية التي ألقاها ببلدة الرميلة
بمدينة العمران مؤخر ًا أمام حشد كبري من الشباب ،باآلية القرآنية﴿ :ف ََخ َل َ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم
الشهو ِ
ات ف ََس ْو َف َي ْلق َْونَ غَ ّي ًا﴾ [سورة مريم :اآلية .]59
َخ ْل ٌف َأ َض ُ
اعوا َّ
الصال َة َوا َّت َب ُعوا َّ َ َ

(((

وبعد اآلية الكريمة بدأ املحارضة حيث قال :يود اإلنسان املؤمن أن يكون أوالده

صاحلني ،واملجتمع املسلم يرغب أن يكون اجليل اجلديد من الناشئة سائرين عىل طريق
الدين لكن املسألة ال تتحقق بمجرد التمني والرغبة وحدها ال تكفي ،ألن هناك ظروف ًا

يعيشها األبناء والشباب والبنات تؤثر عىل حياهتم وتوجيههم ،فإذا مل تتهيأ األجواء
((( اليوم :صحيفة يومية سعودية ،العدد رقم  11981بتاريخ 1427/3/6هـ الموافق2006/4/4م.
((( ألقيت المحاضرة في حسينية اإلمام الخوئي ببلدة الرميلة ليلة الخميس الموافق1427/2/30هـ.
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عناصر الفساد تعددت و تنوعت في وقتنا الحاضر

املناسبة للصالح واإلصالح فال يتحقق لألبناء ما نتمناه هلم.

وقارن الصفار بني عنارص الفساد يف املايض التي وصفها بالبساطة عنها يف وقتنا

احلارض التي تعددت وتنوعت ،وقال :بدأنا نرى توجهات غربية ألوالدنا عىل مستوى

الوطن كله.

وأبدى دهشته من وجود ظواهر سلوكية سيئة متنوعة يف اململكة وهي التي

يدرس أبناؤها املنهج الديني يف مجيع مراحل التعليم ،بشكل كبري وهو أوسع منهج عىل

مستوى العامل اإلسالمي ،و تساءل الصفار :كيف تنتج هذه الظواهر السلوكية السيئة من

الشباب؟

كذلك تطرق الصفار يف حمارضته إىل عدد من اإلحصائيات حيث قال :قرأت

إحصائية عن املحاكم الرشعية يف اململكة ،هذه اإلحصائية حلوادث القتل حيث إهنا يف
املايض كانت احلوادث التي تصل إىل املحاكم تعد بالعرشات فقط ولكن يف عام 1998م
أي قبل سبع سنوات وصلت إىل  640حالة يف السنة الواحدة ،وامتدت أعامل العنف

للعاملة األجنبية وتعرضهم للرضب والرسقة عىل أيدي الشباب.

وبينّ الصفار أن انتشار املخدرات ،هذا املرض الفتاك كان يف السابق نادر ًا ما جتد
شاب ًا متورط ًا يف املخدرات أما اآلن بتاريخ  22حمرم يف إحدى الصحف املحلية قال مدير
مستشفى األمل بالدمام يراجعنا يومي ًا  160مدمن خمدرات ،وأضاف الصفار :هذا ما
خيص املخدرات غري حاالت املعاكسات واملامرسات السيئة بني شباب املجتمع.

وأرجع ذلك إىل عدة أسباب أمهها :غياب دور األرسة والتفكك العائيل وذلك

بانشغال األبوين عن رعاية األبناء مما نتج عنه توجه الشباب والفتيات للفضائيات اهلابطة
ورفقاء السوء ومواقع اإلنرتنت املشبوهة.

أما مناهج التعليم فقد قال عنها :مناهج التعليم والتثقيف الديني مفيد ويشء نافع

بد من دراسة التجربة ونتائجها ،واملناهج بحاجة إىل إعادة نظر وتطوير وال
ولكن ال ّ

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

621

ينفعنا حشو أبنائنا باملعلومات الدينية ،وقال :إن الرتبية الدينية تركز عىل احلفظ أكثر مما

تركز عىل الفهم وبناء السلوك القويم ،وقال :احلمد هلل فيه توجه إلعادة النظر يف املناهج

لتكون قادرة عىل تربية املواطن الصالح و اإلنسان املستقيم.

أيض ًا حتدث عن اإلعالم بأنه النافذة الكبرية وما تنقله وسائل اإلعالم من أنامط

السلوك الغريب يشجع عىل االنحراف ،وأوضح الصفار :بأن هناك مؤسسات ضخمة يف

العامل تشجع عىل تعاطي املخدرات التي هي أربح ثاين جتارة يف العامل بعد جتارة األسلحة

حيث تصل أرباحها إىل  500بليون دوالر ،وأشار إىل أن الفساد والدعارة واالنحراف
اجلنيس هناك مؤسسات كبرية تدعمها لبث سمومها.

ويف اجلزء األخري من حمارضته شدد عىل حاجة الشباب خلطاب جديد هيتم بتثقيف

الشباب حول مهومهم وإجياد برامج الحتواء الفتيات والشباب وقال :ال بد من وضع
برامج عمل حقيقية ملواجهة املخدرات وحوادث العنف واإلجرام والسلوك األخالقي

الذي يبث من خالل الفضائيات واإلنرتنت.

الشيخ ّ
الصفار يستضيف متعافين من اإلدمان عىل المخدرات

القديح :حسين الشيخ

استضاف سامحة الشيخ حسن الصفّار يف مكتبه مساء يوم اخلميس ليلة اجلمعة

املوافق  29ربيع األول  1427هـ عدد ًا من أعضاء برنامج زمالة املدمنني املجهولني،

جتمع من مدمني خمدرات متعافني ،ولدى
وهي عبارة عن «جمتمع عاملي قائم عىل أساس ّ
التجمع ما يزيد عن  33500اجتامع يف أكثر من  116دولة عىل مستوى العامل».
هذا
ّ

وقد تأسس برنامج زمالة املدمنني املجهولني يف السعودية عام 1993م ،وذلك

عندما قام مخسة من املدمنني املتعافني باالجتامع عىل طريقة زمالة املدمنني املجهولني،

وكانت أول جمموعة للزمالة قد قامت يف مدينة الظهران باملنطقة الرشقية من السعودية.
وقد أصبح هلا فرع يف حمافظة القطيف يف مدينة األمري نايف الرياضية.

رسميا يف املكتب
بعد ذلك توسع عمل املجموعة وأصبحت املجموعات املسجلة
ًّ
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الشيخ ّ
الصفار يستضيف متعافين من اإلدمان على المخدرات

موزعة يف عدد من مدن اململكة ،وتعقد هذه
العاملي بشكل مستمر ومنتظم  10جمموعات ّ
ٍ
متعاف.
أسبوعيا حلوايل مخسامئة مدمن
اجتامعا
املجموعات حوايل 50
ً
ً
وقد بدأ الشيخ حسن الصفّار اجللسة بكلمة ترحيبية بينّ فيها خطورة مشكلة
الفعال الذي تقوم به مثل هذه املجموعات يف معاجلة مرض
تعاطي املخدرات ،والدور ّ

اإلدمان ،ومما جاء يف كلمته:

«إن املجتمع يواجه حتديات كبرية وخطرية ،وأمهها تلك التي تستهدف عقول

تقدم املجتمع ،ألن
وسلوك ونفسيات أبناء املجتمع ،وهذه التحديات هلا انعكاساهتا عىل ّ
بتقدم اإلنسان فيه ،ولذلك فأهم عمل يقوم به
يتقدم إال ّ
تقدم ألي جمتمع ال ينمو وال ّ
أي ّ
اإلنسان هو بناء ذاته وأفراد جمتمعه ومحايتهم من الفساد واالنحراف.

ومن أهم تلك املشكالت السلوكية ما نواجهه اليوم من خطر انتشار ظاهرة تعاطي

املخدرات ،هذه املشكلة التي لو جتاوزنا مسألة الذنب واحلرمة الرشعية فيها والتفتنا إىل
ٍ
حتول اإلنسان إىل شخص أسري
مساوئها لكان ذلك كاف لالرتداع عنها وحماربتها ،إهنا ّ
هلذه اللذة الومهية ،وذلك حينام ّ
تتمكن الرغبة من نفسه وجسمه.
ومشكلة تعاطي املخدرات ال تقترص يف آثارها السلبية عىل املدمن فقط ،بل عىل

من حييط به ،ويصبح وبا ً
حتوله احلالة اهلستريية التي تصيبه
ال عىل أرسته وجمتمعه ،حيث ّ

ومستعد لتقديم أي يشء مقابل
مقومات اإلنسانية فيه،
ّ
إىل إنسان فاقد للوعي ولكل ّ
احلصول عىل اجلرعة املخدرة.

هذا باإلضافة إىل أنه يصبح عرض ًة للعدوى ألي مرض خطري كاإليدز ،أو للموت،

بسبب احلقن املستعملة يف حميط املدمنني.

لذلك فإننا ـ للقضاء عىل هذه املشكلة اخلطرية واآلخذة يف االنتشار ـ بحاجة إىل

ّ
وجربوا النضال للتخلص منها ،ألهنم خري من
أن
تتشكل جلان ممن وقفوا عىل املشكلة ّ
يمد يد العون ملن ال
يستطيع أن يدرك حجم وخطر هذه املشكلة ،وخري من يستطيع أن ّ
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واقعا حتت تأثري آفة اإلدمان.
زال ً

املاسة جمموعة من املدمنني املتعافني ّ
وشكلوا
وقد استجاب هلذه احلاجة االجتامعية ّ

اهلم إخوة هلم يف مملكة البحرين
جلان يف ّ
عدة مناطق من اململكة ،ويشاركهم يف هذا ّ
وغريها من الدول.

جتمعهم هذا أن ينقلوا جتربتهم إىل الذين ال يزالون يعيشون هذه احلالة
حياولون يف ّ

املرضية اخلطرية ،فيتعاملون مع املدمن كمريض ويساعدونه من أجل الوصول إىل ساحل

الشفاء».

بعد هذه الكلمة الرتحيبية قام اإلخوة من أعضاء برنامج زمالة املدمنني املجهولني

من البحرين بالتعريف بأهداف وآلية عمل الربنامج واللقاءات التي يعقدوهنا مع

بعضهم ،وبعض العقبات التي تواجه املدمن حتى يتخ ّلص من مرض اإلدمان ،والتي

تقبل املجتمع للمدمن ،ومعاملته كمجرم ،بينام من املفرتض أن ُيعامل
من أمهها هو عدم ّ

منتجا
كمريض ،ويوفّر له الدعم املعنوي والرتحيب االجتامعي حتى يتعاىف ويرجع فر ًدا ً
يف جمتمعه.

ّ
اخلط املستقيم (أحد فروع
تفضل األخ مصطفى من أعضاء مجاعة
بعد ذلك ّ

بالتحدث عن جتربتهم يف تأسيس اجلامعة
برنامج زمالة املدمنني املجهولني) بالقطيف
ّ
بمدينة األمري نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

وحتدث عن زيارته لسجن الدمام واجللوس مع املوقوفني بسبب اإلدمان عىل
ّ

املخدرات و َنق ََل عن السجناء ازدياد ظاهرة تعاطي املخدرات ،وما يعانيه املجتمع يف

توسع هذه الظاهرة ما مل جيد حلو ً
احلد
ال للقضاء عىل هذه الظاهرة أو ّ
املنطقة من خطر ّ
منها.
حتدث عن جتربته األخ عبد املحسن من األحساء ،حيث ذكر أن بداية تعاطيه
وممن ّ

املخدر كان بسبب إصابته بمرض األنيميا املنجلية ،فذكر أنه للتخفيف من آالم هذا املرض
ّ
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املخدر ،التي لو أكثر املريض من تناوله فسيدمن عليه ،وهذا
يعطى املريض بعض أنواع
ّ

من الله عليه بااللتحاق بربنامج زمالة املدمنني املجهولني وتعاىف.
ما حصل له ،ح ّتى ّ

كام حتدث أحد من عافاهم الله من هذا البالء عن جتربته املريرة مع اإلدمان عىل

املخدرات ومدى معاناة أمه وعائلته ،وكيف أنه فقد أخاه األصغر منه سن ًا بسبب تناوله
جلرعة زائدة من املخدرات ،وأبدى عتابه للمتدينني يف قريته والذين كانوا يقابلونه

بالتجهم والرفض مع أنه كان يف حاجة ملن يمد له يد اإلنقاذ ،وكرر محده هلل تعاىل عىل أن

وفقه للتوبة واإلقالع.

وبعد أن شارك احلضور بمداخالهتم وأسئلتهم شكر سامحة الشيخ حسن يف

وخصوصا الضيوف من مملكة البحرين واالحساء.
النهاية للمشاركني حضورهم،
ً

وقد حرض اللقاء مجع من املواطنني معظمهم من فئة الشباب وكان تفاعلهم جيد ًا

عرب األسئلة واملداخالت.

الشيخ الصفار يف مؤتمر بيروت :آليات الوحدة والتقريب ووسائل
تحقيقها

نص الكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ حسن الصفار في المؤتمر العالمي لتكريم

اإلمام شرف الدين في بيروت

18مايو2006م.

(((

يوم الخميس 21ربيع اآلخر1427هـ الموافق

بسم الله الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين وصحبه

الطيبني.

السادة العلامء

((( أقيم المؤتمر العالمي لتكريم اإلمام شرف الدين في قصر األونسيكو ببيروت ،خالل الفترة 19-17
أيار /مايو 2006م.
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األخوة األعزاء

األخوات الكريامت

السالم عليكم مجيع ًا ورمحة الله وبركاته

سأترك الورقة التي كتبتها جانب ًا ،وهي بعنوان (اإلمام رشف الدين وثقافة التسامح)

ألهنا مطبوعة وستصل إىل أيديكم ،أرجو أن تنال شيئ ًا من اهتاممكم وأن أستفيد من

مالحظاتكم عىل ما ورد فيها.

واغتنام ًا لفرصة هذا اجلمع الطيب وأجواء احلديث عن الوحدة والتقريب بني

أبناء املذاهب اإلسالمية ،باعتبار أن اإلمام رشف الدين يف طليعة محلة هذه الرسالة،
ورواد هذا النهج الوحدوي يف عرصنا احلديث.

هبذه املناسبة أو ّد أن أحتدث عن قضية مهمة ترتبط هبذا املوضوع ،أرى أهنا مل تنل

حظها من البحث والرتكيز.

وهي قضية آليات الوحدة والتقريب ووسائل حتقيقها.

إنه ال يوجد أمة تتحدث عن الوحدة يف أدبياهتا وعىل ألسنة قادهتا الدينيني

والسياسيني أكثر من األمة اإلسالمية ،يف ذات الوقت ليس هناك أمة تعاين من التمزق
واخلصام مقدار ما تعاين األمة اإلسالمية.

فبينام استكملت معظم األمم بناء وحدهتا الداخلية ،وجتاوزهتا منطلقة إلنشاء

أحالف وتكتالت إقليمية ودولية ،كاالحتاد األوريب وحلف األطليس ،يعجز أبناء األمة
اإلسالمية عن حتقيق احلد األدنى من الوحدة والتفاهم داخل أوطاهنم ،و ضمن املذهب

الواحد!

ترى ما هي أسباب هذه املفارقة؟

لعل من أبرز األسباب يف نظري :أننا ننشغل كثري ًا بالكالم عن الوحدة كمفهوم

وفكرة عامة ،وكعنوان وشعار عريض ،وال نقرتب من احلديث عن آليات وأدوات
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احلالة الوحدوية.

إننا ال نجتهد يف وضع خارطة طريق توصلنا إىل الوحدة والتقارب ،وال نبحث يف

اخلطوات العملية التي جيب اختاذها إلنجاز اهلدف املطلوب.

وبذلك تبقى الوحدة حل ًام نتطلع إليه ،وأم ً
ال ننشده ،دون أن نصل إىل حتقيقه أو

نقرتب منه.

إن افتقاد اآلليات وخارطة السري ،أبقى الساحة شاغرة أمام من يعلقون الوحدة

والتقارب عىل حلول تعجيزية ،حيث يطرح بعضهم أن وحدة األمة ال تتحقق إال بعودة

دولة اخلالفة اإلسالمية ،التي تلغي احلدود السياسية ،وتسقط كيانات األنظمة احلاكمة،
وتقيم سلطة مركزية عىل رأسها خليفة ،يعيد للعامل عرص اخلالفة األموية والعباسية

والعثامنية.

وهناك من يربط الوحدة بظهور إمام أو قائد واحد جتمع عليه األمة ،بمختلف

بلداهنا ومذاهبها.

بينام يرى البعض أن أخذ مجيع املسلمني بمذهبه والتزامهم بمنهجه هو الطريق

الوحيد الجتامع األمة ووحدهتا.

وأمثال ذلك من الطروحات التعجيزية األسطورية التي ال يمكن حتقيقها حسب

معادالت الواقع ،كام أن جتارب الشعوب واألمم األخرى تكشف عن طرق وبرامج أكثر

واقعية وأقرب للتحقيق ،فأمم األرض وشعوب العامل املعارص مل حتقق وحدهتا بمثل هذه

الطروحات.

أعتقد أن من أهم اآلليات التي ينبغي التفكري فيها ،وإقامة املؤمترات لبحثها،

وتوجه العلامء يف بحوثهم الفقهية والعقدية ملعاجلتها ،هي أربع آليات ،نلحظها من خالل

جتارب سائر األمم يف حتقيق وحدهتا ،وهي كالتايل:

أو ًال :حتقيق مفهوم املواطنة :التي تساوي بني الناس الذين يعيشون عىل
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أرض واحدة ،يف ظل نظام سيايس واحد ،وإن اختلفت أعراقهم وأدياهنم ومذاهبهم

وتوجهاهتم.

هذا املفهوم اجلديد يف هذا العرص مل يأخذ حقه من البحث يف اهتامماتنا الفكرية

والفقهية ،وبقينا نتعامل مع الوطنية واملواطنة باعتباره مفهوم ًا وافد ًا أجنبي ًا دخي ً
ال عىل

حياتنا ،وبالتايل مل نحدد مواقفنا جتاه تفصيالته ومستلزماته.

ال نريد أن نستشهد باملواطنة يف الدول الكربى الغربية كأمريكا ودول أوربا التي

ختوض معنا أو نخوض مع إداراهتا رصاع ًا ،وبيننا وبينها مساحات كبرية فاصلة ،ولكننا
يمكن أن نستشهد ببلد آسيوي قريب منا هو اهلند ،الذي يزيد عدد سكانه عىل املليار

نسمة ،وفيه من تعدد األعراق واألديان والقوميات واملذاهب واللغات ما جيعله حالة

تكاد تكون مميزة يف العامل ،ففيه مخس عرشة لغة رسمية إىل جانب أربعة وعرشين لغة

حملية أخرى ،وينتمي سكانه إىل حوايل عرش ديانات ،واألغلبية هم اهلندوس ويشكلون

 %82.6ثم املسلمون  %11.4ثم املسيحيون  %2.4ثم السيخ  %2إن رئيس مجهورية
اهلند اآلن شخص مسلم هو (عبدالكالم) منذ سنة 2002م ،ورئيس الوزراء من األقلية

السيخية هو (مانموهان سينغ) منذ عام 2004م ،ورئيس الربملان من احلزب الشيوعي
هو (تشاتريجي) ،ويعيش اهلنود عىل تنوعهم عرقي ًا وديني ًا يف ظل نظام يساوي بينهم يف

حقوق املواطنة ،وال خيلو واقعهم من حدوث بعض املشاكل بني اجلامعات واألقوام كأي
جمتمع برشي ،لكن القانون العام لدهيم قائم عىل أساس نظام املواطنة.

إهنم يديرون حياهتم ويشقون طريقهم نحو التقدم الصناعي والتكنولوجي ،وقد

قامت اهلند بأول تفجري نووي عام 1974م ،وفرضت نفسها عضو ًا يف النادي النووي،
وقبل مدة وجيزة وقعت مع أمريكا اتفاقية للتعاون النووي خالل زيارة الرئيس األمريكي

جورج بوش للهند مطلع مارس 2006م.

ومثال آخر هو سنغافورة التي يتكون شعبها من أربع جمموعات عرقية :صينيني
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 ،%75ماليزيني  ،%15هنود – باكستانيني  ،%7أوربيني  .%2كام تتعدد فيها الديانات إىل
ست ديانات هي :البوذية والطاوية والكونفوشية  ،%54اإلسالم  ،%18املسيحية ،%13

اهلندوسية  ،%4وتتعدد فيها األحزاب السياسية حيث تصل إىل عرشين حزب ًا مسج ً
ال

رسمي ًا.

ومع هذه التعددية تعيش سنغافورة استقرار ًا داخلي ًا ،ووئام ًا وانسجام ًا بني هذه

األعراق والديانات ،وينشط اجلميع يف صنع جتربتهم الوطنية املتقدمة وبناء واقعهم

االقتصادي املتطور.

والسؤال الذي يفرض نفسه :ملاذا تعيش هذه األمم يف ظل نظام املواطنة ،الذي

حيقق بينهم املساواة واملشاركة يف احلقوق والواجبات ،والتنمية والبناء ،بينام يتعذر علينا

يف غالب بلداننا مثل ذلك؟ ونعيش رصاعات عرقية ودينية ومذهبية وسياسية؟

إن بعض أوساطنا الدينية ال تزال تنظر بارتياب لواقع األوطان والدول القائمة

ضمن احلدود السياسية يف العامل اإلسالمي ،وتعيش رصاع ًا بني املفهوم الديني للوطن
الذي يتسع لكل شرب من األرايض اإلسالمية ،وبني الواقع املعاش يف ظل الدولة

القومية.

كام أن التفاوت يف بعض احلقوق والواجبات بني املسلم وغريه يف الدولة الدينية

اإلسالمية الذي يطرحه الفقهاء ضمن أحكام أهل الذمة ،ال يزال عائق ًا نظري ًا أمام فكرة

املواطنة واملساواة.

واألسوأ من ذلك وجود حاالت من التمييز الرسمي الطائفي بني املواطنني

املسلمني يف بعض البلدان اإلسالمية ،الذي يستمد تربيراته من فقه وثقافة مذهبية.

وكذلك توجد حاالت من التمييز العرقي والقومي بني املواطنني املسلمني يف بعض

األوطان اإلسالمية بسبب معادلة األكثرية واألقلية.

إننا بحاجة ملقاربة هذه املشاكل الواقعية ومعاجلتها نظري ًا ضمن أبحاث العلامء
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والفقهاء ،وطرح الرأي الشجاع اجلريء الذي ّ
يمكن االجتامع اإلسالمي من جتاوز حالة
الفرقة والرصاع ،وهييئ أرضية التقارب والوحدة.

أما الدعوة إىل التقارب ورفع شعارات الوحدة يف ظل واقع يعاين فيه الناس من

التمييز والتفاوت ،وانعدام املساواة ،فلن حيقق أي إنجاز أو نتيجة ،ولن يوقف اخلالفات

والرصاعات.

ثاني ًا :تبني قضية حقوق اإلنسان ،ومناقشة وثيقة حقوق اإلنسان املعتمدة دولي ًا،

واالتفاقيات امللحقة هبا ،وتسليط األضواء عليها برؤية دينية إسالمية ،وإذا كان هناك

حتفظ عىل مادة أو مادتني مث ً
ال ،فال يصح جتاهل كل تلك اجلهود ،خاصة وأن جمتمعاتنا

ماسة لتفعيل هذه القضية ،إن إغفال االهتامم بحقوق اإلنسان هو الذي يفتح
بحاجة ّ
املجال لتيارات التطرف والتشدد ،وللتوجهات التعصبية ،التي تيسء فهم الدين ،ومتارس
العدوان عىل احلقوق املادية واملعنوية للمخالفني هلا يف الدين أو املذهب أو االجتاه الفكري

والسيايس .إن هذه اجلهات ال تعرتف وال تلتزم باحلقوق اإلنسانية ملخالفيها ،وقد هتدر

دماءهم أو تستبيح حرماهتم املادية واملعنوية.

إن فقهاءنا يف احلوزات العلمية ويف رسائلهم العملية ،يرصفون جهد ًا كبري ًا يف

بحث مسائل الطهارة والنجاسة والعبادات ،وهو جهد مطلوب يشكرون عليه ،لكن

قضايا حقوق اإلنسان مل تنل من جهودهم واهتاممهم بمقدار ما حتتاجه يف الساحة
الداخلية وعىل املستوى العاملي.

وحني يكون هناك إقرار رسمي وديني واجتامعي بحقوق اإلنسان فإن ذلك

يكرس حالة االحرتام املتبادل ،ويساعد عىل االبتعاد عن حاالت اإلساءة والعدوان،
ّ
وذلك هو ما يصنع أجواء التقارب والوحدة.

ثالث ًا :إقرار التعددية الفكرية والسياسية ،فمشكلة األوساط الدينية أهنا ختلط بني

اعتقادها بأحقية معتقدها ،وبني اإلقرار بحق اآلخرين يف تبني معتقداهتم ،إن اعتقاد أي
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جهة بأهنا عىل احلق والصواب أمر طبيعي ،لكنها جيب أن تعرف وتعرتف بأن اآلخرين
ينظرون ألنفسهم كذلك ،ويرون أهنم عىل احلق والصواب.

وإذا كان الله سبحانه مل يأذن ألنبيائه أن يفرضوا دينه ورسالته عىل الناس ،وقرص
مهمتهم عىل البالغ والتذكري ﴿وما َعلىَ الرس ِ
نت ُم َذكِّ ٌر
ول إِلاَّ ا ْل َبلاَ ُغ المْ ُبِ ُ
ني﴾﴿ ،ف ََذكِّ ْر إِ َّنماَ َأ َ
ََ
َّ ُ
* َّل ْس َت َع َل ْي ِهم بِ ُم َص ْي ِط ٍر﴾ .بل دعاهم لالعرتاف بحرية اآلخرين يف أدياهنم ومعتقداهتم:
الد ِ
﴿ َل ُكم ِدي ُن ُكم َوليِ َ ِد ِ
ين﴾َ ﴿ ،
ين﴾.
ال إِكْ َر َاه فيِ ِّ
ْ
ْ
فكيف حيق ألي جهة أن تفرض رأهيا أو وصايتها عىل اآلخرين؟ أو تصادر حريتهم

يف االعتقاد أو التعبري عن الرأي؟

إن القبول بالتعددية الفكرية مبدأ مهم ،نفتقده مع اآلسف يف أوساطنا الدينية ليس

بني املذاهب فقط ،وإنام حتى بني املدارس والتيارات داخل املذهب الواحد.

وكذلك األمر يف الشأن السيايس ،فال زالت غالب أوطاننا ختضع لسياسة

الرأي الواحد واحلزب الواحد ،وال جمال للمعارضة وال لتعدد األحزاب والتوجهات

السياسية.

إن القمع الفكري والسيايس ال حيقق الوحدة كام قد يتوهم البعض بل يؤسس

للرصاع واالحرتاب ،وما قد يظهر عىل السطح من وحدة قرسية ،هو غطاء رقيق لرباكني

ومحم غاضبة تستقر يف أعامق املجتمع ال تلبث أن تنفجر عند أول فرصة سانحة.

بينام يوفر إقرار التعددية حالة من االطمئنان والثقة بني األطراف املختلفة،

ويمكنها من صنع إطار جامع ،حتافظ من خالله عىل املصالح املشرتكة .وهذه ليست
فرضية علمية ،وال أطروحة نظرية ،بل هي واقع قائم تعيشه سائر املجتمعات البرشية،

التي يتنوع أبناؤها يف أدياهنم ومذاهبهم وتوجهاهتم وأحزاهبم.

إن إقرار التعددية الفكرية والسياسية يرتتب عليه االعرتاف بحق خمتلف األطراف

يف التعبري عن آرائها وإعالن مواقفها ،وممارسة شعائرها الدينية وأنشطتها السياسية،
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وإقامة مؤسساهتا االجتامعية ،ضمن قانون خيضع له اجلميع ،دون هيمنة واستعالء من
أحد ،أو هتميش وإقصاء ألحد.

رابع ًا :جتريم التحريض عىل الكراهية واإلساءة ،بأن حياسب القانون ويعاقب

النظام عىل ذلك ،إن من أهم أسباب الفتن والرصاعات الداخلية ،وجود دعاة دينيني

يصدرون فتاوى وينتجون خطابات تعبوية تتضمن اإلساءة آلخرين خمالفني هلم ،وتبيح
هدر حقوقهم ،ويتم التغايض عن هذه اجلهات ،بل وحيصل التشجيع هلا يف بعض

األحيان ،بمربر أهنا تعكس رأي ًا رشعي ًا ،أو كام يقول عنها أصحاهبا إهنا تكليف رشعي.

ولكن ذلك يعني توفري أجواء الفتنة واالحرتاب ،إنه ال بد من جتريم التحريض

حيرض عىل اإلرهاب والرسقة والفساد.
عىل الكراهية ،كتجريم من ّ

إن البحث يف مثل هذه اآلليات ،وتأصيلها من الناحية الرشعية ،وحتويلها إىل

صيغ قانونية نظامية ،وتوعية مجهور األمة بالربامج العملية املنبثقة عنها ..كل ذلك يرسم
لنا خارطة طريق لتحقيق التقارب والوحدة ،وينقلنا من حالة التطلع واألمل ،إىل واقع

املامرسة والتطبيق.

رب العاملني ..والسالم عليكم ورمحة الله وبركاته.
واحلمد هلل ّ

الصفار :االختالف يثري المجتمع والتنافس يدعم التطوير

(((

حمزة بوفهيد -الهفوف

اعترب الشيخ حسن بن موسى الصفار أن التعددية يف املجتمعات تعترب نوع ًا من

التقدم االجتامعي ،وقال :إن جمتمعنا اآلن يعيش هذه املرحلة ،فهناك تيارات تعرب عن
نفسها بأشكال خمتلفة من التعبري ،ظهرت يف جمتمعنا املحيل إما بعناوين مرجعية أو ثقافية،
وأضاف الصفار أنه من املفرتض أن ترشد العالقة بني خمتلف هذه التيارات والتوجهات

وأن توجه باجتاه التنافس اإلجيايب خلدمة املجتمع ضمن نطاق اجلمعيات اخلريية واألندية
الرياضية واملنتديات الثقافية وإقامة الشعائر الدينية واالنتخابات البلدية وانتخابات

الغرف التجارية.

جاء ذلك من خالل املحارضة التي ألقاها الصفار حتت عنوان (التيارات االجتامعية

((( اليوم :صحيفة يومية سعودية ،العدد رقم  ،12072بتاريخ 1427/6/8هـ الموافق2006/7/4م
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والتنافس اإلجيايب) يف بلدة املركز رشق األحساء التي استضافها جملس الوجيه االجتامعي

أمحد بن عيل املبارك مؤخر ًا ،واستهل الصفار املحارضة بتعريف التنافس عىل أنه حالة
إجيابية لدى اإلنسان ،فهي التي تدفعه باجتاه تفجري طاقاته وقدراته ،كام أهنا التي تبعث
النشاط والتطور يف املجتمع حيث تتحرك قواه نحو التقدم ،وتتسابق عىل إحراز التفوق،

وبينَّ أن يف كل جمتمع برشي تتكون وتظهر تيارات وجتمعات بناء عىل اختالف املبادئ
واألفكار أو لالختالف يف املواقف واملصالح أو بناء عىل التاميزات العرقية والقومية أو

القبلية أو التبعية.

وأبرز الصفار املظاهر اإلجيابية لتعدد التيارات االجتامعية يف عدة نقاط هي إثراء

الفكر وتعدد اخليارات فتنوع التوجهات الثقافية للتيارات يف املجتمع يثري الساحة

الفكرية ويدفع الناس إىل املقارنة بني اآلراء واألفكار ،حيث يضع الناس أمام خيارات
متعددة يف معاجلة قضاياهم من خالل تعدد الربامج واملشاريع واختالف األطروحات

تكون فرص البحث والتمحيص لآلراء واخليارات أفضل وأوسع.

ويرى الصفار التنافس لتطوير املجتمع ووجود أكثر من تيار ومجاعة تعمل يف

ويرسع حركة التطوير يف املجتمع ،بعكس ما
الشأن االجتامعي العام يذكي حالة التنافس
ّ

لو كان املجتمع خيضع جلامعة وتيار واحد حيث لن يكون هناك تنافس وسينعكس ذلك

سلب ًا عىل نفس اجلامعة ألهنا ستتجمد ولن تطور نفسها.

فتتعدد التيارات الفاعلة يف املجتمع يكون
وأشار الصفار إىل معاجلة نقاط الضعف
ّ

يسد الثغرات،
بينها حالة من التنافس ،فيضطر كل طرف أن يعالج نقاط ضعفه وأن ّ

والتطور عند كل جهة من اجلهات ،أما إذا مل يكن
دافعا للتكامل
وبالتايل سيكون هذا ً
ّ
هناك طرف منافس فتبقى الثغرات والسلبيات دون أن يكون هناك حتفيز ملعاجلتها.

ويعرب الصفار عن استيعاب طاقات املجتمع وأن كل تيار من التيارات حياول

أن يستقطب من املجتمع رشحية أكرب من املؤيدين ،ومن الطبيعي أال يستطيع استيعاب
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اجلميع ضمن تياره ،لذلك فإن وجود تيار آخر حيوي مساحة أخرى من اجلمهور يساعد
عىل أن تكون مجيع قوى املجتمع فاعلة يف تياراته املختلفة ،ال أن تكون بعض القوى

فاعلة ،بينام تظل األخرى ّ
معطلة دون أن جتد من حيتضنها ومن يتب ّناها.

ويقول الصفار عن العالقة بني التيارات االجتامعية أهنا ختتلف يف طبيعتها من

جمتمع آلخر وحددها يف ثالثة أشكال هي عالقة النزاع واخلصومة وعالقة التباعد
والقطيعة وعالقة التعاون والتكامل.

أما عن شكل العالقات بني التيارات فأكد عىل أهنا تعتمد عىل عاملني أساسيني مها

مستوى الوعي عند القيادات وفرس هذه النقطة بالقول حينام يكون هناك نضج ووعي

عند قيادات التيارات يكون هلا دور يف توجيه أتباعها ومجاهريها وتكون العالقة بني
التيارات عالقة إجيابية ،أما العامل الثاين الذي تقوم عليه العالقات فهو مستوى البيئة

الثقايف والسيايس وفرسه الصفار عىل أن التيارات واجلامعات تتأثر باحلالة السياسية

والثقافية السائدة يف املجتمع.

وختم الصفار حديثه حول رضورة توافر أربعة أمور لتوجيه التنافس نحو اإلجتاه

اإلجيايب هي االعرتاف واالحرتام املتبادل بني التيارات ،واألمر الثاين هو الوسائل

املرشوعة للتنافس جيب أن تبتعد عن أسلوب التشهري واالهتام والتشكيك يف النيات
واألهداف ،واألمر الثالث هو االنفتاح والتواصل فإذا انعدم التواصل تكثر الشائعات

بني كل طرف وآخر بسبب القطيعة وتتوتر العالقات بني التيارات املختلفة ،وأخري ًا عامل

التعاون والتكامل وهو األرقى يف العالقة بني التيارات واجلامعات التي تعمل يف جمتمع
واحد لتوحيد اجلهود نحو املصلحة العامة.

الشيخ حسن ّ
الصفار يشيد بأنشطة جماعة الهدى ويك ّرم
متفوقيها

أقامت جماعة الهدى للتعليم حفلها الختامي ألنشطتها التعليمية والترفيهية

تضمن الحفل
لصيف هذا العام ،وذلك مساء يوم الجمعة 1427/7/17هـ ،حيث ّ
العديد من الفقرات ،كان بدايتها تالوة القرآن الكريم ،تال ذلك كلمة الطالب ألقاها

بالنيابة عنهم أحد خريجي الجماعة لهذا العام ،وأعقبها كلمة الجماعة احتوت على
تلخيص ألهم أنشطة الجماعة لهذا الصيف التعليمية منها والترفيهية والثقافية ،وبعد

كرمت الجماعة الداعمين لها خالل هذا العام من مؤسسات
االنتهاء من الكلمة ّ
وأفراد.
وبعد هذه الفقرات توقف احلفل مع مشهد متثييل من أداء فرقة املرسح باجلامعة،

حتول».
وذلك حتت عنوان« :دقيقة ّ
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الشيخ حسن ّ
الصفار يشيد بأنشطة جماعة الهدى ويك ّرم متفوقيها
بعد ذلك ألقى سامحة الشيخ حسن الصفّار كلمة حث فيها الطلبة عىل مسألة

االلتفات إىل النعم التي حيظون هبا ،والتي قد حيرم منها آخرون ،وحماولة نيل ما مل

حث فيها أبناء املجتمع عىل دعم األنشطة اخلريية ،ومنها نشاط
يستطيعوا نيله لآلن .كام ّ
اجلامعة الذي يدخل ضمن عنوان التعاون عىل الرب والتقوى.
وهذا هو نص الكلمة:

يسعدين أهيا اإلخوة الكرام وأبنائي األعزاء أن أكون معكم يف هذا اللقاء الطيب

خصوصا وأنا أجد أمامي هذه الزهرات املتف ّتحة من أبنائنا وناشئتنا الذين
املبارك،
ً

ننتظر هلم مستقب ً
وواعيا إن شاء الله ،كام يسعدين أيض ًا أن ألقي بني مسامعكم
ال مرشقًا
ً
كلمتني خمترصتني أوجه أوالمها إىل أبنائي الطالب األعزاء ،والثانية إليكم أبناء جمتمعي

وإخواين.

النعمة دافع للح�صول على النعمة الأخرى:

جيدا وحياولوا
فأما ما خيص أعزائي الطالب أمتنى عليهم أن يلتفتوا إىل ما حوهلم ً

أن يتتبعوا نعم الله عليهم ،حيث إهنم سيجدوهنا كثرية ،وأهنم حيظون بنعم ال تتوفر

لغريهم ممن هم يف مثل سنهم.

إن اإلنسان ـ أي إنسان ـ ال حيصل عىل مجيع رغباته وأمانيه ،ففي كل مكان حيصل

اإلنسان عىل أشياء وحيرم من أخرى.

يتمسك بام وهبه الله من النعم ،وحياول االستفادة منها
والعاقل هو من حياول أن ّ

يفرط فيها ،بل يستغ ّلها للحصول عىل ما مل ينله يف تلك اللحظة من حياته ،وعىل
وال ّ

العكس من ذلك األمحق واجلاهل ،الذي هيبه الله بعض النعم ،فال يقبل برزقه ،فريفضه
ٍ
يلبي طموحه ومستواه ،أو أن يقنع نفسه بأن هذا ما قسمه
ّ
بحجة أن ما ناله غري كاف وال ّ
الله له دون أن حياول السعي للحصول عىل األفضل.
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لذلك علينا أن نحافظ عىل املكتسبات التي تتوفر لنا ،ونحاول أن نستثمرها

ودافعا لنا
للحصول عىل ما هو أفضل ،وأن يكون حصولنا عىل هذه املكتسبات وسيلة
ً
لالستمرار يف احلصول عىل املزيد من النجاح والفرص واملكاسب.

متر
ولنتذكّ ر يف ذلك إخوة لنا يف العراق وفلسطني ولبنان وغريها من املناطق التي ّ
بأزمات وفقر وحاجة ،ال حيصلون بسببها عىل يشء قليل مما نحصل عليه ويتوفّر لنا.
وضعا أفضل مما كان يعيشه آباؤنا أو إخواننا األكرب م ّنا ،حيث
كام أننا اليوم نعيش
ً

توفرت لنا من األساليب والفرص ما مل تتوفر هلم.

ويف املقابل نحن نعيش اليوم صعوبات ونواقص مل يكونوا يعيشوهنا يف السابق،
تقدمه أو أن ُت ْش ِع َره بالعجز
والعاقل م ّنا من ال جيعل هذه الصعوبات تقف عائقًا أمام ّ
واليأس وفقدان األمل ،فهناك صعوبات يف التعليم وعوائق أمام احلصول عىل مقعد
يف إحدى اجلامعات ،وبعد ذلك يف فرص العمل والتوظيف ،ولكن جيب عىل اإلنسان

تثبط من عزيمته هذه املشكالت
أن يستثمر ما هو متاح لنيل ما هو غري متاح ،دون أن ّ
والعوائق.

سببا للتقاعس ،ألن الرضوخ هلا يكون يف كثري من
وجيب أن ال تكون هذه العوائق ً

احلاالت مدخ ً
وسببا للوقوع يف االنحرافات السلوكية واملخاطر االجتامعية.
ال
ً

ألعزائي الطلبة بأن يغتنموا الفرص ويستفيدوا من
نداء
ّ
أوجه ً
لذلك أحب أن ّ

اإلمكانات املتوفرة لدهيم ،التي منها وجود هذه اجلامعة اخليرّ ة والطيبة واملؤمنة «مجاعة
مهمة نرش الوعي والثقافة واحتضان الشباب والناشئة،
اهلدى» ،التي محلت عىل عاتقها ّ
فهذه من النعم التي جيب عىل اإلنسان أن يستغلها ويستثمرها يف حياته العملية.

االحت�ضان والدعم االجتماعي للأن�شطة الدينية:

اإلث ِْم وا ْلع ْدو ِ
رب َوال َّت ْق َوى َو َ
ان﴾.
او ُنو ْا َعلىَ ِ َ ُ َ
ال َت َع َ
﴿و َت َع َ
يقول تعاىلَ :
او ُنو ْا َعلىَ ا ْل ِّ
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الشيخ حسن ّ
الصفار يشيد بأنشطة جماعة الهدى ويك ّرم متفوقيها
إن التعاون أمر فطري يف نفس كل إنسان ،يميل وينجذب إليه.

واآلية توجهنا ـ هنا ـ إىل التعاون االجتامعي اإلجيايب يف وجه التعاون السلبي الذي

يقوم عىل اإلثم واالعتداء عىل اآلخرين وعىل ممتلكاهتم وأعراضهم واالنخراط يف أعامل

عموما.
الرش
ً

وهذه اآلية كأنام حتث الناس عىل أن يغريوا من واقع املجتمعات البرشية ،حيث

التجمعات الرشيرة يف أي جمتمع تكون أقرب إىل حالة التعاون فيام بينها
أننا نرى أن
ّ
واملخدرات
جتمعات التفحيط والرسقات
يف وجوه ّ
ّ
الرش والتخريب واالعتداء ،فنرى ّ

تقاعسا
تتجمع وتلتئم فيام تقوم به من أعامل ،ويف املقابل نرى
واإلجرام ما أرسع أن
ّ
ً
وتباطؤا يف التعاون يف جمال اخلري وخدمة املجتمع.
ً

فنرى أن التعاون فيام بني الطيبني واخلريين يمر بمراحل صعبة وشائكة ومع ّقدة،
ِ
يت ا ْل َق ْل َب
ويف هذا يقول أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب« : Eف ََيا َع َجب ًا َع َجب ًا والله ُي ِم ُ
ويجَ ْ ِلب الهْ َم ِمن اجتِماَ ِع ه ُؤ ِ
الء ا ْلقَو ِم علىَ ب ِ
اط ِل ِه ْم و َت َف ُّر ِق ُك ْم َع ْن َحق ُِّك ْم».
َ
ْ َ َ
ُ َّ َ ْ
ملاذا يصعب يف جمتمعنا وجود مجاعات متعاونة فيام بينها؟!

وإذا وجدت مجاعة تثار حوهلا اإلشكاالت والشبهات والتساؤالت

واالعرتاضات؟!

هذا خلل يف الوسط الديني واالجتامعي يف منطقتنا ،يف الوقت الذي من املفرتض

أن ال يبقى أي فرد من أفراد املجتمع ال يعمل ضمن أي مجاعة دينية أو اجتامعية خريية أو
ثقافية ،إننا بحاجة إىل أكثر من مجاعة مثل مجاعة اهلدى يف كل مدينة وقرية ومنطقة ،ألن
وجود هذه اجلامعة وحدها ال يكفي ،فنحن نحتاج إىل جمموعات ومؤسسات تتعاون فيام

بينها للنهوض هبذا املجتمع واملنطقة ككل.

إننا يف هذا احلفل البهيج ُنكرب ما يقوم به اإلخوة يف هذه اجلامعة من نشاط طيب

ومفيد ،ولو أهنم وجدوا الدعم األكرب والتجاوب األوسع من هذا املجتمع حلققوا
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دافعا لرجال األعامل واخلري
نتاجات أفضل وأوسع ،لذا آمل أن يكون مثل هذا اللقاء ً
ولعلامء الدين أن يدعموا مثل هذه األنشطة ،وذلك لكي نحتوي أبناءنا وناشئتنا يف هذه

وجتمعات السوء ،ولتكون
التجمعات اإليامنية اخليرّ ة ،ونبعدهم قدر اإلمكان عن أماكن ّ
ّ
التجمعات لبنة صاحلة يف بناء جمتمع صالح متامسك مبني عىل األسس الدينية
هذه
ّ

الصحيحة.

إن دعم هذه األنشطة هلو أفضل مرصف من مصارف احلقوق الرشعية ،وهو من

أبرز مواقع اإلنفاق يف سبيل الله.

مؤثرا يف سري هذه
والتوجه عائقًا أو
وأمتنى أن ال يكون االختالف يف الرأي
ّ
ً
املؤسسات اخلرية واهلادفة.
األعزاء يف مجاعة اهلدى وأرجو هلم
ويف اخلتام أحب أن أجدد شكري لإلخوة
ّ

ً
نشاطا أوسع وأكرب إن شاء الله ،وأجدد ـ كذلك ـ مطالبتي للجان العاملة يف املجتمع
السخي هلذه اجلامعة وأمثاهلا
يقدموا دعمهم
من الوجهاء والعلامء ورجال األعامل أن ّ
ّ
وأن يرفدوها بالدعم املا ّدي والتشجيع املعنوي ح ّتى تستطيع أن تؤدي دورها عىل أكمل

وجه.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

وبعد الكلمة قام سامحة الشيخ حسن الصفّار بتوزيع اجلوائز عىل الطلبة املتفوقني

يف فرق اجلامعة التي وصلت هذا العام  36فرقة تعليمية.

الصفار :الحرص عىل الوحدة الوطنية واجب ،وحب الوطن من
اإليمان

شبكة راصد اإلخبارية :عبدالله القنبر -األحساء

استضافت بلدة البطالية بمحافظة األحساء اخلميس 1427/8/28هـ املوافق

2006/9/21م ضمن براجمها الرمضانية يف احلسينية العباسية الشيخ حسن الصفار يف
حمارضة بعنوان «الربنامج الرسايل يف شهر رمضان».

حيث شدد الشيخ الصفار عىل «أن حب الوطن من اإليامن» وذلك رد ًا عن سؤال

وجه إليه حول اليوم الوطني للمملكة ،وماذا تعني املواطنة احلقة؟

حيث قال «هناك حديث عن النبي Aيقول« :حب الوطن من اإليامن» واإلنسان

املؤمن هو من حيب وطنه وخيلص له.

موضح ًا كيفية حب الوطن واإلخالص إليه «حيث يتجسد ذلك بالعمل من أجل
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رفعة الوطن وتقدمه ،واإلنتاج النوعي ،والفاعلية يف العمل ،وأن يكون له ظهور يف املواقع
املرموقة ..فهؤالء العلامء املخرتعون واملكتشفون ،هؤالء الناس الذين أنجزوا ..هم
خدموا وبرعوا يف جماهلم وإنتاجهم ،وعلينا أن نخدم وطننا باإلنجاز والعمل والعطاء».

وأضاف الصفار «أن من ال حيب إخوانه املواطنني ليس حمب ًا لوطنه ،وكذلك من

يتنكر لبقية الرشائح من املواطنني…علينا أن نسعى بكل إخالص إلنجاح اخلطط التنموية
الصعد
لسمو ورفعة الوطن وذلك عرب خطط التنمية وخطط التقدم يف البالد عىل خمتلف ُّ

التعليمية واالقتصادية والصناعية ،علينا أن نساعد عىل إنجاح هذه اخلطط وتطبيقها فهذا
هو حب الوطن والتجسيد احلقيقي للوالء للوطن».

كام دعا الشيخ الصفار إىل تعزيز الوحدة الوطنية قائ ً
ال «جيب أن نحرص عىل

الوحدة الوطنية ،فنحن حينام نطرح مرشوع الوحدة كنا أول املستجيبني سل ًام من أنفسنا،

ندع للعنف بل بالعكس رحبنا هبذا املرشوع ،مرشوع بناء الدولة
حيث مل نقاتل ،ومل ُ
الواحدة واالنضامم إىل هذا الكيان».

منوه ًا بالدعوات املتكررة من خادم احلرمني الرشيفني وسمو ويل العهد وبقية

املسؤولني الداعية للوحدة الوطنية ،مشيد ًا بأهل هذه املنطقة وانتامئهم الوطني الصادق.

ودعا الصفار إىل :جتاوز اخلالفات بني املواطنني ألننا نعيش يف بلد واحد ،ورضورة

منوه ًا بالتوجهات الرسمية التي تشجع عىل ذلك ،بدء ًا برتسيخ
جتاوز حاالت القطيعةّ ،
احلوار الوطني إىل الدعوات التي يرصح هبا املسؤولني ونبذ الطائفية.

وقال الصفار «إن بعض الناس لألسف ال يطيب هلم العيش املشرتك أو أن تكون

هنالك وحدة وطنية ،ووحدة إسالمية وهي أصوات متشددة وموجودة ،لكن العقالء

الواعني يف األمة عليهم جتاوز مثل هذه احلاالت الشاذة» ،وقال «يكفينا ما جيري يف العراق»

داعي ًا الله سبحانه أن خيلص العراق وأهله من هذه املحنة ،موضح ًا بأن «لالستعامر يد
أساسية فيها ،كام ألطراف خمتلفة من املتعصبني واحلاقدين».
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وشن الشيخ الصفار هجوم ًا عنيف ًا عىل االحتالل بالعراق مته ًام إياه بإثارة الفتن
َّ

واألحقاد ،وذلك من أجل أن تتمسك به كافة القوى واألطراف وتدعو إىل بقائه يف

العراق.

شن الصفار هجوم ًا عىل أمريكا قائ ً
ال «إن دموع التامسيح التي يذرفها األمريكان
كام َّ

عىل حقوق اإلنسان وعىل حقوق األقليات هنا وهناك ال يصدقها إال خمدوع ،ألهنم
-األمريكان -يغضون الطرف عام تفعله ومتارسه إرسائيل بحق الشعب الفلسطيني»..

« ..وحينام ذهب الرئيس الفلسطيني إىل الرئيس األمريكي وحتدث له عن معاناة

شعبه وعن حاجات الشعب الفلسطيني ،قال له الرئيس األمريكي بكل وقاحة «ال
جمال إال بالقبول بالرشوط املطروحة عىل الشعب الفلسطيني» ،يقصد رشوط اإلذالل

واإلهانة.

« ..ويف لبنان األمريكيون هم الذين شجعوا اإلرسائيليني عىل ارتكاب جرائمهم،

وهم الذين مدوها بالوقت والسالح واملال والدعم السيايس واملعنوي ،حيث رفضوا

املوافقة عىل وقف إطالق النار ،وتركوا إلرسائيل أن تعربد وترسح ومترح يف جو لبنان

وبحر لبنان وبر لبنان ...ثالثة وثالثني يوم ًا وهي متارس القتل والتدمري وارتكاب املجازر
عىل مرئ ومشهد من العامل ..وبدعم من أمريكا ولوال عزة الرشفاء واملقاومة اللبنانية
الستباحت القوات اإلرسائيلية كل احلرمات وملا بقيت كرامة لكل أرض لبنان.»..

مؤكد ًا بأن «املقاومة رفعت رأس العرب واملسلمني مجيع ًا».

ورفض الشيخ الصفار أي تدخل أجنبي يف شؤون شيعة السعودية الداخلية وقال

« ..وأمريكا التي تفعل هذا بحق أهلنا يف لبنان وفلسطني والعراق ويف خمتلف األماكن..
هل نصدق أهنا بالفعل خملصة حلقوق األقليات وحقوق اإلنسان يف السعودية ،وسائر

الدول؟؟!!»

مؤكد ًا بأننا «كشعب وكمجتمعات نسعى ونتطلع إىل أن نعيش بكرامة وحرية وأن
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نعيش بكامل حقوق املواطنة يف بالدنا ،ولكن هذا يكون عرب التفاهم من الداخل وعرب
وحدتنا الداخلية وليس عرب تدخل الغريب واألجنبي فيام بيننا ..ألن األجنبي ال يريد بنا

خري ًا أبد ًا ،علينا أن نتجاوب مع الدعوات وأن نكون مبادرين لالنفتاح عىل كل رشائح

الوطن واملواطنني.»..

وحذر الصفار يف ختام حمارضته من التطرف واإلرهاب بكافة أشكاله ،كام حذر

من العنف األرسي الذي أصبح مالحظ ًا بشكل الفت قائ ً
ال بأنه «ال جيوز التقرب إىل الله
سبحانه وتعاىل باإلساءة إىل الناس والنيل منهم ومن أعراضهم».

ويف ختام املحارضة هنأ الشيخ الصفار اجلميع بحلول شهر رمضان املبارك ،وسأل

الله تعاىل أن يديم عىل وطننا وبالدنا نعمة األمن واالستقرار ،وأن يدفع رشور احلاقدين

عنا وعن وطننا ،مؤكد ًا عىل أمهية االستعداد هلذا الشهر املبارك ،وااللتزام فيه بام جاء يف
رشع الله ،وإخالص الطاعة هلل ولرسوله.

الصفار :المجتمعات اإلسالمية بحاجة ماسة لدور المرأة المؤمنة
لتحقيق النهضة

تاروت -محمد الصيرفي

استضافت مجاعة البتول النسائية بجزيرة تاروت مساء يوم الثالثاء املوافق

3رمضان 1427هـ املصادف  26سبتمرب 2006م ،إمام مسجد الفتح بالقطيف الشيخ
حسن الصفار ،وذلك يف إطار فعاليات برناجمها الثقايف والعلمي الذي تقيمه يف حسينية

بنت عيل شامل بلدة الربيعية بجزيرة تاروت ليايل شهر رمضان املبارك.

وقد جاءت حمارضة الشيخ الصفار بعنوان «دور املرأة يف بناء املجتمع» التي تم

نقلها إىل النساء عرب العارض املرئي (الربوجكرت).

وقد حتدث الشيخ الصفار يف حمارضته عن أبعاد دور املرأة يف تقدم املجتمعات

البرشية واملكانة اخلاصة التي أفردها الدين اإلسالمي للمرأة.
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وأكد الشيخ الصفار عىل أن اإلسالم أعز املرأة وحفظ هلا مكانتها الرائدة يف صياغة

مستقبل البرشية جنب ًا إىل جنب مع الرجل مشري ًا إىل أن التاريخ اإلسالمي يزخر بالعديد
من الشخصيات النسوية التي أسهمت بشكل فعال يف صناعة التاريخ اإلسالمي من
خالل التضحيات واإلبداعات كالسيدة خدجية بنت خويلد Fوسيدة نساء العاملني

فاطمة الزهراء Fوعقيلة اهلاشميني زينب احلوراء.F

وأهاب الشيخ الصفار برضورة أن تبادر املرأة املسلمة إىل النهوض والعمل من

أجل الرقي باملجتمع يف كافة املجاالت الثقافية والعلمية واالجتامعية والدينية من خالل
إبراز الكفاءات واإلبداعات النسوية يف شتى امليادين احلياتية خصوص ًا يف األعامل اخلريية

اخلدمية واألنشطة التطوعية.

وقد دعا الصفار مجوع املؤمنات إىل النظر بعني االهتامم إىل مستقبل األجيال الناشئة

من البنات وما حتتاجه من عناية ورعاية فيام يتعلق بالرتبية والتعليم والتدريس وذلك من

أجل ختريج ثلة من الشابات الطموحات املبدعات يف شتى املجاالت العلمية .كام دعا
املرأة املؤمنة يف جمتمعنا إىل االهتامم بخدمة تعاليم الرشيعة اإلسالمية السمحاء واالنفتاح

اإلجيايب مع اآلخرين حلل مشاكل املجتمع واحتواء مواطن اخللل االجتامعي وجتاوز كافة
املعوقات احلائلة دون تقدم املجتمع املسلم املحافظ ورقيه مؤكد ًا أن املرأة هي نصف

املجتمع وعامد األرسة ورشيك الرجل.

وأشار فضيلته إىل أن املجتمعات اإلسالمية كافة وجمتمعات شيعة آل البيتB

خاصة بأمس احلاجة إىل املساندة الفعالة من قبل املرأة املؤمنة واملثقفة لتحقيق النهضة
االجتامعية والرتبوية وإدراك التقدم يف املجاالت العلمية والدراسات األكاديمية كالطب

واهلندسة والعلوم اإلنسانية.

وتطرق الشيخ الصفار إىل اإلساءة األخرية لبابا الفاتيكان الذي هتجم فيها عىل

النبي األكرم حممد  Aوانتقد تعاليم الدين اإلسالمي واهتم الدين بالعنرصية ضد املرأة
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مهيب ًا بجميع الكوادر النسائية النشطة واملثقفة للعمل من أجل إبراز صورة حسنة وطيبة

عن املرأة يف العامل واإلسالمي من خالل فكرهن وقلمهن وصوهتن والدفاع عن الدين
واحلفاظ عىل املكتسبات التي ضحى من أجلها املاضون واملتأخرون منذ بزوغ نجم

الرسالة املحمدية اهلاشمية وحتى يومنا هذا.

ومن املقرر أن يتم يف الليايل القادمة استضافة عضو احلوار الوطني الشيخ املهندس

حسني البيات .وقد تم استضافة نخبة من الشخصيات الدينية والعلمية أبرزها الشيخ
عبداجلليل الزاكي من مدينة سيهات والدكتورة األستاذة فتحية اجلامع االستشارية يف

مستشفى اخلليج التخصيص بالقطيف.

عالم الدين والمجتمع التأثير والتأثر

استضافت ديوانية الحاج عبد الوهاب العكراوي بالقديح مساء يوم األربعاء

ليلة الخميس الرابع من شهر رمضان المبارك 1427هـ سماحة الشيخ حسن الصفّار ـ
حفظه الله ـ في محاضرة بعنوان« :عالم الدين والمجتمع  ..التأثير والتأثّر».

وقد استهلّ سامحة الشيخ الصفّار حمارضته باإلشارة إىل أمهية وجود عامل الدين يف

أي بلدة وحي ومنطقة ،وذكّ ر أهايل القديح بحادثة وفاة ورحيل العالّمة الشيخ حسني

القدحيي Dحيث عاش أهايل البلدة بعده فرتة من نقص عامل الدين بينهم.

كام أشار بأن عامل الدين حيتاج إىل وجود مجهور يسمعون له يوجههم ويرشدهم.
فاحلاجة متبادلة بني العامل واجلمهور.

مهمة ،وهي أن ك ًّ
ال من عامل الدين وأفراد املجتمع
ولكن سامحة الشيخ ّنبه إىل نقطة ّ

ينبغي أن ال يامرس كل منهام عالقته باآلخر وفق النمط التقليدي ،فينحرص دور العامل يف
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إمامة اجلامعة وطرح الفتاوى ومسائل الزواج والطالق ونحوها ،ودور الفرد يف املجتمع

يف اإلصغاء إىل عامل الدين وانتظار دوره االجتامعي.

بل عىل الطرفني أن يكونا إجيابيني يف تفاعلهام مع اآلخر ،وعىل كل منهام أن ال

حيجم ويق ّلل من الدور الذي من املمكن أن يقوم به ،فعامل الدين ال حيتاج ـ ليقوم بدوره
ّ
مرجعا يف الفتوى ،ورضب مثا ً
ال لذلك بالسيد موسى الصدر
االجتامعي ـ إىل أن يكون
ً
دينيا يف لبنان ،ومل يكن صاحب
وحركته يف لبنان ،حيث إن السيد الصدر مل يكن
ً
مرجعا ً
التحرك ،ومع ذلك أسس املجلس اإلسالمي الشيعي
مكانة كبرية يف الوقت الذي بدأ فيه
ّ

التحرك االجتامعي والسيايس البارزين.
األعىل ،وأنشأ حركة أمل ،وكان له
ّ

قدم الشيخ املحارض بعض املقرتحات التي من املمكن أن يقوم هبا
ويف هذا املجال ّ

علامء الدين ،منها:

1 .1تأسيس جملس علامئي يف املنطقة ،يضم علامء املنطقة يعقدون فيه جلسة يف كل
شهر يناقشون فيها بعض املشاكل االجتامعية والسبل الكفيلة حللها .أو عىل األقل
أن ّ
تشكل يف كل بلدة جمالس علامئية يقوم فيها علامء كل بلدة باالجتامع مرة كل
شهر يعاجلون يف هذه االجتامعات مشاكل بلدهتم ومناقشة سبل الوصول حللول
احلد منها .أو ال أقل االجتامع ملناقشة بعض القضايا العلمية ،حيث
كفيلة بحلها أو ّ

ّ
مظهرا من مظاهر الوحدة والتامسك االجتامعيني
يشكل وجود هذه املجالس
ً
بأمس احلاجة إليهام يف هذا الوقت.
اللذين نحن ّ

حترك العلامء يف خصوص صناديق احلقوق الرشعية ،حيث
2 .2السعي لتطوير آلية ّ
يبادر وكالء احلقوق الرشعية باالستفادة من اخلربات اإلدارية واالقتصادية يف

املنطقة ،وذلك هبدف تطوير هذه الصناديق ،وعدم االقتصار فيها عىل قبض

سعيا من العلامء حلل بعض املشاكل
احلقوق وتوزيعها عىل مصارفها التقليديةً ،
والصعوبات االقتصادية التي يعاين منها شباب املنطقة.
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حيجم من الدور الذي من املمكن أن يقوم به
وكذلك عىل الفرد يف املجتمع أن ال ّ

عىل هذا الصعيد .حيث بينّ سامحة الشيخ أن املجتمع عليه أن يبدي احرتامه لعلامء الدين
عىل أن ال يتجاوز ذلك إىل تقديس كل ما يصدر عن طالب العلم .كام بينّ أن املجتمع من
املمكن أن يقوم بدوره اإلجيايب يف هذه النقطة ،وذلك عن طريق:

فيفرق أبناء املجتمع بني العامل العامل
1 .1تقييم علامء الدين ودعم العامل منهمّ :
والنشط منهم وبني الذي ينحرص دوره يف اإلطار التقليدي .ويقومون بتقديم

الدعم الكايف ملن يبادر منهم يف األعامل االجتامعية ومن له نشاطات اجتامعية
وثقافية ملحوظة ،وذلك من باب تشجيع العامل عىل عمله وتقديره عىل
مبادرته .فهذا يدفع بعملية اإلنتاج والعمل االجتامعي لألمام.

بالتذمر :فاملجتمع عندما يالحظ عىل بعض طلبة العلوم الدينية
2 .2عدم االكتفاء
ّ
االقتصار يف دوره عىل إمامة اجلامعة وال يبادر بأي دور آخر ،من املفرتض

والتذمر أمام اآلخرين من هذه الظاهرة،
بذم هذا السلوك
به أن ال يكتفي ّ
ّ
بل عليه أن يواجه هذه الرشحية من الطلبة بمطالبه منهم ويعطيهم الفرصة

لالستجابة .فطالب العلم الذي يبدي له أفراد جمتمعه حاجتهم له ويطلبون
ملزما بتلبية هذه املطالب ،وحياول
منه القيام ببعض األدوار قد جيد نفسه
ً
يصب يف خدمة اجلميع ،وجيعل هذه
إرضاء هذا اجلمهور .وهذا يف النهاية
ّ

وتعم فيها احلركة والنشاط.
املجتمعات نشطة
ّ

الشيعة ودورهم يف الواقع المعاصر

أكد سماحة الشيخ حسن الصفار على ضرورة تبني المجتمع الشيعي لقضايا

اإلسالم واألمة ،إذ إنهم جزء من هذه األمة ال يتجزأ ،يطالهم التعسف السياسي،
واالجتماعي ،والثقافي ،الذي يواجه األمة اإلسالمية عامة.

جاء ذلك يف الكلمة التي ألقاها سامحته ،يف مسجد السيد اخلوئي Kيوم اخلميس

1427/9/5هـ وكان عنواهنا «الشيعة ودورهم يف الواقع املعارص».

قال سامحته عن اإلمام الصادق « : Eيا معرش الشيعة أنكم نسبتم إلينا فكونوا لنا

زين ًا وال تكونوا علينا شين ًا»(((.

ثم تناول سامحته املوضوع من خالل نقاط ثالث:

أو ًال :واقع التحدي مع قوى االستكبار :لقد عاشت األمة اإلسالمية يف هناية القرن
((( بحار األنوار :ج 85ص  119حديث .83
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املايض حالة من التململ من ممارسات الدول العظمى واالستكبار العاملي مما أحدث
داخلها وبني أجياهلا حركة هنوض وانبعاث أدت إىل وجود الصحوة اإلسالمية املباركة
التي قامت بإعادة إحياء جذوة اإلسالم يف نفوس املسلمني ،بل واستطاعت اجتذاب

املفكرين واملثقفني يف أنحاء العامل ،لتجعل من اإلسالم أرسع األديان انتشار ًا يف أمريكا
وأوربا ،يف املقابل فإن هذه الصحوة دفعت باألطراف املعادية لإلسالم لتنشط حركتها

ضد اإلسالم واملسلمني وتواجههم بكل رشاسة.

وبام أن الشيعة جزء من األمة اإلسالمية فهي تعيش نفس التحدي واالنطالق

الذي تعيشه األمة.

هذا التحدي الذي نعيشه منذ زمن سواء عىل املستوى السيايس الواضح يف

ترصحيات الرئيس األمريكي بوش (الفاشية اإلسالمية) أو عىل املستوى الديني

كترصحيات بابا الفاتيكان بنديكت السادس عرش عن اإلسالم يف حمارضة له بجامعة
ريغنيسبورغ.

وأوضح سامحته :أن العامل اليوم يعيش حالة من التخويف من اإلسالم ( فوبيا

اإلسالم) ،وإن كان لبعض املسلمني الدور يف هذا اخلوف ،إال أن اجلهات املستفيدة

من عدم صحوة املسلمني شهرت أسلحتها يف وجه هذه الصحوة للقضاء عليها وعىل

نتائجها.

لقد اعرتت األمة اإلسالمية أمراض داخلية جعلتها عاجزة عن مواجهة التحدي

اخلطري ،فأكثر الدول اإلسالمية تعيش حالة من الفوىض وعدم االستقرار سواء عىل

املستوى السياسية أو االقتصادي أو االجتامعي ،مما جيعلها يف مهب الريح ،كام أن حقوق
اإلنسان واملساواة بني املواطنني شبه معدومة ،وأعظم خطر عاشته األمة هو إقصاء فكر

وتراث أهل البيت ومدرستهم.

أما النقطة الثانية :فقد حتدث فيها سامحته عن الشيعة وسط األمة اإلسالمية
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واملحاوالت التي تقوم هبا بعض األطراف املشبوهة للتخويف من الشيعة والتشيع

(فوبيا التشيع) ،وقد ظهرت هذه العالمات أيام اشتعال احلرب يف لبنان وحتقيق املقاومة

اإلسالمية االنتصار تلو اآلخر.

فقد ظهرت الفتاوى واآلراء حول حزب الله وقياداته ،بل وحتى عىل صعيد

الكتابات الصحفية فقد كتب البعض خيوف من هذا املذهب وانتشاره والعزف عىل

االسطوانة املرشوخة والتهمة البليدة بأن الشيعة ال يوالون أوطاهنم.

كل هذه اإلثارات الداخلية ضد الشيعة والتشيع مع ما يقدمه الشيعة اليوم

من نامذج رائعة عىل كافة املستويات ،وقد ظهر منها جلي ًا للناس كافة إدارة الدولة يف
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،وإدارة املقاومة بالنسبة للمقاومني الشجعان يف جنوب

لبنان ،وإدارة الرصاع من قبل املرجعيات الشيعية يف العراق.

النقطة الثالثة :حتدث فيها سامحة الشيخ ،كانت حول دور الشيعة يف هذه الفرتة،

وقد قسمها إىل ثالثة أدوار:

 1 .1حتسني الواقع املعاش وجتاوز حالة اإلقصاء والتهميش.

 2 .2املشاركة الوطنية وجتاوز إطار املذهب يف املسامهة الفاعلة من أجل رقي وتطور
األوطان.

3 .3تبني قضايا اإلسالم واألمة ،واالبتعاد عن اخلالفات اجلانبية وعدم االنشغال
هبا ورضب عىل ذلك مثال بالشهيد الصدر الذي دافع عن الفلسفة واالقتصاد

اإلسالمي من وجهة نظر أهل البيت ،فاألمة اليوم وعىل الصعيد الثقايف متر

هبجامت جتاه دينها ونبيها وجتاه القرآن الكريم ،وهذه اهلجمة الرشسة حتتاج من

الشيعة لوقفة تبينّ من خالهلا نظرية أهل البيت وفكر مدرستهم.
يف اخلتام ،كانت هناك مداخالت من قبل اجلمهور أجاب عنها سامحته ،وكان منها

تساؤل أحد احلارضين عن وجود كتابات ضد الشيعة ،وأننا كلام تفاءلنا بخري ،سمعنا
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وقرأنا ما يكدر الصفو ،ويعيد بناء احلواجز بيننا!

وقد أجاب سامحته بأنه ال ينبغي االهتامم واالنشغال بمثل هذه األمور ،وال ينبغي

ننجر وراء هذه القضايا إال بام ينفع ويعزز موقعنا ودورنا .وكام أن هناك مواقف
لنا أن
ّ
سيئة ،فهناك يف املقابل مواقف إجيابية نأمل أن تكون هي األبرز واألكثر.

الشيخ الصفار يشارك يف افتتاح مسجد «حمزة بن عبد المطلب»

دعا سماحة الشيخ حسن الصفار كل فرد من أفراد المجتمع للمواظبة على

صالة الجماعة ،وأن يحث ويشجع أقرباءه وأصدقاءه على ذلك ،ويجب أال يسأم من

دعوتهم ،فإن الدال على الخير كفاعله.

مقرتح ًا سامحته :االستفادة من اجلوال مث ً
ال ،بإرسال رسائل قصرية إىل األصدقاء

واألقرباء ،لدعوهتم لصالة اجلامعة ،وحثهم عىل االلتزام هبا.

كان ذلك خالل حديث سامحته مساء يوم اخلميس (1427/9/11هـ) بمناسبة

افتتاح مسجد محزة بن عبداملطلب بسيهات والذكرى السنوية لرحيل مؤسس املسجد

احلاج الوجيه عبدالله املطرود.D

وقد بدأ سامحته حديثه بالتربيك لكل املواطنني الكرام بمناسبة افتتاح هذا املسجد

مشيد ًا بالراحل احلاج املطرود.D

وأبان سامحته أن :إقامة املساجد من األمور التي نفرح ونحتفي هبا وباخلصوص
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بعد أن كانت العوائق والعقبات تقف أمام هذا احللم الذي يراود كثري ًا من املؤمنني.

ومتنى سامحته أن تزول هذه العقبات من طريق باقي املشاريع األخرى كاحلسينيات

لتقوم هذه املشاريع بدورها التوعوي يف وسط مجوع املواطنني.

ثم انتقل سامحته لإلشادة هبذا الرصح اجلميل وأنه يرشح الصدر جاع ً
ال من

هذا الكالم مدخ ً
ال حلديثه عن صالة اجلامعة وأمهيتها ورضورة االهتامم هبا والتشجيع

عليها.

وتساءل سامحته :هل يكفي االهتامم بإعامر املساجد وبنائها ،أم أننا مطالبون

بإعامرها بالصالة والعبادة؟

ومن أهم العبادات التي تقام يف املساجد هي صالة اجلامعة التي جيب علينا االهتامم

هبا والتشجيع عليها ،فقد وردت أحاديث وروايات كثرية تؤكّ د أمهية صالة اجلامعة،

«من مشى إىل
ومنها ما جاء عن اإلمام الصادق Eعن آبائه :Bعن رسول اللهَ : A
مسجد يطلب فيه صالة اجلامعة كان له بكل خطوة خيطوها سبعني ألف حسنة».

ومنها ما ورد عنه Aيف حديث ذكرته مصادر الفريقني« :صالة اجلامعة أفضل من

صالة الفرد بخمس وعرشين درجة» أو كام يف صحيح مسلم «صال ٌة مع اإلمام أفضل من

مخس وعرشين صالة يصليها وحده».

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

املسلمني من غري ع ّلة فال صالة له».

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

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

ثم أوضح سامحته حكم صالة اجلامعة عند املسلمني فهم متفقون عىل أمهيتها وإن

اختلفوا يف وجوهبا كام هو رأي املذهب احلنبيل وبعض األحناف فهم يقولون بوجوب

يصح أن يؤدي املسلم الفريضة
صالة اجلامعة عىل كل مسلم قادر عىل حضورها ،وال
ّ
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ويعزر وتر ّد شهادته.
قادرا عىل حضور اجلامعة ،وإال فإنه يأثم ّ
اليومية منفر ًدا ما دام ً

يتوجب إقامة
وبعض املسلمني كاملذهب الشافعي يراها واجبة فرض عني :حيث ّ

صالة اجلامعة يف كل بلد فيه مسلمون ،وإن ُوجد من البالد من ال يقيم اجلامعة ،فعىل

احلاكم الرشعي أن يأمرهم حتى يقيموها ولو استلزم ذلك منازلتهم وقتاهلم.

وقسم ثالث من املسلمني كاجلعفرية واملالكية وبعض فقهاء احلنفية يرون أن صالة

اجلامعة سنة مؤكدة.

ثم دعا سامحته إىل القيام بحملة مكثفة من التوعية والتوجيه حلث الناس عىل

صالة اجلامعة ،بنرش الكتب واملقاالت التي تتناول فضلها وأمهيتها ،وينبغي أن تفتح
املنتديات عىل مواقع االنرتنت باب النقاش والبحث حول أسباب العزوف عن صالة

اجلامعة يف املجتمع ،وطرق التشجيع عىل املواظبة عليها ،والعلامء واخلطباء عليهم أن
يكرروا الدعوة إليها واحلث عىل االهتامم هبذه الشعرية العظيمة.

ويمكن االستفادة من اجلوال ،بإرسال رسائل قصرية إىل األصدقاء واألقرباء،

لدعوهتم لصالة اجلامعة.

ولو تشكلت يف كل مسجد جلنة للدعاية واإلعالم لصالة اجلامعة ،وابتكار الوسائل

واألساليب املؤثرة يف جذب الناس هلا ،فإهنا ستحقق نتائج جيدة.

وعىل كل فرد منا أن حيث ويشجع أقرباءه وأصدقاءه ،وال يسأم من دعوهتم لصالة

اجلامعة ،فإن الدال عىل اخلري كفاعله .وذلك مصداق من مصاديق الدعوة إىل الله واألمر

باملعروف.

ثم تساءل سامحته :ملاذا هذا العزوف عن صالة اجلامعة؟
بد أن هناك أسباب ًا لعلّ من أبرزها ما ييل:
وأجاب :ال ّ

الأول� :ضعف االهتمام الديني:

يبدو أن الكثريين يفتقدون رغبة اإلقبال عىل هذه الشعرية العظيمة ،بسبب ضعف
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االهتامم الديني يف نفوسهم.

الثاني� :ضعف الت�شجيع:

حيث ال نجد يف املجتمع ح ًّثا وتشجيع ًا كافي ًا عىل أداء صالة اجلامعة ،فالكتابات

حوهلا قليلة ،واخلطباء نادر ًا ما يتعرضون لفضل صالة اجلامعة وحلث الناس عىل املواظبة

عليها.

بل إن بعض اخلطباء وطالب العلوم الدينية قلّ أن يرى الناس حضورهم يف صالة

اجلامعة فيام عدا تصدهيم لإلمامة ،وكأن طالب العلم ال صلة له هبذه الشعرية إال إذا كان

إمام ًا وليس مأموم ًا.

الثالث :الك�سل

إن قس ًام من الناس يستثقل الذهاب إىل صالة اجلامعة ،ألهنا تأخذ جزء ًا من وقته،

وترصف شيئ ًا من جهده ،فريى صالته منفرد ًا يف البيت أسهل وأيرس ،مع أن الوقت
واجلهد اللذين تستلزمهام صالة اجلامعة حمدود ضئيل ،وهو يرصف أضعاف ذلك الوقت

واجلهد عىل سائر شؤون حياته من الكامليات والرفاهيات.

وتأسف سامحته من وجود حاالت انقسام يف صالة اجلامعة بني املؤمنني انطالق ًا
ّ

من العصبيات الفئوية قائ ً
ال :إن صالة اجلامعة جيب أن جتمعنا وتبينّ ترابط املجتمع ،إن
العدالة والتقوى هي من الصفات التي ينبغي مراعاهتا عند اختيار إمام املسجد دون النظر
إىل منطقته أو الفئة التي ينتمي إليها.

وبخصوص مؤسس املسجد احلاج عبد الله املطرود قال سامحته :كان رمحه الله

حيمل مهوم جمتمعه ،و يبادر خلدمة الناس وقضاء حوائجهم ،وكانت أياديه البيضاء ال

يمد يد العون والدعم لكل املشاريع اإلسالمية
تقترص عل منطقته وجمتمعه ،بل كان ّ
واإلنسانية يف خمتلف املناطق واملجتمعات.

األمة يف مواجهة الفتن الطائفية

األوجام -وجدي مبارك

تساءل سامحة الشيخ حسن الصفار عن السبب الذي جيعل الفتنة الطائفية تطل

برأسها كلام بدأت األمة بالنهوض واإلحتاد يف مقاومة املرشوع الغريب يف املنطقة ،وكأن

من يتعمد إثارهتا يقصد محاية املصالح الغربية املهددة.

كان ذلك خالل حديث سامحته مساء يوم اخلميس 1427/9/12هـ يف حسينية

املرحوم احلاج عبدالرحيم النارص باألوجام وكان عنواهنا (األمة يف مواجهة الفتن

الطائفية).

وقد استهلت الندوة بمقدمة للسيد موسى محيد اهلاشم حتدث فيها عن التنوع

واالختالف البرشي يف كثري من األمور السيام يف التنوع الديني حتى عىل مستوى

أقر به
الرشائع واألديان ،وكيف وصل هذا االختالف يف األمة اإلسالمية وهو تنوع ّ
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اإلسالم والقرآن الكريم ،ثم تطرق إىل دور األمة ودور املجتمعات اإلسالمية يف مواجهة
التحديات واألخطار املحدقة هبا وخاصة ما حيدث يف العراق وترديد البعض ملصطلح

الفتنة الطائفية ،وهل يمكن حدوثها؟ وكيف يمكن حمارصهتا والقضاء عليها؟ وكيف
يمكن يف مثل هذه الظروف أن نحافظ عىل ثوابتنا وأن نعزز من وحدتنا وانتامئنا إىل وطننا
دون املساس بوحدته؟ ،وكيف يمكننا أن نوقف ونحد من العبارات الطائفية التي تؤدي

إىل االحرتاب الطائفي؟

هذا ،وقد استهل سامحة الشيخ كلمته باآلية (  )65يف سورة األنعام ﴿قُلْ ُه َو
ِ
َادر علىَ َأن يبع َث ع َلي ُكم ع َذاب ًا من فَو ِق ُكم َأو ِمن تحَ ْ ِ
ت َأ ْر ُج ِل ُك ْم َأ ْو َي ْلبِ َس ُك ْم ِش َيع ًا
َْ َ َ ْ ْ َ
ا ْلق ُ َ
ِّ ْ ْ ْ
ُف اآلي ِ
س َب ْع ٍ
ض ُ
انظ ْر كَ ْي َ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْفق َُهونَ ﴾.
َو ُي ِذ َ
ف ُنصرَ ِّ
َ
يق َب ْع َض ُكم َب ْأ َ
ثم قسم سامحته كلمته إىل عدة حماور بدأها باحلديث عن نوعية الكوارث واملشاكل

التي تتعرض هلا األمم ،وصنفها إىل نوعني:

الكوارث الطبيعية التي حتدث بسبب ظواهر طبيعية ،كالفيضانات والرباكني

واألعاصري وهي كوارث ال يستطيع البرش أن يمنعوا حدوثها لكن مع تقدم العلم

احلد من آثارها وأخطارها.
استطاعت البرشية أن تتنبأ هبا وحاولت ّ

ثم قارن سامحته اختالف األرضار الناجتة عن ظاهرة الزالزل بنفس القوة والدرجة

يف بلد متقدم مثل اليابان وبلد من العامل الثالث كإيران ،فنجد أن اليابان أقل رضر ًا من

إيران كوهنا بلد ًا استطاع بتقدمه العلمي أن يتنبأ بحدوثها قبل وقوعها ،واستخدام
الوسائل التي تتالءم معها كنوعية املنازل مث ً
ال.

ثم بني سامحته النوع اآلخر من الكوارث وهو:

الكوارث االجتامعية وهي من قبيل االحرتاب الداخيل بني أطراف املجتمع وهي

نوع من أنواع النزاع وهي كارثة حتدق باملجتمعات ،وأوضح أن النزاع حالة طبيعة

تفرزها احلياة البرشية وحتدث يف مجيع املجتمعات وال ختتص بمجتمع دون آخر أو بطائفة
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أو ديانة أو مذهب معينّ .
وبينّ سامحته أن السبب يف حدوث حالة االحرتاب يف املجتمعات املتنوعة يف

انتامئهم وتوجهاهتم يعود إىل عدم وجود عالقة سليمة ووجود خلل واضح بني هذه
األطراف التي يتكون منها هذا املجتمع ،ويكون سبب ًا يف حدوث حالة االحرتاب.

وأضاف سامحته «إن كثري ًا من املجتمعات األوربية عاشت حالة من احلروب

والنزاعات وذلك لعهد قريب ،كاحلرب العاملية األوىل والثانية ،ومما يدل عىل أن ظاهرة

النزاع واالحرتاب يمكن حدوثها يف أي جمتمع بغض النظر عن انتامئهم ودياناهتم».

أما املحور الثاين فتطرق فيه سامحة الشيخ إىل األسباب والظروف املساعدة يف

التقليل من ظاهرة النزاع واالحرتاب يف املجتمعات.

إن ضوابط مستوى ترشيد التنافس واالختالف ما بني فئات املجتمع يؤدي إىل

تقليل حالة النزاع واالحرتاب بينام إذا قل مستوى الضامنات والصيانة واالحرتاز األمني

يف تلك املجتمعات فإن مستوى حالة االحرتاب والنزاع يمكن أن ترتفع داخل هذه

املجتمعات.

وكأنموذج ذكر سامحته واقع أمتنا اإلسالمية عرب تارخيها الطويل وكيف أن بعض

احلروب والنزاعات نشأت بشكل مؤسف بني جيل تربى ونشأ عىل يد رسول اللهA

مستعرض ًا عدة شواهد منها معركة صفني واجلمل والنهروان واحلروب يف الدولة األموية
والعباسية والنزاع الذي وقع بني األمني واملأمون.

ثم أوضح سامحته «أن هذه األحداث والنزاعات حدثت ضمن عناوين خمتلفة

فكان بعضها يظهر حتت عنوان سيايس والبعض حتت عنوان ديني ولكن يمكن أن
نستنتج أن بعض هذه النزاعات أخذت عناوين دينية وهي جمرد شعارات ولكنها يف

احلقيقة نزاعات وخالفات سياسية».

وحتدث سامحة الشيخ يف املحور الثالث عن واقعنا املعارص وكيف أن هذا اجليل
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احلايل عارص كثري ًا من النزاعات واحلروب بني هذه الدولة وتلك ،وبني هذا الطرف
وذاك ،كحرب اليمن ،واحلرب العراقية اإليرانية ،واحتالل الكويت ،والصومال،
واحلرب األهلية يف لبنان.

وقال سامحته« :إننا نتمنى أن تتجاوز أمتنا وجمتمعاتنا العربية حالة االحرتاب

والنزاع بشتى أنواعها السيام أننا نعيش حالة الفوىض يف عدد من الدول كالعراق

والصومال وضمن شعارات ومضامني سياسية خمتلفة».

ثم تساءل« :كيف نتجاوز هذه احلالة؟ وكيف يمكن أن نبعد عن حالة االحرتاب

والنزاع داخل جمتمعاتنا؟ وكيف نصل حلالة من االستقرار السيايس واالجتامعي؟.»...

وأجاب عن ذلك «إن احلل يكمن يف أمرين أساسيني ،أوهلام :تطور وارتقاء

األنظمة السياسية يف األوطان العربية واإلسالمية بحيث يعيش الناس نظام مواطنة

موحد يتساوى فيها املواطنون يف حقوقهم وواجباهتم بغض النظر عن أدياهنم ومذاهبهم
ّ
وتوجهاهتم السياسية ،كام هو احلال يف كثري من الدول الغربية.

أما األمر الثاين فهو :سيادة ثقافة االحرتام واالعرتاف بالطرف اآلخر ،وهي يف

كثري من األحيان مشكلة نفسية ثقافية تبدأ بفرض الوصاية واالستعالء سواء عىل مستوى
الدين أو املذهب وهو خالف ما جاء به القرآن الكريم ﴿ َل ُكم ِدي ُن ُكم َوليِ َ ِد ِ
ين﴾.
ْ
ْ
وكيف أن هناك توجهات حتى عىل مستوى التيار أو املذهب الواحد لفرض

وصايته وهو أيض ًا يؤدي يف جممله حلدوث حالة من االحرتاب والنزاع الداخيل».

ثم أعرب سامحته عن تفاؤله من عدم حدوث نزاعات طائفية ألن األمة وصلت

ملستوى وعي كبري بني أوساطها ،وكذلك وجود املخلصني من خمتلف املذاهب يف

التقريب بني مذاهبهم ونرش ثقافة التسامح ووحدة األمة اإلسالمية ،بالرغم من وجود
فئات تعصبية حمدودة يف األمة وهي قليلة التأثري.

وقال سامحته« :إن فاجأ اجلميع أن خروج ظواهر إلحياء النزعة الطائفية يقرتن مع
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صدام يف املصالح اإلسالمية الغربية واستدل لذلك بانتصار الثورة اإلسالمية يف إيران

وكيف صب هؤالء الطائفيون جام غضبهم يف حترك ضد الشيعة عرب الوسائل املختلفة،
وكذلك احلال بعد سقوط نظام صدام وكيف استغل إلثارة نزعة طائفية يف العراق».

وأضاف «إن ما يثري االهتامم كيف أن انتصار املقاومة اإلسالمية يف لبنان يف احلرب

األخرية ضد الكيان الصهيوين الذي ال يوجد خالف بني األمة يف صدها وحماربتها،

فسمعنا لألسف أصوات ناشزة أثارت نزاعات طائفية ،بدل أن نؤكد يف هذا الوقت عىل

توحدنا!».

ويرى سامحته أن كل هذا يأيت عرب وجود مصالح أجنبية إلثارة هذه النزاعات،

ألهنم رأوا أن األمة بدأت تتوحد وتقاوم فال بد من إشغاهلا بنزاعات وخالفات طائفية

داخلية.

يف هناية كلمته قال سامحته مؤكد ًا« :إننا ال نريد النزاعات الطائفية ولكن يف بعض

األحيان ال نستطيع أن نكبح أنفسنا كون البعض ّ
حيكم عاطفته قبل عقله ،وكيف أن
هذه النزعة تأيت من ترصف فردي أو جمموعة معينة يشعل فتيل تلك الفتنة ،ولكن جيب
عىل الواعني أن يدركوا خطورة االنجراف إليها ،وأن يتحملوا مسؤوليتهم وال خيضعوا

لضغط الشارع وإن االنزالق فيها حيقق مراد األعداء يف متزيق شمل األمة».

ويف هناية الندوة أجاب سامحته عن مداخالت وأسئلة احلضور الكريم ،ومنها:

ما هو رأي سامحتكم يف السيمفونية التي ترددها بعض وسائل اإلعالم كون أن

أتباع مذهب أهل البيت Bال يملكون حس ًا وطني ًا سواء يف جمتمعنا أو يف جمتمعات عربية

أخرى بالرغم من أن كثري ًا من املواقف أثبتت عكس ذلك؟

احلس
إن مثل هذه الدعايات هي يف األصل هتريج إعالمي وجيب تعريف ما هية
ّ
الوطني ،فإذا كان احلس الوطني هو الدفاع عن الوطن فإن موقف املقاومة اإلسالمية يف

لبنان أسمى صورة تعكس هذا احلس واالنتامء فليست أرض لبنان خمتصة بالشيعة بل
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للبنانني بمختلف قومياهتم وانتامءاهتم ،وكذلك سعيهم لتحرير مجيع األرسى اللبنانيني

بالرغم أهنم ليسوا شيعة بل ينظرون هلم بمنظور وطني ،وكذلك موقف الشيعة يف
الكويت يف حترير الكويت ،لكن جوهر القضية هي دعوة إلثارة الفتنة يف املجتمعات.

وتساءل سامحته «إذا كان لدى بعض الشيعة يف بلد ما رأي يعرتض عىل حالة،

أو رأي سيايس خيالف النظام السيايس ،فهل هذا يتعارض مع االنتامء الوطني؟ وكيف

أن كثري ًا من البلدان توجد هبا معارضة من غري الشيعة فلامذا ال يتهمون بأهنم خارج
الوطن ،ويشكك يف وطنيتهم؟ وجيب علينا يف هذا املقام التفريق بني الوطن كأرض

ونظام وشعب ،وبني ممارسات سياسية يمكن االعرتاض عليها أو نقدها».

هل ممكن أن نقلل من مظاهرنا الدينية يف منطقتنا للحفاظ عىل وحدتنا وعدم إثارة

النزعة الطائفية؟

إين أرى االعرتاف بحق أي فئة من فئات املجتمع أن متارس شعائرها الدينية

دون قيد أو تضييق ،وإن الوحدة الوطنية ليست عىل حساب احلرية الدينية والعبادية

لفئة من الفئات ،ولكن هناك عادات وممارسات داخلة وليست ثابتة ومناسبة يف املذهب
يمكننا التحفظ عليها ،ليس ألهنا ختالف الوحدة أو تثري هذا الطرف أو ذاك بل لكي

نقومها وإعطاء نظرة فاحصة عنها ،أما املامرسات الدينية الثابتة يف مذهبنا فهي ممارسات
جيب احلرص عىل ممارستها وتفعيلها وتطويرها لغرس القيم الدينية يف األجيال والنشء

اجلديد.

ملاذا ال تنقح الكتب املوروثة لدينا التي تثري النزاع الطائفي؟

حيتاج الرتاث سواء يف املذهب الشيعي أو السني إىل غربلة من جديد لوجود

موضوعات واجتهادات متثل أفراد وبيئة معينة أو متثل ظرفها التارخيي ،ونحن نؤمن
برضورة مراجعة هذا الرتاث ،وأرى أن بعض ما يثري اخلالف بني أتباع مذهب أهل

البيت Bواملذاهب األخرى ليس ناجت ًا من أصول املذهب إنام ناتج من ممارسات
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واجتهادات حصلت يف عصور معينة قد ال تكون صحيحة السند ،ألن مذهب

ومنهج أهل البيت هو احلفاظ عىل الوحدة واحرتام اآلخرين ،ومل يكن ديدن أهل
البيت الشتم والسب ألن منهجهم اإلسالم ﴿إِ َذا َم ُّروا بِال َّل ْغ ِو َم ُّروا ِك َرام ًا﴾[سورة الفرقان
اطبهم الجْ َ ِ
ِ
اآليةِ ]72
ِ
ين َي ْم ُشونَ َعلىَ الأْ َ ْر ِ
اه ُلونَ َقا ُلوا
الرحمْ َ ِن ا َّلذ َ
َ
ض َه ْون ًا َوإ َذا َخ َ َ ُ ُ
﴿وع َب ُاد َّ

َسلاَ م ًا ﴾[سورة الفرقان :اآلية .]63
وأن مفهوم الوالء والتربي ،مفهوم واسع يتفق عليه املسلمون ،وأن مفهوم الوالء
الفكري أن تأخذ بفكر أهل البيت Bوتتربأ من الفكر اآلخر ،وال يمكن أن نأخذ بحدية
مفهوم الوالء والتربي يف تربير السب والشتم وهذا ما خيالف منهج أهل البيت وتعاملهم

مع املواقف املختلفة كموقف اإلمام عيل Eمع أتباع معاوية واجلمل والنهروان.

الشيخ الصفار يشارك يف الملتقى األول لدائرة بلدي صفوى

على خلفية الحوار والعمل المشترك بين مجتمعات الدوائر البلدية في محافظة

القطيف ،وتعزيز ًا لروح التالقي ،انعقد الملتقى البلدي األول بدائرة صفوى ليلة

األربعاء 1427/9/17هـ ،بقاعة الصفا للمناسبات بمدينة صفوى ،في ظل حضور
حاشد والفت من رجاالت وأعيان ومثقفي صفوى وأم الساهك وتوابعها واآلجام،
وانقسمت فعاليات الملتقى إلى قسمين:

األول :احلفل اخلطايب ،الذي تطرق فيه املجتمعون إىل مواضيع بلدية واجتامعية

وثقافية ،وركزت الكلامت يف معظمها عىل االهتامم بخدمات البلدية ،ورضورة التالقي

والتعارف واحلوار بني خمتلف الطبقات واالجتاهات.

والثاين :فقد كان عبارة عن مداخالت شفهية أو مكتوبة من احلضور ،وتطرقت

هي األخرى للشؤون نفسها ،وكانت غنية بالكثري من األفكار واملقرتحات ،التي تم
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بحثها يف امللتقى.

قدم للحفل وأدار احلوار واملداخالت فيه األستاذ عادل آل مرتوك ،وبدأ بآيات

من القرآن الكريم ،تالها القارئ عبدالله آل فاران.

وكانت كلمة األستاذ أمحد بن صالح آل حبيب من أهايل صفوى األوىل التي ركز

فيها عىل أمهية العمل االجتامعي املشرتك بني أبناء دائرة صفوى ،ورضورة توافر اإلرادة
والتصميم احلثيثني إلنجاح املشاريع واألنشطة ،وحتقيق األهداف املرجوة منها .كام أكد
األستاذ أبو رامز عىل أن أبناء دائرة صفوى يعيشون أجواء من اإلخوة والتسامح .وشدد

عىل أن هذا التعايش ينبغي أن يكون حمل قدوة من قبل اآلخرين.

وكان لصندوق املئوية فرع حمافظة القطيف نصيب من الكلامت حيث عرف

األستاذ زكي أبو السعود احلضور بصندوق املئوية واألهداف التي يسعى هلا ورضورة

التفاعل معه كعمل هيم املحافظة بشكل كامل.

ويف كلمته قال األستاذ عيل آل عبد احلي عضو املجلس البلدي بمحافظة القطيف

عن دائرة صفوى« :إننا نسعى إلجياد مشاريع مشرتكة عىل خمتلف الصعد واالجتاهات،
وقد آن األوان لنا كي ننفذ هذه املشاريع بإعداد وتنفيذ مشرتك».

وعدد أمثلة عىل ذلك كاالهتامم بكتاب الله الكريم ،وإجياد املؤسسات التي تعمل

ألجل تالوته وجتويده وحفظه ،واألنشطة االجتامعية األخرى كاجلمعيات اخلريية

وغريها .ودعا إىل إجياد آلية هتيأ ملثل هذا النوع من التوجه للعمل املشرتك بالتأسيس آللية
مشرتكة ،لتحقيق املطالب البلدية واحلاجات االجتامعية.

كام أشار إىل أن املطالبات من قبل املواطنني كانت تأيت منفردة وبمعزل عن بعضها

البعض ،ويتعني أن تكون مشرتكة بني أبناء دائرة صفوى ،ما يعزز ثقافة املطالبة ،والعمل

اجلمعي املشرتك.

ومن جانب آخر ،أشار يف كلمته إىل قرار حكومة خادم احلرمني الرشيفني امللك
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عبدالله بن عبد العزيز آل سعود برضورة توزيع امليزانية املالية للمناطق املهمة واملناطق

حد سواء لسد الثغرات ومتابعة استكامل خطط الدولة وتوجيهاهتا ،لتوفري
املحرومة عىل ٍّ
اخلدمات األساسية ،والعيش الرغيد للمواطنني عىل النحو املرجو.

عقب ذلك ألقى فضيلة الشيخ عبد الرمحن القحطاين ـ إمام وخطيب جامع عيل بن

ايب طالب بحزم أم الساهك ونائب رئيس مجعية حزم أم الساهك اخلريية ـ كلمة أكد فيها

أمهية خدمة املواطنني وخصوص ًا من قبل من محلوا املسؤولية وعىل أمهية اللقاء ورضورة
إنجاحه ،وأشار إىل توافر الرشوط الالزمة إلنجاح احلوار واللقاء والعمل املشرتك ،وركز

يف كلمته عىل أمهية الرجوع إىل كتاب الله الكريم والسنة النبوية املطهرة إلنجاح أي حوار

وحتقيق أي هدف .كام رحب باإلخوة املجتمعني ،ودعا إىل تكرار مثل هذه اللقاءات.

ويف كلمته أكد فضيلة الشيخ حسن الصفار أمهية هذا امللتقى باعتباره يمثل لقاء

حواريا يف الوقت نفسه ،وأشار إىل املبادرات املتميزة والرائدة ،التي تبناها
ولقاء
بلديا
ً
ًّ
ًّ
أهايل صفوى ونفذوها ،واستعرض بعض ًا منها ،وأشاد بجهود أهايل صفوى بتأسيس
املؤسسات ،وإقامة األنشطة السباقة والفريدة من نوعها.

حيويا للوطن ،وحمطة مهمة لبناء
ويف هذا املجال اعترب الشيخ الصفار هذا امللتقى
ًّ

العمل املشرتك ،وبلورة التعاون بني خمتلف االجتاهات واالنتامءات يف البلد الواحد.

عاما ،يضم كل مدن وبلدات حمافظة القطيف
بلديا ًّ
وقال« :إن علينا أن ننفذ ملتقى ًّ

من سيهات والنابية وعنك جنوب ًا إىل دارين وتاروت رشق ًا إىل سائر املدن والبلدات،
ليحيى أبناء حمافظة القطيف يف أجواء الوطن الواحد واالنتامء املشرتك ،وهو األمر
الذي يقدم حمافظة القطيف وأهلها بوصفها أنموذج ًا رائع ًا للتسامح والتنوع والتعايش

والتوظيف اإلجيايب لكل ذلك خلدمة الوطن واملواطنني».

كام أشار الشيخ الصفار إىل أن أجواء منطقة الرشق األوسط خيمت عليها فرتة

من الرصاعات السياسية واملذهبية ،وصار كل طرف يقدم االختالف والتنوع بطريقته
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توظيف ًا سلبي ًا لألمور واألحداث ،إىل أن تقدم خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز آل سعود بمبادرته املهمة عىل مستوى الوطن ،للحفاظ عىل حالة التنوع

والتعايش ،وإعادة اللحمة ألبناء جمتمعات املنطقة ،وجتسد ذلك بدعوته إىل مرشوع
احلوار الوطني بني خمتلف األفكار واالجتاهات يف الوطن ،وهو األمر الذي قدم وجه ًا

وعزز من الوحدة الوطنية،
جديد ًا ،اتسم بالتسامح واحرتام خمتلف االجتاهات واألفكارّ ،

ودعم مشاريع التنمية بمختلف اجتاهاهتا .كام شدد الشيخ الصفار عىل الدعوة إىل ترك
ّ
اخلالفات املذهبية جانب ًا ،واحرتام اخلصوصيات الفقهية يف املذاهب ،وعدم شطب اآلخر

حد سواء.
أو إلغائه أو اهتامه يف دينه من كل االجتاهات عىل ٍّ

وكانت كلمة األستاذ عبد املنعم بن أمحد آ ل نارص منصبة عىل السلم االجتامعي

كوسيلة لتنمية وتعزيز العمل االجتامعي املشرتك ،وقال بأننا لكي ننجز عم ً
ال اجتامعي ًا

مكتم ً
حد سواء
بد أن تتوافر رشوط ،من أمهها شعور العاملني واملستفيدين ـ عىل ٍّ
ال ،ال ّ
ـ بالسلم االجتامعي ،ورضورة توافره بني الناس أنفسهم ،واعترب ذلك دعامة ال بد من

إعادة االعتبار هلا.

ثم اجته اجلمهور إىل املداخالت ،التي جتاوبت مع األطروحات املهمة ،التي قدمها

املشاركون بكلامهتم وإشاداهتم وتوجيهاهتم ،وركزت املداخالت يف بعدين:

األول :أعامل ونتائج املجلس البلدي عىل الصعد املختلفة ،كاخلدمات األساس،

وخدمات البنى التحتية والبيئة والتعليم ،واالهتامم باملظاهر الطبيعية ،كاملسطحات
اخلرضاء والبساتني واحلدائق،ملواجهة ظاهرة التلوث ومحاية األجواء من مسببات

التلوث.

الثاين :رضورة التخاطب مع اجلهات األمنية ،لتوفري عمد ألحياء دائرة صفوى يف

مدينة صفوى نفسها ويف أم الساهك وتوابعها ويف اآلجام ،وكانت مداخلة سامحة الشيخ

الصفار الفتة .إذ إن الشيخ عبد الرمحن القحطاين ذكر أن هناك عدد ًا من املفحطني يتجمعون
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يف أم الساهك ويامرسون هذه العادة السيئة ،وقال بأهنم شباب يتجمعون من أم الساهك
وصفوى والقديح وسيهات ،فعلق الشيخ الصفار عىل ذلك بقوله :كيف متكن هؤالء
اجتامعيا من جتاوز اخلالفات املذهبية
دينيا أو
الشباب (املفحطون) الذين ال حيملون ًّ
ًّ
مها ًّ

سويا ،وينفذون (مشاريع) مشرتكة ،والعقالء واملتدينون مل يتقدموا بأية
لينسقوا أعامهلم ًّ
مبادرات يف هذا االجتاه .وقوبلت هذه املداخلة بعاصفة من التصفيق واالعجاب.

ألي جهة فرض الوصاية عىل المجتمع
الشيخ الصفار :ليس ّ

(((

شبكة راصد اإلخبارية

قال الشيخ حسن الصفار بأن زمن الوصاية عىل آراء الناس انتهى وال حق ألي

بد أن تتسع الصدور الستيعاب حالة التعددية.
طرف قرص املجتمع عىل توجهاته وال ّ

جاء ذلك يف حمارضة عامة ألقاها مساء األربعاء يف ساحة الشويكة بالقطيف يف

ذكرى استشهاد اإلمام عيل.E

وأضاف الصفار بأن اجليل املعارص ملزم باالجتهاد يف قراءة اإلمام عيل Eوفق ًا

لظروف العرص دون االقتصار عىل قراءة األجيال املاضية.

وأضاف :إذا كان هناك من ارتىض لنفسه يف السابق أن يقرأ علي ًا من زاوية اإلعجاز

املطلق لتلك الشخصية أو من زاوية املأساة املجردة فإن قراءة كتلك جاءت نتاج جيل
((( محاضرة ألقيت في ساحة الشويكة بالقطيف ،ضمن برنامج بعنوان (علي واألمة) ليلة  19رمضان
1427هـ.
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ألي جهة فرض الوصاية على المجتمع
الشيخ الصفار :ليس ّ

ٍ
ومنطو عىل ذاته وهي ال تتناسب مطلقا مع هنج وفكر عيل ورؤيته.
منكفئ

املحارضة التي جاءت بعنوان «وحدة األمة» مل ُ
ختل من مضامني الفتة حول الوحدة

اإلسالمية التي يرى الشيخ الصفار بأهنا ال تعني أبد ًا إلغاء اخلصوصيات السياسية أو

املذهبية ألي من األطراف.

وأضاف بأن الوحدة تعني فيام تعني التمحور حول القواسم املشرتكة واملصالح

العامة لألمة يف الوقت الذي يتاح فيه للجميع التعبري عن ذواهتم دون وصاية من طرف

عىل آخر ًّأيا كان.

ورأى الصفار أن هناك ثالثة مسارات للوحدة ،أوهلا الوحدة االجتامعية والثاين

الوحدة الوطنية والثالث وحدة األمة.

وأضاف بأن الوحدة االجتامعية ال تعني بأي حال توحد اجلميع عىل هنج واحد

وفكر واحد وتيار واحد ،فذلك خالف الطبيعة البرشية ،ولقد انتهى زمن الوصاية عىل

آراء الناس يف جمتمعنا.

وأشار إىل أن من املهم هبذا الصدد إيقاف التعبئة ونرش حالة التسامح بد ً
ال عنها إىل

جانب االلتفاف حول املؤسسات االجتامعية واعتبار الكفاءة هي األساس ال املحسوبيات

وامليول الشخصية.

بد
أما عىل صعيد الوحدة الوطنية فرأى بأن األمة مستهدفة من قوى خارجية فال ّ
سد الثغرات الداخلية بإعطاء احلقوق للجميع وإيقاف حاالت التعبئة والقضاء عىل
من ّ
الفتن.

وأضاف :ال جيوز منع الناس من ممارسة حرياهتم الدينية بدعوى حماربة الطائفية

ومل تكن حرية التعبري ضد الوحدة الوطنية يف يوم من األيام.

أما عىل صعيد األمة فرأى الصفار أن كل من شهد الشهادتني فهو معصوم الدم

والعرض واملال كام يف املأثور ،مذكر ًا بتوصيات مؤمتر مكة االستثنائي الذي اعرتف
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باملذاهب اإلسالمية الثامنية.

وطالب الصفار هبذا الصدد باالقتداء باإلمام عيل ،فهو يف الوقت الذي مل يتنازل

عن حقه يف يوم من األيام إال أنه اجتهد بشدة يف صون األمة من الفرقة.

مضيف ًا مل يكن علي ًا جليس الدار كام يراه البعض بل عمل بفاعلية وبالتوازي مع

اخللفاء يف إسداء املشورة وحمض النصيحة حتى باتت كلمة «ال أبقاين الله ملعضلة ليس

تعرف.
هلا أبا احلسن» أشهر من أن ّ

يذكر بأن املحارضة تأيت ضمن برنامج «عيل واألمة» الذي ترشف عليه جلنة اإلمام

احلسن بالشويكة ويستمر عىل مدى الليلتني املقبلتني.

ال�شيخ ال�صفار في �أولى ليالي ذكرى �شهادة �أمير الم�ؤمنين:E

اإلمام عيل ووحدة األمة

(((

أديب أبو المكارم

استهل سامحة الشيخ حسن الصفار حديثه الذي ألقاه يف ساحة الشويكة بالقطيف

يف االحتفالية التي تقيمها جلنة اإلمام احلسن Eلذكرى شهادة أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب ،Eبقوله تعاىل﴿ :إِ َّن ه ِذ ِه ُأمت ُكم ُأم ًة و ِ
اح َد ًة و َأنَا رب ُكم فَاعب ُد ِ
ون﴾ ثم قال سامحته
َ َّ ُ ْ َّ َ
َ َ ُّ ْ ْ ُ
خماطب ًا اجلمهور بعد أن قدم هلم العزاء هبذه الذكرى األليمة« :ونحن يف هذه الذكرى
حري بنا أن نقرأ اإلمام علي ًا ذلك الفذ الذي يقول :إنه ليس رجل أحرص عىل مجاعة

حممد Aوألفتها مني ،أبتغي بذلك ُحسن الثواب ،وكرم املآب».

وأضاف« :ذلك ألن علي ًا Eكتاب عميق املضامني ،يتجدد يف كل عرص ،ويستطيع

كل جيل أن يقرأ هذا الكتاب ويصلح به واقعه وشؤونه».

((( محاضرة ألقيت في ساحة الشويكة بالقطيف ،ضمن برنامج بعنوان (علي واألمة) ليلة  19رمضان
1427هـ.
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اإلمام علي ووحدة األمة
ثم وجه إىل أن تكون القراءة قراءة واعية ،غري مقيدة بقراءة من سبقنا ،فلكل

جيل فهمه وإدراكه ،مشري ًا إىل أن هناك من قرأ علي ًا Eكحالة غيبيه ،له من املعجزات
والكرامات الكثري ،فال يرتنم إال هبذه الروايات التي تبني فضل عيل وكرامته عند الله،
وهذا مجيل ،لكن ليس من الصحيح أن نخترص حياة عيل ودوره يف هذا املجال فقط.

ُملفت ًا إىل أن الكرامات كانت حالة استثنائية يف حياة األنبياء والرسل ،وإال فهم

عز وجل عىل أيدهيم كانت ملصلحة الرسالة،
برش مثلنا .وإظهار الكرامات من قبل الله ّ
وملا تقتضيه حكمة الله تعاىل.

يدوي إىل يومنا ،حتى
وهناك من قرأ علي ًا Eكمأساة وأشجان ،ال يزال صداه ِّ

إن بعضهم يرى أن فرتة حياة اإلمام التي عاشها بعد وفاة رسول الله Aوحتى تسلمه

اخلالفة وهي قرابة ربع قرن ،قد قضاها جليس الدار ،حبيس اآلالم.

ثم قال سامحته مستنكر ًا« :هذا ال يتناسب مع فكر اإلمام عيل Eالذي كان يرى

اخلالفة قضية هامشية ،مل تكن لتوقف مسرية حياته وهدفه األسمى ،حتى قال :والله ما

خالفتكم عندي بأغىل من هذه النعل ما مل أقم حق ًا أو أدحض باط ً
ال .ولكن البعض كان
ينسب لعيل االنطواء واالنكفاء حتى هيرب من لوم النفس ،والناس ،الختاذه هو هذا

َّ
يتخل عن دوره وموقعيته حلظة واحدة».
الدور .واحلق أن علي ًا مل

«عيل رجل الوحدة ،ومواقفه شاهدة عىل ذلك» يقول الشيخ الصفار ذلك مؤكد ًا،

ثم يستطرد« :يلتبس يف أذهان البعض مفهوم الوحدة ،فريى أهنا ذوبان طرف يف طرف
آخر ،أو أهنا تنازل عن القناعات واخلصوصيات ،أو أنه ال بد من التطابق يف كل يشء
حتى تتحقق الوحدة ،وهذا غري صحيح ،فالوحدة تعني التمحور نحو القواسم املشرتكة،

وإعطاء احلرية للجميع ،واحرتام حقوق وآراء اآلخر ،وعدم إلغاء خصوصياته ،أو فرض

الوصايا عليه».

ثم تناول الشيخ الصفار موضوع الوحدة من ثالثة أبعاد :عىل مستوى املجتمع،
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والوطن ،واألمة.

فمن جانب البعد األول قال« :نحن كأتباع ملذهب أهل البيت Bمث ً
ال نمثل جمتمع ًا،

فهل مطلوب منا كمجتمع أن نتفق ونتطابق يف كل يشء؟ اآلراء ،واألفكار ،واملواقف،

والتوجهات…! هذا ال يكون ،وهو خالف الطبيعة ،االختالف موجود وطبيعي ،ولكن

هناك مشرتكات بيننا علينا أن نكتشفها لنعززها ونقوهيا».

وقال متفائ ً
ال« :جمتمعنا وهلل احلمد جتاوز كثري ًا من املظاهر السلبية يف االختالف،

فلم يعد هناك نزاع بني املدارس ،كاألصولية ،واألخبارية ،والشيخية ،ومل يعد هناك

رصاع مرجعي يف املجمل الغالب ،وقد تقاربت آراؤنا ومواقفنا السياسية ،تبقى عندنا
سواء كان منصب ًا سياسي ًا ،أو إداري ًا ،أو اجتامعي ًا ،أو
حالة التنافس يف حتقيق املناصب،
ً
حتى إمامة اجلامعة ،وهو أمر مرشوع ،وحق طبيعي ،رشيطة أال يكون يف التنافس إسقاط

وتعد عىل كرامتهم وسمعتهم».
لآلخرينٍّ ،

وإلدارة التنافس بشكل إجيايب قال« :ال بد أن تتسع نفوسنا خلالفاتنا اجلزئية ،ال

أن نضخمها ،ونحرتب بسببها ،لكل رأيه وقناعته .سنوي ًا نسمع عن اختالف يف إثبات
اهلالل مث ً
ال ،وهو أمر طبيعي وال خالف فيه ما دام اإلنسان قد أفطر أو صام عىل قناعة
واطمئنان ،وال يصح أن تكون هذه القضية مصدر خالف بيننا ،وتشكيك يف اآلخرين».
وحذر من فرض الوصايا عىل اآلخرين ،واهليمنة الفكرية.

حد حلاالت التعبئة
واستطرد« :كام ينبغي لنا نرش ثقافة التسامح الداخيل ،ووضع ٍّ

ضد اآلخرين ،يقول اإلمام الصادق( : Eما أنتم والرباءة؟ يربأ بعضكم من بعض،

إننا نعلم ما ال تعلمون ،فهل نتربأ منكم؟ ورسول الله Aيعلم ما ال نعلم ،فهل يتربأ

منا؟).

كام علينا االلتفاف حول املؤسسات االجتامعية كاجلمعيات اخلريية ،والنوادي

الرياضية ،وأن نرتقي من العمل الفردي ،إىل العمل اجلمعي يف كل أنشطتنا حتى املساجد
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اإلمام علي ووحدة األمة

واحلسينيات ينبغي إدارهتا عن طريق عمل مؤسيس .كام أن اختيار املتنافسني ألي منصب
ينبغي أن يبنى عىل مقياس الكفاءات ال عىل مقاييس احلسب والنسب ،حتى نضمن

صالح املجتمع ورقيه».

ومن جانب الوحدة الوطنية ،أكد الصفار أن هذا األمر حساس وخطري ،سيام يف

هذه الفرتة التي تسعى اإلدارة األمريكية وحلفاؤها لتقسيم املنطقة ،وشق صفنا .وما

زيارة وزيرة اخلارجية األمريكية األخرية للمنطقة إال لتشجيع االنقسام دخل فلسطني،

ولبنان ،وباقي املنطقة.

وأشار الصفار« :أنا ال أريد أن أضع الالئمة كلها عىل اخلارج ،فبداخلنا أرض

خصبة سهلت املهمة للغري ،عندما سقط شاه إيران كحليف ألمريكا وإلرسائيل ،تم
اللعب بالورقة الطائفية ،وعندما حتركت املقاومة اللبنانية وانترصت واجهنا موجات من

الفتن الطائفية التي تصب يف مصلحة العدو .علينا أن نعي هذا األمر ،ونرفض التحريض

وشق الصف ،فبلدنا ـ حفظه الله من كل سوء ـ مستهدف من قبل األعداء».

ومن ناحية مطالبة املواطنني الدولة بحقوقهم ،بام يصب يف مصلحة الوطن،

ويراعي الوحدة الوطنية قال« :هذا أمر مطلوب ،وهو ما يشجع عليه املسؤولون».

أما من جانب البعد الثالث ،وهو وحدة األمة ،فأكد عىل أن احلفاظ عليه يعزز

بد أن تكون سبي ً
ال جلمعنا ،فمن
الدين اإلسالمي ،ويعيل رايته ،وهناك مشرتكات بيننا ال ّ

قال ال إله إال الله ،حممد رسول الله ،فهو مسلم ،يتمتع بعضوية املجتمع اإلسالمي ،وهو
حمرتم الدم ،واملال ،والعرض.

والتعدد املذهبي والفكري أمر طبيعي ،فال جيوز انتقاص جهة معينة بسبب توجهها

املذهبي أو الفكري ،مشري ًا إىل توصيات مؤمتر مكة االستثنائي ،الذي تم االعرتاف فيه

باملذاهب اإلسالمية الثامنية.

وعن دور اإلمام عيل الوحدوي قال« :كان عيل Eرجل الوحدة ،ورائدها ،كان
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يرى يف نفسه األولوية لقيادة األمة بعد رسول الله Aكام تنص عليه األحاديث التي يتفق
املسلمون عىل ورودها ،وخيتلفون يف فهمها ،كحديث الغدير والطائر املشوي مث ً
ال حيث

يقرؤها الشيعة عىل أهنا نص يف تنصيب عيل Eبينام يقرؤها أهل السنة عىل أهنا إشادة

بفضل ومكانة عيل.E

ومع هذا كان اإلمام عيل Eيعرض عن االحرتاب والتصدي للمطالبة بحقه،

حتى ال يوهن كيان األمة ،وقد رفض بيعة أيب سفيان ،وهنره Eحني عرض عليه الثأر
لنفسه مبدي ًا استعداده لنرصته ،وقال :إنام تبتغي بذلك الفتنة .وصرب ،لكنه مل يتخلّ أبد ًا
عن واجبه الرشعي حتى قال( :ف ََصبرَ ْ ُت وفيِ ا ْل َعينْ ِ َق ًذى وفيِ الحْ َ ْل ِق َش ًجا َأ َرى ُت َراثِي
نهَ ْ ب ًا).
مل يبق حبيس الدار ،منكفئ ًا عىل نفسه ،بل كان حيرض مع اخللفاء ،ويشاركهم اجلامعة،

ويبدي هلم النصح والرأي ،وهم أيض ًا كانوا يستشريونه ويأخذون برأيه ،كام استشاره أبو
بكر يف غزو الروم ،وأشار عليه اإلمام بأن يف ذلك الظفر .أما عمر بن اخلطاب فهناك أكثر

من ثامنني مورد ًا تبني كيف كان يرجع يف كثري من أموره إىل أمري املؤمنني عيل Eحتى

قال :لوال عيل هللك عمر!

ولو كانوا ينظرون إليه كعدو ملا رجعوا إليه ،ولو كان هو ينظر إليهم كأعداء ملا

نصحهم.

ومع ذلك كان يعلن عن حقه املضيع ،واعرتاضه عىل بعض املواقف السياسية

التي يرى أهنا ختالف احلق .اعرتض مث ً
ال عىل بطانة عثامن بن عفان ،ولكن حني حورص
عثامن ،ومنعوا عنه املاء ،واستنجد بع ٍّ
يل Eما كان منه إال أن أرسل ولديه احلسن واحلسني
ليقدموا له ومن معه املاء ،وليحرسوا داره من الثائرين».

وأكد جمدد ًا« :إن علي ًا Eسجل حافل باملواقف التي ينبغي لنا أن نتخذها مسلك ًا،

ومنهاج ًا ،ويف ذلك صالح أمرنا».

الشيخ الصفار :إما اإلصالح الشامل أو اإلنفجار من الداخل

(((

بد من تجاوز عقدة
قال الشيخ حسن الصفار أن األمة على مفترق طرق ،وال ّ

الممانعة للتغيير ،فإما المبادرة باإلصالح الشامل وإال فالمزيد من الكوارث واألزمات

التي قد تفجر األمة من الداخل.

وأضاف الصفار يف معرض حمارضة تناولت اإلصالح السيايس عند اإلمام عيل

ألقاها ليلة اجلمعة يف ذكرى استشهاده Eأن عىل رموز وقادة األمة السياسيني والدينيني
حتمل مسؤولياهتم إزاء ما آلت إليه األوضاع.

وأعاد الصفار التذكري بأمهية قراءة اإلمام عيل من جديد بام يعيننا عىل معاجلة

مشاكلنا القائمة وأخذ العرب ال بام يزيد من انغامسنا يف إشكاالت املايض التارخيية.

وأرجع أمهية املراجعة؛ الحتاملية وجود اخلطأ باستمرار لدى اجلميع أو وجود

((( محاضرة ألقيت في ساحة الشويكة بالقطيف ،ضمن برنامج بعنوان (علي واألمة) ليلة  20رمضان
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الشيخ الصفار :إما اإلصالح الشامل أو اإلنفجار من الداخل

االنحراف املقصود أو غري املقصود ،وأخري ًا لطبيعة التطور وما يقتضيه واقع اليوم.

وأضاف أن مكمن التخلف لدى أغلب بلداننا يعود لوجود ثقافة املامنعة للتغيري

ووجود قوى مصلحية خمتلفة ختشى فقدان مصاحلها.

وحذر الصفار من بروز املزيد من الكوارث واألزمات إذا مل تبادر رموز األمة

السياسية والدينية لإلصالح الشامل فاإلرهاب الديني والفقر والتخلف من الداخل

وشبح التقسيم والغزو من اخلارج وعىل األطراف.

وحول العنارص املساعدة عىل اإلصالح رأى الصفار أننا بحاجة إىل اجلرأة والصرب

أمام االهتامات إىل جانب بث ثقافة إصالحية بني اجلمهور وأخري ًا وعي اجلمهور املساند

لإلصالح.

وقال إن بلدنا ،كام العديد من البالد األخرى ،يعاين الفساد اإلداري وأن مسؤولية

ذلك ال تعود للحاكم وحده بل تقع علينا مجيع ًا فاجلميع معني ومسؤول عن كشف
التالعب والفساد وإيصال ذلك إىل أعىل املستويات.

وأضاف أن هذه املامرسة مطلوبة عىل كافة املستويات بدء من إمام اجلامعة إىل رئيس

النادي واجلمعية واملسؤول احلكومي ووصو ً
ال إىل مراجع التقليد.

بد لكل منا من موقف رصيح وواضح إزاء نقد اخلطأ وإبداء االعرتاض بالسبل
فال ّ

احلكيمة خدمة للمجتمع والدين والوطن أضاف الصفار.

مؤكد ًا عىل االقتداء بسرية اإلمام عيل اإلصالحية قبل ومع وصوله للحكم بدعم

مجاهريي واسع بعد أن رفض فيام سبق استالم احلكم حتت رشط التزام اجتهاد من سبقه

من اخللفاء.

 ..فقد بادر عيل Eإىل اإلصالح الشامل بعزل الوالة غري املريض عنهم

وإلغاء سياسية التمييز يف العطاء بني املسلمني وإلغاء االمتيازات ولذلك خرج عليه

املصلحيون.
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وجاءت كلمة الشيخ الصفار ضمن برنامج «عيل واألمة» الذي تنظمه جلنة اإلمام

احلسن بالشويكة يف القطيف وحرضه مجهور واسع من أبناء املنطقة وخيتتم هذه الليلة.

وسبق كلمة الصفار مشاركة شعرية يف اإلمام عيل للشاعر حبيب املعاتيق الذي

ألقى قصيدة شهدت تفاعل اجلمهور فيام استهل الشاعر فريد النمر برنامج الليلة السابقة

بقصيدة مماثلة.

الشيخ الصفار :نعم لتأسيس منظمات المجتمع المدني يف
بالدنا

(((

شبكة راصد اإلخبارية

دعا الشيخ حسن الصفار الفاعليات االجتامعية والثقافية وأهايل املنطقة للمباردة

يف تأسيس منظامت املجتمع املدين التي وصفها بأهنا قادرة عىل بناء وتوظيف القدرات

وتنظيم وتنمية شئوننا احلياتية املختلفة.

وقال الصفار يف حمارضته اخلتامية الليلة املاضية ضمن برنامج «عيل واألمة»

بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام عيل Eأن العمل األهيل إذا مل يتفوق عىل األداء احلكومي
فهو ال يقل عنه أمهية يف جمال التنمية االجتامعية.

((( محاضرة ألقيت في ساحة الشويكة بالقطيف ،ضمن برنامج بعنوان (علي واألمة) ليلة  21رمضان
1427هـ.
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الشيخ الصفار :نعم لتأسيس منظمات المجتمع المدني في بالدنا
وخاطب اجلمهور الذي اكتظت به ساحة الشويكة يف القطيف بأن التحرك الشعبي

املنظم أسايس وحمفز مبارش للعمل احلكومي.

مضيف ًا بأنه ال جيوز إلقاء املسؤولية كاملة عىل احلكومات والتخيل املطلق يف املقابل

من جانب أبناء املجتمع عن تنمية وتطوير أوضاعهم احلياتية واملعيشية.

وأشار الصفار إىل أن التنمية االجتامعية بحاجة إىل ثالثة عوامل مهمة :أوهلا إنتاج

ونرش ثقافة التنمية وحتمل املسؤولية يف مقابل ثقافة اخلمول والتقاعس ،والثاين دعم
العمل األهيل واملؤسسات األهلية ،والثالث وجود برامج للتنمية عىل صعيد التعليم

والصحة والتوظيف..

وأضاف إننا بحاجة إىل ثقافة تدفع الناس للتطلع والطموح وتدفع باجتاه التعاون

واالنطالق واملغامرة ال اجلمود والتحجر.

كام رأى بأن تأسيس منظامت املجتمع املدين يف أي منطقة دليل عافية ومؤرش إىل

رقي ثقافة املشاركة والتعاون والعمل اجلمعي.

داعي ًا اجلميع إىل املبادرة يف تأسيس تلك املنظامت األهلية يف خمتلف ميادين اخلدمة

االجتامعية.

وأشار الصفار إىل أن جمتمعنا ويف سبيل النهوض بحاجة إىل عرشات املنظامت

األهلية يف خمتلف املجاالت يف التدريب ورعاية املوهوبني ودعم التعليم العايل ورعاية
املرىض وتوظيف العاطلني ودعم املشاريع اخلاصة والعمل البلدي..

منتقد ًا بشدة اجتاه الكثريين من أبناء املجتمع لالنخراط يف العمل يف الرشكات

بأجور متدنية أحيان ًا والبعد يف املقابل عن تأسيس األعامل واملشاريع اخلاصة والكربى

حتت مربرات غري مقنعة.

ودعا الصفار يف ختام حمارضته إىل اإلقتداء باإلمام عيل Eالذي استطاع يف فرتة

قياسية من حكمه امليلء باالضطرابات والفتن أن يقيض عىل الفقر والعوز وأن حيقق
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العدالة يف املجتمع اإلسالمي وأن يوفر حرية التعبري للجميع بام فيهم مناهضيه.

معر�ض الكتاب القطيفي:

وعىل هامش برنامج «عيل واألمة» نظمت اللجنة القائمة عىل مدى ثالث ليال

معرضا للكتاب القطيفي ضم أكثر من  1200عنوان لك ّتاب وكاتبات من أبناء حمافظة
القطيف.

املعرض الذي نظم يف ساحة الشويكة اجتذب عىل مدى لياليه الثالث املئات من

املثقفني والزوار وعشاق القراءة.

وقال األستاذ أمني التارويت مرشف عام جلنة اإلمام احلسن أن تنظيم املعرض جاء

تقدير ًا لألقالم املحلية وإبراز ًا ملدى الثراء الثقايف هلذه املنقطة.

يتسن عرضها
التارويت الذي أشار إىل أن هناك عرشات أخرى من العناوين التي مل َّ

هنا لظروف خمتلفة متنى بأن تتاح فرص أخرى إلقامة معارض شبيهة يف املستقبل.

الشيخ حسن الصفار يشارك يف افتتاح «بيت القرآن» بسيهات

شبكة راصد اإلخبارية :تقرير/حسين زين الدين

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف افتتاح املقر اجلديد لبيت القرآن التابع للجنة

أنوار القرآن بسيهات ،وذلك مساء يوم األربعاء املوافق 17شوال1427هـ ،بحضور

شخصيات دينية واجتامعية من خمتلف مدن وقرى املنطقة .وكان يف استقباله أعضاء جلنة
أنوار القرآن ويف مقدمتهم املرشد العام للجنة السيد ماجد السادة ورئيس اللجنة األستاذ

زكريا السيهايت واألستاذ مهدي صليل مسؤول العالقات العامة ،حيث اطلع سامحته

عىل أقسام ومرافق بيت القرآن اجلديد ،كام تعرف عىل أهم اإلنجازات التي حققتها
اللجنة خالل الفرتات املاضية.

وقد أشاد سامحته بالدور الكبري الذي يقوم به اإلخوة القائمون يف إدارة هذه

املؤسسة القرآنية ،كام هنأهم عىل افتتاح املقر اجلديد هلذا املرشوع القرآين املبارك ،سائ ً
ال
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املوىل أن جيعل هذا املرشوع منار علم ومعرفة وثقافة قرآنية حيث قال يف بداية لقائه:

«أبارك لنفيس أو ً
ال وأبارك لكم وللمجتمع افتتاح هذا املكان اجلديد هلذا املرشوع القرآين
املبارك ،وأسأل الله  -سبحانه وتعاىل  -أن جيعل هذا املرشوع منار ضياء وعلم ومعرفة،

ضياء العلم واملعرفة والثقافة القرآنية ،ونحن نعتقد أن مثل هذا البيت هيتم بعلوم القرآن
وثقافة القرآن هو ييضء ألهل األرض ،ألهل الوطن ،وألهل هذه املنطقة ،فليكن مشع

ضياء ،وليكن مشع نور».

وأضاف« :إنني أقدر اجلهود التي يبذهلا اإلخوة يف إدارة هذه املؤسسة القرآنية،

أعرفهم وأعرف إخالصهم ،وأقدر اجتهادهم ،وإنني متفائل بأن هذه املؤسسة ستشق
طريقها إىل األمام ،وستصبح إن شاء الله نموذج ًا للمؤسسات القرآنية عىل مستوى
الوطن ،وعىل مستوى العامل اإلسالمي إن شاء الله».

وعن املرئيات واملقرتحات هلذا املرشوع القرآين ،أكد سامحته رضورة االهتامم

حتد كبري ،حتدي الناشئة
برتبية اجليل الناشئ من األبناء والبنات« :نحن اآلن نواجه ٍّ
واجليل اجلديد من األبناء الذين يقعون حتت تأثري وسائل اإلعالم واالتصاالت ،وأيض ًا

يعانون شيئ ًا من اإلمهال الرتبوي .هذه احلالة التي تنعكس وتظهر وتتمظهر يف بعض
السلوكيات التي نراها من بعض الرشائح من جيل شبابنا».

وأشار إىل أمهية هذه املرحلة وخطورهتا قائ ً
ال« :إن الكتابات التي نراها عىل

االنرتنت من أبناء هذا اجليل ،تشري إىل حاجة أبنائنا إىل اهتامم ورعاية أكرب» مضيف ًا:

«أنا آمل من هذا البيت ومن هذه املؤسسة املنرية املشعة إن شاء الله ،أن توجه اهتاممها

لرتبية هذا اجليل ،بحيث يصبح عندنا جيل حيفظ القرآن ،وحيمل ثقافة القرآن ،وهدي

القرآن».

وقد أوىص سامحته القائمني ببذل املزيد من اجلهود الستيعاب رشحية الشباب

والشابات قائ ً
ال« :أويص أن تنرصف اجلهود الستيعاب أكرب قدر من أبناء وبنات
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وشدهم باجتاه القيم واألخالق ومصلحة قيمهم ،ومصلحة
املجتمع لتثقيفهم وتوعيتهم ِّ
الوطن».

و�سائل الجذب:
الجانب الأول :تطوير ثقافة العر�ض والطرح
أشار سامحته إىل أن وسائل اجلذب تبدأ من العرض الفكري والثقايف« :علينا أن

نعرف ثقافة القرآن هلذا اجليل الشاب بام يتناسب مع طبيعة الظروف التي يعيشها ،فال
ِّ
يصح لنا أن نخاطب هذا اجليل بثقافة كانت لألجيال السابقة بدون تطوير».

وينشدون إذا كان أسلوب العرض الفكري
موضح ًا أن كثري ًا من أبنائنا ينجذبون
َّ

والثقايف أسلوبا شيق ًا ،أسلوب ًا واضح ًا ،يشعرهم بأن الثقافة القرآنية واملؤسسة القرآنية
ويؤمنوا
تساعدهم عىل حتقيق شخصياهتم ،والتعبري عن ذواهتم ،عىل أن يأخذوا دورهمّ ،

مستقبلهم بشكل أفضل.

الجانب الثاني :تقدير �أبناء هذا الجيل
يف هذا اجلانب قال سامحته« :ينبغي لنا االهتامم بإبداء اللني والعطف واالحرتام

والتقدير ألبناء هذا اجليل .كلام احرتمناهم ،وكلام قدرناهم ،كلام بذلنا اجلهد إلبراز

لشدهم وجذهبم».
التقدير هلم،كان ذلك دافعا ِّ

الجانب الثالث :برامج الترفيه والترويح

تطرق ضمن حديثه إىل تنوع الربامج واألنشطة املتضمنة آفاق ًا ترفيهية
وقد َّ
وتروحيية« :ينبغي أن تكون يف برامج هذه املؤسسة جما ً
ال للرتفيه ،عىل أال تكون الربامج

كلها يف نسق واحد ،ويف مستوى من اجلدية التامة ،وإنام ينبغي أن تكون هناك بعض
الربامج الرتفيهية ،ألن الشباب ـ وخاصة يف هذه املرحلة من العمرـ حيتاجون إىل آفاق

من الرتفيه والرتويح عن النفس».
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التركيز على الجانب ال�سلوكي:

ويف قضية أخرى ال تقل أمهية عن القضايا األخرى ،أشار سامحة الشيخ إىل

أمهية الرتكيز عىل اجلانب السلوكي هلذه الناشئة ،من خالل بلورة الربامج واملناهج التي

تساعدهم عىل تبرص سلوكهم ،ويف ذلك قال« :أنا أعتقد أنه جيب الرتكيز عىل اجلانب

تعرفهم هبدف حياهتم،
السلوكي هلذه الناشئة ،نحن يف حاجة إىل أن نقدم هلم رؤى ِّ
ومستقبل دورهم يف هذا املجتمع ،وأن يفهموا حقائق اإلسالم ،ومبادئ الدين.

نحن بحاجة إىل أن تكون هناك مناهج وبرامج تركز عىل اجلانب السلوكي ،ألين

أعتقد أن التحدي اخلطر أمام جيلنا املعارص هو التحدي السلوكي ،جيب علينا أن نبلور

برامج ومناهج تساعد هؤالء الشباب عىل تبرص الطريق يف سلوكهم ومسلكياهتم وطريقة

تعاملهم مع جمتمعاهتم وأنفسهم وعوائلهم ووطنهم».

ويف اخلتام ،شكر سامحة الشيخ القائمني عىل هذا املرشوع والداعمني له من أبناء

املجتمع الذين تعاونوا وجتاوبوا مع هذا املرشوع .ويرى أن الفضل الكبري يعود لتعاوهنم

وجتاوهبم« :لوال تعاوهنم وجتاوهبم ملا استطاع هذا املرشوع أن يشق طريقه ،وأن يكون له
املكان املجهز بالكثري من الوسائل املساعدة».

الشيخ الصفار يلقي كلمة مجلس اآلباء بمدرسة «الشرق
المتوسطة» بالقطيف

أقامت مدرسة الشرق المتوسطة مجلسها السنوي ألولياء أمور طالبها مساء يوم

السبت  20شوال 1427هـ مستضيفة سماحة الشيخ حسن الصفار الذي بدأ كلمته

بحديث عن رسول الله« Aمن حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد ،وأن
يعلمه إذا كبر ،وأن يعف فرجه إذا أدرك».

وقال سامحته« :إهنا فرصة طيبة نلتقي فيها مع اآلباء الكرام ،واإلخوة املدرسني،

واألبناء الطلبة ،لذا أود أن أذكر ك ً
ال منهم بمسؤوليته جتاه املسألة التعليمية».

فمن حيث اآلباء أكد أمهية اهتاممهم بتعليم أبنائهم ،وأهنا مسؤولية يف أعناقهم،

فهناك من النصوص ما تشري إىل واجب تعليم الدين ،وبعضها لتعليم الكتابة ،وبعضها

لتعليم األدب.
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وقال سامحته« :يف السابق كانت هناك كتاتيب يبعث اآلباء أبناءهم ليتعلموا فيها

القرآن الكريم ،والكتابة ،واحلساب ،وغريها ،أما اآلن ،وبفضل الله ومع تطور البالد
وهنضتها فقد أصبح التعليم مؤسسة ترعاها الدولة ،وله أكثر من وزارة».
ثم تساءل :هل هذا يلغي دور األب ،ويعفيه من املسؤولية؟

وأجاب قائ ً
ال« :هناك كثري من اآلباء يتحدثون عن القصور يف بعض جوانب

املؤسسة التعليمية ،وهذا أمر ال ينكر ،بل تعقد ألجله املؤمترات والندوات ،وينرش عنه

بد أن يتحمل األب جزء ًا من املسؤولية ،فعليه أن
يف الصحف املحلية ،ولكن باملقابل ال ّ
خيصص بعض وقته ملتابعة ابنه ،وأن يوجهه لتقويم سلوكه وخلقه ،سيام ونحن نعيش يف
عرص ميلء باملغريات واملفسدات .عىل كل أب أن ال يكتفي بتوفري لقمة العيش وامللبس

واملسكن ،فالتعليم له من األمهية ما قد يفوق كل تلك األمور».

حيمل املسؤولية كاملة عىل األم ،وهذا غري صحيح ،فاألمر
وقال« :هناك من ّ
مشرتك ،وهنا نوجه رسالة شكر لكل األمهات عىل حتمل هذه املسؤولية وبذل اجلهد يف

سبيل نجاح أوالدهن ،مع كثرة أشغاهلن املنزلية».

ومن ناحية تعلل البعض بضيق الوقت قال« :هناك من اآلباء من يرصف وقت ًا كبري ًا

يف متابعة الربامج ،واملباريات ،وحتى الربامج الدينية ،وال يعطي من هذا الوقت جزء ًا

ألوالده ملتابعة تعليمهم! وهنا أستطيع أن أقول برضس قاطع :أن تعليم األوالد أهم
من متابعة الربامج الدينية إذا لزم األمر ،وهو ما يؤكده حديث رسول الله Aجللوس

أحدكم مع عياله ساعة ،أحب وأفضل من عبادة يف مسجدي هذا».

ثم أشار إىل رضورة التواصل مع املدرسة ملتابعة مستوى الولد التعليمي

واألخالقي ،بزيارة املدرسة ما سنحت الفرصة ،أو باالتصال ،وأن ال نكتفي بحضور

جملس اآلباء ،وإن كان البعض ال حيرض البتة.

وقال« :إن ذلك يزيد من اهتامم الولد ،كام أن إدارة املدرسة تصبح أكثر اهتامم ًا».
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ومن جهة إدارة املدرسة واملعلمني فيها فقد وجه شكره وثناءه هلم وقال« :أود أن

أذكركم بأن موقعكم حساس ،وأن ال تنظروا إليه جمرد وظيفة حتصلون منها عىل املال،
األبناء واملجتمع أمانة يف أعناقكم ،مستقبلهم بيدكم ،إن أحد تالميذكم قد يكون يف يوم

ما مدرس ًا ألبنائكم ،وآخر سيكون طبيب ًا يداويكم ،أو موظف ًا ينجز أعاملكم ،فكيف حتبون
أن يكون أولئك ،عليكم أن تربوا جي ً
ال حيمل أمنياتكم وحيققها».

ثم وجه خطابه ألبنائه الطالب ،مشري ًا إىل أن هذه املرحلة التي يدرسون فيها وهي

املرحلة املتوسطة أهنا مرحلة حساسة ،ومهمة ،وقال مؤكد ًا« :عليكم أن هتتموا أبنائي
وأعزائي هبذه املرحلة ،وأن تفكروا ملي ًا يف بناء مستقبلكم من اآلن ،مل يعد النجاح كافي ًا،

فمع كثرة التنافس وصعوبة احلصول عىل مقعد جامعي ،أصبح األمر يتطلب مزيد ًا من

التفوق».

ومن جهة من يرصف الوقت يف اللعب قال« :من حقكم أن تلعبوا وأن ترفهوا

عن أنفسكم ،ولكن أن تكون احلياة كلها لعب فهذا غري صحيح ،ذلك أمر كان يصلح
لسنيكم السبع األوىل كام يقول املصطفى حممد> :Aدعه يلعب لسبع< ،ثم إن عندكم

أوقات ًا كبرية لتلعبوا فيها كالعطل الصيفية ،وإجازة هناية األسبوع ،وغريها من اإلجازات
وإن كنا نويص دائ ًام بأن هذه األوقات أيض ًا ينبغي أال ترصف كلها يف اللعب واللهو .وأنتم
ذوو عقول واعية فزنوا األمر حتى تكونوا لكم شخصية حمرتمة يفخر هبا املجتمع».

ثم وجههم إىل أن حيسنوا عالقاهتم بمدرسيهم ،وأن ال تكون العالقة قائمة

عىل التحدي ،ووضع احلواجز ،فهم بمثابة اإلخوان الكبار أو اآلباء .كام أكد رضورة

االهتامم باملدرسة بنظافتها بشكلها ،فهي بمثابة البيت حيث يقيض الطالب فيها وقت ًا ليس

بالقليل.

وجه شكره للحضور عىل هذا اللقاء الطيب ،وأكد رضورة أن يكون
يف اخلتامَّ ،

هذا اللقاء باعث ًا الهتامم كل من حرض باملسألة التعليمية وبشكل أكرب.

يف ضيافة الدكتور الهريف

استضاف الدكتور محمد علي الهرفي األستاذ بفرع جامعة اإلمام محمد بن

سعود اإلسالمية باألحساء سماحة الشيخ حسن الصفار على مأدبة عشاء في منزله

بمدينة الهفوف مساء يوم الخميس  25شوال 1427هـ الموافق  16نوفمبر 2006م.

حضرها لفيف من علماء الدين وأساتذة الجامعات وبعض الوجهاء واألدباء.

وقد حتدث سامحة الشيخ الصفار عن تنامي ظاهرة اإلجرام والعنف يف خمتلف

مناطق البالد ،حيث ال تكاد ختلو الصحافة املحلية يومي ًا من ذكر عدد من حوادث السطو
والبطش واالغتصاب ،وقد يظن البعض أن هناك هتوي ً
ال وتضخي ًام من الصحافة لإلثارة،

لكن أروقة املحاكم وإدارات الرشطة واألجهزة األمنية ،تعاين من تنامي هذه الظاهرة،
كام يتحدث عنها الناس يف جمالسهم ،بل يبدو أن ما يطفو عىل السطح هو جزء من حال

أكثر خطورة.
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في ضيافة الدكتور الهرفي
وأشار سامحته إىل أنه ال ختلو املجتمعات يف كل زمان ومكان من حصول حوادث

الفساد واإلجرام ،لكن ارتفاع وترية هذه احلوادث هبذه الدرجة يف جمتمعنا الذي كان

يفخر باستتباب األمن واالستقرار ،وااللتزام الديني ،أمر يدعو إىل االهتامم ،ودق ناقوس

اخلطر.

بد من حترك رسيع فعال
بد من إعالن حالة طوارئ ثقافية واجتامعية ،وال ّ
فال ّ

لألجهزة األمنية ،ليشعر املواطنون باألمن عىل أنفسهم ،وأعراضهم ،وأمواهلم،
ومصاحلهم .وال شك أن جهات التوجيه الديني تتحمل جزء ًا كبري ًا من املسؤولية إضافة
إىل مسؤولية العائلة يف االلتفات إىل أبنائها.

وحتدث الدكتور األديب حممد بودي عن موضوع التعليم وما تعانيه بعض

املؤسسات التعليمية من خلل واضح ،ينعكس عىل خمرجاهتا التي ال جتد هلا مكان ًا يف
سوق العمل ،فتتسع رقعة البطالة وحالة الفقر التي هي أرضية لإلجرام والفساد.

مشري ًا إىل ما دار من حوار حول التعليم يف امللتقى التمهيدي للحوار الوطني الذي

انعقد يف األسبوع املايض يف الدمام.

أما الدكتور حممود املبارك أستاذ القانون الدويل بجامعة امللك فيصل ،فقد نقل

احلديث إىل موضوع حتصني الوحدة الوطنية يف العالقة بني املواطنني عىل اختالف

مذاهبهم سنة وشيعة ،وخاصة يف املنطقة الرشقية من اململكة ،عىل ضوء ما جيري يف
الساحة العراقية من انزالق خطري نحو فتنة طائفية عمياء ،وحرب أهلية طاحنة .طالب ًا
من الشيخ الصفار تقديم رؤية حول هذا املوضوع احلساس حملي ًا وإقليمي ًا.

وبدوره حتدث الشيخ الصفار بإسهاب حول رؤيته لرتسيخ الوحدة الوطنية مركز ًا

عىل النقاط التالية:

•دعم التوجهات اإلصالحية خلادم احلرمني الرشيفني ،بام فيها إقرار التعددية
املذهبية والثقافية ،وترسيخ احلوار الوطني ،وتطبيق املساواة بني أبناء الشعب،
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ال فرق بني منطقة وأخرى ،وال متييز بني املواطنني عىل أي أساس قبيل أو

طائفي.

موضح ًا سامحته :أن وجود أي متييز طائفي يف احلقوق وتكافؤ الفرص،

وحرية التعبد ،تعطي الفرصة للمغرضني إلضعاف الوحدة الوطنية ،وتتيح

املجال للقوى األجنبية باستخدام هذه الورقة.

•أن يتحمل الواعون من علامء الدين واملثقفني وشخصيات املجتمع مسؤوليتهم
يف نرش ثقافة التسامح ،ومواجهة أساليب التعبئة الطائفية ضد هذه الطائفة أو

تلك ،ولغة التحريض والكراهية.

•أمهية التواصل بني أبناء الوطن الواحد ،وأبناء املنطقة الواحدة ،فقد كان آباؤنا
ال أكثر تواص ً
يف املنطقة الرشقية كاألحساء مث ً
ال فيام بينهم سنة وشيعة ،يقيمون
يف أحياء مشرتكة ،ويدرس أبناؤهم يف مدارس واحدة ،وتربطهم مصالح

اقتصادية وعالقات اجتامعية منفتحة.

•أن نتحىل باليقظة واحلذر ملنع التأثريات السلبية ملا حيدث يف البلدان األخرى
كالعراق ،فليس صحيح ًا أن يصغي الشيعة أو السنة يف بالدنا ملا يقوله
بعض السنة أو الشيعة املتصارعني يف العراق ،بحيث تتعاطف كل طائفة م ّنا

مع نظريها يف العراق ،بل علينا أن نعلم أن الرصاع يف العراق سيايس عىل
املناصب واملواقع واملحاصصة يف السلطة ،وليس مذهبي ًا يرتبط بعقيدة هذا

املذهب أو ذاك.

ويف العراق إرادات دولية وإقليمية تغذي الفتنة والرصاع ،لتربير استمرار

وجودها ،ولتخدم مصاحلها ،ولتنرش الفوىض يف املنطقة كلها ،كام رصحت وزيرة
حد تعبريها.
اخلارجية األمريكية بدفاعها عن سياسة نرش الفوىض اخلالّقة عىل ّ

ومؤسف أن بعض اجلهات تعطي للمواقف السياسية صبغة مذهبية ،فتتهم الشيعة
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في ضيافة الدكتور الهرفي

كمذهب وطائفة يف وطنيتها عىل أساس بعض املواقف السياسية من االحتالل األمريكي
للعراق ،وتتجاهل موقف األكراد ،وموقف حتالف الشامل يف أفغانستان ،وموقف
احلكومة اللبنانية التي يتحدث األمريكيون واإلرسائيليون علن ًا عن دعمها ومساندهتا،

فهل يربر ذلك اهتام مذاهب هؤالء وكل طائفتهم.

ثم توالت املداخالت واملشاركات من بعض السادة احلضور حول املوضوع،

كالدكتور حممود املبارك ،والدكتور حممد العمري عميد كلية الرتبية بجامعة امللك
فيصل ،والسيد أمحد اهلاشم مدير مكتب الدعوة واإلرشاد ،واملحامي عدنان الصالح،

والدكتور صادق اجلربان ،واملهندس صالح البقيش ،وعضو جملس املنطقة مهدي ياسني

الرمضان.

حيث أكد اجلميع رضورة التواصل وحتصني الوحدة الوطنية ،وتوجهوا بالشكر

للمضيف الدكتور حممد عيل اهلريف الذي أبدى ترحيبه ورسوره بزيارة الشيخ الصفار،

وإجابة السادة احلارضين لدعوته.

هذا وقد قام الشيخ الصفار بزيارة السفري األديب الشيخ أمحد آل الشيخ مبارك يف

جملسه ،والتقى بعدد من رجاالت أرسة آل مبارك كالدكتور الشيخ عبداحلميد املبارك،

ورجل األعامل إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك.

كام زار األستاذ الدكتور حممد صالح العيل ،والعالمة الشيخ عبدرب األمري

اخلرس ،وألقى حمارضة ظهر يوم اخلميس يف حسينية اخلرس باهلفوف.

المنصورة :الشيخ الصفار يف حديث عن (إمامة عيل ووحدة األمة)

أ .حسين الوباري ـ المنصورة

استقبل أهايل بلدة املنصورة باألحساء سامحة الشيخ حسن الصفار ضمن احتفاالهتم

بعيد الغدير املبارك ،التي خصص يف برنامج االحتفاالت ليلة لكلمة سامحته والتي كانت

مساء اخلميس املايض ليلة اجلمعة 1427/12/21هـ املوافق 2007/1/12م ،وقد بدأ
احلفل الكريم بتالوة عطرة لكتاب الله الكريم ،بعدها قدم مدير احلفل األستاذ حسني
عيل الوباري نبذة عن سرية الشيخ الصفار ،ومؤلفاته ،وموضوع كلمته التي كانت بعنوان

«إمامة عيل Eووحدة األمة» قائ ً
ال أهنا جتمع بني أصالة املعتقد ومصلحة األمة.

بعدها تقدم سامحة الشيخ حسن الصفار وبدأ كلمته بحمد الله والثناء عليه ،وذكر

حيا أهايل البلدة أمجل حتية ،وهنأهم بعيد الغدير األغر
النبي والصالة عليه وعىل آله ،ثم ّ

الذي كان حمطة مهمة يف تاريخ األمة حيث ،أوقف الرسول Aتلك اجلامهري من املسلمني
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منادي ًا« :أال من كنت مواله فهذا عيل مواله» ،ثم قسم سامحة الشيخ مهام اإلمامة إىل
قسمني مها :إمامة الدين ،وإمامة السياسة واحلكم ،وأهنا بقسميها ألمري املؤمنني عيل بن

أيب طالب Eقائ ً
ال« :إن تصدي اآلخرين لإلمامة السياسية ال يعني أن اإلمامة ارتفعت

عن عيل بن أيب طالب Eوقد كان مجيع الصحابة يرجعون إليه يف أمور الدين ،فهو إمام
الدين واملؤمتن عىل حفظه وتبيينه بعد رسول الله Aحتى وإن مل يأخذ إمامة السياسة

واحلكم».

مستشهد ًا بحديث رسول الله« :Aاحلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا» قائ ً
ال:

«إن احلسنني إمامان بنص رسول الله Aسواء كانت هلم إمامة السياسة واحلكم ،أم مل

يتمكنا منها».

ثم انطلق سامحة الشيخ الصفار يف كلمته قائ ً
ال« :إنه ال جيوز ألي فرقة من فرق

املسلمني أن تسقط الفرق األخرى أو تكفرها فاجلميع يرجع إىل مصادر ترشيعية واحدة
وأن االختالف هو يف فهم النصوص ،فبد ً
بد أن تسود لغة احلوار،
ال عن لغة التكفري ال ّ

ألننا مأمورون أن نحاور أهل الكتاب بالتي هي أحسن فكيف بنا نحن املسلمون ونحن
إخوة من دين واحد جتمعنا كثري من املشرتكات! فبد ً
بد
ال من نظرة الفرق ملا يفرقها ال ّ
أن تنظر للمشرتكات التي جتمعها فمصلحة األمة وما حييط هبا من كوارث تستدعي أن
يكون املسلمني يد ًا واحدة إذ العدو عدو األمة بسنتها وشيعتها ال يفرق بني ٍ
أحد منهم

فلامذا نفرق نحن ؟!».

ثم ّنبه سامحة الشيخ إىل نقطة حساسة يف أيامنا هذه ،وهي أن التعبئة والتشويش

اإلعالمي الذي زرعه أعداء األمة جعل الناس تظن أن االقتتال يف العراق مث ً
ال يدور

بني سنة وشيعة ،وأن ما جيري يف لبنان خالف بني شيعة وسنة ،قائ ً
ال« :ليس صحيح ًا ما
يروجه اإلعالم أن السنة يقتلون الشيعة أو العكس ،كام جيري يف العراق ،وإنام هو اقتتال
مصالح كاالقتتال الذي جيري يف الصومال وكاالقتتال الذي جيري يف فلسطني بني فتح
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ومحاس إذ ليس هناك من يدعي أنه اقتتال بني شيعة وسنة وإنام هي مصالح سياسية بحتة
ال عالقة للطائفية فيها وقد استغل األعداء هذه اخلالفات ليطرحها يف اإلعالم كخالفات
طائفية ليؤججوا نريان الفتنة».

وقد الحظ سامحة الشيخ أن لغة التعبئة كانت قد تراجعت ،ولغة احلوار واملحبة

والتقارب كانت قد تقدمت وخطت خطوات كبرية جتاه األمام إال أن أحداث ًا كأحداث
العراق وما جيري فيه من سفك للدماء جعل لغة التعبئة الطائفية تعود إىل السيادة ،وأخذنا

نرجع إىل الوراء مرة أخرى ،منبه ًا أن عىل املسلمني أن يتنبهوا هلذه اللغة وأن ال ينخدعوا

خلف دعاة الفرقة بني األمة.

كام ّنوه سامحته خالل كلمته أن لغة الشتم واللعن ليست هي اللغة التي ينادي

هبا اإلسالم ،بل اإلسالم يمقتها ويرفضها ويوجهنا إىل لغة احلوار الواعي ،ودعا مجيع
املسلمني أن ال يكونون أرساء للكتابات القديمة التي دعت للعنف والسب والتكفري ،وأن

نتجاوز ذلك إىل لغة احلوار واألخوة واحرتام معتقدات اآلخرين واحرتام مقدساهتم.

ثم أثنى سامحة الشيخ حسن الصفار عىل اجلهود التي بذهلا خادم احلرمني الرشيفني

امللك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لتبنيه مرشوع احلوار الوطني الذي خلق نواة

تواصل بني أبناء املذاهب اإلسالمية وخلق جو ًا من التقارب بني أبناء الوطن الواحد ،كام
أثنى عىل مؤمتر مكة الذي تم فيه االعرتاف باملذاهب اإلسالمية.

ثم استقبل سامحة الشيخ وملدة عرشين دقيقة أسئلة وجهت له من قبل اجلمهور

كان من أبرزها سؤال حول قراءته ملستقبل األمة ،وكانت إجابته «أنه متفائل إن شاء الله

بمستقبل هذه األمة وتقارهبا».

كام ُسئل سامحته عن وجود مستند رشعي يوجهنا جتاه الوحدة ،وقد استدل
ببعض األدلة النقلية مشري ًا إىل أن العقل حيكم بصحة هذه الدعوى ملا فيه من مصلحة

وخري للمسلمني.
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وأخري ًا ُطلب من سامحته تقديم توجيه للطالب وأوليائهم حيث إننا عىل مقربة من

االختبارات الدراسية التي تصادف موعدها مع عرشة حمرم احلرام ،فقال موجه ًا« :عىل

الطالب أن ال هيملوا مستقبلهم وأن جيمع الطالب بني االستذكار وإحياء املناسبة».

مقدم
بعد ذلك قام سامحة الشيخ حبيب اهلديبي حفظه الله بتقديم درع شكر ّ

من منظمي األمسية لسامحة الشيخ حسن الصفار ،بعدها متت ضيافة سامحة الشيخ

الصفار بمعية مشايخ ووجهاء املنصورة وكذلك بعض وجهاء األحساء وكان من أبرز
الشخصيات احلارضة :قايض حمكمة األوقاف واملواريث الشيخ حسن الشيخ باقر أبو

مخسني ،وسامحة الشيخ حبيب اهلديبي ،وسامحة العالمة الشيخ حسني الرايض ،وسامحة
الشيخ حسن الرايض ،والدكتور صادق اجلربان ،واحلاج عبدالله حسن الوباري ،واحلاج

عبداملحسن السلطان ،ورئيس اللجنة املنظمة أمحد طاهر اهلديبي .ثم غادر سامحة الشيخ

بلدة املنصورة متوجه ًا للقطيف حمفوف ًا بحفظ الله ورعايته.

صدر للمؤلف
١.١ال�صوم مدر�سة الإيمان

الطبعة األوىل1394 :هـ ـ1974م ،دار الرتاث اإلسالمي ـ بريوت.

٢.٢ولكل �أمة ر�سول

الصادق ـ
الطبعة األوىل1394 :هـ ـ 1974م ،منشورات مكتبة اإلمام ّ
الكويت.
الطبعة الثانية1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.

 ٣.٣الر�سول طريق �إلى الق ّمة

الطبعة األوىل1396 :هـ ـ1975م ،منشورات مكتبة الرسول األعظم العامة،
مطرح ـ سلطنة عامن.

 ٤.٤الح�سين وم�س�ؤولية الثورة

الطبعة األوىل1396 :هـ ـ1976م ،مطابع دار السياسة ،الكويت.
الطبعة الثانية1398 :هـ ـ1978م ،مطابع دار السياسة ـ الكويت.
الطبعة الثالثة1400 :هـ ـ1979م ـ أمريكا.
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صدر للمؤلف
الطبعة الرابعة1400 :هـ ـ 1980م ـ فرنسا.
الطبعة اخلامسة1401 :هـ ـ1980م ،طهران ـ إيران.
الطبعة السادسة1406 :هـ ـ1986م ،دار احلوراء ـ بريوت.
الطبعة السابعة1412 :هـ ـ 1991م ،دار البيان العريب ـ بريوت.
الطبعة الثامنة1418 :هـ ـ1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.

�٥.٥أئمة �أهل البيت ر�سالة وجهاد

الطبعة األوىل1397 :هـ ـ1977م،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثانية1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الثالثة1424 :هـ ـ2003م ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت.

٦.٦الإمام المهدي �أمل ال�شعوب

الطبعة األوىل1399 :هـ ـ1979م ،منشورات مكتبة الرسول األعظم العامة،
مطرح ـ سلطنة عامن.
الطبعة الثانية1399 :هـ ـ1979م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1401 :هـ ـ1982م ،طهران ـ إيران.
Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (إمام مهدى اميد م ّلتها) ،املرتجم
حممد عيل جميديان ،دار آفاق ،طهران ،الطبعة األوىل 1403هـ ـ الطبعة الرابعة
1417هـ.

 ٧.٧م�س�ؤولية ال�شباب

الطبعة األوىل1400:هـ ـ1980م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثانية1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الثالثة1406 :هـ ـ1986م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
الطبعة الرابعة1412 :هـ ـ1992م ،دار البيان العريب ـ بريوت.
 Iمتت ترمجته اىل اللغة السواحيلية حتت عنوان ()WAJIBU WA VIJANA
ترمجة أبو أمحد حسني ـ دار املجد 1405هـ.
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 ٨.٨المر�أة م�س�ؤولية وموقف

الطبعة األوىل1399 :هـ ـ1979م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الثانية1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الثالثة1405 :هـ ـ1985م ،دار الزهراء ـ بريوت.

٩.٩المر�أة والثورة

الطبعة األوىل1400:هـ ـ1980م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثانية1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.

 ١٠١٠م�س�ؤولية المر�أة

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الثانية1404 :هـ ـ 1984م  ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
الطبعة الثانية1412 :هـ ـ1992م ،دار البيان العريب ـ بريوت.

١١١١الإمام الح�سين رمز الت�ضحية والفداء

الطبعة األوىل1397 :هـ ـ1977م ،مكتبة الرسول األعظم ،Aمطرح ـ سلطنة
عامن.
الطبعة الثانية1414 :هـ ـ 1993م ـ الكويت.

١٢١٢ر�ؤى الحياة في نهج البالغة

الطبعة األوىل1397 :هـ ـ1977م،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثانية1400 :هـ ـ1980م ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الرابعة1418 :هـ ـ1998م ،دار الصفوة ـ بريوت.
الطبعة اخلامسة2004 :م ـ دمشق.
الطبعة السادسة2005 :م ،مطبعة العرفان ،النجف األرشف ـ العراق.
Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (تصوير زندكي در هنج البالغه)،
املرتجم لطيف رشدي ،الطبعة األوىل1413 :هـ ،انتشارات قدس ،قم.
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Iمتت ترمجته إىل اللغة الطاجيكية حتت عنوان (aЙxIII Ҳacah Mўco

 ،)Caффopطبعة قم 2005م ،النارش فاضل.

١٣١٣حياة الأئمة والتاريخ المزيف

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الثانية1401 :هـ ـ 1981م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.

١٤١٤رم�ضان برنامج ر�سالي

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ 1981م ،دار اجلزيرة ،لندن – بريطانيا.
الطبعة الثانية1406 :هـ ـ 1986م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
الطبعة الثالثة :الكويت.
الطبعة الرابعة :طهران ـ إيران.
الطبعة اخلامسة1411 :هـ ـ 1991م ،دار البيان العريب ـ بريوت.

 ١٥١٥قراءة في فكر الإمام الخميني

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ 1981م ،باريس ـ فرنسا.

�١٦١٦أعلنا الوالء بالدم

الطبعة األوىل1401 :هـ 1981م ،طهران ـ إيران.
الطبعة الثانية1402 :هـ ـ1982م ،طهران ـ إيران.

١٧١٧ب�صائر وهدى

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.

إلي
١٨١٨ال�سجن �أحب � ّ

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.

يتحدى ال�سجون
١٩١٩ال�شعب
ّ
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الطبعة األوىل1403 :هـ ـ 1983م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٠٢٠الثورة والإرهاب

الطبعة األوىل1402 :هـ ـ1982م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

نتحدى الطغاة
٢١٢١كيف
ّ

الطبعة األوىل1404 :هـ ـ1984م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٢٢٢رم�ضان وق�ضايا الثورة

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ1981م ،طهران ـ إيران.

٢٣٢٣الن�ضال على جبهة الثقافة والفكر

الطبعة األوىل1403 :هـ ـ1983م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٤٢٤فلنحطم الأغالل

الطبعة األوىل1402 :هـ ـ1982م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.
الطبعة الثانية1407 :هـ ـ1987م ،دار البداية ،القاهرة ـ مرص.

٢٥٢٥الجماهير والثورة

الطبعة األوىل1402 :هـ ـ1981م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

ال�سقوط
٢٦٢٦خطر ُّ

الطبعة األوىل1401 :هـ ـ1981م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٧٢٧النف�س منطقة الخطر

الطبعة األوىل1402 :هـ ـ 1981م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.
الطبعة الثانية1404 :هـ ـ 1984م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1418 :هـ ـ 1997م ،مركز اجلواد للطباعة ،األحساء ـ
السعودية.
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الطبعة اخلامسة2005 :م ،مطبعة العرفان ،النجف األرشف ـ العراق.

 ٢٨٢٨القلب حرم اهلل

الطبعة األوىل1406 :هـ ـ 1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٢٩٢٩لكي ال نحتقر �أنف�سنا

الطبعة األوىل1404 :هـ ـ1984م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٠٣٠رم�ضان دعوة �إلى �ضيافة اهلل

الطبعة األوىل1404 :هـ ـ1984م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

 ٣١٣١فئات العمل الر�سالي

الطبعة األوىل1407 :هـ ـ 1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٢٣٢عن المثقفين وعطلة ال�صيف

الطبعة األوىل1407 :هـ ـ 1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

 ٣٣٣٣ر�سالة المجال�س الح�سينية

الطبعة األوىل1407 :هـ ـ1986م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٤٣٤الأنانية وحب الذات

الطبعة األوىل1409 :هـ ـ1988م ،دار اجلزيرة للنرش ،لندن – بريطانيا.

٣٥٣٥معرفة النف�س

الطبعة األوىل1412 :هـ ـ 1991م ،دار البيان العريب ـ بريوت.

٣٦٣٦التغيير الثقافي �أو ًال

الطبعة األوىل1405 :هـ ـ1985م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
 Iمتت ترمجته اىل اللغة الفرنسية حتت عنوان (POUR UN CHANGEMENT
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 )CULTURELرابطة األخوة اإلسالمية ـ طهران 1405هـ.

 ٣٧٣٧كيف نقهر الخوف

الطبعة األوىل1404 :هـ ـ1984م ،مركز الشباب املسلم ،أمريكا.
الطبعة الثانية1404 :هـ ـ1984م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1405 :هـ ،طهران  -إيران.
الطبعة الرابعة1424 :هـ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت.
 Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (غلبه بر خوف).
 Iمتت ترمجته إىل اللغة األندونوسية ،حتت عنوان ( )TAKUTترمجة الشيخ
وردنا بالثو2003 ،م،جاكرتا  -أندونيسيا.

٣٨٣٨كيف نقاوم الإعالم الم�ضاد

الطبعة األوىل1404 :هـ ـ1984م ،مؤسسة الشهيد للثقافة واإلعالم.
الطبعة الثانية1406 :هـ ـ1986م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
 Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (رويار ويى تبليغاتى) ،املرتجم
سعيد خاكرند ،الطبعة األوىل1411 :هـ ،نرش بقيع ،طهران.

 ٣٩٣٩الثائر وال�سجن (درا�سة في حياة الإمام الكاظم )E
الطبعة األوىل1405 :هـ ـ1985م ،دار البصائر.
الطبعة الثانية1406 :هـ ـ1986م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.

٤٠٤٠يوم البقيع

الطبعة األوىل1411 :هـ ـ1991م ،مؤسسة البقيع إلحياء الرتاث ـ بريوت.
الطبعة الثانية1412 :هـ ـ1992م ،اجلمعية اجلعفرية ،اسرتاليا.

 ٤١٤١مخت�صر الطفل بين الوراثة والتربية

الطبعة األوىل1404 :هـ ـ1984م ،مؤسسة الوفاء ـ بريوت.
الطبعة الثانية1423 :هـ ـ 2002م ،مؤسسة البالغ ـ بريوت.
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٤٢٤٢ال�شيخ علي البالدي القديحي

الطبعة األوىل1410 :هـ ـ 1990م ،مؤسسة البقيع إلحياء الرتاث ـ بريوت.

التعددية والحرية في الإ�سالم :بحث حول حرية المعتقد وتعدد
٤٣٤٣
ّ
المذاهب
الطبعة األوىل1410 :هـ ـ1990م ،دار البيان العريب ـ بريوت.
الطبعة الثانية1416 :هـ ـ1996م ،دار الصفوة ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1418 :هـ ـ 1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.
Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان(ﭼندگونـﮕـى وآزادى در إسالم)،
ترمجة محيد رضا آﮊير ،نرش بقيع.

 ٤٤٤٤المر�أة العظيمة :قراءة في حياة ال�سيدة زينبF

الطبعة األوىل1414 :هـ ـ1993م ،دار البيان العريب ـ بريوت.
الطبعة الثانية1418 :هـ ـ 1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.
الطبعة الثالثة2000 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ـ بريوت.
الطبعة الرابعة2002 :م ،مؤسسة الثقلني ـ بريوت.
الطبعة اخلامسة2007 :م ،دار التآخي ـ دمشق ـ سوريا.

٤٥٤٥الوطن والمواطنة :الحقوق والواجبات

الطبعة األوىل1416 :هـ ـ1996م ،دار الصفوة ـ بريوت.
الطبعة الثانية1418 :هـ ـ1998م ،دار الصفوة ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1418 :هـ ـ 1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.

 ٤٦٤٦التنوع والتعاي�ش

الطبعة األوىل1418 :هـ ـ 1997م ،دار الصفوة ـ بريوت
الطبعة الثانية1418 :هـ ـ 1998م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.
الطبعة الثالثة1420 :هـ ـ1999م ،دار الساقي ،لندن ـ بريطانيا.
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الطبعة الرابعة2004 :م ،دار التآخي ـ دمشق.
الطبعة اخلامسة2005 :م ،مطبعة العرفان ،النجف األرشف ـ العراق.

 ٤٧٤٧التطلع للوحدة وواقع التجزئة في العالم الإ�سالمي
الطبعة األوىل1998 :م ،دار الكنوز األدبية ـ بريوت.

٤٨٤٨علماء الدين قراءة في الأدوار والمهام

الطبعة األوىل1999 :م ،دار اجلديد ـ بريوت.
الطبعة الثانية1420 :هـ ـ 2000م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.

٤٩٤٩ال�شيخ محمد �أمين زين الدين :تجربة في الإ�صالح دون ح�ضور الذات
الطبعة األوىل1999 :م ،دار اجلديد ـ بريوت.

٥٠٥٠الكوارث وم�س�ؤولية المجتمع:حديث في �أربعين فاجعة القديح
الأليمة
الطبعة األوىل1999 :م ،مؤسسة البالغ ـ بريوت.

٥١٥١العمل والفاعلية طريق التقدم

الطبعة األوىل2000 :م ،دار الكنوز األدبية ـ بريوت.
الطبعة الثانية1426 :هـ ـ 2005م ،دار اهلادي ـ بريوت.
الطبعة الثالثة2007 :م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف – السعودية.

�٥٢٥٢شهر رم�ضان واالنفتاح على الذات

الطبعة األوىل1421 :هـ.
الطبعة الثانية1425 :هـ ـ2004م ،مطابع الرجاء ،اخلرب ـ السعودية.
الطبعة الثالثة1425 :هـ ـ2004م ،مطابع الرجاء ،اخلرب ـ السعودية.

�٥٣٥٣أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الأول)
الطبعة األوىل1422 :هـ ـ2002م ،مؤسسة البالغ ـ بريوت.
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�٥٤٥٤أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الثاني)
الطبعة األوىل1422 :هـ ـ 2002م ،مؤسسة البالغ ـ بريوت.

�٥٥٥٥أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الثالث)

الطبعة األوىل1423 :هـ ـ2003م ،مؤسسة البالغ ـ دار الواحة ـ بريوت.

�٥٦٥٦أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع ( المجلد الرابع)
الطبعة األوىل1424 :هـ ،مؤسسة البالغ ـ بريوت.

�٥٧٥٧أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الخام�س)

الطبعة األوىل1424 :هـ ـ 2004م ،مؤسسة البالغ ـ بريوت.
الطبعة الثانية1427 :هـ ـ 2006م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ـ بريوت،
أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.

�٥٨٥٨أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد ال�ساد�س)

الطبعة األوىل1427 :هـ ـ 2006م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

�٥٩٥٩أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد ال�سابع)

الطبعة األوىل1430 :هـ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

�٦٠٦٠أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد الثامن)
بني يديك.

٦١٦١ال�سلم االجتماعي ـ مقوماته وحمايته

الطبعة األوىل1423 :هـ ـ 2002م ،دار الساقي ـ بريوت.
الطبعة الثانية1424 :هـ ـ 2004م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.
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٦٢٦٢الت�سامح وثقافة االختالف ـ ر�ؤى في بناء المجتمع وتنمية العالقات
الطبعة األوىل1423 :هـ ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ـ بريوت.

٦٣٦٣الإمام المهدي وب�شائر الأمل

الطبعة األوىل1423 :هـ ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ـ بريوت.
 Iمتت ترمجته اىل اللغة السواحيلية حتت عنوان (IMAM MAHDI NA
 )MATARAJIO MEMAترمجة األستاذ خلفان كيا-كينيا-ممباسا 2007م.

٦٤٦٤الإمام الح�سن ونهج البناء االجتماعي

الطبعة األوىل 1423 :هـ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ـ
بريوت.

الطبعة الثانية1423 :هـ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ـ بريوت.
 Iمتت ترمجته اىل اللغة السواحيلية حتت عنوان (IMAM HASSAN NA
 )MFUMO WA KUJENGA JAMIIترمجة األستاذ خلفان كيا-كينيا-
ممباسا 2007م.

٦٥٦٥كيف نقهر الو�سوا�س

الطبعة األوىل1423 :هـ ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت.
الطبعة الثانية1425 :هـ ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت.

�٦٦٦٦شخ�صية المر�أة بين ر�ؤية الإ�سالم وواقع الم�سلمين

الطبعة األوىل2003 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.
الطبعة الثانية2004 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.
الطبعة الثالثة2007 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ـ بريوت ،أطياف للنرش
والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.

�٦٧٦٧إحياء المنا�سبات الدينية بين الواقع والطموح
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الطبعة األوىل1423 :هـ ،دار املحجة البيضاء ،دار الواحة ـ بريوت.
الطبعة الثانية2004 :م ،دار التآخي ـ دمشق.

٦٨٦٨الإمام ال�شيرازي مالمح ال�شخ�صية و�سمات الفكر

الطبعة األوىل1423 :هـ ،هيئة حممد األمني Aـ بريوت .
الطبعة الثانية1423 :هـ ،مؤسسة عاشوراء ،قم ـ إيران.

٦٩٦٩ر�ؤية حول ال�سجال المذهبي

الطبعة األوىل1424 :هـ ـ 2004م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.
الطبعة الثانية1426 :هـ ـ 2005م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ـ بريوت.

٧٠٧٠بناء ال�شخ�صية ومواجهة التحديات

الطبعة األوىل1424 :هـ ـ2003م ،دار املحجة البيضاء ـ دار الواحة ـ
بريوت.
الطبعة الثانية1428 :هـ ـ 2007م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

٧١٧١عن اللقاء الوطني للحوار الفكري

(الذي انعقد يف الرياض بتاريخ 15ـ 1424/4/18هـ املوافق 15ـ
2003/6/18م )
الطبعة األوىل1424 :هـ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ـ دار الواحة ـ
بريوت.

٧٢٧٢الإمام علي Eونهج الم�ساواة

الطبعة األوىل1424 :هـ ـ 2003م ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت .
الطبعة الثانية1425 :هـ ـ 2005م ـ دمشق.
Iمتت ترمجته إىل اللغة الفارسية ،حتت عنوان (إمام عيل (ع) وراه برابري)،
ترمجة حممد رضا ضيايى.
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٧٣٧٣الحوار واالنفتاح على الآخر

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م ،دار اهلادي ـ بريوت.
الطبعة الثانية1427 :هـ ـ 2006م دار التآخي ـ بريوت.

٧٤٧٤ال�سلفيون وال�شيعة نحو عالقة �أف�ضل

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م ،دار الواحة ـ بريوت.
الطبعة الثانية1426 :هـ ـ 2005م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثالثة2007 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ـ بريوت ،أطياف للنرش
والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.
Iمتت ترمجته اىل اللغة السواحيلية حتت عنوان (UHUSIANO BROA
 )KATI TA SALAFI NA SHIAترمجة األستاذ خلفان كيا ـ كينيا ـ ممباسا
2007م.

٧٥٧٥فقه الأ�سرة :بحوث في الفقه المقارن واالجتماع

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م ،دار اهلادي ـ بريوت.
الطبعة الثانية1426 :هـ ـ 2005م ،دار اهلادي ـ بريوت.

٧٦٧٦النادي الريا�ضي والمجتمع

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م ،مطابع الرجاء ،اخلربـ السعودية.
الطبعة الثانية2005 :م ،مطبعة العرفان ،النجف األرشف ـ العراق.
Iمتت ترمجته اىل اللغة السواحيلية حتت عنوان (KILABU TA MICHEZO
 )NA LAMIIترمجة األستاذ خلفان كيا ـ كينيا ـ ممباسا 2007م.

٧٧٧٧الزواج �أغرا�ضه و�أحكامه

الطبعة األوىل1425 :هـ 2004م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.
Iمتت ترمجته اىل اللغة السواحيلية حتت عنوان (NAOA HUKMU NA
 )MALENGO YAKEترمجة األستاذ خلفان كيا-كينيا-ممباسا 2007م.
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٧٨٧٨ال�سيا�سة النبوية ودولة الالعنف

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت.
الطبعة الثانية1427 :هـ ،مؤسسة املعارف ـ بريوت ،أطياف للنرش والتوزيع،
القطيف ـ السعودية.

٧٩٧٩العمل التطوعي في خدمة المجتمع

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م.
الطبعة الثانية1426 :هـ ـ 2005م ،مؤسسة العارف للمطبوعات ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1428 :هـ ـ 2007م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

٨٠٨٠كيف نقر�أ الآخر؟

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م ،الدار العربية للعلوم ـ بريوت.
الطبعة الثانية1426 :هـ ـ 2005م ،الدار العربية للعلوم ـ بريوت.

٨١٨١الح�ضور في زمن الغيبة

الطبعة األوىل1425 :هـ ـ 2004م ،البحرين.
الطبعة الثانية1425 :هـ ـ 2004م ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت.
الطبعة الثالثة1426 :هـ ـ 2005م ،النجف األرشف ـ العراق.

٨٢٨٢الخطاب الإ�سالمي وحقوق الإن�سان

الطبعة األوىل2005 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.
الطبعة الثانية2007 :م ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ـ املغرب.

�٨٣٨٣سل�سلة( قوانين ال�سعادة الزوجية و�أبجديات الحب)

•احلب احلقيقي( الزواج أحكامه وأغراضه).
•قوانني الزواج من األلف إىل الياء ( من عقد الزواج إىل ليلة الزفاف).
•مملكة احلب (احلقوق الزوجية).
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•اخلطوات الذكية الختيار النصف اجلميل (اختيار الزوج).
•تزوج وكن سعيد ًا (قرار الزواج).
•صفاء املودة (العالقات الزوجية).
•البوابة الذهبية (عقد الزواج).
الطبعة األوىل2005 :م ـ 2006م ،مركز الراية للتنمية الفكرية ـ دمشق.

 ٨٤٨٤اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي

الطبعة األوىل1426 :هـ ـ 2005م ،الدار العربية للعلوم ـ بريوت.

٨٥٨٥االجتهاد والتجديد في الفقه الإ�سالمي

الطبعة األوىل1426 :هـ ـ 2005م ،مطابع الرجاء ،اخلرب ـ السعودية.

٨٦٨٦الإمام الح�سين ال�شخ�صية والق�ضية

الطبعة األوىل1426 :هـ ـ 2005م ،دار املحجة البيضاء ـ بريوت.
الطبعة الثانية1427 :هـ ـ 2006م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.
الطبعة الثالثة1427 :هـ ـ 2006م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.

٨٧٨٧المذهب والوطن :مكا�شفات وحوارات �صريحة مع �سماحة ال�شيخ ح�سن
ال�صفار �أجراها الأ�ستاذ عبدالعزيز قا�سم.

الطبعة األوىل1427 :هـ ـ 2006م ،املؤسسة العربية للدراسات والنرشـ
بريوت.
الطبعة الثانية1429 :هـ ـ 2008م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.
Iمتت ترمجته اىل اللغة السواحيلية حتت عنوان (MADHEHEBU NA
 )NCHIترمجة األستاذ خلفان كيا-كينيا-ممباسا 2007م.

 ٨٨٨٨ال�شباب وتطلعات الم�ستقبل

الطبعة األوىل1427 :هـ ـ 2006م  ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
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السعودية.

 ٨٩٨٩الأوقاف وتطوير اال�ستفادة منها

الطبعة األوىل1427 :هـ ـ 2007م – أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.
Iمتت ترمجته اىل اللغة الفارسية حتت عنوان (وقف كا رآمد) ترمجة ونرش
انتشارات أسوة 2008م.

 ٩٠٩٠الإمام علي وق�ضايا الأمة

الطبعة األوىل1428 :هـ ـ 2007م– أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

٩١٩١الحوار المذهبي والم�سار ال�صحيح (محا�ضرة ال�شيخ ح�سن ال�صفار
وحفل تكريمه في اثنينية ال�شيخ عبدالمق�صود خوجة)
الطبعة األوىل2008 :م ،مؤسسة االنتشار العريب ـ بريوت ،أطياف للنرش
والتوزيع ،القطيف ـ السعودية.

٩٢٩٢الح�سين في وجدان الأمة

الطبعة األوىل1429 :هـ ـ 2008م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار.

٩٣٩٣الم�ؤ�س�سات الأهلية وحماية الأمن االجتماعي

الطبعة األوىل1429 :هـ ـ 2008م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

٩٤٩٤الأحادية الفكرية في ال�ساحة الدينية

الطبعة األوىل1429 :هـ ـ 2008م ،الدار العربية للعلوم ـ بريوت.

٩٥٩٥الجمعة �شخ�صية المجتمع الإ�سالمي
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الطبعة األوىل1430 :هـ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

٩٦٩٦ح�ضور الم�سجد والم�شاركة االجتماعية للمر�أة

الطبعة األوىل1430 :هـ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

٩٧٩٧الم�شكل الطائفي والم�س�ؤولية الوطنية

الطبعة األوىل1430 :هـ ـ 2009م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف ـ
السعودية.

الفهرس
تقديم  7 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
�أول الحديث 11.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
مقد�سات الديانات 19.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
احترام ّ
الفتنة الطائفية  ..ر�ؤية وموقف 31.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
منطلقات الوحدة في �سيرة �أهل البيت43.. .. .... .. .... .. .... .. .... . B
ا�ستهدافات الحوار المذهبي55.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
�أمن المجتمع في خطر 65.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
من توجيهات الإمام الح�سن الع�سكري79.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. E
مرجعية العقل 91.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...

نحو مبادرات لخدمة المجتمع 101.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
التربية على محبة النا�س  111.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
�صالة الجماعة من �أعظم �شعائر الدين 121.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..
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�صالة الجماعة وتجاوز الع�صبيات  131.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
الإمام �شرف الدين رائد الإ�صالح والتقريب143.. .. .... .. .... .. .... .. ...
ح�ضور الم�سجد والم�شاركة االجتماعية للمر�أة 159.. .. .... .. .... .. .... .
التيارات االجتماعية والتناف�س الإيجابي 173.. .. .... .. .... .. .... .. ....
المر�أة و�صالة الجماعة 183.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
�صالة الجماعة وقيم اال ِّتباع واالقتداء195.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..
النظافة والأناقة في االجتماع لل�صالة 205.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..
المقاومة في فل�سطين ولبنان خيار الأمة217.. .. .... .. .... .. .... .. .... .
المقاومة� :إحياء �إرادة الأمة225.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
المقاومة البا�سلة والت�ضليل الإعالمي 235.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
خطاب المقاومة 247.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
علماء الدين بين التقدي�س والتمحي�ص 259.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..

كتابات

تقديم كتاب ال�شيخ ح�سن علي �آل بدر القطيفي 273.. .. .... .. .... .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار معقب ًا على مكا�شفات العبيكان293.. .. .... .. .... .. .... .. ..
الإمام �شرف الدين وثقافة الت�سامح 301.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
االحتفاء بال�سيدة زينب في كني�سة محردة 311.. .. .... .. .... .. .... .. ..
تقديم لكتاب ال�صالة الفاخرة على النبي وعترته الطاهرة 315.. .. .... .. .
ال�شيخ ال�صفار :ما يحدث في العراق من فتنة طائفية 323.. .. .... .. .... ..
�سماحة ال�شيخ ال�صفار ُي�صدر بيان ًا ُيدين فيه االعتداء الغا�شم 327.. .. .... .
ت�صريح �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار حول ت�صريح الرئي�س الم�صري331.. .. .
�إلى �أين ي�سير العراق 333.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..

733

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 8

متابعات
مقابلة �سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار في برنامج ا�ضاءات من قناة العربية 337.
التع�صب للر�أي يمنع االنفتاح على الآخر  371.. .. .... .. .... .. .... .. ....
ت�صريح الرئي�س مبارك هفوة ن�أمل تجاوزها 373.. .. .... .. .... .. .... .. ..
ال�صفار :ت�شكيك مبارك بال�شيعة ظلم و�إجحاف 377.. .. .... .. .... .. .... .
ال�شيخ ال�صفار :الوحدة الإ�سالمية �ضرورة 381.. .. .... .. .... .. .... .. ..
ال�شيخ ال�صفار ي�شارك في دورة الخطباء والدعاة في مملكة البحرين 389.. ..
ال�شيخ ال�صفار :التطرف الإ�سالمي عالجه الحوار والحكمة 391.. .. .... .. ..
رجل الدين ال�شيعي ال�صفار يحذر من انتقال «طائفية» العراق 395.. .. .... ..
االعتراف الإ�سالمي بالمذاهب الثمانية يحتاج �إلى ت�أ�صيل قانوني397.. .. ...
في (اثنينية) تكريم ح�سن ال�صفار :غلبت روح الحديث عن الحوار 403.. .. .
ال�صفار :بع�ض العلماء �أجازوا زواج ًا ي�شبه زواج «المتعة» عند ال�شيعة

409.

ال�صفار يبارك تخريج طلبة ثانوية النجاح بالقطيف 413.. .. .... .. .... ..
ال�صفَّار في تكريمه ب�إثنينية خوجه :من خالل الحوار الوطني  415.. .. ....
َّ
علماء ومثقفو القطيف :انعكا�س تداعيات التناحر الطائفي بالعراق 421.. ..
حوار حول كتاب :اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي �ضرورته و�ضماناته 425.
ال�شيخ ال�صفار ي�ستقبل موكب الحوراء زينب441.. .. .... .. .... .. .... .. F

ال�صفار :التكاف�ؤ في اتاحة الفر�ص يفعل دور التعددية 443.. .. .... .. .... .
�أقام م�أتم ال�سكران احتفاليته ال�سنوية بمنا�سبة الن�صف من �شعبان 447.. .. .
ال�شيخ ال�صفار :ال�صوم دورة تدريبية وبرنامج ت�أهيلي للروح والفكر 453.. .. .
ال�شيخ ال�صفار ي�ستقبل مجموعة ال�صم البكم 461.. .. .... .. .... .. .... .. .
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ال�شيخ ال�صفار يلتقي المفتي العام ل�سورية 465.. .. .... .. .... .. .... .. ....
القن�صل ال�سعودي الأ�ستاذ بندر جميل يزور ال�شيخ ال�صفار467.. .. .... .. ....
ال�شيخ ال�صفار :علينا محا�صرة الفتنة ..ال ت�أليب العراقيين 471.. .. .... .. .
ال�شيخ ال�صفار يعزي بال�شيخ الجمري 473.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .

ندوات وخطابات ومحاضرات

تخليد العظماء والمعطيات الح�ضارية 477.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..
الإمامة الدينية لأهل البيت485.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..B
الم�شروع الح�ضاري لأهل البيت493.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... B
حق الحياة وحمايته في الإ�سالم 501.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
المعرفة وتقدم المجتمع 507.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
احترام المقد�سات الدينية بين ال�شعوب 513.. .. .... .. .... .. .... .. .... .
اختالف الر�أي والعالقات الإن�سانية 517.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
ثقافة االجتهاد في العمل  521.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
العالقة مع اهلل والعالقة مع النا�س 529.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
ر�سالة عا�شوراء 533.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
حرية الر�أي وتقدم المجتمع 541.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
الجر�أة في طرح الآراء الإ�صالحية547.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
النقد الذاتي االجتماعي 557.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
ال�صراعات الداخلية في المجتمع  563.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
الآالم والآمال بين الأقوال والأعمال 569 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
ال ي�سخر قوم من قوم 577.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
اللمز والتنابز من م�ساوئ الأخالق 585.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
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ح�سن الظن و�أثره في العالقات االجتماعية 593.. .. .... .. .... .. .... .. ..
التج�س�س وهتك �أ�سرار الآخرين 601.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
الغيبة و�آثارها على المجتمع 607.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
�إجماع على �ضرورة تطوير الخطاب الح�سيني مرحلي ًا 615.. .. .... .. .... ..
عنا�صر الف�ساد تعددت و تنوعت في وقتنا الحا�ضر 619.. .. .... .. .... .. ...
ال�شيخ ال�صفّار ي�ست�ضيف متعافين من الإدمان على المخدرات 623.. .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار في م�ؤتمر بيروت� :آليات الوحدة والتقريب 627.. .. .... .. ...
ال�صفار :االختالف يثري المجتمع والتناف�س يدعم التطوير 635.. .. .... ..
ويكرم متفوقيها 639.. .. ..
ال�شيخ ح�سن ال�صفّار ي�شيد ب�أن�شطة جماعة الهدى ّ
ال�صفار :الحر�ص على الوحدة الوطنية واجب ،وحب الوطن من الإيمان 645.
ال�صفار :المجتمعات الإ�سالمية بحاجة ما�سة لدور المر�أة الم�ؤمنة 649.. .. .
عالم الدين والمجتمع الت�أثير والت�أثر653.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
ال�شيعة ودورهم في الواقع المعا�صر 657.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
ال�شيخ ال�صفار ي�شارك في افتتاح م�سجد «حمزة بن عبد المطلب» 661.. .. ....
الأمة في مواجهة الفتن الطائفية 665.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
ال�شيخ ال�صفار ي�شارك في الملتقى الأول لدائرة بلدي �صفوى 673.. .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار :لي�س ل ّأي جهة فر�ض الو�صاية على المجتمع 679.. .. .... .. .
الإمام علي ووحدة الأمة 683.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
ال�شيخ ال�صفار� :إما الإ�صالح ال�شامل �أو الإنفجار من الداخل 689.. .. .... .. .
ال�شيخ ال�صفار :نعم لت�أ�سي�س منظمات المجتمع المدني في بالدنا 693.. .. ....
ال�شيخ ح�سن ال�صفار ي�شارك في افتتاح «بيت القر�آن» ب�سيهات 697.. .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار يلقي كلمة مجل�س الآباء بمدر�سة «ال�شرق المتو�سطة» 701.. ..

735

736

الفهرس

في �ضيافة الدكتور الهرفي 705.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
المن�صورة :ال�شيخ ال�صفار في حديث عن (�إمامة علي ووحدة الأمة) 709.. ..
�صدر للم�ؤلف713 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....

