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تقدمي

(((

ال�شيخ ح�سن ال�صفار تطابق ال�شخ�ص والن�ص
أنا عىل قناعة قد ال تكون موضوعية بأن سامحة الشيخ

جدا ولغاية نبيلة
حسن الصفار البسيط أو املتبسط أو املتباسط ً

جاذبا ألصدقائه
جدا ..وإشكاليته تشكل
هو رجل إشكايل ً
ً
نحو املزيد من الصداقة وخلصومه نحو األقل من اخلصومة..
ولكن ذاتيتي يف هذه القناعة مربرة ،يربرها وجداين الذي ال

خيضع للقواعد الصارمة يف النقد والتقييم ،وألن عالقة هذا

الوجدان ،كأي وجدان فردي ال ينمو يف مقابل اجلامعة ،وإن متايز عنها أحيا ًنا ألسباب

تتصل بالتكوين الفردي وخلق ال ّله الذي يتشابه وال يتامثل لريتب عىل الفرق بني األشباه،

أحكاما جتعل املساواة بينهم يف احلقوق والواجبات ،مرشوطة بالعدل ،حتى ال يتساوى
ً
سلبا عىل
املحسن مع امليسء ،وال تتساوى نسبة اإلحسان بني حمسن وحمسن فيؤثر ذلك ً
مقتىض العدل واخللق الذي يلزم العقالء واألوفياء بالتشجيع عىل اإلحسان واملكافأة

((( السيد هاني مصطفى فحص ،من علماء لبنان ،عضو الهيئة الشرعية في المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى ،درس على يد كبار العلماء في النجف األشرف ،له نشاط فكري وأدبي كبير ،وحضور إعالمي
بارز ،مهتم بقضايا الحرية والوحدة والحوار واالنفتاح ،حيث أسس وشارك في عدد من المراكز
والمؤتمرات المعنية بهذا الشأن .صدر له ثالثة عشر كتا ًبا.
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طمعا يف االستزادة منه.
املعنوية عىل الزيادة فيه ً

هذا عىل أن التصدي للرعاية االجتامعية واملعرفية كممر إجباري للدين عىل أهله

وطريق للمتدين إىل دينه إىل ما فيه (ذاك التصدي) من حتدي حتقيق وإثبات الفرادة،

أيضا حافز ودا ٍع إىل رضورة االعرتاف بالفضل ألهله ..كيف ال والذين يتصدون
فيه ً
هلذا األمر اجلليل يف بناء األجيال وحراسة القيم وتنمية العالئق االجتامعية وتوسيع

املشرتكات اإليامنية وتضييق املساحات اخلالفية ،هم رواد تارخييون حيفرون فعلهم يف

صخر التاريخ ،وإن كانت ضآلة اإلمكانات املدنية والتقنية يف املايض ،تؤجل موعد
اكتشافها لدى األجيال املعنية بسلوكهم وتراثهم اإلعامري ليعودوا فيالقوا اإلنصاف
الذي يستحقونه وإن مل يقصدوه ،يف أواخر حياهتم أو بعد مماهتم الذي يتحول إىل حضور

يف احلارض واملستقبل..

هذا النموذج الفاعل الشيخ حسن الصفار استطاع أن يستخدم وقته وجهده

وصداقاته وعالقاته بالورشة التي يشتغل فيها ،يف حتويل إسهاماته اجلميلة إىل وثائق

تسهم يف إفشاء السالم بني املؤمنني ،وتفتح القنوات بني اجلزر املذهبية حتى تتكامل،
وال تكون أسرية احلصار املعريف الذي يمنع التبادل والتداول ،ويقيم االختالف عىل

فرضية اخلالف ،وحيول التعدد إىل عائق ونقيصة ،بينام هو يف علم ال ّله وكالمه عالمة
ً
مرشوطا
حيوية وكامل ومنشط للحوار ،وزيادة املعرفة بالذات من خالل معرفة اآلخر،
يف كل ذلك ليفعل أن تكون املحبة وامليل إىل التفهم والتفاهم واللغة الواضحة والدالة

وغري امللتوية وسيلة إىل الوصول وترسيخ الرشاكة ،وتعلو قيمة هذه االعتبارات عندما

يتوفر عليها رجل كالشيخ حسن الصفار مشغول بإلغاء املسافة بني ظاهره وباطنه ،عنايته

بتقريب املسافة بني أبناء مجاعته وبني خمتلف اجلامعات يف أمته أو وطنه ..عاملاً عىل
التقريب بني املسلمني ،إىل حيث يصبح يف قناعة اجلميع أو أهل الطليعة والريادة منهم

أنه إذا كان التقريب هو شأن البعض فإن التقارب هو شأن اجلميع ،وهم الذين يؤسسونه
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ويعمقونه من خالل الرشاكة يف اإليامن واحلياة واألفكار والقيم واملصالح ،ليأيت دور

واعيا إذا ما أراد اجلميع درء املفاسد عن
أهل العلم واملعرفة يف إسناده بام جيعله
ً
خيارا ً
اجلميع ،وجلب املصالح للجميع باجلميع.

وليصبح دور الدولة احلاضنة اجلامعة أن حترس بالرشع والقانون واآلداب

واملؤسسات حركة التقارب بني مواطنيها املتعددي االنتامءات أو احلساسيات يف فضاء
حيول الدولة من سلطة منفصلة
واسع مشرتك من الدين والثقافة والعيش املشرتك ،ما ّ
إىل مؤسسة متعددة الوظائف ،مشغولة بوظيفة أساس ،هي تعزيز نصاب الوحدة بني

لتستقر
مكونات اجتامعها بتنشيط احلوار فيام بينها ،وتنشيط احلوار بينها ،وبني الدولة،
ّ
الدولة باإلصالح عىل حاهلا واملرجو منها يف كوهنا تقوم مقام الرضورة من االجتامع الذي
إذا انفصلت عنه أو عن بعضه حتولت إىل مصدر إرضار به وإرضار هبا ،كرضورة ال

يستغنى عنها إال من يريد أن يضحي بدينه من أجل دنياه ،أو من يريد أن حيول دنياه إىل
جحيم ،ومن دون أن يكون إمهاله إلدارة الشأن العام يف الدنيا أكثر من ذريعة يتوسلها
املبطلون للتشكيك يف جدوى الدين أو رضورته ،خاصة يف احلاالت التي تكون فيها
الدولة الراعية مسكونة أو معنية بالدين كنظام قيم تقوم حراسته مقام املؤهل األسايس أو

اإلضايف للدولة ألداء دورها والقبول به واإلرصار عليه..

هذه األفكار واملعاين ترتادف يف ذهني عندما أقرأ الشيخ حسن الصفار ،معضودة

بذاكرة شخصية تكونت له فيها صورة تشبه صورة النحلة التي من أجل العسل هلا ولنا
تتأبى أو تشيح النظر عن الورد العاقر الذي ال رحيق فيه ،أو فيه رحيق مسموم ،من دون
أن تغرهيا األلوان الزاهية ،أو يغرهيا قرب الوردة ألهنا قريبة ،وإن كانت قليلة الرحيق،

بالتوحد يف مقابل الغنى يف
أو أهنا أفسدته بالعزلة عن احلقل الواسع ،فتمكن فيه النقص
ّ

الكامل بالوحدة.

بعيدا ..من القطيف واألحساء إىل الرياض وإىل احلرمني
وتذهب النحلةً ..
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الرشيفني ..حاملة معه ما ادخرته من جتواله يف األفق العريب واإلسالمي ..يذهب الشيخ

حسن إىل اكتامله واكتاملنا باآلخر املختلف اختالفًا يؤول إىل ائتالف إذا ما تبادلنا املعرفة

بدل اجلهل ،وأسسنا عليها التعارف بدل التكارف..

وال يقبل الشيخ حسن أن يتنصل من مكوناته اخلاصة ً
رشطا لقبول اآلخر له .وال

يشرتط عىل اآلخر أن يتنصل ،ألن الوفاق ال يقوم عىل النفاق ،بل يقوم عىل معرفة ننتجها

معا باخلاص والعام ،فنضبط اخلاص بالعام ونثري العام باخلاص ،كام يريدنا ال ّله تعاىل
ً
ورسوله واألئمة والصاحلون من سلفنا ،واآلتون يرعف هبم الزمان ويقوى هبم اإليامن
من أجيالنا املؤمنة الواعية ..وتثبت قول علامئنا عن رؤية الكثرة يف عني الوحدة والوحدة

وخطبا من هنا وهناك وهنالك من حسن الصفار
وكتبا
ً
يف عني الكثرة ،ألن أعاملاً وسرية ً
إىل كل أبطال االعتدال يف هذا الزمن الذي ينترش فيه التطرف كاألوبئة املعدية ..ألن هذه
األعامل تولدت ونمت وشبت وبلغت رشدها يف رحم النص القرآين التوحيدي ،الذي
يرقى باالختالف إىل مستوى الداللة عىل عظمة املدبر وحسن التدبري ..ثم يعود وببالغة

بالغة وحاسمة ليقرر أنه أي التعدد املحكوم بالوحدة تطبيقًا للتوحيد من أهم وأمجل

مرادات ال ّله يف خلقه ،ومشيئته التي لفرط وحدهتا ونزاهتها وتنزهها حلت عىل التعدد
لرتقى به إىل مستوى املناخ الباعث عىل املزيد من التعبد بقبوله والتدرب والتفرغ إلدارته
باحلسنى ..باحلوار ،باحلب ،بالرمحة ،بالوحدة ،باملودة ،باللقاء الدائم يف املشرتك حديقة

الروح ومكاهنا األمثل ومكانتها العليا.
اس ُأ َّم ًة َو ِ
ني * إ اَِّل َم ْن َر ِح َم َر ُّب َك
اح َد ًة َوال َي َزا ُلونَ خُ ْم َت ِل ِف َ
َ
{و َل ْو َش َاء َر ُّب َك لجَ َ َع َل ال َّن َ
َولِ َذلِ َك َخ َلق َُه ْم}[سورة هود .اآليتان 118 :ـ .]119
هذا ما أثاره َّ
جدا يف حياة الشيخ حسن الصفار حيث
يف هذا الدأب املأنوس ًّ

وجدت أمامي جملدات من خطبه وندواته التي حولنا بعضها سابقًا إىل مادة تثقيف

بأساليب احلوار ،يف لبنان وغريه.
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وكتبت ما كتبته حتى اآلن من دون رجوع ألن طول العرشة وخربيت بالرجل

قادرا عىل تلخيصه من دون ظلم ومن دون قراءة تفصيلية ..ألين قرأته بعدما
جتعلني ً
أغراين وأغريته بقراءيت ،فتقارأنا واختلفنا واتفقنا ،وما زلنا نختلف ثم نكتشف أن

مفيدا،
اخلالف هنا صحيح ومجيل وغري مرض ،وأنه هناك ليس
صحيحا وال مجيلاً وال ً
ً
ونرتاجع ونتفاهم ،وهذه حاله مع مجيع أصدقائه ورفاقه ..ما جعلهم أو جعلني ال أتوقع

خريا من دون أن أتربع له بالعصمة .ولو كان قد توهم العصمة ملا حترك هبذه
منه إال ً
الرسعة وهبذا اإلرصار عىل احلركة ،وملا اكتسب معرفة أو أكسب.

لقد قرأت ثالثة من مقدمات جمموعات الشيخ حسن الصفار وهي كلها غنية

وافية ووفية ،إال أن مقدمة رفيق العمر واحلرب السيد حممد حسن األمني أخذتني إىل ما

كنت أعاينه عىل مدى ثلث قرن من مهوم ومواهب يف بناء العالقات وتبادل األفكار،
ومن حكمة ودأب وصرب وشفافية لدى الشيخ حسن الصفار ،الذي جيعلك تعرف

أيضا أن من الصعب مفارقته
بسهولة كيف حتبه وترافقه وتشاركه وختتلف معه ..وتعرف ً
والتصحر الروحي أو اخلالف معه ،ألن االختالف معه مولد معرفة ،واخلالف بام يعني

من قطيعة ال تصل إىل درجة القطيعة بني متباينني مرصين عىل التباين ..هذا اخلالف

يسبب شي ًئا من فقرك املعريف واإلنساين والوجداين والروحي ،وهو الشيخ حسن ال
يسمح لك أن تظن أنه ال يشعر بالفقر املعريف عندما ينقطع عن املختلف ويؤثر اخلالف.

أما اخلصومة مع الشيخ حسن الصفار ،وهو يستحيل عليه أن يعادي أو أن يدفع
ِ
(خصم)
أحدً ا إىل العداء معه ،اخلصومة معه غري متاحة وغري منطقية ..وهو رجل غري
ال حيب وال يتقن اخلصومة ،ال ألنه مزاج ًيا غري خصامي ،بل ألنه ال جيد يف أي مورد من

موارد االختالف ما يصلح أن يكون سب ًبا للخصومة (إال أثناء النقاش العلمي الذي
تصبح اخلصومة حتى املتعمدة من أهم دينامياته ) ..وإذا ما حصل ما يعكر صفو هذه
املالزمة للحوار مسب ًبا خصومة عىل أساس أنك عىل حق مطلق! وخصمك الصفار عىل
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باطل مطلق! ثم حيدث أن تكتشف أنه ال يامريك يف بطالن الباطل وحقيقة احلق ،برشط
النسبية ،وخصامه الظاهر يأيت من قلقه عىل املبطل الذي ال يريد له اإلرصار عىل املعصية،

وطاملا أنه قادر عىل التواصل معه لوقايته فإنه حيمل احلق مسؤولية الباطل فيوكل إليه..
املرص ولو طويلاً عىل باب املراجعة واملصاحلة واملشاركة.
إىل احلق ،إىل نفسه ،أن ينتظر
ّ

مسببا عن قصور ال تقصري وال عمد آثر الشيخ أن يشارك خصمه
وإذا كان اخلطأ ً

اآليت من علمه ومشاعره ووجعه حتى ينتهي معه إىل حال .لقد شعرت بالغرية بعد

الغبطة ،مما قرأته من مقدمة السيد األمني ،فقد اهتدى إىل مفاتيح الشخص والنص فوجد

واحدا ،وهذا اكتشاف يسجل له ،وقلت :استخدم هذا املفتاح ألكتب نابشً ا أو
املفتاح
ً

مرتبا أثاثات هذا البيت الثقايف الثري .فوجدت السيد األمني وقد فعلها قبيل ومل يرتك يل
ً

وشيا عىل
أن أكتب حاشية عىل مقالته تطرزها من أذياهلا بكلاميت ،وتكون صاحلة لتكون ً
عباءة الشيخ حسن ،وزينة عىل مسوحه الدينية التي إذا ما حاكت ما فيها ،أي انسجمت

جزءا من الالبس ،ما عبرّ عنه السيد األمني يف
وتكامل شكلها مع حمتواها أصبح امللبوس ً
مقدمته للجزء الرابع من «أحاديث الشيخ حسن الصفار» .وأنا أوقع عليه وأعتربه عالمة
نصا
اكتشفها السيد يف الشيخ الذي البس بني الشخص والنص ،حتى صار الشخص ً

متاما كام متتلئ بشعر شاعر ثم إذا ذهبت معه إىل وراء القصيدة وجدت
والنص
ً
شخصاً ،
قصيدة أخرى تعيدك إىل األوىل .وال هيتدي إىل هذه املالبسة التي هي من املواهب وإن
احتاجت إىل وعي صاحبها وقصده ،إال الشخص الذي بلغ بشخصه مرتبة الفرادة ،وبلغ
بنصه آخر احتامل باإلبداع والتامسك ،أعني السيد حممد حسن األمني الذي أقرأ وجهي يف
وجهه ونيص يف نصه ،وأعني الشيخ حسن الصفار الذي ختتلف مفردات مجلته وتركيبها

وحساسيتها الفنية ،عن مجلة السيد األمني وحساسيته وعني ،من دون تناقض ،وأعني

الشيخ حسن الصفار الذي تعود عالقتي به ومع رفاق دربه إىل ثلث قرن مل تتعطل فيها

مراجعاهتم ونقدهم لتجربتهم إىل أن انتهت إىل أمثولة يف حتقيق االندماج ،عىل صعوبته
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أحدا ،أو
بسبب املرتاكم الفصايل التارخيي ،يف أوطاهنم وأقوامهم ،من دون أن يبتزوا ً

يكونوا موضع ابتزاز من أحد.

هذه العالقة ،به وبرعيله ورهطه ،مل تتخل ّلها إال قطيعات قصرية ،سببها أين حريص

يوما ،يومني أو
جدا عىل توتر ال أخفيه حتى يقع
ً
صادما عىل هدوء الشيخ حسن ،فأقطع ً
ً
شهرين ،ألكتشف أن فضائي يشكو من فراغ يف حني يكون الشيخ قد اغتنم فرصة القطيعة
معا ،يف سعينا إىل تعزيز الوحدة يف
لتنمية الشوق واملحبة التي تعود لتجمعنا عىل الطريق ً
املتعدد ،وتوظيف التعدد يف الوحدة ،من أجل مزيد من الوحدة ،من دون إلغاء من طرف

لآلخر ألنه أقوى  ،أو تبادل اإللغاء بني أطراف متفاوتة القوة أو متكافئة ..ألن حفظ ما
يف املجموع أو آحاد األطراف من قوة ال حتمى وال تنمو إال باجلميع وإن اختلفوا..

أيضا هو
هذا الشيخ النص أو النص الشخص يف الشيخ حسن الصفار ،له مثيل فيه ً

ذلك الرس العلني والعلن الرسي ،ويل عىل ذلك شواهد كثرية ،أمهها أن اهتاممه بالتقريب
من خالل احلوار الدائم ال حيمل أي شائبة ،وهو من اجلد فيه كام لو أنه مرشوع عمره

لدنياه وآخرته ..وأنا أحببته فيه وأحببته عليه ألنه مرشوع عمري ..بل هو مرشوع عمرنا

وعامرا بالفضيلة والسالمة والتوحيد الذي إن
عامرا
ً
مجيعا ،إن أردنا هلذا العمر أن يكون ً
ً
مل هيد إىل الوحدة تعرض للنقص أو اخللل.

يف ختام كالمي عن هذا العمل الواسع بام تضمنه من دأب وتنظيم الفت ،هلذا

العامل الناحل ،الذي تقرأه وتسمعه أكثر مما تراه ،فرتاه بأذنيك وتقرأه بأصغريك ،أشكر

ال ّله ،باسم أهل االعتدال الصابرين عىل ثقة بال ّله والغد ،عىل اخلرق الذي حققه الشيخ
حسن الصفار بسالسة يف جدار القطيعة ،نحو أرض احلوار اخلصبة ،وأرض التقارب

العطشى ،وأشكر رفاق دربه الذين عرفتهم وأحببتهم يف ال ّله ول ّله ،وأشكر من فتحوا
أمامه عقوهلم وقلوهبم من علامء بلده ،وانتظروه وراء اجلدار املفتعل ،أو عىل الضفة

األخرى ،من هنر نجد واحلجاز والرياض وجدة والقطيف واإلحساء ،وصولاً إىل النبع
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تقديم

األصفى يف مكة ،وإىل الرافد األعىل يف املدينة ،وإىل أطراف اجلزيرة من رشقها إىل غرهبا

وشامهلا إىل جنوهبا ،حيث يفيض النهر عىل اجلوار وخمتلف األصقاع واألمصار ،حاملاً

الزالل والطمي احلالل من مملكة العرب ومثابة اإلسالم والتوحيد اجلامع ،الذي يزداد

مجعا عندما نقرر أن نجتمع فيه وبه ،ويبقى عىل سعته ولكن يضيق صدره بنا ،عندما
مجعه ً
نكف عن االجتامع يف حرضته ،أو نتوارى يف كهوفنا وأقبيتنا التي نسميها باسم مذاهبنا،
وما هي إال اختزاالت ظاملة لتنوعنا وتنوعها العلمي املحض.

شكرا للشيخ حسن الصفار وللذين حاوروه ،وحاورهم عىل بساط أمحدي ،يف
ً

منتديات اململكة وخارجها ،ويف امللتقيات األهلية الرائدة ،أو املؤمترات الرسمية املرعية،

وأختم باستعراض لبعض أدلتي من كالم شيخنا الصفار عىل صحة ما استنبطه من
وجوب أو استحباب يف اإلصالح والتنوير ،وإيثار الوحدة عىل التجزئة ،واحتياطات
التوحيد والوحدة .إهنا أدلة عىل اعتدال الشيخ حسن الصفار يف كل يشء.

1 .1من الطبيعي أن تكون هناك إفرازات ال جتاه التشدد املذهبي ،تتمثل يف فتاوى
التكفري ..والدعوة إىل االنفتاح والتقريب إنام جاءت إلنقاذ األمة من هذا الواقع

السيئ .ص .157

ً
تعجيزيا لتحقيق
رشطا
2 .2لاللتفاف عىل مطلب الوحدة ،يطرح بعض املتشددين
ً
الوحدة وهو إلغاء الطرف اآلخر .ص .151

3 .3إن اإلفراط يف الوعظ الديني يف جانب العذاب واملوت هو أمر خاطئ ،كام أن
جتاهل ذلك أمر خاطئ .ص .193

4 .4وال ينسى لبنان ..وإن كانت مقاربته ألوضاعه أحيا ًنا مأخوذة بخطاب أكثر
من خطاب آخر ..يقول بوجود «تيارين متنازعني ..وكل تيار يضم خمتلف
التوجهات من الشارع اللبناين ..والتياران يمثالن السلطة من جهة واملقاومة من

جهة أخرى» .ص .190
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أما اآلن فإن ما يصفه باجتاه السلطة أصبح يف ما يصفه باجتاه املقاومة،

نصابا آخر غري مناقض هلذا النصاب ،ولكنه غري مطابق له
ويف رأينا أن للقسمة
ً

متاما ،وليس ساك ًنا بل متحرك ومتغري ومركب وعىل أساس أن املقاومة ال ختتزل
ً
بالسالح واملسلح ،وأن الرشاكة فيها ليست حرصية بفئة دون أخرى ،وإن كانت

نسبة املشاركة متفاوتة حتى ال نظلم املقاومني املبارشين .إىل ذلك فهناك من يرى

أنه ال بد من التفريق املنهجي املدقق بني املقاومة املسلحة وبني سالحها يف حلظة
سياسية للحفاظ عىل كل املعاين واألدوار.

5 .5هناك قسم من الناس يبقون منشغلني باجلدل واخلالف الديني بني أتباع األديان
واملذاهب ،كل ينادي بأحقية دينه ومذهبه ومعتقده ،وهو جدال عقيم ،يلهينا

دورا يف
بأمور تفصيلية صغرية عن القضايا واألمور الكربى التي جتعل لنا ً
احلضارة اإلنسانية املعارصة .ص .378

6 .6ولعله من حق سامحة الشيخ عيل وحقي عليه أن أدعوه إىل التدقيق يف بعض
األفكار التي سجلها عن توجهات اإلمام موسى الصدر.

 .أ قوله « :كان العمل عىل تأسيس جملس يقود الطائفة وجيمع كل الكفاءات
العلمية والسياسية ويكون املظلة التي تتحرك من خالهلا الطائفة بحقوقها »،

هذا صحيح برشط إعادة وضعه يف سياقه الوطني؛ ألن الصدر مل يرد أن يميز
الطائفة ال يف حراكها وال يف مطالبها ،بل هو هدف إىل مزيد من دمج الشيعة

يف قومهم ووطنهم ودولته من خالل العدالة للجميع.

متجها لتكوين
.ب قوله « :عندما قرأ اإلمام الصدر الوضع يف لبنان ووجده
ً
التكتالت العسكرية قرر أن ينشئ حركة أمل لتحمي هذا «الكيان الفتي»،

ويف رأيي ويف املعلومات املعروفة أن اإلمام الصدر مل يرد وال مرة أن يتشابه

مع الوضع العسكري امليليشياوي يف لبنان .وإنام أسس حركة أمل كفرع من
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فروع احلركة (األم) وهي حركة املحرومني ،أما حركة أمل فكان هدفها اجلهاد
حلامية اجلنوب من العدوان اإلرسائييل ودعم الصادقني من املقاومني لتحرير

فلسطني ..وقد دفع اإلمام الصدر ثمن معاندته للحرب ورصاع امليليشيات

سلبيا عىل املقاومة وعىل حركة املطالبة .كان اإلمام
أثرا ً
العسكرية الذي ترك ً
الصدر من خالل حركة املحرومني يريد إنصاف الشيعة بتحقيق حضور هلم
يف بنية الدولة والسلطة تعادل أو تقل ولكن قليلاً عن حجمهم وحضورهم يف

سلميا..
عمران لبنان وازدهاره ..ولكن برشط أن يكون املدخل
ً

وبعد إخفاء اإلمام الصدر غابت حركة املحرومني ،وحرضت حركة أمل كفريق

عسكري لبناين ،وحتققت بعض مطالب الشيعة فعلاً يف الدولة ولكن عن طريق العسكر،

متاما.
داعيا إىل الرضا لوال أن املعايري املهنية واملسلكية مل َ
تراع ً
ما كان ً

وختاما سواء اتفقنا مع سامحة الشيخ الصديق ،اجلاد ،والدؤوب واملخلص ،أو
ً

اختلفنا معه يف حتليل بعض األحداث والوقائع ،فإننا متفقون معه عىل منهجه التقريبي

جتليا لتوحيدنا.
وحرصه عىل أن تكون الوحدة ًّ

ولعل من أهم ما جيعلنا نراهن عىل مسلكه التوحيدي واحلواري واإلصالحي،

موقعه املحرتم يف أوساط العلامء املسلمني يف اململكة وخارجها ،الذين يثبتون اعتداهلم

بانفتاحهم عىل املعتدلني من أمثال سامحة الشيخ حسن الصفار .

السيد هاين فحص ـ لبنان
2011/6/30م

كتاب كرمي

(((

بسمه تعاىل

املكرم أبا الزكي الشيخ احلسن الصفار دام أخ ًا وفي ًا.
أخي ّ

حتية من عند اهلل طيبة مباركة أحييك بكل مشاعر االعتزاز،

وأبارك لكم بحلول الشهر الفضيل ،وأشكركم عىل موسوعتكم
الثقافية الرائعة ،وهديتكم القيمة التي تلقيتها من لدن األخ العزيز

احلاج عبداألمري الفييل ،وعند تصفحي ملوادها وإعجايب ملا ورد فيها انقدحت القرحية

هبذه األبيات املؤرخة:

القلم
س�جل خطا َب َك واكتب أيهُّ�ا
ّ
ُ
ِ
الطري�ق طموح� ًا للعال أبد ًا
رس يف
حلي�ف املعايل ي�ا اب� َن بجدتهِ ا
في�ا
َ
ِ
اإلصالح مدرس ًة
أسست للجيل يف

العلم
وأصدحبصوتكوأخفقأيهّ ا ُ
واملنهل الع�ذب بال�رو ِ
ُ
مزدحم
اد
ّ
ُ

َ
راس�خ العلم ال ز ّلت َ
بك القد ُم
يا
ِ
َ
معتصم
اجلي�ل
س�واك هلذا
من ذا
ُ

((( من سماحة العالمة الخطيب السيد داخل السيد حسن الخطيب ،ولد عام 1952م بمدينة الخضر
بالعراق ،تلقى تحصيله العلمي بالنجف األشرف ،من أبرز خطباء المنبر الحسيني ،له عدة مؤلفات
منها :من ال يحضره الخطيب ( 4مجلدات) ،ومعجم الخطباء ( 10مجلدات).
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كتاب كريم
بس�تان ِ
ٌ
َ
ب�ه عبق�ت
كتابُ�ك
ه�ذا

ال�رض الذي بانت فصاحتُه
يا اب ُن
يِّ

ي�ا أهي�ا احلس� ُن الصف�ار ي�ا ألق� ًا
ِ
ِ
ولألخ�وان مفخ�ر ًة
للوف�اء
ُدم
ٍ
ملوس�وعة ج�اءت مط�رز ًة
ش�كر ًا
كن�ز يف حضارتنا
ه�ذي األحاديث ٌ
فألف ٍ
والشعر ّأرخها:
شكر أضف
ُ
ُ

ِ
َ
ك�م
أقوالُ�ك
الغ�ر واآلرا ُء واحل ُ
ُّ
والكلم
األش�عار
تُصا ُغ عقد ًا لك
ُ
ُ
ِ
ِ
ل�م
ُ
تنج�اب في�ه ويف أف�كاره ال ُظ ُ
سيان ُ
تفخر َ
والعجم
العرب
فيك
ُ
ُ
يرتس�م
واإلصالح
فيه�ا الثقاف� ُة
ُ
ُ
ِ
احلضارات ما تسمو به األمم
ويف
والقي�م
االجتماع هب�ا والدي� ُن
ُ
ُ

الكويت يف العارش من رمضان املبارك 1431ﻫ
داخل السيد حسن اخلطيب

أول احلديث

l
ال شك أن االنجازات السياسية التي حتققت بفعل ثورات الربيع العريب انجازات

عظيمة مفصلية ،يؤمل أن تكون تدشينًا وفاحتة خري لعهد جديد ،حتقق فيه شعوب املنطقة
تطلعاهتا يف احلرية والعدالة والتنمية.

وما جيب أن يستوقفنا للتأمل ،هو ما كشف عنه هذا احلراك الشعبي الواسع من

تطور وتقدم يف مستوى الوعي والتفكري عند مجاهري األمة .والذي شكل خلفية لسلوك
مجعي حضاري فاجأ املراقبني واملتابعني عىل مستوى العامل.

فقد عاشت منطقتنا العربية زمنًا من الرصاعات األيديولوجية العنيفة ،وانقسم

بعضا ،وانشغلوا باجلدل والنقاش حول أحقية
الناس فيها إىل معسكرات يواجه بعضهم ً
هذا الدين ،وبطالن الدين اآلخر ،وصحة هذا املذهب ،وانحراف املذهب اآلخر،

وصوابية هذه النظرية ،وفساد النظرية األخرى.

هذا االنشغال باخلالف األيدويولوجي الفكري كان عىل حساب االهتامم بالواقع

السيئ الذي يعيشه ويعاين منه اجلميع ،عىل اختالف انتامءاهتم الدينية والفكرية.

فهم مجي ًعا يعانون من وطأة االستبداد السيايس ،وضغوط احلياة املعيشية الصعبة،

وتع ّثر التنمية يف أوطاهنم ،والتخلف العلمي والتكنولوجي ،وهيمنة النفوذ األجنبي.

وبدل أن ينشغلوا بمواجهة هذه التحديات املصريية ،تعيش كل جهة حتدي الرصاع
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أول الحديث

مع اجلهة األخرى ،وتسعى لتسجيل االنتصار عليها ،بخوض معارك اخلالف الفكري،
والتعبئة اإلعالمية ،والتحريض املتبادل عىل الكراهية والبغضاء.

هدرت الطاقات يف معارك الرصاع ،وتبعثرت اجلهود ،وامتألت القلوب والنفوس

بالضغائن واألحقاد ،وانزلقت بعض الساحات إىل حاالت من االحرتاب واستخدام

العنف بني مكوناهتا.وكان ذلك الترشذم من أهم أسباب تكريس واقع التخلف ،وبقاء
االستبداد ،واسترشاء الفساد.

لقد ُبحت أصوات املصلحني وهم يدعون األمة للوحدة والتآلف ،وجتاوز

اخلالفات واالنقسامات ،وكاد املصلحون أن ييأسوا من استجابة مجاهري األمة لدعوهتم،

وهي دعوة القرآن ،ونداء العقل ،ورس تقدم الشعوب .فجاءت ثورات الربيع العريب

لتنعش اآلمال ،وحتيي النفوس ،فهذه اجلامهري العربية يف أكثر من بلد ،تتحرك ملقاومة
االستبداد ،وتطالب بحقوقها املرشوعة يف الكرامة واحلرية والعدالة ،متجاوزة الرصاعات

األيدلوجية ،واخلالفات الفكرية ،واالنتامءات السياسية املختلفة.

ويف هذا السياق قدم ميدان ساحة التحرير بمرص أروع أنموذج ومثال ،حيث

التحم املرصيون ،مسلمني ومسيحيني ،إسالميني وليرباليني ،صوفية وأخوان مسلمني،
قوميني واشرتاكيني ،ومن خمتلف الرشائح والفئات ،ليهتفوا بصوت واحد ،وليؤكدوا

ومتس
عىل مطالب موحدة ،ترتبط بمصاحلهم املشرتكة ،وتستجيب لتطلعاهتم الوطنيةّ ،
حياة كل مرصي مهام كان دينه أو مذهبه أو انتامؤه.
وقبل الثورة املرصية ،كانت ثورة تونس ،قد انتهجت هذا النهج احلضاري ،والذي

منهجا لسائر ثورات الربيع العريب.
أصبح
ً

ولعل الظاهرة األهم يف هذه الثورات الشعبية الرائعة ،هو التزام منهج السلم،

ورفض االنزالق إىل ممارسة العنف ،رغم قمع األنظمة االستبدادية ،واستعراضها لقوة
بطشها ،وحماوالهتا استفزاز الثائرين ،بإطالق النار نحوهم ،أو دفع العصابات املرتبطة
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بأجهزهتا األمنية لشن اهلجامت عليهم ،لكن اجلامهري الثائرة أبدت انضبا ًطا عال ًيا،
وأفشلت خطط السلطة جلرها إىل ساحة العنف واالحرتاب ،رغم سقوط أعداد كبرية

من الشهداء واجلرحى يف املظاهرات واالعتصامات السلمية.

إن هذا السلوك الثوري احلضاري ،يكشف عن حتقق تغيري عميق يف نفوس أبناء

َُْ
األمة ،مصدا ًقا لقوله تعاىل{ :إ َّن هَّ َ
الل ال ُي َغ ّ ُ
ي َما ب َق ْوم َح ىَّت ُي َغ ّ ُ
س ِه ْم}[سورة الرعد،
يوا َما بِأنف ِ
ِ
ِ ٍ
رِ
رِ

اآلية.]11:

إن االلتفاف حول مرشوع وطني لإلصالح ،تنخرط فيه كل أطياف املجتمع،

بعيدً ا عن املشاريع اخلاصة ذات اللون القومي أو املذهبي أو املناطقي ،والتزام هنج السلم
يف احلراك اجلامهريي ،بعيدً ا عن ممارسات العنف واإلرهاب ،هو السبيل الصحيح إلنقاذ
شعوب األمة من واقع االستبداد والتخلف ،ولتحقيق التطلعات واحلقوق املرشوعة،

بقيام سلطة تنبثق من إرادة الشعب ،وبناء دولة ديمقراطية عرصية.

ويمكن القول بكل ثقة واعتزاز أن جلهود املصلحني التنويريني ودعاة الوحدة

أساسا يف إنضاج وعي األمة ،واالرتقاء بمستوى التفكري بني أبنائها،
دورا
ً
والتقاربً ،
ويف إنتاج هذا السلوك واألداء احلضاري.

فقد بذل االصطالحيون قصارى جهدهم يف استنهاض مجاهري األمة ،ونرش الوعي

يف أوساط أبنائها ،ويف بث ثقافة الوحدة والتسامح ،واالهتامم باملصالح العامة ،وجتاوز
اخلالفات اجلانبية ،والتزام هنج السلم واالعتدال.

كثريا من ضغوط توجهات التطرف والتشدد،
وقد عانى اخلطاب اإلصالحي ً

التي كانت تريد دفع ساحة األمة إىل املزيد من حاالت الرصاع الداخيل ،واالستغراق
يف اخلالفات املذهبية والفكرية ،والتامدي يف ممارسة العنف ،الذي سلب جمتمعات األمة

وشوه سمعتها وسمعة دينها عىل مستوى العامل.
أمنها واستقرارهاّ ،

وجاءت ثورات الربيع العريب لتعلن انحياز مجاهري األمة خليار الوحدة الوطنية،
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وهنج السلم واالعتدال.

ويسعدين يف أحواء هذه االنتصارات الرائعة ،أن أقدم للقراء الكرام املجلد العارش

من موسوعة (أحاديث يف الدين والثقافة واالجتامع) .حيث حيتوي هذا املجلد عىل معظم
اخلطب والكتابات واملقابالت اإلعالمية التي جرت خالل العام 1429هـ ـ 2008م.

وتعكس جملدات هذه املوسوعة جتربتي الشخصية املتواضعة ،يف جمال نرش ثقافة

الدعوة إىل اإلصالح والتغيري ،وتعزيز الوحدة والتقارب بني أبناء األمة ،وحتقيق مفهوم

املواطنة واحرتام حقوق اإلنسان.

وإذ أقدم هذه التجربة بني يدي القراء الكرام ،وخاصة إخويت الدعاة
واملبلغني ،من أجل املثاقفة وتدوير األفكار ،وتبادل التجارب ،ألرجو منهم أن ال
عيل بنقدهم ومالحظاهتم« ،فأحب إخواين إ َّيل من أهدى إ َّيل عيويب»((( ـ
يبخلوا َّ
كام ورد عن اإلمام الصادق.E

ويغمرين شعور بالسعادة والرضا لتوفيق ال ّله تعاىل يل بمواصلة السري عىل هذا

الطريق ،رغم األشواك الدامية ،والعقبات الصعبة ،والضغوط املختلفة ،لكن التطلع

هيون كل معاناة وبالء.
لرضا الرب سبحانه ،واستهداف مصلحة الدين واألمة ،هو ما ّ

ال ّلهم ما عرفتنا من احلق فحملناه وما قرصنا عنه فبلغناه ،وأهدنا ملا اختلف فيه من

احلق بإذنك انك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ِّ

حسن موسى الصفار

 30مجادى اآلخرة 1432ﻫ
 2يونيو2011م
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عاشوراء من أيام اهلل
خطبة الجمعة بتاريخ  2محرم 1429ﻫ
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تتحدث هذه اآلية عن مصطلح (أ َّيام ال ّله) ،ولربام ال يكون هذا املصطلح متداولاً

بشكل واسع يف الثقافة واخلطاب اإلسالمي املعارص ،ولذا سنحاول أن نغطي جان ًبا من
البحث حول احلديث عنه ،لنركّزه تال ًيا عن خصوص يوم عاشوراء ،كيو ٍم من أيام ال ّله،
لذا سيكون حديثنا يف هذه اآلية منطل ًقا من املحورين التاليني:

المحور الأول� :أهمية التذكير ب�أ ّيام اهلل

لفهم املقصود بِـ «أيام ال ّله» الوارد يف اآلية الكريمة ،ال بدَّ من التمهيد لذلك ببحث

لفظة «اليوم» علم ًّيا وعرف ًّيا.

معنى اليوم

يعرف بأنه املدّ ة الزمن ّية التي تستغرقها األرض للدوران حول نفسها،
اليوم ـ علم ًّيا ـّ :

والتي متتدّ ألرب ٍع وعرشين ساعة.

بينام اليوم ـ عر ًفا ـ :ما يقابل الليل ،حيث يبدأ اليوم من رشوق الشمس وينتهي

بغروهبا .فيقال يف كثري من أدبيات العرب :اليوم والليلة ،و«مسري يو ٍم وليلة» .وقد

وردت بعض األحاديث الرشيفة تستعمل اليوم يف هذا املعنى .وقد صنّفت بعض كتب
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يسمى بِـ «أدعية اليوم والليلة» ،بينام الليل يقابله ـ علم ًّيا ـ النهار ،ومن الليل
األدعية فيام ّ
والنهار يتكون اليوم الواحد.

بداية اليوم

اختلفت الشعوب واملجتمعات يف حتديد بداية اليوم:





فالعرب ـ وبالتايل عند املسلمني ـ واليهود َي ُعدُّ ون بداية اليوم من غروب الشمس،
فتكون بداية الليل هي البداية الفعلية ألي يوم ،ليكون غروب شمس ذلك اليوم

هو آخر أوقاته ،والساعة ما قبل الغروب هي آخر ساعات ذلك اليوم.

بينام ما عليه الرومان واألوروبيون اآلن أن بداية اليوم تكون من منتصف الليل،
أي انتهاء الساعة الثانية عرشة بالتوقيت الزوايل.

ن�سبة الأيام �إلى اهلل تعالى

يف اآلية الكريمة توجيه إهلي للنبي موسى Eأن يذكّر قومه بِـ «أيام ال ّله» ،فام املقصود

هبذه األيام؟

األيام من ناحية زمنية كلها أيام ال ّله ،فهو سبحانه خالق الزمان واملكان ،وخالق كل

ما حييط بنا يف هذا الكون الفسيح.
ولك ّن نسبة ٍ
أمر ّما إىل ال ّله تعاىل ّ
يدل عىل ترشيفه وتعظيمه ،وذلك كنسبة بعض

األمكنة ل ّله ،كاملسجد الذي يطلق عليه أنه بيت من «بيوت ال ّله» .وكذلك شهر رمضان
الذي يطلق عليه أنه «شهر ال ّله».

وقد اختلف املفسرّ ون يف املقصود بِـ «أيام ال ّله» الواردة يف اآلية الكريمة عىل ثالثة
أقوال:
1 .1فقال بعضهم إن «أيام ال ّله» هي تلك األزمنة واأليام التي انترص ال ّله تعاىل فيها
عزة لدين ال ّله ونرص
ألنبيائه ورسله وعباده املؤمنني ،وذلك ملا حتقق فيها من ّ

ألوليائه ولقيم احلق .وعىل هذا يكون معنى اآلية :ذكرهم بأيام انتصارات األنبياء
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واملؤمنني عىل أولئك الطغاة املعاندين.

قال ابن عاشور :أيام ال ّله أيام ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمره ،وتأييده املؤمنني

عىل عدوهم ،فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة ال ّله تعاىل .وشاع إطالق اسم اليوم

مضا ًفا إىل اسم شخص أو قبيلة عىل يوم انترص فيه مسمى املضاف إليه عىل عدوه ،يقال:
أيام متيم ،أي أيام انتصارهم ،فأيام ال ّله أيام ظهور قدرته وإهالكه الكافرين به ،ونرصه

أولياءه واملطيعني له(((.

2 .2بينام يرى بعض املفرسين أن املقصود بِـ «أيام ال ّله» تلك األيام التي ح ّلت فيها
يرصون عىل معاندة ومناوأة
نقمة ال ّله وغضبه عىل الكافرين الظاملني الذين كانوا ّ

أنبياء ال ّله وعباده الصاحلني ،وذلك ملا يف هذه األيام من ظهور ملقدرة ال ّله وبطشه

ونكاله هبؤالء الظاملني املعتدين يف األرض.

3 .3ورأى بعض املفرسين أن املعنى أشمل من هذين املوردين ،فكل يوم حصل فيه
حدث مصريي يف تاريخ البرشية أو تاريخ جمتمع من املجتمعات ،فإن ذلك اليوم
ُيعدُّ من أيام ال ّله ،ملا يف هذه املناسبات واأليام من ِعبرَ ودروس ومواعظ يتع ّلم
منها اإلنسان ،وتتعظ منها الشعوب واملجتمعات ،روي عن النبي Aأنه قال:

«أيام ال ّله نعامؤه وبالؤه»(((.

يوجه نب ّيه موسى Eويأمره
وعىل هذا الرأي يكون معنى اآلية الكريمة أن ال ّله تعاىل ّ

وحتوالت
مهمة
ّ
بأن يذكّر قومه هبذه األحداث واملواقف التي حصلت فيها ّ
تطورات ّ
مصريية يف تارخيهم ،كانتصارهم عىل الطاغية فرعون حينام أهلكه ال ّله تعاىل مع جنوده.

وقد ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :كان رسول ال ّله Aخيطبنا

((( محمد الطاهر ابن عاشور .التحرير والتنوير .ج ،12الطبعة األولى1420ﻫ( ،بيروت :مؤسسة التاريخ)،
ص.223
((( مسلم بن الحجاج النيسابوري .صحيح مسلم ،باب فضائل الخضر ،Eالطبعة األولى1998م،
(الرياض :دار المغني) ،ص 1294حديث ،2380وبحار األنوار .ج ،67ص ،20حديث.17
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فيذكّرنا بأيام ال ّله»(((.

وهذا ّ
النبوات ،ليكون
يدل داللة واضحة عىل أن هذا التعليم الر ّباين ممتدّ مع بقية ّ

ِس َمة بارزة يف حياة املجتمعات املتد ّينة ،يتذكّر أفرادها وجمموعاهتا تلك األيام التي جيد
فيها اإلنسان ما يتّعظ به ويفيده يف حياته العملية.

قال الفخر الرازي :إنه يعرب باأليام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها ،يقال:

فالن عامل بأيام العرب .ويريد وقائعها(((.

قال سيد قطب :وكل األيام أيام ال ّله ،ولكن املقصود هنا أن يذكرهم باأليام التي

يبدو فيها للبرش أو جلامعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة أو بالنقمة(((.
وقال الشيخ نارص مكارم الشريازي:

أيام ال ّله هي مجيع األيام العظيمة يف تاريخ اإلنسانية ،فكل يوم سطعت فيه األوامر

اإلهلية وجعلت بقية األمور تابعة هلا ،هي من أيام ال ّله ،وكل يوم يفتح فيه فصل جديد
من حياة الناس فيه درس للعرب ،أو ظهور نبي فيه ،أو سقوط جبار وفرعون أو كل طاغ،
وحموه من الوجود ،وكل يوم يعمل فيه باحلق والعدالة وتنهى حالة الظلم واجلور هو من

أيام ال ّله(((.

�إقامة الذكرى عرف اجتماعي

هتتم بأيام ذات أحداث
وقد أصبح متداولاً ومعرو ًفا اليوم يف املجتمعات البرشية أهنا ّ

مهمة.
مصريية وتارخيية ّ

((( عالء الدين علي المتقي الهندي .كنز العمال ،ج ،12الطبعة الخامسة 1405ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
الرسالة) ،ص ،420حديث .35469
((( فخر الدين الرازي .التفسير الكبير ،ج ،19الطبعة الثالثة( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي) ،ص.84
((( سيد قطب .في ظالل القرآن ،ج ،4الطبعة الخامسة عشر 1408ﻫ( ،بيروت :دار الشروق)،
ص.2088
((( األمثل في تفسير كتاب ال ّله المنزل ،ج ،7الطبعة األولى1413ﻫ( ،بيروت :مؤسسة البعثة) ،ص.402
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وحتررها من نري االحتالل األجنبي ،وأصبح
فأغلب الدول حتتفي بيوم استقالهلا ّ

هذا األمر تقليدً ا دول ًّيا ،ال تكاد ترى دولة يف العامل ال حتتفل بيوم استقالهلا ،وجتعله يو ًما

وطن ًيا ويو َم عطلة .كام أن لكل دولة أو أ ّمة من األمم أيا ًما حتتفي هبا رسم ًّيا وشعب ًّيا.
رمزا للظلم
فالفرنسيون ـ مثلاً ـ حيتفلون بيوم سقوط الباستيل ،ذلك السجن الذي كان ً

والطغيان.

وقد تعارفت بعض املجتمعات البرشية عىل ختصيص بعض األيام لتكريس وتأكيد

بعض القيم واالهتاممات اجل ّيدة ،وذلك مثل يوم «عيد األم» .الذي هو عرف وتقليد
قديم عند املجتمعات األوروبية من القرن السابع عرش امليالدي ،كيوم يتذكّر فيه الناس
تتحمله من عناء وبام
فضل األم وتضحياهتا وجيدّ دون عهد التقدير واالحرتام لألم ،ملا
ّ

تفيضه عىل األبناء من حم ّبة وعطف يف احلمل والرضاع والرتبية.

�أهمية التذكير ب�أيام اهلل

وللتذكري باأليام املفصلية يف حياة كل أ ّمة أمهية عظيمة تنطبع عىل واقع األمة

ومستقبلها ،وذلك:

1 .1من أجل أن ترتبط املجتمعات البرشية بتارخيها ،وتستفيد من التجارب والدروس
والعرب التي حصلت يف تلك الوقائع واألحداث السابقة ،وإالّ لو مل يكن هذا

خاصة بأولئك املعنيني بأمور التاريخ واألبحاث
الرتكيز لكانت معرفة تلك الوقائع ّ
التارخيية فقط .لذلك فإن إعالهنا والتذكري هبا وطرحها ِ
بشكْل عام يلفت أنظار
اجلميع ،وبالتايل يستفيد اجلميع من عربها وجتارهبا ،كام أن ذلك يساعد عىل حفظ
اهلوية الثقافية والوطنية لكل جمتمع.

2 .2ومن ناحية ثانية تكون إقامة ذكرى هذه األحداث ختليدً ا ملن قام بتحقيقها،
فالبطوالت التي تأسست عليها حضارات األمم والشعوب يقف وراءها أبطال،

وتلم ًسا ملواقع البطولة والتم ّيز لدى
تكون هذه االحتفاالت ختليدً ا لذكراهم،
ُّ

32

عاشوراء من أيام هلل
هؤالء األفراد أو هذه املجموعات.

برامج التذكير ب�أيام اهلل بين المنع والقبول

يف اآلية القرآنية الكريمة يأمر ال ّله تعاىل نب ّيه موسى Eبتذكري قومه بأيام ال ّله ،فالقرآن

هنا مل يضع كيفية مع ّينة هبا يتح ّقق هذا التذكري ،ولك ّن ما عليه كثري من األمم والشعوب
ٍ
إدخال لبعض
أن يتم ذلك عاد ًة من خالل االحتفال الشعبي وما يصاحب ذلك من
التقاليد واألعراف يف إحياء هذه املناسبات التي ـ غال ًبا ـ ما تقام سنو ًّيا.

واالحتفاء باملناسبات الدينية أو االجتامعية هبذه الطريقة قد حت َّفظت عليها بعض
املدارس اإلسالمية ،وهي املدرسة السلفية ،فهم يرون أن االحتفال ِ
بشكْل منتظم ومربمج

بأي مناسبة ـ تارخيية أو اجتامعية أو دينية ـ غري مرشوع وبدع ًة يف الدين.

ولذلك كان هناك ممانعة يف االحتفال باليوم الوطني يف اململكة داخل البالد ضمن

مظاهر رسمية ،فقد كان ذلك ممكنًا يف سفارات اململكة يف اخلارج ،ولكن مل يكن ممكنًا يف
داخل البالد بسبب التح ّفظ الديني الذي كان يبديه علامء هذه املدرسة.

فحينام أصبح هناك رضور َة أن يعيش الناس يف هذا البلد االنتامء إىل وطنهم ،وأن

يشعروا بقيمة هذا الكيان وح ّبه ،وأن تكون هناك هو ّية مشرتكة جيتمع فيها املواطنون
ويلتقون فيها عاطف ًّيا ما عادت تظهر تلك املعارضة التي كانت يف املايض ،ويبدو أن
الظروف السياسية واملستجدات يف اململكة قد ق َّلصت من هذه التحفظات ،أو دفعت

الدولة لتجاوزها فتقرر أن يكون اليوم الوطني عطلة رسمية ،وأن تقام خمتلف الربامج

لالحتفاء به.

وهذا الرأي (التح ّفظ يف إقامة االحتفاالت الدينية أو التارخيية) يبقى رأي مدرسة

واضحا
معينة ،والغالبية الساحقة من املسلمني وفقهائهم ال يرون هذا الرأي ،ونجد ذلك
ً
يف إقامة ذكرى املولد النبوي الرشيف الذي حتتفل به معظم البالد اإلسالمية ،وتعدُّ ه

مهمة ،جيدّ دون فيه الوالء لرسول ال ّله ،Aويتحدّ ثون عن سريته
عطلة رسمية ،ومناسب ًة ّ
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وتارخيه ،وجيدّ دون العهد بتعاليمه.

بقي أن نشري إىل أن املخالفني إلقامة هذه املناسبات ،ربام استشهدوا بحصول بعض

املامرسات اخلاطئة يف برامج هذه املناسبات كمربر للمنع والتحريم ،وهو استدالل غري

كثريا من الربامج الدينية واالجتامعية قد تتسلل إليها بعض
علمي وال موضوعي ،ألن ً

نحرم تلك الربامج ونمنعها من ًعا مطل ًقا أم نعارض األخطاء
املامرسات اخلاطئة ،فهل ّ
بحدودها ،فلو استخدمت الصالة خلداع الناس ـ واخلداع حمرم ـ فهل حترم الصالة؟،

نعم ،العمل جيب أن يكون بعيدً ا عن املحرمات ،و(االستدالل عىل اجلواز أو املنع

باألمور اجلانبية خروج عن االستدالل الفقهي ،فإن احلكم باجلواز واملنع ذاتًا يتوقف
جائزا أو ممنو ًعا ،وأما االستدالل عىل أحدمها باألمور الطارئة
عىل كون الشئ بام هو هو ً

فليس استداللاً
صحيحا)((( .
ً

ولو دارت املسألة يف إقامة االحتفاالت واملناسبات الدينية يف إطار اختالف الرأي

تتحول هذه املسألة
يصح أن
ّ
ال مانع من ذلك ،فلكل طرف رأيه واجتهاده وقناعته ،وال ّ
إىل رصاع وصدام.

نموذجا
المحور الثاني :عا�شوراء
ً

ومنعطفات تشكّل حلظات مصريية يف تاريخ
وقائع هلا أمهية،
يف تارخينا اإلسالمي
ٌ
ُ

األمة ،وتؤ ّثر عىل وجداهنا وثقافتها ،وعىل واقعها االجتامعي والسيايس .هذه األحداث

يمكن أن تكون مصدا ًقا لعنوان «أيام ال ّله» الوارد يف القرآن الكريم.

بارزا من بني تلك األحداث،
ويمكننا ـ بكل ثقة ـ أن َن ُعدَّ «يوم عاشوراء» مصدا ًقا ً

وذلك ملا حتفل به هذه احلادثة من دروس وعرب وقيم لألمة ومجاهريها الواسعة.

((( جعفر السبحاني ،البدعة مفهومها ،حدها وآثارها1416 ،ﻫ( ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق،)E
ص.138
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«عا�شوراء» م�صطلح �إ�سالمي

يشري بعض علامء اللغة إىل أن مصطلح «عاشوراء» مصطلح إسالمي مل يكن يف

سمي يف اإلسالم ومل يعرف يف
اجلاهلية .هذا ما أكّده ابن دريد يف اجلمهرة :عاشوراء يوم ّ

اجلاهلية(((.

املحرم ،وال يطلق عىل أي يوم عارش من أي شهر غري
و ُي ْق َصد به اليوم العارش من
ّ

املحرم.
ّ

وهناك من يرى أنه ـ كمصطلح ـ كان متداولاً قبل اإلسالم ،ويروون يف ذلك

بعض الروايات يف صحيحي البخاري ومسلم ،فقد جاء فيهام ـ واللفظ للبخاري ـ عن
ابن عباس Lقولهَ :ق ِدم النبي Aاملدينة ،فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ،فقال:

نجى ال ّله بني إرسائيل من عدوهم ،فصامه
«ما هذا؟» قالوا :هذا يو ٌم
صالح ،هذا يوم ّ
ٌ

موسى .قال« :فأنا أحق بموسى منكم» .فصامه وأمر بصيامه((( .ويف مسلم« :نحن أحق
بموسى منكم» فأمر بصيامه(((.

وجاء عن عائشة أهنا قالت« :كان رسول ال ّله Aأمر بصيام يوم عاشوراء ،فلام ُفرض

رمضان ،كان من شاء صام ،ومن شاء أفطر»(((.

كان ذلك قبل فرض صيام شهر رمضان ،فلماّ ُف ِرض صيام شهر رمضان أصبح صوم
مفروضا عىل املسلمني ،وإنام عدُّ وه مستح ًبا.
يوم عاشوراء ليس
ً
ولك ّن مدرسة أهل البيت Bتتحفظ عىل هذه األحاديث من ناحية السند ،وتناقش

أيضا يف املضمون ،وقد قام الشيخ نجم الدين الطبيس بإحصائها ومناقشة متنها وسندها
ً
((( الجمهرة في لغة العرب .باب (ع ش ر).
((( محمد بن إسماعيل البخاري .صحيح البخاري ،ج ،1الطبعة األولى1999م( ،بيروت :دار الكتب
العلمية) ،ص ،492حديث.2004
((( صحيح مسلم .باب (صوم يوم عاشوراء) ،ص ،571حديث.1130
((( المصدر السابق ،حديث.2001
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مصطلحا
يف كتابه (صوم عاشوراء)((( ،وتذهب هذه املدرسة إىل أن هذا املصطلح يظل
ً
إسالم ًّيا تعارف املسلمون عليه بسبب الواقعة التي حصلت فيه باستشهاد اإلمام
احلسني Eيف ذلك اليوم.

التعتيم على واقعة «عا�شوراء»

حينام نقرأ التاريخ نجد أن بني أم ّية كانوا يريدون التعتيم عىل هذه احلادثة ،لينسى

الناس ما حصل ألهل البيت Bيف كربالء ،ومن أجل ذلك كانوا يعلنون ذلك اليوم

عيدً ا ويوم فرح ورسور ،وهذا ما نجد اإلشارة إليه يف إحدى فقرات الزيارة الواردة عن
َت بِ ِه بنُو أمي َة وابن ِ
آك َل ِة
اإلمام الباقر ،Eحيث يقول فيهاَ ...« :ال ّل ُه َّم إن هذا َي ْو ٌم َتبرََّ ك ْ َ َ َّ َ ْ ُ
ِ
األكباد »(((.
وورد يف كتب التاريخ ـ كام ينقل أبو الرحيان البريوين يف اآلثار الباقية« ،فأما بنو

أمية ،فقد لبسوا فيه ما جتدد ،وتز ّينوا ،واكتحلوا ،وع ّيدوا ،وأقاموا الوالئم والضيافات،

وأطعموا احلالوات والطيبات ،وجرى الرسم يف العامة عىل ذلك أيام ملكهم ،وبقي

فيهم بعد زواله عنهم»(((.

ورووا يف ذلك أحاديث وروايات موضوعة وجمعولة ،كام يشري ابن تيمية ،فيقول:

« ..وإظهار الفرح والرسور يوم عاشوراء ،وتوسيع النفقات فيه ،هو من البدع املحدثة،
املقابلة للرافضة» ،وأضاف ابن تيمية ..« :وقد ُو ِض َعت يف ذلك أحاديث مكذوبة يف
فضائل ما يصنع فيه ،من االغتسال واالكتحال إلخ  ،»...وقال ..« :وأحدث فيه بعض
الناس أشياء ،مستندة إىل أحاديث موضوعة ال أصل هلا ،مثل :فضل االغتسال فيه ،أو

((( نجم الدين الطبسي .صوم عاشوراء ،الطبعة األولى1423ﻫ ـ 2002م( ،بيروت :دار الوالء). ،
((( مفاتيح الجنان ،ص.555
((( جعفر مرتضى العاملي .المواسم والمراسم ،الطبعة الثانية1408ﻫ( ،طهران :معاونية العالقات العامة
في منظمة اإلعالم اإلسالمي) ،،ص.84
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التكحل ،أو املصافحة»(((.

ومن أمثلة هذه الروايات املوضوعة ما رووه عن ابن عباس Nيف تفسري قوله

َ َ
ُ
تعاىل{ :قال َم ْوع ُِدك ْم يَ ْو ُم

عاشوراء»(((.

ّ َ

الزينةِ}[سورة طه ،اآلية]59 :
ِ

قوله« :وكان يوم الزينة يوم

ولعل التفسري بيوم عاشوراء من البدع األموية وإعالمهم املضلل للتغطية عىل

اجلريمة الكربى التي صدرت منهم يف كربالء بحق سيد شباب أهل اجلنة وأهل بيت

الرسول Aوألجل التصغري من حجمها والتقليل من شأهنا.

وهذا ما أثبته العيني يف كتابه عمدة القاري ،حيث يقول :ما ورد يف صالة ليلة

عاشوراء ويوم عاشوراء ويف فضل الكحل يوم عاشوراء ال يصح ومن ذلك من اكتحل
باألثمد وهو حديث موضوع وضعه قتلة احلسني(((.

َ
أحاديث صحيحة يف مصادر املسلمني
ولكنّنا نجد يف قبال هذه األحاديث املوضوعة

باختالف مذاهبهم تبينّ اهتامم رسول ال ّله Aوإعالنه Aحلزنه وأمله ملا حيدث من بعده
لسبطه اإلمام احلسني Eيوم عاشوراء ،وهذا مروي يف املصادر الصحيحة املعتمدة عند

أهل السنة وبأسناد صحيحة عندهم.

من ذلك ما يذكره احلاكم النيسابوري يف املستدرك عىل الصحيحني عن أم الفضل

بنت احلارث ـ وهي لبابة زوج العباس بن عبد املطلب أول امرأة أسلمت يف مكّة بعد أم

املؤمنني خدجية Fـ تقول إهنا دخلت يو ًما عىل رسول ال ّله Aفقالت« :يا رسول ال ّله،

منكرا الليلة» ،قال« :ما هو؟» ،قالت« :إنه شديد» ،قال« :ما هو؟» ،قالت:
ً
إين رأيت حلماً
«رأيت كأن قطعة من جسدك ُق ِّط َعت ووضعت يف حجري» ،فقال رسول ال ّله« :Aرأيت
((( كتاب اقتضاء الصراط المستقيم .ص.300
((( إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي .تفسير ابن كثير ،ج ،3طبعة 1400ﻫ( ،حلب :مكتبة التراث
اإلسالمي) ،ص.156
((( صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة األموية .ص .123
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احلسني فكان يف
خريا ،تلد فاطمة ـ إن شاء ال ّله ـ غال ًما فيكون يف حجرك» فولدت فاطم ُة
َ
ً
حجري ،كام قال رسول ال ّله ،Aفدخلت يو ًما إىل رسول ال ّله Aفوضعته يف حجره ،ثم

حانت مني التفاتة ،فإذا عينا رسول ال ّله Aهتريقان من الدموع ،قالت :فقلت« :يا نبي
ال ّله ،بأيب أنت وأمي ،ما لك؟» قال« :أتاين جربئيل ـ عليه الصالة والسالم ـ فأخربين أن
أمتي ستقتل ابني هذا .فقلت« :هذا؟» فقال« :نعم» ،وأتاين برتبة من تربته محراء».
قال احلاكم :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه(((.

وأورد املحدث الشيخ حممد نارص الدين األلباين احلديث السابق يف سلسلة أحاديثه

الصحيحة حتت رقم  821وع ّلق عليه بقوله« :له شواهد عديدة تشهد لصحته ،منها :ما
عند أمحد بن حنبل ( )294/6حدثنا وكيع قال :حدثني عبد ال ّله بن سعيد عن أبيه عن
عيل
عيل البيت َم َلك مل يدخل ّ
عائشة أو أم سلمة ،أن النبي Aقال إلحدامها« :لقد دخل ّ
قبلها ،فقال يل« :إن ابنك هذا حسني مقتول ،وإن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتل

هبا» ،قال :فأخرج تربة محراء» .قال األلباين :وهذا إسناد صحيح عىل رشط الشيخني،

وقال اهليثمي (« :)187/9رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح»(((.

وأخرج اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ،حديث رقم  ،648بسنده عن عبد ال ّله

بن نجي ،عن أبيه ،أنه سار مع عيل ،وكان صاحب مطهرته ،فلام حاذى نينوى وهو
منطلق إىل صفني ،فنادى عيل :اصرب أبا عبد ال ّله ،اصرب أبا عبد ال ّله ،بشط الفرات ،قلت:

«وماذا؟» ،قال« :Eدخلت عىل النبي Aذات يوم وعيناه تفيضان ،قلت« :يا نبي ال ّله،
أأغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟» ،قال« :بل قام من عندي جربيل قبل ،فحدثني
أن احلسني يقتل بشط الفرات» ،قال :فقال« :هل لك إىل أن ُأشمك من تربته؟» قال:

((( محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين ،ج ،3الطبعة األولى1411ﻫ،
(بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص.194
((( محمد ناصر الدين األلباني ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،ج ،2الطبعة الرابعة5041ﻫ( ،بيروت:
المكتب اإلسالمي) ،ص.485
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قلت« :نعم» .فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها ،فلم أملك عيني أن فاضتا»(((.

يف هذه األحاديث وأمثاهلا ما ُّ
هيتم بيوم عاشوراء
يدل عىل أن رسول ال ّله Aكان ّ

واضحا لدى أمهات املؤمنني ولدى أصحابه وأهل بيته .ويف
كواقعة ،وهذا أمر كان ب ِّينًا
ً
نشك ُ
هذا يقول ابن ع ّباس« :ما كنّا ُّ
وأهل البيت متوافرون أن احلسني يقتل بالطف»(((.

كل هذا ُّ
يدل عىل أمهية الواقعة التي كان رسول ال ّله Aيذكّر هبا أصحابه وأهل بيته

قبل وقوعها بنصف قرن من الزمان.

بل هذا واضح من سرية أهل البيت Bحيث اختذوا هذا اليوم يوم حزن وبكاء ،روي

عن عبد ال ّله بن سنان قال  :دخلت عىل أيب عبد ال ّله Eيوم عاشوراء[ ،فألفيته كاسف
مم بكاؤك؟
اللون ظاهر احلزن] ،ودموعه تنحدر عن عينيه كاللؤلؤ املتساقط ،فقلت َّ :

فقالَ . :أو يف غفلة أنت؟ أما علمت أن احلسني Eأصيب يف مثل هذا اليوم(((؟

ماذا تم ّثل عا�شوراء في �ضمير الم�سلمين؟

عاشوراء كواقعة من أهم األحداث التي وقعت يف تاريخ األمة اإلسالمية مت ّثل لنا

مهمني ،مها:
أمرين ّ


عظمة املوقف املبدئي الذي وقفه سيد الشهداء اإلمام احلسني Eوأهل بيته
وأصحابه  ،Mإذ كانوا ق ّلة قليلة ،ولكنهم رضبوا أروع األمثلة يف الصمود
والثبات ،وااللتزام بالقيم ،والدفاع عن املبادئ ،واالعرتاض عىل الظلم

والفساد واالنحراف .ونحن حينام نتذكّر عاشوراء إنام نتذكّر هذه املواقف
العظيمة السامية الرائعة.

((( اإلمام أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،1الطبعة األولى9141ﻫ( ،بيروت :عالم
الكتب) ،ص.264
((( المستدرك على الصحيحين ،ج ،3ص ،197حديث.4826
((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة ،ج ،10الطبعة األولى1993م( ،بيروت :مؤسسة آل
البيت إلحياء التراث) ،ص 459حديث.13844
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بشاعة الظلم الذي وقع عىل أهل البيت Bوانتهاك حرمات ال ّله يف ذلك
اليوم.

فاإلمام احلسني Eمل يكن رجلاً عاد ًّيا ،وإنام له شخصيته ومكانته وموقعيته التي ال
ِ
يمض وقت طويل عىل وفاة رسول ال ّله ،Aالذي كان
جيهلها أحد من املسلمني .كام أنه مل
املسلمون يسمعون منه ويرون مواقفه التي يعبرّ فيها Aعن ح ّبه للحسني وانشداده له.
لقد قال رسول ال ّله Aعىل مرأى من الصحابة ومسمع منهم« :إن احلسن واحلسني

مها رحيانتاي من الدنيا»((( ،ويف صحيح البخاري يف باب مناقب املهاجرين وفضلهم عن

ابن عباس قال سمعت رسول ال ّله Aيقول« :مها رحيانتاي من الدنيا»(((.

ويف موضع آخر سمعوا قوله« :Aاحلسن واحلسني س ّيدا شباب أهل اجلنة ،وأبومها

خري منهام»(((.

وروى عبد ال ّله بن شداد عن أبيه قال :خرج علينا رسول ال ّله Aيف إحدى صاليت

العشى الظهر أو العرص وهو حامل حسن أو حسني فتقدم النبي Aفوضعه ثم كرب
للصالة فصىل فسجد بني ظهري صالته سجدة أطاهلا قال إين رفعت رأيس فإذا الصبي

عىل ظهر رسول ال ّله Aوهو ساجد فرجعت يف سجودي فلام قىض رسول ال ّله Aالصالة
قال الناس :يا رسول ال ّله إنك سجدت بني ظهري الصالة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه
قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك ،قال :كل ذلك مل يكن ولكن ابني ارحتلني فكرهت أن

أعجله حتى يقىض»(((.

وغريها من األحاديث التي كان يتذكّرها املسلمون ويرووهنا لبعضهم ويتناقلوهنا

فيام بينهم.

((( كنز العمال .ج ،12ص ،113حديث.34251
((( صحيح البخاري .باب مناقب المهاجرين وفضلهم ،ج ،4ص.217
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص ،182حديث.4779
((( مسند أحمد بن حنبل .ج ،8ص ،928حديث.28199
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عاشوراء من أيام هلل

املحرم من انتهاك للحرمات حد ًثا
لذلك ال يمكن عَدّ ما حصل يوم العارش من
ّ

عاد ًّيا ،بل جيب التأ ّمل فيه جيدً ا ،والوقوف عند حم ّطات هذه احلادثة لالستفادة من
أحداثها والدروس العظيمة التي جت ّلت فيها.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

كيف نحيي عاشوراء؟
خطبة الجمعة بتاريخ  9محرم 1429ﻫ

أخرج الرتمذي وأمحد بن حنبل وابن أيب شيبة واحلاكم يف املستدرك والبخاري يف

مرة قال« :قال رسول ال ّله :Aحسني منّي وأنا من حسني،
األدب املفرد عن يعىل بن ّ

أحب حسينًا»(((.
أحب ال ّله من ّ
َّ

هذا احلديث وأمثاله أحاديث كثرية تناقلها الصحابة وأمهات املؤمنني عن رسول

ال ّله Aيف حق ولده احلسني ،وتوضح بعض األحاديث كيف أن رسول ال ّله Aكان

حيدّ ث األ ّمة عن مقتل حبيبه احلسني ،وهو يبكي والدموع تسيل من عينيه ،مما ّ
يدل عىل أن
رسول ال ّله Aكان يريد اهتامم األ ّمة هبذه احلادثة ،لذلك نحن نحتفي بذكرى عاشوراء
مزقت قلب رسول ال ّله Aقبل وقوعها بأكثر من نصف قرن.
التي ّ

الح�سين ي�سيطر على القلوب

اإلمام احلسني Eسيطر وهيمن عىل القلوب ،حتّى إنه ليمكن القول إنه ليست

هناك شخصية جتيش هلا املشاعر والعواطف كشخصية أيب عبد ال ّله احلسني ،Eوهذا

أمر طبيعي ،ألسباب كثرية ،منها:

ّأولاً  :ما سمعه األصحاب من جدّ ه رسول ال ّله Aوهو يتحدّ ث عنه ،ويشيد بفضله،
ويكفي أنه Aيقول يف ح ّقه« :حسني منّي وأنا من حسني ،أحب ال ّله من أحب حسينًا».

((( سنن الترمذي .ج ،5ص .323
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إذ َي ُعدُّ ه جز ًءا منه ،ويعدُّ حم ّبته عالم ًة ورش ًطا ملحبته ،وكذلك يطلب من ال ّله أن حيب من
حيب احلسني ،ولذلك نجد يف موارد كثرية ُيظهر فيها الصحابة املح ّبة والتقدير للحسني.

من ذلك ما جاء عن ابن كثري((( أن احلسنني Eكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس

حيطموهنام مما يزدمحون عليهام للسالم عليهام.

يمر من املسلمني ويرى احلسنني
وكان احلسنان يذهبان إىل احلج مش ًيا ،فكل من ّ

ماشيني ينزل ويميش مليش احلسنني ،حتى شق امليش عىل كثري من احلجاج فتحدثوا مع أحد
أعالم الصحابة ،وطلبوا منه أن يعرض عليهام الركوب أو التنكب عن الطريق ،فعرض

عليهام ذلك ،فقاال« :ال نركب ولكن نتنكب عن الطريق» ،وسلكا طري ًقا آخر(((.

وتقول كتب السري كام ورد يف اإلصابة((( عن اإلمام احلسني Eأنه دخل مسجد

جده رسول ال ّله Aوهو صغري يقول« :أتيت عمر وهو خيطب عىل املنرب ،فصعدت إليه،
فقلت« :انزل عن منرب أيب واذهب إىل منرب أبيك» .فقال عمر« :مل يكن أليب منرب» ،وأخذين

حص بيدي ،فلام نزل انطلق يب إىل منزله ،فقال يلَ « :م ْن َع َّل َ
مك؟»
فأجلسني معه أقلب ىً

قلت« :وال ّله ما ع َّل َمني أحد».

أيضا أن عمر قال لإلمام احلسني« :إنام أنبت ما ترى يف رؤوسنا ال ّله،
ويف اإلصابة ً

ثم أنتم»(((.

وينقل عن عبد ال ّله بن عباس الصحايب اجلليل Nأنه كان إذا خرج احلسن

واحلسني Cهيأ هلام الراحلة ،وساعدمها يف الركوب وأعاهنام عىل لباسهام .فقيل له يف ذلك:

«أنت أكرب منهام ،متسك هلام ،وتسوي عليهام» ،فزجر السائل قائلاً « :يا لكعَ ،أو تدري َمن
وأسوي
عيل أن أمسك هلام الركاب
ِّ
هذان؟ هذان ابنا رسول ال ّلهَ ،أ َو ليس مما أنعم ال ّله به َّ
((( البداية والنهاية .ج ،8ص .39
((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،1ص.106
((( اإلصابة في تمييز الصحابة .ابن حجر العسقالني ،ج  ،2ص .69
((( تهذيب التهذيب البن حجر .ج ،2ص.300
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عليهام الثياب»(((.

وهذا أبو هريرة حيتفي باإلمام احلسني ،كام جاء عن أيب املهزم ،قال« :كنا مع جنازة

امرأة ومعنا أبو هريرة فجيء بجنازة رجل ،فجعله بينه وبني املرأة فصىل عليهام ،فلام أقبلنا

أعيا احلسني فقعد يف الطريق ،فجعل أبو هريرة ينفض الرتاب عن قدميه بطرف ثوبه،
فقال احلسني« :يا أبا هريرة ،وأنت تفعل هذا؟ قال أبو هريرة« :دعني فوال ّله لو يعلم

الناس منك ما أعلم حلملوك عىل رقاهبم»(((.

ويف حادثة ثالثة تروهيا لنا املصادر التارخيية ،عن رجاء بن ربيعة قال« :كنت يف مسجد

رسول ال ّله Aإذ مر احلسني بن عيل فسلم فرد عليه القوم السالم ،وسكت عبد ال ّله بن
عمرو ،ثم رفع ابن عمرو صوته بعدما سكت القوم ،فقال« :وعليك السالم ورمحة ال ّله

وبركاته» ،ثم أقبل عىل القوم فقال« :أال أخربكم بأحب أهل األرض إىل أهل السامء؟»
قالوا« :بىل» ،قال« :هو هذا املايش» ـ وأشار إىل احلسني ـ»(((.

هذه احلفاوة من األصحاب ومن املسلمني باإلمام احلسني Eإنام كانت من األحاديث

خاصة.
حق احلسنني ،ويف ّ
التي سمعوها من جدّ ه رسول ال ّله Aيف ّ
حق احلسني ّ

ثان ًيا :شخصية اإلمام احلسني يف فضله وعلمه وعبادته وأخالقه ،هذه الشخصية

التي أرست النفوس والقلوب.

لقد سجل التاريخ كلامت املدح والثناء عىل شخصية اإلمام Eمن قبل كثري من

الصحابة والتابعني عرب العصور.

ثال ًثا :شهادته Eيف حادثة كربالء بام تضمنته من بسالة وشجاعة وبام اكتنفته من

مأساة مفجعة .ويف ذلك يقول سيد قطب يف تفسريه يف ظالل القرآن يف تفسري سورة
((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،1ص.106
((( تاريخ اإلسالم للذهبي .ج ،5ص.102
((( أسد الغابة .ج ،3ص.235
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غافر« :واحلسني ـ رضوان ال ّله عليه ـ وهو يستشهد يف تلك الصورة العظيمة من جانب،

نرصا أم هزيمة؟ يف الصورة الظاهرة وباملقياس الصغري
املفجعة من جانب ،أكانت هذه ً
نرصا .فام من شهيد
كانت هزيمة .فأما يف احلقيقة اخلالصة وباملقياس الكبري فقد كانت ً
يف األرض هتتز له اجلوانح باحلب والعطف وهتفو له القلوب وجتيش بالغرية والفداء

كاحلسني رضوان ال ّله عليه ،يستوي يف هذا املتشيعون وغري املتشيعني من املسلمني وكثري

من غري املسلمني»(((.

كربالء حدث �إن�ساني عظيم

قضية كربالء ليست قضية بسيطة أو عادية ،ففي التاريخ اإلسالمي واإلنساين

كثري من األحداث ،لكنّه يمكن القول ـ برضس قاطع ـ إنه ليست هناك حادثة وقضية
توازي حادثة كربالء ،فليس هناك حادثة مستقبلية حتدّ ث عنها رسول ال ّله Aباالهتامم

الذي حتدّ ث به عن واقعة كربالء ،فهناك روايات كثرية تنقلها أ ّمهات املؤمنني كأم سلمة

وعائشة ،وكذلك يروهيا مجع من الصحابة كأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وعبد ال ّله
بن عباس وأنس بن مالك وأمثاهلم ،كلهم ينقلون أهنم رأوا رسول ال ّله ٍ
باك ،فيسألونه:
ّ
عيل
عيل البيت َم َلك مل يدخل َّ
«ما الذي يبكيك يا رسول ال ّله؟» فيجيبهم« :Aلقد دخل َّ
قبلها(((ـ ويف بعض الروايات أتاين جربيل((( ،ويف بعضها هبط َّ
عيل ملك املطر((( ـ فقال
يل :إن ابنك هذا – حسني  -مقتول ،وإن شئت أريتك من تربة األرض التي يقتل هبا،

قال :فأخرج تربة محراء» ،ويف بعض الروايات أن الرسول Aأراهم هذه الرتبة((( ،وهذه
((( في ظالل القرآن .ج ،5ص ،3086تفسير سورة غافر آية .51
((( مسند اإلمام احمد .ج ،6ص.294
((( المستدرك على الصحيحين .ج ،3ص.177
((( مسند اإلمام أحمد .ج ،6ص.294
((( مجمع الزوائد ل ّلهيثمي .ج ،9ص.187
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الروايات موجودة يف كتب الفريقني الشيعة والسنة.

وتروي بعض املصادر احلديثية عن أم سلمة أهنا احتفظت بتلك الرتبة التي قال هلا
ِ
رأيت هذه الرتبة وقد فاضت د ًما عبي ًطا فاعلمي أن حسينًا قد
رسول ال ّله Aعنها« :إذا
املحرم نائمة فانتبهت من النوم فزعة مرعوبة،
قتل» ،وأهنا كانت ظهر اليوم العارش من
ّ
ِ
أرعبك يا أم املؤمنني؟» قالت« :رأيت رسول ال ّله Aيف املنام وعىل رأسه
فسئلت« :ما
شهدت قتل احلسني آن ًفا»((( ،فبادرت أم
وحليته الرتاب فقلت مالك يا رسول ال ّله؟ قال:
ُ

سلمة إىل تلك القارورة التي حتتفظ فيها برتبة كربالء فرأهتا وقد فاضت د ًما عبي ًطا.

املحرم ،فانتبه وهو فزع،
وعن عبد ال ّله بن ع ّباس أنه كان نائماً ظهر اليوم العارش من ّ
فسئل عن ذلك ،فقال« :رأيت النبي Aفيام يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث
أغرب بيده قارورة فيها دم فقلت« :بأيب أنت وأمي يا رسول ال ّله ،ما هذا؟» قال« :هذا
دم احلسني وأصحابه مل أزل التقطه منذ اليوم فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل يف ذلك

اليوم»(((.

هذه األحاديث والروايات ُّ
تدل داللة واضحة عىل أن حادثة كربالء ليست حادثة

عادية ،كام أن أي إنسان ـ مهام كان رأيه ودينه ـ إذا تأمل أحداثها ال يملك إالّ أن يتفاعل
مع هذه احلادثة املأساوية املفجعة.

وسجلت
تتضمن البطولة والصمود ،فتلك الفئة املحدودة قاومت
ألن حادثة كربالء
ّ
ّ

يف التاريخ أروع صفحات الصمود والتضحية ،ومن جانب آخر كانت فيها مأساة عظيمة

مؤملة ،ومل َّ
حتل هذه املأساة بشخص عادي ،بل هو ابن رسول ال ّله Aوس ّيد شباب أهل
اجلنّة ،فقد جاء يف احلديث« :احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة»((( ،ومل يقترص األمر

((( سنن الترمذي .ج  ،5ص .323
((( مسند اإلمام أحمد .ج ،1ص.283
((( سلسلة األحاديث الصحيحة .ج ،2ص ،438حديث.769
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عليه وإنام تعدّ اه إىل أطفاله ونسائه وعائلته ،وتطاولت أيدي اإلجرام إىل جسمه الرشيف
بعد مقتله.

لقد سحقوا ج ّثته Eبحوافر اخليول ،وسلبوا كل ما عىل جسده ،فنهبوا قميصه

ورساويله وقلنسوته وهنبوا حتّى عاممته ،لدرجة أن بجدلاً الكلبي جاء ليبحث عماّ يسلبه
فلم جيد سوى خات ٍم يف خنرص يده ،Eفعالج حتّى ينتزعه فوجد الدماء وقد بنت عىل
خنجرا وقطع خنرص اإلمام(((؟!
اخلاتم ،فخيش أن يقيض وقتًا يف إخراجه ،فأخذ
ً

أمرا هبذه الوحشية واإلجرام مل يسبق أن حدث يف التاريخ اإلنساين لشخص
إن ً

بمكانة اإلمام احلسني.E

إن استشهاده Eهبذه الطريقة املأساوية واملؤ ّثرة من األسباب التي خ ّلدت ذكراه

ومعه هذه احلادثة.

مدر�ستان في التعامل مع عا�شوراء

ال أحد من املسلمني جيهل قدر احلسني ،أو ال حيزنه قتل احلسني ،أو يرىض عماّ حصل
للحسني ،Eفهذا أمر نقطع به ،ولكن درجة االهتامم تتفاوت ،وهذا التفاوت يف التعامل
مع هذه احلادثة و ّلد وجود مدرستني:

المدر�سة الأولى

تقوم عىل أساس التغايض عن هذه احلادثة ،فنجدها عند البحث التارخيي تدين

قتل احلسني ،وتبدي التأسف ملقتله ،وال تقبل بذلك ،ولك ّن أتباع هذه املدرسة يرون أنه
ال داعي للوقوف عند هذه احلادثة طويلاً  ،ويف بعض األحيان حياولون تعويم املسؤول

حتمل املسؤولية ،كقول ابن تيمية« :يزيد مل يأمر بقتل
عنها ،فيربئون يزيد بن معاوية من ّ
((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار ،ج ،45الطبعة الثالثة 1403ﻫ( ،بيروت :دار إحياء التراث
اإلسالمي) ص.57
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احلسني باتفاق أهل النقل»((( ،أو يشيعون أنه ما كان يريد أن يقتل احلسني ،Eوأنه

ف فردي من ابن زياد((( ،والبعض من أتباع هذه املدرسة يربئ ساحة عبيد ال ّله بن
ترص ٌ
ّ
وأخريا نجد من يربئ عمر بن سعد ،كالعجيل
زياد ،ويلقي بالالئمة عىل عمر بن سعد،
ً

يف معرفة الرجال((( ،حيث يقول« :كان أمري اجليش ومل يبارش قتله» ،أو يتّهم أهل الكوفة
تكفريا
فريوجون بأن الشيعة يبكون عىل احلسني
وأهل العراق ،الذين هم من الشيعةّ ،
ً
عن ذنبهم بقتله وخذالنه ،وهذا ك ّله تعويم للمسؤولية وكأن القاتل جمهول ،بينام القضية
واضحة يف مجيع املصادر التارخيية.

وهذه املدرسة يمكن عَدُّ ها امتدا ًدا ملا كانت تشيعه السلطات األموية وبعد ذلك

الع ّباسية.

حيث كانت هذه السلطات تريد التغطية عىل هذه اجلريمة النكراء والتعتيم عليها،

ألنه ليس يف مصلحة األمويني إثارة حادثة استشهاد اإلمام احلسني Eوإشهارها ،بل

إن التاريخ ينقل كيف كان األمويون حياولون حتويل يوم عاشوراء إىل يوم عيد وفرح،
وخاصة يف زمن عبد امللك بن مروان((( ،حيث ظهرت هذه احلالة ِ
بشك ٍ
ْل واضح.
ّ
ونجد يف الزيارة الواردة عن اإلمام الباقر Eما يشري إىل هذا املعنى ،يقول:E
ربكت به بنو أمية وابن آكلة األكباد»(((.
هم إن هذا يوم ت ّ
«ال ّل ّ

ويقول الشيخ القرضاوي« :رأينا أكثر بالد املسلمني حيتفلون بيوم عاشوراء يذبحون

الذبائح ويعتربونه عيدً ا أو موسماً يوسعون فيه عىل األهل والعيال اعتام ًدا عىل حديث
ضعيف ،بل موضوع يف رأي ابن تيمية وغريه ،وهو احلديث املشهور عىل األلسنة« :من
((( منهاج السنة .ج ،2ص.225
((( أنيس زكريا .الدولة األموية في الشام ،ص.58
((( ج ،2ص ،166رقم.1343
((( الشيخ عباس القمي ،الكنى واأللقاب ،ج ،2ص.385
((( بحار األنوار .ج ،98ص.295
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أوسع عىل عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع ال ّله عليه سائر سنته» .قال املنذري« :رواه

البيهقي وغريه من طرق عن مجاعة من الصحابة» ،وقال البيهقي« :هذه األسانيد وإن
كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إىل بعض أخذت قوة».

وقال القرضاوي« :ويف هذا القول نظر ،وقد جزم ابن اجلوزي وابن تيمية يف منهاج

السنة وغريمها أن احلديث موضوع .وحاول الطرباين وغريه الدفاع عنه و إثبات حسنه

يعز عليهم أن حيكموا بالوضع عىل حديث ،والذي يرتجح
لغريه! وكثري من املتأخرين ُّ
يل أن احلديث مما وضعه بعض اجلهال من أهل السنة يف الرد عىل مبالغات الشيعة يف

جعل يوم عاشوراء يوم حزن وحداد فجعله هؤالء يوم اكتحال و اغتسال وتوسعة عىل

العيال»(((.

هذه احلالة االحتفالية بيوم عاشوراء كعيد انتهت ولكن آثارها بقيت ،هناك بعض

املسلمني يف بلدان خمتلفة لدهيم عادات يوم عاشوراء ،واهتاممات مع ّينة ،فيوملون يف هذا

اخلاصة به وال يعلمون اخللفية التارخيية لذلك ،إهنا
اليوم ويصنعون بعض احللويات
ّ
رواسب الثقافة األموية ،ومن آثار النهج السلطوي الذي كان يريد التعتيم عىل قضية أيب

عبد ال ّله احلسني ،Eونجد هذا حتّى يف املجتمعات اإلسالمية التي تك ّن املحبة واملو ّدة
لإلمام احلسني وتظهر احلب له ،كاملجتمع املرصي الذي يظهر الكثري من مظاهر احلب

أليب عبد ال ّله احلسني ،كام يظهر ذلك يف صعيد مرص والقاهرة حيث يقيمون االحتفاالت
كثريا بإقامة
الكبرية والواسعة يوم ميالد اإلمام احلسني ،Eولك ّن هذا الشعب ال ّ
هيتم ً
ذكرى استشهاده ،وهذا كله من تأثري تلك الثقافة التي كانت تريد التعتيم عىل قضية

كربالء.

المدر�سة الثانية

يف مقابل هذه املدرسة هناك مدرسة أخرى تعطي هذه احلادثة ح ّقها من االهتامم،
((( يوسف القرضاوي ،كيف نتعامل مع السنة النبوية ،ص.79
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ٍ
تناس
وترص عىل إحيائها ،واالهتامم واالحتفاء هبا ،وترفض هذه املدرسة أن يكون هناك
ّ
لقضية اإلمام احلسني ،وهذه هي مدرسة أهل البيت.B

فأئمة أهل البيت Bبعد استشهاد اإلمام احلسني Eبد ًءا من اإلمام زين العابدين

عيل بن احلسني كانوا حيرصون ويؤكدون عىل إحياء هذه املناسبة وهذه الذكرى.

فعن اإلمام أبى جعفر الباقر« :Eثم ليندب احلسني ويبكيه ـ إىل أن يقول ـ وليعز

بعضا بمصاهبم باحلسني»(((.
بعضهم ً

وعن اإلمام الرضا« :Eمن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه جعل ال ّله يوم

القيامة يوم فرحه ورسوره وقرت بنا يف اجلنة عينه»(((.

كذلك ورد احلث من أئمة أهل البيت Bعىل إقامة العزاء هلذه املصيبة العظيمة ،ومن

ذلك ما جاء يف استحباب البكاء لقتل احلسني وما أصاب أهل البيت Bيوم عاشوراء
واختاذه يوم مصيبة.

ورد عن اإلمام عيل بن موسى الرضا« :Eكان أيب Eإذا دخل شهر املحرم ال يرى

ضاحكًا ،وكانت الكآبة تغلب عليه حتى متيض عرشة أيام ،فإذا كان يوم العارش كان ذلك
اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه» ،ويقول« :هو اليوم الذي قتل فيه احلسني.»E

هيتمون هبذه الذكرى
وهذا ما تشهده املجتمعات املوالية ألهل البيت ،Bحيث ّ

ويع ّظموهنا ،وذلك التزا ًما منهم بتوجيهات أهل البيت ،Bفبالنسبة لنا هذه سنّة حسنة
وليست بدعة ،ألنّنا نعدها جتسيدً ا لعناوين إسالمية ،وجتسيدُ العنوان اإلسالمي ليس
َ َ
بدعة ،فنحن نعد ذلك جتسيدً ا ألمر ال ّله تعاىل يف تعظيم الشعائر ،يقول تعاىل{ :ذل ِك َو َمن
َْ َ ُْ ُ
ُ َ ّ ْ َ َ َ هّ َ َّ َ
وب} ،كام أننا نجد ذلك جتسيدً ا للتذكري بأ ّيام ال ّله،
يع ِظم شعائِر اللِ فإِنها مِن تقوى القل ِ
َ َ ّ ْ ُ ْ َ َّ ِ هّ
اللِ} ،ونجده مصدا ًقا من مصاديق إظهار املو ّدة لقربى
يقول سبحانه{ :وذكِرهم بِأيام

((( وسائل الشيعة .ج ،14ص ،509حديث.19709
((( بحار األنوار .ج ،95ص.344
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َ

َ

َّ ْ

ْ

ُ
ُ
ُ
ك ْم َعليْهِ أ ْج ًرا إِال ال َم َو َّدةَ يِف الق ْرب} ،وهذه
رسول ال ّله ،Aيقول تعاىل{ :قل ال أ ْسأل

مجيعها عناوين إسالمية ،وتطبيق القاعدة عىل املصاديق اخلارجية ليس بدعة.

كام أنّنا نعد كالم أئمة أهل البيت Bرش ًعا متب ًعا ،ألهنم ينقلون عن جدّ هم رسول

ال ّله ،Aكام قال اإلمام الصادق« :Eحديثي حديث أيب ،وحديث أيب حديث جدّ ي،
وحديث جدّ ي عن أبيه عن جدّ ه عن رسول ال ّله.(((»A

حر يف رأيه ،ومن املفرتض أن يظل هذا يف حدود
وإذا كان هناك من له رأي آخر فهو ّ

وحرية الطرف اآلخر ،فنحن بحاجة
اختالف الرأي ،وال يصح أن يصادر طرف رأي ّ
مفتوحا،
بحرية الرأي اآلخر ،وقبول نتائج االجتهاد ما دام باب االجتهاد
ً
إىل االعرتاف ّ
و«للمجتهد ـ إن أصاب ـ أجران ،وإن أخطأ أجر» ،فهذا اجتهاد وكل يعمل باجتهاده،

وال داعي لإلنكار عند اختالف االجتهاد.

�أجواء الفتنة الطائفية

وهنا ال بدَّ أن نقف عند موضوع إحياء هذه الذكرى ،وعند األجواء التي تريد بعض

احلساسة
األطراف أن متألها بالشحن الطائفي ،والتعبئة املذهبية،
ّ
وخاصة يف هذه املرحلة ّ

من تاريخ األ ّمة.

لقد كان التفاؤل يعمر قلوبنا وقلوب كل الواعني واملخلصني ،بأن األمة قد قطعت

شو ًطا ج ّيدً ا عىل طريق الوحدة ،وأهنا جتاوزت العصبيات واخلالفات املذهبية ،والتعبئة..
والتعبئة املضا ّدة ،هذا التفاؤل واألمل أثارته مبادرات كثرية يف الداخل واخلارج ،من خالل
ما ُع ِقدَ من مؤمترات للتقارب بني املذاهب اإلسالمية يف خمتلف بلدان املسلمني ،وما أقيم
من مؤسسات ،وما وضع من كتب وأبحاث ،وطرح من حمارضات هبذا اخلصوص.

قمة
ثم كانت ّ
ويف اململكة العربية السعودية كانت مبادرة ط ّيبة باجتاه احلوار الوطنيّ ،

((( الكافي ،ج ،1باب التقليد ،حديث  ،14ص .53
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مكّة االستثنائية التي صدر عنها (بالغ مكة املكرمة)((( حيث شاركت فيها كل الدول

اإلسالمية ،وتم اإلعداد اجل ّيد هلا بحضور أكثر من مئة عامل ومفكّر من بلدان املسلمني،
فقدّ موا توصيات إىل القادة ،وتم إقرار هذه التوصيات ،وكانت تنص عىل االعرتاف
باملذاهب اإلسالمية ،وعىل رضورة أن يتفاعل املسلمون وأن يتعاونوا فيام بينهم ،وعىل
رفض التكفري ،ووقف املهاترات بني األطراف ،وعىل الدعوة إىل الوحدة والتقارب.

متر
هذا ك ّله أشاع األمل والتفاؤل يف النفوس ،ولكنّنا مع األسف نلحظ أن املسرية ّ
متطرفة متشنّجة متأل األجواء،
هذه األيام بيشء من االنتكاسة ،حيث بدأت أصوات
ّ
وتعكّر صفو الو ّد بني املسلمني ،وكأنّنا نعود للمر ّبع األول.

قد ال نحتاج إىل مزيد من التأ ّمل ،فالقضية واضحة ،حيث حدث كل هذا بعد أن

اهتز كيان إرسائيل عىل يد املقاومة اللبنانية ،ونحن نرى تداعيات هذا االهتزاز ونلحظها
ّ
كل يوم داخل إرسائيل ،اهتزازات سياسية واجتامعية ،ونموذجها األبرز تقرير جلنة
فينوغراد ،التي شكلت من جلان الكنيست اإلرسائييل لبحث أسباب الفشل يف حرب

متوز عىل لبنان.

وقد أصبحت الدولة العربية بفعل هذه االهتزازات ومرشوعها الصهيوين يف خطر.
وقد هال الشياطني وأعداء األمة املستكربين هذا األمر ،فأصبحوا خيططون ويعملون

من أجل إعادة األمة إىل حالة الفتنة الداخلية ،وتأجيج الرصاع والفتن ،وكأن مشكلتنا
ليست إرسائيل ،وال اهليمنة األمريكية ،وال اإلساءات التي حتصل اجتاه نبينا حممد ،Aبل
أصبحت املشكلة خطر السنة عىل الشيعة ،وخطر الشيعة عىل السنة.

نحمل األعداء كل املسؤولية ،فأرضيتنا كانت مهيأة
بطبيعة احلال ال يمكننا أن ّ

ومستعدّ ة ملثل هذه األمور ،فمماّ يؤسف له أن جمتمعاتنا العربية هي من بني أكثر املجتمعات
التمزق يف العامل ،فمعظم املجتمعات يف العامل وصلت إىل ٍّ
حل خلالفاهتا،
التي تعيش حال ّ
((( انعقد المؤتمر في 1426/11/6-5ﻫ الموافق2005/12/8-7م.
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فاتفقت عىل دستور وقانون يرجع إليه ،وإىل تداول سلمي للسلطة ،وعىل أنظمة عادلة

تدير شؤوهنم وأمورهم ،لك ّن جمتمعاتنا العربية ال تزال تعيش هذه احلاالت املؤملة من
التمزق والتشتت.
ّ

بدئًا بالعراق التي تعيش أوضا ًعا مؤملة ،وأو ّد أن أؤكد يف مسألة املوضوع العراقي إىل

أن ما حيصل هناك ال يمت بصلة إىل احلالة املذهبية والرصاع املذهبي ،فال يوجد طرف يف

العراق يقاتل من أجل عقيدته ،وإنام كل طرف يقاتل من أجل وجوده كجامعة وطائفة،
لتنال هذه الطائفة حقوقها السياسية يف املناصب واملواقع ،فهو رصاع سيايس عىل األدوار

واحلصص واملواقع ،كام أننا ال نسمع أن يف العراق اختال ًفا عىل هذه الفكرة أو عىل هذه
العقيدة أو هذا الرأي ،وإنام الرصاع يرتكّز عىل املواقع السياسية ،وهذه مشكلة تعيشها
جمتمعاتنا العربية يف كل مكان ،وإنام يستعمل املذهب والطائفة يف العراق كعنوان فقط.

ومما يدلل عىل ذلك أن بلدانًا عربية ال يوجد فيها تنوع مذهبي ومع ذلك نجد فيها

حرو ًبا ورصاعات ال تنتهي ،ومن أبرز هذه املناطق :منطقة دار فور يف السودان.

فدارفور كانت سلطنة مستق ّلة عند قيام احلرب العاملية األوىل ،ولكنها وقفت

مع الدولة العثامنية ،فانتقم منها الربيطانيون فيام بعد وأضافوها إىل السودان ،وأمهلوا

تنميتها.

مساحتها 500 :ألف كلم ،2وسكاهنا يزيدون عىل ستة ( )6ماليني نسمة.

هذه املقاطعة السودانية تعيش حر ًبا أهلية منذ مخس سنوات ،وحتاول األمم املتحدة

أن ّ
تتدخل وكذلك قوات االحتاد اإلفريقي ،واإلحصائيات تذكر أن ضحايا هذه احلرب
مرشد .واملاليني األربعة الباقية يعيشون
بلغ أكثر من  200ألف قتيل ،وأكثر من مليوين ّ
عىل اإلغاثة الدولية كل ًّيا أو جزئ ًّيا.

كام تشري التقارير إىل أن قرى بكاملها قد أحرقت بسبب األوضاع املتأزمة ،باإلضافة

إىل انتشار حاالت اجلريمة واالغتصاب واخلطف.
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إن أهل دار فور مجيعهم ينتمون إىل قبائل عربية ،بعضها ترجع يف جذورها إىل أصول

عربية وأخرى إىل أصول إفريقية ،وكلهم مسلمون ينتمون إىل املذهب املالكي ،أي إهنم

من أهل السنة واجلامعة ،ومع ذلك نرى رحى هذه احلرب التي مل تتوقف منذ أكثر من

مخس سنوات.

املتجمعات العربية ،حيث حيكمها
املشكلة هي يف عدم القدرة عىل التوافق داخل
ّ

خلل يف العالقات بني األطراف.

وهذا أمر نجده كذلك يف الصومال ،فهذه الدولة تعدُّ من الدول القالئل املتجانسة

تنوع عرقي وقومي ،ومخسة باملئة منها فقط متجانسة،
سكّان ًّيا ،فكل دول العامل فيها ّ
والصومال تعدُّ إحدى هذه الدول القليلة املتجانسة ،ألن الشعب الصومايل ينتمي إىل
عرق واحد ،وقومية واحدة ،ودين واحد ،ومذهب واحد ،فالصوماليون كلهم عرب

مسلمون من أتباع املذهب الشافعي.

التمزق واحلروب
ولكن الشعب الصومايل له اآلن أكثر من  30سنة يعيش حالة
ّ

الداخلية التي أسقطت الدولة ،ومل تقم هلا قائمة منذ سنة  1991م ،وهذا جيري يف بلد ال

تنو ًعا مذهب ًّيا وال عرق ًّيا.
يعيش ّ

ويف أفغانستان مل يكن الرصاع فيها بني سنة وشيعة ،فبعد انتهاء االحتالل الرويس

حكم املجاهدون ،وهم يف األساس من أهل السنة واجلامعة ،ثم قامت عليهم حركة
طالبان ـ وهم من أهل السنة واجلامعة ،وحكمت أفغانستان ،وبعد ذلك حتالفت أحزاب
املجاهدين :حلف الشامل مع األمريكيني والقوى الغربية وأسقطوا حركة طالبان،

وتفجر مراكز ومناطق ألهل السنة واجلامعة ،ففي
تتحرك
ّ
واآلن تقوم طالبان من جديد ّ
دائرا بني السنة والشيعة.
أفغانستان الرصاع ليس ً

تتمزق له قلوبنا ،فهذا الشعب الفلسطيني
وما نراه اليوم يف فلسطني ،وهو أمر ّ

املظلوم الذي تحُ تل أراضيه ،تدور عليها رصاعات بني فصائله املختلفة ،من خطف وقتل
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واستعامل للسالح وأجواء متشنّجة ،وهي رصاعات ليست بني السنة والشيعة.

التنوع
هذا كله يعني أن الرصاعات املوجودة يف جمتمعاتنا العربية هلا جذور غري مسألة ّ

املذهبي ،فنحن كأفراد وفئات يف هذه املجتمعات نعيش خللاً يف العالقات ،وهناك افتقاد

للنظام العادل الذي يتمتّع اجلميع فيه بحقوق مواطنة متساوية.

ماذا ن�ستفيد من عا�شوراء؟

جمرد إثارة للعواطف واملشاعر ،أو اجرتار
نحن َن ُعدُّ إقامة ذكرى عاشوراء ليس ّ

للكآبة واحلزن ،وإنام نحيي هذه الذكرى لنستلهم منها القيم ،ولذلك أؤكد عىل ثالثة

دروس يمكن استفادهتا من عاشوراء وإقامة ذكرى استشهاد اإلمام احلسني ،Eهي
كالتايل:

الدر�س الأول :االلتزام بالدين

فاإلمام احلسني وأصحابه إنام جاهدوا من أجل بقاء الدين وقيم اإلسالم ،وليس

من أجل أطامع وأغراض دنيوية ،يقول اإلمام احلسني Eيف سبب خروجه وحركته:
بطرا وال مفسدً ا وال ظا ًملا ،وإنام خرجت لطلب اإلصالح يف أمة
أرشا وال ً
«إين مل أخرج ً
جدي ،Aأريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر»((( .ويف يوم عاشوراء يقول البطل

اهلاشمي العباس بن عيل بن أيب طالب:E
وال ّله إن قطعتمو يميني

إين أحامي أبدً ا عن ديني

(((

ولذلك علينا أن نخرج من أجواء عاشوراء هبذه الروحية ،وبعزم وتصميم عىل

االلتزام بتعاليم الدين ،واالجتناب عن املعايص ،والتوبة إىل ال ّله تعاىل واملواظبة عىل أداء

الصلوات ومجيع الواجبات األخرى.
((( بحار األنوار .ج ،44ص .324
((( بحار األنوار .ج ،45ص .40
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كان بإمكان اإلمام احلسني Eأن يبقى يف داره ،ويف مسجد جدّ ه Aـ كام أشار عليه

يتحمل مسؤوليته الرشعية واالجتامعية،
كثريون ،وكام فعل آخرون ـ ،لكنّه أبى إالَّ أن
ّ

يقول« :Eوأنا أحق من غيرّ »(((.
نتحمل املسؤولية جتاه وطننا وجمتمعنا ،فكل واحد
وهنا جيب أن نأخذ الدروس يف أن ّ
منّا مطالب بدور ،وهذا أمر يامرسه األفراد يف مجيع دول العامل جتاه جمتمعاهتم ،فينخرطون
التطوعية لتقديم اخلدمات للمستفيدين من هذه املؤسسات.
يف املؤسسات
ّ

التطوعية يف الواليات املتّحدة األمريكية،
تقريرا عن األعامل
ويف هذا املجال قرأت
ّ
ً

التطوعية ،ويف
يشري إىل أن مخسني باملئة من الراشدين األمريكيني يشاركون يف األعامل
ّ
التطوعية ،ولك ّن جمتمعاتنا ال يزال
فرنسا يشارك ثلث الشعب الفرنيس يف اجلمعيات
ّ

التطوعي فيها حمدو ًدا.
االهتامم بالعمل
ّ

إن اجلمعيات اخلريية واملؤسسات االجتامعية واألندية الرياضية واللجان اخلدماتية
ٍ
نقص يف الكوادر والدعم ،وهذه املؤسسات تقدم خدماهتا للجميع،
املختلفة تشكو من

ماسة للدعم والتنمية والتطوير يف خمتلف املجاالت.
وهي بحاجة ّ

ربع بالدم،
وما دمنا يف أيام عاشوراء ال بدَّ أن نشري إىل أمهية التفاعل مع مرشوع الت ّ

وبخاصة حينام ينوي اإلنسان أن هيدي ثواب
فهذه حالة إنسانية وفيها األجر والثواب،
ّ
ربع بالدم إىل أيب عبد ال ّله احلسني.E
الت ّ

الدر�س الثالث :مراعاة حقوق النا�س

املحرم أمر اإلمام احلسني Eمناد ًيا ينادي بني أصحابه« :ال يقتل
يف ليلة العارش من ّ

معنا رجل وعليه دين ،فقام إليه رجل من أصحابه فقال له« :إن َعليََّ دينًا وقد ضمنته
زوجتي» ،فقال« :Eوما ضامن امرأة؟» ،بمعنى أنه ليست هلا إمكانات مادية عادة.
((( تاريخ الطبري .ج ،4ص .304
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وروي عن موسى بن عمري عن أبيه قال :أمرين احلسني بن عيل Eقالِ :
«ناد أن ال

يقتل معي رجل عليه دين ،فإين سمعت رسول ال ّله Aيقول« :من مات وعليه دين أخذ

من حسناته يوم القيامة»(((.

متحرجا يف دينه ،خايل الذمة من
لقد أراد اإلمام Aأن يكون املستشهد بني يديه
ً

حقوق الناس وأمواهلم ،وال يريد أن يكون سب ًبا يف ضياع أي حق من حقوق اآلخرين.

إن اإلمام احلسني يقدّ م أداء الدين عىل رشف اجلهاد والنرصة له ،Eمع حاجته

إىل النرصة ،وهذا غاية سمو األخالق والنبل ،وأنموذج مثايل من الدروس األخالقية

وبخاصة مع ما نراه
درسا،
ّ
العظيمة لكل األجيال يف كل زمان ،وجيب أن نأخذ من ذلك ً
من تساهل عند كثريين يف أداء حقوق الناس ،فنرى البعض ال يؤ ّدي الدين الذي عليه،

ويسوف يف هذا األمر ،ونرى بعض أصحاب املؤسسات ال يعطون عامهلم أجورهم،
ّ

وبخاصة األجانب منهم ،وهذا ال جيوز رش ًعا ،فقد ورد عن رسول ال ّله Aقوله« :أعطوا
ّ
جيف عرقه»(((.
األجري أجره قبل أن ّ

حساسني جتاه حقوق الناس ،فإنه ال يفيد اإلنسان أعامل العبادة
إننا جيب أن نكون ّ

واخلري إذا كان يف ذ ّمته يشء من حقوق الناس .ويف يوم القيامة أول ما حياسب عنه اإلنسان
مهتمني ومراعني هلذه
حقوق الناس قبل الصالة والصوم واحلج ،ولذلك علينا أن نكون ّ

احلقوق.

السالم عىل احلسني وعىل عيل بن احلسني وعىل أبناء احلسني وعىل أصحاب

احلسني.

((( حياة اإلمام الحسين .Eج ،3ص.171
((( مستدرك الوسائل .ج ،14ص  ،29حديث.16017

تقومي الذات يف مواجهة االنتكاسات
خطبة الجمعة بتاريخ  23محرم 1429ﻫ

أكّد سامحة الشيخ حسن الص ّفار عىل منهج تقويم الذات يف مواجهة االنتكاسات،

الذي يتم ّثل يف مراجعة الذات والبحث عن مواطن اخللل التي أ ّدت إىل االنتكاسة.

منهج قرآين يعتمده اإلسالم يف تربية اإلنسان .مضي ًفا أن املجتمعات
مبينًا أن هذا املنهج
ٌ
املتقدمة تعتمد هذا املنهج يف خمتلف شؤوهنا السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،بعكس

حتمل أدنى قدر
املجتمعات املتخلفة التي تعتمد منهج إلقاء الالئمة عىل اآلخرين دون ّ
من املسؤولية.
ْ

ويف سياق آخر أشار إىل قاعدة فطرية يؤكدها القرآن الكريم متمثل ًة يف قوله تعاىل:
إْ

لاَّ

إْ

ُ

ْ َ
{ َهل َج َزاء ْ َ
نمي
الحس ِ
الحسان} ،مؤكدً ا أن تطبيق هذه القاعدة من شأنه أن ُي ّ
ان إ ِ ِ
ِ

حالة اإلحسان يف املجتمع ،أما إذا ساد املجتمع التنكّر للمعروف فإن ذلك ُيث ّبط الناس

ويشل عزيمتهم عن اإلقدام يف التعاطي مع اآلخرين باإلحسان.

الخطبة الأولى

يف بداية خطبة اجلمعة  23حمرم احلرام 1429ﻫ ( 1فرباير 2008م) أشار الشيخ

الصفار إىل قاعدة فطرية يؤكدها القرآن الكريم ،وهي أن اإلنسان يف أعامق فطرته

يشعر باالمتنان والود ملن ُيسدي إليه معرو ًفا وإحسانًا ،مهام كانت درجة هذا املعروف

واإلحسان .ويف املقابل يتو ّقع اإلنسان من اآلخرين الشكر والتقدير عندما ُيسدي هلم
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معرو ًفا أو إحسانًا ،وإذا مل يكن ذلك ،فإنه يمتعض وينزعج .والقرآن الكريم يؤكد هذه
ْ

إْ

لاَّ

إْ

ُ

القاعدة يف قوله تعاىلَ { :هل َج َزاء ْ َ
ال ْح َسان}.
الحس ِ
ان إ ِ ِ
ِ
نمي حالة اإلحسان يف
وأكّد الشيخ الص ّفار أن تطبيق هذه القاعدة من شأنه أن ُي ّ

املجتمع ،ويدفع اجلميع إىل هذا الطريق اإلجيايب ،أما إذا ساد املجتمع التنكّر للمعروف

فإن ذلك ُيث ّبط الناس ويشل عزيمتهم عن اإلقدام يف التعاطي مع اآلخرين باإلحسان.

وأشار سامحته إىل قول اإلمام الصادق Eحول اآلية الكريمةَ { :ه ْل َج َزاء إْ ْ َ
ان
الحس ِ
ِ
لاَّ إْ
ُ
ال ْح َسان} ،إذ يقول« :جرت يف الكافر واملؤمن والرب والفاجر ،من ُصنع إليه معروف،
إِ ِ

فعليه أن يكافئ به ،وليس املكافأة أن تصنع كام صنع حتى تُريب .فإن صنعت كام صنع كان

له الفضل باالبتداء»(((.

ويف رسالة احلقوق لإلمام عيل بن احلسني «زين العابدين »Eنجده ُيعينّ فصلاً
خاصا بعنوان :حق ذي املعروف ،يقول« :وأما حق ذي املعروف عليك ،فأن تشكره
ً
وتذكر معروفه ،وتنرش له املقالة احلسنة ،وختلص له الدعاء فيام بينك وبني ال ّله سبحانه،

رسا وعالنية .ثم إن أمكن مكافأته يو ًما كافأته».
فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته ً
ٍ
انحراف يف نفسه،
وأضاف :إن من ال ُيواجه املعروف باملعروف فإن ذلك يدل عىل
وهذا ما يؤكده ما روي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :جبلت النفس اخلبيثة عىل أن ال خترج
من الدنيا حتى تُيسء إىل من أحسن إليها»(((.

وأشار إىل أن كتاب وسائل الشيعة ،وهو موسوعة حديثية ،يتضمن فصلاً كاملاً

بعنوان :وجوب تعظيم فاعل املعروف.

ويف حديث لإلمام الصادق Eيقول« :أجيزوا ألهل املعروف عثراهتم ،واغفروها

((( بحار األنوار .ج ،8ص.105
((( حسن السيد علي القبانجي .شرح رسالة الحقوق ،ج ،2الطبعة الثالثة1411ﻫ( ،بيروت :دار األضواء)،
ص.64
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كف ال ّله عليهم هكذا ،وأومأ بيده كأنه يظل هبا شي ًئا»(((.
هلم ،فإن َّ

وعنه Eأنه قال« :لعن ال ّله قاطعي سبيل املعروف» ،قيل :وما قاطعوا سبيل

املعروف؟ قال« :الرجل ُيصنع إليه املعروف فيكفره ،فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك

إىل غريه»((( .و ُيصدّ ق ذلك قول الرسول األعظم« :Aأرسع الذنوب عقوب ًة كفران
النعمة»(((.

و ُيضيف الشيخ الص ّفار :إال أن املطلوب مع أصحاب املعروف أال ينتظروا من الناس

شكرا ،يقول اإلمام عيل« :Eال يزهدنّك يف املعروف من ال يشكره لك فقد يشكرك عليه
ً
من ال يستمتع بيشء منه»(((.

وأشار إىل أن السرية النوبية العطرة زاخرة بمواقف اإلحسان وشكر املعروف من

قبل رسول ال ّله مستشهدً ا بنامذج تارخيية يتضح فيها أن رسول ال ّله كان ُيقدّ م شكره ليس
فقط ملن أسدى إليه معرو ًفا بل حتى ملن تربطه هبم صلة ،فكان حيرتم و ُيواصل صديقات
وتقديرا منه ملواقفها اجلليلة .كام أكرم شيامء
إقرارا منه بفضلها،
وجريان السيد خدجية
ً
ً
بنت مرضعته حليمة السعدية وأطلقها من األرس ومجيع قومها إكرا ًما هلا.

وأكد الشيخ الص ّفار أن مستوى التقدير ينبغي أن يتناسب ومستوى اإلحسان،
ٍ
إحسان يفوق درجة إحسان الوالدين؟ فكيف ُيمكن لإلنسان
مستفهماً  :وهل هناك من
أن ُيقدّ م شكره هلام؟ مضي ًفا :ينبغي للمرء أن يبذلك قصارى جهده يف هذا اجلانب ،فذاك

رجل كان يطوف حول الكعبة ،وحيمل عىل ظهره والدته ،فلام رأى رسول ال ّله بادر
بالقول :هل أديت حقها؟ فقال« :ال ،وال بزفرة واحدة»((( ـ يعني زفرات الوالدة ـ.

((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.304
((( المصدر نفسه .ص.310
((( المصدر نفسه .ص.312
((( المصدر نفسه .ص.308
((( في ظالل القرآن .ج ،4ص.2222
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واستنكر سامحته املعاملة السيئة التي يواجه هبا األوالد آباءهم وأمهاهتم ،مؤكدً ا أن

ذلك من أجىل مظاهر كفران النعمة.

وأوضح أن األمر ينطبق عىل الواقع األرسي ،وبالتحديد بني الزوج وزوجته ،فينبغي

ٍّ
اختالف يف وجهات النظر.
لكل منهام أن حيفظ لآلخر معروفه ،حتى وإن حصل بينهام
ٌ

وأكد يف ختام خطبته أن من جيحد معروف اآلخرين ،عليه أن يتأكد أنه سيواجه

ربكم
من جيحد له معروفه ،ويصادق عىل ذلك احلديث الرشيف« :بروا آباءكم ،ي ّ

أبناؤكم»(((.

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية عىل أنه أمام اإلنسان يف مواجهة االنتكاسات

واملشاكل منهجان:

املنهج األول :البحث عن جهة خارجية لتحميلها املسؤولية.

املنهج الثاين :مراجعة الذات والبحث عن مواطن اخللل التي أ ّدت إىل االنتكاسة.

مبينًا أن غالبية الناس يسلكون املنهج األول يف خمتلف شؤون حياهتم ،أما الواعون

عىل مستوى األفراد واملجتمعات فإهنم يتعاملون وفق املنهج الثاين ،مؤكدً ا أن القرآن

الكريم ُيربيّ اإلنسان املسلم عل هذا املنهج .فعندما اهنزم املسلمون يف معركة أحد ،نزل
َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُّ َ ٌ َ َ
ْ َ ُ ْ َ ىَّ َ َ ُ ْ ُ
يبة ق ْد أ َصبْ ُتم ّمِثليْ َها قل ُت ْم أن هذا قل ه َو م ِْن عِن ِد
قوله تعاىل{ :أولما أصابتكم م ِص
َُْ

َّ

لَىَ لُ ّ يَ

َ

هّ َ
ُ ْ
ٌ
ْ
أمر رصيح بأن يعود املسلمون إىل ذواهتم
ك ش ٍء قدِير} ،وفيها ٌ
أنفسِكم إِن الل ع ِ

فيكتشفون مواطن اخللل عندهم.

وأشار إىل األسباب التي تد ّعم هذا املنهج:

اً
أول :أغلب مشاكل اإلنسان تأيت من ثغراته ،وحتى لو وقع عىل اإلنسان اعتداء
((( من ال يحضره الفقيه .ج ،4ص.22

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

65

أثر يف درجة تفاقم املشكلة أو
خارجي ،فإن أسلوب تعاطيه مع هذا االعتداء له ٌ
حمارصهتا.
ثانيا :مراجعة اإلنسان لنفسه يمنحه فرصة تطويرها ،وسد ثغراهتا ،أما الوقوف عند
ً

إدانة اجلهات اخلارجية فإن ذلك ال ُيعالج املشكلة من مجيع جوانبها.

ثالثًا :نفس اإلنسان بيده ،فيستطيع أن ُيعالج نقاط ضعفه ،وجيعل هناك حدً ا للخلل.

أما اآلخرون فال سيطرة له عليهم.

وأكد الشيخ الص ّفار أن املجتمعات املتقدمة تتخذ هذا املنهج يف مواجهة النّكسات،

مشريا إىل أن املثل األبرز يف اآلونة األخرية هو إرسائيل وأسلوب تعاطيها مع اهلزيمة
ً
النكراء التي تكبدهتا أثناء حرهبا عىل لبنان ،حيث إهنا اختذت إزاء ذلك أسلو ًبا حضار ًيا
بتعيني جلنة متخصصة حتت إرشاف جهة قضائية ،مهمة هذه اللجنة الكشف عن مواطن

اخللل واجلهات املسؤولة عنه ،ويف يوم األربعاء  30يناير 2008م ،أصدرت هذه اللجنة

(تقرير فينوغراد) وفيه اعرتاف رصيح باإلخفاق ،وحتديد اجلهات املسؤولة وحجم
املسؤولية التي تتحملها كل جهة.

قوهتا يف املنطقة؟
وتساءل سامحته :كيف متكّنت هذه الدويلة املصطنعة من تعزيز ّ

مؤكدً ا يف إجابته عىل عدة نقاط حمورية يف صنع القوة لدى هذه الدويلة وغريها من الدول
املتقدمة:

اً
أول :حاكمية القانون.

ثانيا :وجود مرجعية عليا ترعى االختالف.
ً
ثالثًا :االعرتاف باخللل ونقاط الضعف.

املقومات ،بل إن واقع العامل العريب
وأشار إىل أن العامل العريب يف معظمه يفتقر ،هلذه ّ

أسوء من كونه ال يمتلك دعائم القوة ،إذ إنه يف بعض جوانب اخللل جتده ُيكابر عىل
اهلزيمة ليتظاهر بالنرص بينام هو يعيش يف داخله عمق االنتكاسة واخلرسان.
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وأكد الشيخ الصفار يف ختام خطبته عىل رضورة الرجوع إىل الذات الكتشاف

أخطائها وتقويمها ،فذلك أدعى من أن يقف اإلنسان بني يدي ال ّله تعاىل وهو مك ّبل

ُ َ
َ َ َّ
باخلسارة ،والقرآن الكريم يصف هذا املشهد الرهيب يف قوله تعاىلَ { :وقال الشيْ َطان ل َّما
ُ َ َ ْ ُ َّ هّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ حْ َ ّ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ اَ َ َ َ ُ
ل َعليْكم ّمِن
ق يِض األمر إِن الل وعدكم وعد ال ِق ووعدتكم فأخلفتكم وما كن يِ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُ
َُ ُ َْ ُ َ ُ
كم َّما َأنَا ْ ب ُم رْ
ال تَلُ ُ
ُسلْ َ
صخِك ْم َو َما
س
نف
أ
وا
وم
ل
و
ون
وم
ف
ل
م
ت
ب
ج
ت
اس
ف
م
ك
ت
و
ع
د
ن
أ
ال
إ
ان
ط
ِ
ِ
يِ
ٍ
ِ
يِ
َ َُ ْ َ َ ٌ َ
َ ْ ُ َّ َّ
نت ْم ب ُم رْ
أَ ُ
ص يَِّ ّ َ َ ْ ُ َ َ رْ َ ْ ُ ُ
ٌ
ون مِن قبل إِن الظال ِ ِمني لهم عذاب أ يِلم}.
خ إ ِ يِن كفرت بِمآ أشكتم ِ
ِ
ِ

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

كيف تتطور العالقات االجتماعية؟
خطبة الجمعة بتاريخ  1صفر 1429ﻫ

ُطور نمط العالقات االجتامعية
دعا سامحة الشيخ حسن الصفار لبلورة ثقافة جديدة ت ّ

السائدة ،مؤكدً ا عىل رضورة أن يواكبها ترشيع قوانني ختدم هذه الثقافة لكي تأخذ دورها

الطبيعي يف املجتمع.

مشريا إىل أمهية وجود نامذج يف املجتمع تتبنى هذه الثقافة وحتمل عىل عاتقها املامرسة
ً

العملية هلا لكي تأخذ صداها يف املجتمع.

ويف سياق آخر دعا سامحته إىل رضورة املحافظة عىل املرافق العامة يف البالد وإبدائها

بالصورة احلسنة اجلميلة ،معر ًبا عن استيائه لبعض املامرسات السلبية التي يقوم هبا بعض
ٍ
بشكل مبارش
وجه خطابه
حمملاً اجلميع مسؤولية ذلك ،إال أنه ّ
الناشئة يف هذه املرافقّ ،
للعائلة مؤكدً ا عىل رضورة أن تقوم العائلة بدورها األساس يف هذا اجلانب من التوجيه
والرتبية واإلرشاد.

الخطبة الأولى

غرة صفر 1429ﻫ ( 8فرباير 2008م)
أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة ّ

إىل أن العالقات السائدة يف أي جمتمع ،سوا ًء بني أفراد العائلة ،أو بني الناس والسلطة ،أو

بني رشائح املجتمع املختلفة ،تنبع من إحدى حالتني:

األوىل :وجود موازين قوى تفرض نم ًطا معينًا من العالقة ،بحيث يفرض الطرف

القوي هيمنته عىل الضعيف ،و ُيصبح الضعيف خاض ًعا للقوي.
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ٍ
سلوك وأعراف حتكم واقع
الثانية :وجود ثقافة سائدة يف املجتمع ،تتحول إىل

املجتمع.

للتطور والتغيري ،ونحن نشهد يف
وأضاف :إن أنامط العالقات يف املجتمعات قابلة
ّ

التاريخ البرشي املايض واملعارص أن بعض املجتمعات كانت تعيش نم ًطا من العالقة فيام

بينها ،إال أهنا تغيرّ ت ،سوا ًء كان هذا التغري إىل األفضل أو إىل األسوأ.
وتساءل :كيف يتغري نمط العالقات يف املجتمعات؟ ويف إجابته أكّد أن ذلك يتحقق
بنفس الطريق الذي نشأت منه العالقة ،فإما أن تتغري موازين القوى فتخلق نم ًطا جديدً ا
للعالقة ،أو تتغري الثقافة السائدة للمجتمع فينشأ نمط جديد وف ًقا للثقافة اجلديدة.

وأشار الشيخ الص ّفار إىل أن نمط العالقات يف اجلاهلية كانت مبنية عىل أسس غري

صحيحة ،حيث القبلية ،واهليمنة الذكورية ،وإلغاء عقول الناس لكي ّ
تتلخص يف عقل

شيخ القبيلة ،وغريها من األنامط اخلاطئة .وعندما جاء اإلسالم بشرّ بثقافة جديدة،
حتولاً
كبريا عىل
قوة جديدة ،ومن خالل ذلك تغريت أنامط العالقات وشهدت ّ
وخلق ّ
ً
والصعد.
خمتلف املستويات ُّ

وقد أرسى رسول ال ّله Aدعائم هذه الثقافة من أول يو ٍم للدعوة اإلسالمية ،وبعد
ٍ
خطبة
فتح مكة جهر رسول ال ّله هبذه الثقافة التي كانت خُتالف السائد واملألوف ،فقال يف
له« :أهيا الناس إن ال ّله تبارك وتعاىل قد أذهب عنكم باإلسالم نخوة اجلاهلية ،والتفاخر

بآبائها وعشائرها .أهيا الناس إنكم من آدم وآدم من طني ،أال وإن خياركم عند ال ّله

وأكرمكم أتقاكم وأطوعكم له»(((.

وأكد الشيخ الصفار أن رسول ال ّله Aمل يكتف بتبيني معامل هذه الثقافة اجلديدة

نموذجا يحُ تذى به ،ومن نامذج ممارساته:
فقط ،وإنام مارسها عمل ًيا ليخلق بذلك
ً


املرشفة ،بينام هذا األمر يغيظ أهل مكة
أمره لبالل بأن يؤذن فوق الكعبة
ّ

((( الكافي ج 8ص.246
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وال يستسيغونه.



تقريبه سلامن الفاريس ،بعد أن تفاخر جمموعة من الصحابة بأنساهبم ،فبادر



أمره بتنفيذ جيش أسامة ،وبمشاركة شيوخ الصحابة ،ويف الرواية أن رسول

رسول ال ّله Aوقال« :سلامن منّا أهل البيت».

ال ّله Aقال« :ن ّفذوا جيش أسامة ،لعن ال ّله من ختلف عن جيش أسامة» ،رغم
جيشا فيه كبار الصحابة ،فذلك ُيم ّثل حتولاً
أن أسامة صغري الس ّن ويقود ً
كبريا
ً

أوجده رسول ال ّله ومارسه عمل ًيا.

كبريا يف نمط
وأضاف :إن بعض املجتمعات البرشية املعارصة شهدت ً
أيضا حتوال ً

العالقات السائدة فيها ،فأمريكا ،مثلاً  ،كانت قبل نصف قرن من الزمان تعاين من
عنرصية مقيتة بني البيض والزنوج ،إال أهنا جتاوزت هذه احلالة بوجود ثقافة جديدة

وبترشيع قوانني تُعزز هذه الثقافة ،ذلك ألن الثقافة بدون قوانني وترشيعات ال يمكن
أن تؤدي مفعوهلا ،وكذلك القوانني والترشيعات بدون الثقافة املساندة فإهنا لن تستطيع

أن تفرض سيطرهتا.

وأكد الشيخ الصفار عىل أن املجتمعات العربية واإلسالمية تسودها أنامط عالقة

مشريا إىل بعض نامذج
بحاجة إىل تغيري وتطوير ،إال أن عجلة التطوير تسري ببطء شديد،
ً

هذه األنامط ،حيث ُيامرس الرجل هيمنته عىل املرأة ،و ُيلغي احلاكم يف كثري من البلدان
إرادة الشعب ،وهناك متييز تعيشه األطراف املختلفة فيام بينها عرق ًيا وطائف ًيا وقبل ًيا.

وتساءل :متى تتجاوز األمة هذه احلالة ،وكيف هلا أن تحُ قق ذلك؟ مؤكدً ا يف إجابته

عىل أن ذلك ال يتحقق بالشعارات فقط ،إنام هناك حاجة ماسة لعدة أمور:

اً
أول :ضخ ثقافة جديدة يقتنع الناس من خالهلا بأن الكفاءة واجلدارة هي املقياس،

أمرا آخر.
وليس ً

صحيحا للعالقات العادلة.
ثانيا :ترشيع قوانني جديدة مقننة ت ُّرسخ نمط
ً
ً
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ثالثًا :وجود نامذج تتبنى هذه الثقافة اجلديدة ،وتمُ ارس أنامط عالقة جديدة لتعكس

واق ًعا جديدً ا يف املجتمع.

واختتم الشيخ الصفار خطبته بالتأكيد عىل أن اإلسالم أرسى دعائم ثقافة التغيري بأن

جعل قيمة اإلنسان بملكاته النفسية املتمثلة يف التقوى ،وبكفاءته ،واملجتمع السليم هو

الذي تكون أنامط العالقة فيه ضمن هذا املنهج.

الخطبة الثانية

أشار الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية إىل أن اإلنسان يأيت للدنيا طفلاً
صغريا ال يعرف
ً

شي ًئا عن قيمته وال عن قيمة األشياء من حوله وال يعرف كيف يتعامل معها .وبعد أن
عاجزا عن معرفة كل ما يدور حوله ،إال من خالل أرسته والبيئة التي يعيش
يكرب يبقى
ً

فيها.

أمس احلاجة للتعليم حتى يكون إنسانًا
وعندما ُيصبح اإلنسان شا ًبا فإنه يكون يف ّ

نموذجا يف إطار الرتبية السليمة ،من خالل مواعظ لقامن
مسؤولاً  ،والقرآن الكريم ُيقدّ م
ً

َ ُ َْ َ
ْ
َ ُ يََّ َّ
َ َ َ ُ
ن إِن َها إِن تك مِثقال َح َّب ٍة ّم ِْن خ ْرد ٍل ف َتكن يِف َصخ َر ٍة
احلكيم البنه ،يقول تعاىل{ :يا ب
َ
َ
ٌ َ
َّ َ َ َ ْ لأْ َ ْ َ ْ َ هّ َّ هّ
َ
ٌ
ت بِها الل إِن الل ل ِطيف خبِري} ،هذه املوعظة التي تُلفت
ات أو يِف ا ر ِض يأ ِ
أ ْو يِف السماو ِ

ٍ
ٍ
وكبرية ،حتى وإن كانت بمقدار
صغرية
نظر االبن إىل أن ال ّله تعاىل س ُيحاسبه عىل كل
مثقال حبة من خردل ،واخلردل :نبات به ح ّبات سوداء متناهية يف الصغر ،و ُيرضب هبا

املثل للتعبري عن صغر اليشء.

وأكد الشيخ الصفار عىل أمهية دور العائلة يف تفهيم األبناء وتعريفهم بمسؤوليتهم

يف التعامل مع األشياء من حوهلم ،مضي ًفا :إننا نعيش يف عرص االنفتاح حيث القنوات
الفضائية ،واإلنرتنت ،والتي حتمل خمتلف أنامط السلوك مما جيعل املسؤولية أكرب عىل

العائلة يف ترشيد أبنائها إىل التعامل السليم مع كل يشء يحُ يط هبم.
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وركّز حديثه عىل نقطة مهمة ،وهي التعامل مع املرافق واملصالح العامة ،من

الشوارع واحلدائق وأنوار اإلضاءة وغريها .مؤكدً ا أن هذه املرافق ختدم الناس مجي ًعا ومن

الرضوري أن ينعكس جانب االهتامم هبا ،وعىل العائلة الدور األساس يف غرس أساليب

التعامل اإلجيابية مع هذه املرافق.

وأشار إىل وجود بعض املامرسات السلبية التي بدأت تنترش يف وسط املجتمع من

ومؤخرا تعرضت ( )9حدائق يف حمافظة القطيف كام يف مناطق
عدم االهتامم هبذه املرافق،
ً

أخرى للعبث وإتالف حمتوياهتا.

وأوضح الشيخ الصفار أن بعض املامرسات التي يقوم هبا اآلباء أو األمهات تغرس

هذه احلالة عند األبناء ،حيث هيتم البعض من الناس بمنازهلم فقط ،أما إذا كانوا يف إحدى
املرافق العامة فيعتربون ذلك خارج مسؤولياهتم ،فيلقون القاممة يف أي مكان دون أن

يكون يف حساهبم أن هذه املامرسات تغرس نو ًعا معينًا من الرتبية اخلاطئة لدى األبناء.

ويف مقارنة رسيعة بني واقع املرافق العامة يف املجتمعات العربية واملجتمعات الغربية

يقول الشيخ الصفار :إننا نتعجب من الواقع الذي يعيشه الناس يف تلك املجتمعات حيث

االهتامم الكبري باملرافق العامة ،بينام يف جمتمعاتنا العربية ال ُيعريون هلذا اجلانب االهتامم

املطلوب.

ور ًّدا عىل من ُيربر املامرسات السلبية بعدم وجود وظائف لدى الشباب ،يقول

الشيخ الصفار :هذه مربرات غري مقبولة ،فاملرافق العامة تمُ ّثل ثروة املجتمع ،ومصلحته،
وتعكس سمعته بني املجتمعات ،وكل ٍ
معني هبذا اجلانب .فليس هناك
فرد يف املجتمع
ٌ
معنى للعبث باملرافق العامة نتيجة عدم احلصول عىل وظيفة ،فذلك مثله كمثل الذي يبدد
أمواله وثروته ألنه مل حيصل عىل وظيفة ،وهذا ليس مقبولاً عقلاً وال منط ًقا.

وأكد الشيخ الصفار يف ختام اخلطبة عىل رضورة أن تتحمل العائلة دورها يف تربية

األبناء وتشجيعهم عىل املامرسات اإلجيابية ،وبث ثقافة واعية ختدم هذا اجلانب ،كام أنه
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ينبغي إظهار االستياء ألي حالة عبث حتصل يف املرافق العامة.

مضي ًفا :إن ديننا احلنيف يأمرنا بأن نكون نظيفني أنيقني يف كل أمورنا( ،وال ّله ٌ
مجيل

يحُ ب اجلامل).

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

منهجية املطالبة باحلقوق
خطبة الجمعة بتاريخ  8صفر 1429ﻫ

ناقش سامحة الشيخ حسن الصفار منهجية ذوي احلقوق يف املطالبة بحقوقهم مستلهماً
الدروس من سرية اإلمام احلسن الزكي ،Eخالل الفرتة التي قضاها بعد املصاحلة مع

معاوية وأتباعه الذين انتهجوا هنج املطالبة بحقوقهم وحقوق الناس .مؤكدً ا عىل رضورة
أن جيهر أصحاب احلق بحقهم جتاه أي ٍ
جهة كانت.
حتملها اإلمام احلسن Eبعد عقده للصلح مع
ويف سياق آخر حتدث عن املعاناة التي ّ

مشريا إىل بعض
خيارا فرض نفسه عىل اإلمام ملصلحة األمة والرسالة.
معاوية ،الذي كان ً
ً

املواقف املؤملة التي صدرت من خلص أتباع اإلمام .Eمؤكدً ا أن عىل القادة واملصلحني
منهجا يف اختاذ القرارات املصريية .دون اخلضوع
أن يتخذوا من سرية اإلمام احلسنE
ً

لعواطف اجلمهور.

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  8صفر 1429ﻫ ( 15فرباير 2008م)
ٍ
كوكب أضاء بيت النبوة واإلمامة ،فهو أول
إىل أن اإلمام احلسن الزكي Eهو أول
السبطني ،لذا فإنه حظي باهتام ٍم ٍ
كبري من رسول ال ّله Aإذ كان يغمره باحلب والعطف

واحلنان ،وشاركه بعد ذلك أخوه اإلمام احلسني Eيف هذه املحبة والعناية من الرسول

األعظم.A

وأضاف :إن اإلمام احلسن Eعاش حياة اجلهاد من أجل الرسالة وقيمها ،فعاش

78

منهجية المطالبة بالحقوق

مهومها يف عهد جده رسول ال ّله ،Aوعاش معاناة الدفاع عنها مع أبيه أمري املؤمننيE

وأمه فاطمة الزهراء ،Fوبعد استشهاد أبيه سنة ( )40للهجرة ،بايعه املسلمون باخلالفة،
ٍ
يف ّ
ظروف قاسية اضطر عىل إثرها إىل مصاحلة معاوية بن أيب سفيان.
ظل
وأشار الشيخ الص ّفار إىل أن اجلبهة التي يقودها اإلمام احلسن Eكانت مهزوزة

جراء احلروب التي حصلت خالل األربع سنوات يف عهد اإلمام عيل Eوهي:
مضطربة ّ
اجلمل ،صفني ،والنهروان .إضاف ًة إىل أن معاوية قد ركّز نفوذه يف الشام مستخد ًما خمتلف
الوسائل من الرتهيب والرتغيب والتضليل.

خيار الحرب �أو ال�صلح

وأضاف :اإلمام احلسن Eيف ظل هذه الظروف مل يكن أمامه إال أحد خيارين:

األول :احلرب ،وهذا اخليار يعني أن تجُ تث الصفوة من أهل البيت Bوأتباعهم

املخلصني ،فموازين املعركة غري متكافئة .واإلمام احلسن Eال هياب القتل ،فهو من
أهل بيت محلوا شعار( :القتل لنا عادة ،وكرامتنا من ال ّله الشهادة) ،إال أن الدخول يف

املعركة مع معاوية ضمن هذه املعادلة الصعبة ُيعترب جمازفة ،فإما أن تنتهي احلرب بمقتل
اإلمام وأهل بيته وأصحابه وبذلك تكون الساحة مفتوحة ملعاوية يفعل فيها ما يشاء.

فيتفضل عندها معاوية بإطالقه بعد أن كان معاوية طلي ًقا لرسول
أو تنتهي بأرس اإلمام
ّ

مرفوضا بالنسبة
ال ّله Aعند فتح مكة .هو وأبوه وبقية أرسته ،لذا فإن خيار احلرب كان
ً

لإلمام احلسن.E

وتعلي ًقا عىل هذا اجلانب أكّد الشيخ الصفار أن أتباع مدرسة أهل البيت Bاستلهموا

انتصارا ،وكلام حاول األعداء أن
هذا الدرس من أئمتهم فأصبحت الشهادة تمُ ّثل هلم
ً

هتزها
ُيزعزعوا قوهتم عرب سقوط الشهداء ،مل ينجحوا أبدً ا ،بل تراهم ُيفاجئون بعزيمة ال ّ
ٍ
وإرصار عىل اجلهاد ،إثباتًا منهم أن كل قطرة من دماء الشهداء تمُ ثل وقو ًدا
العواصف،
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يزيد من الفاعلية والنشاط واإلرصار عىل حتقيق االنتصار.

الثاين :املصاحلة ،وعربها ُيعطي اإلمام احلسن Eلألمة فرصة التعرف إىل معاوية

وطريقته يف احلكم ،إضاف ًة حلفاظه عىل الصفوة املتبقية من املخلصني معه ،والتوجه لرتبية
جراء احلروب املاضية .وهذا اخليار هو الذي
الكوادر الرسالية
ً
تعويضا ملا ُفقد منهم ّ

سلكه اإلمام احلسن.E

المعاناة الداخلية للإمام الح�سن

كبريا ،إذ
وأضاف الشيخ الصفار :إن اإلمام احلسنّ E
حتمل نتيجة هذا القرار عنا ًء ً

إن القتل بالنسبة لإلمام Eأهون من مواجهة هذه املعاناة التي استمرت معه إىل ()10
سنوات ،وأصعب ما يف األمر أن ُيعاتب اإلمام Eعىل توجهه هذا من قبل أتباعه وخ ّلص

شيعته.

وأشار الشيخ الصفار إىل نامذج من تلك املعاناة ،ومنها:



«دخل املس ّيب بن نجبة عىل اإلمام احلسن Eقائلاً  :ما ينقيض تعجبي منك،
بايعت معاوية ومعك أربعون أل ًفا .فقال له اإلمام :ما ترى؟ قال :أرى أن ترجع
إىل ما كنت عليه ،فقد كان نقض ما بينك وبينه .فأجابه اإلمام :يا مس ّيب ،إين لو
أردت بام فعلت الدنيا مل يكن معاوية بأصرب عند اللقاء ،وال أصرب عند احلرب



وكف بعضكم عن بعض»(((.
مني ،ولكني أردت صالحكم
ّ

«ودخل عليه ُحجر بن عدي وقال :أما وال ّله لوددت أنك مت يف ذلك اليوم
ومتنا معك ومل نر هذا اليوم ،فإنا رجعنا راغمني بام كرهنا ،ورجعوا مرسورين
بام أحبوا .فأخذ بيده واختىل به يف زاوية من زوايا البيت وقال :Eيا حجر قد

سمعت كالمك ،وليس كل إنسان يحُ ب ما تحُ ب ،وال رأيه كرأيك ،وإين مل أفعل
((( بحار األنوار .ج ،44ص.57
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إال إبقا ًء عليكم ،وال ّله تعاىل كل يو ٍم هو يف شأن(((.

وع ّلق الشيخ الصفار بقوله :هكذا ينبغي أن يكون القائد املصلح بأن يتخذ قراراته

بنا ًء عىل ما يرى فيه مصلحة األمة ،وليس إلرضاء هذا الطرف أو ذاك ،وال من أجل
كسب عدد أكرب من اجلمهور.

درسا جلميع القادة واملصلحني ،عاشها رغم
مضي ًفا :إن حياة اإلمام احلسن Eتمُ ثل ً

دسته له زوجته جعدة بنت األشعث يف مؤامرة
سم ّ
املعاناة واآلالم حتى مىض شهيدً ا ،إثر ٍّ
دبرها معاوية بن أيب سفيان ،فسالم ال ّله عليك يا أبا ٍ
حممد يوم ُولدت ويوم استشهدت
ّ
ويوم تُبعث ح ًّيا.

الخطبة الثانية

بدأ الشيخ الص ّفار اخلطبة الثانية بذكر رواية يف صحيح البخاري :أن رجلاً كان له

فهم
دين عىل رسول ال ّله Aفأتاه يتقاضاه ،وأغلظ يف مطالبته وحديثه لرسول ال ّلهّ ،A
به أصحاب رسول ال ّله Aلريدعوه عن سوء أدبه ،فقال« :Aدعوه ،فإن لصاحب احلق

مقالاً »(((.

منهجا ألصحاب احلق بأن جيهروا بح ّقهم،
وأكّد أن هذه الكلمة ينبغي أن تكون
ً
ويرصوا عىل مطالبتهم بحقوقهم ،من أي ٍ
جهة كانت ،سوا ًء من أفراد عاديني ،أو من قبل
ُ
جهات مسؤولة.
مضي ًفا :إن السلطة الواعية تُدرك أن فسح املجال ألصحاب احلقوق للمطالبة

بحقوقهم وفق قوانني وأنظمة عادلة ،هو أقرب للحق ،وإبعا ًدا عن االحتقانات

واملشاكل.

وأشار إىل أن االعتداءات عىل حقوق الناس قد ال يكون بقرار رسمي من السلطة،

((( باقر شريف القرشي ،حياة اإلمام الحسن ،ج ،2الطبعة الثالثة( ،قم :دار الكتب العلمية) ،ص.273
((( صحيح البخاري .ج ،2ص  ،97حديث.2401
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إال أن بعض اجلهات تستغل نفوذها وموقعيتها لالعتداء عىل احلقوق .لذا فإنه يف صالح
السلطة إتاحة املجال ألصحاب احلقوق باجلهر بمطالبتهم حتقي ًقا للعدل.

م�ؤ�س�سات للدفاع عن الحقوق

مضي ًفا :واآلن يف خمتلف دول العامل هناك مؤسسات يلجأ إليها الناس للمطالبة

بحقوقهم ،وبالدنا بدأت تشهد إنشاء مثل هذه املؤسسات كديوان املظامل ،وهو
مؤسسة عريقة ،وهيئة حقوق اإلنسان ،التي أنشئت حدي ًثا ،واملطلوب هو التفاعل مع
هذه املؤسسات .ذلك ألن التواصل واملطالبة بالتطوير سببان أساسيان ألن تأخذ هذه

أيضا،
املؤسسات مكانتها وتُعطي دورها املطلوب ،وهذا ما حيصل يف الدول املتقدمة ً
نجاحا فور ًيا .إضافة إىل فرص اللقاءات
فليس بمجرد أن تُنشأ منظمة أو هيأة تحُ قق
ً
املبارشة مع املسؤولني ،وطرح القضايا يف وسائل اإلعالم حسب هامش احلرية املتاح.

وأرجع الشيخ الصفار ميول الناس إىل السكوت عن املطالبة بحقوقهم ،وإرصارهم

عليها ،لعدة أسباب:

اً
أول :التشكيك يف جدوى املطالبة.

ثانيا :الته ّيب.
ً

ثالثًا :اجلهل بطرق التحرك واملطالبة.

مؤكدً ا عىل رضورة التوايص بني أفراد املجتمع ،وأن تُبلور ثقافة املطالبة باحلقوق يف

تعرض العتداء.
املجتمع بحيث يعي كل فرد حقوقه ،كيف حيصل عليها إذا ما ّ

دروسا يف املطالبة باحلقوق ،مؤكدً ا أن اإلمام
واستلهم من حياة اإلمام احلسنE
ً

احلسن Eمل جيلس يف البيت بعد مصاحلة معاوية وإنام كان ُيبادر Eللمطالبة بحقوق
ٍ
بدور
الناس ،فقد سافر إىل الشام مرتني وحرض جملس معاوية ،وكذلك أصحابه قاموا
فاعل عىل هذا الصعيد .رغم أهنم يعرفون معاوية وتوجهاته ،إال أن ذلك مل يكن مان ًعا
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هلم للمطالبة بحقوقهم وحقوق الناس.

وذكر الشيخ الصفار موق ًفا من املواقف اجلريئة ،بطل هذا املوقف هي (سودة بنت

عامرة بن األسك اهلمدانية) ،شاعرة من شواعر العرب وذات فصاحة وبيان ،وهي من

شيعة اإلمام عيل بن أيب طالب ،Eجاهدت بلساهنا وقالت كلمة احلق أمام سلطان
زماهنا.

فقد استأذنت عىل معاوية فأذن هلا ،فلام دخلت عليه قالِ :هيه يا بنت األسك ألست

القائلة يوم صفني:

ٍ
عامرة
ش�مر كفعل أبيك ياب�ن
ّ

وانرص عل ًّيا واحلسين ورهطه
ٍ
حمم�د
النب�ي
إن اإلم�ام أخ�ا
ّ
َفقُ�د اجليوش وسرِ أم�ام لوائه

ي�و َم ال ّطعان وملتق�ى األقران
واقص�د هلن�د وابنه�ا هب�وان

عل�م اهل�دى ومن�ار ُة اإليمان
ُ

ُقد ًم�ا بأبي�ض ص�ار ٍم وس�نان

قالت :إي وال ّله ما مثيل من رغب عن احلق ،أو اعتذر بالكذب.

قال :فام محلك عىل ذلك؟

قالت :حب عيل Eوإتباع احلق.

قال :فو ال ّله ال أرى عليك من أثر عيل شي ًئا.

قالت :أنشدك ال ّله يا أمري املؤمنني ،دع عنك إعادة ما مىض ،وتذكار ما قد نيس.
قال :هيهات ،ما مثل مقام أخيك ينسى ،وما لقيت من ٍ
أحد ما لقيت من قومك
ُ
وأخيك.
قالت :صدق قولك ،مل يكن أخي ذميم املقام وال خفي املكان ،كان وال ّله كقول

اخلنساء:

لتأت�م اهل�داة به
صخ�را
وإن
ُ
ً

قال :صدقت ،لقد كان كذلك.

عل�م يف رأس�ه ن�ار
كأن�ه
ٌ
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فقالت :مات الرأس وبرت الذنب ،وباللهّ أسأل أمري املؤمنني إعفائي مما استعفيت منه.

قال :قد فعلت ،فام حاجتك؟

قالت :إنك أصبحت للناس سيدً ا وألمرهم متقلدً ا ،وال ّله سائلك من أمرنا وما

افرتض عليك من حقنا ،وال تزال تقدم علينا من ينوء بعزك ويبسط بسلطانك ،فيحصدنا

حصد السنبل ،ويدوسنا دوس البقر ،ويسومنا اخلسية ،ويسلبنا اجلليلة .هذا برس بن

أرطأة قدم علينا من قبلك فقتل رجايل وأخذ مايل ،ولو ال الطاعة لكان فينا عز ومنعة،

فإما عزلته عنا فشكرناك ،وإما ال فعرفناك.

قال معاوية :أهتدديني بقومك ،لقد مهمت أن أمحلك عىل قتب أرشس ،فأردك إليه

لينفذ حكمه فيك.

فأطرقت تبكي ،ثم أنشأت تقول:

تضمنه
صلى اإلله عىل جس� ٍم ّ

قد حالف احلق ال يبغي به ثمنًا

قال هلا معاوية :ومن ذاك؟

رب فأصبح في�ه العدل مدفونا
ق ٌ
فص�ار باحلق واإليمان مقرونا

قالت :عيل بن أيب طالب.E

قال :وما صنع بك حتى صار عندك كذلك؟

قالت :قدمت عليه يف رجل واله صدقتنا فكان بيني وبينه ما بني الغث والسمني،

فأتيت عل ًيا Eألشكو إليه ما صنع بنا ،فوجدته قائماً ُيصليّ  ،فلام نظر إ ّيل انفتل من صالته،
ثم قال يل برأفة وتعطف :ألك حاجة؟ فأخربته اخلرب ،فبكى ثم قال :ال ّلهم أنت الشاهد

عيل وعليهم إين مل آمرهم بظلم خلقك ،وال برتك حقك ،ثم أخرج من جيبه قطعة جلد
ّ
كهيئة طرف اجلراب فكتب فيها:

َ ْ َ َْ ُ ْ ٌََّ ْ َّ ُ ْ ََُْ ْ َ َْ َ ْ َ َ
زيان َوال
بسم ال ّله الرمحن الرحيم{ ،قد جاءتكم بيِنة مِن ربِكم فأوفوا الكيل وال ِم
َّ َ َ
َ َ
َ َ ُ ْ َ رْ ٌ َ ُ ْ ُ ْ
اء ُه ْم َوال ُت ْفس ُِدوا ف الأْ َ ْر ِض َب ْع َد إ ْ
اس أ ْش َي َ
ي لك ْم إِن كن ُت ْم
صالحِها ذل ِكم خ
تبْخ ُسوا انل
ِ
يِ
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ْ

ُمؤ ِمن َ
ِني} ،إذا قرأت كتايب فاحتفظ بام يف يديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه

منك والسالم .فأخذته منه ،وال ّله ما ختمه بطني وال خزمه بخزام فقرأته.

فقال هلا معاوية :لقد ّملظكم ابن أيب طالب عىل السلطان فبطي ًئا ما تُفطمون ،ثم قال:

اكتبوا هلا برد كاهلا والعدل عليها.

قالت :أ َّيل خاصة ،أم لقومي عامة؟
قال :وما أنت وقومك؟

قالت :هي وال ّله إ ًذا الفحشاء واللؤم ،إن مل يكن عدلاً شاملاً  ،وإال فأنا كسائر

قومي.

قال :اكتبوا هلا ولقومها(((.

درو�س في المطالبة بالحقوق

إن هذا القصة توحي لنا بعدد من الدروس والعرب ،منها:

اً
أول :إن املطالبة باحلقوق مسؤولية كل فرد له حق مصادر ،رجلاً كان أو امرأة،

فسودة بنت عامرة مل تقعد هبا أنوثتها عن التصدي للدفاع عن حقوقها وحقوق قومها.

ثانيا :املطالبة باحلقوق ال تتأثر باملوقف الفكري أو العاطفي من السلطة ،فهي وفدت
ً

عىل أمري املؤمنني عيل Eتشكو إليه جور عامله ،كام وفدت عىل معاوية لنفس الغرض

مع أهنا توايل عل ًيا وتناوئ معاوية.

ثالثًا :ألسلوب العرض والتخاطب مع املسؤول دور يف استجابته ،فسودة التي

حترض عىل قتال معاوية يف صفني ،ختاطبه بأمري املؤمنني وأنه أصبح يف الناس سيدً ا
كانت ّ
وألمورهم متقلدً ا.

((( أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر بن طيفور .بالغات النساء ،الطبعة األولى1999م( ،بيروت :دار
األضواء) ،ص.42
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كام تستوعب ومتتص غضبه وتعنيفه بأسلوهبا العاطفي املؤثر.

وأكد الشيخ الص ّفار يف ختام خطبته أن منهجية املطالبة باحلق ينبغي أن تُستلهم

من مدرسة أهل البيت Bوأتباعهم ،فسريهتم تزخر باألساليب احلكيمة واملواقف
البطولية.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

ضعف األمة يغري باإلساءة لرسول اهللA
خطبة الجمعة بتاريخ  15صفر 1429ﻫ

وجه سامحة الشيخ حسن الص ّفار عتا ًبا للمسلمني لتقاعسهم عن الدفاع عن رسول
ّ

املتعمدة من قبل ( )17صحيفة
ال ّله Aمؤكدً ا أهنم يتحملون مسؤولية كبرية جتاه اإلساءة
ّ
دانامركية عرب إعادة نرش الرسوم الكاريكاتورية املسيئة لشخصية الرسول األعظم.A

مضي ًفا :إن هذه اإلساءة تكشف عن مهانة األمة عىل املستويني الدويل والعاملي ،واحلل ال
يكمن برفع الشعارات واملظاهرات وإنام بتعديل الواقع الدويل هلذه األمة .وأعرب عن

وجوب االعتذار لرسول ال ّله Aعىل هذا التقصري.

ٍ
خطاب وعظي عن خسارة اإلنسان نفسه
ويف سياق آخر حتدث الشيخ الصفار يف

مؤكدً ا أهنا حتمل أحد معنني :خسارة اإلنسان لصفته اإلنسانية ،وخسارة اإلنسان لسعادته
يف اآلخرة ،مؤكدً ا أنه ينبغي لكل واحد أن ُيفكّر بعمق يف مستقبله األخروي ،كام ُيفكّر
يف وضعه الدنيوي.

الخطبة �ألأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  15صفر 1429ﻫ ( 22فرباير 2008م)

أن تاريخ البرشية عىل مر العصور مل يشهد صفح ًة أبيض وال أنصع من سرية رسول

ال ّله ،Aومل يكن عىل مر التاريخ قائد أوسع قل ًبا وأعظم حلماً وأشمل رمح ًة من رسول
ال ّله ،Aفقد كان قلبه يفيض رمح ًة وح ًبا وشفق ًة وعط ًفا عىل الناس مجي ًعا ،وليس فقط عىل
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أتباعه من املؤمنني ،وكام قال« :إنام أنا رمحة مهداة».

أيضا ،وال ّله تعاىل يقول يف كتابه العزيز:
مضي ًفا :وتعاليم رشيعته تؤكد هذه احلقيقة ً
َ

ْ

لاَّ

مْ ً ّ ْ َ

اك إ َر َ
ََ َْ َ َ
حة ل ِل َعالم َ
ني}.
ِ
{وما أرسلن ِ

واقتطف الشيخ الصفار من سرية الرسول األعظم بعض املشاهد التي تربز تلك

امللكة العظيمة من الرمحة والعطف التي كان رسول ال ّله يتحىل هبا.


أرسل ذات يوم وصيفة له يف حاجة فأبطأت ،فقال :لو ال القصاص ألوجعتك



مر رسول ال ّله بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس جمتمعون
يف معركة حنني ّ

هبذا السواك.

عليها ،فقال :ما هذا؟ قالوا :امرأة قتلها خالد بن الوليد .فقال :لبعض من معه

أدرك خالدً ا فقل له :إن رسول ال ّله ينهاك أن تقتل وليدً ا أو امرأ ًة أو عسي ًفا



(األجري أو العبد املستعان به).
ٍ
بنساء من اليهود عىل القتىل فبكني ،فقال لبالل :أنزعت
مر بالل يف خيرب
وملا ّ
منك الرمحة يا بالل ،حيث متر بامرأتني عىل قتىل رجاهلام.



ومر ًة استوقفت رسول ال ّله Aامرأة يف عقلها يشء ،فقالت :إن يل إليك



كان خُيفف صالته لسامعه بكاء طفل جاءت به أمه للصالة.

حاجة .فقال :اجليس يا أم فالن ،فجلست ،فجلس النبي إليها حتى فرغت.



ورأى رسول ال ّله Aناق ًة معقولة وعليها جهازها ،فقال :أين صاحبها؟ ال



ورأى فرخ طائر يف يد رجل وأمه حتوم حوله وترفرف ،فغضب ،Aوقال:

مروءة له ،فليستعد غدً ا للخصومة.

اردد إليها ولدها.

قلب ينبض بالرمحة ليس عىل البرش فحسب ،بل
وأضاف :هكذا كان رسول ال ّلهٌ A

عىل مجيع املخلوقات.
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واستنكر الشيخ الصفار اإلساءة التي اقرتفتها ( )17صحيفة دانامركية من خالل

إعادة نرشها لصور مسيئة لشخصية الرسول األعظم ،Aمؤكدً ا أهنا إساءة مقصودة

املوجة ضد اإلسالم
ومتعمدة ،بل ومتكررة وتأيت يف سياق احلملة اإلعالمية الغربية
ّ
ّ
واملسلمني.

وجه الشيخ الصفار عتابه للمسلمني مؤكدً ا أهنم
وحول هذه القضية املتجددة ّ

يتحملون مسؤولي ًة كبري ًة جتاه هذه اإلساءة ،فالواقع املتخلف الذي تعيشه األمة
اإلسالمية يف خمتلف جوانب حياهتا حضار ًيا واقتصاد ًيا وسياس ًيا ،وما تُعانيه األمة من
ٍ
واحتقار للمرأة ،كل هذه
نزاعات داخلية وإرهاب ،وما حتتضنه من ثقافة االستبداد
اجلوانب جعلت واقع األمة اإلسالمية يف احلضيض ،فكان من السهل إيقاع مثل هذه
اإلساءة وغريها بقائد هذه األمة الرسول األعظم.

مضي ًفا أن حماوالت التجميل اخلارجية لواقع األمة لن تُعطي أثرها طاملا كان الواقع

مشو ًها.
احلقيقي ّ
ٍ
ناحية أخرى ،أكّد الشيخ الص ّفار أن هذه اإلساءة تكشف عن مهانة األمة عىل
ومن
املستويني الدويل والعاملي ،فمع ضخامة املساحة السكانية لألمة حيث ُيقدّ ر املسلمون

باملليار والربع مليار مسلم ،ومع الثروات اهلائلة التي متتلكها األمة إال أهنا ال تستطيع
ٍ
ٍ
موجهة لرمزها األعىل وهو رسول ال ّله ،Aبيد أن اليهود جتدهم
حتريك
ساكن جتاه إساءة ّ

جترم دول
تثور ثائرهتم جتاه أي موقف ينتقص من قضية املحرقة (اهلولوكوست) .حيث ّ
العامل ما تعتربه معاداة للسامية.

وأشار أن احلل ال يكمن يف رفع الشعارات واملظاهرات ،وإنام يكمن يف تعديل

تكون هلا ثقلاً سياس ًيا حمرت ًما .معر ًبا عن
الواقع الدويل هلذه األمة ،بحيث تستطيع أن ّ

استيائه الشديد لواقع األمة؛ ألهنا ال تسعى هبذا االجتاه ،وكل اجلهود املبذولة يف هذا

األمر حمدودة جدً ا ،بيد أن األمر حيتاج إىل حترك سيايس وإعالمي ودبلومايس عاملي حتى
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تستعيد األمة قيمتها العاملية التي تُصادر يو ًما بعد آخر.

ووجه الشيخ الص ّفار عتابه لألمة عىل تقصريها يف نرش صورة رسول ال ّله وتبيني
ّ
مكانته للعامل ،مؤكدً ا أنه ليس هناك من ٍ
مشريا أن كل مشهد
عذر لألمة عىل هذا التقصري.
ً
يتحول إىل فيلم أو مرسحية أو روايةمؤثرة ،إال أن ذلك
من مشاهد سريته ُيمكن أن
ّ

حيتاج من املسلمني مجي ًعا التحرك .مشيدً ا باجلهود املبذولة عىل هذا الصعيد ،ومؤكدً ا عىل
رضورة تالحم جهود أكرب للدفاع عن شخصية رسول ال ّله.A

مشريا يف هناية اخلطبة أن االهتامم بشخصية رسول ال ّله وتبيني عظمته للعامل ليس من
ً

أجله إنام من أجل األمة واإلنسانية ،فاألمة هبذا النهج تقوى مكانتها العاملية ،ويحُ سب هلا

ألف حساب.

وأعرب عن وجوب االعتذار لرسول ال ّله عىل هذا التقصري ،مضي ًفا :إننا ال نستحق

سولت
شخصيته ،ذلك ألننا مل نحافظ عىل هذه الشخصية ناصعة البياض ،بل سمحنا ملن ّ
هلم أنفسهم تقديم مثل هذه اإلساءة لشخصه العظيم.

الخطبة الثانية

ويف اخلطبة الثانية حتدث الشيخ الص ّفار حدي ًثا وعظ ًيا ّ
حذر فيه من الوقوع يف

اخلسارة الكربى يوم القيامة ،مقدّ ًما تعري ًفا للخسارة من الناحية االقتصادية عىل أهنا :أن

يفقد اإلنسان رأس ماله أو جز ًءا منه .مضي ًفا إن هذه اخلسارة تحُ دث يف نفس اإلنسان أ ًملا

شديدً ا تتفاوت درجاته بحسب درجات االطمئنان النفيس لإلنسان .وهذه اخلسارة وإن
كانت باهظة الثمن إال أن تعويضها ممكنًا.

أشخاصا ،فيتأمل لفراقهم ،ومع ذلك فإنه قد
و ُيتابع :وقد يفقد اإلنسان من أحبته
ً

ُيسليّ نفسه بمن بقي منهم.

مستحرضا
ويؤكد عىل نتيجة مهمة وهي أن اخلسارة الفعلية هي خسارة اإلنسان نفسه،
ً
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ُ ْ َّ خْ َ
ين ذَّال َ
اس َ
ِين
جمموعة من اآليات التي تتحدث عن هذه احلقيقة ،يقول تعاىل{ :قل إِن ال ِرِ
َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َلاَ َ َ ُ َ خْ ُ رْ َ ُ
ني}َ { ،و َم ْن َخ َّف ْ
ت َم َواز ُ
ان ال ْ ُمب ُ
ين ُه
خ رِسوا أنفسهم وأهل ِي ِهم يوم القِيامةِ أ ذل ِك هو الس
ِ
ِ
ُ
َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ َ
َ ُ ْ َ َ ذَّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ اَ ُ ْ َ َ ْ ُ َ
َ
ون
فأولئِك الِين خ رِسوا أنفسهم بِما كنوا بِآيات ِنا يِظل ِم
ين ُه فأ ْولئِك
از
و
م
ت
ف
خ
ن
م
و
{
}،
ِ
ذَّ َ َ ُ َ ُ
َ َ َّ َ َ ُ َ
الون}.
سوا أنف َس ُه ْم يِف جهنم خ دِ
الِين خ رِ

ويف إجابته عن تساؤل يطرحه يف هذا السياق :ماذا تعني خسارة النفس؟ يقول

الشيخ الصفار:

هناك معنيان:

األول :خسارة الذات اإلنسانية ،فاإلنسان عندما يعيش حياته كالبهائم ،فإن حياته ال
قيمة هلا ،ذلك ألن قيمة اإلنسان بام هو إنسان يتمتع بعقله وعواطفه وفطرته.

ُ ْ َ َ اَ َ ْ َ ِ ْ ُ
ام بَل ه ْم
وفقده هلذه احلالة اإلنسان خيرس نفسه .يقول تعاىل{ :أولئِك كألنع
َ ُّ
أ َضل}.

ومن نامذج هذه احلالة أن يلهث اإلنسان وراء أهوائه وشهواته ،ف ُيصبح عبدً ا هلواه،

ويعيش املجتمع يف بعض حاالته بعض هذه املظاهر ومنها ظاهرة اإلدمان عىل املخدرات،
التي أصبح هلا رواج خميف يف املجتمع ،مما يستدعي دق ناقوس اخلطر ،حتس ًبا هلذه احلالة

املخيفة ،التي بالفعل تُعد خرسان هؤالء املدمنني ألنفسهم.

الثاين :خسارة السعادة األخروية ،فاإلنسان يف هذه احلياة موجو ٌد لفرتة حمدودة
وسريحل ،كام رحل آخرون ،وأمامه حياة خالدة دائم ًة يف اآلخرة ،فكيف هو
االستعداد لتلك احلياة ،أم أنه سيكون من اخلارسين هلا ،كام يبني ال ّله تعاىل يف
َ

َ َّ

خْ

َ

ُ
َ
َ َ
اسون}.
الكثري من آياته احلكيمة .يقول تعاىل{ :ال ج َرم أن ُه ْم يِف اآلخ َِرة ِ ه ُم ال رِ

ويقول أمري املؤمنني« :Eالغنى والفقر بعد العرض عىل ال ّله سبحانه وتعاىل»،

«ال فقر بعد اجلنة ،وال غنى بعد النار».
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مؤكدً ا أنه ينبغي لكل واحد أن ُيفكّر بعمق يف مستقبله األخروي ،فكام أنه هيتم يف

هذه احلياة بالسكن واملأكل وبقية متع احلياة ،عليه أن هيتم بذلك اليوم الذي ال ينفع فيه

ٌ
مال وال بنون إال من أتى ال ّله بقلب سليم.

واحلمد ل ّله رب العاملني.

مظاهر الوالء وجوهر قضية أهل البيتB
خطبة الجمعة بتاريخ  22صفر 1429ﻫ

أكّد سامحة الشيخ حسن الصفار عىل رضورة الرتكيز عىل جوهر قضية أهل

البيت Bالذي يتمثل يف االقتداء بسريهتم ومنهجهم ،وإيصال فكرهم للعامل .مضي ًفا:
مع األمهية البالغة للشعائر احلسينية التي جتتذب القلوب ،إال أنه ينبغي عدم االستغراق

فيها عىل حساب جوهر القضية .وأشار إىل عمق املأساة التي تعرضت إليها السيدة زينب
يف مسرية السبي ،ومع ذلك كله تسامت عىل اجلراح وقامت بدورها الريادي يف إيصال

رسالة اإلمام احلسني لألمة ،خماطب ًة يزيد بكل جرأة« :فكد كيدك ،واسع سعيك ،وناصب
جهدك ،فو ال ّله ال متحو ذكرنا ،وال تمُ يت وحينا».
ويف ٍ
سياق آخر :لفت االنتباه إىل قضية مهمة وهي أن البعض يستخدم أحكام الرشع

ٍ
ستارا
أغراض غري مرشوعة ،فيكون االمتثال الشكيل للتمويه والتظاهر
للتوصل إىل
ً

لنقض الرشع وخمالفته.

مؤكدً ا أن ذلك من مصاديق االستهزاء بآيات ال ّله تعاىل.

الخطبة الأولى

لفت سامحة الشيخ يف بداية خطبة اجلمعة  22صفر 1429ﻫ ( 29فرباير 2008م)
ٍ
ٍ
أغراض
قضية مهمة ،وهي أن البعض يستخدم أحكام الرشع للتوصل إىل
االنتباه إىل
ستارا لنقض الرشع وخمالفته.
غري مرشوعة ،فيكون االمتثال الشكيل للتمويه والتظاهر ً
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ٍ
عالية
مبينًا أن الشارع املقدّ س إنام جعل األحكام الرشعية قوانني وتنظيامت تنبثق من قي ٍم
سامية ،وهذه األحكام جاءت خلدمة تلك القيم وتأكيدها يف حياة اإلنسان ،وذلك من

أجل حتقيق مصالح الناس وسيادة العدل بينهم .مضي ًفا :وأي حك ٍم رشعي يصطدم مع
ٍ
قيمة سامية عليا ،أو مصلحة أساسية لإلنسان ،فإن الشارع املقدّ س ُيبيح لإلنسان جتاوز
أرض بصحة اإلنسان جاز
ذلك احلكم الرشعي ضمن ضوابط ورشوط ،فالصوم مثلاً لو ّ
له اإلفطار عىل أن يقيض صيام ما فاته .ولو استلزم حتصيل املاء للوضوء أو الغسل الواجب

إيقاع املهانة لإلنسان ،مل يلزمه ذلك ،وإنام حكمه التيمم بدل الوضوء أو الغسل .كل ذلك
من أجل احلفاظ عىل القيم اإلسالمية العليا ،وعىل املصالح األساسية لإلنسان.

ٍ
بطريقة
وركّز حديثه عىل اجلانب األرسي ،حيث ُيامرس رب األرسة حقوقه الرشعية

خاطئةُ ،يوقع من خالهلا األرضار بأفراد أرسته ،وقد ُيامرس البعض تلك الترصفات

تعمدً ا .مؤكدً ا أن هؤالء ،وإن تظاهروا بااللتزام الديني ،إال أهنم يف حقيقة األمر ُيامرسون
ّ

َ
اعتدا ًء عىل الدين ،واستهزا ًء بتعاليم السامء ،وقد هنى ال ّله تعاىل عن ذلك بقولهَ { :وال
َ َّ ُ ْ
هّ
اللِ ُه ُز ًوا}.
ات
خذ َوا آيَ ِ
تت ِ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ ْ
َّ
ُ
وأشار إىل سبب نزول قوله تعاىلِ{ :إَوذا َطلق ُت ُم الن َساء ف َبلغ َن أ َجل ُه َّن فأ ْمسِكوه َّن
َ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ تَّ
ْ
ْ ْ َ َ ََ َ َ
َ ْ رَ ّ ُ ُ
ْ
ْ
ض ًارا لَ ْع َت ُدوا َو َمن َيف َعل ذل ِك فق ْد ظل َم
وف وال تمسِكوهن رِ
ب ِ َمع ُر ٍ
سحوه َّن ب ِ َمع ُر ٍ
وف أو ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ ْ
هّ
ٍ
رجل من األنصار ُيدعى ثابت بن يسار،
اللِ ُه ُز ًوا} ،أهنا نزلت يف
ات
خذ َوا آيَ ِ
نفسه وال تت ِ

ط ّلق امرأته حتى إذا انقضت عدّ هتا إال يومني راجعها ،ثم ط ّلقها ،ففعل ذلك ثالث مرات
حتى مضت تسعة أشهر مضارة هلا ،فأنزل ال ّله اآلية .وأورد قول اإلمام الصادق Eيف
تفسري هذه اآلية« :الرجل ُيط ّلق حتى إذا كادت أن ّ
حيل أجلها راجعها ،ثم ط ّلقها ،يفعل
عز وجل عن ذلك» .وعنه أنه قال« :Eال ينبغي للرجل
ذلك ثالث مرات ،فنهى ال ّله ّ

أن ُيط ّلق امرأته ثم ُيراجعها وليس له فيها حاجة ثم ُيط ّلقها ،فهذا الرضار الذي هنى ال ّله

تعاىل عنه ،إال أن ُيط ّلق و ُيراجع وهو ينوي اإلمساك».
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وتطرق يف حديثه إىل نامذج عدة تمُ ارس يف األجواء العائلية ،كأن يقوم األب بعضل

ابنته البكر تشب ًثا بحقه الرشعي ،إذ يرى أغلب الفقهاء املعارصين إذن الويل يف الزواج
وبعض من املتأخرين ال يرى ذلك
بالنسبة بالبنت البكر ،وإن كان الفقهاء أكثر املتقدّ مني
ٌ

بالنسبة للبكر الرشيد ،إال أن السائد بني أكثر الفقهاء املعارصين إذن الويل .مؤكدً ا أن
ٍ
بعنوان آخر يدخل يف حكم
حلق رشعي إال أنه
هذا
الترصف وإن كان يف ظاهره ممارسة ّ
ّ
التحريم ،ويستلزم لذلك ّ
تدخل احلاكم الرشعي ،ليقوم بتزويج البنت رغماً عن أبيها إذا

كفؤا هلا وثبت عضل أبيها هلا.
كان الزوج ً

ومن املامرسات التي ذكرها الشيخ الص ّفار مسألة تأديب األبناء ،إذ يعتقد البعض

رضرا ،إال
ترصف مع أبنائه بحجة تربيتهم ،وإن أوقع ذلك هبم
ً
أن من ح ّقه ممارسة أي ّ
أن اإلسالم وضع لذلك قوانني وأحكا ًما ،فال جيوز لألب أن يوقع الرضر بأبنائه بحجة
ٍ
رضر بالولد ولو بسي ًطا كامحرار اجلسم أو
تأديبهم ،وإذا قام برضهبم إىل حدِّ إحداث
اسوداده أو اخرضاره ،فقد لزم األب أن يدفع الدية.

وأشار الشيخ الصفار إىل سوء التعامل الذي تُواجهه بعض الزوجات من قبل

أزواجه ّن بحجة احلق الرشعي ،كأن يستخدم الزوج حقه يف اإلذن لزوجته باخلروج من
ٌ
مصداق
أجل حبسها يف البيت ومصادرة نشاطها االجتامعي وعالقاهتا العائلية ،وهذا

واضح من مصاديق االستهزاء بآيات ال ّله تعاىل.

وأكّد الشيخ الصفار أن هذه التعاليم اإلسالمية جاءت لتحفظ لإلنسان مكانته

كرمه ال ّله إياه برصيح اآلية الكريمة:
وقيمته التي أرادها ال ّله تعاىل له ،وللتكريم الذي ّ
ََ

َ

َ ْ َّ ْ َ َ َ
{ولقد كرمنا ب يِن
آد َم}.

واختتم الشيخ الص ّفار اخلطبة بالتأكيد عىل رضورة أن ُيراقب اإلنسان نفسه وأن يعرف

أن ال ّله تعاىل م ّطلع عىل النيات ،يقول تعاىلَ { :ي ْعلَ ُم َخائ َن َة الأْ َ ْعينُ َو َما خُتْف ُّ
الص ُد ُ
ور}.
ّ
ٌ
ِ
يِ
ِ
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الخطبة الثانية

أشار سامحة الشيخ إىل املأساة الكبرية التي واجهتها عقيلة بني هاشم سيدتنا زينب

بنت أمري املؤمنني Fيف مسرية السبي التي رافقتها فيها جمموعة من نساء أهل بيتها مع
ٍ
عدد من األطفال ،ومعهم سيد الساجدين ٌ
عليل مريض.
مضي ًفا :هذه املرأة اخلفرة املخدّ رة والعزيزة عىل قلب أبيها ومجيع أفراد أرسهتا ،بعد

ذلك العز تقف هذا املوقف مسبي ًة أمام يزيد بن معاوية.

وتابع يقول :إن أعظم ما يؤمل قلب العقيلة زينب Fهو مواجهتها لشامتة األعداء،
ٍ
شامتة أكرب من إبداء الفرح والرسور وإعالن العيد بدخوهلم الشام ،وأكرب من ذلك
وأي
إحضار يزيد لرأس اإلمام احلسني Eأمامها ليقوم برضب الرأس الرشيف بخيزران،

وكان يزيد ُيريد بذلك إذالل العقيلة زينب وإضعاف معونياهتا ،إال أنه فوجئ بصمودها

وقوة بأسها فهي تنطق عن لسان أبيها أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،Eوتعلم السيدة
ّ
ٍ
ٍ
مر الزمان ،لذلك وقفت
زينب Fأهنا أمام موقف تارخيي ولقطة ست ّ
ُسجلها األجيال عىل ّ
ذلك املوقف البطويل الذي جتاوزت فيه مشاعرها وعواطفها من أجل أن توصل رسالة
عيل الدواهي
احلسني لألمة ،فخاطبت يزيدَ بكل جرأة وبسالة ،وهي تقول« :ولئن ّ
جرت ّ
خماطبتك ،إين ألستصغر قدرك ،وأستعظم تقريعك ،لكن العيون العربى» .وإذا كنت بام

صنعت تريد أن متحو رسالة السامء ،وتمُ يت ذكر أهل البيت فإنك لن تصل ملرادك أبدً ا،
«فكد كيدك ،واسع سعيك ،وناصب جهدك ،فو ال ّله ال متحو ذكرنا ،وال تمُ يت وحينا».

وأكد الشيخ الص ّفار أن السيدة زينب Fكانت تنظر ببصريهتا ،وتسترشف املستقبل

الذي نراه اليوم من تعاظ ٍم لذكر أهل البيت وهتافت القلوب واملشاعر إلحياء شعائرهم
ذكر.
وتعظيمها ،ويف املقابل فإن بني أمية وزمرهتم ذهبوا أدراج الرياح ومل يعد هلم ٌ

وأضاف :إن شعائر اإلمام احلسني Eاليوم تُقام عىل مرأى ومسمع من العامل ك ّله،

نرص كبري لثورة
ووكاالت األنباء والفضائيات تنقل هذه الشعائر حلظة إقامتها ،وهذا ٌ
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اإلمام احلسني.E

وأكّد الشيخ الص ّفار أن هذه الشعائر ينبغي أن يصل االهتامم هبا إىل جوهر قضية أهل

البيت Bالتي من أجلها ثار سيد الشهداء أبو عبد ال ّله احلسني.E
وأشار إىل بعدين أساسيني:

البعد الأول :التمثل ب�سيرة �أهل البيت واالقتداء بهم

موجها رسالته للعامل الشيعي ك ّله بأنه ينبغي أن تكون سرية أهل البيت ومنهجهم
ً

حارضا يف قلوب وسلوك أتباعهم ،بأن تكون أخالقهم وسلوكياهتم نابعة من هذه
احليايت
ً
املدرسة العظيمة ،وأن خيلقوا من جمتمعاهتم نامذج رائدة عىل خمتلف املستويات :العلمية

واالجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية .عندها سيزداد العامل إعجا ًبا هبذه املدرسة،

وس ُيقبل عليها أكثر.

مؤكدً ا أن تعاليم أهل البيت تؤكد ذلك :فعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :كونوا

دعا ًة إىل أنفسكم بغري ألسنتكم»(((.

وأضاف :إن أهل البيت ال ُيرضيهم فقط ممارسة هذه الشعائر إن مل يكن الواقع

احليايت لشيعتهم منسجماً مع تعاليم وسرية أهل البيت .

البعد الثاني� :إي�صال فكر �أهل البيت للعالم

وأكد الشيخ الصفار أن عىل الواعني من أتباع أهل البيت أن يتحملوا مسؤوليتهم جتاه

إيصال فكر أهل البيت للعامل ،إذ ال يصح االستغراق يف ممارسة هذه الشعائر واالكتفاء

فكر
هبا ،دون أن يكون هناك ّ
توجه عميل لتعريف العامل بأهل البيت ،فوراء هذه الشعائر ٌ
عظيم ينبغي أن يتحمل اجلميع مسؤولية إيصاله للعامل.
يقول اإلمام الرضا« :Eرحم ال ّله من أحيا أمرنا» ،وحني سئل :وكيف يحُ يى

أمركم؟ قال« :Eيتعلم علومنا ويعلمها الناس ،فإن الناس لو علموا حماسن
((( الكافي .ج ،2ص.38
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كالمنا التبعونا»(((.

واختتم الشيخ الص ّفار اخلطبة بالتأكيد عىل أمهية الشعائر احلسينية ،وأهنا تستقطب

القلوب ،وتنجذب هلا النفوس ،مؤكدً ا عىل رضورة أن يكون إىل جانبها اقتدا ٌء بسرية أهل

البيت ،Bوحتمل مسؤولية نقل فكرهم وعلومهم للعامل أمجع.
واحلمد ل ّله رب العاملني.

((( عيون أخبار الرضا .ج ،2ص.275

األخالق العظيمة لرسول اهللA
خطبة الجمعة بتاريخ  29صفر 1429ﻫ

استحرض سامحة الشيخ حسن الصفار األخالق العظيمة لرسول ال ّله Aالتي

كان يتعامل هبا مع املخالفني معه فضلاً عن املقر ّبني .مؤكدً ا عىل رضورة أن تتم ّثل هذه
ومستنكرا حالة القطيعة واخلصومة بني املؤمنني ملجرد
األخالق يف حياة املصلحني،
ً
االختالف يف الرأي يف حني أنه ال يوجد أحد يقطع بصواب رأيه ،والفتًا االنتباه إىل أن

سجل من األخالق أعظمها يف التعامل مع
رسول ال ّله مع يقينه بأحقية دعوته إال أنه ُي ّ
املخالفني ويف خمتلف امليادين احلياتية.

ويف سياق آخر أكّد الشيخ الص ّفار عىل رضورة إحاطة البنت بأكرب قدر ممكن من
نظرا ملا متتلكه من ر ّق ِة املشاعر ،وملا ينتظرها من دور عظيم يف هذا
العاطفة واحلنان ً
اجلانب ،مؤكدً ا أن ذلك أدعى لتحصينها وتعميق حالة الوعي عندها وتقوية إرادهتا أمام

ومستحرضا التعامل األبوي والعاطفي العظيم الذي كان ُيبادله رسول
مغريات احلياة.
ً
ال ّله Aابنته الزهراء ،Fإضاف ًة لالحرتام والتقدير ،وإرشاكها معه يف دعوته ورسالته.

الخطبة الأولى

حتدث سامحة الشيخ يف بداية خطبة اجلمعة  29صفر 1429ﻫ ( 7مارس 2008م)

َ َْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
ون * َما أَ َ
نت بِن ِْع َمةِ َر ّبِك
عن تفسري اآليات الكريمة من سورة القلم{ :ن والقل ِم وما يسطر
َ َ ُْ ُ َُْ ُ َ
َّ َ
ك لَ َعىل ُخلُق َ
َّ َ َ لأَ َ ْ
ي َم ْم ُ
ج ًرا َغ رْ َ
َ ُْ
يم * فستب رِص ويب رِصون*
ظ
ع
ِإَون
*
ون
ن
ون * ِإَون لك
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
بِمجن ٍ
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َ

ْ ْ

ُ

ّ ُ
ك ُم ال َمف ُتون} ،مبينًا أن اآليات تبدأ بالقسم بثالثة أمور:
بِأيي ِ

األول{ :ن} ،ويعني القسم باحلروف التي تتكون منها الكلامت والتي يعبرّ هبا
كثري من السور القرآنية باحلروف لتؤكد هذا
اإلنسان عن أفكاره ومشاعره .وقد بدأت ٌ
أيضا .وهناك تفاسري أخرى هلذه احلروف املقطعة.
املعنى ً
َْ َ

َ
سجل هبا اإلنسان علومه ومعارفه لينقلها
الثاين{ :والقل ِم} ،وهو األداة التي ُي ّ

لألجيال واملجتمعات.

َ

الثالثَ { :و َما ي َ ْس ُط ُرون} ،وهي الكتابة التي حتكي تاريخ اإلنسان وتطور معارفه.

لتوجه نظر اإلنسان إىل أمهية هذه
وأكّد الشيخ الصفار أن هذه األقسام إنام جاءت ّ

األمور ،فهي إضاف ًة لكوهنا تدل عىل عظمة اخلالق سبحانه ،مت ّثل الطريق الذي من خالله

يتقدم اإلنسان ل ُيحقق أهداف وجوده يف احلياة.

و ُيضيف :ثم تذكر اآليات جان ًبا من معاناة رسول ال ّله Aمن قبل ك ّفار قريش،

حيث اتهّ موه بأقسى هتمة ُيمكن أن ُيتّهم هبا أي مصلح أو صاحب رسالة ،تلك التهمة
التي من خالهلا أنكروا وجود العقل عنده ،وبالتايل ال يكون هناك جمال لسامع قوله أو
َ

َ َ َْ َّ َ َ ُْ
ون}،
الحرتامه ،وجاءت هذه اآليات لتنفي هذه التهمة عنه{ :ما أنت بِن ِعمةِ ربِك بِمجن ٍ

وتكرر ذلك يف القرآن الكريم يف آيات عديدة ،مما يعني أن املرشكني أشاعوا هذه التهمة

َ َ ُ ذَّ َ َ َ
ِين كف ُروا
يف األوساط حتى ُيعيقوا دعوة الرسول ،Aيقول تعاىلِ{ :إَون يكاد ال
َ ُ َ َ َ
َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ذَّ
ّ ْ
َ
َُّ
ُ ُ َ َّ َ ْ ٌ
ليزُ ْ ل ِقونك بِأب ْ َصارِه ِْم ل َّما َس ِم ُعوا اذلِك َر َو َيقولون إِن ُه ل َمج ُنون}{ ،وقالوا يا أيها الِي ن ِزل
ََ
ّ ْ َّ َ َ ْ ُ ٌ
َ
ََ ّ ْ ََ َ َ َْ َّ َ
َ لاَ جَ ْ ُ
ون}.
عليْهِ اذلِك ُر إِنك ل َمجنون}{ ،فذكِر فما أنت بِن ِعم ِ
ت ربِك بِكاه ٍِن و من ٍ

ٍ
وتفان
وأشار إىل أن الرسول Aواجه هذه التهمة ،رغم قسوهتا ،بكل صمود

توجه ضدّ هم ،ألن
درسا للمصلحني عرب التاريخ بأن ال يستكينوا أما التهم التي ّ
ّ
ليوجه ً
الذين يعمدون لذلك إنام ُيريدون زعزعة ثقة الناس باملصلحني من جهة ،وزلزلة نفس
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املصلحني من ٍ
جهة أخرى.

ٍ
أناس متقاعسني ال هيمهم وضع جمتمعهم
مضي ًفا :وهذه التهم ال تصدر إال من

ودينهم وال مذهبهم .مؤكدً ا عىل املصلحني أن يثبتوا يف طريقهم وأن يعلموا أن ال ّله تعاىل

معهم ومؤيدهم بنرصه.

وختتم اآليات بالتأكيد عىل أن ذكر رسول ال ّله وعطاء ال ّله تعاىل لرسوله ٍ
باق ما بقي

َّ َ َ لأَ َ ْ
ي َم ْم ُ
ج ًرا َغ رْ َ
ن
ون} أي غري مقطوع .واملراهنة عىل وعي الناس عرب
الدهرِ{ ،إَون لك
ٍ

التاريخ لريوا بأعينهم ملن يكون النرص ،ومن هو الذي ستتحقق فيه التهمة باجلنون:
َ ُ

َ

َ

ْ ْ

ُ

ّ ُ
{ف َستبْ رِ ُ
ص َو ُيبْ رِ ُ
ك ُم ال َمف ُتون}.
صون * بِأيي ِ
َّ

َ

ُ

َ َ ُ
َ
يم} مبينًا أن اخللق تعني السامت
وركّز حديثه عىل قوله تعاىلِ{ :إَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

ٍ
بشكل دائم ،وهي من اخللقة ،أي احلالة الطبيعية لإلنسان .وتابع
التي يمتاز هبا اإلنسان
حديثه بالقول :إن رسول ال ّله كان يف قمة األخالق والنبل يف تعامله مع الناس ،ليس عىل
مستعرضا جان ًبا
مستوى القريبني منه من أهله وأصحابه فقط ،بل حتى مع املخالفني له.
ً

من أخالقه يف بعض املواقف ،ومنها:






كان ال يرد أحدً ا يسأله شي ًئا عنده ،فقد جاءه مر ًة رجل يسأله ،فلم حيرضه
يشء ،فقال :يكون إن شاء ال ّله .فقال :يا رسول ال ّله أعطني قميصك ،فأعطاه

قميصه.

قال جابر وابن مسعود :جاء غالم إىل النبي Aفقال :إن أمي تسألك كذا وكذا،
فقال :ما عندنا اليوم يشء .قال :فتقول لك اكسني قميصك .فخلع قميصه

فدفعه إليه ،وجلس يف البيت وتأخر عن الصالة(((.

دخل عيينة بن حصن (زعيم إحدى القبائل) عىل النبي وعنده عائشة ،فدخل
بغري إذن ،فقال له النبي :Aفأين االستئذان؟ قال :ما استأذنت عىل رجل من

((( الواحدي النيسابوري .نزول اآليات1388 ،ﻫ( ،القاهرة :مؤسسة الحلبي وشركاؤه) ،ص.194
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حرض منذ أدركت! ثم قال :من هذه احلمرياء إىل جانبك؟ فقال :هذه عائشة أم
املؤمنني .قال عيينة :أفال أنزل لك عن أحسن البنات وتنزل عنها؟ قال :Aإن

عيل .فلام خرج قالت له عائشة :من هذا يا رسول ال ّله؟ قال:
ال ّله قد ّ
حرم ذلك َّ



هذا أمحق مطاع وإنه عىل ما ترين سيد قومه(((.

جار هيودي للنبي Aمرض ،فعاده رسول ال ّله بنفسه.
 ٌ

بعث يو ًما إىل هيودي يف قرض سأله ،ففعل ،ثم جاء اليهودي إليه فقال :جاءتك
حاجتك؟ قال :نعم .قال اليهودي :فابعث فيام أردت وال متتنع من يشء تريده.
فقال :أدام ال ّله مجالك .فعاش اليهودي ثامنني سنة ،ما رؤي يف رأسه شعرة



بيضاء.

مجاعة من اليهود عندهم حفلة عرس جاؤوه يدعون ابنته الزهراء :Fلنا حق
اجلوار فنسألك أن تبعث فاطمة ابنتك إىل دارنا حتى يزدان عرسنا هبا .فوافق

وذهبت إليهم.

خمتتماً اخلطبة بالدعوة إىل التأيس بأخالق رسول ال ّله Aوأن نُط ّبقها عمل ًيا يف حياتنا
خصوصا عندما نختلف مع اآلخر ،فليس هناك من يقطع بصواب رأيه ،فبأي
اليومية،
ً

وياصمهم ،ملجرد اختالفهم معه يف الرأي
ّ
حق يسمح لنفسه أن ُيسقط حقوق اآلخرين خُ

أو املعتقد ،فهذا رسول ال ّله Aالقاطع برأيه وهو احلق من عند ال ّله تعاىل ،ومع ذلك نراه

يف قمة األخالق مع املخالفني له .فام أحوجنا يف هذا الزمن للرجوع إىل أخالق الرسول

لنطهر هبا نفوسنا ونزكّي هبا أعاملنا.
األعظم ّ

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية أن رسول ال ّله Aعاش يف جمتمع صحراواي مل

((( بحار األنوار .ج ،22ص.239
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يكن يمتلك من التحرض إال بعض اخلصال البسيطة كالكرم وحسن الضيافة ،وأما جممل

كبريا يف غرس األخالق احلميدة
احلالة فكانت جاهلية .وقد رصف رسول ال ّله Aجهدً ا ً

يف ذلك املجتمع اجلاهيل ،فقد كانت جماميع من األصحاب ينقصهم حسن األدب يف

التعامل حتى مع رسول ال ّله ،Aوال ّله تعاىل يف أكثر من آية يبني هذه احلقيقة ،يقول تعاىل:

ُ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ ُ هّ ذَّ َ َ َّ ُ َ
ْ
َ ْ َ ُ َ ُ اَ
{لاَ جَتْ َعلُوا ُد اَعء َّ
ِين يَت َسللون
ضكم بعضا قد يعلم الل ال
الر ُسو ِل بينك ْم كدعء َبع ِ
ُ ْ ً َ ْ َ ْ َ ذَّ َ خُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ ٌ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ٌ َ
اب أ يِل ٌم}.
مِنكم ل َِواذا فليحذرِ الِين يال ِفون عن أم ِره ِ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ
وأشار إىل تفسري هذه اآلية ،وأن املف ين قالوا بأن { ُد اَعء َّ
الر ُسو ِل} تعني أحد
سرّ

معنيني:

ٍ
ألحد ألمر ما ،فقد كان بعض األصحاب يعترب ذلك كأي
األول :دعوة الرسول

شخص يدعوه.

الثاين :مناداة رسول ال ّله ،Aفقد كان البعض ُينادي رسول ال ّله باسمه املجرد يا

حممد ،وهذا خالف األدب معه .

ويف الرواية عن اإلمام الصادق Eعن سيدة النساء فاطمة Fأهنا قالت :ملا نزلت
لاَ جَ ُ

َ

ُ ْ ً
ْ ُ
ْ
هذه اآلية { :تْ َعلوا ُد اَعء َّ
هبت رسول ال ّله
الر ُسو ِل بَي َنك ْم ك ُد اَعء َبع ِضكم َبعضا}ُ ،

أن أقول له :يا أبه .فكنت أقول :يا رسول ال ّله .فأعرض عني مرة ،واثنتني ،أو ثال ًثا .ثم

عيل فقال :يا فاطمة إهنا مل تنزل فيك وال يف أهلك وال يف نسلك ،أنت مني وأنا منك،
أقبل ّ
إنام نزلت يف أهل اجلفاء والغلظة من قريش .قويل يا أبه فإهنا أحيا للقلب وأرىض للرب.
وس ّلط الشيخ الصفار الضوء عىل ٍ
أرسي مهم يتمثل يف عالقة األب بالبنات
حمور
ٍّ

نظرا ألهن ّن يمتلكن رق ًة يف املشاعر لكون
من أوالده ،حيث إن هل ّن خصوصية يف الرتبيةً ،

البنت زوج ًة وأ ّما ومربي ًة يف املستقبل ،وهذه األدوار تستلزم هذا اجلانب العاطفي .ودور
حمصن ًة أمام املغريات
األب يتأكّد يف إشباع هذا اجلانب عند البنت حتى تكون البنت ّ
اخلارجية.
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ٍ
بشكل ملحوظ ،ففي احلديث:
مشريا أن الروايات تؤكد عىل جانب االهتامم بالبنات
ً

«خري أوالدكم البنات»((( ،كام أن الروايات تؤكد أنه إذا اشرتى أحد ألوالده هدايا فليبدأ

بالبنات .ويف احلديث« :رف ًقا بالقوارير» ،كل ذلك تأكيد عىل أمهية االهتامم بالبنات من
جهة ،والتوجيه للجانب العاطفي احلساس عندهن من ٍ
جهة أخرى.
ّ
كبريا من ذلك
وحول عالقة الرسول الكريم Aبابنته السيدة الزهراء أبدى إعجا ًبا ً
التعامل األبوي العظيم الذي أواله رسول ال ّله البنته الزهراء حيث أغدق عليها العطف
واحلنان ،وأوالها االحرتام والتقدير ،وأرشكها معه يف أمور الدعوة والرسالة .ويف

الرواية عن عائشة أهنا قالت :ما رأيت أحدً ا أشبه كال ًما وحدي ًثا برسول ال ّله من فاطمة،
رحب هبا وق ّبل يدها ،وأجلسها يف جملسه ،فإذا دخل عليها قامت
كانت إذا دخلت عليه ّ
فرحبت به وق ّبلت يده .وعن ابن عمر قال :إن النبي ق ّبل رأس فاطمة وقال« :فداك
إليه ّ
أبوك ،كام كنت فكوين» .وروى القندوزي عن عائشة قالت :كان النبي إذا قدم من سفر
قبل نحر فاطمة ،وقال« :منها أشم رائحة اجلنة»(((.

و ُيضيف :بالعالقة احلميمة تكون البنت أكثر حصان ًة ووع ًيا ،وتكون إرادهتا أكرب

أمام مغريات هذا العرص ،فال تنجرف وراء تيارات االنحراف ،أما إذا فقدت البنت هذه

احلالة من العطف واحلنان ،فإنه من السهل جدً ا أن خُتدع بأسهل أساليب اإلغراء التي

ُيامرسها بعض املنحرفني يف هذا الزمن.

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن فراق الرسول كان بمثابة الصدمة

الكبرية للسيدة الزهراء فكان ذلك اخلطب جل ًّيا عليها ،فقد خاطبته قبيل وفاته« :نفيس

لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء يا أبتاه ،أال تُك ّلمني كلمة فإين أنظر إليك وأراك
((( مستدرك الوسائل .ج ،15ص.116
((( سليمان البلخي القندوزي .ينابيع المودة ،ج ،1الطبعة األولى( ،بيروت :مؤسسة األعلمي)،
ص.171
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مفارق الدنيا ،وأرى عساكر املوت تغشاك شديدً ا».

وبعد رحيله نادت« :يا أبتاه من ر ّبه ما أدناه ،وا أبتاه جنة الفردوس مأواه ،وا أبتاه إىل

جربائيل ننعاه ،وا أبتاه أجاب ر ًبا دعاه» .وما رؤيت ضاحكة بعده حتى حلقت به.

السالم عليك يا رسول ال ّله وعىل بضعتك الزهراء وآلك الطاهرين ورمحة ال ّله وبركاته.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

بني قمة املؤمتر اإلسالمي وقمة االحتاد األوروبي
خطبة الجمعة بتاريخ 6ربيع األول 1429ﻫ

وقمة االحتاد األورويب يف مدى
قارن سامحة الشيخ الص ّفار بني قمة املؤمتر اإلسالمي ّ

القمتني لإلرادة الشعبية العامة ،ويف املستوى املؤسسايت الذي تعيشه الدول
متثيل كال ّ

القمتان ،إضاف ًة
القمتنيً ،
وأيضا اخلطط وبرامج التنمية والتطوير التي تطرحها ّ
املشاركة يف ّ
القمتني ،منته ًيا به املوضوع إىل الفرق الشاسع بني
إىل إرادة التعاون بني املشاركني يف كال ّ
ما يعيشه العامل اإلسالمي من وض ٍع ٍ
مهرت وبني الوضع املتقدم الذي تعيشه تلك الدول.
وأشار يف حديثه إىل أن قيام منظمة املؤمتر اإلسالمي عام 1969م انام جاء ر ًدا عىل

العدوان اإلرسائييل عىل املسجد األقىص ،لكن قضية فلسطني مل حتظ باالهتامم اجلاد ،ومل

ينته العدوان عىل املسجد األقىص.
ٍ
سياق آخر حتدث عن أسبوع املرور اخلليجي 24مؤكدً ا أمهية االهتامم هبذه
ويف
املناسبة عىل املستوى االجتامعي العام وليس عىل املستوى الرسمي فقط ،ومرك ًّزا عىل
رضورة نرش الوعي بقوانني املرور حتى نقي املجتمع أخطاء احلوادث املتكررة.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  6ربيع األول 1429ﻫ ( 14مارس

2008م) إىل أن القرآن الكريم حينام يتحدث عن أوضاع األمم السابقة إنام من أجل أخذ
خصوصا وأن األمة اإلسالمية كانت يف مرحلة النشوء والتكوين فهي
الدروس والعرب
ً
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بين قمة المؤتمر اإلسالمي وقمة االتحاد األوروبي

بحاجة ماسة لتعرف تلك التجارب واالستفادة منها.

وبني أن القرآن الكريم ركّز عىل تاريخ األقوام التي أظهرت العداوة لألمة اإلسالمية

حتى تتعرف األمة مكنونات هذا العدو وتستطيع مواجهته ،وكان من أبرز تلك األقوام

اليهود ،ولذا تكرر ذكر صفاهتم وأوضاعهم يف القرآن الكريم .وأضاف :وباعتبار أن

تاريخ اليهود فيه الكثري من الدروس والعرب التي ينبغي االستفادة منها كان ذلك عاملاً

مهماً يف تكرار احلديث عن اليهود يف القرآن الكريم.
وأكّد الشيخ الصفار أن أوضاع األمم ليست ثابتة ،وإنام قد تعيش بعض األمم وض ًعا
معينًا يف فرتة زمنية ثم يتغري ذلك الوضع ،سوا ًء من كونه سي ًئا إىل حسن ،أو العكس.

ِيد حَتْ َس ُب ُه ْم مَج ً
وأشار إىل قوله تعاىل{ :بَأ ْ ُس ُه ْم بَيْ َن ُه ْم َشد ٌ
ِيعا َوقُلُ ُ
وب ُه ْم َش ىَّت َذل َِك ب َأ َّن ُهمْ
ِ
َ لاَّ
ُ َ
ق ْو ٌم َي ْعقِلون} مبينًا أن هذه اآلية تتحدث عن صفتني رئيستني كان املجتمع اليهودي

ُيعاين منهام ،ومها:


الرصاعات الداخلية العنيفة.



عدم التوافق يف املقاصد والتوجهات والن َّيات.

مؤكدً ا أن هاتني الصفتني خطريتان جدً ا ،ومها مرتبطتان بعضهام ،إضاف ًة إىل أهنام من

مزق وحدة األمة ،لذا كان من الرضوري عىل األمة أن تتجنب الوقوع يف هذا
أعظم ما ُي ّ
الفخ اخلطري.

وقارن الشيخ الصفار بني الوضع الراهن لألمة اإلسالمية وبني اليهود مؤكدً ا أهنم

جتاوزوا حالة الرصاعات الداخلية وعدم التوافق فيام بينهم ،ولكن املسلمني بعد أن كانوا
ُ

ُ ْ

ي أ َّمة أخر َج ْ
{ َخ رْ َ
ت ل َِّلن ِ
اس} ،أصبحت هاتان الصفتان متمركزتني يف الوضع اإلسالمي
ٍ ِ

بشكل ملحوظ.

وأضاف :لقد استطاع اليهود أن جيعلوا هلم قيمة عليا عىل مستوى العامل ،بحيث

أصبح الدم اليهودي غايل الثمن ،بل ال يستطيع أحد أن ُيشكك ،فضلاً عن أن يطعن،
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يف املحرقة اليهودية (اهلولوكوست) .بينام جتد أن نبي اإلسالم حممد يتعرض بني حني

آلخر لرسومات ساخرة ،وتؤلف كتب تسخر من القرآن الكريم وهو دستور املسلمني

األعظم ،كام تُنتج أفالم للحط من قدر املسلمني ،وليس هناك من يعرتض أو ُيعلن موق ًفا

شجا ًعا جتاه ذلك ،ولو قام البعض بمواقف فهل يحُ سب هلم حساب.

َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ حَ ْ َ ُ ُ ْ مَ ً َ ُ ُ ُ ُ ْ َ
توضح
وأكد أن اآلية الكريمة{ :بأسهم بينهم شدِيد تسبهم جِيعا وقلوبهم شت}ّ ،

السبب احلقيقي وراء ذلك.

وانتقد الشيخ الصفار املوقف اإلسالمي والعريب العام جتاه املقاومة اإلسالمية يف

لبنان وفلسطني ،مؤكدً ا أن هذه املقاومة هي التي ستُعيد لألمة جمدها ،وال ُيمكن أن يكون
هناك سالم عادل بني اليهود واملسلمني طاملا أن املسلمني يعيشون حالة الضعف ،مبينًا
أن القوة التي حتتاجها األمة ال تتمثل يف قوة السالح وحسب ،بل تتعداه إىل قوة االقتصاد

والعلم والتنمية.

وأشار إىل أن املسلمني من أجل أن يواجهوا هذا العدوان الصهيوين قاموا بإنشاء

منظمة املؤمتر اإلسالمي عام 1969م ،ومن ذلك احلني مل يتغري وضع املسلمني بل ازداد

سو ًءا ،وأعظم من ذلك هناك الكثري من الدول العربية واإلسالمية ترى بأن ال جمال إال
االعرتاف بإرسائيل وضمن رشوط إرسائيل نفسها.

أيضا قمة لالحتاد
وأضاف :يف الوقت الذي ستنعقد فيه قمة املؤمتر اإلسالمي تنعقد ً

القمتني ،مس ّل ًطا الضوء عىل بعض الفروقات اجلوهرية بني
األورويب ،وشتّان بني ّ
القمتني:

اً
أول :مدى متثيل اإلرادة الشعبية ،ففي القمة األوروبية كل زعيم ُيمثل إرادة شعبه،

بينام األمة اإلسالمية ال تعيش هذه احلالة املتقدمة يف نظام احلكم يف الكثري من بلداهنا.

ثانيا :املستوى املؤسسايت ،فاملجتمع األورويب حتكمه مؤسسات ،بينام العامل اإلسالمي
ً

يف غالبه حتكمه القرارات الفردية أو احلزبية.
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ثالثًا :خطط التنمية والتطوير ،ففي القمة األوروبية تناقش خطط للتنمية والتطوير،

إذ من املقرر مناقشة :مرشوع ملعاجلة تلوث البحر املتوسط ،وحتسني وصول مياه الرشب،
وخطط الستخدام الطاقة الشمسية ،وإنشاء طرق بحرية رسيعة .أما القمة اإلسالمية

فكيف هلا أن تُناقش مثل هذه املشاريع وهي تقبع حتت وطأة الرصاعات الداخلية

واخلارجية ،إذ إن الكثري من الدول اإلسالمية املشاركة تعيش وض ًعا مأساو ًيا ،العراق
والصومال وأفغانستان والسودان ولبنان ،وغريها.

رابعا :إرادة التعاون ،إذ إن القمة األوروبية تنعقد من أجل بلورة التعاون فيام بينهم،
ً

بينام نجد ان إرادة التعاون يف العامل اإلسالمي تعاين من هزال وضعف شديد..

وع ّلق الشيخ الص ّفار عىل هذه النقطة بأن الزعامء العرب واإلسالميني ال ُيالمون

كثريا عىل هذه احلالة ،إذ إهنا أقرب إىل أن تكون حالة عامة يف املجتمعات اإلسالمية ،ففي
ً

جمتمعاتنا الصغرية وبني فئات املجتمع املحدودة ّ
قل أن جتد هناك تعاونًا مشرتكًا خيدم
وأيضا بني رجال
املصالح العليا ،فبني العلامء ليس هناك تعاون ،وبني الوجهاء كذلكً ،
األعامل ،وكذلك بني الناشطني يف املجال الثقايف والديني ،فعندما نجد هذه احلالة متكررة

بني الزعامء إنام هي تكشف عن واقع عام يعيشه املسلمون فيام بينهم.

واختتم حديثه بالتأكيد عىل أن جتاوز هذه احلالة يكمن يف تغيري العقلية والنفسية التي

يعيش هبا إنسان املجتمع اإلسالمي.

الخطبة الثانية

بمناسبة أسبوع املروري اخلليجي 24حتدث الشيخ الصفار عن أمهية هذه املناسبات

ورضورة توسيع دائرة االهتامم هبا من اإلطار الرسمي إىل اإلطار الشعبي واالجتامعي

العام ،حتى يشعر كل واحد بأنه معني باألمر .مؤكدً ا أن مسؤولية هذا األمر تتحملها
أيضا،
اجلهات الرسمية بالدرجة األوىل ،والناس أنفسهم يتحملون جان ًبا من املسؤولية ً
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فكام هيتم املجتمع باملناسبات الدينية و ُيقدّ سها ينبغي كذلك االهتامم هبذه املناسبات

وإشاعة ثقافة عامة يف املجتمع لتأكيد أمهية هذا األمر.

وأضاف :إن الشارع املقدّ س يأمرنا باملحافظة عىل أنفسنا والتزام قوانني املرور من

أبرز مصاديق ذلك ،إذ إن أغلب احلوادث املرورية سببها األخطاء التي تُرتكب أثناء قيادة

َ
السيارة .والقرآن الكريم ينهانا عن أن نؤذي أنفسنا أو نؤذي اآلخرين ،يقول تعاىلَ { :وال
ُُْ ْ َ
ُ ىَ
ُ َ
تلقوا بِأيْد
ِيك ْم إِل اتلَّ ْهلكةِ}.

ومن ناحية عقلية فإن علينا أن نكون واعني بمصاحلنا ،فليس من الرضوري أن

يكون هناك قانون فرض عقوبة حتى يلتزم اإلنسان بام فيه مصلحة له ،فقطع إشارات
كبريا
املرور ،وعدم ربط حزام األمان ،واستخدام اجلوال أثناء القيادة ،كلها تُسبب ً
رضرا ً
ٌ
هتاون يف تطبيق هذه
لإلنسان والتزامها من مصلحة اإلنسان نفسه ،فلامذا يكون هناك

القوانني.

وأشار الشيخ الصفار يف حديثه عن أسبوع املرور اخلليجي 24إىل اإلحصائيات

الرسمية حول احلوادث املرورية ففي العام املنرصم 1428ﻫ حصل يف املنطقة الرشقية

وحدها ( )62ألف حادث مروري ،راح ضحيتها ( )900شخص ،إضاف ًة إىل آالف

اإلصابات واإلعاقات.

شخصا
ويف حمافظة القطيف وحدها )13258( :حاد ًثا ،راح ضحيتها ()72
ً

توفوا.

شخصا.
ومن داخل مدينة القطيف نفسها تويف بسبب احلوادث)33( :
ً

وتُشري اإلحصائيات إىل أن الفئة العمرية يف أغلب املتوفني ترتاوح بني 29 – 18

سنة .أي إن الضحية الكربى من فئة الشباب ،ويف ذلك خسارة كبرية للمجتمع ،مما
يستدعي أن ندق ناقوس اخلطر ،وأن يتوجه اجلميع هلذا اجلانب املهم.

وأكد يف ختام اخلطبة عىل أن الوعي بقوانني املرور هو احلصانة األساس لتجاوز هذه
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احلوادث ،إضاف ًة إىل الوعي العام الذي جيعل اإلنسان يتجه إىل ما خيدم مصاحله وأهدافه

ومصالح جمتمعه بشكل عام.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

ترشيد استهالك املاء

خطبة الجمعة بتاريخ  13ربيع األول 1429ﻫ

دعا سامحة الشيخ حسن موسى الصفار لرتشيد استهالك املاء ،فهو نعمة ال ّله تعاىل

عىل اإلنسان ،وحسن استخدامه من أجىل صور شكر هذه النعمة .مؤكدً ا عىل رضورة
أن يكون يوم املاء العاملي مناسبة لنرش الوعي هبذا اجلانب املهم يف املحيط األرسي

مشريا إىل طبيعة االستخدام العام عند األفراد ،وأن اإلنسان اخلليجي هو
واالجتامعي.
ً

األعىل استهالكًا للامء عىل مستوى العامل .ودعا لالستهداء بسرية الرسول األعظم وأهل
بيته الطاهرين حيث يؤكدون عىل أمهية التعامل اإلجيايب مع املاء.
ٍ
سياق آخر ّ
حذر من الوقوع يف مصائد الشيطان واالنحراف حيث الرصاع
ويف

يتحصن الشباب
الشديد الذي يعيشه اإلنسان بني العقل وأهوائه ،مؤكدً ا عىل رضورة أن
ّ
والفتيات بالوعي وأن يعيشوا احلذر واليقظة ،وأن يكونوا أقوياء أمام إغراءات الشيطان

وتزيينات األهواء والشهوات.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  13ربيع األول 1429ﻫ ـ 21مارس

2008م ،إىل أمهية املاء وأنه النعمة التي هبا يعيش اإلنسان وتستمر بوجوده حياته ،يقول

َ َ َ ْ َ َ ْ َ لَُّ
ش ٍء يَ ّ
ك يَ ْ
تعاىل{ :وجعلنا مِن الماء
ح} ،وكذلك حياة مجيع املوجودات قائمة عىل
ٍ

أساس وجود املاء .مبينًا نسب املاء يف بعض املوجودات احلية ،ففي اإلنسان مثلاً  ،ثلثا
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جسمه يتكون من املاء ،وثالثة أرباع الدجاجة ماء ،وأربعة أمخاس األناناس ماء.

وأضاف :إن استخدامات املاء ال تقترص عىل الرشب فقط ،وإنام تتعداه إىل ما هو

أوسع من ذلك بكثري ،فاملاء ُيستخدم يف مجيع جماالت احلياة الزراعية والصناعية.

منته ًيا باحلديث يف ذلك للتأكيد عىل أن املاء نعمة كبرية ،وقد يغفل اإلنسان عن

ذلك ،لذلك جاءت آيات القرآن الكريم لتُذكّر اإلنسان هبذه النعمة ،فيشكر ال ّله تعاىل
عليها ،ويتأمل يف أفضل طرق استخدامها.

وتطرق الشيخ الص ّفار بمناسبة يوم املاء العاملي الذي ُيصادف يوم السبت  14ربيع

خصوصا يف وقتنا احلارض ،وهو :ترشيد
األول ( 22مارس) إىل موضو ٍع يف غاية األمهية
ً

استهالك املاء ،حيث يتعامل الناس مع املاء بطريقة غري إجيابية وفيها جانب من اإلرساف
كبري ،وهذا ما هنى الشارع املقدّ س عنه .ويعترب البعض أن املاء متو ّفر ورخيص الثمن ،فال

ُيعري لطرق استخدامه للامء أمهية كربى .بيد أن األوضاع احلالية يف العامل قد تغيرّ ت ،مع
أن ثالثة أرباع الكرة األرضية ماء ،إال أن اجلزء الصالح لالستخدام منها فقط  .%3وتعاين
كثري من الدول صعوبة يف إنتاج املاء الصالح لالستخدام إذ إنه ُيك ّلف مبالغ ضخمة جدً ا،

خصوصا املناطق الصحراوية يف العامل.
ً

مشريا إىل الكلفة االقتصادية العاملية للموارد املائية:
ً



كلفة املرت املك ّعب من املياه اجلوفية غري املعاجلة :رياالن.



ّ
بالتبخر 25 – 15 :ريالاً .
كلفة املرت املك ّعب من مياه البحر املحالة





كلفة املرت املك ّعب من املياه اجلوفية املعاجلة 5 :رياالت.

كلفة املرت املك ّعب من مياه البحر املحالة بالتناضح العكيس 8 – 6 :رياالت.
نقل املرت املك ّعب إىل مسافات طويلة 25 – 15 :ريالاً .

وأضاف :نحن يف منطقة صحراوية شديدة اجلفاف واحلرارة ،وبالتايل فإن توفري املياه

الصاحلة لالستخدام فيها صعوبة بالغة ،وتُنتج السعودية ( )600مليون جالون من املياه
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املحالة ،عرب  25حمطة لتحلية املياه ،منها  21حمطة عىل البحر األمحر و 4حمطات عىل
اخلليج العريب.

وأشار إىل طبيعة االستخدام العام للامء عند األفراد ،وتقول الدراسات :كل فرد

رتا من املاء ،ويف أثناء السباحة فقط يستهلك بني ( )115إىل
يستهلك يوم ًيا ( )260ل ً

رتا .ويف كل مرة ُيسحب فيها (السيفون) يف دورة املياه يتم استهالك ()11
( )150ل ً
رتا من املاء.
رتا من املاء .ويف كل دقيقة يقف اإلنسان حتت دش املاء يستخدم ( )19ل ً
ل ً
رتا من املاء.
واالستخدام الواحد لغسالة املالبس يستهلك ( )115ل ً

ّ
مشريا إىل أن عيون اآلبار القديمة
وحذر الشيخ الص ّفار من خطورة جفاف املياه،
ً

التي كانت الناس تستفيد منها قد غار ماؤها ،ولذلك حيذر ال ّله تعاىل عباده من أن يفتقدوا

نعمة املاء وال أحد غري ال ّله تعاىل قادر عىل إمدادهم هبا ،يقول تعاىل{ :قُ ْل أَ َر َأ ْي ُت ْم إ ْن أَ ْ
ص َب َح
ِ
َ ُ ُ ْ ًَْ َ َ ْ َْ ُ
َ
ْ
َ
ني}.
ماؤكم غورا فمن يأتِيكم بِما ٍء معِ ٍ

موجها خطابه للمص ّلني برضورة االهتامم برتشيد استهالك املاء ،فذلك يعكس
ّ
صورة إنسان هذا املجتمع الذي ينتمي إىل أعظم ٍ
دين وهو اإلسالم ،معر ًبا عن أسفه

ملا هو عليه الواقع اليوم ،حيث تؤكد الدراسات عىل أن اإلنسان اخلليجي هو األعىل

استهالكًا للامء عىل مستوى العامل ،وبالتأكيد يف هذا االستخدام جانب من اإلرساف
وعدم الرتشيد كبري جدً ا ،وهذا خالف التعاليم الدينية السمحاء التي جاء هبا القرآن

الكريم ودعا إليها رسول ال ّله Aوأهل بيته الطاهرين .يقول تعاىلَ { :و لُكُوا َو رْ َ
اش ُبوا َوال
ِب ال ْ ُم رْ َ
ت ُ رْسفُوا إنَّ ُه ال حُي ُّ
ومر رسول ال ّله عىل سعد وهو يتوضأ فقال :ما هذا
ِ ِ
سفِني}ّ ،
ِ

الرسف؟ فقال :أيف الوضوء رسف؟ قال :نعم ،وإن كنت عىل ٍ
هنر جار((( .وقال اإلمام

الصادق« :Eأدنى اإلرساف هراقة فضل اإلناء»((( .ويف السرية كان رسول ال ّلهA
((( مسند أحمد بن حنبل .ج ،2ص.221
((( بحار األنوار .ج ،72ص.303
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يتوضأ بمد ،ويغتسل بصاع ،والصاع يعني أكثر بقليل من قنينة ماء بسعة لرت ونصف،

واملدّ هو ربع هذه القنينة.

خمتتماً احلديث بالتأكيد عىل رضورة ترشيد استهالك املاء ،وجتنب مظاهره املتعددة،
وداع ًيا إىل بث جانب الوعي يف األرسة يف هذا املوضوع ،وليكن اليوم العاملي للامء مناسبة

للتذكري بأمهية هذا اجلانب ،وأن يكون للمسلمني السبق يف االهتامم باملاء ملا يدعو إليه
دينهم وتؤكد عليه سنة نبيهم وسرية أهل بيته الطاهرين.

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية عىل أمهية العقل وأن ال ّله تعاىل قد وهب اإلنسان

عقلاً ليسرتشد به يف دروب احلياة ،ويف املقابل ابتاله بالغرائز والشهوات التي تضغط عىل
اإلنسان وتدفع به إىل االنحرافات التي تُرديه وترضه .وهلذه املعادلة التي يعيشها اإلنسان
دور كبري يف حتديد أهلية اإلنسان لدخول اجلنة بعد أن تتلقاه رمحة ال ّله تعاىل أو ال.

وأضاف إن املحرك األساس هلذه اإلغراءات هو الشيطان الرجيم ،والشهوات هي

ُ َ
َ َ َّ
أدواته ،ومن يعيش الغفلة يستجيب لدعوات الشيطان ،يقول تعاىلَ { :وقال الشيْ َطان ل َّما
اَ َ
ُ َ َ ْ ُ َّ هّ َ َ َ َ ُ
َ ُ
ُ ُ ََ ْ َْ ُ
ك ْم َو ْع َد حْ َ
ق يِض األمر إِن الل وعد
ال ّ ِق َو َو َع ْدتك ْم فأخلف ُتك ْم َو َما كن يِل َعليْك ْم م ِْن
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ ُ ُْ َ ُ
َ ْ َ َ ُْ ُ
ك ْم َما أنَا ب ُم رْ
ك ْم فَ ْ
اس َت َ
جبْ ُت ْم ل فَال تَل ُ
ُسلْ َ
صخِك ْم َو َما
س
ف
ن
أ
وا
وم
ل
و
ون
وم
ت
و
ع
د
ن
أ
ال
إ
ان
ط
ِ
ِ
يِ
ٍ
ِ
يِ
َ َُ ْ َ َ ٌ َ
ْ َ ْ ُ َّ َّ
َأنْ ُت ْم ب ُم رْ
ص يَِّ ّ َ َ ْ ُ َ َ رْ َ ْ ُ ُ
ٌ
ون مِن قبل إِن الظال ِ ِمني لهم عذاب أ يِلم}.
خ إ ِ يِن كفرت بِما أشكتم ِ
ِ ِ

وشدد عىل رضورة التزام الوعي والتحيل بالعقالنية يف مواجهة الرصاع القائم بني

العقل والشهوات واألهواء ،معر ًبا عن قلقه الشديد للوضع الراهن الذي تعيشه جماميع
من شباب املجتمع ،حيث بدأ املجتمع يدخل يف نفق جديد من اإلجرام واالنحراف

متمثلاً يف استغالل سطحية البعض من خالل مكاملات هاتفية مق ّلدين فيها أصواتًا نسائية

مشريا إىل حادثة وقعت
من أجل اإليقاع هبم للرسقة ،ويف بعض احلاالت تصل إىل القتل،
ً
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شخصا بتقليد أحدهم
يف املنطقة خالل األسبوع املنرصم ،حيث استدرج عدد من الشباب
ً

صوت امرأة تدعوه لعالقة عاطفية ،فلام وقع يف قبضتهم رسقوا ما عنده ،وعندما قاومهم
خنقوه ،وهذا يكشف عن واقع خطري يمر به املجتمع .فمن جهة حالة اإلجرام ،ومن
جهة أخرى السطحية التي يعيشها الشباب واالندفاع الشديد نحو مسببات الشهوة.

وأضاف :إن ال ّله تعاىل يف القرآن الكريم ُيذكّرنا بقصة أبينا آدم وأمنا حواء حيث

َ
كان سبب إخراجهام من اجلنة استجابتهام للشيطان الرجيم ،يقول تعاىل{ :يَا بَ يِن آد َم ال
َ ْ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ جْ َ َّ َ ْ ُ
اس ُه َما ل رُ
ع َعنْ ُه َما لبِ َ َ
ـز
ِي َي ُه َما َس ْوآت ِ ِه َما
ِ
يفتِننكم الشيطان كما أخرج أبويكم مِن النةِ ين ِ
َ
ذَّ
َّ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َّ
ْ َ
الش َياط َ
اء ل ِل َ
ِني أ ْو يِلَ َ
إِنه يراكم هو وقبِيله مِن حيث ال ترونهم إِنا جعلنا
ِين ال يُؤم ُِنون}.

يتحصن الشباب والفتيات بالوعي وأن
وأكد يف ختام اخلطبة عىل رضورة أن
ّ

يعيشوا احلذر واليقظة ،وأن يكونوا أقوياء أمام إغراءات الشيطان وتزيينات األهواء

والشهوات.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

معامل الرسالة وواقع األمة
خطبة الجمعة بتاريخ  20ربيع األول 1429ﻫ

املحمدية يف سالف عهدها عندما
قارن سامحة الشيخ حسن الصفار بني معامل الرسالة
ّ

كانت بقيادة رسول ال ّله Aوبقيادة هنجه املبارك ،وبني واقع األمة يف هذا اليوم ،مس ّل ًطا
الضوء عىل ثالثة من أبرز معامل الرسالة ،وهي :اإلعالء من شأن اإلنسان واحرتام قيمته
وحقوقه ،إثارة العقل وحمورية العلم يف حياة اإلنسان ،وصنع املجتمع احلضاري واألمة

الرائدة .بينام األمة اليوم تعيش أقسى االنتهاكات حلقوق اإلنسان ،وقد انشغلت األمة
ٍ
ٍ
وبرصاعات تارخيية أكل عليها الدهر ورشب ،أما
بجداالت نظرية
عن العلم واملعرفة
عن املجتمع احلضاري فقد أوضحت األحداث التي واكبت انعقاد القمة العربية مدى

مشريا إىل ثالثة مظاهر أفرزها الواقع العريب،
هشاشة الوضع العريب عىل مستوى العامل،
ً
وهي :الفشل أمام التحدي األكرب وهو العدوان اإلرسائييل ،الفشل يف حتدي التنمية

وأخريا الفشل يف التعاون املشرتك.
والبناء،
ً

الخطبة الأولى

س ّلط الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  20ربيع األول 1429ﻫ ( 28مارس

تكونت عىل يدي رسول ال ّله،A
2008م) الضوء عىل بدء نشوء األمة اإلسالمية التي ّ
وانطلقت دعوهتا ورسالتها من بعثته ،حيث تعيش األمة الفرحة والرسور بذكرى ميالد

مشريا إىل املكانة الكبرية هلذه األمة حيث وصفها القرآن
منقذ البرشية الرسول األعظم .
ً
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ُ ُ ْ َ رْ َ ُ َّ ُ ْ
خر َج ْ
ت ل َِّلن ِ
اس} ،مبينًا أن لفظة
الكريم بأهنا خري أمة ،يقول تعاىل{ :كنتم خي أم ٍة أ ِ
ُ

{ك ُ
نت ْم} ال تعني الوجود يف املايض املنقطعة فيام بعد ،وإنام تعني أساس الوجود ،بغض

النظر عن االستمرار أو االنقطاع ،وال ّله تعاىل يستخدم ذلك يف القرآن الكريم ،ومثاله
اَ

َ

ُ

ْ
خر َج ْ
َ َ هّ ُ ُ ً َّ ً
ت ل َِّلن ِ
اس}
قوله تعاىل{ :وكن الل غفورا رحِيما} .وتابع متأملاً يف قوله تعاىل{ :أ ِ

قائلاً  :هذه األمة مل خُترج ذاهتا بذاهتا ،وإنام صاغ ال ّله تعاىل روح هذه األمة ورسالة هذه
األمة .وأضاف :هذه األمة مل خُترج لذاهتا فقط وإنام للناس ،فليس مطلو ًبا منها أن تُصلح
وضعها فقط ،وإنام مطلوب منها أن تُصلح أوضاع البرشية مجعاء.

وأشار إىل الصفات التي تؤكدها اآليات الكريمة والتي هبا حتقق كون األمة { َخ رْ َ
ي
َُْ ُ َ ْ
ُ َّ ُ ْ
َ ََْ ْ َ َ ُْ َ َ ُ ْ ُ َ
ْ
خر َج ْ
َ
ُ
ت ل َِّلن ِ
وف وتنهون ع ِن المنك ِر وتؤمِنون
اس} ،يقول تعاىل{ :تأمرون بِالمعر ِ
أم ٍة أ ِ
هّ
اللِ} ،مؤكدً ا أن مسؤولية األمة األمر باملعروف بمعناه الشامل الواسع الذي يشمل كل
بِ

وأيضا مواجهة املنكر ليس عىل مستوى واقع األمة فقط وإنام
ما يأمر به الرشع والعقلً ،

عىل مستوى البرشية مجعاء.

وأكد أن األمة يف سالف عهدها عندما كانت بقيادة رسول ال ّله وبقيادة هنجه املبارك
حتققت فيها هذه الصفات ،فكانت خري ٍ
أمة أخرجت للناس ،وأشار إىل ثالثة معامل

ومالمح لألمة هي األبرز يف ظل الرسالة:

اً
أول :اإلعالء من شأن اإلنسان واحرتام قيمته وحقوقه .بعد أن كان اإلنسان قبل

اإلسالم منتهك احلقوق ،فكانت هناك سلطة تستعبده ،وكانت هناك طبقية تهُ ني خمتلف

رشائحه ،وكان هناك تنازع وتصارع عىل املصالح املادية تسفك فيه الدماء ،وتنتهك فيه

احلرمات واألعراض .وجاء اإلسالم وأعىل من قيمة اإلنسان ،وحتدث عن اإلنسان
ٍ
خملوق يف هذا الكون ،وباعتباره خليف ًة ل ّله يف األرض ،وأن الكرامة منحة
باعتباره أفضل

له من قبل ال ّله تعاىل.
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ثانيا :إثارة العقل وحمورية العلم يف حياة اإلنسان ،بعد أن كانت البرشية تعيش
ً

اخلرافات واجلهل واألساطري واألوهام ،فجاءت رسالة اإلسالم لتلفت اإلنسان إىل
عقله ،يقول رسول ال ّله« :العقل أصل ديني»((( ،وقال اإلمام عيل يف حديثه عن بعثة
األنبياء« :وليثريوا للناس دفائن العقول»((( .فانطلق اإلنسان بوعيه وعقله لتسخري

ثروات الكون ،والكتشاف أرساره.

وأكد أن املنصفني يف احلضارة الغربية اليوم يعرتفون بفضل احلضارة اإلسالمية يف

إنجازات هذه احلضارة التي يشهدها العامل اآلن.

ثالثًا :صنع املجتمع احلضاري واألمة الرائدة ،من تلك القبائل املتفككة واملتناثرة

واملتنازعة صنع اإلسالم منها جمتم ًعا رياد ًيا.

وع ّلق الشيخ الص ّفار عىل واقع األمة اإلسالمية اليوم ،مستفهماً  :هل أن هذه املعامل

بارزة ومتجسدة يف واقع األمة؟ معر ًبا يف إجابته عن أسفه الشديد ،حيث إن األمم
األخرى قد نافست األمة يف تلك املعامل وسبقتها ،يف حني أن األمة بقيت بعيدً ا عن هذا

مشريا إىل أن التقارير العاملية حول حقوق اإلنسان تؤكد أن الكثري من بالد
الركب،
ً
املسلمني تعيش أفظع االنتهاكات يف حقوق اإلنسان .ويف جمال استخدام العقل وحمورية
العلم فإن املجتمعات األخرى قد انطلقت يف آفاق العلم واملعرفة وبقيت هذه األمة ـ مع
ٍ
ٍ
وبرصاعات تارخيية أكل
بجداالت نظرية
األسف الشديد ـ منشغلة عن العلم واملعرفة
عليها الدهر ورشب .مؤكدً ا أن السبب ال يعود لنقص يف وجود الكفاءات والقدرات
والثروات ،بل ألن األجواء العامة التي تعيشها األمة ليست أجوا ًء مشجعة عىل املعرفة،

وال دافعة للعلم.

مشريا إىل دراسة نُرشت من قبل جامعة الدول العربية تتحدث عن هجرة العقول
ً

((( مستدرك الوسائل .ج ،11ص.173
((( نهج البالغة .خطبة رقم  ،1ص« 23صفة خلق آدم».
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واألدمغة العربية ،وتدق ناقوس اخلطر بأن نسبة هجرة العقول يف العامل العريب قد
تضاعفت يف هذه السنوات األخرية ،وتقول الدراسة إن ( )70ألف متخرج من

اجلامعات العربية يهُ اجرون سنو ًيا من بلداهنم ،مما ُيك ّلف الدول العربية بليون ونصف
البليون دوالر ،و ( )%50من األطباء يف العامل العريب يهُ اجرون إىل أمريكا وكندا وأوروبا،

و ( )%23من املهندسني ،و ( )%15من العلامء من جمموعة الكفاءات العربية يهُ اجرون
سنو ًيا .وكذلك فإن ( )%54من الطالب الذين يذهبون للدراسة يف البالد األجنبية ال
يعودون إىل بالدهم ،ألهنم جيدون املكان املناسب لالستقرار وللتفاعل والعطاء ،وبغض
النظر عن أنه ملوم أو غري ذلك.

وتُشري الدراسة أن ( )%34من األطباء العاملني يف بريطانيا من العرب ،وتُضيف

الدراسة أن نسبة العقول العربية التي تأيت لتعمل يف دول جملس التعاون اخلليجي تق ّلصت

من ( )%72من الكفاءات يستقطبها اخلليج سنة 1975م ،إىل ما بني ( )%25إىل ()%29

سنة 2002م(((.

وتساءل :كيف يمكن لألمة أن تستعيد جمدها ومكانتها وهي تعيش هذا الواقع؟
مؤكدً ا أن أسلوب إلقاء الالئمة عىل اآلخرين غري ٍ
جمد بل ينبغي أن يتحمل ٌ
كل مسؤوليته
مسؤول عن رعيته»(((ٌ ،
ٌ
وكل
جتاه واقع أمته ،فكام يقول احلديث« :ك ّلكم را ٍع وك ّلكم

حسب موقعيته ومكانته.

وأكد أن حقوق اإلنسان ال تُنتهك من قبل احلكومات والسلطات فحسب ،وإنام

بعضا .ويف
قد ُيامرس األب ذلك مع أرسته ،أو املدير مع مو ّظفيه ،أو بني الناس بعضهم ً
املجال العلمي واملعريف يأيت دور فاعلية األفراد كأساس لالنطالق يف اجلانب العلمي.

ٍ
واحد
واختتم اخلطبة بالتأكيد عىل رضورة التأمل يف نشأة هذه األمة ،ليقرر كل

((( جريدة الحياة 24 .مارس 2008م.
((( صحيح البخاري .ج 1،ص.215
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ُ ْ

ي أ َّمة أخر َج ْ
االلتزام بتلك املعامل واملالمح التي صنعت من األمة { َخ رْ َ
ت ل َِّلن ِ
اس} ،ليقوم
ٍ ِ

اجلميع بالتبشري هبذا الوعي وهبذه الثقافة.

الخطبة الثانية

أشار الشيخ الصفار يف خطبته الثانية إىل أن أيام املولد النبوي الرشيف يف هذا العام

تُصادف انعقاد القمة العربية ،التي تنعقد يف دمشق ،مؤكدً ا أن األحداث التي واكبت
انعقاد هذه القمة ُيظهر مدى هشاشة الوضع العريب ،فقد عكست حالة الوهن والضعف
والتمزق التي جتتاح هذه األمة العربية.

فتوحدت تلك القبائل
مشريا إىل أن هذه األمة كانت تعيش متز ًقا قبل اإلسالمّ ،
ً

َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ هّ َ َ ْ ُ
ك ْم إذْ ُك ُ
نت ْم أَ ْع َداء فَ َأ َّل َف َبينْ َ
املتنازعة باإلسالم ،يقول تعاىل{ :واذكروا ن ِعمة اللِ علي
ِ
َ
ْ َ ً َ ُ ُ ْ لَىَ َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َّ َ َ َ ُ
ُُ ُ
ص َب ْ
ك ْم فَأَ ْ
كم ّمِنْ َها} ،مؤكدً ا
ح ُتم بِن ِْع َمتِهِ إِخوانا وكنتم ع شفا حفر ٍة مِن انلارِ فأنقذ
قلوب ِ

أن األمة مل تحُ افظ عىل روح األخوة اإلسالمية ،ومل تحُ افظ عىل النهج الذي يضمن ألفتها
وانسجامها وتضامن أبنائها ،بسبب تعاقب املستبدين السياسيني يف تاريخ هذه األمة ،وما
بعضا ،وجتعل
أنتجته عهود االستبداد من ثقافات جتزيئية تحُ ّرض املسلمني عىل بعضهم ً

بعضا ،إىل أن وصلت األمور إىل
النفوس تُعاين من األحقاد وسوء الظن جتاه بعضهم ً

وحق هلم أن يشمتوا بنا.
الواقع املعيش .مضي ًفا :واألعداء يشمتون بناّ ،

ووضع يده عىل اجلرح األكرب يف تاريخ األمة املعارص املتمثل يف الوجود اإلرسائييل

موجها النظر إىل الفارق الكبري بني ما يعيشه هذا الكيان من الدالل واملوقعية
الغاصب،
ً
العاملية رغم ضآلة عددهم مقارنة بالعدد السكاين العريب ،ولكنهم أثبتوا وجودهم عىل

وحدوا صفوفهم وأمجعوا أمرهم،
مستوى العامل ،فبعد أن كانوا منبوذين يف العامل ،إال أهنم ّ
حتى أصبحت الدول الكربى يف العامل وحكّامها يتوددون لقادة إرسائيل ،ويتملقون

هلم.
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مضي ًفا إن احلاكم األمريكي لكي يضمن ّ
مرشحني أكثر فعليه أن يأخذ الربكة من

إرسائيل ،وأن ُيظهر تأييده ودعمه غري املحدود إلرسائيل .وتابع :حتى الدول التي كانت
بينها وبني إرسائيل عداوات سابقة كأملانيا ،نجد اليوم الوضع تغري ،بحيث إن مستشارة

أملانيا حينام ذهبت إلرسائيل قدّ مت االعتذار الشديد للشعب اليهودي عىل ما ُيعرف
(باهلولوكوست) ،وقالت :إهنا تشعر بفخر شديد ألن الكنيست اإلرسائييل سمح هلا أن

تلقي كلمتها باألملانية أمامه.

وأضاف الشيخ الصفار :وأعظم من ذلك ،فإن العامل ك ّله يغض الطرف عن جرائم

إرسائيل ،وعن جمازرها ،وعن الفتاوى العنرصية الوحشية التي تصدر من الزعامات
الدينية يف إرسائيل ،ومنها الفتوى التي صدرت من كبار احلاخامات اإلرسائيليني والتي

تُطالب بتطبيق احلكم الذي ورد يف توراهتم يف التعامل مع العاملقة (قوم عمالق) أن تُط ّبق
حق الفلسطينيني ،وتنص هذه الفتوى عىل :أن من يحُ دّ ث نفسه بكراهية إرسائيل فإنه
يف ّ

يصح ذبحهم وقتلهم ،وذبح أطفاهلم ونسائهم وعجائزهم وسحق هبائهم .ورغم ذلك
ال أحد يستنكر عليهم ذلك يف العامل.

وبلغة استنكارية يقول الشيخ الص ّفار :ويف املقابل هذا اهلوان الذي تعيشه األمة

العربية واإلسالمية ،حيث ُيساء إىل نبي األمة حممد وتتبارى عرشات الصحف يف أوروبا

عىل نرش هذه اإلساءات ،و ُيذبح أبناء اإلسالم يف ّ
كل مكان ،وليس من مدين أو متعاطف،
مؤكدً ا أن السبب يرتبط بالواقع الذي تعيشه األمة.

وع ّقب عىل ذلك ،بقوله :إن القمة العربية مظهر ومرآة ملا تعيشه األمة ،وأشار إىل
ثالثة ٍ
أمور واضحة:
أول :الفشل أمام التحدي األكرب وهو العدوان اإلرسائييل .فليس هناك ٍ
اً
تبن خليار

مستنكرا حالة
املقاومة واملواجهة ،وليس هناك قدر ٌة عىل تفعيل مبادرة السالم العربية.
ً

إساءة الظن بني العرب واملسلمني جتاه بعضهم ،مؤكدً ا عىل حرية تعدد االجتاهات ،مع
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رضورة استفادة كل اجتاه من اآلخر .فال يصح ختوين واهتام من يتبنى سالح املقاومة بل
جيب أن ندعمه للحفاظ عىل رشف األمة ومكانتها ،ويف املقابل فليتحرك السيايس يف
االجتاه الذي يرتئيه ،ولتكن املقاومة ورقة من األوراق التي يستفيد منها يف تعزيز موقفه

يف طلب السالم.

ثانيا :الفشل يف حتدي التنمية والبناء ،فهذه الدول مع ما عندها من إمكانات وثروات
ً

إال أهنا مل تستطع أن تُثبت جدارهتا عىل هذا الصعيد ،يف حني أن دولاً متتلك إمكانات أقل

وطورت أوضاعها ،فلامذا
نمت اقتصادهاّ ،
من دول العامل العريب واإلسالمي إال أهنا ّ
العرب فاشلون يف حتدي التنمية والبناء.

ثالثًا :الفشل يف التعاون املشرتك ،يف حني أننا نجد األوروبيني عىل ما بينهم من

اختالفات ،وما خلفهم من تاريخ رصا ٍع دموي قد تعاونوا واحتدوا فيام بينهم.

واختتم الشيخ الصفار خطبته بالتأكيد عىل رضورة التأمل والتفكّر ،وأن يبدأ ُّ
كل
ٍ
واحد من نفسه ،ال أن يحُ ّمل اآلخرين واجلهات العليا املسؤولية فقط ،عسى ال ّله إن عدنا
إىل هنجه وهديه أن يرمحنا وأن ُيغيرّ سوء حالنا.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

اخلطاب الديني والتحديات الداخلية
خطبة الجمعة بتاريخ  27ربيع األول 1429ﻫ

كان التحدِّ ي األكرب أمام اخلطاب اإلسالمي يف حقب ماضية هو مواجهة التيارات

املناوئة لإلسالم.

ففي بدايات القرن التاسع امليالدي أدرك دعاة اإلسالم خطر محالت التبشري

التنصريي التي واكبت االحتالل األوريب للبالد اإلسالمية ،وكان إىل جانبها نشاط

استرشاقي مكثف هيدف إىل تشكيك املسلمني يف دينهم ،وإثارة الشبهات حول القرآن

الكريم ،وسرية النبي ،Aواملفاهيم والترشيعات اإلسالمية ،طفحت به كتب كثري من

املسترشقني ودراساهتم.

فانربى املخلصون الواعون من علامء األمة بألسنتهم وأقالمهم وأرواحهم لر ّد هذه

اهلجامت العاتية ،وبذلوا قصارى جهدهم للوقوف أمام تلك املوجات العارمة ،رغم

قياسا بقدرات الغزاة الذين يستندون إىل ميزانيات ضخمة ،وهيمنة
حمدودية إمكاناهتم ً

عسكرية سياسية ،ومراكز أبحاث وختطيط.

ويف العقود األوىل من القرن العرشين للميالد ،كانت هناك معركة أخرى تنتظر

دعاة اإلسالم ،هي أشد رشاسة من محالت التنصري وشبهات االسترشاق ،وهي مواجهة

املدّ الشيوعي والتيارات العلامنية املناوئة للدين .ذلك أن معظم التيارات العلامنية التي
ظهرت يف البالد اإلسالمية ،أخذت منحى املحاربة واملناوأة للدين ،بخالف معظم
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تيارات العلامنية يف الغرب التي التزمت احلياد جتاه الدين.

فقد استثمرت هذه التيارات املناوئة أرضية السخط والرفض للواقع السيئ املتخلف

لدى مجاهري األمة ،وتبنت شعارات الثورة والنهوض ،داعية إىل التنكر للدين والتخلص

منه ،ألنه يتحمل مسؤولية ختلف األمة وانحطاطها .ومتكنت هذه التيارات من استقطاب
رشائح من أبناء األمة ،ووصلت إىل مواقع السلطة واحلكم يف عدد من البلدان العربية

واإلسالمية ،عرب االنقالبات العسكرية ،والتنظيامت احلزبية.

فكانت املعركة عنيفة قاسية يف بعدهيا الفكري والسيايس ،حيث عانى دعاة اإلسالم

من قمع األنظمة التي انبثقت من هذه التيارات املناوئة.

وما كاد ينتهي القرن العرشون حتى انحرس مدّ تلك التيارات ،وظهرت طالئع

الصحوة اإلسالمية ،وارتفعت رايات اإلسالم يف كل مكان ،إذ استعادت مجاهري األمة

َ
َ حَ ْ َ ُ ُ َّ ْ ُ
آن َم ً
َ رَ َ
اء َح ىَّت إِذا
اب بِقِيع ٍة يسبه الظم
ثقتها بدينها ،بعد أن وجدت تلك التيارات {كس ٍ
اءهُ ل َ ْم جَي ْدهُ َشيْ ًئا َو َو َج َد هّ َ
َج َ
الل عِنْ َدهُ}[سورة النور ،اآلية ،]39 :وهكذا بدأ عرص اإلسالم من
ِ

جديد.

ومع أن هناك حتديات خارجية ال تزال قائمة أمام اخلطاب اإلسالمي ،ويف طليعتها

احلرب اإلعالمية الثقافية الطاحنة عىل اإلسالم ،بوصفه دين إرهاب وعنف ،التي

جتاوزت كل أعراف وتقاليد العالقات بني األديان واحلضارات واألمم ،كام متثل ذلك يف
الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنبي حممد ،Aالتي نرشهتا صحيفة دنامركية ثم أعادت

نرشها هذا العام عدد من الصحف يف الدول األوربية ،يف حتدٍّ سافر ملشاعر املسلمني،

وإساءة صارخة لدينهم وهويتهم.

لكن مثل هذه التحديات اخلارجية ليست عىل درجة كبرية من اخلطورة تستلزم

وضعها عىل رأس التحديات وأولويات املهام أمام اخلطاب اإلسالمي.

إنني أعتقد أن اخلطاب اإلسالمي يواجه اآلن حتديات داخلية هي األهم واألخطر
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عىل مستقبل اإلسالم واألمة .فال بد من االستجابة هلا واالرتقاء إىل مستوى مواجهتها.
ولعل من أبرز وجوه هذه التحديات ما ييل:

�أو ًال� :إنتاج ثقافة التنمية والبناء

فقد برع اخلطاب اإلسالمي يف تعبئة مجاهري األمة ضد األعداء ،وضد واقع الفساد

واالنحراف ،وتلك مهمة هدم وتقويض.

ولكن ما هو البديل الذي جيب أن تتجه األمة لبنائه عىل الصعيد السيايس

واالقتصادي واالجتامعي ،وبناء املعرفة وتنمية األخالق؟ وكيف يقود اإلسالم معركة
التنمية والبناء؟

هذا ما حيتاج إىل إجابة معمقة تتضمن برامج عمل ،وآليات تنفيذ ،وثقافة حركة

وإدارة.

ثان ًيا :العالقة الإيجابية مع الآخر

املصالح يف عامل اليوم متشابكة ،والرصاع والنزاع ليس هد ًفا وال إسرتاتيجية دائمة،

وإنام هو رضورة بمقدار مواجهة العدوان .كام أن اإلسالم رسالة خري ورمحة للبرشية

مجعاء.

من هذا املنطلق ال بد من إنتاج خطاب يساعد عىل االنفتاح واحلوار مع اآلخر ،وال

بد من نرش ثقافة دافعة لصنع العالقات اإلجيابية مع الغري ،ولتجاوز آثار مراحل الرصاع

والنزاع.

صحيح أن هناك اعتداءات ال تزال قائمة ضد اإلسالم واألمة ،لكن املطلوب حرص

املواجهة والرصاع مع اجلهات املبارشة للعدوان دون استعداء للعامل كله ،وتعميم الرصاع

عىل مستوى األديان واحلضارات.

إحلاحا حاجة األمة إىل ثقافة العالقة اإلجيابية مع اآلخر الداخيل ،حيث ال
واألشد
ً

نزال نعيش آثار الرصاعات القديمة التي حصلت بني األسالف يف القرون األوىل لتاريخ
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األمة ،والتي تتفجر اليوم عىل شكل فتن ونزاعات طائفية .كام ال يزال التنوع القومي

والقبيل عائ ًقا أمام الوحدة الوطنية ،واالستقرار السيايس ،يف عدد من البلدان العربية
واإلسالمية.

ثال ًثا :تر�شيد التوجهات والممار�سات الدينية

فاإلقبال عىل الدين ،وارتفاع املعنويات يف أوساط املتدينني ،قد يدفع باجتاه الغلو

واملبالغة يف التوجهات واملامرسات الدينية ،خاصة وأن يف تراث األمة بمختلف مذاهبها

ما يغذي مثل هذه االجتاهات.

كام أن بعض القوى الدينية التقليدية التي ال متتلك مشاريع للتنمية والنهوض ،قد

تسعى لدغدغة مشاعر العامة ،وعواطفهم الدينية ،لتعزيز نفوذها ومواقعها ،يف مقابل
صعود قوى اإلصالح والتطوير.

وليس مستبعدً ا أن تدخل عىل اخلط بعض اجلهات اخلارجية ،أو بعض القوى

املصلحية يف الداخل لتشجيع اجتاهات املبالغة والغلو يف األوساط الدينية.

إن خطر توجهات الغلو كبري عىل مستقبل اإلسالم واألمة ،ولذلك ّ
حذر ال ّله تعاىل

َُْ
ُ
َ ََْ ْ َ
اب ال تغلوا يِف دِين ِك ْم َوال
األمم السابقة من الغلو يف الدين ،يقول تعاىل{ :يا أهل الكِت ِ
َ ُ ُ لَىَ هّ
الل إِلاَّ حْ َ
تقولوا ع
ال َّق}[سورة النساء ،اآلية.]171 :

وتتمثل أهم مظاهر خطر الغلو يف النقاط التالية:

أ .حتريف املفاهيم ،وإفراغ األحكام الرشعية من مضامينها ،واالبتعاد عن مقاصد
الدين وأهدافه ،وإشغال األمة بحالة طقوسية فارغة ،تستنزف اجلهود ،وتصنع

حالة من اإلشباع الكاذب ،والشعور الزائف بأداء الواجب نحو الدين.

ب.االستغراق يف اجلوانب الغيبية عىل حساب العقل ومراعاة السنن اإلهلية للطبيعة
عزز حالة التواكل والكسل ،وعدم البحث املوضوعي واملعاجلة
واحلياة ،مما َّ
الواقعية ملشكالت احلياة ،وفتح املجال أمام أسواق الشعوذة والدجل ،التي
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تدّ عي القدرة عىل تقديم خمتلف العالجات لألمراض اجلسمية ،واملشكالت
النفسية ،والقضايا االجتامعية.

ج .تشجيع التطرف والتشدد جتاه اآلخر اخلارجي والداخيل ،انطال ًقا من تفاصيل
اخلالفات العقدية والتارخيية ،وإغفال مساحات االلتقاء واالشرتاك ،لقد أصبح

عندنا خطباء متمرسون يف إذكاء اخلالفات الطائفية ،وحمرتفون إلثارة الكراهية
والبغضاء بني أبناء األمة ،وقد منحتهم القنوات الفضائية أفضل الفرص لرفع

أصواهتم وبث سمومهم يف خمتلف األرجاء.

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

إن هذه التحديات الداخلية توجب عىل العلامء والدعاة املدركني هلا أن يوجهوا

خطاهبم واهتاممهم نحو مواجهتها ،وتبصري مجاهري األمة بام خيدم مصلحتها ،ويصون

رسالتها اإلسالمية العظيمة عن عبث الغالني واملتزمتني.

وال شك أهنا مهمة شاقة تكتنفها صعوبات بالغة ،ألن دعاة التشدد والغلو يستثريون

عواطف ومشاعر العامة الدينية ،ويستندون إىل آراء وتربيرات هلا جذورها يف الرتاث

وحراسا لشعائرها،
املذهبي ملختلف الطوائف واملذاهب ،ويظهرون أنفسهم محاة للعقيدة
ً
وال يتورعون عن التشكيك يف دين من خيتلف معهم ولو يف أدنى التفاصيل.

الدعوة على ب�صيرة

لقد حتدث النبي Aبأمر ال ّله تعاىل له ،عن أهم سمة ملنهجه يف الدعوة إىل ال ّله ،وهي

َّ
َ ْ ُ ىَ هّ لَىَ َ َ َ َ
ُْ َ
ري ٍة أنا َو َم ِن ات َب َع يِن
امتالك البصرية ،يقول تعاىل{ :قل ه ِذه ِ َسبِيليِ أدعو إِل الل ع ب ِص
َ ُ ْ َ َ هّ
الل َو َما َأنَا م َِن ال ْ ُم رْشك َ
ِني}[سورة يوسف ،اآلية.]108 :
وسبحان
ِ

والبصرية من البرص واإلبصار ،فكام حيتاج اإلنسان إىل حاسة البرص لريى األشياء

املادية يف هذه احلياة ،وليتمكن من السري يف طرقها متالف ًيا الضياع والوقوع يف احلفر
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واملزالق ،كذلك حيتاج إىل املعرفة والوعي لتقويم اآلراء واألفكار ،والتمييز بني مسالك

اخلري ومهاوي الرش والفساد .وتلك هي البصرية.

وكون الداعي عىل بصرية يف دعوته يعني أمرين:

األول :اطمئنانه للفكرة ووضوحها عنده ،حيث ال يصلح للداعي أن يطرح فكرة مل

رت يف خطاباته طرح ما هو سائد
جيتهد يف بحثها ،ومل يتأكد من صحتها ،وال ينبغي له أن جي ّ

ومتناقل دون حتقيق ومتحيص.

ومن املؤسف جدًّ ا أن جتد بعض العلامء والدعاة ينقلون للناس روايات تارخيية،

وآراء عقدية ،ومسائل ذات تأثري يف أذهان الناس وسلوكهم ،قبل أن يكلفوا أنفسهم عناء

التأكد من صحة تلك النقوالت ،اتكالاً عىل ما سمعوه من خطباء آخرين ،أو ً
أخذا من

مصادر غري معتمدة ،أو استجابة لرغبة املستمعني.

إن وسائل البحث وأدوات املعرفة أصبحت متوفرة ومبذولة ،فال عذر للمقرصين

واملتقاعسني.

اآلخر :معرفة الواقع اخلارجي الذي تالمسه الفكرة املطروحة ،فليست كل فكرة

صحيحة صاحلة للعرض يف كل زمان ومكان ،ولعل املقصود باحلكمة يف الدعوة يف نص
ْ ُ ىَ

حْ ْ

َ
يل َر ّب ِ َك بِال ِك َمةِ}[سورة النحل ،اآلية ]125 :هو اختيار القول
اآلية الكريمة{ :ادع إِل سب ِ ِ

املناسب للموقع املناسب.

من هنا حيتاج الدعاة يف كل جمتمع إىل تقويم ظروف جمتمعهم ،ودراسة أوضاع

البيئة التي يتحركون فيها ،لينطلق خطاهبم الديني من خطة مدروسة ،ولريكزوا عىل

األولويات.

الغزي الدمشقي أستاذ دروس التفسري يف
وقد حتدث العالمة الشيخ عبدال ّله ال َع َلمي ّ

ُْ
اجلامع األموي بدمشق (املتويف سنة 1355ﻫ ـ 1936م) حول هذه اآلية الكريمة{ :قل
َ ْ ُ ىَ هّ لَىَ
َ
ع بَ ِص َ
ري ٍة}[سورة يوسف ،اآلية ]108 :يف كتابه القيم (مؤمتر تفسري
ه ِذه ِ َسبِيليِ أدعو إِل الل
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سورة يوسف) فقال حتت عنوان ( أكثر دعاة أهل اليوم هم عىل غري بصرية):

«النبي عليه الصالة والسالم ،كان يدعو إىل ال ّله عىل بصرية ،وهكذا خلفاؤه وعلامء

السلف واألئمة املجتهدون وسائر العلامء الصاحلني ،ولكن من املؤسف ،أن أكثر دعاة
أهل اليوم ،هم عىل غري بصرية ،ألهنم مزجوا الدخائل بعقائد الدين ،وأدخلوا البدع

الغي
واألخالق الرديئة يف العوائد اإلسالمية،
وعلموا اجلهال تعاليم خادعة ،ل ِّبست ّ
ّ
بالرشاد ،كام علموهم التأويالت الباطلة ،التي شبهت احلق بالباطل ،حتى صار اجلرب

«توحيدً ا» ،وإنكار األسباب «إيامنًا» وترك األعامل املفيدة «توكلاً » ومعرفة احلقائق

«كفرا وإحلا ًدا» وإيذاء املخالف يف املذهب «دينًا» واجلهل بالفنون والتسليم باخلرافات
ً
«صالحا» .واختبال العقل وسفاهة الرأي «والية وعرفانًا» والذلة واملهانة «تواض ًعا»
ً
واخلنوع وقبول الضيم «رىض وتسليماً » والتقليد األعمى لكل متقدم «علماً وإيقانًا»(((.
هذا ما كتبه الشيخ اجلليل قبل ثامنية عقود من الزمن عن دعاة عرصه ،فهل دعاة

اليوم أفضل حالاً من أولئك؟ هذا ما نأمله ونرجوه.

نسأل ال ّله تعاىل أن يوفق دعاة اإلسالم لتحمل مسؤولياهتم الكبرية يف هذه املرحلة

اخلطرية ،وأن يكلل جهودهم بالنجاح لتجاوز هذه التحديات القائمة.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

الغزي .مؤتمر تفسير سورة يوسف ،Eج ،2الطبعة األولى 1381ﻫ ـ1961م،
((( عبدال ّله العلمي
ّ
(دمشق :مطابع دار الفكر) ،ص.1429

دعاة التقريب وإشكاالت املتحفظني
خطبة الجمعة بتاريخ  5ربيع اآلخر 1429ﻫ

يف عصور التخلف التي عاشتها األمة ،اختفت عناوين كثرية ،ملبادئ وترشيعات

إسالمية أساسية .حتت ضغط واقع التخلف املناقض لتلك املبادئ والترشيعات .وحني
أفاقت األمة عىل واقعها الفاسد ،وحتركت تطلعات التغيري واإلصالح يف نفوس أبنائها،
وانفتحت األمة من جديد عىل مفاهيم دينها ،يف ظل الصحوة اإلسالمية الواسعة ،عادت
لساحة األمة تلك العناوين الغائبة واملغ ّيبة ،كعنوان حقوق اإلنسان ،وحقوق املرأة،

والديمقراطية ،والتعددية ،واحلرية ،والشفافية ،وسيادة القانون ...وهي عناوين إسالمية
أصيلة قد ُأغفلت ،وأصبح البعض ينظر إليها بريبة ،وكأهنا أفكار دخيلة ،ومفاهيم

مستوردة ..

ومن تلك العناوين الغائبة املغ ّيبة ،عنوان الوحدة والتقارب ،واالنفتاح بني طوائف

األمة ،ومدارسهم املذهبية والفكرية.

إن أي مسلم لديه يشء من املعرفة بمبادئ اإلسالم ،ال يستطيع إنكار مبدأ الدعوة

نصت عليه آيات حمكمة من كتاب ال ّله ،وأحاديث
إىل وحدة األمة ،فهو مبدأ أساسّ ،

صحيحة من سنة رسول ال ّله ،Aكام يؤيده العقل والوجدان ،وتؤكد عليه جتارب األمم
القوية الناجحة.

فقضية وحدة األمة ،ليست من القضايا النظرية التي تقبل األخذ والر ّد ،وحتتاج
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إىل الربهنة واالستدالل ،بل هي من رضوريات الدين املس ّلم هبا عند فقهاء املسلمني.

لكن عصور االستبداد والتخلف ،التي عاشت األمة يف ظلها انقسا ًما مذهب ًيا حا ًّدا ،عىل

الصعيد الثقايف والنفيس واالجتامعي ،صيرّ الفرقة والقطيعة واق ًعا مقبولاً  ،وكأنه احلال
الطبيعي الذي جيب أن يستمر يف حياة األمة.
بينام أصبحت عناوين الوحدة والتقارب واالنفتاح ،وكأهنا شعارات ومهية ّبراقة،

ينخدع هبا احلاملون ،وضعاف العقيدة يف مذهبهم ،والالهثون خلف املصالح السياسية.

إن دعاة الوحدة واالنفتاح والتقارب بني أتباع املذاهب ،تالحقهم عالمات

االستفهام ،وتثار أمام حركتهم اإلشكاالت ،وكأهنم يدعون إىل منكر ،أو يرفعون
خطرا عىل مصلحة املذهب وصدق االعتقاد.
شعارات تشكل ً

وتتبنى هذا املوقف املناوئ لدعوة الوحدة والتقارب أوساط دينية من السنة والشيعة،

تُظهر احلامس حلامية املذهب وحراسة العقيدة.

وبدل أن يتجه السؤال نحو العلامء املتقاعسني عن وظيفتهم الرشعية يف الدعوة إىل

الوحدة ،والسعي إىل التقارب .وبدل أن ُيدان وحياكم املحرضون عىل الفرقة والنزاع
باسم الدين واملذهب .أصبح الدعاة إىل الوحدة والتقارب يف موقع السؤال واالهتام!!

ويبدو أن هذه األوساط املذهبية املتحفظة عىل دعوات الوحدة والتقارب ،تريد

بإثارة الشكوك واالهتامات جتاه دعاة الوحدة ،التربير لتقاعسها ،وختليها عن مبدأ هو
من أهم مبادئ اإلسالم ،أو أن هلا مصالح يف هذا الواقع الفاسد ،أو أهنا ال جتيد غري لغة
التعبئة الطائفية ،وإثارة العواطف ،ودغدغة املشاعر املذهبية.

إهنم يثريون بعض اإلشكاالت والشبهات جتاه الوحدة والتقارب ،ملنع مجاهري األمة

من التفاعل معها ،ولتشويه صورة دعاة التغيري واإلصالح.

إن األمة اليوم عىل مفرتق طرق ،فيام يرتبط بعالقات طوائفها املذهبية ،وخاصة بعد

األحداث املرعبة يف العراق ،فإما االستمرار يف خط املفاصلة والتخندق املذهبي ،وإما
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تدشني عرص جديد من االنفتاح والتقارب.

وألن الرهان عىل وعي أبناء األمة ،فال بد من تسليط األضواء عىل ما يثار حول

املوضوع ،من تساؤالت وإشكاالت ،ليكون مجهور األمة عىل ب ّينة من أمره ،وليكون

اختيار املسار عن بصرية ووعي.

�إلغاء الآخر �شرط الوحدة

لاللتفاف عىل مطلب الوحدة ،يطرح بعض املتشددين رش ًطا تعجيز ًيا لتحقيق

الوحدة ،وهو إلغاء الطرف اآلخر .حيث يقول بعض علامء السنة :إن الوحدة ال تتحقق

إال إذا اجتمع املسلمون عىل مذهب أهل السنة واجلامعة.

ويقابلهم علامء من الشيعة يقولون :إن الوحدة ال تتحقق إال إذا اجتمع املسلمون

عىل إمامة ووالية أهل البيت.B

ومؤدى كل من الطرحني إلغاء اآلخر ،بأن يصبح اجلميع سنّة ،وينتهي وجود مذهب

الشيعة ،ضمن الطرح األول ،أو يصبح اجلميع شيعة ،وينتهي وجود مذهب السنة حسب

الطرح الثاين.

إنه رشط تعجيزي ،إذ كيف يمكن إلغاء أي من الطرفني؟ هل باإلبادة اجلامعية؟ أم

بإجبارهم عىل اعتناق املذهب اآلخر؟ أم بالسعي إلقناعهم بالتنازل عن مذهبهم؟ وماذا
إذا مل يقتنعوا أو مل يقتنع بعضهم؟

إن ك ًّ
ال من الطرفني يعتقد أن مذهبه هو احلق ،وأن اآلخر خمالف للحق ،كام أن

التوجهات الدينية ال حيكمها اجلانب العقيل واملنطقي وحده ،بل للعواطف واملصالح

والتك ّيف االجتامعي تأثري ال ينكر ،قد يتجاوزه بعض األشخاص واملجاميع ،لكن من

الصعوبة بمكان أن يتجاوزه اجلمهور كله يف األديان واملذاهب ،وهذا ما يفسرّ بعدً ا من
أبعاد بقاء األديان واملذاهب ،وتوارث األجيال هلا.

154

دعاة التقريب وإشكاالت المتحفظين

لقد كان رسول ال ّله Aيمثل بدعوته احلق اليقني ،ويمتلك قوة احلجة والربهان ،لكن

ذلك مل حيسم املوقف مع أتباع الديانات األخرى ،كاليهود والنصارى الذين عارصهم،

حيث استجاب عدد منهم لإلسالم ،بينام متسك الباقون بدينهم.

وهنا نجد أن رسول ال ّله Aوضع صيغة للتعامل مع هذا األمر الواقع ،بام خيدم

االستقرار يف مركز الدعوة اإلسالمية ،ضمن ما يعرف بصحيفة املدينة ،التي أقرت ميثاق
وحدة وطنية بني أتباع الديانات املختلفة ،يف ظل القيادة النبوية.

القلق من التنازالت

يثري املتحفظون عىل دعوة الوحدة والتقريب يف الوسط الديني ،مشاعر القلق من

تقديم تنازالت للطرف اآلخر ،عىل حساب العقيدة واملذهب.

وقد طرح العلامء الوحدويون من الطرفني ،منذ بداية مسرية التقريب يف هذا العرص،

أن غرض دعوة الوحدة والتقريب ،هو حتقيق التعايش السلمي بني أبناء األمة ،وتوفري
أجواء االحرتام املتبادل ،والسعي للتعاون يف خدمة املصالح املشرتكة.

حتول أتباع مذهب إىل مذهب آخر ،وال تلفيق
وأن الوحدة والتقريب ال تعني ّ

مذهب ثالث بني املذهبني ،وال طلب التنازل من أحد عن معتقداته وآرائه التي يدين ال ّله

هبا .فأمور العقيدة والدين ال تقبل املساومة ،وهي شأن قلبي يستعيص عىل اإلخضاع ،كام
ْ

يقول تعاىل{ :ال إِك َراهَ يِف ّ ِ
ين}[سورة البقرة ،اآلية ]256 :فهذا النفي يف اآلية الكريمة لإلكراه
ادل ِ

يف الدين ،إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين ،أنتج حكماً دين ًّيا ينفي اإلكراه
عىل الدين واالعتقاد ،وإن كان حكماً إنشائ ًيا ترشيع ًيا ،كان هن ًيا عن احلمل عىل االعتقاد
ٍ
كرها ،وهو هني متَّك عىل حقيقة تكوينية ،عىل حدِّ تعبري السيد الطباطبائي يف
واإليامن ً

امليزان.

هناك يشء واحد ال بد من التنازل عنه ،وهو اإلساءة والعدوان ،من أي طرف جتاه
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اآلخر ،فليس مقبولاً صدور فتاوى التكفري ،وال خطاب التحريض عىل الكراهية ،وال
اإلساءة للمقدسات والرموز.

واملشكلة أن بعض املتشددين من علامء السنة ،يرى إصدار فتاوى التكفري وإثارة

الكراهية ضد الشيعة تكلي ًفا رشع ًّيا .كام أن بعض املتشددين من الشيعة ،يرى إظهار
اإلساءة بالسب واللعن لرموز يقدسها وحيرتمها أهل السنة تكلي ًفا رشع ًّيا.

وال شك أن التقارب بل التعايش يف ظل هذه اآلراء املتشددة غري ممكن ،وأن هذه

اآلراء توجه األمة إىل خيار الرصاع واالحرتاب الطائفي ،وتنتج اخلصومة والفتنة بني

أبناء الوطن الواحد.

فهل يدرك هؤالء وخامة هذه النتيجة؟ وهل يتحملون مسؤوليتها أمام ال ّله؟ وعىل

الناس أن يسألوا أنفسهم يف كل بلد تتنوع فيه املذاهب هل يقبلون ذلك؟

وإذا كان التنازل غري مطلوب وال وارد يف املعتقدات ،فإنه قد يكون مطلو ًبا ووار ًدا

يف بعض املظاهر واملامرسات ،إذا اقتضته املصلحة العامة لألمة ،أو املصلحة اخلاصة

بالطائفة ،أو املصلحة األخص عىل املستوى الفردي.

أمل يتنازل رسول ال ّله Aيف كتابة وثيقة صلح احلديبية عن (بسم ال ّله الرمحن الرحيم)

وعن ذكر صفته (رسول ال ّله)؟

قال الواقدي أمر النبي Aعل ًّيا يكتب ،فقال رسول ال ّله :Aاكتب بسم ال ّله الرمحن

الرحيم .فقال سهيل بن عمرو ممثل قريش :ال أعرف الرمحن ،اكتب كام كنا نكتب:

باسمك ال ّلهم .فضاق املسلمون من ذلك ،وقالوا :ال نكتب إال الرمحن .قال سهيل :إ ًذا

ال أقاضيه عىل يشء .فقال :Aاكتب باسمك ال ّلهم! هذا ما اصطلح عليه رسول ال ّله.
فقال سهيل :لو أعلم أنك رسول ال ّله ما خالفتك ،وأتبعتك ،أفرتغب عن اسم أبيك
حممد بن عبدال ّله؟

فضج املسلمون منها ضجة أشد من األوىل حتى ارتفعت األصوات ،وقام رجال
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من أصحاب رسول ال ّله Aيقولون :ال نكتب إال حممد رسول ال ّله .فقال :Aأنا حممد

بن عبدال ّله فاكتب!.

ويف اإلرشاد للشيخ املفيد أن عل ًّيا بعد أن كتب :هذا ما صالح عليه رسول ال ّلهA

واعرتض سهيل بن عمرو وقال له النبي :Aاحمها يا عيل .فقال عيل :يا رسول ال ّله إن

يدي ال تنطلق ملحوها .فقال :Aفضع يدي عليها ،فمحى رسول ال ّله Aبيده كلمة:
رسول ال ّله نزولاً عند رغبة سهيل مفاوض قريش(((.

كام أن أمري املؤمنني عل ًيا تنازل عن املطالبة بحقه يف اخلالفة ،وانضوى حتت حكم
ألس ِل َم َّن َما َس ِل َم ْت
اخللفاء ،حفا ًظا عىل مصلحة اإلسالم ووحدة األمة ،كام قالَ :E
«وال ّله ْ
ِ
اص ًة ،ا ْلتِماَ ًسا ألَ ْج ِر َذلِ َك و َف ْض ِل ِه»(((.
ور المُْ ْس ِل ِم َ
يها َج ْو ٌر إِال َعليََّ َخ َّ
ني ولمَ ْ َي ُك ْن ف َ
ُأ ُم ُ
وتنازل اإلمام احلسن Eعن اخلالفة ملعاوية بن أيب سفيان حقنًا للدماء ،ورعاية

للمصلحة العامة.

ويف املدرسة الشيعية تؤكد تعليامت أهل البيت Bلشيعتهم ،عىل تقديم التنازالت

يف املامرسات العبادية واخلارجية إلخواهنم أهل السنة ،اتقاء للسوء واألذى ،أو صيانة
ألجواء التعايش واملحبة ،حيث يأمر أئمة أهل البيت Bشيعتهم أن ال يامرسوا شي ًئا

من أمور مذهبهم يس ّبب هلم الرضر واحلرج ،لو عاشوا يف حميط متشدد ،أو يس ّبب نفور
قسم الفقهاء الشيعة التقية إىل
اآلخرين منهم ،ويؤدي إىل عزلتهم ونبذهم ،ولذلك ّ
قسمني :التقية االضطرارية ،والتقية املداراتية .وبعبارة أخرى :التقية خو ًفا من اآلخر،

والتقية حتب ًبا إىل اآلخر ،كام عنوهنا املرجع الديني الشيخ نارص مكارم الشريازي.

يقول« :إن غاية التقية ال تنحرص يف حفظ األنفس ودفع اخلطر عنها ،أو عن ما يتعلق

هبا من األعراض واألموال ،بل قد يكون ذلك حلفظ وحدة املسلمني ،وجلب املحبة،
((( جعفر السبحاين .سرية سيد املرسلني ج ،2الطبعة األوىل 1413ﻫ( ،بريوت :دار البيان العريب)،ص.337
((( هنج البالغة .خطبة .73
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ودفع الضغاين فيام ليس هناك دواع مهمة إىل إظهار العقيدة والدفاع عنها»(((.

نؤكد مرة أخرى :إن الوحدة والتقارب واالنفتاح ال يعني التنازل عن يشء من

املعتقدات ،كام أن الظروف املعيشة يف أغلب البلدان اإلسالمية تتسع للمامرسات املذهبية

اخلاصة بأتباع كل مذهب من املذاهب ،ألن عامل اليوم ال يقبل تقييد احلريات الدينية.

وجيب عىل دعاة الوحدة والتقارب ـ قبل غريهم ـ ،معارضة أي قيود عىل الشعائر

واملامرسات الدينية ،ألتباع أي مذهب من السنة أو الشيعة .لكن األمر الذي ال يمكن

قبوله رش ًعا وال عقلاً هو اإلساءة من أي طرف لآلخر ،وإذا كان أحد يرى أن تكليفه
الرشعي هو إبداء اإلساءة لآلخر ،فإنا نخالفه الرأي يف ذلك ،ونطلب منه إن عجزنا عن
إقناعه بخطأ رأيه ،أن يتنازل عن العمل بذلك الرأي رعاية للمصلحة العامة ،ومحاية

للوحدة ،ودر ًءا للمفسدة والفتنة.

ومن أولويات الفقه ومنطق العقل تقديم األهم عىل املهم عند التزاحم.

الم�صالح ال�سيا�سية

حينام ال جيد املتحفظون إشكالاً منطق ًيا يثريونه يف وجه دعاة الوحدة والتقريب،

فإهنم يلجأون إىل التشكيك يف الغايات واهتام النيات ،والقول بأن دعاة الوحدة يسعون

لتحقيق مصالح سياسية ،وأهنم يعملون ضمن برامج سياسية؟

والغريب أن هؤالء املتحفظني وهم غال ًبا ما يتظاهرون بالقداسة والورع ،والتزام

االحتياط ،كيف يسمح هلم ورعهم باحلكم عىل النيات واملقاصد التي ال يعلمها إال ال ّله

تعاىل؟ وكيف ال حيتاطون يف التعرض حلرمات اآلخرين؟

ثم إن دعاة الوحدة والتقريب فيهم مراجع فقهاء ،وعلامء فضالء ،انطلقوا يف دعوهتم

من باعث ديني رشعي ،ومن إخالص واهتامم بمصلحة اإلسالم واألمة .ويف طليعتهم
((( نارص مكارم الشريازي .القواعد الفقهية ،ج ،1الطبعة األوىل 1416ﻫ( ،قم املقدسة :مدرسة اإلمام عيل بن أيب
طالب ،)Eص.410

158

دعاة التقريب وإشكاالت المتحفظين

من املعارصين مفتي الديار املرصية الشيخ حممد عبده ،وشيخ اجلامع األزهر الشيخ حممود
شلتوت ،والشيخ سليم البرشى ،والشيخ أمحد حسن الباقوري ،والشيخ حممد الغزايل،
ومفتي سوريا الشيخ أمحد كفتارو ،واملرجع األعىل السيد حسني الربوجردي ،واإلمام

الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ،والسيد عبد احلسني رشف الدين ،والشيخ حممد تقي

القمي ،واإلمام اخلميني وأمثاهلم من الفقهاء والعلامء....

وإذا كان املقصود باملصالح السياسية التي يستهدفها دعاة الوحدة ،هو حفظ األمن

ورص صفوفها ملواجهة العدوان
واالستقرار والنظام يف الوطن ،ومحاية وحدة األمة،
ّ
األجنبي ،فهي مصالح مرشوعة ،بل فرائض واجبة ،عىل املتحفظني أن يعيدوا النظر يف

مواقفهم جتاهها ،وأن يتقوا ال ّله يف مصالح الدين واألمة ،حتى ال تكون ضحية تشددهم

وتطرفهم املذهبي.

أما إذا كان املقصود اهتام دعاة الوحدة والتقريب بأن هلم مصالح شخصية مادية،

كاملناصب واملواقع والزعامة والظهور ،فإن واقع الساحة يثبت أن دعاة الوحدة يدفعون

ثمنًا باه ًظا من سمعتهم ومكانتهم ،ألن إظهار الوالء والتشدد املذهبي هو السلعة الرائجة
عىل املستوى الشعبي ،وهو لغة اللعبة السياسية يف املنطقة حال ًّيا.

فمن يريد الكسب واملصلحة الذاتية عليه أن يدغدغ مشاعر اجلمهور املذهبي ،وأن

يرفع لواء الدفاع عن الطائفة ،وحراسة املذهب ،وذلك هو هنج املتحفظني ،فهم األوىل هبذا

االهتام ،لو كنا نقبل أسلوهبم يف اهتام الن ّيات.

إن دعاة الوحدة والتقريب يسريون عكس تيار العواطف واملشاعر ،ويواجهون

اللعبة السياسية القذرة التي تريد تفتيت األمة ،ومتزيق وحدة أوطاهنا.

فهل يدرك املتحفظون واملتشددون مذهب ًيا :أهنم خيدمون املصالح السياسية املعادية

لإلسالم واألمة؟

من املؤسف أن أكثر هؤالء خيدم مصالح األعداء يف اخلارج والداخل دون وعي وقصد.
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�إفرازات الت�شدد المذهبي

من الطبيعي أن تكون هناك إفرازات الجتاهات التشدد املذهبي ،تتمثل يف فتاوى

التكفري ،وخطابات التحريض عىل الكراهية ،وتبادل االهتامات ،وحاالت العداء،
واالنتهاك للحقوق املادية واملعنوية ،كسياسات التمييز الطائفي ،وحوادث العنف

والعدوان.

إن هذه اإلفرازات منتج طبيعي الجتاهات التشدد املذهبي ،ولواقع التباعد والتنافر

بني املنتمني للمذاهب املختلفة.

والدعوة إىل االنفتاح والتقريب والوحدة إنام جاءت إلنقاذ األمة من هذا الواقع

السيئ ،وإلصالح خلل العالقة بني أتباع املذاهب ،بام يضع حدًّ ا لتلك اإلفرازات

البغيضة.

مربرا وداف ًعا
إن صدور إساءات ضد هذا املذهب ،أو تلك الطائفة ،جيب أن يشكل ً

لالهتامم بدعوة التقريب والوحدة ،وللتدليل عىل رضورهتا ،وإحلاح احلاجة إليها ،ألهنا

تقدم املعاجلة اجلذرية ،وتبرش بعهد جديد من األخوة والتفاهم والتعاون.

لكن املتحفظني يو ّظفون حصول هذه اإلساءات لتعزيز الشكوك يف مصداقية

الدعوة إىل االنفتاح والتقريب ،فكلام وقع حدث طائفي ،أو حصلت إساءة مذهبية،
استغلها املتشددون لتعزيز مواقعهم ،وتربير مواقفهم املتطرفة ،ورفع املتحفظون عقريهتم

جتاه دعاة الوحدة والتقريب ،ليضعوهم يف موقع املساءلة واملحاكمة ،كيف تدعون إىل
الوحدة مع هذا الطرف وقد فعل كذا؟ وكيف تريدون التقارب مع تلك اجلهة وقد قال

أحدهم كذا؟

وهذه مغالطة فاضحة ،وتضليل لوعي الناس ،فاجتاهات التشدد ،واملتحفظون

عىل دعوة الوحدة والتقريب ،هم الذين يتحملون مسؤولية استمرار التشنج الطائفي،

واخلالفات املذهبية .إهنم ينتجون هذه اإلفرازات ،ويوفرون األجواء املساعدة عىل
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نموها ،ثم يو ّظفوهنا إلغراق املجتمع يف املزيد من التعصب والتشدد ،وهنايته املتوقعة هو
االحرتاب والفتنة ،التي تسفك فيها الدماء ،وتنتهك األعراض ،ومتزق األوطان.

إن دعاة الوحدة والتقريب هم آخر من حياسب عىل حصول هذه اإلساءات الطائفية،

ألهنم يرفضوهنا ،ويدعون إىل السري يف طريق اخلالص والسالمة منها.

إن هناك إساءات متبادلة من الطرفني ،قد تتفاوت يف حجمها من مكان آلخر،

لكن كل طرف يغض الطرف عن اإلساءات التي حتصل من مجاعته جتاه اآلخر .كام
نحمل كل السنة مسؤولية ما يقوله
أنه من اخلطأ الكبري تعميم املسؤولية ،فال يصح أن ّ

نحمل كل الشيعة مسؤولية ما يقوله ويامرسه
ويامرسه املتطرفون منهم ،كام ال يصح أن ّ
املتطرفون منهم.

إن هدف املتطرفني يف اجلانبني إذكاء الرصاع ،وإشعال الفتنة ،وعىل الواعني أن ال

يقعوا يف الفخ ،وأن ال يرتكوا الساحة للمتشددين واجلاهلني.

وال نجاة لألمة من هذا النفق املظلم ،إال بالسري يف طريق االنفتاح والتقريب ،لتجتمع

األمة عىل أصول دينها ،ولتتحد يف خدمة مصاحلها املشرتكة ،مع االعرتاف بالتعددية

املذهبية ،واالحرتام املتبادل بني الطوائف ،وإقرار حقوق املواطنة واإلخوة اإلسالمية،
وذلك هو جوهر دعوة التقريب والوحدة.

املؤسسة الدينية وسلوكيات املنتمني إليها
خطبة الجمعة بتاريخ  12ربيع اآلخر 1429ﻫ

أكد سامحة الشيخ حسن موسى الص ّفار حاجة املؤسسة الدينية لنظام حيكم سلوكيات

أمر وارد ،فهم
املنتمني إليها،
مشريا إىل أن احتاملية صدور اخلطأ من طلبة العلوم الدينية ٌ
ً
برش ال خيرجون عن طبيعتهم البرشية ،وكوهنم من الفئة الدينية ال يعني عصمتهم.

وأكد أن املجتمع يتحمل مسؤولية النصيحة والنقد البناء ،فالثقة واالحرتام هلذه الفئة

أمر مطلوب ،إال أنه ال يصح أن تصل ملستوى القداسة والثقة العمياء .ودعا إىل أمهية
ٌ
وجود مؤمتر سنوي أو اجتامع دوري جيمع طلبة العلوم الدينية باملراجع والعلامء الكبار،

لتعهدّ هم بالتوجيه الرتبوي واألخالقي ،فالدور املطلوب منهم يستلزم شخصية متتلك
الوعي واإلرادة القوية جتاه املغريات واألهواء الشخصية .مؤكدً ا أن كل طالب علم إنام

هو جندي للدفاع عن القيم واألخالق واملبادئ ،واالعتصام من الوقوع يف االنحراف

إنام يتحقق باخلشية من ال ّله تعاىل وتقواه.

ٍ
بخطاب وعظي إىل التفكّر يف نعم
وجه الشيخ الص ّفار مجوع املص ّلني
ويف إطار آخرّ ،

ال ّله تعاىل ،فهو املنعم واملتفضل علينا بفضله وعطائه ،وهو أحق بأن تتجه القلوب ملحبته.
مؤكدً ا أن حب ال ّله تعاىل إنام يتحقق بطاعته والتزام هنجه ،وإال فإن طريق االنحراف

ُيوجب الشقاء وغضب ال ّله تعاىل.
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الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  12ربيع اآلخر 1429ﻫ ( 18أبريل

2008م) إىل أن أي جمتم ٍع من املجتمعات املتدينة واملجتمعات التي هلا قانون اجتامعي،
ال بد من وجود فئتني ،إحدامها تتخصص لرعاية الشؤون القانونية و ُيفرتض فيها أن

تكون أكثر التزا ًما بالقوانني ،وأما الفئة الثانية فهي التي تعني بالشؤون الدينية وتُبشرّ

بالقيم واملبادئ السامية ،و ُيطلق عليهم يف املجتمعات اإلسالمية (علامء الدين) ،ويف
املجتمعات املسيحية ُيطلق عليهم (رهبان)؛ ذلك ألهنم امتهنوا الرهبة والزهد يف الدنيا

بعيدً ا عن كل ملذاهتا ،وأما يف املجتمعات اليهودية كان يطلق عليهم (أحبار).

َ َ َ
وأضافُ :يفرتض يف الفئة الدينية أن تكون أكثر التزا ًما بالدين ،يقول تعاىل{ :كذل ِك
إ َّن َما خَيْ ىَش هّ َ
الل م ِْن ع َِبادِه ِ الْ ُعلَ َ
مشريا إىل قول اإلمام الصادق يف تفسري هذه اآلية،
}
اء
م
ِ
ً

إذ يقول« :يعني بالعلامء من صدّ ق قوله فعله ،ومن مل ُيصدّ ق قوله فعله فليس بعامل»،
املعرضة لالستجابة لدعوى اهلوى
مبينًا أن هؤالء برش ،ومل خيرجوا عن طبيعتهم البرشية ّ
والشهوات والغرائز ،إال من عصمهم ال ّله تعاىل ،فالعلوم الدينية تُعطي االستعداد لاللتزام

بالدين ،إال أن ذلك ليس حتم ًيا ،ولذا نجد بكل وضوح وجود بعض االنحرافات يف
بعض عنارص هذه الفئة يف خمتلف الديانات ،وقد حدّ ث القرآن الكريم عن ذلك بكل

َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ ْ َّ َ ً ّ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ يَ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ
ان لأكلون أموال
جالء ،يقول تعاىل{ :يا أيها الِين آمنوا إِن كثِريا مِن األحبارِ والرهب ِ
بْ
َ َ ُ ُّ َ
هّ
ون َعن َ
الَ
انلَّ ِ
مشريا إىل أن بعض عنارص الفئة الدينية من
}،
الل
يل
ب
س
د
ص
ي
و
ِل
ط
ا
ِ
ِ
اس ب ِ
ِ
ِ
ً

خمتلف الديانات يستغلون الثقة التي أوالها الناس إياهم بحكم مكانتهم الدينية ،ف ُيسيئون

استخدام هذه الثقة لتحقيق بعض مصاحلهم الشخصية التي تُنايف التعاليم الدينية.

وحول زيارة البابا (رأس الكنيسة الكاثوليكية) للواليات املتحدة األمريكية التي

يؤمن هبا هناك حوايل ( )70مليون إنسان ،أشار سامحته إىل املظاهرات التي خرجت ضد

تورط ما يقرب
القساوسة
ً
اعرتاضا عىل املساوئ األخالقية التي صدرت من بعضهم ،إذ ّ
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من ( )5000قسيس يف اعتداءات جنسية عىل حوايل ( )12ألف طفل ومراهق ،وك ّلفت
الكنيسة ( 2بليون) دوالر للتعويضات ومواجهة القضايا املرفوعة ضد الكنيسة.

وأضاف :وقد تشكّلت عدة منظامت ملواجهة انحرافات الكنيسة ،ومن أبرزها:

مشريا أن هذه االنحرافات ليست ببعيدة حيث
(شبكة الناجني من انتهاكات الكنيسة).
ً

إن القساوسة برش ،وهم بحكم ديانتهم يحُ كم عليهم بالرهبنة وعدم ممارسة اجلنس
املرشوع (الزواج) ،وبطبيعتهم البرشية فإن هذه الغريزة من شأهنا أن تدفع باجتاه مثل
هذه املامرسات ،ويف املقابل فإن العوائل األمريكية التي تُريد أن تُريب ابناءها عىل الدين

تبعث بأبنائها للكنسية ثق ًة منها بالقسيسني ،فاجتامع الثقة من جهة ،وثورة الغريزة من
جهة دفع باجتاه هذه املامرسات اخلاطئة واملنحرفة.

وتعلي ًقا عىل ذلك يقول الشيخ الصفار :يف ٍ
كثري من األحيان يستقبل أتباع كل دين

أو مذهب املامرسات اخلاطئة لدى بعض العنارص الدينية يف الديانات واملذاهب األخرى

بشامتة مربئني ساحتهم الدينية ،يف حني أن القرآن الكريم هيدف من خالل طرح مثل

هذا األمر ألبعد من ذلك ،فمن جهة فيها بيان لسبب ابتعاد أتباع الديانات األخرى عن
اإلسالم ،حيث إن األحبار والرهبان يمثلون ثقلاً كبريا يف ذلك ،ومن ٍ
جهة ثانية فيها
ُ
ً
دعوة رصحية للمسلمني من عدم تسلل مثل هذه االنحرافات للواقع اإلسالمي.
وأكد الشيخ الصفار أن الواقع حيكي ذلك ،فهناك بعض املامرسات غري السليمة

تصدر من بعض املحسوبني عىل الفئة الدينية ،من خمتلف الديانات واملذاهب ،وقد تصل
بعض تلك املامرسات للرأي العام ،فقد تداولت األخبار يف اململكة أن أربعة من كتاب

ووجد يف حساب أحدهم
العدل يف جدة ُضبطوا لتالعبهم يف إصدار صكوك ألرايضُ ،

( )250مليون ريال فقط.

متلبسا مع ست
ويف إيران ُضبط قائد رشطة طهران املسؤول عن مكافحة الرذيلة
ً

فتيات عاريات خالل مدامهة بيت رسي للدعارة.
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مشريا إىل أن
وأكد الشيخ الصفار أن الدين اإلسالمي دين واقعي وليس مثال ًيا،
ً

التعاطي مع هذا األمر اخلطري واحلساس يندرج يف عدة أمور:

اً
أول :األصل يف التعاطي مع الفئة الدينية ومع أي إنسان ال بد أن يكون مبن ًيا عىل

الثقة وحسن الظن فالشك غري صحيح ،حتى يتبني العكس ،وحصول اخلطأ من جهة ال

يعني تعميم ذلك عىل اجلميع ،وهذا الدرس نأخذه من القرآن الكريم ،فحني احلديث عن
الفئة الدينية من الرهبان واألحبار فإن ال ّله تعاىل ال ُيعمم االنحراف عىل اجلميع ،رغم

َّ َ ً ّ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ
ان
سلوكهم غري طريق احلق وهو اإلسالم ،يقول تعاىل{ :إِن كثِريا مِن األحبارِ والرهب ِ
بْ
َ َ ُ ُّ َ
يَ َ ْ ُ ُ َ
هّ
ون َعن َ
ون أَ ْم َو َال انلَّ
الَ
ِ
اللِ}.
يل
ب
س
د
ص
ي
و
ِل
ط
ا
ب
اس
لأكل
ِ
ِ ِ
ِ

ثانيا :املنتمني للفئة الدينية برش ،ودراستهم للعلوم الدينية ال تعني عصمتهم ،ولذا
ً

ينبغي معاهدهتم بالرتبية األخالقية ،وتأكيد هذا البعد يف شخصيتهم.

وهنا أشار الشيخ الصفار إىل كتاب (اجلهاد األكرب :جهاد النفس) لإلمام اخلميني وهو

عبارة عن جمموعة من املحارضات األخالقية التي كان ُيلقيها عىل طلبة العلوم الدينية،
وتطرق إىل الدرس األخالقي الذي كان ُيواظب عليه أسبوع ًيا اإلمام الشريازي الراحل

وأيضا املرجع السيد
متعهدً ا بذلك طلبة العلوم الدينية،
وموجها إياهم أخالق ًيا وروح ًياً .
ً
ضمن درسه الفقهي الوعظ واإلرشاد لطلبة العلوم الدينية ممن
السبزواري حيث كان ُي ّ

حيرضون درسه .هذه نامذج وهناك مراجع وعلامء يعتمدون نفس املنهج.

وأكد عىل أن املؤسسة الدينية تفتقر إىل وجود نظام يتعهد طلبة العلوم الدينية
ٍ
مؤمتر سنوي أو اجتامع دوري
باجلانب األخالقي والرتبوي ،داع ًيا إىل رضورة وجود
يلتقي به املراجع أو العلامء الكبار بطلبة العلوم الدينية لتوجيههم أخالق ًيا وتربو ًيا وتعزز

هذا اجلانب يف نفوسهم ،فهم برش وحيتاجون إىل هذا التوجيه بشكل مستمر .فاملسؤولية

التي عىل عاتقهم حتتاج إىل ذلك.

ثالثًا :عىل الناس أن يفتحوا أعينهم ،فالثقة مطلوبة ،إال أهنا ينبغي أن ال تصل إىل
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مستوى التقديس ،والتقويم املوضوعي رضوري جدً ا ،فقد يتسلل إىل الفئة الدينية من

ال يكون صاحلًا ،أو قد ينحرف من ينتمي للفئة الدينية بعد أن كان صاحلًا ،وال ّله تعاىل
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ذَّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ
انسلخ
حيا ،يقول تعاىل{ :واتل علي ِهم نبأ الِي آتيناه آيات ِنا ف
يرضب يف القرآن مثلاً رص ً
ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ ُ
ان فَ اَك َن م َِن الْ َغاو َ
ين}.
مِنها فأتبعه الشيط
ِ

رابعا :ينبغي فتح جمال النقد البناء ،إذ املجتمع أمام حمذورين :فمن جهة احلفاظ
ً

عىل سمعة االفئة الدينية غاية مهمة ،ويف ذات الوقت التسرت عىل األخطاء التي تصدر

أمر خاطئ ،لذا فإن التوازن بني األمرين رضوري ،ويتحقق
من بعض املنتمني هلذه الفئة ٌ
ذلك بفتح باب النقد البناء ،فليس هناك أحدٌ فوق النقد إال املعصوم ،ومع ذلك فإن سرية

رسول ال ّله واألئمة حافلة باألحداث التي تُربز إتاحة املعصوم الفرصة للناس للنقد،
وضح ما لبس عىل الناس من األمر.
ويتعامل معها برحابة صدر ،و ُي ّ

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن كل طالب علم إنام هو جندي للدفاع

عن القيم واألخالق واملبادئ ،وحاجة املجتمع هلذه الفئة مقرونة بالوعي والنصيحة هلذه

معرض للخطأ ،يقول تعاىل:
الفئة ،مؤكدً ا أن اإلنسان يف أي موق ٍع كان عليه أن يعرف أنه ّ
ُ

َْ

َّ

ْ

َ

َّ

ّ

ارةٌ ب ُّ
َّ َ
َّ َ
ََ َّ ُ
السوءِ إِال َما َرح َِم َر َ
ب} ،واالعتصام إنام يتحقق
{وما أب ِرىء نف يِس إِن انلفس ألم ِ
يِ

بخشية ال ّله تعاىل والتقوى.

الخطبة الثانية

حتدث الشيخ الصفار بخطاب وعظي عن أمهية تعميق حب ال ّله تعاىل يف القلوب،

وأنه تعاىل املستحق األول للحب ،وال أحد سواه.

مشريا أن هناك حالة يف نفس اإلنسان وقلبه ُيطلق عليها احلب ،فقد يحُ ب اإلنسان
ً

شخصا ما ،فينجذب إليه ،ويميل إليه بكل مشاعره وعواطفه.
ً

فقد يحُ ب األب أوالده ،كذلك األم ،وقد يحُ ب الزوج زوجته ،وكذلك الزوجة.
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وهناك عامل اسمه العشق واهليام ،وفيه من القصص اإلنسانية الكثري ،فقد يضحي

اإلنسان بكل يشء من أجل احلب والعشق .وقد يكون ذلك احلب يف إطار مرشوع ،وقد

يكون عىل العكس من ذلك.

وأشار أن احلب قد يكون ألمر آخر ،فقد يحُ ب اإلنسان بعض األشياء ،فيغرق يف

حب بعض األشياء ،بل قد ُيدمن عليها ،كأن يقع اإلنسان يف فخ املخدرات ،والعياذ
بال ّله .فيتصور خمط ًئا أن ال حياة بدوهنا.

وتابع الشيخ الصفار حديثه بتوجيه مجوع املصلني إىل التفكّر يف نعم ال ّله تعاىل ،فهو

املنعم واملتفضل علينا بفضله وعطائه ،وهو أحق بأن تتجه القلوب ملحبته.
وأكد أن اإلنسان إنام يتجه بقلبه ٍ
جلهة ما ،إنام بسبب بعض صفات اجلامل والكامل،

أو لقيام تلك اجلهة بتقديم اإلحسان ،فحينها ينجذب القلب تلقائ ًيا ،فقد ُجبلت القلوب

عىل حب من أحسن إليها ،يف حني أن ال ّله تعاىل قد أسبغ عىل اإلنسان نعمه ظاهر ًة
وباطنة ،فهو الذي أوجده من العدم ،ورعاه يف حياته ،وأغدق عليه من فيض إحسانه

وكريم آالئه ،وبعد ذلك فإن ليس لإلنسان بعد مماته واستغناء اجلميع عنه سوى ال ّله

تعاىل ،فمن هو األحق إذن بأن يملك قلب اإلنسان سوى ال ّله تعاىل.

وأضاف :لقد وفق ال ّله تعاىل ذوي القلوب الصافية والنقية إىل إدراك عظمته فشغلوا

قلوهبم بحب ال ّله تعاىل ،مؤكدً ا عىل دور األدعية الرشيفة املروية عن أهل بيت الرمحةB
فهي تفيض باحلب ل ّله تعاىل ،فقد روي عن رسول ال ّله هذا الدعاء« :ال ّلهم إين أسألك

حبك ،وحب من يحُ بك ،والعمل الذي ُيب ّلغني حبك ،ال ّلهم اجعل حبك أحب إيل من

نفيس وأهيل ومن املاء البارد» ،ويف دعاء كميل يقول اإلمام عيل« :Eإهلي وريب وسيدي
وموالي ألي األمور إليك أشكو ،وملا منها أضج وأبكي ،ألليم العذاب وشدته ،أم لطول

وفرقت
البالء ومدته ،فلئن سيرّ تني للعقوبات مع أعدائك ومجعت بيني وبني أهل بالئكّ ،
بيني وبني أحبائك وأوليائك ،فهبني يا إهلي وسيدي وموالي صربت عىل عذابك فكيف
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حر نارك فكيف أصرب عن النظر إىل كرامتك ،أم
أصرب عىل فراقك ،وهبني صربت عىل ّ

كيف أسكن يف النار ورجائي عفوك».

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أمهية سلوك طريق الطاعة وهنج

االستقامة ،فهو السبيل إىل حب ال ّله تعاىل ،وإال فإن طريق املعصية واالنحراف مما ُيوجب

غضب ال ّله تعاىل وسخطه.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ
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خطبة الجمعة بتاريخ  19ربيع اآلخر 1429ﻫ

هناك صلة وثيقة بني مستوى ارتباط اإلنسان بمحيطه االجتامعي ،وبني استقامة

السلوك ودرجة الفاعلية واإلنتاج.

فكلام كانت عالقة اإلنسان بمجتمعه وثيقة دافئة ،كان أقرب إىل االستقامة والصالح

يف سلوكه وسريته ،وأكثر اندفا ًعا للفاعلية واإلنتاج.

بينام يساعد الفتور والربود يف العالقات االجتامعية عىل ظهور ونمو السلوكيات

املنحرفة اخلاطئة.

وقد حتدث بعض املفكرين والباحثني الغربيني عن تأثري ضعف العالقة يف جمتمعاهتم

بني الفرد وحميطه االجتامعي ،يف بروز الظواهر السلبية واإلجرامية .كمرض االكتئاب،
والشعور باإلحباط ،وشدة القلق ،وسائر األمراض النفسية ،وكذلك ظاهرة االنتحار

التي يتسع مداها يف املجتمعات الغربية املعارصة .مع كل ما يتوفر لإلنسان هناك من

وسائل الراحة والرفاه املادي.

إن بلدً ا مثل سويرسا التي حتظى بمركز متقدم يف االقتصاد والتقنية ومستوى املعيشة

والتعليم ،هي من بني أكثر الدول التي تنترش فيها حاالت االنتحار ال سيام بني الشباب.

وطب ًقا لبيانات املكتب الفيدرايل السويرسي لإلحصاء يقدم نحو  1300شخص

سنو ًيا عىل االنتحار 900 ،منهم رجال ،والبقية نساء ،أي بمعدل  4حاالت يف اليوم،
وهو معدل يثري القلق يف بلد ينعم بالرفاه واالستقرار السيايس ،ويصل عدد سكانه إىل
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نحو  5٫7مليون نسمة.

وقد وضع عامل االجتامع الفرنيس (اميل دوركايم 1917-1858م) تفسريين ملشكلة

االنتحار يؤوالن إىل اجلذر ذاته ،وهو تأثري املحيط االجتامعي.

يتحدث التفسري األول منهام عن عالقة وثيقة بني االنتحار وعدم القدرة عىل

التكيف االجتامعي ،وذلك عندما تفقد املجتمعات املعايري والقيم التي تدعو إىل الرتابط

والتامسك ،فكلام ضعفت تلك القيم ازداد الشعور باالنفراد والعزلة وحب الذات،
فرتتفع احتامالت إقدام الفرد عىل االنتحار عند تعرضه ألي أزمة ،إذ يعتقد الفرد يف هذه

احلالة أنه صاحب القرار.

أما التفسري الثاين فريبط بني االنتحار واملتغريات الرسيعة التي متر هبا املجتمعات،

وعدم قدرة الشخص عىل التكيف معها ،مثل الفشل يف العثور عىل عمل ،أو عدم حتقيق
األحالم واألمنيات املتعلقة بمستقبل أفضل.

وقد درس (دوركايم) آالف حاالت االنتحار ليثبت مصداقية نظريته التي رشحها

يف كتابه (االنتحار).

ويؤكد باحثون غربيون عىل عدم قدرة املجتمعات األوربية عىل إجياد روابط بني

الناس تتامشى مع رسعة التحوالت التي متر هبا ،ليس من الناحية االقتصادية فحسب ،بل

أيضا عىل صعيد العالقات األرسية والشخصية ،فيحدث نوع من االنفصال بني الشخص
ً
واملجتمع ،وال يعود جيد راب ًطا بينه وبني اآلخرين ،ثم يشعر وكأنه غريب ومعزول (((.

إن جمتمعاتنا اإلسالمية التي كانت تتمتع بدرجة عالية من االستقرار والتامسك

االجتامعي ،وكانت حتتضن أبناءها بدفء واهتامم ،أصبحت هي األخرى مهددة بفقد
هذه امليزة العظيمة ،بسبب التحوالت االقتصادية والثقافية التي مل يواكبها تأهيل قيمي،
وتطوير يف أساليب وبرامج الرتابط األرسي واالجتامعي.

((( تامر أبوالعينين.الوحدة تقتل السويسريين ،جريدة الحياة  21أبريل  2008م.
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وبدأنا نعاين مما تعاين منه املجتمعات الغربية من تفكك أرسي ،وأمراض نفسية،

وحاالت إجرام ،وحوادث انتحار.

إن ما جيري اآلن يف جمتمعاتنا جيب أن يثري القلق البالغ يف نفوسنا عىل مستقبل

املجتمع ،وخاصة أجياله الشابة الصاعدة ،وأن يدفعنا للتفكري والعمل ملواجهة هذا

املشكل االجتامعي اخلطري.

وذلك بدراسة وبحث واقع الرتابط االجتامعي ،ووضع الربامج واملعاجلات

لتطويره ورفع مستواه بام يتناسب مع قيم ديننا احلنيف ،واألوضاع االقتصادية والثقافية

املستجدة.

م�ستوى العالقات االجتماعية

طبيعة حياة اإلنسان البرشية تفرض عليه التواصل مع املجتمع الذي يعيش فيه.

أول :ألن اإلنسان يأنس بأبناء جنسه ،وال يستطيع أن يعيش من دوهنم ،أو بعيدً ا

عنهم .وقد ذكر بعض ال ّلغويني :أن كلمة إنسان مشتقة من األنس ،عىل اعتبار أن اإلنسان
يأنس بمثله .ولو أنك و ّفرت إلنسان كل ما حيتاجه يف حياته املادية ،وعزلته عن الناس،
فإن ذلك بالتأكيد لن يرحيه ،وهلذا فإن السجن االنفرادي هو من أقسى أنواع العقوبات.

فاإلنسان بطبيعته يميل إىل أبناء جنسه ويأنس هبم ،لديه دافع طبيعي فطري للتواصل

مع الناس.

ثان ًيا :حاجات اإلنسان احلياتية تفرض عليه أن يتواصل مع اآلخرين ،فهو ال يستطيع

أن يو ّفر كل حاجاته بنفسه ،فقد يمرض فيحتاج إىل الطبيب ،وهو بحاجة إىل العامل يف
البناء وغريه ،وهو يشرتي من السوق ،ويبيع إنتاجه ،وقد يعمل لدى أحد ،أو يعمل لديه

أحد ،وبالتايل فإن طبيعة احلياة جتعل املصالح مشرتكة ،واحلاجات متداخلة بني الناس،
وهذا يفرض عىل اإلنسان حالة التواصل مع حميطه االجتامعي.
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لكن هذا التواصل يبقى يف مستواه األدنى ،ويف حالته البسيطة الساذجة .إذ إن

ٍ
بشكل أرقى ،وهذا خيتلف من جمتمع إىل آخر.
املجتمع حيتاج إىل نوع من التواصل

وقد كنا نعيش تواصلاً مكث ًفا يف جمتمعنا ،حينام كانت احلياة عىل بساطتها ،وكان

الناس يعيشون يف مناطق جغرافية حمدودة ،وضمن اهتاممات بسيطة ،لكننا اآلن ،ومع
التطور الذي حصل عىل واقع حياتنا ،مل نعد نعيش درجة التواصل االجتامعي السابقة.

ّ
ولعل من أبرز األسباب:

1 .1انتشار الناس جغراف ًيا ،فام عاد اإلنسان مقيماً يف نفس احلي الذي نشأ فيه.
2 .2انشغاالت الناس واهتامماهتم تشعبت يف هذا العرص ،بعكس ما كانت عليه حياهتم
يف املايض ،إذ إهنم كانوا بمجرد أن ّ
حيل الظالم تنتهي مجيع أعامهلم و ُيصبح الوقت
متاحا للتواصل ،وحتى يف النهار فإن دائرة االهتاممات عندهم كانت حمدودة .أما
ً
يف زمننا املعارص فقد انشغل اإلنسان باهتاممات خمتلفة ،معرفية وعملية ،ما قلل

من حصة العالقات االجتامعية.

3 .3انخفاض الروح االجتامعية عند أكثر الناس لصالح االهتامم الفردي ،حيث أصبح
ٍ
واحد مشغولاً بنفسه ،ويف بعض األحيان حتى عن عائلته وأرسته.
كل
هذه االهتاممات بعضها صحيح وبعضها غري صحيح ،لكنها أصبحت عىل حساب

التوجه االجتامعي ،وإن كنا ال زلنا نحتفظ بدرجة من التواصل ،هو يف الغالب تواصل
مناسبايت شكيل ،كمناسبة الزواج ومناسبة العزاء .وما نحتاج إليه هو التفكري يف التواصل

ذي املضمون.

م�ضامين التوا�صل االجتماعي

وأشري هنا إىل أبرز مضامني التواصل االجتامعي املطلوب:

�أولاً ً  :التقارب النف�سي الروحي

خصوصا يف هذا العرص ،فيحتاج اإلنسان
احلياة بطبيعتها فيها ضغوط ومشاكل،
ً

177

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

إىل من يتضامن معه نفس ًيا ،وإىل من يقرتب منه روح ًيا ،ليخفف عنه اآلالم ،ويرفع من
معنوياته .وحيتاج اإلنسان إىل من يستشريه ليستفيد من رأيه .وتُشري النصوص إىل هذا

املضمون ،و ُتعبرّ عنه بإدخال الرسور إىل قلب األخ املؤمن ،ورد عن رسول ال ّلهA
رسه ال ّله يوم القيامة»((( ،وعنه« :Aمن أحب األعامل
أنه قال« :من لقي أخاه بام يرسه ّ
إىل ال ّله إدخال الرسور عىل املسلم أو أن تفرج عنه غماً أو تقيض عنه دينًا أو تطعمه من
(((
رسه ال ّله يوم القيامة»(((،
جوع»  ،وعن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :من ّرس مسلماً َّ
رسورا أنه عليه أدخله فقط ،بل وال ّله
وعنه Eقال« :ال يرى أحدكم إذا أدخل عىل مؤمن
ً

علينا ،بل وال ّله عىل رسول ال ّله.(((»A

ثان ًي ًا :التعاون في تي�سير �ش�ؤون الحياة

كل جمتمع يواجه مشاكل ،ولكل قوم يف منطقتهم احتياجات ،وال يستطيع اإلنسان

بمفرده أن حي ّلها ويعاجلها ،إنام حيتاج أن يتعاون مع اآلخرين .وكمثال تقريبي :تربية األبناء
يف العرص احلارض عملية شا ّقة ،إذا أراد األب أو األم وحدمها القيام هبذا الدور ،ولكن
عندما تكون هناك برامج وجلان ختلق األجواء الصاحلة ،وتسعى من أجل بناء اجليل

اجلديد بنا ًء سليماً  ،فهذا يقدم أكرب عون لألرسة عىل تربية أبنائها .ويؤكد القرآن الكريم عىل
َ

ُ ْ لَىَ ْ

ْ

ّ
َ َ َ
رب َواتلَّق َوى}[سورة المائدة ،اآلية.]2 :
هذا املضمون يف قوله تعاىل{ :وتعاونوا ع ال ِ

ثال ًث ًا :خدمه الأهداف الم�شتركة

للمجتمع تطلعات وأهداف مشرتكة ،دينية أو سياسية أو اجتامعية .هذه األهداف

املشرتكة حتتاج إىل تعاون وتواصل يساعد عىل حتقيقها .واإلمام عيلُ Eيويص هبذا
ٍ
اص ِل وال َّت َبا ُذ ِل وإِ َّياك ُْم والتَّدَ ا ُب َر
املضمون يف آخر وصية له ،فيقول« :Eو َع َل ْيك ُْم بِالت ََّو ُ
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص .356
((( كنز العمال .ج ،6حديث ،16414ص.432
((( مستدرك الوسائل .ج ،2ص.415
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.349
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وال َّت َقا ُط َع»((( ،والتباذل هنا بمعنى البذل والعطاء.

الت�أكيد الديني على التوا�صل

التواصل بني الناس حمور أساس يف التعاليم والتوجيهات اإلسالمية ،حيث يذم

بعضا ،يقول تعاىل:
اإلسالم الرهبنة والعزلة ،ويدعو إىل أن يتعرف الناس إىل بعضهم ً

َ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ ً َ ََ َ َ َ َ ُ
ارفوا}[سورة الحجرات ،اآلية ،]13:وجيعل خدمة الناس
{وجعلناكم شعوبا وقبائِل لتِ ع

ونفعهم من أفضل وسائل التقرب إىل ال ّله تعاىل ،كام ورد عنه« :Aخري الناس أنفعهم

للناس»(((.

وإذا كان التواصل االجتامعي حمبوبا عند ال ّله تعاىل ومطلوبا يف كل وقت ٍ
وآن ،فإن
ً
ً

هناك ما يدل عىل خصوصية ليوم اجلمعة يف هذا املجال ،فهو يوم يفرغ فيه اإلنسان ملا

انشغل عنه أيام االسبوع.

إن ساعات يوم اجلمعة غالية ثمينة ،وحينام يأيت التوجيه الديني برصف بعضها يف

التواصل االجتامعي ،فهذا دليل عىل أمهية هذا اجلانب ،وأنه يستحق أن ترصف فيه أغىل

األوقات.

وحسب تأكيدات النصوص الدينية فإن أبواب قبول األعامل عند ال ّله مرشعة يوم

اجلمعة أكثر من أي يوم آخر ،وثواب األعامل فيه مضاعف ،لذلك فإن أجر التواصل

االجتامعي فيه عظيم كبري.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( نهج البالغة .الطبعة الثالثة 1416ﻫ( ،دمشق :تحقيق مؤسسة نهج البالغة) ،ص.361
((( كنز العمال .ج ،15حديث  ،43064ص.777

اجلمعة برنامج اجتماعي
خطبة الجمعة بتاريخ  26ربيع اآلخر 1429ﻫ

إن أهم برنامج اجتامعي ليوم اجلمعة هو حضور صالة اجلمعة ،فهي عبادة اجتامعية

بامتياز ،حيث جيتمع فيها أهل كل منطقة يف مكان واحد ،يؤدون صالهتم خلف إمام
واحد ،ويصغون إىل خطبتني تتناول شؤوهنم العامة ،وتوجههم ألهدافهم السامية
املشرتكة ،وتذكرهم بالقيم الدينية التي يؤمنون هبا.

فيلتقون مع بعضهم يف أجواء طيبة مباركة ،يسودها النظام وحسن األدب .ويمكننا

أن نفهم من استحباب السبق إىل املسجد ،واملباكرة إليه يوم اجلمعة ،احلرص عىل تواجد

الناس مع بعضهم لوقت أطول ،إضافة إىل فرصة التعبد يف املسجد.

روي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إذا كان يوم اجلمعة كان عىل كل باب من أبواب

املسجد مالئكة ،يكتبون األول فاألول» (((.

وعن اإلمام الباقر« :Eيدخل املؤمنون إىل اجلنة عىل قدر سبقهم إىل اجلمعة» (((.

وجاء عن اإلمام جعفر الصادق« :Eوأنكم تتسابقون إىل اجلنة عىل قدر سبقكم إىل

اجلمعة» (((.

((( صحيح مسلم« .باب فضل التهجير يوم الجمعة» ،حديث  ،850-24صً /426
وأيضا في مستدرك
الوسائل .حديث .6368
((( جامع أحاديث الشيعة .حديث .9868
((( وسائل الشيعة .حديث .9648
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وعن ابن مسعود أنه بكر فرأى ثالثة نفر قد سبقوه فاغتم ،وجعل يعاتب نفسه

ويقول هلا أراك رابع أربعة ،وما رابع أربعة بسعيد(((.

كام تؤكد النصوص الدينية عىل سيادة أجواء االحرتام يف اجتامع صالة اجلمعة،

حيث جيب أن يصغي اجلميع للخطبة ،ولو أخطأ أحد فتكلم أثناء اخلطبة ،فال يصح أن
يطلب أحد منه اإلنصات ،بل يلفت نظره بإشارة مؤدبة ،روى أبو هريرة عن النبي Aأنه
قال« :إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة :أنصت ،واإلمام خيطب فقد لغوت»((( ،وقال أهل

العلم :إن تكلم غريه فال ينكر عليه إال باإلشارة.

كام يكره لإلنسان حني يأيت للصالة وقد بدأ اإلمام خطبته أن يتخطى رقاب الناس،

روى معاذ بن أنس اجلهني عن أبيه قال :قال رسول ال ّله« :Aمن ختطى رقاب الناس يوم

جرسا إىل جهنم» (((.
اجلمعة اختذ ً

وروى عبدال ّله بن عمرو عن رسول ال ّله Aأنه قال« :ورجل حرضها ـ اجلمعةـ
بإنصات وسكوت ،ومل يتخط رقبة مسلم ،ومل ِ
يؤذ أحدً ا ،فهي كفارة إىل اجلمعة التي

َ ْ َ َ
ال َس َنةِ فَلَ ُه َع رْ ُ
اء ب حْ َ
ش
تليها ،وزيادة ثالثة أيام ،وذلك بأن ال ّله عز وجل يقول{ :من ج ِ
َ َ
أ ْمثال َِها}»(((.

وقد حتدثت النصوص عن بعض تفاصيل مراعاة املشاعر وحفظ االحرتام بني

املجتمعني ألداء صالة اجلمعة ،مثل كراهة أن يفرق اإلنسان بني اثنني فيجلس بينهام ،أو
يأخذ مكان أحد آخر ،جاء يف صحيح البخاري عن ابن عمر قال« :هنى رسول ال ّلهA

أن يقيم الرجل أخاه من مقعده وجيلس فيه /اجلمعة وغريها» (((.
((( جامع أحاديث الشيعة .حديث .9872
((( صحيح البخاري .حديث .934
((( سنن الترمذي .حديث .513
((( سنن أبي داؤود .حديث .1113
((( صحيح البخاري .حديث .911

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

183

توا�صل المحبو�سين اجتماع ًي ًا

تشري بعض النصوص الدينية إىل أن السجناء ينبغي أن تتاح هلم فرصة التواصل مع

الناس يوم اجلمعة ويوم العيد ،بأن خترجهم السلطة وقت الصالة مع مرافقني ليحرضوا

اجتامع الناس للصالة ،ثم يعادون إىل سجنهم.

ورد عن اإلمام جعفر الصادق  Eأنه قال« :إن عىل اإلمام أن خيرج املحبسني يف

الدين يوم اجلمعة إىل اجلمعة ،ويوم العيد إىل العيد ،ويرسل معهم ،فإذا قضوا الصالة

والعيد ردهم إىل السجن» (((.

ويف رواية أخرى عن اإلمام جعفر الصادق عن أبيه« :Cأن عل ًيا كان خيرج أهل

السجون من حبس يف دين ،أو هتمة ،إىل اجلمعة ،فيشهدوهنا ويضمنهم األولياء حتى

يردوهنم»((( .أي بكفالة أوليائهم.

الفساق إىل اجلمعة»(((.
ويف نص آخر عنه « :Eأن عل ًيا  Eكان خيرج ّ

وقال العالمة احليل« :ألهنم ـ أي املحبوسون ـ مكلفون هبذه الصالة فال جيوز للحاكم

حبسهم عنها ،ويبعثهم مع رقيب حيفظهم إىل أن يؤدوا الفرض الذي عليهم»(((.
وعلق الشيخ حسني عيل املنتظري عىل هذه الروايات بقوله:

«والظاهر أنه ال خصوصية للدين والتهمة ،بل الظاهر عموم احلكم لكل مسجون

مسلم .نعم ،ربام يظهر من هاتني الروايتني أن احلبس يف تلك األعصار مل يكن غال ًيا إال

يف الديون والتهم ،ومل يكن األمر مثل ما يف أعصارنا بحيث حيكم باحلبس لكل كبرية

أيضا ،بل مل يعهد يف عرص أمري املؤمنني عيل Eوما
وصغرية ،بل لكل أمر تافه موهوم ً
((( وسائل الشيعة .حديث .9523
((( مستدرك الوسائل .ج ،4حديث  ،6353ص .27
((( جامع أحاديث الشيعة .ج  ،6حديث  ،9969ص .437
((( نجم الدين الطبسي .موارد السجن في النصوص والفتاوى ،الطبعة األولى1411ﻫ ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،ص .495
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أحرارا يف عرض
قبله وجود السجون السياسية الرائجة يف عرصنا ،حيث أن الناس كانوا
ً
آرائهم السياسية ما مل يرتتب عليها البغي والطغيان والقتل واإلغارة»(((.

ويرى بعض الفقهاء أن صالة اجلمعة تسقط عن املحبوسني ألهنم من ذوي األعذار،

فال جيب عىل احلاكم إخراجهم هلا ،لكنه مع توفر الضامنات بإعادهتم أمر راجح ملا فيه من

اآلثار االجيابية عىل السجناء نفس ًيا ودين ًيا.

الترفيه عن الأهل

عالقة اإلنسان مع عائلته جيب أن تكون هلا األولوية يف قائمة اهتامماته االجتامعية،

وال يصح أبدً ا أن يتساهل اإلنسان يف االهتامم بعائلته عىل أساس ضامنه الرتباطهم به عىل

كل حال ،ألن عليه أن جيعل ذلك االرتباط مدعو ًما باحليوية العاطفية والقرب النفيس،
وليس باحلاجة فقط .ورد عن أمري املؤمنني عيل Eأنه قال« :وال َي ُك ْن َأ ْه ُل َك َأ ْش َقى الخْ َ ْل ِق

بِ َك»(((.

ويوم اجلمعة ينبغي أن يكون فرصة لضخ زخم جديد من االرتياح يف الوسط العائيل،

وأن يضيف نكهة جديدة من الرسور ،عرب أي وسيلة للرتفيه العائيل.

وهذا ما نفهمه من احلديث املروي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :أطرفوا أهاليكم كل

يوم مجعة بيشء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا باجلمعة» (((.

فإن الفقرة األخرية من احلديث «حتى يفرحوا باجلمعة» تبني املقصد واملناط ،وهو

ترفيه العائلة وتفرحيهم يوم اجلمعة ،أما الوسائل فقد تكون بتنويع الطعام ،وقد تكون

بوسائل أخرى.

((( الشيخ حسين علي المنتظري .دراسات في والية الفقيه ،ج ،2الطبعة الثانية1988م( ،بيروت:الدار
اإلسالمية) ،ص.473
((( نهج البالغة .كتاب رقم« ،31من وصية له Eللحسن بن علي».
((( وسائل الشيعة .حديث .9689
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ال خيلو جمتمع من حاالت الفقر واحلاجة ،لكن مساحتها ختتلف من جمتمع آلخر،

ومن وقت آلخر ،والواعون من أبناء املجتمع يدركون خطورة وجود تلك احلاالت ،وما

متثله من ثغرات يف جدار أمن املجتمع واستقراره ،لذلك يشعرون باملسؤولية جتاهها،

ويسعون ملعاجلتها معاجلة جذرية باحلدّ من منابع الفقر ،وتوفري الفرص لوصول كل مواطن
إىل مستوى تلبية احتياجات حياته عرب التعليم والعمل وأنظمة الضامن االجتامعي ،ثم

تف ّقد موارد العوز واحلاجة ،بمد يدّ العون والعطاء هلا حتت عنوان (الصدقة) التي اشتقها
الشارع احلنيف من مادة الصدق ،يقول القليويب :سميت ـ الصدقة ـ بذلك إلشعارها

بصدق نية باذهلا(((.

ويوم اجلمعة املبارك الذي يزداد فيه إقبال العبد عىل ربه ،واتصاله بمجتمعه ،ينبغي

لتعم بركة هذا اليوم عليهم،
أن يتحقق فيه أكرب قدر من االهتامم بالفقراء واملساكنيّ ،

وليشعروا بتعاطف املجتمع معهم ،وأهنم جزء غري مهمل من جمتمعهم.

لذلك وردت النصوص الدينية التي تشجع عىل بذل الصدقة يوم اجلمعة ،وتنقل

حرص أئمة اهلدى عىل تفقد أحوال الفقراء خاصة يف هذا اليوم املبارك.

وروي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :الليلة الغراء ليلة اجلمعة ،واليوم األزهر يوم

اجلمعة ،فيهام ل ّله طلقاء وعتقاء وهو يوم العيد ألمتي ،أكثروا الصدقة فيها» (((.

وعن الثاميل قال :صليت مع عيل بن احلسني Eالفجر باملدينة يف يوم مجعة ،فلام فرغ

من صالته وتسبيحه ،هنض إىل منزله وأنا معه ،فدعا موالة له تسمى سكينة ،فقال هلا :ال
يعرب عىل بايب سائل إال أطعمتموه ،فإن اليوم يوم اجلمعة(((.

((( الموسوعة الفقهية .ج ،26ص.323
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،7حديث  ،10272ص.38
((( وسائل الشيعة .حديث .9726
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وعن اإلمام الباقر« :Eإن األعامل تضاعف يوم اجلمعة فأكثروا فيه من الصالة

والصدقة» (((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eقال :كان أيب اقل أهل بيته مالاً  ،وأعظمهم مؤونة،

قال :وكان يتصدق كل يوم مجعة بدينار .وكان يقول :الصدقة يوم اجلمعة تضاعف لفضل

يوم اجلمعة عىل غريه من األيام(((.

وعن اإلمام جعفر الصادق Eقال :الصدقة ليلة اجلمعة ويومها بألف(((.

وعن هشام بن احلكم عن أيب عبدال ّله ـ الصادق ـ ،Eيف الرجل يريد أن يعمل شي ًئا

من اخلري مثل الصدقة والصوم ونحو هذا؟ قال :Eيستحب أن يكون ذلك يوم اجلمعة،

فإن العمل يوم اجلمعة يضاعف(((.

وينبغي االستفادة من حضور الناس لصالة اجلمعة وتذكريهم باملبادرة إىل العطاء

والصدقة ،ليكون كل اجتامع لصالة اجلمعة رافدً ا من روافد اخلري واالهتامم بحاجات

الضعفاء والفقراء.

إن برنامج صدقة اجلمعة يمكن أن يكون جز ًءا من مراسيم هذا االجتامع الديني

االجتامعي ،حتت إرشاف املؤسسات واجلهات اخلريية املعتمدة.

زيارة القبور

ال تنحرص برامج التواصل االجتامعي يوم اجلمعة فيام بني األحياء ،بل ورد يف بعض

النصوص استحباب زيارة قبور األموات يف يوم اجلمعة ،وذلك من أجل أن يتذكر

اإلنسان مصريه النهائي ،ويأخذ مستقبله األخروي بعني االعتبار ،إضافة إىل ما فيه من
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،7ص ،32حديث .10246
((( وسائل الشيعة .حديث .9727
((( وسائل الشيعة .حديث .9729
((( وسائل الشيعة .حديث .9631
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التواصل مع السابقني من أبناء املجتمع ،حتى ال ينسى اإلنسان أسالفه من األرحام
واألقرباء واألصدقاء والزمالء ،فيدعو هلم بالرمحة واملغفرة والرضوان.

روي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :من زار قرب والديه أو أحدمها يف كل يوم مجعة فقرأ

عنده يس غفر ال ّله له بعدد كل حرف منها» (((.

وجاء عن عبدال ّله بن سليامن ،عن اإلمام الباقر ،Eقال :سألته عن زيارة القبور؟

قال « :Eإذا كان يوم اجلمعة فزرهم»(((.

وورد عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :من دعا لعرشة من إخوانه املوتى ليلة اجلمعة

أوجب ال ّله له اجلنة»(((.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( كنز العمال .ج  ،16حديث  ،45543ص .479
((( وسائل الشيعة .حديث .9732
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،8ص  ،48حديث .10304

خطورة التصعيد يف الساحة اللبنانية
خطبة الجمعة بتاريخ  4جمادى األولى1429ﻫ

ّ
حذر سامحة الشيخ حسن الصفار من تصاعد وترية اخلالف يف الساحة اللبنانية،

مؤكدً ا أن املستفيد األكرب من ذلك هي إرسائيل وأمريكا ،وطالب الدول العربية بموقف
ٍ
لطرف دون آخر.
حيادي لتطويق حالة النزاع ،مشد ًدا عىل خطورة االنحياز
ويف الوقت الذي أشاد فيه بإنجازات املقاومة اإلسالمية يف لبنان وموقفها الشجاع يف
مواجهة إرسائيل ،أكد عىل رضورة أن يكون اإلعالم العريب واإلسالمي مستوع ًبا لطبيعة

االختالف يف وجهات النظر ،فمن حق كل واحد أن يتعاطف مع اجلهة التي ُيريد رشيطة

أن يكون التعاطف إجياب ًيا بعيدً ا عن حالة التمذهب ،والتحريض ،والتعبئة املضادة .وأكد
أن اإلصالح هو املطلب احلقيقي ،وهو الذي خيدم الساحة اللبنانية واملنطقة بكاملها.

ويف سياق آخر ،حتدث الشيخ الصفار عىل أمهية التوازن يف شخصية اإلنسان ،فكام

أن احلياة هبا أجواء الرسور والفرح ،فهي ال ختلو من حلظات احلزن واألمل ،وركّز حديثه

مفر منها ،داع ًيا إىل اكتساب املعرفة حول هذه احلقيقة من
عن املوت باعتباره حقيقة ال ّ
مصادرها لكي ُيوجد اإلنسان يف نفسه حالة التوازن ،فيعيش حيا ًة مستقرة.

الخطبة الأولى

أكد الشيخ الصفار يف خطبته األوىل للجمعة  4مجادى األوىل 1429ﻫ ( 9مايو

مشريا أن
أمر طبيعي،
2008م) أن حدوث حاالت االختالف يف املجتمعات البرشية ٌ
ً
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ذلك نتاج االختالف يف الرأي أو التضارب يف املصالح ،مقارنًا بني املجتمعات الراقية
واملتقدمة وبني املجتمعات املتخلفة من حيث أسلوب التعامل مع اخلالفات إذا وقعت،

وذلك من خالل أمرين:

األول :الوقاية والتقليل من الرصاعات ،حيث تسود املجتمعات املتقدمة قوانني

وأنظمة وضوابط حتدّ حدوث االختالفات ،وعند حدوثها هناك دستور متفق عليه،

وهناك مؤسسات ُيرجع إليها حال اخلالف ،مما جيعل تصاعد وترية اخلالف نادر جدً ا،

فال تكاد جتد يف تلك املجتمعات أن اخلالف فيام بينهم وصل إىل مستوى االقتتال
واحلروب الداخلية ،رغم أهنم يعيشون االختالف فيام بينهم والتضارب يف املصالح عىل

أعىل املستويات .أما املجتمعات املتخلفة فهناك ٌ
فرق كبري بينها وبني تلك الدول ،فهي ال

تزال تعيش يف ظالم الالنظام ،وهذا مما ُيسبب يف تزايد وترية اخلالف يف معظم الدول

التي تُصنّف يف هذا االجتاه ،ومع األسف فإن الدول العربية واإلسالمية هي ضمن هذا
الصنف من املجتمعات.

الثاين :املبادرة حلل املشاكل واخلالفات ،بوجود جهات هتتم بتطويق حاالت

اخلالف وجعلها يف احلدود املعقولة ،بينام يف املجتمعات املتخلفة فإهنا حتتضن جهات
تسعى لتوسيع دائرة اخلالف والنزاع ،من خالل االنحياز لطرف دون آخر ضمن دائرة

اخلالف والنزاع.

وحول األوضاع األخرية يف لبنان أشار الشيخ الصفار إىل وجود تيارين متنازعني

سياس ًيا داخل الوسط اللبناين ،وكل تيار يضم خمتلف التوجهات من الشارع اللبناين،
والتياران يمثالن :السلطة من جهة واملقاومة من ٍ
جهة أخرى ،واحللفاء املؤيدين هلذا
ُ
االجتاه أو ذاك.
وأكد عىل رضورة ضبط هذا النزاع ضمن احلدود السياسية ،مبد ًيا قلقه من األحداث

ُطوق ستشعل املنطقة بأكملها ،وأن املستفيد
األخرية واص ًفا إياها باملرعبة ،وأهنا إن مل ت ّ
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مشريا إىل
األكرب من ذلك هي إرسائيل وحليفتها الكربى الواليات املتحدة األمريكية.
ً

أن إرسائيل يف الوقت الذي حتتفل فيه بمرور ستني عا ًما عىل احتالهلا ألرايض وملقدسات
املسلمني ،تعيش الفرحة فرحتني بالوضع الذي جتره إليها األحداث األخرية يف لبنان،

ذلك ألن إرسائيل منذ قيامها مل تشعر باخلطر احلقيقي عىل وجودها إال عندما واجهت
املقاومة اإلسالمية يف لبنان ،فدخول املقاومة يف رصا ٍع داخيل يحُ قق لإلرسائيليني أطامعهم

وأهدافهم.

ومن جانب آخر فإن األمريكيني ُيريدون اهليمنة عىل املنطقة ك ّلها وليس هناك حكومة

أو دوله تعتربها أمريكا حلي ًفا هلا من هذه املنطقة ،فهم وإن أخضعوا بعض احلكومات
هليمنتهم ولتنفيذ مطامعهم ،إال أهنم يف الوقت ذاته ُيريدون السيطرة حتى عىل هذه الدول
كبريا هلم ،والتاريخ املايض يكشف
املساندة هلم ،واشتعال نار احلرب يف لبنان ُيعترب مكس ًبا ً

هذه احلقيقة.

ودعا الشيخ الص ّفار إىل رضورة أخذ العربة من التجارب املاضية فاحلرب العرقية

اإليرانية ،وحرب اخلليج الثانية ،وأحداث العراق ،وما جيري اآلن يف لبنان ،كلها
مؤرشات هلدف واحد تسعى من أجله الواليات املتحدة األمريكية وهو إخضاع املنطقة

بأكملها هليمنتهم وعنجهيتهم.

فرج ال ّله حمنتهم وأن يتجاوزا هذه األحداث ،لتعود األمور
ودعا للبنانيني بأن ُي ّ

يف إطارها السيايس ،ذلك ألن االنزالق يف وحل احلرب الداخلية ُيمثل خسارة كربى

للبنانيني وللمنطقة كلها.

حمذرا
وأكد أن الدول العربية جيب أن تتحمل مسؤوليتها يف تطويق املشكلة،
ً

من خطر االنحياز لطرف دون آخر ،واص ًفا ذلك كمن يصب الزيت عىل نار الفتنة،
مضي ًفا إن االنحياز ليس يف مصلحة أحد ،ولن تستفيد منه أي جهة سوى إرسائيل
وأمريكا ،مشد ًدا عىل رضورة اختاذ موقف احلياد من أجل استئصال اخلالف وعودته إىل
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وضعه الطبيعي.

وأكد الشيخ الصفار عىل موضو ٍع يف غاية األمهية ،ووصفه باخلطري ،وهو رضورة

مشريا إىل أن بالدنا تتأثر رسي ًعا
عدم نقل تداعيات اخلالف والنزاع إىل املناطق األخرى،
ً
باألحداث اإلقليمية إال أن ذلك ليس يف مصلحة الوطن ،ويف الوقت ذاته دعا إىل رضورة
توسيع أفق اإلعالم ليستوعب خمتلف التوجهات واآلراء ،فوجود رصاع بني جهتني من

حق مرشوع للجميع،
شانه أن خيلق تعاط ًفا من قبل املؤيدين هلذا الطرف أو ذاك ،وهذا ٌ
وليس باستطاعة أحد أن يفرض سيطرته ورأيه عىل اآلخرين .ويف الوقت ذاته دعا إىل
رضورة أن تبتعد اآلراء املتعاطفة عن التحريض والتعبئة املضادة ،مشد ًدا عىل رضورة
عدم مذهبة الرصاع ،فتلك هي أمنية العدو ،وقد اتضح هذا األمر بجالء يف أحداث

العراق األخرية ،حيث كانت أمريكا تدّ عي وتُصرّ أن اخلالف يف العراق طائفي ،إال أنه
تبني مع الوقت بطالن هذه احلجة وأن الرصاع القائم سيايس ،وال أصل للمذاهب فيه،

وإنام هي كانت بتحريض أمريكي.

واليوم تمُ ارس نفس اللعبة يف الساحة اللبنانية ،واملطلوب الوعي بمخططات العدو،
وعدم إتاحة الفرصة هلدم البناء الوطني ألي ٍ
بلد عريب أو إسالمي.
وأكد الشيخ الصفار عىل رضورة إتاحة الفرصة للتعبري عن الرأي احلر واملعتدل ،مع

تكافؤ الفرص ،فالساحة يف البالد العربية تضم خمتلف التوجهات ،وال يصح أبدً ا جتاهل

أي توجه عىل حساب التوجهات األخرى.

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن الدور احلقيقي املطلوب يكمن يف

اإلصالح ،واإلصالح العادل ،فآيات القرآن الكريم تدعو لذلك برصيح النص القرآين:

ََ ُ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ لَىَ لأْ ُ ْ
َ ََ
ح َداه َما ع ا خ َرى فقات ِلوا
ان مِن المؤ ِمن ِني اقتتلوا فأصل ِحوا بينهما فإِن بغت إ ِ
{ِإَون طائِفت ِ
َّ َ ْ َ ىَّ َ َ ىَ َ ْ هّ َ َ ْ
اءت فَأَ ْ
الل حُي ُّ
صل ُِحوا بَيْ َن ُه َما بالْ َع ْدل َوأَقْس ُِطوا إ َّن هّ َ
ِب
ال يِت تب يِغ حت ت يِفء إِل أم ِر الل فإِن ف
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
سط َ
ني}[سورة احلجرات ،اآلية.]9 :
ال ُمق ِ ِ
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الخطبة الثانية

حتدث الشيخ الصفار عىل أمهية التوازن يف شخصية اإلنسان ،فكام أن احلياة هبا أجواء

الرسور والفرح ،فهي ال ختلو من حلظات احلزن واألمل ،ورغم أن اإلنسان ال ُيعجبه
احلديث عن اخلوف واألخطار ،ويرغب أن تكون حياته حافلة باألجواء السعيدة ،إال أن

ذلك ليس سليماً  ،وبعيدً ا عن التوازن الذي ينبغي أن يبحث عنه اإلنسان.

ُْ
فاإلسالم أتاح لإلنسان فرصة االستمتاع بخريات الدنيا ،يقول تعاىل{ :قل َم ْن
ذَّ َ َ ْ
ُْ
حْ َ َ ُّ ْ
َ َّ َ َ َ هّ َّ َ َ ْ
خ َر َج لِعِ َبادِه ِ َوالْ َّط ّي َ
ات م َِن ّ
آم ُنوا يِف الياة ِ
الر ْز ِق قل يِه ل ِلِين
ب
حرم زِينة اللِ ال يِت أ
ادلن َيا
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َُ ّ ُ
َ
َ
َ َ ً َ ْ َ
ات ل ِق ْو ٍم َي ْعل ُمون} ،بل إن هذه اخلريات والنعم التي
خال ِصة يَ ْوم القِ َيامةِ كذل ِك نف ِصل اآليَ ِ
َ َ َّ َ َ ُ
كم َّما ف َّ
الس َم َ
ّ
ات
مسخرة لإلنسان ،يقول تعاىل{ :وسخر ل
أودعها ال ّله تعاىل يف الكون
او ِ
يِ
َو َما ف الأْ َ ْر ِض مَج ً
ِيعا ّمِنْ ُه} .إال أننا نُالحظ أن هناك ٍ
آيات يف القرآن الكريم تُلفت نظر
يِ

اإلنسان إىل حقائق أخرى جيب أخذها بعني االعتبار ،وهي تلك احلقائق التي تؤكد عىل

جيا
أن اإلنسان يسري إىل عامل آخر ،وهذا العامل إما أن يكون نعيماً أبد ًيا أو عذا ًبا دائماً  ،أو مز ً
بني العذاب والنعيم .وأن بداية هذا العامل متر بمرحلة خطرية جدً ا ،وهي املوت.
وأشار الشيخ الص ّفار إىل وجود بعض االجتاهات التي خُتالف مسألة الوعظ الديني،

مستنكرين احلديث عن املوت والنار والعذاب ،وأن هذا احلديث يبعث اخلوف يف

النفوس و ُيرهب الناس .وحول هذا األمر أكد الشيخ الصفار عىل أن اإلفراط يف الوعظ
أمر خاطئ ،إذ
أمر خاطئ ،كام أن جتاهل ذلك ً
أيضا ٌ
الديني يف جانب العذاب واملوت هو ٌ

كيف ُيمكن جتاهل حقيقة واقعة ال حمالة ،بل ال ُيمكن ألحد الفرار منها.

وهنا أكد الشيخ الصفار عىل رضورة التوازن يف طرح املواضيع املختلفة ،فكام أن

أيضا إىل التحذير من خماطر املرحلة
الناس حتتاج إىل زرع األمل يف النفوس ،فإهنا حتتاج ً
القادمة ،ليعيش اإلنسان حالة التوازن.

وركّز الشيخ الصفار احلديث عن املوت ،فهو املحطة الفاصلة بني عامل الدنيا وعامل
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اآلخرة ،وهو حقيقة ال ُيمكن إنكارها ،أو جتاهلها ،وآيات القرآن الكريم واألحاديث

ْ
النبوية ،وروايات أهل البيت مستفيضة باحلديث عن هذه احلقيقة ،يقول تعاىلَ { :و َجاءت
ْ
َ ْ
ْ
َ َ
ِيد * َونُف َخ ف ُّ
نت مِنْ ُه حَت ُ
ال ّق َذل َِك َما ُك َ
ك َرةُ ال ْ َم ْ
ت ب حْ َ
و
س
الصورِ ذل ِك يَ ْو ُم ال َوعِي ِد * َو َجاءت
ِ
ِ يِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ َ َ
َ
نك غ َِط َ
لُ َ ْ
َّ َ َ َ ٌ َ َ ٌ لق ْد ك َ
اءك ف َب رَ ُ
ص َك
نت يِف غفل ٍة ّم ِْن هذا فكشفنا ع
ك نف ٍس معها سائِق وش ِهيد *
يْالَ ْو َم َحد ٌ
ِيد}.

وأكد عىل رضورة التفكري يف هذه احلقيقة ،بل وإعداد العدة لتلك اللحظات الصعبة

من حياة اإلنسان ،فاإلنسان الذي يمر بمرحلة املوت يشعر بام يدور حوله ،ويكون يف

عاجزا حتى عن الكالم.
كامل وعيه ،رغم أنه ال يستطيع أن يفعل شي ًئا ويراه اآلخرون
ً

وأشار إىل أن النافذة الوحيدة التي ُيمكن من خالهلا تعرف هذه احلقيقة ،والعامل الذي

يأيت بعدها ،هي القرآن الكريم ،وأقوال الرسول وأهل البيت ،Bفقد ُذكر فيها تفصيل

لتلك اللحظات ،واألحداث التي تأيت بعدها ،فهذا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبE

يقول« :فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم جلزعتم ووهلتم ،وسمعتم وأطعتم،

وقريب ما يطرح احلجاب».
حمجوب عنكم ما قد عاينوا،
ولكن
ٌ
ٌ

وتنبيها لإلنسان ،رغم أهنا
نذيرا
ً
وأشار إىل أن األطياف قد تكون يف بعض معانيها ً

ليست حجة .وقد رؤي أحدهم بعد وفاته فسئل :كيف وجدت املوت؟ قال :وجدت

احلي ،حني ُيقىل عىل املقىل ،ال يموت فيسرتيح ،وال ينجو فيطري.
نفيس كالعصفور ّ

وأكد يف ختام خطبته أن اإلنسان حينام يذكر املوت إنام من أجل أن خيلق التوازن يف

شخصيته ،فيعرف كام أن يف احلياة ُمتع ّ
ولذات ،فإهنا ال ختلو من الصعاب ،واملصائب،
وأن بعض تلك الصعاب حتمي الوقوع ،كاملوت الذي هو أشدها.

فال بد من االستعداد لتلك اللحظة احلتمية وملا بعدها بالعمل الصالح.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

ذكرى النكبة وأمل االنتصار

خطبة الجمعة بتاريخ  11جمادى األولى 1429ﻫ

طالب سامحة الشيخ حسن الصفار احلكومات العربية بدعم املقاومة والصمود

الفلسطيني ،وأن تكون القضية الفلسطينية حمور عالقاهتا مع بقية دول العامل ،مؤكدً ا

مشريا إىل أن اهلدف األول من
أن ذلك س ُيغري من معادلة الرصاع العريب اإلرسائييل،
ً
قيام دويلة إرسائيل يف قلب العامل العريب هو متزيق صفوف األمة ،وساعدهم عىل ذلك
األرضية اخلصبة التي تتمتع هبا هذه األمة من قابليتها لالستجابة الرسيعة ملؤامرات النزاع

والتفرقة.

وأكد أنه ليس مطلو ًبا من احلكومات قتال إرسائيل ،وإنام أن يرتكوا هذه املقاومة

تؤدي دورها البطويل يف مواجهة الكيان الغاصب ،وأن ال ُيعرقلوا مسريهتا ،إذ يكفي
التآمر العاملي ضدّ ها ،كام أن عىل احلكومات عدم االستجابة ملطالب القوى املستكربة

التي تُريد أن تصنع منهم قوة ضاغطة ضد املقاومة.

ويف سياق آخر أعرب الشيخ الصفار عن تعاطف مع املنكوبني يف الصني وميانامر

جراء الزلزال األخري ،وأكد أن هذه الكوارث طبيعية ،وليس كام يذهب إليه البعض

من أهنا عقاب من ال ّله تعاىل .مبينًا أن هذه الكوراث الطبيعية متثل شي ًئا بسي ًطا من صور

األهوال العظيمة يف يوم القيامة ،حيث ال نجاة من تلك األهوال إال باتباع الطريق القويم
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والنهج اإليامين الصحيح ،الذي من خالله فقط يكون اإلنسان يف ٍ
أمان من كل تلك

األهوال العظيمة يف يوم القيامة.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية اخلطبة األوىل للجمعة  11مجادى األوىل 1429ﻫ

( 16مايو 2008م) إىل أن أقبح يشء ُيمكن لإلنسان أن ُيامرسه يف احلياة هو اعتداؤه عىل
حقوق اآلخرين ،وقد ّ
حذر الشارع املقدّ س والعقل م ًعا من هذه املامرسة القذرة ،وهي
تنتج عن خلل يف داخل نفس اإلنسان وانحراف يف سلوكه .مضي ًفا :إن النصوص الدينية

تتحدث عن تبعات الظلم يف اآلخرة ،حيث ينتقم ال ّله من الظاملني ،فال جيوز عبدٌ عىل
ٍ
بمظلمة أبدً ا .ويف الوقت الذي يعفو ال ّله تعاىل ويصفح عن الذنوب واملعايص
الرصاط
املتعلقة بحقوقه تعاىل ،إال أنه ال يتجاوز عن ظالمات اآلخرين ،حتى يأخذ احلق هلم أو

يصفحوا بأنفسهم ،ويف احلديث عن رسول ال ّله أنه قال :بني اجلنة والعبد سبع عقاب،

أهوهنا املوت .قال أنس :فام أصعبها يا رسول ال ّله؟ قال :الوقوف بني يدي ال ّله عز وجل
إذا تع ّلق املظلومون بالظاملني(((.

وحتدث عن بعض صور الظلم التي منها :أن يقع الظلم عىل فئة من الناس ،ألهنم

من عرق أو دين أو مذهب معني ،مؤكدً ا أن هذا الظلم من أكرب أنواع الظلم.

ومن صور الظلم التي ذكرها الشيخ الصفار وقوع الظلم عىل شعب بأكمله من قبل

ظلم يف احلياة،
قوى استكبارية تسعى ل ّلهيمنة عىل الشعوب ،مبينًا أن هذا الظلم ال ُيعادله ٌ
وهو أخطر أنواع الظلم عىل اإلطالق.

وأكد الشيخ الص ّفار أن ال ّله تعاىل يقتص من الظاملني إن مل يكن يف الدنيا ففي اآلخرة،

وهناك احلساب شديد ،إال أن النصوص الدينية واألحداث التارخيية تؤكد أن القصاص
((( كنز العمال .ج ،3ص.504
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من الظاملني ال يقترص عىل يوم القيامة فحسب ،بل إن ذلك قد يتحقق يف الدنيا وبأشكال

متعددة ،حتى وإن مل يتعرفها املظلومون ،فال ّله تعاىل ال ُيضيع حق عباده ،يقول تعاىل:
ْ

ُ

ََْ ْ

َ

َ َ

ْ

َ
ُ
ك ِهم َّم ْوع ًِدا} ،ويقول أمري املؤمنني:E
{ َوت ِلك الق َرى أهلك َناه ْم ل َّما ظل ُموا َو َج َعل َنا ل َِم ْهل ِ ِ

«ظالمة املظلومني ُيمهلها ال ّله وال يهُ ملها»(((.

وقال الشيخ الصفار :عندما تعي الشعوب ظالمتها ،وتلتفت ملصادر القوة لدهيا،

فإهنا وإن رضخت للظلم يف وقت ما ،فإهنا ستنتفض عىل واقع الظلم ،وستهب لالنتصار

لنفسها.

معر ًجا باحلديث عن األحداث التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،حيث املفارقة
ّ

الكبرية بينه وبني الكيان الغاصب ،حيث حيتفي اإلرسائيليون بمرور ستني عا ًما عىل
إقامة دويلتهم املصطنعة ،بينام يعيش الفلسطينيون ذكرى النكبة .مس ّل ًطا الضوء عىل هذه
الذكرى املؤملة التي عصفت بالشعب الفلسطيني عام 1948م ،بعد أن كانت نسبة اليهود

يف فلسطني ال تتجاوز  %6قبل ذلك العام ،أصبحت مع إعالن هذه الدويلة الغاصبة

وخصوصا
 .%31مضي ًفا :إن اليهود الذين كانوا مرشدين ومنبوذين من قبل شعوب العامل
ً
أوروبا ،نتيجة ترصفاهتم السيئة ،يأتون إىل أرايض املسلمني وحيتلوهنا ويغتصبوهنا ،وفوق
ذلك كله حيظون بالدعم والتأييد العاملي من كربيات الدول وعىل رأسهم أمريكا وأوروبا.

ففي عام  1917تعهدت بريطانيا عىل لسان وزير خارجيتها بلفور بإنشاء وطن قومي
لليهود يف فلسطني ،مما دعاهم لتيسري اهلجرة اليهودية إىل فلسطني ،ويف عام 1947م
صدر قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني وإنشاء دولتني عربية وهيودية .فقد أعلنوا

دويلتهم عام 1948م ،وقاموا يف تلك السنة بأفظع جرائم التاريخ حتى أطلق عىل تلك
السنة (سنة النكبة) إذ ُطرد من الفلسطينيني ( )700ألف ،و ُد ّمرت ( )531قرية ومدينة
فلسطينية ،وأسفرت تلك السنة عن ( )30مذبحة موثقة حصلت للفلسطينيني عىل يد

((( مستدرك سفينة البحار .ص.32

202

ذكرى النكبة وأمل االنتصار

اليهود الغاصبني .إضاف ًة لذلك فإن اإلرسائيليني صادرو أكثر من ( )17مليون دونم من
الفلسطينيني ،و %93من أراضيهم تعود للفلسطينيني.

وأكد الشيخ الص ّفار أن قيام دويلة إرسائيل يف قلب العامل العريب هدفه متزيق العامل

العريب واإلسالمي ،فكل األحداث املؤملة التي حصلت يف العامل العريب منذ قيام إرسائيل

كان لليهود يدٌ فيها ،إضافة لألرضية اخلصبة التي تتمتع هبا املنطقة العربية من حيث
قابليتها لالستجابة الرسيعة ملؤامرات النزاع والتفرقة.

وأضاف :إن إرسائيل وحلفاءها من الدول الغربية ال تُريد هلذه املنطقة االستقرار ،بل

روجون
تريد أن تبقى مشتعلة فيام بينها حتى يطيب لإلرسائيليني بناء دويلتهم ،لذا فهم ُي ّ
اآلن لفكرة اخلطر اإليراين األكرب عىل املنطقة ،وتوجيه الرصاع بذلك التوجه اخلطري،
ليصفو اجلو للكيان الصهيوين ليعيث يف بالد املسلمني فسا ًدا.

وأكد الشيخ الصفار أن الوعد اإلهلي باالنتصار للمظلومني قد اقرتب ،وبدأ العد

التنازيل للطغيان الصهيوين ،فقد أدرك الشعب الفلسطيني ظالمته ،وأصبح يمتلك وع ًيا

كبريا بأن حقه ال ُيمكن أن ُيعطاه إال من خالل املقاومة ،فبات خيار املقاومة بالنسبة
ً
خيارا حاسماً  ،وال ُيمكن التنازل عنه.
للفلسطينيني ً

وطالب قادة الدول العربية واإلسالمية بدعم املقاومة ،مؤكدً ا أنه ليس مطلو ًبا من

قادة هذه الدول قتال إرسائيل ،فقد يئست الشعوب من ذلك ،إال أن عليهم أن يرتكوا

هذه املقاومة تؤدي دورها البطويل يف مواجهة الكيان الغاصب ،وأال ُيعرقلوا مسريهتا،

إذ يكفي التآمر العاملي ضدّ ها ،كام أن عىل هؤالء القادة عدم االستجابة ملطالب القوى
املستكربة التي تُريد أن تصنع منهم قوة ضاغطة ضد املقاومة.

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة باإلشارة إىل أن اإلرسائيليني نجحوا يف فرض قضيتهم

عىل مستوى العامل ،وأصبحت حمور عالقتهم مع الدول بحيث إن أمن إرسائيل وقيام

دويلتهم هو يف مقدمة كل العالقات الدولية التي تُقيمها إرسائيل .مضي ًفا :إن العرب لو
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وحدوا رأهيم حول القضية الفلسطينية لكان الوضع الفلسطيني اليوم أفضل مما هو عليه،
ّ
إنه ليس مطلو ًبا من حكومات الدول العربية أكثر من الدعم احلقيقي للمقاومة وإعطائها

الفرصة من أجل أن تنتزع حقوقها وأن تُصحح املسار ،ولو بأضعف اإليامن املتمثل يف
عدم عرقلة مسرية املقاومة.

الخطبة الثانية

أوضح الشيخ الصفار يف خطبته الثانية أن الكوارث الطبيعية التي حتصل بني يو ٍم

وآخر يف خمتلف العامل وآخرها ما حصل يف الصني وميانامر ينبغي أن ُيلفت نظر اإلنسان
لصورة بسيطة مما سيحصل يف يوم القيامة.

هزات أرضية تُصيب قرشة األرض ،ويقول العلامء يف كل
وأشار إىل أن الزالزل وهي ّ

يوم حيصل ما يقرب من ( )250زلزال معظمها ُيصيب قاع البحار ،والقليل منها ُيصيب

اليابسة ،ويذهب ضحية هذه الزالزل سنو ًيا ( )14ألف إنسان ،والزالزل ال تستمر ألكثر
من ٍ
ثوان معدودة ،إال أن هذه الثواين تفرز طاقة تدمريية بحجم ( )200مليون طن من

املتفجرات ،وأكثر من ( )10آالف مرة من طاقة أول قنبلة نووية استخدمها اإلنسان.

خيارا أمام حدوث هذه الكوارث الطبيعية ،فغاية ما
وأكد أن اإلنسان ال يملك
ً

يستطيع القيام به هو معرفة املناطق التي تكثر فيها الزالزل ،وكيف ينبغي أن تكون
فيها نمط احلياة؟ وعىل أحسن الفروض يستطيع اإلنسان حتديد موعد تقريبي حلدوث

الزلزال.

وأضاف :بعض الكوراث الطبيعية ناجتة عن أوضاع بيئية يكون سببها اإلنسان،

وليس بالرضورة أن تكون عقا ًبا من ال ّله تعاىل كام يذهب إليه البعض.

وأكد عىل التعاطف مع املنكوبني جراء هذه الزالزل من بني البرش ،فهم نظراء

لنا يف اخللق ،كام يقول أمري املؤمنني« :الناس صنفان :إما ٌ
أخ لك يف الدين أو نظري لك

204

ذكرى النكبة وأمل االنتصار

يف اخللق»(((.

من جانب آخر أكد الشيخ الصفار عىل رضورة أخذ الدرس والعربة من هذه

الكوارث الطبيعية فهي ال تمُ ثل إال شي ًئا بسي ًطا جدً ا مما سيحدث يف اآلخرة ،يقول تعاىل:

َ
ََ َ
َ ُ ْ َ
َ ُْ َ
ََ ْ
َ ُ
خ َر َج ِ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
نسان َما ل َها * يَ ْو َمئ ِ ٍذ
اإل
ت األ ْرض زِل َزال َها * وأ
{إِذا زل ِزل ِ
ت األرض أثقالها * وقال ِ
َ َ ىَ َ
ُ َّ
َ َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ
حُ َ ّ ُ َ ْ َ َ َ
اس اتقوا َر َّبك ْم إِن
ارها * بِأن َر َّبك أ ْوح ل َها} .ويقول تعاىل{ :يا أيها انل
تدِث أخب
َ
ُّ
ُّ
يَ
لُ
لُ
ْ
َ
َ َ َ َ َُ
ُ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ
الس َ
َزل ْ َزلَ َة َّ
ش ٌء َع ِظ ٌ
اعةِ ْ
ات
يم * يَ ْوم ت َر ْون َها تذهل ك مر ِ
ضع ٍة ع َّما أ ْرضعت َوتض ُع ك ذ ِ
مَ ْ مَ ْ َ
َ
َّ َ ُ اَ َ َ َ ُ ُ اَ َ َ َ َّ َ َ َ هّ
الل َشد ٌ
ِيد} ،مؤكدً ا
كن عذاب
ح ٍل حل َها َوت َرى انلاس سكرى وما هم بِسكرى ول ِ

عىل أن اإلنسان ينبغي له أن يرى كيف سيكون وضعه يف ذلك اليوم العصيب ،ول ُيمعن
النظر فإذا كان يف حالة الكوارث الطبيعية يف الدنيا جيد اإلنسان من ُيسنده و ُيساعده،

َ
ُ
فإن العواطف واملشاعر يف اآلخرة تنتهي ،يقول تعاىل{ :يَ ْو َم يَفِ ُّر َ
الم ْر ُء م ِْن أخِيهِ * َوأ ّ ِمهِ
ُّْ ْ ََْ َ ٌْ ُ ْ
ل لُ ّ ْ
َوأَبيهِ * َو َصاح َِبتِهِ َو َ
ئ مِنهم يومئ ِ ٍذ شأن يغن ِيهِ}.
*
ه
ي
ن
ب
ِ
ِك ام ِر ٍ
ِ
ِ
ِ

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن سري اإلنسان يف طريق طاعة ال ّله
تعاىل ،والتزامه النهج اإليامين الصحيح ،جيعله يف ٍ
أمان من كل تلك األهوال العظيمة

َّ ذَّ َ َ َ َ ْ َ
ت ل ُهم ّم َِّنا
يف يوم القيامة ،وتؤكد ذلك آيات القرآن الكريم ،يقول تعاىل{ :إِن الِين سبق
َ َْ َُ َ َ َ َ َُ ْ َ ََْ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ
َ
ُ َ َ َْ
ُ
الون
احل ْس ىَن أ ْولئِك عن َها ُمبْ َع ُدون * ال يسمعون حسِيسها وهم يِف ما اشتهت أنفسهم خ دِ
ُ ذَّ
َُ َ َ
ُ ُْ ُ َ َ
َ حَ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ برَ ُ َ َ َ َ َّ ُ
اه ُم َ
المالئِكة هذا يَ ْو ُمك ُم الِي كنتم ت
* ال يزنهم الفزع األك وتتلق
وع ُدون}.

واحلمد ل ّله رب العاملني.

((( نهج البالغة .كتاب رقم  ،62عهده إلى مالك األشتر.

البيئة العربية وإنتاج الصراعات
خطبة الجمعة بتاريخ  18جمادى األولى 1429ﻫ

بارك سامحة الشيخ حسن الصفار للشعب اللبناين االتفاق الذي توصل إليه الزعامء

السياسيون يف الدوحة ،متمن ًيا أن يكون ذلك االتفاق إيذانًا بمرحلة جديدة من الوفاق
بني أطراف الساحة اللبنانية ،يمكنها من البناء واإلعامر ومواجهة أي عدوان صهيوين.

ودعا الشيخ الصفار إىل دراسة وضع البيئة العربية لكوهنا منتجة للرصاعات

مشريا إىل أن هناك ثالثة أسباب رئيسة ،وراء فقدان السلم واالستقرار
والنزاعات،
ً
الداخيل ،وهي غياب النظام السيايس العادل ،وجتذر العصبيات القومية واملذهبية
والقبلية ،ودور القوى اخلارجية وعىل رأسها أمريكا وإرسائيل يف تغذية وتشجيع

النزاعات واخلالفات داخل العامل العريب واإلسالمي.

وجه الشيخ الص ّفار خطابه للمجتمع بأن ُيعلن حالة الطوارئ لتجاوز
ويف سياق آخر ّ

وخصوصا تلك التي ترتبط
العادات والتقاليد التي باتت تُك ّبل حركته وتُعرقل مسريته،
ً

بمراسيم الزواج ومن أمهها عادة اإلرساف والتبذير ،واملبالغة يف حفالت النساء ،مطال ًبا
ٍ
بدور ريادي يف سبيل ختطي هذه العادات السبية ،ومؤكدً ا عىل رضورة
النساء العامالت
أن يتحمل كل ٍ
فرد يف املجتمع مسؤوليته جتاه هذا الواقع ،وأن يكون شجا ًعا يف التمرد
عىل هذه األغالل والقيود.

الخطبة الأولى

أكد الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  18مجادى األوىل 1429ﻫ ( 23مايو
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2008م) أن النزاعات والرصاعات عىل خمتلف الصعد خُت ّلف وراءها تبعات وخسائر

تورط فيه فعليه أن
جسيمة ،وإذا كانت أمام اإلنسان فرصة للتخلص من نزاع قد ّ
يغتنم هذه الفرصة ،وال يفوهتا عىل نفسه ،ذلك ألن جتنب العداء مع أي ٍ
جهة كانت
ُ ّ
(عدو واحد كثري ،وألف صديق قليل) .مضي ًفا :إن
أمر عقالئي ،وكام يقول احلكامء:
ٌّ
ٌ
النزاعات والرصاعات ليست حمصورة يف ٍ
إطار دون آخر ،وإنام هي يف خمتلف الصعد
سوا ًء الشخيص أو العائيل أو االجتامعي أو السيايس ،يف إطار الفرد أو املجتمع .وشدد
عىل رضورة أن ال يغترّ اإلنسان بقوته فقد يتأيت الرضر من ٍ
جهة ال ُيتو ّقع منها ذلك ،مش ّبها
ّ
هذه احلالة بموقف اإلنسان من البعوضة حيث تستطيع أن تؤذيه عىل صغر حجمها.
أقر قاعد ًة عامة يف موضوع النزاع واخلصومة ،يقول
وأشار إىل أن القرآن احلكيم ّ

ُّ
َ ُ
َ ُ َ
حُ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ هّ َ اَ َ
ي َوأُ ْ
تعاىلَ { :و ُّ
الصلْ ُح َخ رْ ٌ
ح رِ َ
الل كن ب ِ َما ت ْع َملون
ت األنف ُس الش َّح ِإَون تسِنوا وتتقوا فإِن
ض ِ
َ ً
خري من النزاع والرصاع ،إال أن طبيعة
خبِريا}[سورة النساء ،اآلية ،]128 :فالصلح عىل إطالقه ٌ

النفس الشحيحة التي حترص عىل مصاحلها مهام كانت قليلة ،هي التي تو ّلد لدى اإلنسان

اندفا ًعا باجتاه عدم التسامح ،واجتناب النزاع .وال ّله تعاىل يؤكد يف كثري من اآليات ُحسن
الصلح ،وقبح النزاع ،ويدعو ملجاهدة النفس لتكون منقادة للصلح واخلري ،بدل أن تتجه

َ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ َ لَّ ْ لَىَ هّ َّ ُ
اج َن ْح ل َها َوت َوك ع اللِ إِن ُه ه َو
نحو النزاع واخلصومة ،يقول تعاىلِ{ :إَون جنحوا ل ِلسل ِم ف
َّ
الس ِم ُ
يع الْ َعل ُ
ِيم}[سورة األنفال ،اآلية .]61 :وأمري املؤمنني Eحينام سمع أصحابه يسبون أهل

الشام أيام حرهبم بصفني ،قال هلم« :إين أكره لكم أن تكونوا س ّبابني ،ولكنكم لو وصفتم

أعامهلم وذكرتم حاهلم ،كان أصوب يف القول ،وأبلغ يف العذر ،وقلتم مكان س ّبكم إياهم:
ال ّلهم احقن دماءنا ودماءهم ،وأصلح ذات بيننا وبينهم ،واهدهم من ضاللتهم ،حتى

يعرف احلق من جهله ،ويرعوي عن الغي والعدوان من هلج به»((( .ويف عهده ملالك
عدوك ول ّله فيه رىض ،فإن يف الصلح دعة
األشرت ،يقول« :وال تدفع ّن
صلحا دعاك إليه ّ
ً

((( بحار األنوار .ج ،32ص.562
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جلنودك ،وراح ًة من مهومك ،وأمنًا لبالدك».

وأبدى الشيخ الصفار فرحته باتفاق الدوحة الذي مجع الزعامء السياسيني اللبنانيني،

معر ًبا عن استحقاق الشعب اللبناين هلذا احلدث الكبري فقد ناضل هذا الشعب ،وأبدى
بسالة وشجاعة عىل يد املقاومة اإلسالمية الباسلة يف مواجهة العدوان الصهيوين

الغاصب ،وكان ألحداث متوز 2006م أكرب األثر يف تغيري معادلة الرصاع مع إرسائيل.

إنتاجا للرصاع
وس ّلط الضوء عىل واقع البيئة العربية التي تُعترب من أبرز البيئات
ً

والنزاع ،مؤكدً ا أن الطريق األمثل ملواجهة حاالت النزاع والرصاع املتأججة يف واقع األمة
العربية ال يتأيت من خالل عقد املؤمترات واحلوارات عند بروز أي نزاع ،وإنام يتحقق من

خالل معاجلة البيئة العربية من أساسها لتكون بيئة منتجة ملقو ّمات السلم والوفاق ،وليس
العكس ،وهو ما تعيشه األمة العربية اليوم من إنتاج متفاقم حلاالت الرصاع والنزاع يف
خمتلف املناطق العربية ،كالصومال والسودان والعراق ولبنان واليمن.

وأفرد ثالثة أسباب اعتربها األهم وراء كون البيئة العربية منتجة للرصاعات

والنزاعات:

اً
أول :غياب النظام السيايس العادل ،الذي ينبثق من قبول شعبي ،وتتساوى فيه

مشريا أن هذا األمر طبيعي يف
احلقوق والفرص ،ويكون فيه تداول سلمي للسلطة.
ً
خمتلف دول العامل املتقدمة ،فلامذا تقبع األمة العربية يف واق ٍع مظلم يسوده االستبداد

والقهر ،مؤكدً ا أن املظلومني إذا حتملوا الواقع الظامل لفرتة من الزمن فإن ذلك لن يدوم

طويلاً  ،وستكون هلم ردة ٍ
فعل عنيفة مع أقل فرصة تتاح هلم ،من هنا فإن وجود نظام
سيايس عادل حيمي البالد العربية من تأجج الرصاعات بني حني آخر .مطال ًبا النخبة
السياسية يف العامل العريب باختاذ القرار اجلاد جتاه هذا الواقع السيايس.

ثانيا :العصبيات القائمة :عرقية ،قبلية ،ومذهبية ،وهي تكشف عن خلل يف واقع
ً

النخبة الدينية والفكرية .واألسوء من وجود هذه العصبيات تزايد حاالت اإلثارة

210

البيئة العربية وإنتاج الصراعات

والتعبئة املضادة بني خمتلف الفئات يف املجتمع العريب.

ٍ
أمر
وأضاف :وجود حتليل سيايس ألي فرد عىل حدث ما يف الساحة السياسيةٌ ،
طبيعي ،ومن حق أي أحد أن يكون له رأيه اخلاص وتعاطفه مع أي جهة ُيريد ،إال أن األمر

مثارا إلثارة النعرات الطائفية يف
غري الطبيعي هو أن تُفرض اآلراء السياسية ،أو أن تكون ً
الساحة .وأبدى استغرابه من سقوط بعض العلامء واملثقفني يف وحل النزاعات الطائفية،

ينجرون إىل مثل
رغم أن الساحة العربية مليئة باملوضوعات األكثر أمهية إال أن البعض ّ
هذه الصدامات بمربر أو بدون مربر.

أيضا عىل الواقع
مشريا إىل أن الواقع السيايس الذي تعيشه األمة العربية له أثره ً
ً

الفكري والثقايف ،فغياب اهلوية املشرتكة واحلاضنة للجميع من شأنه أن يدفع الناس

لالحتامء هبوياهتم الفرعية اخلاصة.

وأثار تساؤلاً يطرح نفسه :إذا كان للسياسيني مربراهتم يف خوض النزاعات لتحقيق

جانب من املصالح السياسية ،فام بال العلامء واملثقفني الذين ينجرون هلذه الرصاعات
ٍ
مكانة لألمة بني األمم؟ مؤكدً ا أن ال مربر هلم،
والنزاعات التي ستأيت عىل ما بقي من
وعليهم أن يستيقظوا من سباهتم قبل فوات األوان.

ثالثًا :دور اخلارج ،املتمثل يف القوى الغربية وعىل رأسهم الواليات املتحدة األمريكية،

تقر هلم عني ما مل ُيثريوا الفتن والرصاعات تطبي ًقا لنظرية
وحليفتها املدللة إرسائيل ،إذ ال ّ
الفوىض اخلالقة .فرتاهم ُيعرقلون كل مبادرات الصلح والسالم يف األوساط العربية،
ٍ
ٍ
شاهد عىل حماوالهتم التي ترفض حصول
أحداث خري
وما شهدته الساحة اللبنانية من

الصلح ،وقد طرحت واشنطن عالمات استفهام حول إعطاء مجاعة  14آذار الثلث
املع ّطل للمعارضة وطلبت إيضاحات ،كل ذلك تأكيدً ا عىل رغبتهم يف متزيق الصف

العريب.

وأكد أن اخلارج ال يتأتى له ذلك إال عندما تكون الساحة العربية خصبة ،ومستقبلة
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ملؤامراته ،لذا فإن احلل هو يف إصالح الواقع العريب ،وليس يف إلقاء الالئمة عىل اخلارج

فقط.

واختتم الشيخ الصفار خطبته بتوجيه ٍ
نداء عاجل جلميع السياسيني والعلامء واملثقفني

يف العامل العريب ملعاجلة هذا الواقع املرير الذي يقبعون فيه ،من أجل أن تصل األمة العربية
إىل مرحلة االستقرار والنضج العام يف خمتلف األبعاد السياسية واالجتامعية.

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الصفار يف خطبته الثانية أن املجتمعات تُعاين من وجود بعض األغالل

والقيود التي تُك ّبل حركتها ،وتُعرقل مسريهتا ،وتتفاوت املجتمعات يف مدى تعاطيها مع
هذه األغالل والقيود.

كبريا عىل املجتمع،
مضي ًفا :إن جمتمعنا ُيعاين من بعض األغالل التي باتت تُشكّل عب ًئا ً

وأصبح يئن منها ،إال أن املشكلة هي يف االستجابة هلذه األغالل ،ووجود الصعوبة البالغة

يف الوقوف أمامها .مؤكدً ا أن الشعور بالعرف االجتامعي الضاغط هو الذي يدفع باجتاه
االستجابة هلذه األغالل والقيود.

وأشار إىل أن رسالة النبي جاءت من أجل رفع األغالل التي ُيك ّبل املجتمع هبا
َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ رْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ

اَ َ ْ َ َ ْ ْ

نفسه ،ثم يئن منها ،يقول تعاىل{ :ويضع عنهم إ َ
صهم واألغالل ال يِت كنت علي ِهم}[سورة
ِ
ُّ

حمذرا من خطورة االستجابة للعادات« :غالبوا
األعراف ،اآلية .]157 :ويقول اإلمام عيل ً
أنفسكم عىل ترك العادات تغلبوها ،وجاهدوا أهواءكم متلكوها»(((.

وس ّلط الشيخ الصفار الضوء عىل بعض عادات مراسيم األفراح واألعراس ،التي

باتت مك ّبلة للمجتمع ،ومن أبرز تلك العادات:

اً
أول :اإلرساف والتبذير والنفقات الكبرية عىل مراسيم األفراح ،بد ًءا من بطاقات

((( غرر الحكم ودرر الكلم.

212

البيئة العربية وإنتاج الصراعات

واضح جدً ا واملجالس حافل ٌة باحلديث
الزواج ،وانتها ًء بمراسم العرس .مؤكدً ا أن األمر
ٌ

التضجر منها ،وذ ّمها ،بينام املفارقة العجيبة تكمن يف استجابة
عن هذه العادات حيث
ّ
اجلميع هلا ،بدعوى ليس باليد حيلة.

وانتقد الشيخ الصفار بشدة الطريقة املتبعة للضيافة يف األعراس ،بوضع الصحون

الكبرية اململوئة بالرز واللحم التي ال يستهلك منها إالّ جزء بسيط ويرمى الباقي ،واص ًفا

إياها باملتخلفة ،وداع ًيا إىل رضورة جتاوزها ،مؤكدً ا أهنا ال تمُ ارس إال يف واقعنا اخلليجي.

ثانيا :املبالغة يف حفالت النساء ،حيث التباهي بأفخم الصاالت ،وأرقى امللبوسات،
ً

وأرقى أنواع الضيافة ،وكل ذلك عىل حساب األرسة ،واجليل القادم .وفوق ذلك كله

مستوى التأخري يف حفالت النساء فاق املستوى املعقول ،حيث التأخري إىل قرب طلوع
ٍ
مضاعفات كبرية عىل االستقرار األرسي ،لكثري من األرس
الفجر ،وبالتأكيد فإن لذلك

يف الواقع االجتامعي.

مهي ًبا باألخوات العامالت يف املجال الديني والثقايف واالجتامعي أن تكون هل ّن مبادرة

يف سبيل ختطي هذه املرحلة حيث تسيطر هذه العادات عىل واقع األعراس يف املجتمع.

مميزا للملتقى النسائي بجدة ،حيث ن ّظم محلة توعوية ضد العادات السلبية يف
ضار ًبا مثلاً ً
حفالت األعراس ،داع ًيا األخوات يف املنطقة الختاذ خطوات رائدة يف هذا املجال.
ويف ختام اخلطبة وجه الشيخ الصفار خطابه للجميع بأن يتحمل كل ٍ
فرد مسؤوليته

جتاه هذا الواقع ،وعندما يصل األمر إليه ،فعليه أن يكون ُشجا ًعا وجري ًئا يف التمرد عىل
هذه األغالل والقيود ،لينتقل من مرحلة التنظري إىل مرحلة التطبيق.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

األعمال احلرة خيار أفضل

خطبة الجمعة بتاريخ  25جمادى األولى1429ﻫ

انتقد سامحة الشيخ حسن الصفار نظرة الشباب للوظيفة وأهنا اخليار الوحيد،

خيار أفضل ،ملا هلا من تأثري كبري عىل اجلانب
مشج ًعا عىل األعامل احلرة ،ومؤكدً ا أهنا
ٌ
املادي والذهني ملن يتّجه هبذا االجتاه ،وأن النصوص الدينية تُشجع اإلنسان عىل التجارة
واألعامل احلرة .وأوضح أن حتقيق هذا التوجه بحاجة إىل عدة أمور :التفكري اجلاد

والبحث عن فرص العمل احلر.

وجود األنظمة والقوانني املساعدة ،اجلدية واالهتامم وحتمل املسؤولية ،وحاجة

العمل احلر إىل رأس مال ،مؤكدً ا أن عامل املال قد تق ّلص بتوفر عدة جهات مساندة ومن
مؤخرا توقيع اتفاقية إنشاء فرع له يف حمافظة القطيف،
أبرزها صندوق املئوية الذي تم
ً

إضافة إىل أن بعض املشاريع ال حتتاج إىل رأس مال كبري بقدر ما حتتاج إىل وجود فكرة

مميزة.

ويف سياق آخر حتدث عن أمهية الوازع الديني يف نفس اإلنسان وأنه الرادع األقوى

من الوقوع يف االنحراف والفساد ،يف حني أن الروادع اخلارجية ال تستطيع الصمود أمام

توجه اإلنسان االنحرايف .وأكد أن شعور اإلنسان بالرقابة اإلهلية وأنه يف يوم القيامة

سيواجه حماسبة دقيقة وأن هناك شهو ًدا متعددة عليه ،فاألرض تشهد والزمن يشهد،
متوجها بقلبه
واملالئكة تشهد ،وحتى األعضاء واجلوارح تشهد ،عندها سيكون اإلنسان
ً
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ل ّله تعاىل مبتعدً ا عن املعايص والذنوب.

الخطبة الأولى

استفتح الشيخ الصفار خطبة اجلمعة  25مجادى األوىل 1429ﻫ ( 30مايو 2008م)
ََ

َّ

َ

ْ َ

َ

َ لاً

َْ ُ

َ

ُ
ُ
ك ْم ف َ
بقوله تعاىلَ { :ولق ْد َمك َّناك ْم يِف األ ْر ِض َو َج َعل َنا ل
ِيها َم َعايِش قل ِي َّما تشك ُرون}

[سورة األعراف ،اآلية ،]10:مبينًا أن هذه اآلية من اآليات التي يمت ُّن ال ّله تعاىل فيها عىل عباده
بنعمه الغزار التي تحُ يط باإلنسان ،وهدف ذلك أن يلتفت اإلنسان إىل هذه النعم العظيمة،

إذ من املحتمل أن يغفل اإلنسان عن هذه النعم أو جيهلها.

وأضاف :إن اآلية الكريمة تؤكد أن ال ّله تعاىل قد منح اإلنسان األدوات التي من

خالهلا يستطيع أن ُي ّ
سخر األرض ،ويكتشف مكنوناهتا وكنوزها ،ووهبه فوق ذلك
املحرك األقوى هبذا االجتاه.
العقل ليكون ّ

مؤكدً ا أن من أهم ما حيتاجه اإلنسان يف هذه احلياة أن تتوفر له أسباب املعيشة

مشريا إىل أن هناك من بني البرش من يحُ ققون ثروات طائلة يف حياهتم فتكون
الكريمة،
ً
مجيع احتياجاهتم املادية حتت إرادهتم ،وهناك من الناس من يعيشون حالة الكفاف ،إن

مل يكن الفقر.

ويرجع السبب يف وجود حاالت الضعف وعدم التمكن من الوصول إىل مكاسب

الرزق ،إىل أحد أمرين:

األول :وجود ظلم يمنع بعض الناس من الوصول إىل مكاسب الرزق.

الثاين :حالة الكسل والتخاذل التي يعيشها البعض مما ُيعيق حركته ونشاطه باجتاه

العمل والتفكري اجلاد للوصول إىل مكاسب الرزق.

واعترب الشيخ الصفار أن قضية تأمني فرص العمل واحلياة الكريمة للناس من أهم

مشريا إىل أن اململكة
مها عىل مستوى البلد والعامل بشكل عام.
القضايا التي أصبحت تمُ ّثل ًّ
ً
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وهي حتتضن  %60من شعبها من الشباب ،فإن هلذه القضية أمهية كربى وبالغة.

وأكد عىل أن دور اإلنسان نفسه يف التغلب عىل هذه املشكلة هو من أهم العوامل
ٍ
بعض من جوانب هذه القضية احلساسة.
التي ُيمكن التعويل عليها لتجاوز
مشج ًعا
وانتقد احلالة السائدة عند الشباب يف نظرهتم للوظيفة ،وأهنا اخليار الوحيد،
ّ

خيار أفضل من الوظيفة ،ملا هلا من تأثري كبري عىل
عىل طرق باب األعامل احلرة ،وأهنا ٌ
اجلانب املادي والذهني ملن يتّجه هبذا االجتاه.

وأكد أن النصوص الدينية تُشجع اإلنسان عىل التجارة واألعامل احلرة ،بل إن هناك

نصوصا تضع الوظيفة يف دائرة املكروه ،حيث عنون احلر العاميل با ًبا يف كتاب «الوسائل»
ً
بعنوان «كراهة إجارة اإلنسان نفسه» والوظيفة هي إجارة .جاء فيه عن اإلمام الصادق:

«من آجر نفسه فقد حظر عىل نفسه الرزق»((( .وذكر نامذج من النصوص املشجعة عىل
التجارة ،ومنها:



قال رسول ال ّله« :Aالرزق عرشة أجزاء ،تسع ٌة منها يف التجارة ،وواحد يف
غريها»(((.

غنى لكم عماّ يف أيدي
«تعرضوا للتجارة فإن فيها ً
وقال أمري املؤمننيّ :E
الناس»(((.



وقال« :Eمن طلب التجارة استغنى عن الناس .قلت :وإن كان معيلاً ؟ قال:



وقال« :Eالتجارة تزيد يف العقل»(((.

«وإن كان معيلاً  .إن تسعة أعشار الرزق يف التجارة»(((.

((( الكافي .ج ،5ص.90
((( المصدر نفسه .ص.319
((( المصدر نفسه .ص.149
((( المصدر نفسه .ص.148
((( وسائل الشيعة .ج ،17ص.12

218

األعمال الحرة خيار أفضل

وواضح أن االعامل احلرة تفتح اآلفاق امام فكر اإلنسان وجتعله عىل صلة مبارشة

باألوضاع ،فهي تزيد خربته وجتربته وعالقاته.

التوجه املهم ،أكد الشيخ الصفار عىل عدة أمور:
ولتحقيق هذا
ّ

احلر.
1 .1التفكري اجلاد ،والبحث عن فرص العمل ّ

معوقة
2 .2وجود األنظمة والقوانني املساعدة ،فقد تكون األنظمة يف بعض حاالهتا ّ
ومعرقلة حلركة األعامل احلرة لدى الشباب ،مؤكدً ا أن بالدنا حتتاج إىل قفزة نوعية

عىل هذا الصعيد ،ليتسنى للشباب حتقيق طموحاهتم وآماهلم من خالل االنخراط
احلر ،وبالتأكيد فإن نجاحهم يعني نجاح البلد ككل .وأشار إىل ٍ
خرب
يف العمل ّ
نرشته الصحف املحلية يؤكد وجود نوع من اإلعاقة بسبب بعض التعقيدات
اإلدارية والبريوقراطية .واخلرب يؤكد أن صناعيني بجدة هامجوا اهليئة السعودية

للمدن الصناعية وأمانة حمافظة جدة لتعطيلها حلوايل ( )1000طلب ترخيص

إلنشاء مصانع منذ  15سنة بحجة عدم وجود أرايض خمصصة رغم توفر 180
مليون مرت مربع مساحة صناعية تعود ملكيتها ألمانة جدة .وجاء ذلك يف ورشة

عمل ن ّظمها الصناعيون مع اإلعالميني يف الغرفة التجارية الصناعية بجدة (اليوم
اإللكرتوين – الثالثاء 2008/5/27م).

3 .3األعامل احلرة حتتاج إىل جدية واهتامم وحتمل للمسؤولية ،واهلروب من املسؤولية
نجاحا مطل ًقا .وال ّله تعاىل يؤكد أن اإلنسان يف هذه احلياة إنام
لن يحُ قق لإلنسان
ً
ىَ
َ َ ُّ َ إْ َ ُ َّ َ اَ
َ
نسان إِنك كد ٌِح إِل َر ّبِك
ال
من أجل اجلد والعمل والكدح ،يقول تعاىل{ :يا أيها ِ
َ لاَ
َ
ك ْد ًحا ف ُم قِيهِ}[سورة االنشقاق ،اآلية .]6 :بيد أن البعض يبحثون عن وظيفة يروهنا

احلر الذي يكلفهم مسؤولية والتزا ًما.
مرحية يف مقابل العمل ّ

احلر إىل رأس مال ،وأكد أن هذا العامل قد تق ّلص قليلاً لوجود
4 .4حاجة العمل ّ
عدة طرق لتوفريه ،ويأيت صندوق املئوية كأحد الروافد يف هذا اجلانب ،حيث
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قرضا من ( )50إىل ( )200ألف ريال لدعم املشاريع الصغرية،
ُيقدّ م الصندوق ً
إذا استوفت الرشوط املطروحة ،كام يقدم الصندوق الدعم االستشاري واخلربة
وكذلك التسهيل يف الدوائر الرسمية .وقد قام الصندوق بمساعدة العديد من

املشاريع منذ بدء العمل مع الصندوق .وأشار إىل االتفاقية التي تم توقيعها إلنشاء
فرع الصندوق يف حمافظة القطيف مساء يوم الثالثاء املايض .إضافة إىل أن بعض

املشاريع ال حتتاج إىل رأس مال كبري بقدر ما حتتاج إىل وجود فكرة مميزة.

وأكد الشيخ الصفار أن عامل األعامل احلرة كام أن فيه قصص الفشل فإنه حافل

موجها إىل دراسة عوامل وأسباب الفشل يف املشاريع التي مل
بقصص النجاح والتقدمّ ،

معو ًقا للدخول إىل هذا امليدان املهم.
يحُ الفها احلظ ،بدل أن تكون ّ

بعضا من قصص النجاح يف حمافظة القطيف.
وذكر الشيخ الصفار ً

ودعا الشيخ الص ّفار رجال األعامل إىل تشجيع هذه اخلطوات الرائدة ،مؤكدً ا أن

االقتصار عىل مساعدة الفقراء بتقديم اإلعاناة غري جمدية لتحقيق وسائل احلياة الكريمة

يف املجتمع ،يف حني أن فتح املجال أمام الشباب للدخول إىل عامل األعامل احلرة من شأنه
أن يدفع باملجتمع إىل مرحلة جديدة من النشاط والفاعلية ،إضاف ًة إىل أنه سيقلل من

وجود حاالت الضعف والعوز يف املجتمع.

وأضاف :ينبغي أن تتضمن مناهج التعليم ما يحُ ّفز الشباب للدخول إىل عامل األعامل

احلرة ،وعدم االقتصار عىل الوظائف املحدودة ،كام أن وسائل اإلعالم املختلفة تتحمل

جان ًبا من املسؤولية يف تغذية هذا اجلانب عند الشاب.

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالدعوة إىل شحذ اهلمم من أجل مستقبل واعد جلميع

الشباب.

الخطبة الثانية

أشار الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية إىل أن دواعي االنحراف والفساد موجودة يف
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وضمريا ،فقد أودع يف نفسه
نفس اإلنسان ،فكام أن ال ّله تعاىل منح اإلنسان عقلاً وإرادة
ً
األهواء والشهوات والغرائز ،وبذلك يعيش اإلنسان رصا ًعا بني العقل والغرائز.

مؤكدً ا أن كل الوسائل اخلارجية التي تسعى ملنع اإلنسان من التوجه باجتاه االنحراف

غري كافية ،ولذا فإن العامل اآلن يعج بمختلف أنواع االنحرافات والفساد عىل مستوى
القيادات والزعامات فضلاً عن الناس العاديني .ويؤكد الشيخ الصفار أن وجود الوازع
الديني يف نفس اإلنسان هو الذي جيعلها يتجنب الوقوع يف املفاسد واالنحراف ،وكلام

كان هذا الوازع ضعي ًفا فإن طرق ووسائل االنحراف ستكون مفتوح ًة عىل مرصاعيها.

وأضاف :شعور اإلنسان بوجود رقابة إهلية عليه ،وأنه س ُيحاسب يوم القيامة ،وأنه ال

مفر من احلساب ،هذا الشعور يو ّلد لدى اإلنسان راد ًعا عمي ًقا من الوقوع يف اإلنحراف،

خصوصا إذا علم أن مجيع حركاته مرصودة ،والشهود عىل ذلك متعددين ،ومنها:
ً
حُ

ُ َ ْ

أول :األرض ،يقول تعاىل{ :يَ ْو َمئذ تَ ّدِث أخ َب َ
اً
ار َها}[سورة الزلزلة ،اآلية.]4 :
ٍِ

.]18

ِيب َ ٌ
ثانيا :املالئكة ،يقول تعاىلَ { :ما يَلْفِ ُظ مِن قَ ْول إلاَّ دَ َليْهِ َرق ٌ
ٍ ِ
ً

عتِيد}[سورة ق ،اآلية:

ثالثًا :الزمن ،يقول أمري املؤمنني« :Eكل يو ٍم يأيت عىل ابن آدم يقول له :أنا يو ٌم
خريا ،أشهد لك يوم القيامة»(((.
خريا ،واعمل ّيف ً
جديد ،وغدً ا عليك شهيد ،فقل ّيف ً

هّ ىَ
َ
َ َ ْ َ حُ ْ رَ ُ َ ْ
ش أع َداء الل إِل انلَّارِ ف ُه ْم
رابعا :األعضاء واجلوارح ،يقول تعاىل{ :ويوم ي
ً
ُ
ُ
اَ
َ ىَّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ
ُ َ َ
وز ُعون * حت إِذا ما جاؤوها ش ِهد علي ِهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بِما كنوا يعملون*
ي
ْ َ َ ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ هّ ذَّ َ َ َ لَُّ يَ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ
ََ ُ ُُ
وقالوا جِللودِهِم ل ِم ش ِهدتم علينا قالوا أنطقنا الل الِي أنطق ك ش ٍء وهو خلقكم أول
َ َّ يَ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ لاَ َ ْ َ ُ ُ ْ َ لاَ
مر ٍة ِإَولهِ ترجعون * وما كنتم تست رِتون أن يشهد عليكم سمعكم و أبصاركم و
َ ُ َ ُ ذَّ
َ ُ َ
ُ ُ ُ ُ
ك ْم َولَكن َظ َن ُ
الل لاَ َي ْعلَ ُم َكث ِ ً
نت ْم أَ َّن هّ َ
ريا ّم َِّما ت ْع َملون * َوذل ِك ْم ظ ُّنك ُم الِي
جلود
ِ
َ
َ
خْ
َ َ ُ َّ ُ ْ َْ ُ
ص َب ْ
اك ْم فَأ ْ
ح ُتم ّم ِْن َ
ال رِ َ
فصلت ،اآليات.]23-19 :
ظننتم بِربِكم أرد
اسين}[سورة ّ
ِ
((( وسائل الشيعة .ج ،7ص.72
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واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن حسن الظن بال ّله تعاىل منجاة ،وذلك

بالطبع يستلزم التوجه ل ّله تعاىل بإخالص ،ففي احلديث القديس« :أنا عند حسن ظ ّن
عبدي املؤمن يب»((( ،وعن الرسول األعظم Aأنه قال« :ليس من ٍ
عبد يظن بال ّله عز

خريا إال كان عند ظنه به»((( .وعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :إن ال ّله إذا حاسب
وجل ً
اخللق يبقى رجل قد فضلت سيئاته عىل حسناته ،فتأخذ املالئكة إىل النار ،وهو يلتفت.

رب ما كان هذا ظني
فيأمر ال ّله برده .فيقول له :مل التفت؟ وهو تعاىل أعلم به .فيقول :يا ِّ
بك .فيقول تعاىل :يا مالئكتي أجيزوا له كذبه وأدخلوه اجلنة»(((.

((( بحار األنوار .ج ،67ص.385
((( المصدر نفسه .ص.384
((( وسائل الشيعة .ج ،15ص.231

مؤمتر مكة للحوار اإلسالمي العاملي
خطبة الجمعة بتاريخ 2جمادى اآلخرة 1429ﻫ

أكد سامحة الشيخ حسن موسى الصفار أن احلوار والتالقي خيار األمة الوحيد

ترسبات املايض ،مثن ًيا عىل مبادرة خادم احلرمني الرشيفني لعقد مؤمتر مكة
إلزالة ّ
مشوشة لدى كل طرف من
للحوار اإلسالمي العاملي ،الذي كشف عن وجود صورة ّ

األطراف اإلسالمية عن اآلخر ،مما يؤكد أمهية ورضورة التالقي واحلوار .وأوضح أننا

ُحمل اآلخرين مسؤولية التعرف إلينا ،متغافلني عن
نُعاين من مشكلتني :األوىل :إننا ن ّ
رصون عىل الظلم واتباع غري
مسؤوليتنا جتاه ذلك .والثانية :اعتقاد الكثريين أن اآلخرين ُي ّ

واملتعصبني ضد اإلسالم
طريق اهلدى ،مؤكدً ا أن هذا الكالم قد يصدق عىل اجلاحدين
ّ
واملذاهب املخالفة ،أما تعميم الكالم فهو يف غري حم ّله.
ٍ
سياق آخر نعى الشيخ الص ّفار رحيل العامل الر ّباين الفقيه آية ال ّله السيد حممد
ويف

رضا الشريازي ،مؤكدً ا أنه ٌ
مثال للعامل التقي الورع والعابد الزاهد ،صاحب األخالق
الرفيعة واخلصال احلميدة ،وفوق ذلك فإنه يتميز بغزارة علمه ونباهته .مضي ًفا :إن فقده

ٍ
ٍ
بشكل خاص ،فقد كان معقو ًدا
بشكل عام وعىل املرجعية
ُيمثل خسار ًة جسيمة عىل األمة

عليه ٌ
آمال كبرية.

الخطبة الأولى

استعرض الشيخ الص ّفار يف بداية خطبة اجلمعة  2مجادى اآلخرة 1429ﻫ ( 6يوليو

ْ لنَ
َ َّ َ لاَ جَ ْ َ ْ َ ْ َ ً ّ ذَّ َ َ َ
2008م) آراء املفسرّ ين حول قوله تعاىل{ :ربنا تعلنا ف ِتنة ل ِل
ِين كف ُروا َواغفِ ْر َا
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َّ

َ

ْ

حْ

ً

َ َّ َ َ
كأ َ
نت ال َعز ُ
الك ُ
يز َ
ربنا إِن
ِيم}[سورة املمتحنة ،اآلية ،]5 :مبينًا أن لفظة {ف ِتْ َنة} تتضمن أحد
ِ

معنني:

األول :االمتحان واالختبار

اآلخر :اضطراب احلال وفساده ،بمعنى ال جتعل االضطراب والفساد يف أحوالنا

بسبب الذين كفروا.

ورجح القول الذي ذهب إليه ابن عاشور يف تفسريه (التحرير والتنوير) ،حيث قال
ّ

مصدرا بمعنى اسم فاعل ،أي ال
يف تفسري هذه اآلية( :وجيوز عندي أن تكون (فتنة)
ً

جتعلنا فاتنني ،أي سبب فتنة للذين كفروا ،فيكون كناية عن معنى ال تُغ ّلب الذين كفروا
علينا ،وارصف عنا ما يكون به اختالل أمرنا وسوء األحوال كي ال يكون يش ٌء من ذلك

كفرا وهو فتنة يف
فاتنًا للذين كفروا ،أي ّ
مقو ًيا فتنتهم ،فيفتتنوا يف دينهم ،أي يزدادوا ً
الدين ،أي فيظنّوا أنّا عىل الباطل وأهنم عىل احلق).

واعترب الشيخ الصفار أن هذا املعنى راجح وأنه دقيق ،حيث إن املسلم قد يكون

سب ًبا البتعاد غري املسلم عن اإلسالم ،وذلك من خالل واقعه الذي يكشف للعامل مدى
صوابية دينه من عدمه ،فالناس عقوهلم يف أعينهم.

وكذلك احلال بالنسبة ألتباع أي مذهب من املذاهب ،فواقع احلال يكشف لآلخرين

طبيعة هذا املذهب ،وبالتايل ينعكس عىل تقبلهم له من عدمه.

وأكد أن كل واحد يتحمل مسؤولية رسم صورة دينه ومبادئه لآلخرين ،فكلام

استطاع أن يرسم صور ًة ناصع ًة فإن تقبل اآلخرين لذلك الدين وتلك املبادئ سيكون يف
مستوى متقد ٍم.

وأضاف :إننا نُعاين يف واقعنا من مشلكتني:

ُحمل اآلخرين مسؤولية التعرف إلينا وعىل ديننا ومبادئنا ،متغافلني عن
األوىل :إننا ن ّ

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

227

مسؤوليتنا جتاه ذلك ،معتربين أن الواجب الفعيل يقع عىل اآلخرين للوصول إىل احلق،

بينام ديننا ُيربينا عىل حتمل املسؤولية ،فقد جاء عن اإلمام عيل Eقوله« :إن ال ّله ما أخذ

اجلهال أن يتع ّلموا حتى أخذ عىل العلامء أن ُيع ّلموا»(((.
عىل ّ

رصون عىل الظلم واتباع غري طريق
الثانية :هناك اعتقاد عند الكثريين أن اآلخرين ُي ّ

واملتعصبني ضد اإلسالم واملذاهب
اهلدى ،وهذا الكالم قد يصدق عىل اجلاحدين
ّ

املخالفة ،أما تعميم الكالم فهو يف غري حم ّله .ونحن نقرأ يف سرية الرسول األعظمA

يتلمس لقومه األعذار مع أهنم مرشكون ،إال أنه كان ُيكرر مقولته املشهورة:
كيف أنه كان ّ
«ال ّلهم ِ
اهد قومي فإهنم ال يعلمون».
وأكد الشيخ الصفار عىل رضورة أن يتحمل ٌّ
كل مسؤوليته جتاه التعريف بواقعه

الديني ،وال ُيلقي باملسؤولية عىل اآلخرين ،فإن الواقع اإلعالمي قد يقلب احلقائق يف
ٍ
زمن أصبح فيه اإلعالم من أهم الوسائل للوصول إىل أفكار وأذهان الناس .مضي ًفا :إن
أدنى مستويات حتمل املسؤولية هو أن ال يكون الواقع والصورة التي يراها اآلخر من ّفرة

عن الدين أو املبدئ واملعقتد.

وأكد أن مؤمتر مكة للحوار اإلسالمي العاملي كشف عن احلاجة املاسة ملزيد من

اللقاءات واحلوارات التي هتدف للحوار والتعارف وتقديم الصورة السليمة لالجتاهات

األخرى .مضي ًفا :إن هذا املؤمتر الذي يضم أكثر من ( )500عامل وباحث من خمتلف
التوجهات والبالد اإلسالمية أوضح يف أكثر من موقف وجود حالة من الضبابية التي

تكشف صورة غري دقيقة عن الطرف اآلخر املخالف ،مبينًا أن ذلك عىل املستوى الشيعي
جتاه السني ،أو السني جتاه الشيعي ،وأورد مثالني عايشهام خالل هذا املؤمتر ،أحدمها
حينام ترأس اجللسة فضيلة الشيخ حممد عيل التسخريي األمني العام للمجمع العاملي

للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،يقول الشيخ الص ّفار :فبان االمتعاض عىل وجه بعض
((( بحار األنوار .ج ،2ص.78

228

مؤتمر مكة للحوار اإلسالمي العالمي

احلضور ،إال أهنم بعد أن أصغو حلديثه أبدو إعجاهبم بمنطقه وأدبه وأسلوبه ،وعبرّ وا
عن إعجاهبم ورغبتهم يف مزيد من التعارف والتواصل .و ُيضيف :ويف املقابل فإن أحد
املشاركني من العلامء الشيعة حينام استمع حلديث بعض العلامء السلفيني ووجد فيهم

االعتدال أبدى استغرابه من وجود مثل هذه احلالة يف اجلانب السلفي ،مما يؤكد أن صورة

مشوشة وحتتاج إىل صياغة جديدة ،مؤكدً ا أن املسؤولية تقع عىل
كل طرف لدى اآلخر ّ
كل طرف للتعريف بنفسه ورسم الصورة التي تليق بشأنه لدى اآلخر.

وخلص الشيخ الصفار إىل أن احلوار ُيمثل حلاً أساس ًيا جتاه الواقع الذي تعيشه

املذاهب اإلسالمية من حالة القطيعة وعدم وضوح صورة الطرف املخالف ،مبينًا
خيار يرض اجلميع ،وقد كانت التجارب
استنكاره حلالة الرصاع والصدام مؤكدً ا أهنا
ٌ

السابقة خري دليل عىل سوء هذا اخليار.

وبالنسبة ملن يستعجل النتائج يؤكد الشيخ الص ّفار هلم بأن القطيعة والتعبئة املضادة
ٍ
عشية وضحاها ،إهنا
املتبادلة ألكثر من ( )14قرن من الزمن ليس من السهل إزالتها بني

بحاجة لبذل اجلهد املك ّثف حتى تتق ّلص شي ًئا فشي ًئا ،مؤكدً ا أن األحداث والوقائع التي
جتري تؤكد أن آثار احلقب املاضية ال زالت شديدة ،وسترتك مضاعفات سلبية كبرية إذا
مل تتجه األمة باجتاه احلوار والتالقي لتوضيح الصورة لألطراف األخرى.
ٍ
باستنكار وستوضع أمامه
وأكد يف ختام خطبته أن هذا التوجه بطبيعته س ُيواجه

العراقيل ،مؤكدً ا أن البيان الذي أصدره ( )22من املشايخ يف اململكة هو نموذج من نامذج
املواجهة السلبية جتاه هذا التوجه اإلجيايب ،مؤكدً ا أن األمل معقو ٌد عىل إرادة املجتمعني
واملتحاورين ،بأن يصمدوا أمام خمتلف الضغوطات ،وأن ُيثبتوا لألمة التزامهم هبذا
املنهج ،وأنه السبيل الوحيد إلنقاذ األمة وإعطائها الصورة املرشقة للعامل.
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الخطبة الثانية

استفتح الشيخ الصفار اخلطبة الثانية بخطبة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالبE
يصف فيها املتقني ،حيث ر ِوي َأ َّن ص ِ
ني ُي َق ُال َل ُه همََّ ا ٌم ،وكان من شيعة
اح ًبا لأِ َ ِم ِري المُْ ْؤ ِمنِ َ
َ
ُ َ
ني َحتَّى ك ََأ يِّن
ني ِص ْ
ف ليِ َ المُْت َِّق َ
أمري املؤمنني وأوليائه وكان ناسكًا عابدً ا ،قال له َيا َأ ِم َري المُْ ْؤ ِمنِ َ
َّ هّ َ َ َ ذَّ َ َّ َ
ِين اتق ْوا
َأ ْن ُظ ُر إِ َل ْي ِه ْم َف َت َثا َق َل َع ْن َج َوابِ ِه ُث َّم َق َالَ :يا همََّ ا ُم ات َِّق ال ّل َه َو َأ ْح ِس ْن َفـ {إِن الل مع ال
حُ ْ
َ
َو ذَّال َ
ِين ُه ْم مس ُِنون}َ ،ف َل ْم َي ْقنن َْع همََّ ا ٌم بهِ َ َذا ا ْل َق ْو ِلَ ،حتَّى َع َز َم َع َل ْي ِه.
َف َح ِمدَ ال ّل َه َو َأ ْثنَى َع َل ْي ِه َو َصلىَّ َعلىَ النَّبِ ّيُ ،Aث َّم َق َالَ « :أ َّما َب ْعدُ َفإِ َّن ال ّل َه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َعالىَ
َخ َل َق الخْ َ ْل َق َح ْي ُث َخ َل َق ُه ْم َغنِ ًّيا َع ْن َطا َعتِ ِه ْم ِآمنًا ِم ْن َم ْع ِص َيتِ ِه ْم لأِ َ َّن ُه لاَ تَضرُ ُّ ُه َم ْع ِص َي ُة َم ْن
َعصاه ولاَ َتنْ َفعه َطا َع ُة من َأ َطا َعه َف َقسم بينَهم مع ِاي َشهم وو َضعهم ِمن الدُّ ْنيا مو ِ
اض َع ُه ْم.
َ ََ
ُ َ َ َْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ
َ ْ
ُُ
َ ُ َ
ِ
ِ
َفالمُْ َّت ُق َ ِ
اض ُع
اب َو َم ْل َب ُس ُه ُم الاِ ْقتِ َصا ُد َو َم ْش ُي ُه ُم الت ََّو ُ
الص َو ُ
يها ُه ْم َأ ْه ُل ا ْل َف َضائ ِل َمنْط ُق ُه ُم َّ
ون ف َ
َغ ُّضوا َأ ْب َص َار ُه ْم َع اَّم َح َّر َم ال ّله َع َل ْي ِه ْم َو َو َق ُفوا َأ ْسماَ َع ُه ْم َعلىَ ا ْل ِع ْل ِم النَّافِ ِع لهَُ ْم ُن ِّز َل ْت َأ ْن ُف ُس ُه ْم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اح ُه ْم
الر َخاء َل ْو لاَ الأْ َ َج ُل ا َّلذي َكت َ
َب ال ّله لهَُ ْم لمَ ْ ت َْستَق َّر َأ ْر َو ُ
من ُْه ْم فيِ ا ْل َبلاَ ء كَا َّلذي ن ُِّز َل ْت فيِ َّ
فيِ َأجس ِ
اب َو َخ ْو ًفا ِم َن ا ْل ِع َق ِ
اد ِه ْم َط ْر َف َة َعينْ َش ْو ًقا إِلىَ ال َّث َو ِ
ابَ ،ع ُظ َم الخْ َالِ ُق فيِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم
ْ َ
ِ
آها َف ُه ْم فِ َيها ُمنَ َّع ُم َ
ون َو ُه ْم َوالن َُّار ك ََم ْن َقدْ
َف َص ُغ َر َما ُدو َن ُه فيِ َأ ْع ُين ِه ْم َف ُه ْم َوالجْ َنَّ ُة ك ََم ْن َقدْ َر َ
ِ
ِ
يها ُم َع َّذ ُب َ
اجاتهُُ ْم
َر َ
ور ُه ْم َم ْأ ُمو َن ٌة َو َأ ْج َسا ُد ُه ْم نَحي َف ٌة َو َح َ
آها َف ُه ْم ف َ
ون ُق ُلوبهُُ ْم محَ ْ ُزو َن ٌة َوشرُُ ُ
ِ
ِ
ِ
اح ًة َط ِوي َل ًة تجِ َ َار ٌة ُم ْربِ َح ٌة َيسرَّ َ َها لهَُ ْم
َخفي َف ٌة َو َأ ْن ُف ُس ُه ْم َعفي َف ٌة َصبرَُ وا َأ َّيا ًما َقص َري ًة َأ ْع َق َبت ُْه ْم َر َ
وها َو َأسرَ َ تهُْ ْم َف َفدَ ْوا َأ ْن ُف َس ُه ْم ِمن َْها ...إىل آخر اخلطبة» .قال:
َربهُُّ ْم َأ َرا َدتهُْ ُم الدُّ ْن َيا َف َل ْم ُي ِريدُ َ
فصعق مهام صعقة كانت نفسه فيها ،فقال أمري املؤمنني :أما وال ّله لقد كنت أخافها عليه،

ثم قال :هكذا تصنع املواعظ البالغة بأهلها.

من هذه اخلطبة العظيمة لسيد البلغاء واملوحدين أمري املؤمني انطلق الشيخ الص ّفار

يف احلديث عن عل ٍم من أعالم أهل البيت رزئت األمة بأمل فقده املفاجئ خالل األسبوع
املنرصم وهو سامحة الفقيه آية ال ّله السيد حممد رضا الشريازي.K
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وأشار الشيخ الصفار أن هذه اخلطبة وهذه العبارات التي احتوهتا حول صفات

املتقني قد يتبادر لألدهان أهنا صعبة التحقق يف الواقع اخلارجي إال ملن عصمهم ال ّله

تعاىل ،إال أنه من نعم ال ّله تعاىل عىل األمة أن ال خيلو عرص من العصور ،وال جمتمع من
املجتمعات من نامذج تجُ ّسد هذه الصفات بأعىل مستوياهتا املمكنة ،مؤكدً ا أن سامحة
الفقيه السيد حممد رضا الشريازي كان مثلاً جل ّيا هلذه الصفات واخلصال الرفيعة ،فقد

نزهيا زاهدً ا ور ًعا ،وكل من عارشه يشهد له بذلك.
كان عفي ًفا ً

ٍ
ٍ
علمية
أرسة
مشريا أن السيد الفقيه ُولد ونشأ يف
وحتدث عن جانب من حياته ونشأته،
ً

قم ًة يف األخالق
ُعرفت بمحاسن األخالق وعظيم الصفات .مضي ًفا :إن الفقيد كان ّ
والتواضع ،فقد عرفته وهو يف العقد الثاين من عمره ،وإن أقل ما ُيمكن أن ُيوصف به

نموذج للعامل الر ّباين ،فهو عىل الرغم من كونه االبن األكرب للمرجع ،ومن
هذا الرجل أنه
ٌ

الطبيعي أن حيظى بالنفوذ واملكانة إال أن تواضعه وأخالقه السامية كانت أعىل من أن

يسعى ملامرسة النفوذ بحكم مكانته.

وأضاف :إن السيد الفقيه كان يذوب خجلاً وتواض ًعا مع اآلخرين حتى لتالمذته

والناس العاديني وصغار القوم .وفوق ذلك :فإن الفقيد كان يبتعد هنائ ًيا عن املشاركة يف
أي حديث سلبي ،وكان يتلمس األعذار لآلخرين ،فال تستطيع أن تستخرج منه كلمة

سيئة أبدً ا.

وعن موقفه من تشنج األوضاع أيام مرجعية والده (رضوان ال ّله تعاىل عليه) يقول

الشيخ الصفار :إن السيد الفقيه مل ُيشارك بأي إساءة ألي طرف ،رغم أن اإلمكانات

كانت بيده إال أنه كان يعيش العفاف ،والرتفع عن هذه املشاحنات.

وتابع الشيخ الصفار :إن الفقيد كان مثالاً للعامل املتم ّيز يف علمه ونباهته ،فقد توف ّقت
للتتلمذ عىل يديه فكان يف دروس األصول عند أي بحث عميق بخالف ٍ
كثري من األساتذة

الذين يبدأون الدرس بعبارات التهويل ،إال أنه كان يبدأ درسه بانتزاع اهليبة من الطالب،
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فيبدأون الدرس وهم متهيئون نفس ًيا وذهن ًيا .مؤكدً ا أن السيد كان ال يتناول موضو ًعا إال

إذا كان ملماً بجميع أبعاده املختلفة.
واختتم خطبته بالتأكيد عىل أن فقد هذا العامل ُيمثل خسار ًة جسيمة لألمة بشكل
عام وللمرجعية بشكل خاص ،فقد كان معقو ًدا عليه ٌ
آمال كبرية ،مبينًا استياءه لواقع

ُعرف هبا وعن مكانتها إال بعد فقدها.
جمتمعاتنا بأهنا ال تطرح هذه الشخصيات وال ت ّ

منه ًيا حديثه بأننا أمام قضاء ال ّله وقدره نقف خاشعني معلنني أن ال حول وال قوة إال

بال ّله العيل العظيم ،وإنا ل ّله وإنا إليه راجعون.

ورفع سامحته تعازيه لعائلته وذويه سائلاً العيل القدير أن ُيلهمهم الصرب والسلوان،

سميع جميب.
وأن خيلف عىل األمة باخللف الصالح ،إنه
ٌ

واحلمد ل ّله رب العاملني.

يف مواجهة أصوات التطرف
خطبة الجمعة بتاريخ  9جمادى اآلخرة 1429ﻫ

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار أن األصوات املتطرفة لن تنتهي ،ألن جذورها

عميقة ،فهي نابعة إما من ثقافة سلبية وفهم خاطئ ،أو لوجود مصالح ومآرب شخصية،
أو ألهنا تتغذى من جهات خارجية أو داخلية هتدف لتمزيق صفوف املجتمعّ .
حمذ ًرا من
ٍ
ٍ
متطرف ألن ذلك يدعم توجهها وال خيدم الوحدة الوطنية ،داع ًيا إىل
بأسلوب
مواجهتها
ٍ
عقالئي يف مواجهة هذا التطرف تربز مالحمه يف عدة أمور :وجود ترشيعات
سلوك
هنج
ٍّ
وأنظمة تجُ ّرم املنهج املتطرف بكل أنواعه ووسائله ،التصدي لتوعية الناس بأخطار هذه
التوجهات وفضحها ،نرش ثقافة الوحدة والتسامح والتقريب واأللفة ،وهذا أقوى ر ّد
وأخريا تشجيع التواصل والتداخل بني أبناء الوطن،
ملواجهة دعاة التطرف يف املجتمع،
ً

بعيدً ا عن سياسة الفرز والتمييز الطائفي.
ويف ٍ
سياق آخر أوضح أن الشعائر العبادية هتدف إىل توثيق الصلة بال ّله تعاىل لتتأكد
القيم واملبادئ اإليامنية يف نفس اإلنسان ،فتنعكس عىل سلوكه .فالعبادات هلا وظائف
مشريا أن هناك من
كثريا.
ً
نفسية وسلوكية .وآيات القرآن والروايات تُشري إىل هذا اجلانب ً

تعود عليها أو إلسكات الضمري ،مؤكدً ا أن أبرز مقياسني
يؤدي العبادات ريا ًء أو كعادة ّ
لكشف مدى حتقيق هذه العبادات لوظائفها الفعليه يكمن يف الورع عن حمارم ال ّله،

وأداء احلقوق ألهلها .مؤكدً ا أن اإلنسان أعلم بنفسه وعليه حماسبتها لتسري وفق املنهج
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اإلهلي السليم.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  9مجادى اآلخرة 1429ﻫ ( 13يوليو

2008م) إىل وجود تنوع طبيعي بني بني البرش ،فمنهم من ينطلق مع الفطرة السليمة
ويسرتشد بنور عقله ووعيه ليسلك طريق اخلري واملعروف ،ومنهم من يستجيب لنوازع
أيضا أن ينجذب كل أتباع
اهلوى والشهوة فيسقط يف وحل الرش واملنكر .ومن الطبيعي ً

بعضا ،فتجد أن أتباع الرش واملنكر يتكتّلون ويتعاونون من أجل نرش
توجه إىل بعضهم ً
ٌ
تعاون وتكتّل مماثل ألتباع اخلري
فسادهم وانحرافاهتم .ويف املقابل ينبغي أن يكون هناك

َ َ َ َ ُ ْ لَىَ
ع ال ْ ّ
رب
واملعروف استجاب ًة لنداء ال ّله تعاىل{ :وتعاونوا
ِ
َ ُْ َْ
ان}[سورة املائدة ،اآلية.]2 :
والعدو ِ

َ تلَّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ لَىَ
ْ
اإلث ِم
وا قوى وال تعاونوا ع ِ

ٌ
عنوان شامل ،وهو كل ما قبله الناس األسوياء ،يف حني أن املنكر
مضي ًفا :إن املعروف

ما يرفضه الناس األسوياء .مؤكدً ا أن وجود املنكر حالة طبيعية بسبب دواعي الشهوة،
ولذا لزم أهل املعروف الوقوف أمام دعاوى الرش واملنكر ،وهذا ما تدعو إليه آيات القرآن

َ تْ َ ُ ّ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ ىَ خْ َ رْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
َََْ ْ َ
ْ
َ
ُ
وف وينهون
ي ويأمرون بِالمعر ِ
احلكيم ،يقول تعاىل{ :ولكن مِنكم أمة يدعون إِل ال ِ
ْ َ ُ َ
ْ ْ
َ
َع ِن ال ُمنك ِر َوأ ْولـئ ِ َك ُه ُم ال ُمفل ُِحون}[سورة آل عمران ،اآلية.]104 :

وأكد الشيخ الصفار أن من أبرز جتليات املعروف يف الشأن الوطني الدعوة للوحدة

والتقارب والسلم االجتامعي ورعاية التامسك بني أبناء الوطن ،بينام إثارة الفتنة
والتحريض عىل الكراهية وإشاعة روح البغضاء بني املواطنني لتمزيق صفوف املجتمع

هي من أبرز عناوين املنكر.

ربا أن التنوع الذي حتتضنه البالد ينبغي أال يكون سب ًبا لغياب املعروف بني أبناء
معت ً

الوطن ،ومستشهدً ا باملوقف الرسايل الذي قام به رسول ال ّله Aبعد هجرته للمدينة،
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حيث كان التنوع من أبرز جتليات تلك املرحلة ،إذ حتتضن املدينة املسلمني واليهود،

ولذلك عمد رسول ال ّله Aلوضع ميثاق جيمع هذا التنوع ،وقد ُعرف هذا امليثاق تارخي ًيا

بـ« :صحيفة املدينة».

ٍ
وتوجهات شاذة،
أفكارا
أناسا متطرفني حيملون
ً
وأكد أن من بني أبناء الوطن ً

بعضا ،مضي ًفا :إن
و ُيثريون الفتنة ويزرعون الكراهية يف نفوس أبناء الوطن بني بعضهم ً
جمتمع من املجتمعات ،وال طائفة من الطوائف،
هذه اجلراثيم وامليكروبات ال خيلو منها
ٌ
وال مذهب من املذاهب ،بل هي حالة مرضية ُيبتىل هبا اجلميع.

مستعرضا أهم األسباب وراء هذه التوجهات املتطرفة ،وإن اختلف حجمها من
ً
ٍ
طائفة ألخرى ،إال أهنا تعود إىل املنشأ ذاته يف كل األحوال .ومن تلك
جمتمع آلخر أو
األسباب التي ذكرها الشيخ الص ّفار:

اً
أول :اجلانب الثقايف ،ويكمن يف اجلهل باآلخر ،والفهم اخلاطئ للدين ،ورسالة

اإلسالم ،ف ُيبنى املوقف عن الطرف اآلخر بنا ًء عىل فهم خاطئ أو ثقافة سلبية .ويامرسون
دور الوصاية عىل آراء وأفكار اآلخرين..

ٍ
موقف ٍ
معني هلدف مصلحي،
ثانيا :الدافع املصلحي ،فتعمد بعض اجلهات إىل تبني
ً

كأن يكون وراء ذلك كسب و ّد مجهور معني أو الوصول إىل منصب متميز ،أو زعامة
اجتامعية ،وما إىل ذلك.

ثالثًا :التغرير والتحريك اخلارجي ،بأن تكن هناك جهات خارجية معادية لألمة ،أو

جهات من داخل األمة يطيب هلا إثارة الفتنة يف األمة ،فتدفع هبؤالء املتطرفني وتُغرر هبم

ليدعموا طريق التفرقة والفتنة.

ويف سياق استعراض الدور املطلوب جتاه هذه الفئات املتطرفة ّ
حذر الشيخ الص ّفار
ٍ
بتطرف مثله ،ألن ذلك يدعم التوجه املتطرف وال خيدم
من خطورة مواجهة التطرف
طريق املعروف الوطني الذي تتجىل فيه صور الوحدة الوطنية ،والتالحم والتامسك بني
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أبناء الوطن.

ٍ
عقالئي يف مواجهة هذا التطرف ،مؤكدً ا عىل جمموعة من املحاور
سلوك
ودعا إىل هنج
ٍّ

الرئيسة التي ختدم هذا التوجه اإلجيايب ،وهي:

اً
أول :وجود ترشيعات وأنظمة تجُ ّرم إثارة الفتنة والتحريض عىل الكراهية ،بكل

أنواعه ووسائله .وليس طبيع ًيا أن تصدر مجاعة متطرفة بيانًا تُيسء فيه إىل رشحية وطائفة
ٍ
ترشيعات
بأكملها ،وتسري األمور وكأن شي ًئا مل يكن ،فعدم جتريم هذا السلوك من خالل
ٍ
ٍ
مأزق وطني ال تحُ مد
وأنظمة رسمية ُيتيح الفرصة لتكرار ذلك ،مما يعني الوقوع يف

عقباه.

ثانيا :التصدي لتوعية الناس بأخطار هذه التوجهات وفضحها ،حيث يتحمل
ً
الدعاة والعلامء والواعون من أبناء الوطن واملثقفون مسؤولية األخذ بزمام املبادرة .فكام
ٍ
موجهة لإلسالم ،فعلينا أن نغضب كذلك لالساءة إىل جزء من
أننا نغضب إلساءة غربية
املجتمع واألمة ،بأن نُك ّثف وسائل الوعي يف خمتلف األوساط االجتامعية.

ثالثًا :نرش ثقافة الوحدة والتسامح والتقريب واأللفة ،وهذا أقوى ر ّد نواجه به دعاة

التطرف يف املجتمع.

رابعا :تشجيع التواصل والتداخل بني أبناء الوطن ،بعيدً ا عن سياسة الفرز والتمييز
ً
ٍ
الطائفي ،بأن يشعر املواطن بأنه وسط جمتمعه ووطنه يف أي بقعة من بقاع الوطن ،فيأمن

عىل نفسه ،و ُيامرس شعائره العبادية بكل حرية.

وقال الشيخ الص ّفار يف ختام خطبته :إننا يف الوقت الذي نفخر فيه بالوحدة التي

حتققت يف بالدنا ،نتطلع إىل أن يعيش املواطنون بمختلف توجهاهتم هذه الوحدة عمل ًيا،
ٍ
جذور عميقة ،لكننا بحذرنا
مؤكدً ا أن أصوات التطرف ال تنتهي ما دامت تسقى من
وحرصنا عىل وحدة وطننا وتالحم أبنائه بالتزام لغة السلم والتقارب والوحدة التي

دعانا إليها القرآن احلكيم ،فإننا وبإذن ال ّله تعاىل سنُحقق النجاح يف مواجهتنا لألصوات
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َ تْ َ ُ ّ ُ ْ ُ َّ ٌ َ ْ ُ َ ىَ خْ َ رْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ْ
َ
ُ
وف
ي ويأمرون بِالمعر ِ
املتطرفة البغيضة .يقول تعاىل{ :ولكن مِنكم أمة يدعون إِل ال ِ
ْ َ ُ َ
ْ ْ
َ
َ
َو َينْ َه ْون َع ِن ال ُمنك ِر َوأ ْولـئ ِ َك ُه ُم ال ُمفل ُِحون}[سورة آل عمران ،اآلية.]104 :

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية أن وظيفة الشعائر والعبادات يف حياة املتدين

هي توثيق صلته بال ّله ،لتتأكد القيم واملبادئ اإليامنية يف نفسه ،فتنعكس عىل سلوكه .فمن
حققت لديه الشعائر العبادية هذه الوظيفة فهو صادق خملص يف أدائها ،ومن مل حتقق لديه

هذه الوظيفة فليدرس اخللل أين يكون .إما يف خلوص النية ،أو الوعي بفلسفة العبادة

وأغراضها ،أو يف االلتفات إىل معانيها وأبعادها.

مشريا أن آيات القرآن الكريم تؤكد أن العبادات هلا وظائف أخرى سوى املامرسة
ً

َ
َّلاَ َ َّ َّلاَ َ َ ْ ىَ َ ْ َ ْ َ
حشاء
العملية الفعلية هلا ،فحول الصالة يقول تعاىلَ { :وأق ِ ِم الص ة إِن الص ة تنه ع ِن الف
َ ُْ َ
ِين َ
آم ُنوا ْ ُكت ِ َ
نكر} [سورة العنكبوت ،أالية ،]45 :وحول الصيام يقول تعاىل{ :يَا َأ ُّي َها ذَّال َ
ب
والم ِ
ذَّ
لَىَ
َّ
َ
ُ
َ
َْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ
َ َْ ُ
ّ
الص َي ُ
ام ك َما كت ِ َ
ب ع ال َ
ِين مِن قبل ِكم لعل
ك ْم ت َّتقون}[سورة البقرة ،اآلية،]183 :
عليك ُم ِ
َ َ َ َ هّ َ حُ ُ ُ لاَ َ ُ َ َ
كن َي َن هُ ُ
ال
وحول نسك اهلدي يف احلج يقول تعاىل{ :لن ينال الل
لوم َها َو دِماؤها َول ِ
ْ
ُ
اتلَّق َوى م
ِنك ْم}[سورة احلج ،اآلية.]37:

مضي ًفا :إن األحاديث والروايات الواردة عن النبي Aوأهل البيت Bتؤكد املعنى

ذاته حول هذه العبادات والشعائر ،وتُعطي لإلنسان التفاتًا عمي ًقا يف أدائه للعبادات

بأن يكون نصب عينيه أن اهلدف أسمى من أن متارس هذه العبادات كمامرسة جوفاء
ٍ
انعكاس عىل السلوك اخلارجي ،يقول رسول ال ّله« :Aال صالة ملن مل ُيطع
خالية من أي
الصالة ،وطاعة الصالة أن تنهى عن الفحشاء واملنكر»((( ،وعنه« :Aال تنظروا إىل كثرة
صالهتم وصومهم وكثرة احلج واملعروف وطنطنتهم بالليل ،ولكن انظروا إىل صدق

((( بحار األنوار .ج ،79ص.198
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في مواجهة أصوات التطرف

احلديث وأداء األمانة»(((.

وأضاف الشيخ الصفار :إن العبادات التي تفقد وظيفتها إنام يقوم هبا صاحبها
ٍ
مشريا إىل بعض تلك احلاالت:
ألغراض سوى تلك التي أرادها ال ّله تعاىل،
ً
1 .1البعض يؤدي العبادات ريا ًء ،فيتوصل من خالل ذلك إىل مآرب ومكاسب معينة،
أو ليحصل هبا عىل ثقة الناس.

2 .2البعض يؤدي العبادات كعادة ،يقول اإلمام الصادق« :ال تغرتوا بصالهتم وال
بصيامهم ،فإن الرجل ربام هلج بالصالة والصوم حتى لو تركه استوحش ،ولكن
اختربوهم عند صدق احلديث وأداء األمانة»(((.

3 .3البعض يؤدي العبادات إلسكات الضمري ،فيعيش حالة االزدواجية يف الشخصية
ٍ
حمافظ عىل العبادات ،ومرتكب للمحرمات يف ذات الوقت ،فتكون العبادة
بني
عنده وسيلة من وسائل إسكات الضمري.

وأكد الشيخ الصفار أن املقياس األبرز يف بيان صدق اإلنسان يف أدائه للشعائر

العبادية يتأكد يف أمرين:

األول :الورع عن حمارم ال ّله ،وتتأكد هذه احلالة عندما تُتاح لإلنسان فرصة احلرام،

عندها يكون اجتنابه للمحرمات ٌ
دليل عىل نجاحه يف عبادته ل ّله تعاىل ،وإال فعليه أن

كثريا من
ُيعيد حساباته من جديد.
مشريا أن موسم الصيف باعتباره موسم سفر ،فإن ً
ً
الناس يفشل يف االمتحان ،حيث يعتربون السفر فرصة ملامرسة ما قد يصعب عليهم

ممارسته وسط املجتمع ،وهذا هو االمتحان احلقيقي لكشف حتقيق العبادات لوظائفها
التي أرادها ال ّله تعاىل أو ال.

الثاين :أداء احلقوق ،واحلقوق بمعناها الشامل ،ماد ًيا ومعنو ًيا ،واألقربون أوىل

((( وسائل الشيعة .ج ،19ص ،69حديث .24173
((( الكافي .ج ،2ص.104
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باملعروف .فلينظر اإلنسان إىل معاملته ألهله والناس ،فتلك املعاملة مقياس لصدق

توجهه ل ّله تعاىل.

ٍ
واحد يعرف
واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل رضورة حماسبة النفس ،فكل
إْ

ُ لَىَ َ ْ

سهِ بَ ِص َ
نفسه ،يقول تعاىل{ :بَل ال َ
ريةٌ}[سورة القيامة ،اآلية ،]14 :وليخترب سلوكه
نسان ع نف ِ
ِ ِ

وترصفاته ،فإن كانت ضمن املنهج الذي أراده ال ّله تعاىل ،وإال فعليه أن ُيعيد النظر يف أمر

نفسه ،ويحُ اسبها ل ُيحقق يف ذاته رضا ال ّله تعاىل.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

اتفاق التهدئة يف غزة مؤشر قوة وانتصار
خطبة الجمعة بتاريخ  16جمادى اآلخرة 1429ﻫ

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار أن املقاومة اإلسالمية يف لبنان وفلسطني ستُسجل
ٍ
انتصارات أكرب تُعزز هبا مكانة األمة اإلسالمية يف العامل ،لو أن القيادات السياسية التي

جتاهلت هذه املقاومة ترتكها وشأهنا دون أن تضع أمامها العراقيل .مهن ًئا املقاومة اإلسالمية
يف فلسطني حتقيقها هذا النرص الكبري الذي مل يتأت لو ال صمود املقاومني وثباهتم .ودعا

قادة األمة العربية واإلسالمية إىل إعادة النظر يف موقفهم السلبي جتاه املقاومة مستثن ًيا

تلك األيادي البيضاء التي ال هيمها رضا أمريكا وال تُرهبها القوى االستكبارية يف العامل،

التي مازالت ثابت ًة يف تقديم الدعم املادي واملعنوي للمقاومة.

خصوصا بعد أن قرأ املقاومون واقعهم وواقع
وأوضح أن معادلة الرصاع قد تغريت
ً

قوة العدو
العدو الصهيوين قراءة صحيحة ،فتعرفوا نقاط قوهتم وضعفهم ،وعرفوا نقاط ّ

وضعفه ،فاستطاعوا أن يحُ رزوا االنتصار تلو اآلخر وأن يوقعوا بالعدو اهلزيمة النكراء،
مؤكدً ا أن دويلة إرسائيل يف طريقها لالنكامش والرتاجع.

ويف سياق آخر حتدث الشيخ الصفار عن العطلة الصيفية ورضورة استيعاب األبناء

والبنات فيها من خالل :احتواء العائلة ألبنائها يف الصيف ،تكثيف الربامج املستوعبة

التوجه لتأهيل األبناء والبنات عرب تسجيلهم يف الدورات املختلفة كدورات
للشباب،
ّ
وأخريا الدفع باجتاه العمل الصيفي .وأكد أن العطلة
اللغة اإلنجليزية أو احلاسب اآليل،
ً

الصيفية بمثابة قنبلة موقوتة من شأهنا أن تُد ّمر األبناء والبنات إذا مل تُعلن حالة الطوارئ
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من املجتمع حلامية هذا اجليل من اآلثار السلبية املحتملة.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية اخلطبة األوىل للجمعة  16مجادى اآلخرة 1429ﻫ

( 20يونيو 2008م) إىل حقيقة مهمة أكدهتا اآليات القرآنية ،وهي أن احلالة النفسية
عدوه
لإلنسان تؤثر عليه إجيا ًبا أو سل ًبا يف مواجهة العدو ،فإذا كانت نظرة اإلنسان إىل ّ
قوته وتضخيمها فإنه بذلك سيحجم عن املواجهة ،أما إذا نظر
هبيبة وبرتكيز عىل نقاط ّ
عدوه بموضوعية من خالل الرتكيز عىل نقاط القوة يف مقابل نقاط ضعف
اإلنسان إىل ّ
العدو فهنا تتعز الثقة بالنفس ،ويندفع باجتاه املواجهة.

ٍ
مشهد تأكدت
مستشهدً ا بواقعة بدر الكربى التي حكى عنها القرآن الكريم يف

َ ْ ُ ُ ْ َ لاً
ْ
تْ َ
ُ ُ
فيه هذه احلقيقة بجالء ،يقول تعاىلِ{ :إَوذ يُ ِريك ُموه ْم إِذِ الَقيْ ُت ْم يِف أعين ِكم قل ِي
ََُ ُّ ُ
ك ْم ف أَ ْع ُينِه ْم يِلَ ْق يِ َ هّ ُ َ ْ اَ َ َ ْ ُ لاً ىَ هّ ُ ْ َ ُ ُ ُ
ويقل ِل
ض الل أم ًرا كن مفعو ِإَول الل ِ ترجع األمور}[سورة األنفال ،االية:
يِ
ِ

 .]44فرغم أن عدد املرشكني كان ثالثة أضعاف املسلمني ،والعتاد لدهيم كان أضعاف ما
عند املسلمني ،إال أهنم عند املواجهة رأوهم قليلاً ليس من خالل النظرة املادية احلسية،

انتصارا عظيماً عىل
وإنام من خالل النظرة املعنوية ،وبالتايل استطاع املسلمون أن يحُ رزوا
ً
املرشكني.
من خالل هذه الفكرة انطلق الشيخ الص ّفار متأملاً يف معركة املسلمني اليوم مع

الصهاينة املحتلني لفلسطني ،مؤكدً ا أن أهم مشكلة واجهت املسلمني يف املايض أهنم

قوته وجتاهل نقاط ضعفة ،ويف الوقت ذاته
عدوهم من خالل تضخيم نقاط ّ
نظروا إىل ّ
جتاهل نقاط قوة املسلمني وتأكيد نقاط ضعفهم ،ولذا كان التقدم لإلرسائيليني وتوسيع

صورها املسلمون يف أنفسهم جتاه هذه القوة
دائرة االحتالل .ولكن احلقيقة مل تكن كام ّ
ٍ
ضعف كبرية ،وأمهها أهنم عىل الباطل ،و ُيدافعون عن
املعادية ،حيث إن لدهيم نقاط
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مصالح مادية ،مما يعني أهنم غري مستعدين لتكبد خسائر جسيمة مادية أو برشية،

فاهتاممهم بأنفسهم وبحياهتم يأيت بالدرجة األوىل .ويف الوقت ذاته ال ُينكر أن لدهيم
قوة كبرية ،فتقدمهم التكنولوجي واضح ،والدعم العاملي والدويل لصاحلهم ،وكل ذلك
ّ
جيعل هلم هذه القوة واهليبة .ومع أن املسلمني يف واقع املعادلة يمتلكون نقاط الضعف
قوهتم التي جتاهلوها
التي يصعب معها مواجهة العدو الصهيوين ،إال أن من أهم نقاط ّ

كبريا جيعلهم متطلعني لثواب ال ّله تعاىل
هي أهنم عىل احلق ،وأهنم يمكتلون خمزونًا روح ًّيا ً
وجنته ،إضاف ًة للكثافة العددية التي بإمكاهنا أن أن تُزعزع أمن العدو واطمئنانه.

وأكد أن هذه املعادلة حينام كانت غائبة عن املسلمني ،استطاع الصهاينة اليهود أن

يوقعوا باملسلمني اخلسائر الكبرية ،بينام اليوم وبعد أن تغريت املعادلة ،بإدراك املسلمني

انتصارا تلو آخر
قوهتم ،وقراءهتم بعمق نقاط ضعف العدو ،استطاعوا أن يحُ ققوا
لنقاط ّ
ً
سوق لنفسه أمام العامل بأنه اجليش الذي ال ُيقهر.
أمام هذا اجليش الذي ّ
ٍ
هبزيمة نكراء ،عىل أيدي املقاومني
ففي لبنان خرج الصهاينة جيرون أذيال اخليبة
املؤمنني يف لبنان ،رغم أن القوة املادية والعتاد العسكري كان لصالح اليهود ،وكذلك
كان الدعم العاملي والدويل ،ومع ذلك بصمود املقاومني املؤمنني حتقق النرص املبني.

انتصارا آخر ُيسجله املقاومون يف فلسطني حيث
واليوم تشهد الساحة اإلسالمية
ً

أثبتوا للعامل صمودهم يف مواجهة هذا العدو ،رغم ضآلة اإلمكانات ،وضعف الدعم،
إال أن إرسائيل جتد نفسها مضطرة إلعالن التهدئة مع املقاومة الفلسطينية ،وتوافق عىل

وقف عملياهتا العسكرية ضد قطاع غزة ،وأن احلصار ُيرفع تدرجي ًيا حتى ينتهي متا ًما

خالل عرشة أيام.

عدوهم قراء ًة صحيحة
كل ذلك يؤكد أن املقاومني حينام قرأوا واقعهم وواقع ّ
ٍ
انتصارات كبرية ،وأن يوقعوا بالعدو هزائم نكراء من شأهنا أن
استطاعوا أن يحُ ققوا

تشل حركته.
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وأكد الشيخ الص ّفار أن دويلة إرسائيل يف طريقها لالنكامش والرتاجع ،وقد بدأ العد

التنازيل هلذا الكيان الغاصب ،وقري ًبا يتالشى ،وتحُ رر أرض فلسطني ،واملسجد األقىص،
ويميض املسلمون مجي ًعا للصالة فيه ٍ
بأمن وأمان.
ويف سياق احلديث عن الدور املطلوب جتاه هذا الواقع اجلديد أكد الشيخ الص ّفار أن

االنتصار الذي حققه املقاومون يف لبنان وفلسطني مل يكن عرب مفاوضات السالم ،وال
من خالل الدعم الدويل وال حتى العريب واإلسالمي ،وإنام كان بصمود املقاومني ،ولذا

فإن عىل املقاومني أن يستمروا يف صمودهم وثباهتم ،ألن ذلك خيار األمة الوحيد يف

بانتزاع احلقوق ،وحترير األرض املحتلة.

مضي ًفا :إن عىل قيادات األمة العربية واإلسالمية أن تعيد النظر يف موقفها السلبي

وعيب عىل هذه األمة أن يعيش أهايل غزة اجلوع واحلرمان ،وليس هناك من
جتاه املقاومة،
ٌ
يدعمهم وال ُيساندهم ،كل ذلك حفا ًظا عىل مشاعر أمريكا ،فلتغضب أمريكا .وأعرب

عن استيائه للموقف الرسمي العريب واإلسالمي وخوفه عىل مشاعر أمريكا يف حني أن
أي اهتام ٍم ،وال تُراعي مشاعرها وال مصاحلها .مستثن ًيا املواقف
أمريكا ال تُعري هلذه األمة ّ
اإلجيابية التي ال هيمها رضا أمريكا من غضبها وال هيمها القوى االستكبارية يف العامل،
والتي من خالهلا يصل للمقاومة دعم إال أنه ليس املستوى الذي حتتاجه املقاومة يف
مواجهة هذا العدو الغاصب.

وأخريا أكد الشيخ الصفار أنه إذا مل تكن هناك إرادة لدعم املقاومة فلتُرتك حلال
ً

سبيلها لتؤدي دورها اجلهادي دون أن توضع أمامها العراقيل والعقبات الداخلية التي

حتول دون تقدم املقاومني ،مضي ًفا :إن املقاومة لو تُركت بدون هذه العراقيل حلققت
انتصارات كبرية تُعزز هبا مكانة األمة اإلسالمية يف العامل.
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الخطبة الثانية

قارن الشيخ الص ّفار يف اخلطبة الثانية بني اهتامم اإلنسان بوضعه الصحي والروحي،

مبينًا أن هناك قاعدة عامة يف املجال الصحي يسعى لتطبيقها كل من هيتم بصحته وصحة
خري من العالج.
من يتحمل مسؤوليتهم ،تلك القاعدة هي :الوقاية ٌ

مؤكدً ا أن هذه القاعدة يف اجلانب الروحي والنفيس ال تقل أمهية عن اجلانب

اجلسمي ،إذ ينبغي لإلنسان أن يقي نفسه وأهله من الوقوع يف املعايص واملحرمات ذلك
ٍ
عذاب أليم
ألن الذنوب تسلب اإلنسان أمنه واطمئنانه واستقراره ،يف الدنيا ،وجتره إىل

يف اآلخرة.

ومع إطاللة العطلة الصيفية أكد الشيخ الص ّفار عىل رضورة أن تُك ّثف العائلة

واملجتمع اجلهود يف شغل أوقات الفراغ الضار التي يعيشها األبناء والبنات ،والتي من

شأهنا أن تتحول إىل قنابل موقوتة جتر األوالد إىل مهاوي االنحرافات املختلفة والتي من

شأهنا أن تُض ّيع مستقبلهم ومستقبل املجتمع.

مؤكدً ا أن التقارير تُشري إىل زيادة املامرسات الطائشة يف العطلة الصيفية ،ويف كل

عام تتخرج جماميع من األبناء والبنات لتنضم إىل فئات االنحراف واإلجرام يف املجتمع،
وهذا بالتأكيد ينبغي أن يؤرق اجلميع ل ُيعلنوا حالة الطورائ محاي ًة للجيل الناشئ مما قد

ُيسبب يف ضياع مستقبلهم.

وأشار الشيخ الصفار إىل وجوب التعاون ،وبذل اجلهود املشرتكة من أجل حتقيق
ٍ
وقاية لألبناء والبنات ،مس ّل ًطا الضوء عىل عدة نقاط من الرضوري التوجه نحوها:
أكرب
اً
أول :احتواء العائلة ألبنائها يف الصيف ،ففي فرتة الدراسة ينشغل األبناء والبنات

بالدروس أما يف فرتة الصيف فإهنم يقبعون يف فرا ٍغ مميت ،وهنا يتوجب عىل العائلة أن

خصوصا يف هذه الفرتة الزمنية .مهي ًبا بالعوائل التفاعل مع الربامج
تويل أبنائها اهتام ًما أكرب
ً
خصوصا يف هذه األيام احلرجة.
واألندية الصيفية ،وتكثيف االهتامم باألبناء والبنات
ً
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ثانيا :تكثيف الربامج املستوعبة للشباب ،حيث يتوجب عىل املجتمع دعم هذه
ً
الربامج وأن تتسع هلذه الربامج واألنشطة املساجد واحلسينيات ،وأن حتظى بدعم مادي

ومعنوي ،من قبل العلامء ،ورجال األعامل ،وعليهم تُعقد آمال كبرية يف احتواء الشباب
والفتيات من االنزالق يف حبائل االنحراف ،ومن املخجل أن يتقاعس املجتمع عن دعم
هؤالء املهتمني بإقامة هذه الرامج.

التوجه لتأهيل األبناء والبنات ،عرب تسجيلهم يف الدورات املختلفة كدورات
ثالثًا:
ّ

واستثامرا ألوقات فراغهم ،ووقاي ًة
تفجريا لطاقاهتم
اللغة اإلنجليزية أو احلاسب اآليل،
ً
ً

هلم من خماطر االنحراف.

رابعا :الدفع باجتاه العمل الصيفي ،حيث إن مجيع الرشكات ملزمة بتوظيف جماميع
ً

من الشباب يف العطلة الصيفية ،والتفاعل مع هذه املسألة من شأنه أن خُيفف من حدة
خطورة العطلة الصيفية ويوفر الفرصة لكسب اخلربة وصقل الشخصية.

واختتم الشيخ الصفار خطبته بالتأكيد عىل أن املسؤولية عىل اجلميع ،ويف التفاعل

َ
مع هذه األمور وقاية لألبناء والبنات ،وبذلك نكون قد التزمنا بقول ال ّله تعاىل{ :يَا أ ُّي َها
ُ ْ َ ً َ ُ ُ َ َّ ُ َ حْ َ َ َ
ذَّ َ َ ُ َ ُ
ُ َْ
لاَ َ ٌ لاَ ٌ
الِين
ارةُ َعليْ َها َم ئِكة ِغ ظ
آم ُنوا قوا أنف َسك ْم َوأهل ِيكم نارا وقودها انلاس وال ِج
َ
لاَ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ ٌ َ ْ ُ َ
ون هّ َ
الل َما أ َم َر ُه ْم َو َيف َعلون َما يُؤ َم ُرون}[سورة التحريم ،اآلية.]6 :
شِداد يعص

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

اليوم العاملي ملكافحة املخدرات
خطبة الجمعة بتاريخ  23جمادى اآلخرة 1429ﻫ

أبدى سامحة الشيخ حسن الصفار قلقه من انتشار آفة املخدرات يف صفوف

الشباب والفتيات ،مؤكدً ا أن هذه اآلفة أخطر انحراف قد يتجه نحوه اإلنسان ،ألهنا

جتره النحرافات أخرى ترض بأمن واستقرار املجتمع ،وتُنهي بمستقبله وحياته .ودعا
األصحاء
إىل رضورة التصدي هلذه اآلفة بمزيد من التوعية التي ينبغي نرشها يف صفوف
ّ

حتى يعيشوا بأمان ،إضاف ًة إىل التوجيه واإلرشاد للمدمنني ليلتحقوا بأحد برامج العالج،

والتعامل معهم عىل أهنم مرىض كام هو الوضع العاملي .وأكد أن اجلهات الرسمية تتحمل

مسؤولية كبرية يف هذا اجلانب ،كام أن عىل األرس رعاية أبنائها حلاميتهم من االنزالق يف
أناس ال كرامة هلم وال إنسانية حيث
شبكات املخدرات .ووصف ّجتار املخدرات بأهنم ٌ

قوهتم االقتصادية عىل حساب الوطن ومستقبل أبنائه.
اتجّ هوا لتعزيز ّ
ٍ
سياق آخر استنكر الشيخ الص ّفار عىل البعض تضخيم بعض الشعائر عىل
ويف
رب بني الناس،
حساب القيم واملبادئ العليا التي جاء الدين من أجل حتقيقها كسيادة ال ّ

وتقوى ال ّله تعاىل بامتثال طاعته واجتناب معاصيه ،واإلصالح بني الناس .مؤكدً ا عىل

رضورة فهم س ّلم األولويات الرشعية ،فال يصح تقديم املهم عىل األهم ،وال املستحب
عىل الواجب.
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الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  23مجادى اآلخرة 1429ﻫ ( 27يونيو

2008م) إىل طبيعة النفس البرشية التي تنطوي عىل الغرائز والشهوات ،مبينًا أن اهلوى

َ َ َ ْ َ َ خَّ
اتَ َذ إل َ َه ُه َه َواهُ أَفَأَ َ
نت
الذي تتحدث عنه آيات القرآن الكريم كقوله تعاىل{ :أرأيت م ِن
ِ
َ ُ ُ َ
كون َعليْهِ َوك ِيل}[سورة الفرقان ،اآلية ]43 :يعني الرغبة وامليل يف نفس اإلنسان .مؤكدً ا
ت

أن هذا امليل يف نفس اإلنسان للشهوات والغرائز حيتاج إىل ترشيد ،ولذلك منح ال ّله

تعاىل اإلنسان عقلاً ليقوم بدور القيادة ،فإذا التزم اإلنسان هبدي ال ّله تعاىل ،واسرتشد
بعقله فإنه يسري يف الطريق السليم ،وإال فإن مآله إىل الشقاء واجلحيم .مضي ًفا :إن اآلية

تعبري عن خضوع اإلنسان هلواه فيكون اهلوى قائدً ا
السابقة وصفت اهلوى بأنه إله ،وهو ٌ
مستعرضا مجلة من الرويات واألحاديث الرشيفة يف هذا السياق ،فعن
دون العقل.
ً

النبي األكرم Aأنه قال« :إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان :اتباع اهلوى وطول

(((
«رب شهوة
سمي اهلوى ألنه هيوي بصاحبه»((( ،وقالّ :A
األمل»  ،وقال« :Aإنام ّ

عدو العقل»(((،
ساعة تورث حزنًا طويلاً »((( ،وعن أمري املؤمنني Eأنه قال« :اهلوى ّ
وقال« :Eأشجع الناس من غلب هواه»((( ،وقال« :Eإن طاعة النفس ومتابعة أمهيتها
صديق حممود»(((،
أس كل حمنة ورأس كل غواية»((( ،وقال« :Eاهلوى إله معبود ،والعقل
ٌ
ّ

وقال« :Eإياكم ومتكّن اهلوى منكم ،فإن أوله فتنة وآخره حمنة»((( ،وقال« :Eالشهوات
((( بحار األنوار .ج ،2ص.106
((( سنن الدارمي .ج ،1ص.109
((( كنز العمال .ج ،15ص.883
((( مستدرك الوسائل .ج ،11ص.213
((( المصدر نفسه .ج ،12ص.111
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،13ص ،250حديث .609
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
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سمو ٌم قاتالت»((( ،وقال« :Eأول الشهوات طرب وآخرها عطب»((( ،وقال:E
«حالوة الشهوة ُين ّغصها عار الفضيحة»((( ،وسأل زيد بن صوحان اإلمام عل ًّيا :Eأي

سلطان أغلب وأقوى؟ قال :اهلوى(((.

وتابع الشيخ الصفار بأن اإلنسان جيد يف نفسه خمتلف الرغبات والشهوات التي

تدفعه هنا وهناك ،مؤكدً ا أن استجابة اإلنسان هلذه الرغبات ينبغي أن تكون يف إطار

حيفظ فيه دينه وإنسانيته ومكانته ومصلحته ،وال يمكنه أن يحُ قق ذلك إال إذا اسرتشد
بعقله ،وإال فإن اخلطر شديد ،وعندها قد يقع اإلنسان يف مأزق ال ُيمكنه اخلروج منه.

مشريا إىل أن الكثري من املآيس التي يمر هبا الشباب والشابات تكون مقدّ متها رغبة معينة
ً
ٍ
كارتياح ملكاملة هاتفية أو رسالة عرب اهلاتف الن ّقال أو الربيد اإللكرتوين ،ولكنها ما تلبث

أن هتوي باإلنسان إىل أسفل سافلني.

وبمناسبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات ،الذي ُيصادف  26يونيو ،س ّلط الشيخ
الص ّفار الضوء عىل هذه اآلفة اخلطرية مؤكدً ا أهنا أكرب ٍ
وخصوصا الشباب،
آفة عىل الناس
ً
الفتًا االنتباه إىل أن التعاطي مع املخدرات تكون بدايته ممتعة حيث يشعر اإلنسان بسعادة
مشريا إىل جمموعة من
ومتعة مزيفة ،لكنها اخلطوة األوىل نحو االنحراف والشقاء،
ً
االنحرافات التي يقع فيها مدمن املخدرات ومن أبرزها :الرسقة ،االغتصاب ،االنضامم

إىل شبكات الدعارة ،مضي ًفا :وسن ًة بعد أخرى يتسع مدى هذه اآلفة.

واستعرض الشيخ الصفار مجلة من الدراسات واإلحصائيات فيام يتعلق بتجارة

املخدرات ،فحسب تقرير األمم املتحدة أن حصاد هذه التجارة يف عام 2006م بلغ

 322مليار دوالر ،أي ما ُيعادل الناتج القومي ألكثر من  90دولة .ويف دراسة أخرى
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،13ص ،311حديث.783
((( مستدرك الوسائل .ج ،11ص.343
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( وسائل الشيعة .ج ،7ص ،83حديث .8790
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تقول :يوجد يف العامل ( )215مليون مدمن ومتعاطي للمخدرات ،و ُيعادل ذلك %5

من البرشية .وتُغذي أفغانستان  %92من هذه التجارة ،حيث هبا ( )407آالف فدّ ان.
وتؤكد إحدى الدراسات أنه يوجد يف العامل العريب ( )10مليون مدمن .أما املتعاطني

للمخدرات فهم أضعاف هذا العدد.

أيضا ،فأصبح
أبدى الشيخ الصفار قلقه الشديد ،حيث إن هذه اآلفة طالت النساء ً

كبريا عىل احلياة
هناك متعاطيات ومدمنات للمخدرات ،مؤكدً ا أن هذا ُيمثل
ً
خطرا ً
ككل.
وعن األسباب التي تدفع باإلنسان نحو هذا الوبال الكبري ،أشار الشيخ الصفار إىل

ٍ
عدد منها:

1 .1التفكك األرسي ،حيث إن  %40من متعاطي ومدمني املخدرات هم من أرس
متفككة.

 2 .2أصدقاء السوء ،إذ ُيشكل هذا العامل  %38من نسبة املتعاطني واملدمنني.

3 .3بح ًثا عن املتعة واللذة الزائفة ،فـ  %21من املتعطني واملدمنني يتجهون هبذا
االجتاه.

4 .4نسيان املشاكل ،بام يصنعه املخدّ ر من تأثري كبري عىل عقل اإلنسان فنسيه العامل من
حوله.

 5 .5حتمل السهر ،وهذه الدافع يتجه نحوه سائقي الباصات للشوارع الطويلة ،وكذلك
بعض الطلبة والطالبات يف أوقات االمتحانات ،أملاً يف النشاط واحليوية ،وال

يعلمون أن ذلك طري ًقا لإلدمان.

ووجه الشيخ الص ّفار نداءه لألرس ألخذ احلذر من انتشار هذه اآلفة يف وسط أبنائها،

وذلك بتتبعهم ،ومعرفة كل ما يدور حوهلم ،وأوضح أبرز العالمات التي ُيمكن عن

مؤرشا وليس من بالرضورة أن
طريقها كشف املدمن والتعرف إليه ،مؤكدً ا أهنا تُعطي
ً
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يكون وجود بعضها دليلاً عىل اإلدمان ،وأهم تلك العالمات:
1 .1االنطوائية واالنعزال عن اآلخرين بصورة غري عادية.
2 .2اإلمهال وعدم العناية باملظهر.

3 .3الكسل الدائم والتثاؤب املستمر.

4 .4شحوب الوجه وعرق ورعشة يف األطراف.
5 .5فقدان الشهية واهلزال واإلمساك.

6 .6اهلياج الشديد ألقل األسباب مما خُيالف طبيعة الشخص املعتادة.

7 .7اإلمهال الواضح يف األمور الذاتية وعدم االنتظام يف الدراسة والعمل.
8 .8إمهال اهلوايات الرياضية أو الثقافية.

9 .9اللجوء إىل الكذب واحليل اخلادعة للحصول عىل مزيد من املال.

1010اختفاء أو رسقة بعض األشياء الثمينة من املنزل دون اكتشاف السارق.

وعن الدور املطلوب دعا الشيخ الص ّفار إىل رضورة التصدي هلذه اآلفة بمزيد من

األصحاء حتى يعيشوا بأمان من هذه اآلفة اخلطري،
التوعية التي ينبغي نرشها يف صفوف
ّ

إضاف ًة إىل التوجيه واإلرشاد للمدمنني ليلتحقوا بأحد برامج العالج ،والتعامل معهم
عىل أهنم مرىض كام هو الوضع العاملي.

وأكد أن عىل اجلهات الرسمية أن تبذل جهو ًدا أكرب يف سبيل تطويق هذه املشكلة،

زجوا هبذه
التجار الذي ّ
مؤكدً ا أن املتعاطني واملدمنني للمخدرات هم ضحية أولئك ّ

اآلفة إىل بالدنا ،واص ًفا إ ّياهم بأهنم ال إنسانية هلم وال كرامة حيث إهنم باعوا كرامتهم
ٍ
فتات من املال الزائل ،وبسلوكهم طري ًقا د ّمروا به مستقبل أبناء
وإنسانيتهم من أجل
الوطن.
واختتم الشيخ الص ّفار اخلطبة بالتأكيد عىل رضورة احلفاظ عىل أمن املجتمع،

وتنقيته من كل الشائبات ،ومشكلة املخدرات من أكرب املشكالت التي من شأهنا أن تُد ّمر
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املجتمع والوطن .مشيدً ا يف الوقت ذاته باملوقف اإلجيايب الذي قام به جمموعة من طلبة
توجهوا إىل أحد أسواق املنطقة املعروفة بـ
العلوم الدينية وبعض الشباب املؤمن حني ّ

مرشف من توجيه النصح واإلرشاد ألولئك الشباب الذين
(سوق واقف) وقاموا بدور ّ
يتجرون ببيع األفالم املخلة باألدب ،مؤكدً ا أن استخدام القوة يف مثل هذه احلاالت ال

يجُ دي نف ًعا ،ولذا فإن الطريق األمثل هو املزيد من الوعي واإلرشاد ،وهنا يتأكد دور
بارزا حلامية املجتمع من اآلفات التي
الشباب املؤمن حيث ينبغي أن يكون حضورهم ً
بدأت تتسلل إليه فتسلب الشباب والشابات ع ّفتهم والتزامهم الديني والقيمي.

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية أن الدين جاء من أجل حتقيق قي ٍم عليا ،كسيادة

رب بني الناس ،وتقوى ال ّله تعاىل بامتثال طاعته واجتناب معاصيه ،واإلصالح بني الناس.
ال ّ

يتمسك ببعض املظاهر الدينية و ُيعطوهنا األولوية عىل حساب تلك
مشريا أن البعض قد ّ
ً
املبادئ والقيم العليا .ولذا جاء التحذير يف آيات القرآن الكريم من الوقوع يف مثل هذه

َ َ جَ ْ َ ُ ْ هّ َ ُ ْ َ ً ّ َ ْ َ ُ
ِك ْم أَن َتبرَ ُّ وا ْ َو َت َّت ُقوا ْ َوتُ ْصل ُِحوا ْ َبينْ َ
املشكلة ،يقول تعاىل{ :وال تعلوا الل عرضة أِليمان
اس َو هّ ُ
الل َس ِم ٌ
يع َعل ٌ
انلَّ ِ
ِيم}[سورة البقرة ،اآلية ،]224 :مشريا إىل أن األيامن ،هي مجع يمني،

ً
وتعني :احللف .فقد حيلف اإلنسان عىل ترك ٍ
عمل صالح وراجح ،وهنا ال تنعقد اليمني،

مشريا إىل سبب نزول اآلية الكريمة حيث أقسم الصحايب عبد ال ّله بن رواحة أال يتدخل
ً
للصلح بني ابنته وزوجها حني وقع خالف بينهام ،فالمه بعض الصحابة عىل ذلك ،فربر

موقفه بأنه أقسم ،ولكن رسول ال ّله Aمل يجُ ز قسمه وأمره بالتدخل .وأضاف :إن اآلية
توجه النظر إىل معنى عظيم كام يقول ابن عاشور وهو :إن تعظيم ال ّله تعاىل
الكريمة ّ
ال ينبغي أن جيعل وسلية لتعطيل ما يحُ به ال ّله من اخلري .وعىل ذلك جاءت الروايات

لتنهى عن احللف بال ّله تعاىل بدون مربر حقيقي ،ففي الرواية« :ال حتلف بال ّله وإن

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

259

كنت صاد ًقا».

توجهنا إىل معنى أكرب ،حيث ال يصح أبدً ا
وأكد الشيخ الص ّفار أن اآلية الكريمة ّ

أن يكون االهتامم بمظاهر الدين وشعائره اجلزئية عىل حساب القيم واملبادئ العليا التي

مستنكرا عىل البعض تضخيم بعض الشعائر عىل حساب
جاء الدين من أجل حتقيقها،
ً
هذه القيم ،مؤكدً ا عىل رضورة فهم س ّلم األولويات الرشعية ،فال يصح تقديم املهم عىل
األهم ،وال املستحب عىل الواجب.

ورضب لذلك بعض األمثلة ،كأن يؤخر اإلنسان صالته الواجبة من أجل نشاط

ديني مستحب ،معتقدً ا بذلك أولوية النشاط أو العمل الديني عىل حساب إتيان الصالة

الواجبة يف أول وقتها.

وكذلك ما يقوم به البعض من السهر طوال الليل خارج املنزل مع األصدقاء بمربر

لقاء األخوان ،يف حني أنه هيمل يف الكثري من واجباته األرسية وحتى العملية فقد يذهب

للعمل يف وضع ال يؤهل لألداء املناسب .غري أنه قد تفوته صالته الواجبة بسبب تلك

املامرسة التي ينظر إليها عىل أهنا إجيابية إال أهنا تنعكس سل ًبا عليه وعىل من هم حوله.

وأكد يف ختام اخلطبة عىل أمهية أن يعيش اإلنسان املوازنة يف حياته ،فيتعرف عىل

أمور دينه وقيمه العليا ،فتكون هي األساس ،وهي املنطلق ،ومن خالهلا تكون حتركاته

واهتامماته.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

أبناؤنا بني الشهادات والكفاءات
خطبة الجمعة بتاريخ  1رجب 1429ﻫ

أكد سامحة الشيخ حسن الص ّفار أن القيمة احلقيقية لإلنسان تحُ ددها كفاءاته ومواهبه

وليس شهاداته ،فقيمة ّ
كل امرئ ما يحُ سنه ،كام يقول اإلمام عيل  .مهي ًبا بجميع الشباب
والفتيات إىل تفجري طاقاهتم الكامنة بذواهتم ،مستثمرين أيام العطلة الصفية الكتشاف

املكنونات الداخلية لدهيم ،الفتًا نظرهم إىل أن صعوبات احلياة املستقبلية أشد بكثري مما
ٍ
تعقيد مستمر .وعاب عىل أولئك الذين يقتلون أوقات
هي عليه اآلن ،ورشوط التقدم يف

مشج ًعا عىل التعرف إىل الكفاءات الناجحة ،سوا ًء
العطلة الصيفية باهتامماهتم الزائفة.
ّ
العاملية منها أو املحلية يف خمتلف املجاالت العلمية والثقافية واألدبية والتقنية .ودعا
ليوجهوا الشباب والفتيات ملا
العوائل والواعني من املجتمع أن يأخذوا بزمام املبادرة
ّ
ٍ
مرشق هلم ،وأن يأخذوا عىل عاتقهم توعية هذا اجليل الواعد.
ينفعهم لبناء مستقبل
ويف ٍ
مستعرضا مجل ًة
سياق آخر حتدث الشيخ الص ّفار عن فضل شهر رجب األصب
ً

من الرويات التي تبينّ فضل هذا الشهر الكريم ،وفضل األعامل املستحبة فيه ،مس ّل ًطا
الضوء عىل أهم الربامج العبادية التي ُيستحب لإلنسان أن يواظب عليها خالل شهر
ربا هذا الشهر الفضيل بوابة وحمطة استعداد
رجب ،كالصوم والصدقة واالستغفار ،معت ً

الستقبال شهر ال ّله األعظم ،وهو شهر رمضان.
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الخطبة الأولى

أكد الشيخ الصفار يف بداية اخلطبة األوىل للجمعة ،غرة شهر رجب األصب 1429ﻫ

( 4يوليو 2008م) أن مكانة اإلنسان وقيمته احلقيقية ال تتحدد من خالل احلسب
والنسب ،وال من خالل الثراء والشكل اخلارجي ،وإنام تتحدد من خالل الكفاءات

فجرها اإلنسان يف شخصيته ،مضي ًفا :فالكفاءات ال تُشرتى،
واملواهب والطاقات التي ُي ّ

ُفجر ،ألهنا موجود ٌة يف أعامق اإلنسان ،فإن استطاع أن يكتشف مكنونات ذاته،
وإنام ت ّ
أصبح بإمكانه أن يصنع له القيمة التي يستحقها وتليق به.

وبمناسبة انتهاء العام الدرايس هنأ الشيخ الص ّفار مجيع اخلرجيني من األبناء والبنات،

سوا ًء الذين أهنوا مرحلة دراسية لينتقلوا إىل ما بعدها ،أو أولئك الذين أحرزوا الشهادة
موج ًها خطابه للجميع وباعتبار أهنم يعيشون هذه
اجلامعية لينطلقوا إىل سوق العملّ .
األيام اإلجازة الصيفية ،مؤكدً ا عليهم أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة يف غاية األمهية،
وهي أن الشهادة يف زمننا املعارص مل تعد تصنع القيمة احلقيقية لإلنسان ،ومل تعد هلا تلك

املكانة التي كانت يف املايض ،فعدد اخلرجيني يف ازدياد مستمر ،وآفاق التعليم واملعرفة
أصبحت مفتوحة عىل مرصاعيها ،والتنافس الوظيفي عىل أعىل درجاته .مؤكدً ا يف الوقت

ذاته أن التعليم واملعرفة هلا قيمتها الذاتية ،وال ُيمكن التقليل من شأن التعليم ،إال أن
القيمة احلقيقية التي ينبغي لألبناء والبنات التوجه نحوها تكمن يف اكتشاف املواهب
ٍ
واحد منهم.
والطاقات واملكنونات الداخلية يف شخصية كل
لذلك ورد عن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eقوله« :قيمة ِّ
كل امرئ ما

يحُ سنه» ،ويقول الرشيف الريض مع ّل ًقا عىل هذه الكلمة :وهي الكلمة التي ال تُصاب هلا
قيمة ،وال توزن هبا حكمة ،وال تُقرن إليها كلمة.

وشجع الشيخ الصفار عىل التعرف إىل الكفاءات الناجحة ،سوا ًء العاملية منها أو
ّ

املحلية ،فالعامل ميلء بالكفاءات التي استطاعت أن تتجاوز مجيع العقبات ،رغم أن أغلب
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تلك الكفاءات مل حتظ بمستوى تعليمي جيد ،فهذا أديسون (ت1931 :م) رغم أنه مل ينل

مسجل،
من التعليم سوى ثالثة أشهر ،إال أنه أشهر خمرتع أمريكي ،وله ( )1093اخرتاع
ّ
وأشهرها املصباح الكهربائي الذي غيرّ عجلة احلياة للعامل أمجع.
وخمرتع أضخم بريد إلكرتوين عىل الشبكة العنكبوتية ( )Hotmailاسمه صابر

(هندي ـ مسلم) ،وقد باع هذا االخرتاع عىل رشكة مايكروسوفت بـ ( )400مليون

دوالر.

حمرك بحث عىل الشبكة العنكبوتية ( )Googleمها( :سريجي برين ـ
وخمرتع أهم ّ

الري بيج) ومها حيمالن شهادة البكالوريوس ،وقد استطاعا أن ُينجزا هذا العمل الضخم

رغم أهنام كانا يعمالن يف ٍ
كراج هلام ،أما اليوم فثروهتام تُقدّ ر بـ ( )18.5مليار دوالر.

مؤكدً ا أن الكفاءات العلمية واألدبية والثقافية املحلية ال تقل عن املجتمعات

ُفجر الكفاءات يف ذاهتا،
األخرى،
مشريا إىل نامذج واعدة يف املجتمع استطاعت أن ت ّ
ً
فانطلقت لتنجز ما يحُ قق هلا املكانة احلقيقية يف احلياة ،مهي ًبا باألبناء والبنات أن يتعرفوا
إىل الكفاءات من حوهلم ،وأن جيعلوهم قدوة هلم يف النجاح والتقدم ،فالقيمة احلقيقية

تكمن يف الكفاءة واملوهبة.

وعاب الشيخ الص ّفار عىل أولئك الذين يقتلون أوقات العطلة الصيفية باهتامماهتم

الزائفة ،حيث يقيض البعض ّ
جل وقته يف النوم ،أو يف مشاهدة الربامج التلفزيونية غري
املفيدة ،أو يف تصفح مواقع اإلنرتنت غري النافعة ،والبعض يقضيها يف الرحالت التي

ال جيني من ثامرها شي ًئا ،وآخرون يقضوهنا يف السهرات مع الشلل واألصدقاء وغالب
أحاديثهم حول ٍ
أمور تافهة .مؤكدً ا أن هذه الترصفات السلبية تقيض عىل اإلنسان وتصنع
منه إنسانًا بال قيمة يف احلياة.

حمملاً
وأكد الشيخ الص ّفار أن العطلة الصيفية فرصة لتفجري الطاقات والكفاءاتّ ،

الشباب والفتيات املسؤولية الكربى يف ذلك ،بأن يغتنموا الفرصة ،فصعوبات احلياة
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ٍ
تعقيد مستمر.
املستقبلية أشد بكثري مما هي عليه اآلن ،ورشوط التقدم يف

ليوجهوا الشباب
ودعا العوائل والواعني من املجتمع أن يأخذوا بزمام املبادرة
ّ
ٍ
مرشق هلم ،وأن يأخذوا عىل عاتقهم توعية هذا اجليل،
والفتيات ملا ينفعهم لبناء مستقبل
فالشهادة مل تعد هي املقياس للوصول إىل األهداف وحتقيق الطموحات.

الخطبة الثانية

أشار الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية إىل عظمة شهر رجب األصب ،مهن ًئا املصلني

بحلول هذا الشهر الفضيل ،مبينًا أن وصف هذا الشهر باألصب ،ألن ال ّله تعاىل يصب
فيه الرمحة ص ًّبا.

مضي ًفا :إن من نعم ال ّله تعاىل عىل املؤمنني أهنم يتفاعلون مع حركة الزمن ويتعاملون
ٍ
فيتوجهون إىل تركيباته الداخلية ليكتشفوا أرسارها ،وبالطبع فهم
ككائن حي،
معه
ّ
ينهلون هذه املعرفة عرب أولياء ال ّله الذين علمهم من عند ال ّله تعاىل.

واستعرض مجل ًة من الروايات التي تبينّ فضل هذا الشهر الكريم ،وفضل األعامل
املستحبة فيه ،مس ّل ًطا الضوء عىل أهم الربامج العبادية التي ُيستحب لإلنسان أن يواظب

ربا هذا الشهر الفضيل بوابة وحمطة استعداد الستقبال شهر
عليها خالل شهر رجب ،معت ً
ال ّله األعظم ،وهو شهر رمضان.

وأكد أن أهم الربامج العبادية املستحبة يف هذا الشهر الصوم ،الصدقة ،االستغفار،

والتوجه الروحي إىل ال ّله تعاىل ليتكامل اإلنسان روح ًيا ،ويكون مستعدً ا لليوم الذي
ّ

يلتقي فيه مع ال ّله تعاىل.

وأشبع الشيخ الص ّفار حديثه حول فضل شهر رجب وأعامله العبادية ،باألحاديث

والروايات عن أهل البيت ،Bفعن الرسول األعظم Aأنه قال« :من صام من رجب

يو ًما إيامنًا واحتسا ًبا استوجب رضوان ال ّله األكرب ،وأطفى صومه ذلك اليوم غضب ال ّله،
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ٍ
لضعف أو
وأغلق عنه با ًبا من أبواب النار» ،قيل يا نبي ال ّله فمن عجز عن صيام رجب
لعلة؟ قال« :يتصدّ ق ّ
كل يوم»(((.

وعن عيل بن سامل عن أبيه قال :دخلت عىل الصادق Eيف رجب وقد بقيت منه

أيام ،فلام نظر إ ّيل قال يل :يا سامل هل صمت يف هذا الشهر شي ًئا؟ قلت :ال وال ّله يا ابن
رسول ال ّله .فقال يل :لقد فاتك من الثواب ما ال يعلم مبلغه إال ال ّله عز وجل(((.

وعن اإلمام الصادق Eأنه قال :قال رسول ال ّله« :Aرجب شهر االستغفار ألمتي،

أكثروا فيه االستغفار» ،وأكد الشيخ الص ّفار أن االستغفار الذي يعنيه هذا احلديث هو
املتضمن للعزيمة عىل ترك الذنب ،وليس جمرد قلقلة اللسان.

وجاء عن اإلمام الصادق Eقوله« :إذا كان يوم القيامة نادى ٍ
مناد من بطنان العرش،

أناس ُييضء وجوههم ألهل اجلمع ،فيأيت النداء من عند ال ّله –عز
أين الرجبيون؟ فيقوم ٌ
تطوعتم بالصوم يل يف ٍ
شهر ع ّظمت حرمته ،وأوجبت ح ّقه ،مالئكتي
وجل -إنكم ّ
أدخلوا عبادي وإمائي يف اجلنة .ثم قال :هذا ملن صام من رجب شي ًئا ولو يو ًما واحدً ا من

أوله أو وسطه أو آخره»(((.

وأورد الشيخ الصفار رواية أوضح فيها أن العالقة بني اإلمام الصادق مع خمالفيه

كانت تسودها االحرتام املتبادل ،فاملخالفون كانوا يأخذون عن اإلمام ،واإلمام كان

ُيعاملهم بكل و ٍّد واحرتام ،ومل يكن هذا االختالف مان ًعا من التعامل الراقي من قبل
مشريا إىل
اإلمام والتواصل املتبادل مع خمالفيه ،رغم أن اإلمام يقطع بصوابية رأيه.
ً
األوضاع االجتامعية املعارصة حيث يسود بعض األوساط الدينية التشنجات لوجود

بعض االختالفات اجلزئية ،مما قد ُيسبب القطيعة يف بعض احلاالت ،بيد أنه ال أحد يقطع
((( بحار األنوار .ج ،94ص.27
((( وسائل الشيعة .ج ،10ص ،475حديث .13886
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،15ص.500
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بصوابية رأيه وإنام هي جمرد اجتهادات.

ففي أمايل الصدوق عن النوفيل عن مالك بن أنس (إمام املذهب املالكي) قال :وال ّله

ما رأت عيني أفضل من جعفر بن حممد زهدً ا وفضلاً وعبادة وور ًعا ،وكنت أقصده

عيل .فقلت له يو ًما :يا ابن رسول ال ّله ما ثواب من صام يو ًما من رجب
فيكرمني ويقبل ّ
إيامنًا واحتسا ًبا؟ فقال ،وكان وال ّله إذا قال صدق :حدثني أيب عن أبيه عن جده قال :قال
رسول ال ّله« :Aمن صام يو ًما من رجب إيامنًا واحسا ًبا غفر له»(((.

وأكد الشيخ الصفار يف ختام اخلطبة أن شهر رجب فرصة ثمينة للعبد لكي يقرتب من

ويتوجه لذاته فريى نواقصها وعيوهبا ،فيقوم بمراجعة نفسه وحماسبتها ليتخلص
خالقه،
ّ

مما يشوهبا ،فريتقي معنو ًيا ويتكامل روح ًيا ،فحياة اإلنسان فيها بعدان :املادي والروحي،
وليس سليماً أن هيتم اإلنسان بالبعد املادي متجاهلاً البعد الروحي .وأمام اإلنسان
ٌ
مستقبل آخر ،وهو اآلخرة ،فعىل اإلنسان أن هيتم بتلك الدار كام هيتم بدار الدنيا.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( الشيخ الصدوق .األمالي ،ص.636

عامالت املنازل وحقوقهن اإلنسانية
خطبة الجمعة بتاريخ  8رجب 1429ﻫ

دعا سامحة الشيح حسن الصفار لالستغناء عن عامالت املنازل إال بمقدار احلاجة،

مؤكدً ا أن التعاون العائيل والنظام األرسي من شأنه أن يحُ قق ذلك .وأضاف :إذا دعت
الرضورة وجود العاملة يف املنزل فينبغي أن تُراعى احلقوق الرشعية واإلنسانية وحقوق
ٍ
تقرير أصدرته «هيومان رايتس ووتش» مجعية حقوقية بنيويورك حول
مشريا إىل
العمل،
ً
أوضاع عامالت املنازل بالسعودية ،وحيكي التقرير عن حقائق تعيشها العامالت،
وحيمل عنوان :وكأنني لست إنسانة .و ُيس ّلط الضوء عىل أبرز اإلساءت التي تتعرض
قرسا واحلبس،
هلا العامالت ،وأمهها :عدم دفع األجور لشهور ولسنوات ،جتديد اإلقامة ً
العنف البدين واجلنيس ،واإلفراط يف العمل .وأكد الشيخ الص ّفار أن التعاليم الدينية تأمر

بحسن التعامل مع العاملني ،وتحُ ذر من اإلساءة إليهم وظلمهم.

ويف سياق آخر ّ
حذر الشيخ الصفار من قرناء السوء ،وأكد أن الشيطان الرجيم قد

يكون قرينًا لإلنسان ،وهو أسوء قرين .وأورد جمموعة من الصور التي ُيمكن من خالهلا
أن نتصور كيف يكون الشيطان قرينًا لإلنسان ،وأبرزها :أن يتصف اإلنسان بصفة من
الصفات الشيطانية ،كالبخل والغضب والكذب ،أن يكون لإلنسان أصدقاء سوء من

البرش ُيامرسون أعاملاً شيطانية ،وتورط اإلنسان بإحدى العادات السيئة اإلجرامية،

كاإلدمان عىل املخدرات.
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الخطبة الأولى

أكد الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  8رجب 1429ﻫ ( 11يوليو 2008م)

أناس يعملون
أن طبيعة احلياة اقتضت أن خيدم الناس بعضهم ً
بعضا ،وأن يكون هناك ٌ
ٍ
أناس آخرين ،مضي ًفا :وكون اإلنسان يف موقعية العامل ال يسلبه شي ًئا من حقوقه
حلساب
اإلنسانية ،وإنام ينبغي التعامل معه يف إطار احلقوق الرشعية ،مع مراعاة ضوابط العقد

الذي بموجبه تم االتفاق عىل العمل.

مشريا إىل أن البعض من أصحاب العمل ُيسيئون بحكم سلطتهم التعامل مع
ً
العاملني عندهم ،متجاهلني كل الضوابط الرشعية واالنسانية .الفتًا االنتباه إىل أن هذا

العامل قد يكون أكثر قر ًبا من ال ّله تعاىل ،ويمتلك كفاءة متقدمة عىل صاحب العمل،
ويتصف بميزات ال يمتلكها صاحب العمل ،إال أن الظروف االقتصادية واملعيشية

جعلته يف موقعية العامل .وتربز هنا كلمة رائعة تمُ ّثل دعا ًء يتمناه الكثري( :ال ّلهم ارزقني
ح ًظا استخدم به ذوي العقول ،وال متنحني عقلاً يستخدمني به ذوي احلظوظ).

وأشار إىل أن النصوص والروايات تأمر بحسن التعامل مع العاملني ،وتحُ ذر من

أجريا أجرته
اإلساءة إليهم وظلمهم ،فعن الرسول األعظم Aأنه قال« :من ظلم
ً
وحرم ال ّله عليه ريح اجلنة»((( ،وعن أيب ذر Nأن رسول ال ّله Aقال:
أحبط ال ّله عمله ّ
«إخوانكم خولكم جعلهم ال ّله حتت أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل،

وليلبسه مما يلبس ،وال تُك ّلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم فأعينوهم»((( .وقال أنس بن
ٍ
ليشء فعلته مل َ فعلتَه؟ وال
مالك :خدمت رسول ال ّله عرش سنني فام قال يل أف ،وال قال
ٍ
ليشء مل أفعله إال فعلت كذا؟
ودعا اإلمام عيل Eغال ًما له فلم جيبه ،فدعاه ثاني ًة فرآه مضج ًعا ،فقال :أما تسمع يا

((( وسائل الشيعة .ج ،19ص ،107حديث .24253
((( مسند أحمد بن حنبل .ج ،5ص.161
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غالم؟ قال :نعم .قال :فام محلك عىل ترك جوايب؟ قال :أمنت عقوبتك فتكاسلت .قال:

حر لوجه ال ّله تعاىل(((.
اذهب فأنت ٌّ

وعن يارس خادم اإلمام الرضا Eقال :قال لنا أبو احلسن :إذا قمت عىل رؤوسكم

وأنتم تأكلون فال تقوموا حتى تفرغوا ،ولربام دعا بعضنا فيقال هم يأكلون ،فيقول:

دعوهم حتى يفرغوا(((.

وقال أبو مسعود األنصاري :كنت أرضب غال ًما فسمعت من خلفي صوتًا :اعلم أبا

مسعود ،اعلم أبا مسعود أن ال ّله أقدر عليك منك عليه ،فالتفت فإذا هو النبي ،Aقلت

حر لوجه ال ّله ،فقال :لو مل تفعل للفحتك النار(((.
يا رسول ال ّله هو ٌّ

واستعرض الشيخ الصفار بعض النتائج التي توصلت إليها منظمة (هيومان رايتس

ووتش) احلقوقية يف تقريرها حول أوضاع عامالت املنازل يف السعودية ،حتت عنوان:

(وكأنني لست إنسانة).

ووصفت املنظمة ـ التي مقرها نيويورك ـ أن أوضاع العامالت تصل إىل درجة

العبودية واالسرتقاق .ويقع التقرير يف ( )133صفحة ثمرة عامني من إجراء البحوث،

ويتضمن ( )142مقابلة مع عامالت ومسؤولني حكوميني ووكالء استقدام.
و ُيشري التقرير إىل أن أبرز االساءات تتمثل يف:



عدم دفع األجور لشهور ولسنوات.



العنف البدين واجلنيس.




قرسا واحلبس.
جتديد اإلقامة ً
االفراط يف العمل.

((( شرح إحقاق الحق .ج ،32ص.293
((( الكافي .ج ،6ص.298
((( مستدرك الوسائل .ج ،18ص ،29حديث .21923
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وأوضح التقرير أن عدد العامالت يف املنازل السعودية يزيد عىل  1.5مليون عاملة،

معظمه ّن من دول رشق آسيا :أندونوسيا ،وسرييالنكا ،والفلبني ،والنبيال ،واهلند.

وأشار التقرير إىل جمموعة من احلقائق ،التي قد يراها البعض مبالغة ،إال أن الواقع

املعيش يكشف عن الكثري منها ،وأكد الشيخ الصفار أن جمتمعاتنا ال ُيعجبها أن يتكلم
اآلخرون عن عيوهبا ،وهذا غري منطقي فإذا مل نتكلم عن عيوبنا لنُصلحها ،سيتكلم

اآلخرون عنها.

ومن بني احلقائق التي يؤكدها تقرير املنظمة:



نظام العمل يستبعد العامالت يف املنازل من مظلة محايته ،مما حيرمنه ّن من احلقوق
املكفولة لغريهن من العماّ ل ،مثل :يوم العطلة األسبوعية ،وأجور الساعات
اإلضافية ،حيث إن بعضه ّن قد تعمل ( )18ساعة يوم ًيا وطيلة أيام األسبوع.



وزارة الشؤون االجتامعية بالتعاون مع الرشطة أعدت مأوى يف الرياض



يف اململكة ( )8ماليني عامل ُيشك ّلون ثلث السكّان ،وقد أرسلوا إىل بالدهم

ملساعدت عامالت املنازل عىل املطالبة بأجوره ّن وإعادهت ّن لبلداهن ّن.

( )15.6مليار دوالر سنة 2006م.

وحول هذا املوضوع الشائك ،أكّد الشيخ الصفار عىل جمموعة من النقاط يرى من

الرضوري االلتفات إليها ،وجعلها أمام األعني حني يستدعي األمر وجود عاملة يف

املنزل:

اً
أول :االستغناء عن العامالت إال بمقدار احلاجة ،فالعاملة عنرص غريب يف البيت

هلا عاداهتا وتقاليدها ،فانفتاحها عىل أوضاع البيت وعىل تربية األبناء بالتأكيد سيكون له

أثر قد يكون سلب ًيا ،ولذا ينبغي أخذ هذا املوضوع بعني االعتبار عند احلاجة الستقدام
عاملة لتعمل يف املنزل .إضافة إىل أن البعض يعترب وجود العاملة يف املنزل من قبيل املوضة

والتفاخر ،وهذا يدفعنا إىل أن نُعيد النظر يف هذه األفكار والعادات السلبية التي بدأت
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تتسلل إىل جمتمعاتنا.

وأكد الشيخ الص ّفار أن التعاون العائيل ووجود نظام أرسي متقدم ،كفيل باالستغناء

ٌ
وكفيل بحامية األرسة من تبعات وجود عاملة يف املنزل.
عن عامالت املنازل،

ثانيا :رعاية احلقوق اإلنسانية ،فالعاملة إنسانة من حقها أن تحُ رتم ،وال يصح التعامل
ً

معها كآلة.

ثالثًا :رعاية حقوق العمل ،بإعطائها راتبها يف موعده ،ومنحها إجازة أسبوعية ،وأن

تُرصف هلا أجرة ساعات العمل اإلضافية.

رابعا :رعاية األحكام الرشعية ،فالعاملة ليست من املحارم ،ولذا ينبغي أن تُراعى
ً

الضوابط الرشعية من العفة واالحتشام ،والتزام احلجاب الرشعي ،حلامية األرسة،

وضامن استقامة أفرادها.

الخطبة الثانية

أشار الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية إىل أن وجود عالقة بني اإلنسان وآخر تُلقي

كبريا ،وعىل اإلنسان
بظالهلا عىل اإلنسان ،فإذا كان هذه العالقة دائمة فإن أثرها سيكون ً
أن يأخذ حذره فإن كان هذا القرين يؤثر عليه ويتأثر به فإن عالقتهام فيها ندّ ية ،أما إذا

كان القرين له تأثري أقوى فهنا تكون املسألة أكثر خطورةً ،ألن هذه العالقة قد تصل إىل
مرحلة الذوبان ،مما جيعل التأثر بالقرين يف أعىل درجاته ،مما يحُ تم عىل اإلنسان النظر يف

عالقاته وإىل أي مسار تسري به.

وأضاف :إن آيات القرآن الكريم تحُ ذرنا من الشيطان الرجيم ،وأنه العدو األكرب
َّ

َّ

َ َ

َ خَّ ُ

ُ
ك ْم َع ُد ٌّو فاتِذوهُ َع ُد ًّوا}[سورة فاطر ،اآلية .]6 :مؤكدً ا
لإلنسان ،يقول تعاىل{ :إِن الشيْ َطان ل

أن املشكلة األكرب أن يتخذ اإلنسان هذا الشيطان قرينًا له ،ولذا جاء التحذير من ال ّله

َّ
ُ
ُ
تعاىل أن تصل العالقة مع الشيطان إىل هذا املستوى ،يقول تعاىلَ { :و َمن يَك ِن الشيْ َطان
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َ

ينا ف َساء ق ِر ً
ُل قر ً
ينا}[سورة النساء ،اآلية.]38 :
ِ
ِ

وأورد الشيخ الصفار جمموعة من الصور التي ُيمكن من خالهلا أن نتصور كيف

يكون الشيطان قرينًا لإلنسان:

اً
أول :أن يتصف اإلنسان بصفة من الصفات الشيطانية ،كالبخل والغضب والكذب،

وما شابه ذلك.

ثانيا :أن يكون لإلنسان أصدقاء سوء من البرش ُيامرسون أعاملاً شيطانية ،وهؤالء
ً

من أخطر ما قد يقع فيه اإلنسان فعليه احلذر ،وانتقاء األصدقاء بدقة .وعىل العوائل
مراقبة أصدقاء أبنائها حلاميتهم من أصدقاء السوء.

ثالثًا :تورط اإلنسان بإحدى العادات السيئة اإلجرامية ،كاإلدمان عىل املخدرات،

وال يعني ذلك أنه ال ُيمكن جتاوز هذه احلالة وأن ُينقذ اإلنسان نفسه ،نعم إذا كانت لديه
إرادة فإنه سيتجاوز ذلك.

وأكد الشيخ الصفار أن العاقبة وخيمة يف الدنيا واالخرة ،إذا كان الشيطان قرينًا

لإلنسان.

وختم الشيخ الص ّفار اخلطبة بمقطع من خطبة لسيد البلغاء واملوحدين أمري املؤمنني
ِ
لهِ
الر ِق ِيق َصبرْ ٌ َعلىَ الن َِّار َف ْارحمَُوا
عيل بن أيب طالب يقول فيهاَ :
«و ا ْع َل ُموا َأ َّن ُه َل ْي َس َ َذا الجِْ ْلد َّ
وها فيِ َم َص ِائ ِ
ب الدُّ ْن َيا َأ َف َر َأ ْيت ُْم َج َز َع َأ َح ِدك ُْم ِم َن َّ
الش ْوك َِة ت ُِصي ُب ُه
وس ُك ْم َفإِ َّن ُك ْم َقدْ َج َّر ْب ُت ُم َ
ُن ُف َ
و ا ْلع ْثر ِة تُدْ ِم ِيه و الرمض ِ
َان َبينْ َ َطا َب َقينْ ِ ِم ْن ن ٍ
ف إِ َذا ك َ
يع َح َج ٍر َو َق ِري َن
اء تحُ ْ ِر ُق ُه َف َك ْي َ
َ َّ ْ َ
َار َض ِج َ
َ َ َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ب َعلىَ الن َِّار َح َط َم َب ْع ُض َها َب ْعض ًا لِ َغ َضبِ ِه َو إِ َذا َز َج َر َها
َش ْي َطان َأ َعل ْمت ُْم َأ َّن َمالك ًا إِ َذا َغض َ
ت ََو َّث َب ْت َبينْ َ َأ ْب َوابهِ َا َج َزع ًا ِم ْن َز ْج َرتِ ِه»(((.

((( نهج البالغة من خطبة له في قدرة ال ّله وفي فضل القرآن وفي الوصية بالتقوى ال ّله تعالى ،خطبة .183

عن املؤمتر العاملي للحوار
خطبة الجمعة بتاريخ  522رجب 1429ﻫ

أشاد سامحة الشيخ حسن الصفار باملبادرة الكريمة من خادم احلرمني الرشيفني

مستعرضا أبرز أهداف هذا املؤمتر
امللك عبد بن عبد العزيز لعقد املؤمتر العاملي للحوار،
ً
عىل املستوى اخلارجي املتمثلة يف حتسني صورة اإلسالم واملسلمني أمام العامل ،وعىل

املستوى الداخيل ويتمثل يف ختفيف حدّ ة التشدد واالنغالق الذي تعيشه بعض اوساط

أخطارا
األمة اإلسالمية يف داخلها .مؤكدً ا أن هذا املؤمتر ينعقد يف ظرف يواجه فيه العامل
ً
حمدقة جاء ليؤكد عىل قيم التعايش والتسامح واحلوار كقيم رئيسة ال غنى عنها يف تعاطي

الشعوب مع بعضها البعض عىل اختالف أدياهنا ومذاهبها.

وأضاف :إن خيار التعايش واحلوار والتعاون يف املشرتكات ينبغي أن يكون هو

اخليار الطبيعي للعالقة بني أتباع الديانات واملذاهب املختلفة يف مقابل الرصاع واحلروب

موض ًحا أن
الذي تو ّلده :املصالح السياسية ،وسوء الفهم ،وممارسة الوصاية عىل اآلخرّ .

معظم الديانات عىل وجه األرض تتفق فيام بينها عىل رضوة القيم اإليامنية والروحية،

وحتتكم إىل القيم السلوكية واألخالقية ،مما يوجد أف ًقا واس ًعا للحراك التفاعيل اإلجيايب
فيام بينها.

ويف سياق آخر ّ
حث الشيخ الصفار مجوع املصلني عىل املداومة عىل ذكر ال ّله تعاىل،

مؤكدً ا أن املؤمن ينبغي أن يكون ذكر ال ّله تعاىل دائماً عىل لسانه ،وبالتايل يكون ال ّله تعاىل
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ٍ
استشعار لصفات
حارضا يف قلبه ونفسه .وأن يتجاوز ذلك جمرد اللفظ وقلقة اللسان إىل
ً
ٍ
واستحضار لرقابته عىل اإلنسان.
ال ّله تعاىل،

الخطبة الأولى

أوضح الشيخ الصفار يف بداية اخلطبة األوىل للجمعة  22رجب 1429ﻫ (25

يوليو 2008م) أن فطرة اإلنسان وعقله بطبيعتهام التي خلقها ال ّله تعاىل تفرض عىل
امللحة :من أوجد هذا الكون؟ ومن خلقني؟ وإىل أين
اإلنسان جمموعة من األسئلة
ّ

يكون مصريي؟ مؤكدً ا أن اإلجابات عن هذه األسئلة ُيطلق عليها دينًا ،وال ّله تعاىل مل

حائرا يف البحث عن اإلجابات وإنام بعث األنبياء والرسل ليرُ شدوا الناس
يرتك اإلنسان ً
للدين الصحيح ،حيث إن البرش إذا مل ينتهجوا الدين الذي جاءت به الرسل فإن دينهم

ناقصا وتشوبه األخطاء نتيجة النوازع النفسية واألهواء الشيطانية.
يكون ً

وخلص يف مقدمة اخلطبة إىل أن معظم البرش هلم دين مهام كان ذلك الدين كاملاً أو

ناقصا.
ً

وأكد الشيخ الص ّفار أن األديان مهام اختلفت إال أن بينها قواسم مشرتكة ،وأبرزها:

اً
أول :التزام القيم اإليامنية والروحية ،فمعظم األديان تشرتك يف اإليامن بال ّله تعاىل،

وباملعاد إليه ،حيث يعتقد مجيع أتباع الديانات أن اإلنسان خملوق خمتلف عن باقي
أيضا خمتلفة ،وهذا جيعل اإلنسان يشعر بمسؤوليته
املخلوقات ،ولذا ينبغي أن تكون هنايته ً
يف احلياة ،حيث إنه يعتقد باحلياة اآلخرة .و ُيستثنى من ذلك امللحدون والدهريون ،يقول

ُ لاَّ
َ
ْ
َ َ ُ َ َ لاَّ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ حَ ْ
َ َ
وت َون َيا َو َما ُي ْهل ِك َنا إ ِ ادلَّ ه ُر َو َما ل ُهم بِذل ِك م ِْن
تعاىل{ :وقالوا ما يِه إ ِ حياتنا ادلنيا نم
ْ ْ
لاَّ ُ َ
عِل ٍم إِن ُه ْم إ ِ َيظ ُّنون}[سورة اجلاثية ،اآلية .]24 :فمعظم الديانات تؤمن بأن هناك موجدً ا

هلذا الكون الستحالة أن يكون بال موجد ،وأن اخللق يرجعون إىل هذا املوجد ،وختتلف
الديانات يف اجلزئيات التفصيلية ،كصفات اخلالق ،وطريقة العبادة ،وهذه التفاصيل هي
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امتيازا لدين عىل آخر.
التي جتعل
ً

ثانيا :حاكمية القيم السلوكية واألخالقية ،فكل األديان عىل اختالفها تنشد العدل
ً

وترفض الظلم ،وتدعو لتأصيل القيم واألخالق السامية والرفيعة كالصدق واألمانة
والفضيلة ،وتنبذ األخالق والسلوكيات السلبية كالكذب واخليانة والرذيلة.

وأشار إىل أن القرآن الكريم يؤكد عىل القواسم املشرتكة بني الديانات املختلفة ،يقول

هّ يْ
َ
َّ ذَّ َ َ ُ ْ َ ذَّ َ َ ُ
ارى َو َّ
ني َم ْن َ
الصابئ َ
ادوا ْ َوانلَّ َص َ
آم َن بِالل َوالَ ْو ِم اآلخ ِِر َو َع ِمل
تعاىل{ :إِن الِين آمنوا والِين ه
ِِ
َ
َ
َ
ٌ
حَ ُ َ
الا فَلَ ُه ْم أَ ْ
ج ُر ُه ْم ع َ
َص حِ ً
ِند َر ّب ِ ِه ْم َوال َخ ْوف َعليْ ِه ْم َوال ُه ْم يْ َزنون}[سورة البقرة ،اآلية.]62:

ويف إجابته عن سؤال يطرح نفسه :كيف ينبغي أن تكون العالقة بني أتباع الديانات

املختلفة؟ أكد أن هناك خيارين أساسيني:

منهج ليس يف صالح اجلميع ،وكل األديان ُيفرتض
األول :الرصاع واحلروب ،وهو ٌ

مشريا أن هناك
أهنا ترفض هذا اخليار ،ألهنا تُؤمن بحاكمية القيم السلوكية واألخالقية.
ً
عوامل متعددة من شأهنا أن تصل بأتباع الديانات واملذاهب للوصول إىل نفق هذا اخليار

املظلم ،وأمهها :املصالح السياسية ،سوء الفهم ،وممارسة الوصاية واهليمنة عىل اآلخر.

الثاين :التعايش واحلوار والتعاون يف املشرتكات ،وهو املنهج السليم الذي ينبغي

خصوصا يف عرصنا احلارض الذي تواجه فيه
جلميع الديانات واملذاهب االحتكام إليه
ً

البرشية عىل اختالفها ألوانًا من املخاطر التي تهُ دد اجلميع وتسلب الطمأنينة واألمان.

مؤكدً ا عىل حق اإلنسان يف التبشري بالقيم واملبادئ التي يؤمن هبا إنام عرب الطرق

َ لاَ جُ َ ُ َ ْ َ ْ َ لاَّ َّ
اب إ ِ بِال يِت
والوسائل املناسبة وبالتي هي أحسن ،يقول تعاىل{ :و تادِلوا أهل الكِت ِ
َ
َ
ُ
َ َ ْ َ ُ لاَّ ذَّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ ذَّ ُ َ يَ ْ َ َ ُ َ يَ ُ
نزل إِلْك ْم ِإَول ُه َنا ِإَول ُهك ْم
نزل إِلنا وأ ِ
يِه أحسن إ ِ الِين ظلموا مِنهم وقولوا آمنا بِالِي أ ِ
حَ هَ
َ
َواح ٌِد َونْ ُن ُل ُم ْسل ُِمون}[سورة العنكبوت ،اآلية.]46 :

وحول صوابية اعتناق دين غري اإلسالم ،أشار الشيخ الص ّفار أن ال ّله تعاىل يف كتابه

العزيز أكد عىل أن الدين اإلسالمي هو احلق ،وما سواه باطل ،يقول تعاىل{ :إ َّن ّ
ادل َ
ِين
ِ
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َ َ َ ْ َ َ رْ َ ْ َ
َ هّ
ال ِم د ً
اللِ ْ َ ُ
عِند
ِينا
اإلس
ِ
اإلسالم}[سورة آل عمران ،اآلية ،]19 :ويقول تعاىل{ :ومن يبتغِ غي ِ
خْ
ََ ْ َ ُْ ُ
َ
اس َ
ين}[سورة آل عمران ،اآلية .]85 :مضي ًفا :إذا كان
فلن ُيق َبل مِنه َوه َو يِف اآلخ َِرة ِ م َِن ال ِرِ

اجلاحد املعاند مستح ًقا لعذاب ال ّله وغضبه ،فإن املستعد نفس ًيا وفكر ًيا لقبول احلق لو
بلغه واتضح لديه ،له حساب آخر.

أشخاصا كثريين يعيشون ضمن بيئة خمالفة للدين احلق ،وال تصلهم
وتابع يقول :إن
ً

رسالة اإلسالم ،فهم قارصون عن الوصول إىل احلقيقة ،وقد ال يكونون مقصرّ ين ،ولدهيم
قلوب صافية طيبة ال ترفض احلق ،وما نسمعه عن دخول أناس جدد إىل اإلسالم من
أمريكيني وأوروبيني وغريهم يؤكد هذه احلقيقة.

فمثل هؤالء الناس غري املعاندين يتسع هلم عفو ال ّله تعاىل ورمحته وإن كانوا ك ّف ًأرا؛

ألن ال ّله تعاىل ال يعذب إنسانًا قبل إكامل احلجة عليه ،يقول تعاىلَ { :و َما ُك َّنا ُم َع ّذِب َ
ني َح ىَّت
ُ
ِ
ّ
َ
َ َ
َْ َ َ ْ َ َ
ك َعن بَ ّي َنة َو َي ْ
ح ىَي َم ْن
نبْ َعث َر ُسول}[سورةاإلرساء ،اآلية ،]15 :ويقول تعاىل { :يِلهل ِك من هل
ِ ٍ
يََّ
ح َعن بَ ّي ِ َن ٍة}[سورة األنفال ،اآلية.]42 :

مطهري عن (ديكارت) الفيلسوف الفرنيس الذي يقول:
ونقل رأي آية ال ّله الشهيد ّ

إين ال أدعي أن املسحية قط ًعا أفضل دين يف األرض ،ولكني أقول إن املسحية هي األفضل
بالقياس إىل األديان التي أعرفها ،وقد تناولتها بالبحث والتحقيق ،وليس يل أي عداء مع

احلقيقة ،فقد يكون هناك يف أماكن أخرى من الدنيا دين يرجح عىل املسيحية ،إنه ال علم

يل ّ
فلعل دينًا أو مذه ًبا يوجد يف إيران مثلاً هو أفضل وأحسن من املسيحية.

مطهري قائلاً  :لو كان ديكارت صاد ًقا يف حديثه ومستسلماً للحقيقة
و ُيع ّقب آية ال ّله ّ
باملقدار الذي يدعيه لنفسه ،وقد بحث واستقىص بكل جهوده ومل يصل إىل أكثر مما وصل
ٍ
حينئذ مسلماً بالفطرة.
إليه فهو ُيعترب
وتابع الشيخ الصفار قوله :ومما يؤكد ذلك ما ورد عن حممد بن مسلم قال :كنت عند
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جالسا عن يساره ،وزرارة عن يمينه ،فدخل عليه أبو بصري فقال :يا أبا عبد
أيب عبد ال ّله
ً

شك يف ال ّله؟ فقال :كافر يا أبا حممد .قالّ :
ال ّله ما تقول فيمن ّ
فشك يف رسول ال ّلهA؟
فقال :كافر .قال :ثم التفت إىل زرارة ،فقال :إنام يكفر إذا حجد(((.

وعن مؤمتر احلوار العاملي بني األديان الذي انعقد يف مدريد يف الفرتة ()18 – 16

يوليو 2008م ،بدعوة من خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد بن عبد العزيز ،وشارك
فيه حوايل ( )300شخصية من خمتلف الديانات والدول عىل وجه األرض؛ أكد الشيخ

مشريا إىل أهنا ليست األوىل من نوعها
الص ّفار أن املبادرة لعقد هذا املؤمتر مبادرة طيبة،
ً
يف العامل ،فخالل الثالثة عقود املاضية تم عقد أكثر من مؤمتر لألديان ويف دول خمتلفة

كاليابان وقطر ،وغريمها ،إال أن ما ُيميز هذا املؤمتر أن اململكة هي اجلهة الداعية له،
وبرعاية رسمية من امللك ،وحيث إن اململكة حتتل مكانة ريادية بني الدول اإلسالمية،

إضاف ًة إىل أن املؤسسة الدينية فيها تتحفظ من التواصل والتعامل املشرتك مع املخالفني هلا
يف املذهب فضلاً عن الدين ،لذلك كان هلذا املؤمتر ميزة خاصة ،ونظرة خمتلفة عن سابقيه
من املؤمترات التي هنجت ذات النهج.

وس ّلط الشيخ الصفار الضوء عىل هدفني أساسيني لعقد هذا املؤمتر العاملي:

اهلدف األول :خارجي ،ويتمثل يف حتسني صورة اإلسالم للعامل ،وباخلصوص يف

تشوهت فيها صورة اإلسالم بسبب تلك الترصفات اهلوجاء التي
هذه احلقبة الزمنية التي ّ

قام هبا جمموعة من احلمقى املنتمني لإلسالم.

وباعتبار موقعية اململكة وأن عد ًدا من هؤالء احلمقى ينتمون إىل هذا البلد ،لذلك

حتملت اململكة القسط األكرب من املسؤولية ،فام عاد السعودي حيمل تلك املكانة
ّ
واالحرتام عند غالبية الدول واملجتمعات ،فقد حصل انحسار يف التعاطي الالئق مع

السعوديني بسبب تلك األحداث الطائشة.
((( وسائل الشيعة ج 28ص.256
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اهلدف الثاين :داخيل ،ويتمثل يف ختفيف حدّ ة التشدد واالنغالق الذي تعيشه األمة

اإلسالمية يف داخلها ،حيث تزخر األمة اإلسالمية بتعدد يف التيارات والتوجهات ،إال أن
هذا التعدد شابه وجود بعض التيارات املنغلقة واملتشددة التي ترفض االعرتاف باآلخر

والتعايش معه ،فجاء هذا احلوار ليؤصل قيمة التعايش والتسامح ،ل ُيعالج بذلك هذه
احلالة املتشددة عند بعض التيارات لتتعايش مع بقية املسلمني عىل اختالف توجهاهتم

وانتامءاهتم.

وأكد الشيخ الصفار أن هذا املؤمتر مل يسلم من معارضة بعض املتشددين من املؤسسة

الدينية الذين يعتربون أن الدور األساس يف التعامل مع الديانات األخرى يتمثل فقط يف

الدعوة لإلسالم ،وال سبيل للحوار من أجل التعايش والتعاون يف املشرتكات .لكن قيادة

اململكة اختذت منحى خمتل ًفا ،وقد أكد امللك عبد ال ّله يف افتتاحيته للمؤمتر أن هذا املؤمتر

إنام ُيعقد من أجل احلوار يف املشرتكات ،ومن أجل تأكيد قيم التعايش والتسامح بني أتباع

ُْ َ ََْ ْ َ
اب
الديانات املختلفة .وهذا ما تؤكده أيات القرآن احلكيم ،يقول تعاىل{ :قل يا أهل الكِت ِ
َ َ َ ْ ْ ىَ لَ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ هّ َ َ َ
َ ْ ً َ َ َ َّ َ ُ
ال ن ُ رْ َ
خذ َب ْعض َنا
تعالوا إِل كم ٍة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إِال الل و
شك بِهِ شيئا وال يت ِ
ِ
هّ َ
َّ ْ َ ُ ُ ْ ْ
ْ َ َّ
َ
َْ ً ََْ ً ّ ُ
ون
اللِ فإِن تَ َول ْوا فقولوا اش َه ُدوا بِأنا ُم ْسل ُِمون}[سورة آل عمران ،اآلية.]64 :
بعضا أربابا مِن د ِ

وحول النتائج املرجوة من عقد هذا املؤمتر أكد الشيخ الصفار أن البعض يستعجل

تكونت عرب السنني املاضية ،وأن
النتائج متجاهلني الرتاكامت اجلليدية من التخلف التي ّ

إزالتها يستلزم جهو ًدا مضنية ،وهذا احلوار إنام هو خطوة يف الطريق ،بحاجة إىل خطوات

تتبعه ،واألمل بال ّله كبري.

وختم الشيخ الصفار اخلطبة باإلشارة إىل مؤمتر املجلس االستشاري األعىل للتقريب

بني املذاهب اإلسالمية ،الذي ُعقد يف الرباط يف مقر املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم

والثقافة (أييسكو) بتاريخ 2008/7/24م وقد نص يف توصياته اخلتامية عىل رضورة
أن تشمل املناهج الدراسية عىل ثقافة التقريب ،وأن جيتهد العلامء واخلطباء يف نرش ثقافة
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التسامح والتعايش .مما يؤكد عىل أن هذا املؤمتر يصب يف املسار ذاته الذي سار عليه

املؤمتر العاملي للحوار ،وهو التأكيد عىل رضورة التعايش فيام بني البرش عىل اختالف

أدياهنم ومذاهبهم وطوائفهم ،وأن لغة احلوار هي اللغة املثىل التي ينبغي أن حتكم هذا
التعايش.

الخطبة الثانية

ّ
حث الشيخ الص ّفار مجوع املصلني عىل مداومة ذكر ال ّله تعاىل ،مؤكدً ا أن املؤمن ينبغي

حارضا يف قلبه ونفسه.
أن يكون ذكر ال ّله تعاىل دائماً عىل لسانه ،وبالتايل يكون ال ّله تعاىل
ً
استحضار لصفات
وأكد أن ذكر ال ّله تعاىل ليس جمرد ألفاظ ،ولقلقة لسان ،وإنام هو
ٌ
واستشعار لرقابته عىل اإلنسان.
ال ّله تعاىل،
ٌ

وأضاف :إن ذكر ال ّله تعاىل يدفع اإلنسان للطريق الصحيح ،ويصده عن طريق

ْ
ِين َ
آم ُنوا ْ َو َت ْط َمئ ُّن قُلُ ُ
االنحراف ،وجيعل قلب اإلنسان مطمئنًا ،يقول تعاىل { :ذَّال َ
وب ُهم بِذِك ِر
ِ
ذَّ َ ْ ُ َ
هّ َ َ ْ هّ
اللِ َت ْط َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
ِين يَذك ُرون
وب}[سورة الرعد ،اآلية ،]28 :ويقول تعاىل{ :ال
اللِ أال بِذِك ِر
ِ
َ
لَىَ
ْ
َ
َّ
ََ
َ
َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ
هّ َ َ ً َ ُ ُ ً
ودا َو َ ُ ُ
ت هذا
ات واألر ِض ربنا ما خلق
الل قِياما وقع
ع جنوب ِ ِه ْم َو َيتفك ُرون يِف خل ِق السماو ِ
َ لاً ُ ْ َ َ َ
ك فَقِ َنا َع َذ َ
اب انلَّارِ}[سورة آل عمران ،اآلية.]191 :
با ِط سبحان

واستعرض مجل ًة من األحاديث والروايات التي تؤكد أمهية التزام اإلنسان ذكر ال ّله

تعاىل وتسبيحه:


أخص الناس إىل ال ّله تعاىل؟ قال« :Aأكثر
قال رجل للنبي :Aأحب أن أكون ّ



ذكرا ل ّله ،وأعملهم بطاعته»(((.
وسئل :من أكرم اخللق عىل ال ّله؟ قال« :Aأكثرهم ً

أخص العباد إىل ال ّله تعاىل»(((.
ذكر ال ّله تكن ّ

((( كنز العمال .ج ،16ص.128
((( وسائل الشيعة .ج ،7ص ،126حديث .8993
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وقال« :Aما من ساعة متر بابن آدم مل يذكر ال ّله فيها إال حرس عليها يوم القيامة»(((.



وعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :أكثروا ذكر ال ّله ما استطعتم يف كل ساعة من



كثريا»(((.
وقال« :Eإذا ذكر العبد ربه يف اليوم مائة مرة كان ذلك ً



ساعات الليل والنهار ،فإن ال ّله أمر بكثرة الذكر له»(((.

رب أسألك بحقك وقدسك
رب يا ّ
رب يا ّ
ويف دعاءكميل جاءت هذه الفقرة« :يا ّ
وأعظم صفاتك وأسئامئك أن جتعل أوقايت من الليل والنهار بذكرك معمورة،
وبخدمتك موصولة ،وأعاميل عندك مقبولة».

وأكد أن عىل اإلنسان أن ال ينشغل عن ذكر ال ّله تعاىل بأي ٍ
يشء آخر ،امنثالاً ألمر ال ّله

ْ هّ
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ لاَ ُ ْ ُ َ ُ ُ لاَ َ لاَ ُ ُ
آم ُنوا تل ِهك ْم أ ْم َوالك ْم َو أ ْو دك ْم َعن ذِك ِر الل
تعاىل ،حيث يقول{ :يا أيها الِين
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ خْ َ ُ َ
اسون}[سورة املنافقون ،اآلية.]9 :
ومن يفعل ذل ِك فأولئِك هم ال رِ

حارضا
واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن ذكر ال ّله تعاىل ينبغي أن يكون
ً

يف قلب اإلنسان وفكره ووعيه يف كل حني ،وباخلصوص يف اللحظات التي تتحرك فيها

شهواته وغرائزه ،فإن ذكر ال ّله تعاىل يقي اإلنسان من االستجابة لتلك األهواء والشهوات
َ َ َّ ْ َ َ ُ
َّ ذَّ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٌ ّ َ َّ ْ َ
ان تذك ُروا فإِذا هم
املنحرفة ،يقول تعاىل{ :إِن الِين اتقوا إِذا مسهم طائِف مِن الشيط ِ
ُّ ْ ُ َ
صون}[سورة األعراف ،اآلية.]201 :
مب رِ

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( كنز العمال .ج ،1ص ،424حديث .1819
((( الكافي .ج ،8ص.401
((( بحار األنوار .ج ،90ص.160

بذل اجلاه والوساطة يف اخلري
خطبة الجمعة بتاريخ  29رجب 1429ﻫ

شجع سامحة الشيخ حسن الص ّفار عىل مبدأ الشفاعة (الوساطة) لقضاء حوائج
ّ

الناس ،الذي يعني :أن يضم املتصدّ ي حلوائج الناس جهده إىل جهدهم ملساعدهتم

لقضاء حوائجهم .مؤكدً ا أن النصوص الدينية حتث عىل هذا املبدأ بل تعتربه من أفضل
مشريا أن كل املجتمعات حتتاج إىل تفعيل هذا املبدأ مع اختالف يف
أنواع الصدقات.
ً
ّ
وحث العلامء والوجهاء
حجم احلاجة تب ًعا حلاكمية القانون والنظام يف املجتمعات.

وأصحاب الوظائف الكبرية عىل تسخري ما منحهم ال ّله إ ّياه من مكانة يف خدمة هذا املبدأ
طريق لقضاء حوائجهم ودفع البالء يف الدنيا ،ورفع العذاب عنهم يف
اإلنساين ،فذلك
ٌ
لسبل اخلري يف املجتمع .ومعر ًبا
اآلخرة.
مستنكرا عىل أولئك الذين ُيامرسون دور اإلعاقة ُ
ً

يف الوقت ذاته عن استيائه لق ّلة املتصدّ ين هلذا الدور االجتامعي.

ويف سياق آخر حتدث الشيخ الص ّفار عن حادثة الكسوف باعتبارها ظاهرة كونية

طبيعية حتدث عندما يمر القمر بني الشمس واألرض ،وقد يكون الكسوف جزئ ًيا

أو كل ًيا .وأشار إىل أن ال ّله سبحانه وتعاىل أراد لإلنسان أن يتفاعل مع ظواهر الكون

فرشع يف كل ظاهرة من الظواهر شعائر عبادية يقف فيها اإلنسان بني يدي
الطبيعيةّ ،
مستحرضا قدرته وعظمته .مس ّل ًطا الضوء عىل بعض األحكام الفقهية املتعلقة
ال ّله تعاىل
ً
بصالة اآليات املفروضة عند حدوث الكسوف.
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ويأيت حديث الشيخ الص ّفار عن ظاهرة الكسوف تزامنًا مع الكسوف اجلزئي الذي

شهدته املنطقة الرشقية باململكة اليوم اجلمعة قبيل الساعة الثانية بعد الظهر ،بنسبة  %8من

قرص الشمس حسب تقدير علامء الفلك.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  29رجب 1429ﻫ ( 1أغسطس )2008

بعضا ،عىل اختالف تلك احلاجات فيام بينهم،
أن الناس بطبيعتهم حيتاجون إىل بعضهم ً
وتتعدد كذلك قدرة األشخاص الذين هم يف موقع التصدي حلاجات الناس بتعدد تلك

احلاجات:




فإما أن تكون احلاجة بيد املتصدي لقضائها ،وهنا يلزمه قضاء تلك احلاجة،
فيقيض ال ّله تعاىل بذلك حوائجه ،ويدفع عنه البالء يف الدنيا ،والعذاب يف
اآلخرة.

وقد يكون قضاء احلاجة بيد طرف آخر ،ولكن املتصدي بإمكانه املساعدة،
وعليه هنا أن يبذل جهده يف ذلك.

وأوضح الشيخ الصفار أن الصورة الثانية ُيعبرّ عنها بالشفاعة (الوساطة) .والشفاعة
من الشفع ،وهي ضم اليشء إىل ٍ
يشء آخر .فاإلنسان املتصدي لقضاء حوائج الناس يضم
ّ
جهده إىل جهدهم ملساعدهتم لقضاء حوائجهم.

وأكد أن كل املجتمعات اإلنسانية حتتاج إىل وجود أناس يقومون بدور الشفاعة،

وذلك لألسباب التالية:


ليس كل صاحب حاجة يعرف الطريق حلاجته وحل مشكلته.



أو ليس لديه قدرة عىل تبيني حاجته.



قد ال يستطيع صاحب احلاجة الوصول إىل اجلهة التي بيدها معاجلة حاجته.
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أو ال معرفة له وال مكانة تدفع اآلخرين لالستجابة له.

وأضاف :ختتلف حاجة املجتمعات إىل ممارسة الشفاعة ،فاملجتمعات التي يسودها

النظام والقانون ،ومتارس فيها املؤسسات دورها الطبيعي ،فإن هذه املجتمعات تقل فيها

احلاجة للشفاعة .أما املجتمعات التي يكون فيها القانون ضعي ًفا أو غائ ًبا ،والتي يضعف

فيها الدور املؤسسايت وتربز فيها املحسوبيات فإن هذه املجتمعات تكون أسرية أمام
سيطرة الوساطات يف خمتلف قضاياها الرسمية وغري الرسمية.

وأشار أن الشفاعة إما أن تكون مرتبطة بمؤسسة رسمية حكومية أو أهلية ،وهنا

ينبغي أن تكون الشفاعة ضمن القانون والنظام ،وال يصح خمالفة القانون أو جتاوز
حقوق اآلخرين ،وإال فإن هذه الشفاعة تكون مذمومة وقبيحة .وهناك تأكيدٌ رشعي

عىل أنه ال شفاعة يف حدود ال ّله ،فعن الرسول األعظم أنه قال« :من حالت شفاعته دون

حدٍّ من حدود ال ّله فقد ضا ّد ال ّله تعاىل يف ملكه ،ومن أعان عىل خصومة بغري حق كان
يف سخط ال ّله تعاىل حتى ينزع»((( .وعىل العكس من ذلك إذا كانت الشفاعة يف إطار

َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ً
اعة
شجع اإلسالم عليها ،يقول تعاىل{ :من يشفع شف
القانون فهي شفاعة حممودة و ُي ّ
ٌ ّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ّ َ ً َ ُ هَّ ُ ْ ٌ ّ ْ َ َ اَ َ هّ ُ لَىَ لُ ّ
َ َ َ ً َ ُ هَّ ُ َ
ك
ع
الل
ن
ك
و
ا
ه
ِن
م
ل
ِف
ك
ل
ن
ك
ي
ة
ئ
ي
س
ة
اع
ف
ش
ع
ف
ش
ي
ن
م
و
ا
ه
ِن
م
يب
ص
حسنة يكن ل ن
ِ
ِ
ِ
يَ
شء ُّمق ً
يتا}[سورة النساء ،اآلية .]85 :وقد ورد عن النبي أنه قال« :من أمر بمعروف أو هنى
ْ ٍ ِ

عن منكر أو ّ
دل عىل خري أو أشار به ،فهو رشيك ،ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به

فهو رشيك»(((.

وقد تكون الشفاعة مرتبطة بجهات شخصية ،وهنا املجال مفتوح للشفاعة،

والنصوص الواردة هبذا الصدد كثرية جدً ا ،ومنها:


عن النبي األعظم Aأنه قال« :إين أويت ُفأسأل ،وتُطلب إ ّيل احلاجة ،وأنتم

((( مسند أحمد بن حنبل .ج ،2ص.82
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،125حديث .21147
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عندي فاشفعوا تؤجروا ،ويقيض ال ّله عىل يدي نبيه ما أحب»(((.

وقال« :Aمن شفع شفاعة يدفع هبا مغر ًما أو يحُ يي هبا مغنماً ث ّبت ال ّله قدميه
حني تدحض األقدام»(((.



وقال« :Aأفضل الصدقة صدقة اللسان ،الشفاعة تفك هبا األسري ،وحتقن هبا



وقال اإلمام الصادق« :Eالشفاعة زكاة اجلاه»(((.

الدم ،وجتر املعروف واإلحسان إىل أخيك ،وتدفع عنه الكرهية»(((.

وأشار الشيخ الصفار أن البعض من الناس ُيامرس دور إعاقة ُسبل اخلري يف املجتمع،

ذَّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ بْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ون ماَ
وهؤالء مثال واضح لقوله تعاىل{ :الِين يبخلون ويأمرون انلاس بِالخ ِل ويكتم
َ ْ
َ ُ
ين َع َذابًا ُّمه ً
اه ُم هّ ُ
ضلِهِ َوأَ ْع َت ْدنَا ل ِلْ اَكف ِر َ
ينا}[سورة النساء ،اآلية.]37 :
الل مِن ف
آت
ِ
ِ

خمتتماً اخلطبة بالتأكيد عىل أن حاجات املجتمع إىل من يتصدى هلذا الدور املهم
من بذل الشفاعة باملال أو اجلاه ،معر ًبا عن استيائه لتقاعس الكثريين عن هذا الدور
االجتامعي ،داع ًيا العلامء والوجهاء لبذل جاههم يف تلبية حاجات املجتمع ،وأصحاب
األموال الستثامر أمواهلم يف هذا اجلانب ،وأصحاب الوظائف الكبرية لالستفادة من

وظائفهم يف قضاء حوائج الناس .الفتًا نظر اجلميع أن هذا الدور ال حيظى به إىل من أويت

َ َ ُ َ َّ َ لاَّ ذَّ َ َ برَ ُ َ َ ُ َ َّ َ لاَّ
ح ًظا عظيماً من اخلري والتوفيق ،يقول تعاىل{ :وما يلقاها إ ِ الِين ص وا وما يلقاها إ ِ
ُ َ ّ َ
يم}[سورة فصلت ،اآلية.]35 :
ذو ح ٍظ ع ِظ ٍ

الخطبة الثانية

حتدث الشيخ الصفار عن ظاهريت الكسوف واخلسوف باعتبارمها ظاهرتني طبيعيتني،

((( كنز العمال .ج ،3ص ،270حديث .6495
((( المصدر نفسه .ص ،271حديث .6496
((( المصدر نفسه .ص ،270حديث .6493
((( بحار األنوار .ج ،75ص.268
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ترتبط األوىل بالشمس ،واألخرى بالقمر.

مضي ًفا :حتدث ظاهرة الكسوف عندما يمر القمر بني الشمس واألرض ،وقد يكون

جزئ ًيا أو كل ًيا.

وأكد أن هذه الظاهرة طبيعية ناشئة عن حركة األجرام الساموية ،وال عالقة هلا

بالعقاب والعذاب كام يعتقد البعض ،ويرصد علامء الفلك هذه الظواره قبل حدوثها

بفرتات زمنية طويلة ،ألهنا حتدث ضمن نظام كوين أودعه ال ّله سبحانه يف هذا الكون

العظيم.

وأشار إىل أن ال ّله سبحانه وتعاىل أراد لإلنسان أن يتفاعل مع ظواهر الكون الطبيعية،

فرشع يف كل ظاهرة من الظواهر شعائر عبادية يقف فيها اإلنسان بني يدي ال ّله تعاىل
ّ
مستحرضا قدرته وعظمته ،فالصبح والظهر والعرص واملغرب والعشاء كلها ظواهر
ً
طبيعية أوجب ال ّله تعاىل يف ّ
كل منها فريضة.
وظاهرة الكسوف من الظواهر الطبيعية التي فرض ال ّله تعاىل عند حدوثها عىل

الناس فريض ًة يؤدوهنا من وقت رشوع الكسوف إىل حني متام اجلالء.

وأوضح الشيخ الصفار بعض الفروقات التفصيلية حول صالة اآليات التي تؤدى

عند الكسوف أو اخلسوف ،بني املذاهب اإلسالمية ،فالشيعة اإلمامية يرون وجوب هذه

الصالة عىل كل مك ّلف ما عدا احلائض والنفساء ،أما مجهور أهل السنة فريون اهنا سنة
مؤكدة ،عدا ٍ
قول عند األحناف بوجوهبا .وكيفية صالة اآليات يف الفقه الشيعي اهنا
ركعتان يف كل واحدة مخس ركوعات ،اما يف الفقه السني فهي ركعتان يف كل واحدة

ركوعان.

وأشار الشيخ الصفار إىل بعض املسائل املتعلقة هبذه الصالة ،يف كيفية أدائها وبعض

رشائطها.

اجلدير بالذكر أن حديث الشيخ الص ّفار عن الكسوف يتزامن مع حدوث هذه الظاهرة
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ظهرا ،حيث شهدت املنطقة الرشقية هذا
يف املنطقة بعد ظهر اجلمعة ،قبيل الساعة الثانية ً

اليوم كسو ًفا جزئ ًيا بنسبة  %8من قرص الشمس حسب تقدير علامء الفلك.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

بركات شهر شعبان

خطبة الجمعة بتاريخ  6شعبان 1429ﻫ

استحرض سامحة الشيخ حسن الصفار بركات شهر شعبان باعتباره شهر رسول

ذكريات لوالدات عدد من األئمة اهلداة ،Bمذك ًّرا ببعض األعامل العظيمة
ال ّله Aوفيه
ٌ
يف هذا الشهر كالصيام والصدقة والدعاء ،ومؤكدً ا عىل أفضلية الدعاء من بني هذه

األعامل ،فهو ّ
ومشريا إىل خصائص الدعاء التي
مخ العبادة ،كام يقول رسول ال ّله.A
ً

تمُ ّيزه عىل سائر العبادات ،فهو مدرس ٌة فكري ٌة أخالقي ٌة تربوية ،ومن خالله ترتسخ مفاهيم
مشريا أنه ينبغي عند قراءة الدعاء
العقيدة وثقافة اإلسالم الصحيحة يف نفس اإلنسان.
ً
التفكر والتدبر يف معاين األلفاظ ،وليس االقتصار فقط عىل ترديدها.

وس ّلط الضوء عىل سرية وشخصية اإلمام عيل بن احلسني فقد كانت حياته جتسيدً ا

مشريا إىل أن
للقيم واملثل العليا ،واعرتف له باملكانة واملنزلة العظيمة مجهور املسلمني.
ً
ٍ
درس
أخالق اإلمام وسريته كانت جتسيدً ا لعبادته املنقطعة ل ّله تعاىل ،مؤكدً ا أهنا أفضل
نأخذه من هذه الذكرى العطرة بأن نراجع سلوكنا وتعاملنا مع من حولنا ،ليكون تعاملنا

حق حقه ،أما
عىل أساس اإلحسان ،الذي هو فوق العدل ،فالعدل أن تُعطي كل ذي ٍّ
اإلحسان فهو زيادة عىل ذلك.

الخطبة الأولى

استفتح الشيخ الصفار اخلطبة األوىل للجمعة  6شعبان 1429ﻫ ( 8أغسطس
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2008م) بفقرات من دعاء اإلمام زين العابدين Eالذي كان يدعو به يف كل يو ٍم من
أيام شهر شعبان ،ويف ليلة النصف منه ،يقول اإلمام زين العابدين Eيف هذا الدعاء:
صل عىل ٍ
«ال ّلهم ّ
حممد وآل حممد ،واعمر قلبي بطاعتك ،وال خُتزين بمعصيتك ،وارزقني

عيل من عدلك،
مواساة من قترّ ت عليه من رزقك بام ّ
عيل من فضلك ،ونرشت ّ
وسعت ّ
وأحييتني حتت ظلك ،وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان ،الذي حففته منك بالرمحة
والرضوان ،الذي كان رسول ال ّله يدأب يف صيامه وقيامه يف لياليه وأيام ،بخو ًعا لك

يف إكرامه وإعظامه ،إىل ّ
حمل محامه ،ال ّلهم فأعنا عىل االستنان بسنته فيه ،ونيل الشفاعة

لديه».

مستحرضا بذلك فضل هذا الشهر العظيم ،وما له من املكانة واملنزلة العظيمة عند
ً

ال ّله تعاىل ،فعن صفوان اجلامل قال :قال يل أبو عبد ال ّلهّ E
حث من يف ناحيتك عىل صوم
شعبان .فقلت :جعلت فداك ترى فيه شي ًئا؟ فقال :نعم .إن رسول ال ّله Aكان إذا رأى

هالل شعبان أمر مناد ًيا ُينادي يف املدينة :يا أهل يثرب إين رسول ال ّله إليكم ،أال إن شعبان
شهري فرحم ال ّله من أعانني عىل شهري»(((.

مضي ًفا :إن من أفضل األعامل يف هذا الشهر العظيم :الصيام والصدقة والدعاء.

مؤكدً ا أن الدعاء يأيت يف املرتبة األوىل من بني تلك األعامل ،فالدعاء مدرس ٌة فكري ٌة

أخالقي ٌة تربوية ،ومن خالل الدعاء ترتسخ مفاهيم العقيدة وثقافة اإلسالم الصحيحة يف
مشريا أنه ينبغي عند قراءة الدعاء التفكر والتدبر يف معاين األلفاظ ،وليس
نفس اإلنسان.
ً
االقتصار فقط عىل ترديدها.

وحول احلديث املروي عن رسول ال ّله Aأنه قال« :الدعاء ّ
مخ العبادة»((( ،أكدّ

الشيخ الص ّفار أن تشبيه الرسول للدعاء بعضو من أعضاء جسم اإلنسان وهو :املخ،
((( وسائل الشيعة .ج ،10ص ،508حديث .13976
((( المصدر نفسه .ج ،7ص ،27حديث .8615
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يدفعنا للنظر يف أمهية هذا العضو لنستقرئ عظمة الدعاء من خالل ذلك.

فاملخ له دور إدارة األعضاء األخرى يف جسم اإلنسان ،ومن خالله تقوم بقية

األعضاء بأدوارها .وكذلك الدعاء يقوم بدور التوجيه وترشيد وعي اإلنسان يف احلياة،

مبتورا.
و ُيصحح فهم اإلنسان بالدين لكي ال يكون فهمه
ً

وللمخ أفضلية عىل سائر أعضاء اجلسم ،وكذلك الدعاء له أفضلية عىل سائر

العبادات ،ولذلك رود عن الرسول األعظم Aقوله« :أفضل العبادة الدعاء»(((.

وأشار الشيخ الصفار إىل بعض اخلصائص التي تمٌ ّيز الدعاء عىل سائر العبادات،

ومنها:


َ َ َّ إْ َ َ رُ ٌّ َ
ض د اَع َر َّب ُه
النسان
الدعاء انبعاث فطري وجداين ،يقول تعاىلِ{ :إَوذا مس ِ
ُ ً يَ
من
ِيبا إِلْهِ}[سورة الزمر ،اآلية.]8 :



الدعاء مظهر للعبودية واإلقرار بقدرة ال ّله تعاىل وصفاته.



الدعاء توثيق للصلة واالنفتاح عىل ال ّله تعاىل.





َ
الدعاء يرفع معنويات اإلنسان أمام املشاكل والتحديات ،يقول تعاىل{ :أ َّمن
جُ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ اَ ُ َ َ ْ
كشِ ُف ُّ
الس َ
وء}[سورة النمل ،اآلية.]62 :
ييب المضطر إِذا دعه وي
ِ

الدعاء تكريس للمفاهيم والرتبية األخالقية.

واختتم اخلطبة بالتأكيد عىل أن اإلنسان عندما يتجه بالدعاء ل ّله تعاىل ينبغي أن يواكب

ذلك سع ًيا وعملاً باجتاه تلك احلاجة ،يقول رسول ال ّله« :Aالداعي بال عمل كالرامي
ٍ
«و ا ْع َل ْم َأ َّن
بال وتر»((( .ويف وصية لإلمام عيل Aالبنه اإلمام احلسن Aيقول فيهاَ :
ض َقدْ َأ ِذ َن َل َك فيِ الدُّ ع ِ
ا َّل ِذي بِي ِد ِه َخ َز ِائن الس و ِ
ات َو الأْ َ ْر ِ
اء َو َت َك َّف َل َل َك بِالإْ ِ َجا َب ِة َو َأ َم َر َك
َ
ُ َّماَ َ
َ
َأ ْن ت َْس َأ َل ُه لِ ُي ْعطِ َي َك َو ت َْسترَ ْ حمِ َ ُه لِيرَ ْ حمَ َ َك َو لمَ ْ يجَ ْ َع ْل َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه َم ْن يحَ ْ ُج ُب َك َعنْ ُه َو لمَ ْ ُي ْل ِج ْئ َك
((( كنز العمال .ج ،2ص ،64حديث .3134
((( وسائل الشيعة .ج ،7ص ،145حديث .8962
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ِ
ِ
يح َخ َز ِائنِ ِه بِماَ َأ ِذ َن َل َك فِ ِيه ِم ْن َم ْس َأ َلتِ ِه َف َمتَى
إِلىَ َم ْن َي ْش َف ُع َل َك إِ َل ْيهُ ..ث َّم َج َع َل فيِ َيدَ ْي َك َم َفات َ
ِ
ِ
اب نِ ْع َمتِ ِه»(((.
اس َت ْفت َْح َت بِالدُّ َعاء َأ ْب َو َ
ش ْئ َت ْ

الخطبة الثانية

ٍ
ٍ
مباركة
ذكريات
أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية أن من بركات شهر شعبان أن فيه
ٍ
عظيمة لوالدات عدد من أئمة اهلدى ،ففي الثالث منه ذكرى والدة سيد شباب أهل اجلنة
اإلمام احلسني ،Eويف الرابع ذكر والدة قمر بني هاشم أيب الفضل العباس ويف اليوم
اخلامس ذكرى والدة زين العابدين وسيد الساجدين اإلمام عيل بن احلسني  .مضي ًفا :إن

إحياء هذه الذكريات العظيمة ينبغي أن يكون باستحضار سرية هؤالء العظامء والتأيس

بأخالقهم والسري عىل هنجهم القويم.

مشريا أن جمتمعنا اعتاد االهتامم بذكريات احلزن واألمل حتى أصبح ذلك جز ًء من
ً

أيضا أن يكون هناك توازن يف
ثقافة املجتمع ،مؤكدً ا أنه مع أمهية هذا اجلانب إال أنه ينبغي ً
التعاطي مع ذكريات األئمة والقادة العظامء ،فاإلحتفاء بذكريات األفراح جز ٌء ال يتجزأ
من االقتداء واالرتباط هبم (عليهم أفضل الصالة وأزكى السالم) وقد ورد عنهم« :لنا

شيعة ينرصوننا ويفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا»(((.

وركّز يف حديثه عىل شخصية اإلمام زين العابدين حيث كانت حياته جتسيدً ا للقيم

واملثل العليا ،واعرتف له باملكانة واملنزلة العظيمة كبار علامء األمة ،فقد روى احلافظ ابن

عساكر يف تاريخ دمشق بسنده عن ابن الزبري قال :كنّا عند جابر بن عبد ال ّله األنصاري
فدخل عليه عيل بن احلسني ،فقال له جابر :كنت عند رسول ال ّله فدخل عليه احلسني،

فضمه إليه وق ّبله ،وأقعده إىل جنبه ،ثم قال« :يولد البني هذا ابن ُيقال له :عيل بن احلسني،
ّ
((( نهج البالغة من وصية له Eللحسن بن علي Eكتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين.
((( بحار األنوار .ج ،10ص.114
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إذا كان يوم القيامة نادى ٍ
مناد من بطنان العرش ليقم سيد العابدين فيقوم هو»(((.

ويقول احلافظ ،وهو اإلمام شمس الدين الذهبي (حمدّ ث العرص وخامتة احل ّفاظ

ومؤرخ اإلسالم) تويف748ﻫ ،يقول يف كتابه سري أعالم النبالء يف ترمجته لإلمام عيل بن

وحق له وال ّله ذلك ،فقد كان أهلاً لإلمامة العظمى
احلسني« :Eوكان له جاللة عجيبةّ ،
لرشفه وسؤدده وعلمه وتأهله ،وكامل عقله»(((.

مشريا إىل أن التأيس
واستحرض الشيخ الص ّفار شي ًئا من سرية هذا اإلمام العظيم،
ً

واالقتداء هبذه السرية هو حقيقة االحتفاء بذكرى والدته املباركة ،ومؤكدً ا أن صدق

العبادة ل ّله تعاىل يتمثل يف التعامل مع الناس ،فلو كان هناك من ُييسء تعامله مع اآلخرين،
ٍ
ممارسات يقوم هبا بني الناس.
فال ُيمكن أن نثق بدينه ،مهام أظهر من
وأضاف :ومما جاء يف سرية اإلمام زين العابدين أن أخالقه وتعامله مع الناس كانت
جتسيدً ا لعبادته ل ّله تعاىل ،واستشهد ببعض الشواهد من هذه السرية املباركة ،ومنا:
ٍ
بجفنة عليها حلم مشوي ،وكانت شديدة
  كان عند اإلمام ضيوف ،وجاء خادمه
احلرارة ،ومن عجلة الغالم وقعت عىل طفل لإلمام فاحرتق ومات .وما كان

حر لوجه ال ّله فإنك مل تتعمد ذلك ،ثم
من اإلمام إال أن جاء خماط ًبا الغالم :أنت ٌّ
أخذ يف جهاز ابنه ودفنه.



وكان ال يسافر إال مع ٍ
رفقة ال يعرفونه ليكون من خدّ ام الرفقة فيام حيتاجون
ُ



يعرفهم بشخصه ،ومل يعرفوا أنه اإلمام إال
وكان يتفقد بيوت الفقراء ليلاً وال ّ

إليه.

بعد وفاته.

((( ابن عساكر .تاريخ مدينة دمشق ج1415 ،54ﻫ( ،بيروت :دار الفكر) ،تحقيق :علي شيري ،ص.278
((( الذهبي .سير أعالم النبالء .ج ،4الطبعة التاسعة 1413ﻫ( ،بيروت :مؤسسة الرسالة) تحقيق :مامون
الصاغري ،ص.398
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ٍ
درس نأخذه من هذه السرية
واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن أفضل

العطرة أن نراجع سلوكنا وتعاملنا مع من هم حولنا ،ليكون تعاملنا عىل أساس اإلحسان،

حق حقه ،أما اإلحسان فهو زيادة عىل
الذي هو فوق العدل ،فالعدل أن تُعطي كل ذي ٍّ

َّ هّ َ َ ْ ُ ُ ْ
ْ ُ ْ ىَ َ َ ْ ىَ َ ْ َ ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ان ِإَويتاء ذِي القرب وينه ع ِن الفحشاء
اإلحس ِ
ذلك ،يقول تعاىل{ :إِن الل يأمر بِالعد ِل و ِ
َ ْ ُ َ َ بْ َ يْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َ
غ يعِظكم لعل
ك ْم تَذك ُرون}[سورة النحل ،اآلية.]90 :
والمنك ِر وال ِ

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

الدور املسؤول يف زمن االنتظار
خطبة الجمعة بتاريخ 13شعبان 1429ﻫ

ٍ
لدور مسؤول يف زمن انتظار املهدي املوعود،
دعا سامحة الشيخ حسن الصفار

مشريا إىل ثالث مسؤوليات رئيسة :التزام اإلنسان خط العدل واالستقامة ،ليكون مؤهلاً
ً

للمشاركة يف حركة اإلصالح املوعود؛ املسامهة يف إعداد األمة واملجتمع للقيام بحركة
اإلصالح؛ نرش ثقافة التطلع للعدل ورفض الظلم عىل مستوى العامل .منتقدً ا تلك الثقافة

التي تدعو لالتكالية وتأجيل مسؤولية التغيري حلني ظهور اإلمام املهدي .Pوأكد أنه ال
تكاد ختلو ثقافة من ثقافات املجتمعات البرشية من التطلع إىل ٍ
عهد يسود فيه العدل بني
الناس ،وينحرس فيه الظلم واجلور .مضي ًفا :إن هذا الشعور النفيس والتطلع اإلنساين

قوي األمل ويمنح
يحُ قق غايتنيُ :يعزز رفض اإلنسان للظلم حتى وإن ساد الدنيا؛ و ُي ّ
الثقة.

ويف سياق آخر حتدث الشيخ الصفار عن فضل ليلة النصف من شهر شعبان ،مؤكدً ا

أن املسلمني مجي ًعا أمجعوا عىل فضل هذه الليلة ومكانتها العظيمة .وحول االحتفاء هبذه
الليلة ومراسيم البهجة والرسور ،أكد عىل رضورة االلتفات إىل نقطتني مهمتني :أن ُيمثل

هذا االحتفاء الوجه املرشق ألتباع أهل البيت ،Bوملناسباهتم العظيمة ،بأن ُيوضع حدّ

تشوه صفو هذه الليلة املباركة؛ وثان ًيا استثامر هذه الليلة
لتلك املامرسات السلبية التي ّ
بإحيائها بالعبادة ،والتوجه إىل ال ّله تعاىل ،ودعا لتفعيل دور املساجد للقيام بربنامج
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عبادي كام هو حال ليلة القدر.

الخطبة الأولى

أكد الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  13شعبان 1429ﻫ ( 15أغسطس
2008م) أنه ال تكاد ختلو ثقافة من ثقافات املجتمعات البرشية من التطلع إىل ٍ
عهد يسود
فيه العدل بني الناس ،وينحرس فيه الظلم واجلور ،وتعتقد املجتمعات الدينية كاليهود

مصلحا إهل ًيا يتحقق عىل يديه ذلك.
واملسيحيني واملسلمني أن هناك
ً

مسيحا من ولد داود النبي إلنقاذهم،
فاليهود يعتقدون أن ال ّله تعاىل سريسل
ً

وسيقيم هلم اململكة املوعودة التي يسود فيها العدل والسالم .كام أن املسيحيني يعتقدون

بأن يسوع هو املسيح املوعود ،وأنه سوف يأيت و ُيقيم مملكة ال ّله عىل األرض ل ُيخ ّلص
العامل من الظلم واجلور والرشور.

ٍ
ويعتقد املسلمون ،إال من ّ
ٍ
ومنقذ من ذرية رسول ال ّله من
مصلح
شذ منهم ،بظهور

ولد فاطمة الزهراء هو املهدي املنتظر ،فقد ورد عن الرسول األعظم أنه قال« :املهدي من

عرتيت من ولد فاطمة»((( .وخيتلفون يف بعض التفاصيل ،فهل هو من ُولد اإلمام احلسن
أو من ُولد اإلمام احلسنيE؟ وهل ُولدَ وغاب ،كام يعتقد شيعة أهل البيت ،Bأم ال،
كام بقية املسلمني من املذاهب األخرى؟

وأضاف :حتى الثقافات املادية مل ختل من احلديث عن التطلع لعهد العدل والسالم،

فاملادية اجلدلية (املاركسية) التي فسرّ ت التاريخ عىل أساس التناقضات ،آمنت بيوم
موعود تصفى فيه كل تلك التناقضات ويسود فيه الوئام.
مشريا أن هذه االعتقادات تدل عىل أرضية وجدانية لفكرة ظهور املنقذ عند ابناء
ً

البرش ،وعىل وجود تطلع إنساين لسيادة العدل والسالم ،مؤكدً ا أن هذا الشعور النفيس
((( سنن أبي داود .ج ،2ص ،310حديث .4284
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والتطلع اإلنساين يحُ قق غايتني:

األوىلُ :يعزز رفض اإلنسان للظلم حتى وإن ساد الدنيا.
قوي األمل ويمنح الثقة.
الثانيةُ :ي ّ

وبينّ الشيخ الصفار أن املسلمني يستقون ثقافتهم هبذه القضية (املهدي املنتظر) من
خالل األحاديث املتواترة عن رسول ال ّله ،Aالتي تؤكد عىل هذه احلقيقة ،فعنه أنه قال:
«لو مل يبق من الدهر إال يو ٌم ،لبعث ال ّله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كام ملئت

(((
مشريا أن أكثر من ( )23عا ًملا من كبار علامء السنة صححوا هذه األحاديث
جورا» ً ،
ً

واحتجوا هبا ،ومن أواخرهم الشيخ عبد العزيز بن باز ،مفتي اململكة السابق ،والشيخ

حممد نارص الدين األلباين.

وعن الدور املطلوب يف زمن الغيبة وزمن انتظار ظهور اإلمام املهدي Pأكد الشيخ

حتمل اإلنسان املؤمن مسؤولية كربى ،فقد ورد عن اإلمام
الص ّفار أن النصوص الواردة ّ

رسه أن يكون من اصحاب القائم فلينتظر ،وليعمل بالورع،
الصادق Eأنه قال« :من ّ
وحماسن األخالق ،وهو منتظر ،فإن مات وقام القائم بعده كان له من األجر مثل أجر
من أدركه ،فجدّ وا وانتظروا»((( .مبينًا أن هذه الرواية تؤكد عىل رضورة التزام الورع
واجتناب الظلم ،والعمل بمحاسن األخالق ،وحتمل املسؤولية االجتامعية يف زمن الغيبة

دور إجيايب يقوم به ،بخالف تلك القناعات
الكربى .بمعنى أن يكون لإلنسان املؤمن ٌ
التي تدعو للتواكل وتأجيل مسؤولية التغيري حلني ظهور اإلمام املهدي .Pوتزيد بعض
الفئات عىل ذلك بأهنا ترى أنه من اخلطأ مقاومة الفساد والظلم يف زمن الغيبة ،بحجة أن

ذلك يؤخر ظهور اإلمام املهدي ،Pإذ إن األحاديث والروايات تؤكد أنه سيظهر بعد

وجورا.
ً
أن تمُ لئ األرض ظلماً

((( سنن أبي داود .ج ،2ص ،310حديث .4283
((( بحار األنوار .ج ،52ص.140
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وع ّلق الشيخ الص ّفار عىل هذه الفئات بأهنا تنحرف هبذه العقيدة وهذا التطلع اإليامين

واإلنساين ،مؤكدً ا أن هذا التوجه يتناقض مع تعاليم اإلسالم التي تدعو لألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وتدعو لرفض الظلم ،ومقاومة العدوان.

وأشار الشيخ الصفار إىل ثالث مسؤوليات ،أكد أهنا تمُ ّثل معنى االنتظار الصحيح

لظهور اإلمام املهدي:P

اً
أول :التزام اإلنسان خط العدل واالستقامة ،ليكون مؤهلاً للمشاركة يف حركة

اإلصالح املوعود.

ثانيا :املسامهة يف إعداد األمة واملجتمع للقيام بحركة اإلصالح.
ً

ثالثًا :نرش ثقافة التطلع للعدل ورفض الظلم عىل مستوى العامل.

خمتتماً اخلطبة بالتأكيد عىل أن هذا الدور الكبري هو املطلوب ممن يؤمنون بعقيدة
االنتظار لظهور اإلمام املهدي املنتظر Pألهنم بذلك يحُ ققون الغاية التي من أجلها

انتظارا للفرج املوعود الذي
شاءت حكمة ال ّله تعاىل أن يعيش املؤمنون يف زمن الغيبة
ً
أراده ال ّله تعاىل أن يتحقق عىل يدي قائم آل حممد (صلوات ال ّله وسالمه عليه وعىل آبائه

الطاهرين).

الخطبة الثانية

حتدث الشيخ الصفار عن فضل ليلة النصف من شهر شعبان ،التي تُصادف ميالد

منقذ البرشية ،قائم آل حممد ،اإلمام املهدي املنتظر ،Pكام يعتقد بذلك شيعة أهل
مشريا
البيت ،Bمؤكدً ا أن املسلمني مجي ًعا أمجعوا عىل فضل هذه الليلة ومكانتها العظيمةً .
إىل رأي ابن تيمية حول ليلة النصف من شعبان ،حيث ذكر يف فضلها :أما ليلة النصف
فقد روي يف فضلها أحاديث وآثار ،ونقل عن طائفة من السلف أهنم كانوا ُيص ّلون فيها،
فصالة الرجل فيها وحده قد تقدّ مه فيه سلف وله فيه حجة ،فال ُينكر مثل هذا .كذا ورد
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وأضاف الشيخ الصفار :وقد صحح األلباين بعض الروايات الواردة يف فضلها

وفضل العبادة فيها يف كتابه (صحيح ابن ماجة) ،وقد ورد عن أم املؤمنني عائشة عنه« :أن

ال ّله يطلع عىل عباده يف ليلة النصف من شعبان ،فيغفر للمستغفرين ،ويرحم املسرتمحني،
ويؤخر أهل احلقد كام هم فيه»(((.

أما يف ثقافة شيعة أهل البيت فليلة النصف من شعبان هلا خصوصيتها ،فهي تُصادف

ميالد اإلمام املهدي املنتظر ،Pوحيتفي فيها أتباع مذهب أهل البيت بمظاهر من البهجة
والرسور التي ال يقومون بمثلها إال فيها ،ويف ليلة النصف من شهر رمضان.

وحول هذه االحتفاالت ومراسيم البهجة والرسور بليلة النصف من شعبان ،أكد

الشيخ الصفار عىل رضورة االلتفات إىل نقطتني مهمتني:

األوىل :أن ُيمثل هذا االحتفاء الوجه املرشق ألتباع أهل البيت ،Bوملناسباهتم

يشوه هذه املناسبة من أمثال املامرسات
العظيمة ،مما يؤكد عىل رضورة منع حدوث ما ّ
السلبية التي يقوم هبا بعض الشباب الذين ينقصهم الوعي بأمهية هذه املناسبات،

ورضورة إبدائها بأجىل صورها.

ودعا الشيخ الصفار إىل حتمل مسؤولية الوقوف أمام هذه املامرسات السلبية ،بالتي

هي أحسن ،عرب النصح واإلرشاد ،ومن خالل التعاون مع اجلهات الرسمية .مشيدً ا

باجلهود التي بذهلا الشباب الطيبون خالل العام املايض للحدّ من هذه املامرسات،

ُشوه إحياء هذه
وداف ًعا باجتاه املزيد من اإلرصار حتى تنتهي كل املظاهر السلبية التي ت ّ

املناسبات.

الثانية :استثامر هذه اليلة بإحيائها بالعبادة ،والتوجه إىل ال ّله تعاىل ،فقد ورد عن

أئمة أهل البيت Bما يؤكد عظمة هذه الليلة وفضلها من بني ليايل السنة ،فعن اإلمام
((( كنز العمال .ج ،3ص ،464حديث.7450
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الصادق Eأنه قال« :سئل الباقر Eعن فضل ليلة النصف من شعبان؟ فقال :هي أفضل
ٍ
ليلة بعد ليلة القدر ،فيها يمنح ال ّله تعاىل العباد فضله ،ويغفر هلم بمنه ،فاجتهدوا يف القربة
إىل ال ّله فيها ،فإهنا ليلة آىل ال ّله عىل نفسه أن ال يرد سائلاً له فيها ما مل يسأل معصية»(((.

وعن زيد بن عيل الشهيد قال :كان عيل بن احلسني Eجيمعنا مجي ًعا ليلة النصف من

شعبان ،ثم يجُ زئ الليل أجزاء ثالثة ،ف ُيصليّ بنا جز ًء ،ثم يدعو فنؤمن عىل دعائه ،ثم
يستغفر ال ّله ونستغفره ،ونسأله اجلنة حتى ينفجر الفجر»((( .وروي أن أمري املؤمنني Eمل

يكن ينام فيها حمي ًيا لعبادة ال ّله بالصالة والدعاء وتالوة القرآن.

واستعرض بعض األعامل العبادية املنصوص عليها يف هذه الليلة املباركة ،وأمهها:

صالة جعفر الط ّيار ،ودعاء كميل ،وزيارة اإلمام احلسني .Eوبالطبع فإن لتالوة القرآن
كبريا.
والصدقة والغسل يف هذه الليلة فضلاً عظيماً  ،وثوا ًبا ً

ودعا الشيخ الصفار يف ختام اخلطبة إىل س ّن سنة حسنة يف هذه اليلة العظيمة ،بأن

يحُ يي الناس ليلة النصف من شعبان بالعبادة والدعاء يف املساجد ،كام هي العادة يف ليلة

كبريا يف احرتام أبناء املجتمع هلذه الليلة،
القدر ،مؤكدً ا أن هذه الربامج العبادية تُعطي ً
أثرا ً
ليلة قد يستغلها البعض ملامرسات سلبية ،إىل ٍ
ومن شأهنا أن تحُ وهلا من ٍ
ليلة ذات تقديس
ّ
أكرب ،جيعل اجلميع يعيش فيها بأجواء روحية خاصة ،مما ُيضفي عىل الليلة حرمة ،وبذلك
جيا بني البهجة والفرحة
تنتفي كل املظاهر السلبية منها ،ف ُيحقق أتباع أهل البيت Bفيها مز ً
والتهجد والدعاء.
والرسور ،وبني التوجه ل ّله تعاىل واخلضوع له بالعبادة
ّ
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( وسائل الشيعة .ج ،8ص ،107حديث .10183
((( المصدر نفسه .ص ،110حديث .10192

شخصية اإلنسان بني االستقاللية والذوبان
خطبة الجمعة بتاريخ  21شعبان 1429ﻫ

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار أن اإلسالم حيفظ لإلنسان استقالليته يف قراراته

وخمتلف شؤون حياته ،وذلك من خالل عدة أمور :غرس روح املسؤولية يف اإلنسان عن

أعامله وترصفاته ،اإلقرار الترشيعي بحرية واستقاللية اإلنسان يف مجيع شؤونه وأموره
الفكرية والعملية ،حتصني اإلنسان من اخلضوع للتأثريات السلبية ،واالهتامم بالشأن

مستنكرا عىل أولئك الذين يقبلون العيش
االجتامعي والتفاعل اإلجيايب مع املحيط.
ً
بشخصيات مسحوقة ،وكذلك املجتمعات والبيئات التي تسحق شخصيات أبنائها يف

خمتلف املجاالت :السياسية والدينية والعائلية واالجتامعية .مؤكدً ا أن هذه احلالة تتناىف مع

قوة الشخصية وبناء الذات لكي ُيطلق اإلنسان
التعاليم اإلسالمية التي تُريب اإلنسان عىل ّ
العنان إلبداعاته ف ُيحقق وجوده يف احلياة من خالل إنجازاته وعطائه .ودعا للرجوع إىل

ٍ
قوة الشخصية ،وتبني
آيات القرآن الكريم وقراءهتا
بوعي وتأمل ،فهي تزرع يف اإلنسان ّ
منه إنسانًا فاعلاً له أثره يف احلياة.
ٍ
سياق آخر أكد أن األزمات التي تعيشها املجتمعات إنام هي نتيجة لذنوب
ويف

مشريا إىل أن املجتمعات بحسب وعيها ختتلف يف أسلوب مواجهتها
ُيامرسها املجتمع،
ً
وتعاملها مع هذه األزمات ،فاملتقدمة منها تواجه هذه األزمات بمراجعة الواقع والسعي

مشج ًعا عىل
باجتاه تغيريه ،أما املتخلفة منها فتسرتسل فيه رغم أهنا تتذمر منه وتسنكره.
ّ
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رضورة أن يكون يف املجتمع مراكز دراسات وأبحاث من أجل رصد الظواهر السلبية

لتحليلها ومعاجلتها.

وأوضح أن اإلسالم إنام يؤكد عىل االستغفار من أجل دفع هذه األزمات ،واملطلوب

توجه نفيس ون ّية صادقة ،وإال فإن جمرد التل ّفظ باالستغفار
أن يكون االستغفار كاش ًفا عن ّ
ال يحُ قق اهلدف منه.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  21شعبان 1429ﻫ ( 22أغسطس

2008م) أن اإلنسان يف عالقته مع حميطه قد يقع يف حالة إفراط أو تفريط ،فقد يعيش
حالة من األنانية ،أو العزلة ،أو التعايل ،وقد يعيش حالة من الذوبان واالنسحاق بحيث

يفقد شخصيته ،وتضمر إبداعاته.

مضي ًفا :إن كال احلالتني خطأ ،مؤكدً ا أن الصحيح هو أن يعيش اإلنسان التوازن

واالستقامة ،بأن يتفاعل مع حميطه ،ويف الوقت ذاته حيفظ شخصيته املستقلة يف اإلطار

الصحيح.

وأوضح أن اإلسالم يؤكد عىل اإلنسان أن ُيامرس دوره االجتامعي مع حفظ

مشريا إىل عدة أمور يتضح من خالهلا هذا التأكيد اإلسالمي:
استقالليته الشخصية،
ً

األمر األول :غرس روح املسؤولية يف اإلنسان عن أعامله وترصفاته ،فهو املسؤول

األول عن قراراته ،وبالتايل هو الذي سيجني نتيجة تلك القرارات والترصفات يف اجلانب
اإلجيايب أم السلبي ،وهذا ما تؤكده آيات القرآن الكريم يف ٍ
كثري من املواضع ،يقول تعاىل:

جُ َ ُ َ َّ ْ َ َ ُ َ ىَّ لُ ُّ َ ْ
َ ْ َ َ ْ لُ ُّ َ ْ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ
{يوم تأ يِت ك نف ٍس تادِل عن نفسِها وتوف ك نف ٍس ما ع ِملت وهم ال يظلمون}[سورة
َ َّ َ ْ
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ رُ ُّ ُ
ضكم َّمن ضل إِذا اه َت َد ْي ُت ْم
النحل ،اآلية{ ،]111 :يا أيها الِين آمنوا عليكم أنفسكم ال ي
ىَ هّ َ ْ ُ ُ ْ مَ ً َ ُ َ ّ ُ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ
ُ ُ
جعكم جِيعا فينبِئكم بِما ك
نت ْم تع َملون}[سورة املائدة ،اآليةَ { ،]105 :وق ِفوه ْم
إِل اللِ مر ِ
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ْ
َّ ُ َّ ْ ُ ُ َ
ون}[سورة الصافات ،اآليةَ { ،]24 :ف َمن َي ْع َم ْل مِثْ َق َال َذ َّر ٍة َخ رْ ً
إِنهم مسئول
يا يَ َرهُ * َو َمن َي ْع َمل
مِثْ َق َال َذ َّر ٍة رَ ًّ
أيضا أنه لن ينفع
شا يَ َرهُ}[سورة الزلزلة ،اآليتان .]8-7 :واآليات القرآنية تؤكد ً
ْ
اإلنسان أحدٌ يف ذلك اليوم العصيب حتى أقرب الناس إليه ،يقول تعاىل{ :يَ ْو َم يَفِ ُّر ال َم ْر ُء
ُّْ ْ ََْ َ ٌْ ُ ْ
لُ ّ ْ
م ِْن أَخِيهِ * َوأُ ّ ِمهِ َوأَبيهِ * َو َصاح َِبتِهِ َو َ
ل
ئ مِنهم يومئ ِ ٍذ شأن يغن ِيهِ}[سورة عبس،
*
ه
ي
ن
ب
ِ
ِك ام ِر ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ذَّ
ذَّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اب َو َت َق َّط َع ْ
ِين َّات َب ُعوا َو َرأ ُوا ال َع َذ َ
ِين اتُّب ُعوا م َِن ال َ
اآليات ،]37-34 :ويقول تعاىل{ :إذ َتبرََّأ ال َ
ت
ِ
ِ
به ُم األَ ْس َب ُ
اب}[سورة البقرة ،اآلية.]166 :
ِِ

األمر الثاين :اإلقرار الترشيعي بحرية واستقاللية اإلنسان ،يف مجيع شؤونه وأموره

َ
ال إ ْك َراهَ ف ّ
ادل
وأيضا
ِين}[سورة البقرة ،اآلية]256 :؛
الدينية والفكرية ،يقول تعاىل{ :
ً
يِ
ِ
ِ

املامرسات العملية ،ففي احلديث املروي عن رسول ال ّله« :Aالناس مس ّلطون عىل
أنفسهم وأمواهلم»(((.

ويف هذا الصدد أكد الشيخ الصفار أنه ال حيق ألحد أن ُيصادر حرية اآلخر مهام

كانت موقعيته ،فاحلاكم ال حيق له أن جيرب الشعب عىل أمر ال يرتضونه إال بام يحُ قق النظام
والقانون يف البالد ،وكذلك العامل ال حيق له أن جيرب الناس عىل توجه معني.

كام أن األب ال حيق له أن جيرب أوالده عىل أمر ال يرون فيه مصلحتهم ،حتى فيام

يتعلق بأمر الزواج مثلاً  ،فإن من حق الولد أن ُيقرر ذلك بقناعته ،حتى وإن تعارضت مع

قناعات أبيه ،فعن أيب يعفور قال :قلت أليب عبد ال ّله :Eإين أريد أن أتزوج امرأة ،وإن

أبوي أرادا غريها ،فقال :تزوج التي هويت ،ودع التي هيوى أبواك(((.
ّ

مشريا إىل رأي السيد اخلوئي الذي يقول فيه« :مل ينهض دليل عىل وجوب إطاعة
ً

الوالدين عىل سبيل اإلطالق عىل حد إطاعة العبد لسيده ،نعم جتب املعارشة احلسنة

واملصاحبة باملعروف عىل ما نطقت به اآلية املباركة ،فال جيوز العداء واإليذاء ،وأما
((( بحار األنوار .ج ،52ص.273
((( الكافي .ج ،5ص.401
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الوجوب والتحريم بمجرد األمر والنهي فض ً
ال عن لزوم اإلستيذان يف كافة األفعال،

وإن مل يرتتب عىل تركه اإليذاء خصوص ًا لو صدر من غري اطالع منهام أصالً ،فهو عار

عن الدليل.

أجل قد ورد يف بعض النصوص أنه إن أمراك أن خترج من أهلك ومالك فافعل،

ولكن أحد ًا ال يسرتيب يف أن هذا حكم أخالقي ،وليس بتكليف رشعي كام هو واضح
جد ًا»(((.

وكذلك احلال بالنسبة للزوج فال حيق له أن جيرب زوجته عىل ٍ
أمر ال ترتضيه وال أن
ٍ
ابتزاز لزوجاهتم
يترصف يف أمواهلا بدون رضاها ،مؤكدً ا أن ما يقوم به بعض األزواج من

والتحكم يف أمواهل ّن هو حرا ٌم رش ًعا ،وال حيق للزوج مطالبة زوجته إال يف حدود احلقوق
الرشعية التي تتمثل يف إطاعته يف الفراش ،وأن ال خترج من بيته إال بإذنه عىل تفصيل

فقهي يف األمر الثاين.

األمر الثالث :حتصني اإلنسان من اخلضوع للتأثريات السلبية ،يقول تعاىلِ{ :إَون
َ
ُّ ْ
َ َ َ َ ىلَ َ ُ رْ
ً َّ
ْ َلاَ ُ
َ َ
ادلن َيا َم ْع ُروفا َواتب ِ ْع
ش َك يِب َما ليْ َس لك بِهِ عِل ٌم ف ت ِط ْع ُه َما َو َصاحِبْ ُه َما يِف
جاهداك ع أن ت ِ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ َ
ُ َ َ
ُ
َ َ َ ْ ََ َ
َ ْ
ُ َّ
ج ُعك ْم فأن ّب ِ ُئكم ب ِ َما ك
نت ْم ت ْع َملون}[سورة لقامن ،اآلية.]15 :
سبِيل من أناب إ ِ يََّل ثم إ ِ يََّل مر ِ

األمر الرابع :االهتامم بالشأن االجتامعي والتفاعل اإلجيايب مع املحيط.

وأشار الشيخ الص ّفار أن البعض من الناس يتقبل أن يعيش مسحوق الشخصية،

مما حيرمه من أن ُيامرس حقه الطبيعي يف احلياة والتفاعل معها .مؤكدً ا أن بعض البيئات
تكون أرضيتها مهيئة هلذه احلالة فتكون شخصيات الناس فيها مسحوقة يف خمتلف
جوانب احلياة ،ففي اجلانب السيايس يرتبع بعض املستبدين ل ُيامرسوا االستبداد والقهر

للشعوب ،ويف اجلانب الديني تربز نامذج من الشخصيات التي تسحق إرادة الناس فال

حيق ألحد االعرتاض وال النقاش وال السؤال ،والعامل مطاع عىل كل حال ،يف حني أن
((( السيد أبو القاسم الخوئي .مستند العروة الوثقى ،كتاب الصالة ج 8ص.106
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نموذجا للخلق الرفيع،
هذا ليس من خلق النبي األكرم Aوال األئمة Bحيث كانوا
ً

وكانوا ُيتيحون للناس فرصة النقاش واحلوار ،وقد يصل األمر للجدال ،وهذا ما أقره

َْ
ىَ هّ
َ ْ َ َ هّ َ ْ َ َّ جُ َ ُ َ
َْ
ج َها َوتش َت يِك إِل الل
القرآن الكريم ،يقول تعاىل{ :قد س ِمع الل قول ال يِت تادِلك يِف زو ِ
َ هّ
او َر ُك َما إ َّن هّ َ
يع بَ ِص ٌ
الل َس ِم ٌ
الل ي َ ْس َم ُع حَتَ ُ
ري}[سورة املجادلة ،اآلية .]1 :ويف املحيط العائيل يعيش
و
ِ

أفراد األرسة مسحوقي الشخصية ،سوا ًء من األب أو األم أو األخوة الكبار .وكذلك

املحيط االجتامعي قد ُيك ّبل أفراده بمجموعة من األعراف والتقاليد التي يقف معها
البعض مكتويف األيدي ،يئنّوا منها ،ويستسلمون هلا.

مضي ًفا :إن اإلنسان الذي يعيش يف مثل هذه البيئة ال ُيؤمل منه تقدم وال إبداع ،إن

مل يحُ قق استقالليته لشخصيته ،ويثق بذاته ،ويعيش متوازنًا يف حياته ،فيبني لنفسه آرا ًء
يكون مقتن ًعا هبا ،ويعرف كيف ُيطبقها عمل ًيا يف حياته.
وأكد أن جمتمعنا قد ر ّبى أبناءه عىل ضعف الشخصية ،مما أنتج حالة من الذوبان
واالنسحاق بحيث ال يستطيع إنسان هذا املجتمع أن يدافع عن حقه أمام أي ٍ
جهة،
ُ
وليس من مربر سوى أن هذا اإلنسان يعيش مسحوق الشخصية ،وليس له أي استقاللية
بذاته وال بقراراته وآرائه.

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل الرجوع إىل آيات القرآن الكريم وقراءهتا

ٍ
قوة الشخصية ،وتبني منه إنسانًا فاعلاً له أثره يف
بوعي وتأمل ،فهي تزرع يف اإلنسان ّ
احلياة.

الخطبة الثانية

أشار الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية أن الذنوب نوعان :فردية يقوم هبا األفراد يف

أوضاعهم الشخصية ،وهناك ذنوب تُصبح ظاهرة ُيامرسها طبقة واسعة من املجتمع.

تنوعها توجب عقوبة ال ّله تعاىل ،سوا ًء يف اآلخرة عرب
مؤكدً ا أن هذه الذنوب عىل ّ

العذاب والنار ،أو يف الدنيا من خالل األزمات واملشاكل التي يبتيل هبا املجتمع.
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موضحا أن املجتمعات البرشية ال ختلو من وجود اخللل واالنحرافات ،إال أن
ً

املجتمعات ختتلف من حيث تعاملها مع أوضاعها ،بحسب وعي تلك املجتمعات.

فاملجتمعات املتقدمة تعيش واق ًعا واع ًيا يف تعاملها مع أوضاعها ،بأهنا تهُ يء خمتلف

الوسائل والسبل للوقوف أمام األوضاع السلبية ،فهناك وسائل اإلعالم التي ّتوجه قنواهتا

باجتاه أي ظاهرة سلبية ومالحقتها ،ويوجد يف تلك املجتمعات مراكز دراسات وأبحاث
تدرس الظواهر التي تطرأ عىل املجتمع وتُشبعها دراس ًة وحتليلاً  ،وهناك املؤسسات
الترشيعية السياسية والدينية ،وفوق ذلك كله فإنسان تلك املجتمعات لديه إرادة وقابلية

للتغيري ،فاملرونة التي يتسمون هبا جتعلهم قادرين عىل جتاوز أي خطأ يطرأ يف املجتمع.

أما املجتمعات املتخلفة ،فإضاف ًة لكوهنا تفتقر لتلك الوسائل املهمة من إعال ٍم ناجح،

ومراكز دراسات وأبحاث ومؤسسات ترشيعية مؤهلة ،فإن إنسان هذه املجتمعات
ليس لديه قابلية مناسبة للتغيري ،إذ إن الناس رغم تذ ّمرهم من الواقع املعيش ،إال أهنم

قدر حمتوم ال ُيمكن جتاوزه أو تغيريه.
يسرتسلون فيه وكأنه ٌ

وأكد الشيخ الص ّفار أن جمتمعاتنا ولألسف بحاجة ماسة إىل دفعة قو ّية باجتاه التقدم،

فوجود مراكز للدراسات واألبحاث لرصد الظواهر يف املجتمع ،وإشباعها بالبحث

والتحليل أصبح حاجة ملحة ،إضاف ًة إىل رضورة أن يتحىل الناس باجلرأة يف نقد هذه
مستنكرا عىل أولئك الذي خيشون االنتقاد
الظواهر السلبية التي بدأت تنترش يف املجتمع،
ً

بمربر ظهور معائب املجتمع لآلخرين ،مبينًا أن األمر مل يعد خف ًيا عىل أحد ،فام عاد العرص

كالسابق.

وأوضح أن التعاليم الدينية ّتوجه اإلنسان لبعض املامرسات التي من خالهلا يدفع

ال ّله تعاىل العذاب عن املجتمع ،ومن أبرز تلك املامرسات (االستغفار) ،مؤكدً ا أن

توجه نفيس ون ّية صادقة ،وإال فإن جمرد التل ّفظ
املطلوب أن يكون االستغفار كاش ًفا عن ّ
باالستغفار ال يحُ قق اهلدف منه.
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مستعرضا مجل ًة من اآليات الكريمة واألحاديث والروايات الرشيفة التي حتث عىل
ً

الل جَي ِد هّ َ
وءا أَ ْو َي ْظل ِْم َن ْف َس ُه ُث َّم ي َ ْس َت ْغفِر هّ َ
الل َغ ُف ً
االستغفار ،يقول تعاىلَ { :و َمن َي ْع َم ْل ُس ً
ورا
ِ
ِ
الل ُم َع ّذ َِب ُهمْ
الل يِلُ َع ّذ َِب ُه ْم َوأَ َ
نت فِيه ْم َو َما اَك َن هّ ُ
ِيما} [سورة النساء ،اآليةَ { ،]110 :و َما اَك َن هّ ُ
َّرح ً
ِ
ْ
َ
َو ُه ْم ي َ ْس َتغفِ ُرون}[سورة األنفال ،اآلية .]33 :وعن الرسول األعظم Aأنه قال« :ادفعوا

أبواب الباليا باالستغفار»((( ،وقال« :Aخري الدعاء االستغفار»((( ،وقال« :Aخري

العبادة االستغفار»((( .وقال« :Aإن ال ّله تعاىل يعفوا للمذنبني إال من ُيريد أن ال ُيغفر

له» ،قيل :يا رسول ال ّله ومن الذي يريد أن ال يغفر له؟ قال« :Aمن ال يستغفر»(((.
وقال« :Aخري االستغفار عند ال ّله اإلقالع والندم»((( .وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب Eأنه قال« :تع ّطروا باالستغفار ،ال تفضحنكم روايح الذنوب»(((.

وتأكيدً ا عىل أن االستغفار ممارسة وسلوك وعمل ،وليس جمرد ألفاظ ،أورد الشيخ

الص ّفار هذه الرواية :شكى أعرايب إىل اإلمام عيل شدّ ة حلقته وضي ًقا يف املال وكثرة العيال.
اَ

َ

ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
ك ْم إنَّ ُه ك َن غ َّف ً
ارا *
عز وجل يقول{ :استغفِروا رب
فقال :عليك باالستغفار فإن ال ّله ّ
ِ

َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ
ك ْم َج َّنات َو َي ْ
َّ َ َ َ ْ ُ ّ ْ َ ً
ُْ
ج َعل
ال وبنِني ويجعل ل
ٍ
يرس ِِل السماء عليكم مِدرارا * ويمدِدكم بِأمو ٍ
َّ ُ
ك ْم َأنْ َه ً
ّ
فرجا
ه
ل
ال
استغفرت
إين
إليه:
فعاد
.
]12-10
اآليات:
نوح،
[سورة
}
ا
ار
ل
كثريا وما أرى ً
ً

مما أنا فيه؟ قال :لع ّلك ال تحُ سن أن تستغفر؟ قال :ع ّلمني .قال :أخلص ن ّيتك ،وأطع
ر ّبك(((.

وأكد يف ختام اخلطبة أن الذي يستغفر ال ّله تعاىل وليس لديه عزيمة ونية صادقة

((( مستدرك الوسائل .ج ،5ص ،318حديث .5980
((( كنز العمال .ج ،1ص ،478حديث.2085
((( الكافي .ج ،2ص.517
((( مستدرك الوسائل .ج ،12ص ،122حديث .13685
((( تنبيه الخاطر .ج ،2ص.132
((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،70حديث .21007
((( كنز العمال .ج ،2ص ،258حديث .3966

320

شخصية اإلنسان بين االستقاللية والذوبان

يف ترك الذنوب ،فإنام ُيضيف إىل ذنوبه ذن ًبا آخر ،فقد جاء عن اإلمام عيل Eأنه قال:

«االستغفار مع االرصار ذنوب جمددة»((( ،وقال اإلمام الرضا« :Eاملستغفر من ذنب

ويفعله كاملستهزئ بربه»(((.

((( بحار األنوار .ج ،75ص.63
((( الكافي .ج ،2ص.504

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

استقبال شهر رمضان

خطبة الجمعة بتاريخ  27شعبان 1429ﻫ

دعا سامحة الشيخ حسن الص ّفار يف آخر مجعة من شهر شعبان للتهيؤ لشهر رمضان

املبارك ،لالستفادة القصوى من خرياته وبركاته ،مؤكدً ا أن ذلك يستلزم االلتفات إىل قيمة
وتعرف خصائصه العظيمة ،فمعرفة اإلنسان بذلك تؤهله لكسب أكرب الفائدة
هذا الشهر ّ

من هذا الشهر ،وأكد أن إحياء اإلنسان لذاته بعظمة شهر رمضان وقدسيته ومكانته هلا
دور كبري يف هتيئة النفس هلذا الشهر الكريم .وأكد أن شهر رمضان من أهم املحطات عىل
ٌ
الصعيد الزمني اهلدف ،منها :أن يتذكر اإلنسان البعد الذي قد يكون غائ ًبا عن اهتامماته
باملستوى املطلوب ،وهو البعد الروحي والقيمي ،إذ إن انغامس إنسان هذا العرص يف

املصالح املادية له أثره الكبري يف تقليص االهتامم باجلانب الروحي عند اإلنسان.

وأشار إىل أن النصوص الدينية ُتبينّ الكثري من اخلصائص العظيمة لشهر رمضان،
وأبرزها :غفران الذنوب ،والعتق من النار ،ومضاعفة ثواب األعامل .مضي ًفا :إن شهر

رمضان فرصة كبرية ألن ُي ّسلم اإلنسان نفسه ل ّله تعاىل ليعود نق ًيا من كل الشوائب ،وهذه
من أعظم بركات هذا الشهر الفضيل.

الخطبة الأولى

بدأ سامحة الشيخ الص ّفار خطبة اجلمعة  27شعبان 1429ﻫ ( 29أغسطس
ٍ
تساؤل مهم ،وهو :ماذا يعني ذكر ال ّله سبحانه وتعاىل بالنسبة لإلنسان؟
2008م) بطرح
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ويف إجابته أكد أن ذكر ال ّله تعاىل يعني استحضار القيم اإلهلية ،واستحضار اجلانب األهم
يف شخصية اإلنسان وهو البعد املعنوي الروحي .وأن ذكر ال ّله يعني حضور الشعور

واجب عليه
باملسؤولية يف نفس اإلنسان ،بأن هناك جه ًة هلا األمر والنهي عليه ،وأنه
ٌ

إطاعتها ،واخلضوع هلا ،وأنه سيقف يو ًما للحساب بني يدي هذه اجلهة ،أي بني يدي ال ّله
سبحانه وتعاىل.

مضيفا :ومن ينسى ال ّله يعني أنه ينسى اجلانب املعنوي القيمي الروحي يف حياته.

فيتعامل مع حياته باعتباره وجو ًدا ماد ًيا ال أكثر من ذلك .فيسعى خلف الشهوات
وامللذات واملصالح املادية .ونتيجة ذلك أن يكون اإلنسان غافلاً عن املسؤولية وعن

احلساب واجلزاء واآلخرة .ف ُيطلق العنان لنفسه فيقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويترصف

كام هيوى ويشاء .وال ّله تعاىل يؤكد يف القرآن الكريم أن الذين نسو ال ّله فإن ال ّله أنساهم
أنفسهم ،وبالتايل نسو اجلانب األهم يف حياهتم وهو اجلانب املعنوي ،ألن إنسانية اإلنسان
تتجىل باجلانب املعنوي ،أما اجلانب املادي فاإلنسان رشيك مع سائر احليوانات فيها.

َ لاَ َ ُ ُ
يقول تعاىل{ :و

احلرش ،اآلية.]19 :

اَ ذَّ َ َ ُ

هّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ

ُ َ

تكونوا كلِين نسوا الل فأنساهم أنفسهم أولئِك هم الفاسِقون}[سورة

يم ِة المَْ ْر ُبو َط ِة
ويقول اإلمام عيل Eعن الذي ينغمس يف شهواته وملذاته بأنه« :كَا ْل َب ِه َ
همَ ُّ َها َع َل ُف َها َأ ِو المُْ ْر َس َل ِة ُش ُغ ُل َها َت َق ُّم ُم َها»(((.
وحول أوضاع البرشية اليوم أكد الشيخ الص ّفار أن أبناء البرشية حينام انغمس

أكثرهم يف األهواء والشهوات واملصالح املادية انحرس اجلانب القيمي واملعنوي

والروحي يف حياهتم .ونتيجة ذلك ما نراه سائدً ا اآلن يف أوضاع املجتمعات البرشية :من
انتشار اجلرائم ،والعدوان ،واملوبقات ،واالنحرافات ،واملفاسد .كام أننا نرى أن بعض

حتولوا يف حياهتم إىل وحوش مفرتسة .فامذا تقول عن الذي حيرق والديه بالنار؟
الناس ّ
((( نهج البالغة .خطبة .45
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أو ذلك الذي يطعن أباه أو أمه حتى املوت؟ أو الذي ُي ّ
عذب بعض أبنائه وفلذات كبده
ٍ
ٍ
وأداة لألهواء
وحوش مفرتسة،
فتحولوا إىل
حتى هيلك؟ هؤالء بالفعل نسو أنفسهم،
ّ
والشهوات.

لذلك حيتاج اإلنسان إىل أن يتذكر هذا البعد املعنوي يف شخصيته دائماً وأبدً ا.
وقارن بني اهتامم الناس بأجسامهم وأرواحهم ،ففي اجلانب األول يرصف

كبريا من الوقت بام يتع ّلق بأجسامهم ،فيو ّفرون الطعام والرشاب
أغلب الناس جز ًءا ً
أمور مرتبطة باجلسم .ولكن ماذا عن أنفسهم
واللباس ،وهيتمون بالنظافة والزينة ،وكلها ٌ

وأرواحهم؟

يتلوث بالغبار ،وبام ُيفرز من عرق ومن مواد ،فيحتاج إىل تنظيف
مؤكدً ا كام أن اجلسم ّ

التلوث ،فيحتاج اإلنسان
وتطييب ،فكذلك الروح يرتاكم عليها الغبار ،والنفس ُيصيبها ّ

إىل تطهري وتزكية نفسه وروحه .وكام أن اجلسم يتعرض لألمراض واألسقام فيحتاج إىل
الفحوصات والعالج ،فكذلك الروح تتعرض لألمراض واألسقام فتحتاج إىل التعهد

بالفحوصات والعالج.

فكام هنتم بأجسامنا علينا أن هنتم بأرواحنا وأنفسنا .فاإلنسان بروحه وليس بجسمه

فقط ،ولذلك بمجرد مغادرة الروح للجسد ،ال قيمة للجسد« .فأنت بالروح ال باجلسم

إنسانا».

وأشار أن من نعم ال ّله تعاىل علينا أن وضع لنا حم ّطات من أجل أن نستذكر فيها هذه

اجلوانب التي ترتبط بأرواحنا وأنفسنا ،لكي ال نغفل عن مصاحلنا الروحية ،وعن تزكية

وتطهري أنفسنا ،وإنام تعاهدها دائماً بالتنقية والتزكية والتطهري.
مؤكدً ا أن من أهم املحطات عىل الصعيد الزمني هي حم ّطة شهر رمضان املبارك .فهو
حمطة مهمة ،واهلدف منها :أن يتذكر اإلنسان هذا البعد الذي قد يكون غائ ًبا عن اهتامماته

باملستوى املطلوب ،وهو البعد الروحي.
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للتزود الروحي ،وهو حم ّطة للتطهري والتزكية عام قد
مضي ًفا :شهر رمضان هو حمطة ّ

ُيصيب نفس اإلنسان وروحه ،من قاذورات وآالم وأمراض وأسقام .لذلك عىل اإلنسان
أن هيتم هبذا الشهر الكريم عىل هذا الصعيد حتى يستفيد الفائدة املرجوة واملطلوبة من

هذا الشهر العظيم.

الخطبة الثانية

ٍ
بفقرات من خطب رسول رسول ال ّلهA
واستفتح الشيخ الص ّفار اخلطبة الثانية

قبيل شهر رمضان ،فكان مما قال« :سبحان ال ّله ماذا يستقبلكم! وماذا تستقبلون! قاهلا
ثالث مرات».

ٍ
شهر مبارك ،افرتض ال ّله عليكم
ويف خطبة أخرى قال« :جاءكم رمضان ،رمضان ٌ

صيامه ،تُفتّح فيه أبواب اجلنان ،وتُغلق أبواب اجلحيم ،وت ّ
خري
ُغل فيه الشياطني ،فيه ليل ٌة ٌ
من ألف شهر ،من ُحرم خريها فقد ُحرم»(((.
وأكد الشيخ الصفار أن تعامل اإلنسان مع األشياء واألمور يتأثر بمقدار معرفته هبا،
والتفاته إليها ،وهذا ينطبق عىل كل ٍ
يشء من األشياء ،فبمقدار ما يعرف اإلنسان عن ذلك
اليشء ،وبمقدار ما يلتفت إليه ،يكون تعامله معه واستفادته منه.

مضي ًفا :إذا كان هناك يشء من األشياء جيهله اإلنسان ،فإن من جهل شي ًئا أنكره.

والناس أعداء ما جهلوا .فقد تكون عطشانًا وهناك ماء ال تعرف مكانه فال ُيمكنك

شخص مفيدٌ جدً ا لك ،لكنك جتهل هذا الشخص فال
االستفادة منه ،وقد يكون هناك
ٌ
تستفيد منه.

مؤكدً ا أن املعرفة درجات ،فكلام كان مستوى املعرفة أكثر كانت االستفادة أكثر.

الفتًا االنتباه أنه أمامنا فرصة عظيمة وكبرية جدً ا وهي شهر رمضان املبارك ،فهل
((( ابن أبي شيبة .المصنف ،ج ،2ص.419
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نعرف اخلصائص التي يتميز هبذا هذا الشهر الكريم وخدماته؟ وهل نحن ملتفتون

ومتوجهون إليها؟ فإن كنا كذلك نتمكن من استثامرها واالستفادة منها ،وإال فإننا سنض ّيع
عىل أنفسنا فرصة هذا الشهر الكريم ،وتتلخص استفادتنا يف حدود الصوم فقط.

مؤكدً ا أن شهر رمضان فيه خدمات وخريات وبركات ال ُيمكن وصفها! وحيتاج

يتعرفها وأن يتّجه بقلبه وروحه نحوها.
اإلنسان حتى يستفيد منها أن ّ

وبالتأكيد فإنه ال خيلو أي مسلم يصوم شهر رمضان من االستفادة من بركات هذا

الشهر الفضيل ،إال أن السؤال عن مستوى االستفادة؟

مشريا إىل أن األحاديث الواردة عن رسول ال ّله Aوعن األئمة الطاهرين Bجاءت
ً

لتن ّبه اإلنسان إىل أمهية هذا الشهر وخصائصه ،حتى يستفيد منه الفائدة املرجوة.

وأضاف :ويبدو أن رسول ال ّله Aيف ّ
كل سنة قبيل شهر رمضان كان يهُ يء أصحابه

لقدوم هذا الشهر الكريم ،ومما ورد عنه يف بعض خطبه أنه قال« :أهيا الناس إنه قد أقبل
شهر هو عند ال ّله أفضل الشهور ،وأيامه أفضل
إليكم شهر ال ّله بالربكة والرمحة املغفرةٌ ،
شهر ُدعيتم فيه إىل ضيافة
األيام ،ولياليه أفضل الليايل ،وساعاته أفضل الساعات ،هو ٌ

وجعلتم فيه من أهل كرامة ال ّله ،أنفاسكم فيه تسبيح ،ونومكم فيه عبادة ،وعملكم
ال ّلهُ ،
فيه مقبول ،ودعاؤكم فيه مستجاب»((( .وقال« :لو يعلم العباد ما يف رمضان لتمنت أمتي

أن يكون رمضان السنة كلها»(((.

موض ًحا أن النصوص تُشري إىل بعض اخلصائص واخلدمات التي ينبغي أن نتوجه
ّ

إليها ونستثمرها من هذا الشهر الفضيل لنستفيد منها ،ومن أهم هذه اخلصائص:


غفران الذنوب :ويعني معاجلة نقاط اخللل والثغرات يف نفس اإلنسان وروحه،

((( وسائل الشيعة .ج ،10ص ،313حديث .13494
((( كنز العمال .ج ،8ص ،478حديث .23715
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يقول« :Aفإن الشقي من ُحرم غفران ال ّله يف هذا الشهر الكريم»((( .وقال:A
مي رمضان ألنه يرمض الذنوب»((( وال يتحقق ذلك إال إذا س ّلم اإلنسان
«إنام ُس ّ





نفسه ل ّله وأخلص ن ّيته .وقال« :Aمن صام رمضان وقامه إيامنًا واحتسا ًبا ُغفر
ٍ
حديث آخر« :من صامه إيامنًا واحتسا ًبا خرج من
له ما تقدّ م من ذنبه»((( ،ويف
ذنوبه كيوم ولدته أمه»(((.

العتق من النار :فشهر رمضان هو شهر العتق من نار جهنّم ،قال« :Aإن ل ّله
ٍ
هنار من شهر رمضان ألف ٍ
ليل أو ٍ
ساعة من ٍ
يف ّ
عتيق من النار ،ك ّلهم قد
كل
استوجبوها»(((.

فرضا كان له ثواب من أ ّدى سبعني
مضاعفة ثواب األعامل ،قال« :من أ ّدى فيه ً
فريضة فيام سواه من الشهور ،ومن تىل فيه آي ًة من القرآن كان له مثل أجر من
ختم القرآن يف غريه من الشهور»(((.

واختتم الشيخ الص ّفار اخلطبة هبذه العبارات :أهيا املؤمنون أدعو نفيس وأدعوكم

للتهيؤ لشهر رمضان املبارك ،حتى نستفيد مجي ًعا من خرياته وبركاته ،وحيتاج ذلك إىل
ٍ
إلتفات لقيمة هذا الشهر ،وإىل إحياء ذايت بأن يوحي اإلنسان إىل ذاته بأنه مقبل عىل شهر

عظيم ،وأن عليه أن يستعدّ هلذا الشهر وأن يستفيد منه االستفادة القصوى.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( وسائل الشيعة .ج ،10ص ،313حديث .13494
((( كنز العمال .ج ،8ص ،466حديث .23688
((( مستدرك الوسائل .ج ،7ص ،397حديث .8515
((( وسائل الشيعة .ج ،10ص ،246حديث .13327
((( مستدرك الوسائل .ج ،7ص ،484حديث .8710
((( بحار األنوار .ج ،93ص.357

رمضان واكتساب خصال اخلري
خطبة الجمعة بتاريخ  5رمضان 1429ﻫ

دعا سامحة الشيخ حسن الصفار للتس ّلح بقيمة الورع لتحقيق أهداف الصيام

العليا ،ذلك أنه يعني الكف عن حمارم ال ّله والتحرج منها .مؤكدً ا أنه ينبغي أن يكون
مشريا أن قيمة الورع
لدى اإلنسان رهبة داخلية جتاه املعايص واالنحرافات بشكل عام.
ً

مشريا إىل أبرز العوامل
إنام تتحقق عندما تكون فرص اإلقدام عىل تلك املعايص متاحة.
ً

التي من شأهنا أن تُعزز هذه القيمة يف ذات اإلنسان ،وهي :الوعي ،وذكر ال ّله ،واإلرادة
القوية.

وأكد أن هذا الشهر الفضيل من أفضل الفرص التي ُيمكن لإلنسان عربها أن يعود

لذاته ويكتشف نقاط اخللل فيها فيتعهد بينه وبني ر ّبه إلصالحها ،فليس هناك أحد إال

وتقصريا يف جانب أو أكثر من جوانب حياته ،الفتًا النظر إىل
وحيمل معه ذنو ًبا وأخطا ًء
ً

بعض اجلوانب املهمة ،كصلة األرحام ،وأداء احلقوق الرشعية ،وتالوة القرآن ،وصالة
الليل .وأكد يف حديثه عىل التفاعل مع املؤسسات واللجان االجتامعية داع ًيا إىل رضورة

املسامهة يف دعمها واملشاركة الفعلية فيها ،ذلك ألن هذا اجلانب من شأنه أن يدفع بحركة
املجتمع لألمام ،وحيميه من خمتلف االنحرافات واألخطار املحدقة به.

الخطبة الأولى

بدأ الشيخ الصفار خطبة أول مجعة من شهر رمضـان املبارك  5رمضـان 1429ﻫ
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ٍ
( 9سبتمرب 2008م) برواية جاء فيها :أن أمري املؤمنني عيل بن أيب
طالب Eسأل رسول
ال ّله :Aما أفضل األعامل يف هذا الشهر؟ فأجاب« :يا أبا احلسن أفضل األعامل يف هذا
الشهر الورع عن حمارم ال ّله»(((.

وأكد أن ثمرة الصيام وأهدافه العظيمة إنام تتجسد وتتحقق من خالل قيمة الورع.

مشريا إىل تعريف ابن منظور يف لسان العرب للورع بأنه التحرج! ويعني الكف عن
ً
املحارم والتحرج منها.

مضي ًفا :إن مستويات الناس يف اإلقبال عىل األعامل عىل ثالثة:

اً
أول :اإلقبال عىل العمل بشوق واندفاع.

ثانيا :اإلقدام عىل العمل ضمن احلالة االعتيادية ،فس ّيان بني القيام به أو عدمه.
ً

ثالثًا :أن يكون هناك حترج يف القيام بالعمل ،ومثله أن ُيطلب من أحدهم أن يتقدم

و ُيلقي خطا ًبا يف ظل وجود شخصيات ُمهابة.

وأكد أنه ينبغي أن يكون لدى اإلنسان رهبة داخلية جتاه املعايص واالنحرافات

مشريا أن قيمة الورع إنام تتحقق عندما تكون فرص اإلقدام عىل تلك املعايص
بشكل عام.
ً
متاحة ،وإال فإن إحجام اإلنسان عن املعايص يف ظل عدم قدرته عىل الوصول إليها ،فهذا
يتحقق معه املثل :إن هذا العنب حلامض! ذلك ألن الوصول إليه غري متحقق.

مشريا أن قيمة الورع جت ّلت يف قصة نبي ال ّله يوسف ،Eوقد عبرّ عنها ال ّله تعاىل
ً
َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ
َ َ َّ َ
ت األَب ْ َوابَ
بجالء يف كتابه احلكيم ،يقول تعاىل{ :وراودته ال يِت هو يِف بيتِها عن نف ِ
سهِ وغلق ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ هّ

َّ ُ َ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ

َّ ُ َ

وقالت هيت لك قال معاذ الل ِ إِنه ر يِب أحسن مث َواي إِنه ال يفل ِح الظال ِمون}[سورة يوسف،

اآلية.]23 :

وأشبع الشيخ الص ّفار احلديث باستعراض ٍ
عدد من النصوص الدينية التي تؤكد

أن صيام شهر رمضان إنام يتحقق بتحقق قيمة الورع ،فعن الرسول األعظم Aأنه قال:
((( وسائل الشيعة .ج ،10ص ،315حديث .13494
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والرفث ،فإن سا ّبك أحد
«ليس الصيام من األكل والرشب فقط ،إنام الصيام من اللغو ّ

أو جهل عليك فقل إين صائم»((( .وعنه« :Aما صام من ّ
ظل يأكل حلوم الناس»(((،
وعنه« :Aمن اغتاب مسلماً يف شهر رمضان مل ُيؤجر عىل صيامه»((( ،وعن السيدة
الزهراء« :Fما يصنع الصائم بصيامه إذا مل َي ُصن لسانه وسمعه وبرصه وجوارحه»(((.
وأورد مجل ًة من النصوص الدينية التي يتجىل فيها ّ
منهجا يف
احلث عىل الورع واختاذه
ً

ورع يرده عن معصية
احلياة ،يقول« :Aخري دينكم الورع»((( ،وعنه« :Aمن مل يكن له ٌ
الرس والعالنية»(((،
ال ّله تعاىل إذا خال هبا ،مل يعبأ ال ّله بسائر عمله ،فذلك خمافة ال ّله يف ّ

خريا منه»((( ،وعن اإلمام عيل« :Eالورع
وعنه« :Aإنك لن تدع شي ًئا ل ّله إال أبدلك ال ّله ً
الوقوف عند الشبهة»((( ،وعن اإلمام الباقر« :Eإن أشد العبادة الورع»((( ،وعن اإلمام

الصادق« :Eليس منّا وال كرامة من كان يف مرص فيه مائة ألف أو يزيدون وكان يف ذلك
عز وجل ،والكف
املرص أحد أورع منه»( ،((1وقال« :Eال ورع أنفع من جتنب حمارم ال ّله ّ

عن أذى املؤمنني واغتياهبم»(.((1

وحول السبيل لتحقيق هذه القيمة العليا يف ذات اإلنسان ،أشار الشيخ الص ّفار إىل

ثالثة عوامل مساعدة:

((( المستدرك على الصحيحين .ج ،1ص.341
((( كنز العمال .ج ،3ص ،84حديث.8016
((( مستدرك الوسائل .ج ،7ص ،322حديث .8293
((( مستدرك الوسائل .ج ،7ص ،366حديث .8431
((( كنز العمال .ج ،3ص ،427حديث .7281
((( المصدر نفسه .ص  ،430حديث .7299
((( المصدر نفسه .ص ،797حديث .8789
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( الكافي .ج ،2ص.77
( ((1المصدر نفسه .ص.78
( ((1المصدر نفسه .ج ،8ص.244
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اً
أول :الوعي ،فوعي اإلنسان بالذنوب واملعايص وآثارها السلبية عىل نفسية اإلنسان
ٍ
حيصنه من الوقوع فيها ،والورع
وحياته ،وعىل حميطه وجمتمعه
بشكل عامّ ،

عنها.

ثانيا :ذكر ال ّله تعاىل ،ويعني أن يستحرض اإلنسان دائماً وأبدً ا ال ّله تعاىل فيكون نصب
ً
عينيه يف مجيع حتركاته ،مما جيعله يستذكر قدرة ال ّله عليه ،وأنه سيكون بني يدي
ال ّله تعاىل يف يو ٍم تشخص فيه األبصار ،وبذلك يتورع عن حمارم ال ّله.

ثالثًا :قوة اإلرادة ،فبها يصنع اإلنسان املعجزات ،ومن خالهلا يصل إىل قمم
النجاح ،وبالتاكيد عرب قوة اإلرادة يصمد اإلنسان أمام الشهوات واملغريات،

ذلك ألن الذين سقطوا يف وحل االنحرافات إنام كانت إرادهتم ضعيفة إن مل

تكن خاوية.

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل رضورة أن يتذكر اإلنسان دائماً وأبدً ا هذه
رشعه ال ّله
القيمة العظيمة ،وأن يستحرض اهلدف األسمى من الصيام الذي من أجله ّ

تعاىل ،لتتعزز هذه القيمة يف ذاته ،ويكون بذلك مستح ًقا لثواب ال ّله تعاىل وجزائه األوىف

يف شهره األعظم.

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الص ّفار أن شهر رمضان هو أفضل فرصة لتزكية وإصالح الذات ،داع ًيا

نفسه ومجوع املص ّلني إىل إعادة النظر يف ذواهتم ورصد مواطن اخللل والنقص فيها،
والعزم عىل جتاوزها وإصالحها ،مؤكدً ا أن ال ّله تعاىل سيوفق كل املؤمنني الذين يعتزمون

هنج الصالح وتزكية الذات.

مشريا إىل بعض اجلوانب التي قد ُيقصرّ فيها اإلنسان ،وحم ّف ًزا باجتاه البدء يف هذا
ً
الشهر الكريم لتجاوز حالة التقصري ،ومن تلك اجلوانب:
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صلة األرحام ،فإن كنت مقصرّ ً ا يف هذا البعد املهم فعليك أن جتعل لنفسك برناجمًا
يف هذا الشهر لصلة أرحامك ،وجتعله حالة دائمة عندك يف بقية الشهور.
أداء احلقوق الرشعية ،إذ إن ال ّله تعاىل قد أوجب عليك مخس الفائض من
أموالك ،فإن كنت متجاهلاً هلذا احلق الرشعي ،فليكن شهر رمضان بداي ًة يف
هذا الطريق ،وتأكد أن ما تُنفقه يف سبيل ال ّله فإن ال ّله تعاىل س ُيخلفه.

تالوة القرآن الكريم ،وهو رسالة ال ّله تعاىل إىل خلقه ،ومنهجه القويم ،فإن كنت
ناس ًيا لتالوة القرآن فيام مىض ،فليكن لك برنامج يومي تلتزم فيه تالوة القرآن
الكريم ،وليكن هذا الشهر الفضيل بداية االنطالق يف هذا الربنامج العبادي



املهم.

آثارا معنوية ال حرص هلا ،فإن كنت غافلاً عن قيمتها
صالة الليل ،فهي حتمل ً
فليكن شهر رمضان مدرس ٌة يف هذا اجلانب.

وأكد الشيخ الص ّفار عىل جانب اجتامعي مهم ،وهو التفاعل مع املؤسسات اخلريية

واالجتامعية يف املنطقة ،فمجتمعنا كبقية املجتمعات ال خيلو من الثغرات التي حتتاج إىل

يتوجه نحوها إلصالحها.
من ّ

مشريا أن املجتمع ينعم بعدد من املؤسسات واللجان االجتامعية التي تعني بمختلف
ً

شؤون املجتمع ،وليس فقط بمساعدة الفقراء ،فجميع اجلمعيات اخلريية تضم إىل جانب
جلنة مساعدة الفقراء العديد من اللجان :جلنة كافل اليتيم ،جلنة إصالح ذات البني ،جلنة

تيسري الزواج ،جلنة التكافل االجتامعي .وبعض اجلمعيات هبا جلان للتأهيل والتوظيف،

وكذلك جلان للقرآن الكريم.

ألي من املؤسسات واللجان االجتامعية أن يرى
وأكد أنه ينبغي لكل وا ٍع غري منت ٍم ٍّ

يف أي جمال يستطيع أن ُيساهم بام خيدم جمتمعه ،وليكن شهر رمضان شهر اإلقدام عىل
هذا العمل االجتامعي املهم.
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وأشار الشيخ الصفار أن التفاعل االجتامعي مع املؤسسات واللجان االجتامعية

ضعيف جدً ا ،ومعظم السيولة املادية هلذه املؤسسات تأيت من خارج املجتمع ،يف حني
ٌ
حمذرا من أن العزوف عن التعاون مع هذه
أن هذه املؤسسات تُقدّ م خدماهتا للمجتمعً ،
املؤسسات من شأنه أن ُيفرز حاالت االنحراف واإلجرام يف املجتمع ويزيد من حاالت

التفكك االجتامعي ،مما يعني رضورة تضافر اجلهود من أجل الوقوف أمام خمتلف
الظواهر السلبية التي يشكو منها املجتمع.

ٍ
واحد للمبادرة يف االنضامم إلحدى املؤسسات
وأوىص يف ختام خطبته كل

االجتامعية والتفاعل معها ،أو إنشاء مؤسسة جديدة تعنى بجانب من اجلوانب املختلفة

التي هي بحاجة إىل رعاية واهتامم .مؤكدً ا أن هذه خصلة من اخلصال املهمة التي ينبغي

التوجه هلا ،وقد ّ
حث رسول ال ّله Aعىل هذا األمر وأن ثوابه عظيم ال يحُ صيه إال ال ّله
ٍ
بخصلة من خصال اخلري والرب كأجر من أدى
تطوع فيه
تعاىل ،فقد ورد عنه أنه قال« :من ّ
فريضة من فرائض ال ّله عز وجل ،ومن فريضة من فرائض ال ّله كان كمن أدى سبعني
فريضة»(((.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( من ال يحضره الفقيه .ج ،2ص ،95حديث .1831

جتربة حماكاة االنفجار العظيم
خطبة الجمعة بتاريخ 5رمضان 1429ﻫ

أبدى سامحة الشيخ حسن الص ّفار انزعاجه الكبري من دعوات بث األحقاد

والضغائن بني املسلمني ،ومعر ًبا عن استغرابه الشديد من انحدار بعض العلامء الكبار

مؤخرا من ترصحيات متشنجة للشيخ
وموج ًها اعرتاضه عىل ما صدر
هلذا املستنقع القذر،
ّ
ً
القرضاوي جتاه الشيعة ،مؤكدً ا أن ذلك يزرع االنطباعات السلبية بني املسلمني مما ُينتج
احلقد والعدواة فيام بينهم.

وحول املوضوع ذاته أشار الشيخ الصفار إىل األسباب التي تدعو اإلنسان للحقد

عىل أخيه املسلم ،وأمهها :تضارب املصالح ،واالنطباعات السلبية .مؤكدً ا أن شهر
رمضان فرصة للتقرب إىل ال ّله تعاىل وإزالة هذه الشوائب من النفوس .ودعا الستثامر
هذه الفرصة العظيمة ،فال ّله تعاىل يشمل مجيع املسلمني برمحته وعفوه يف هذا الشهر

الفضيل إال من كان يف قلبه حقدٌ عىل أخيه املسلم.

ويف سياق آخر أثنى الشيخ الصفار عىل احلدث العلمي الكبري الذي أطلقه العلامء

األوربيون بالقرب من جنيف ،حيث يجُ رون أكرب جتربة عرفتها البرشية ملعرفة "بداية

اخللق" .مبد ًيا أسفه أن ال وجود للمسلمني يف مثل هذه اإلنجازات الكبرية رغم أهنم

يتلون قرآنًا يأمر بالنظر والتأمل يف الكون الكتشاف أرساره وخرياته.
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الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  12شهر رمضان 1429ﻫ ( 12سبتمرب

2008م) إىل أن ال ّله تعاىل إنام خلق اخللق لريمحهم ،ال ل ُي ّ
عذهبم أو ل َيشقيهم ،وكام رمحته
وضوحا وجال ًء
تعاىل يف هذه الدنيا واسع ٌة واضح ٌة ظاهرةٌ ،فإهنا ستكون يف اآلخرة أكثر
ً
حيث ينرش ال ّله تعاىل رمحته عىل العباد ،فيرشئب هلا عنق إبليس ،كام تُشري إىل ذلك بعض
الروايات.

استحق غضب ال ّله تعاىل وعذابه ،إن تاب إىل ال ّله
مضي ًفا :إن املذنب العايص الذي
ّ

تعاىل فإنه ينجو من العذاب ،مؤكدً ا أننا نعيش هذه األيام يف شهر العفو والرمحة والعتق

من النار ملن استوجبها .داع ًيا الستثامر هذه الفرصة العظيمة لنحظى بعفو ال ّله تعاىل
وغفرانه.

وأشار أن الروايات تُركّز عىل ٍ
أمر يف غاية األمهية بام يتعلق بمسألة الفوز بعفو ال ّله

ورمحته يف شهر رمضان ،حيث تركّز الروايات أن رمحة ال ّله تعاىل تشمل مجيع املسلمني،

عدا فئة منهم استحكم احلقد يف نفوسهم عىل إخواهنم املسلمني ،فهؤالء ُيؤخرهم ال ّله

تعاىل إىل أن ُين ّظفوا قلوهبم من تلك األحقاد والضغائن التي ّلوثوا هبا نفوسهم .ففي
احلديث عن رسول ال ّله Aأنه قال« :يغفر ال ّله يف كل ٍ
ليلة من لسبعني أل ًفا ،فإذا كان يف
ليلة القدر غفر ال ّله بمثل ما غفر يف رجب وشعبان وشهر رمضان إىل ذلك اليوم ،إال

رجل بينه وبني أخيه شحناء فيقول ال ّله :أنظروا هؤالء حتى يصطلحوا»((( ،وعنه:A

«يأمر ال ّله ملكًا ُينادي يف كل يوم من شهر رمضان أبرشوا عبادي فقد وهبت لكم ذنوبكم
السالفة ،وشفعت بعضهم يف بعض يف ليلة القدر إال من أفطر عىل مسكر وحقد عىل أخيه

املسلم»(((.

((( وسائل الشيعة .ج ،10ص ،315حديث .13495
((( مستدرك الوسائل .ج ،7ص ،475حديث .8694
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وأكد أن ال ّله تعاىل إذا كان رحيماً بعباده وعطو ًفا عليهم ،و ُيريد هلم النجاة ،فإنه ال يقبل
منهم العداوة واحلقد عىل اآلخرين ،ألن ذلك من مستوجبات غضبه واستحقاق عذابه.
ولفت االنتباه إىل أن اإلنسان مع أخطائه وذنوبه الكبرية إال أنه يطمع يف عفو ال ّله

تعاىل ورمحته ،فام باله أمام أخطاء اآلخرين عليه ،ال يتنازل عن حقه يف سبيل إصالح ما
بينه وبني أخيه ،بل تراه يوغل يف احلقد ،بحق أو بدون حق.

داع ًيا إىل استثامر هذه الفرصة الثمينة ،للفوز برضا ال ّله تعاىل يف هذا الشهر ،فالشقي
ٍ
ٍ
مجيلة ألمري
رواية
من ُحرم غفران ال ّله تعاىل فيه ،كام ورد عن الرسول األعظمA؛ ويف
املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيقول فيها« :الدنيا أصغر وأحقر وأنزر من أن تُطاع فيها
األحقاد»(((.

رصون بجهلهم عىل مواقفهم
مستنكرا عىل البعض الذين تأخذهم ّ
ً
العزة باإلثم ،ف ُي ّ

التي اختذوها بحقدهم.

ويف إجابته عن األسباب التي تدعو اإلنسان للحقد عىل أخيه املسلم ،أكد الشيخ

الص ّفأر عىل سببني:

األول :تضارب املصالح ،فقد ينظر البعض إىل أخيه بأنه سلب ح ًّقا من حقوقه

ومصاحله ،فينشأ نتيجة ذلك احلقد يف قلبه عىل أخيه.

يلوث اإلنسان قلبه
الثاين :االنطباعات السلبية ،وهو أسوء درجات احلقد ،حيث ّ

بحقد أخيه املسلم ملجرد انطبا ٍع سلبي يف نفسه ،وقد يتبنى البعض هذا املوقف دون التأكد

جمرد االختالف
من ّ
صحة االنطباع من عدمه ،مضي ًفا :وقد يكون هذا االنطباع نا ًجتا عن ّ
يف املعتقد أو التوجه ،وهذا مما ال حيق ألي أحد أن يتخذ من خالله موق ًفا معاد ًياٍّ ،
فلكل
حقه الطبيعي يف اعتناق أي معتقد أو ٍ
فكر يراه صائ ًبا.
وأكد الشيخ الص ّفار أن هذه املسألة هي املشكلة الكأداء التي ُيعاين منها املسلمون

((( غرر الحكم ودرر الكلم.
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ٍ
بأحقاد وضغائن جتاه إخواهنم املسلمني ،ال ليشء
لوث الكثريون نفوسهم
اليوم ،حيث ُي ّ
سوى تلك االنطباعات السلبية التي أوغرت يف قلوهبم.

وأبدى أسفه وانزعاجه من انحدار بعض العلامء الكبار هلذا املستنقع القذر ،يف حني

دور يف تأليف قلوب املسلمني ،والدفع باجتاه الوحدة
كان مؤملاً من العلامء أن يكون هلم ٌ
والتعايش.

وأضاف :إننا يف الوقت الذي نشيد بمواقف العلامء ودورهم يف إهناض األمة ،ومن

كثريا من صدور تلك الترصحيات اجلارحة التي
بينهم الشيخ القرضاوي ،لكننا نستغرب ً

يقول فيها بأن أكثر الشيعة يقولون بتحريف القرآن ،مما يعني زرع االنطباعات السلبية يف

سيلوث القلوب.
نفوس املسلمني جتاه بعضهم ً
بعضا ،ومؤداه األخري هو احلقد الذي ّ

وأكد الشيخ الص ّفار عدم رغبته يف الدخول يف سجال عقيم ،لكنه يف الوقت ذاته

يدعو الشيخ القرضاوي إىل أن ُيصحح هذا االنطباع السلبي الذي أعلنه ،وأن ينظر بعني
العقل ،فهؤالء مراجع الشيعة وعلامؤهم يف كل مكان ،فهل يدلنا القرضاوي عىل واحد

منهم يقول بتحريف القرآن؟!

مرصا
مضي ًفا :نأمل من الشيخ القرضاوي أن ُيعيد النظر فيام صدر منه ،وأن ال يكون ًّ

عىل ما قاله ،فهذا شهر ال ّله األعظم ،شهر العفو والرمحة ،فلتكن النفوس فيه صافي ًة

مستجيب ًة لنداء ال ّله تعاىل ،بعيد ًة عن موجبات احلقد وتلويث النفوس املستوجبة حلجب
املغفرة والرمحة من تعاىل.

وأثنى الشيخ الصفار عىل جريدة الرياض التي اعتذرت عن نرش تلك الترصحيات

وتنوهيا يف صفحتها األوىل يف اليوم التايل،
اعتذارا
وحذفتها من طبعاهتا التالية ،ونرشت
ً
ً
واالعرتاف باخلطأ فضيلة .وقال :إننا نقدر لرئاسة حترير جريدة الرياض هذا املوقف
الواعي واحلرص عىل الوحدة الوطنية واإلسالمية.

واختتم اخلطبة بالتأكيد عىل ما بدأ به من رضورة تصفية النفوس من األحقاد،
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ففي ذلك راحة للقلب ،يقول اإلمام عيل« :Eمن ا ّطرح احلقد اسرتاح قلبه ول ّبه»(((،

ويؤكد اإلمام عيل Eأن احلقد ليس من طباع األخيار ،فعنه« :Eاحلقد من طبائع

األرشار»(((.

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الص ّفار يف اخلطبة الثانية أن ٍ
آيات كثري ًة يف القرآن الكريم تدعو اإلنسان

للتفكر يف أنظمة الكون ،وأرسار الطبيعة ،لكي ُيدرك عظمة ال ّله تعاىل ،ولكي يكتشف

َ َ
َ َ
ُ هّ
أرسار الكون ف ُي ّ
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اللق ثم يعِ
َ
لآْ
لَىَ
يَ
ّ
لُ
هّ ُ ُ َّ
الن ْشأةَ ا خ َِرةَ إ َّن هّ َ
ش ٍء قَد ٌ
الل ع ك ْ
الل ينشِ ئ
ِير}[سورة العنكبوت ،اآليتان ،]20-19 :ويقول
ِ
ِ
َ
لأْ
ىَ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
ََ َ ُ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ
َّ
وج * َوا ْرض
تعاىل{ :أفل ْم ينظ ُروا إِل الس َماء ف ْوق ُه ْم كيف بنيناها َوزيناها َوما ل َها مِن ف ُر ٍ
َ َ َْ َ
ِيها مِن لُ ّ َ ْ َ
اس َوأَنبَتْ َنا ف َ
اها َو َألْ َقيْ َنا ف َ
ِيها َر َو يِ َ
مددن
يج}[سورة ق ،اآليتان ،]7-6 :ويقول
ك زو ٍج ب ِه ٍ
ِ
َ
َجْ
إْ
ىَ
ىَ
ىَ
َ
َ
لاَ
َ َ ُ ُ َ
َْ ُ َ ْ
َْ ُ َ ْ
َّ َ
البا ِل
الب ِ ِل كيف خل ِقت * ِإَول السماء كيف رف ِعت * ِإَول ِ
تعاىل{ :أف ينظرون إِل ِ
ىَ
ح ْ
َكيْ َف نُص َب ْ
ِإَول الأْ َ ْر ِض َكيْ َف ُسط َ
ت}[سورة الغاشية ،اآليتان.]20-17 :
ت*
ِ
ِ

مؤكدً ا أن هذه اآليات القرآنية وأمثاهلا موجه ٌة جلميع الناس ،لكل إنسان ُيدرك أنه

بعضا من أرسار احلياة والكون.
بعقله يستطيع أن يكتشف ً

مضي ًفاُ :يفرتض يف هذه األمة التي حتمل هذا الدستور العظيم أن تكون رائدة األمم

يف اكتشاف أغوار احلياة والكون ،وقد كانت كذلك حينام اتجّ هت إىل التأمل والتفكّر

يف آيات ال ّله تعاىل ،فكان هلا السبق يف تقديم نظريات اختذها العلامء الغربيون أرضية
ألبحاثهم وجتارهبم واكتشافاهتم .ولكن األمة عندما تراجعت عن هذا املنهج القويم،

قوهتا وأصبحت يف آخر الركب ،بعد أن كانت
واجتهت نحو اهتاممات هامشية ،تراجعت ّ
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.
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رائدة فيه.

حذر منه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eحيث قال« :ال ّله ال ّله فيِ ا ْل ُقر ِ
وهذا ما ّ
آن
ْ
لاَ َي ْسبِ ُقك ُْم بِا ْل َع َم ِل بِ ِه َغيرُْ ك ُْم»(((.
وأبدى الشيخ الصفار أسفه عىل أن التحذير الذي أطلقه اإلمام عيل هو ما حصل

بالفعل ،فتأخرت األمة اإلسالمية ،وتقدّ م علامء احلضارات األخرى فأبدعوا باكتشافاهتم
ألرسار الكون واحلياة ،وقدموا للبرشية أروع اإلنجازات ،التي نعيش اليوم يف ظ ّلها.

وأثنى الشيخ الص ّفار عىل احلدث العلمي الكبري الذي أطلقه العلامء األوربيون

بالقرب من جنيف ،حيث يجُ رون أكرب جتربة عرفتها البرشية ملعرفة «بداية اخللق» ،ويسعى
العلامء يف مركز سرين ،املرشوع االورويب لبحوث الذرة البالغ من العمر  54عا ًما ،إىل
الوقوف عىل أرسار «املادة السوداء» و «الطاقة السوداء» ،واالبعاد االخرى ،وغريها من

األمور ذات االمهية األساس يف معرفة كيفية بدء الكون وتشكله إىل ما هو عليه اآلن.

ويقول روبرت إيامر املدير الفرنيس ملركز سرين أنه «ستتغري نظرتنا إىل العامل ،ومهام كانت
االكتشافات التي سنخرج هبا فاخلالصة أن ذلك سيزيد إدراك البرشية بشكل كبري من

فهمنا ألصول الكون ونشأته».

وهيدف املرشوع لكشف أرسار املادة والكون وبداية اخللق ،وذلك يف إطار أكرب

مرشوع علمي عرفته البرشية واستغرق حتى اآلن قرابة عرشين عا ًما يف حماولة ملحاكاة
نظرية «االنفجار العظيم».

وبدأ علامء فيزياء دوليون يف جممع «سرين» البالغ االتساع الذي يقع حتت األرض

بالقرب من مدينة جنيف السويرسية يف إطالق املرشوع للوقوف عىل الكيفية التي تشكل

وابتدأ هبا الكون ،وكيف تكونت احلياة يف هذا الكون ،بنا ًء عىل النظرية التي يعتقد معظم
علامء الفيزياء يف العامل أهنا األقرب ،افرتاض ًيا ،إىل ما حدث بالفعل.

((( نهج البالغة .خطبة .47
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وجرت التجربة يوم األربعاء  10ديسمرب 2008م عىل احلدود السويرسية الفرنسية

حيث تم اإلعداد هلا عىل مدى سنوات ،حيث تم إطالق مئات املاليني من بروتونات

الذرة وجزيئاهتا يف نفق دائري بطول  27كلم وعمق  100مرت حتت األرض برسعة مل

يسبق هلا مثيل يف تاريخ العلم.

وينتج عن هذا كله ستامئة مليون تصادم بني اجلزيئات يف الثانية الواحدة ،ويؤدي

كل واحد منها إىل انشطار آالف األجزاء من اجلزيئات التي يتم تسجيلها ورصدها متهيدً ا

للتعرف إليها.

وتبلغ تكلفة املعجل التصادمي ثالثة مليارات يورو ،وسيبدأ تشغيله رسم ًّيا يوم 21

أكتوبر /ترشين األول املقبل.

وأكد الشيخ الصفار أنه يف الوقت الذي نفرح هبذه التجارب واإلنجازات باعتبارها

مكس ًبا حقيق ًيا للبرشية ،إال أننا نحزن أن هذا الدور سبقنا إليه اآلخرون ،وليس لنا مسامهة
فيه .يف حني كان من املفرتض أن تكون هذه األمة هي الس ّباقة ملثل هذه اإلنجازات

العظيمة.

وجه العلامء هذه اإلنجازات فيام خيدم البرشية،
وأعرب يف ختام خطبته عن أمله بأن ُي ّ

طور حياهتا ،ال أن يتّجهوا هبا نحو أسلحة الدمار الشامل التي لن جيني منها العامل
و ُي ّ
سوى الدمار واخلراب.

وقال :إن عىل املسلمني أن يدعو ال ّله تعاىل يف مساجدهم وصلواهتم إلنجاح التجارب

العلمية التي ختدم اإلنسانية وتظهر عظمة اخلالق ّ
جل وعال.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

مهاجمة املواقع اإللكرتونية نوع من العدوان
خطبة الجمعة بتاريخ  3شوال 1429ﻫ

أدان سامحة الشيخ الصفار االعتداءات املتبادلة بني املواقع اإللكرتونية بني السنة

والشيعة ،فهي تُض ّيع اجلهود ،وتشغل األمة عن القضية األهم .ودعا العلامء البارزين
وذوي التأثري يف املجتمع إلدانة هذه املعركة وإصدار فتاوى رصحية تحُ ّرم هذا العدوان

بني الطرفني.

من جانب آخر أبدى الشيخ الصفار قلقه عىل رشحية الشباب ،فهم األكثر اهتام ًما

توجه طاقاهتم وقدراهتم وإبداعاهتم يف الطريق السليم وما
هبذه التقنية احلديثة ،وبدل أن ّ
خيدم األمة ،ترى أن بعض اجلهات توجههم للتطرف وجتعلهم وقو ًدا للرصاعات.
ٍ
سياق آخر هنأ املصلني بعيد الفطر املجيد ،مؤكدً ا عىل رضورة االهتامم بجانب
ويف

وخصوصا يف مناسبات األعياد ،وأن تكون يف
إشاعة البهجة والرسور يف املجتمع،
ً
املجتمع برامج ترفيهية إلدخال الرسور يف النفوس ،وبدرجة أكرب يف نفوس األطفال،

مضي ًفا أن طبيعة احلياة فيها ما ُيسبب احلزن ،وأن إشاعة البهجة من أهم العوامل لتجاوز

هذه احلالة ،إضاف ًة إىل الوعي بطبيعة احلياة ،والثقة بال ّله تعاىل والرضا بام كتبه لإلنسان،
ٍ
قبسات مرشقة من سرية الرسول وأئمة اهلدى يف هذا اجلانب املهم.
مستحرضا
ً

الخطبة الأولى

هنّا الشيخ الصفار املصلني واألمة اإلسالمية بعيد الفطر املجيد ،وبدأ حديثه يف
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خطبة اجلمعة  3شوال 1429ﻫ ( 3أكتوبر 2008م) باإلشارة إىل أن حياة املؤمنني يف
اآلخرة متلؤها البهجة والرسور ،بعد أن أذهب ال ّله عن قلوهبم احلزن ،فال ُحزن يف اجلنة

َ َ ُ حْ َ ْ ُ للِهَّ ذَّ َ ْ َ َ َ
ب ع َّنا
وال نكد .وهذا ما تؤكده اآليات القرآنية ،يقول تعاىل{ :وقالوا المد ِ الِي أذه
حْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
ك ٌ
ور}[ سورة فاطر ،اآلية.]34 :
الزن إِن ربنا لغفور ش

ُعوق بعض رغبات اإلنسان
وأكد أن طبيعة احلياة الدنيا تُسبب موجبات احلُزن ،فقد ت ّ

فيها ،وقد ُيواجه اإلنسان الكثري من العقبات التي بدورها تُؤثر يف نفسه ،وتوجد احلزن

واألمل.

عوق بذلك مسريته يف احلياة ،بينام هناك
مشريا أن البعض يستسلم مع حالة احلزن ف ُي ّ
ً

من يتجاوز هذه احلالة ل ُيامرس حياته بإرادة قوية ،وعزيمة ثاقبة .وقد ورد عن أئمة

اهلدىB
ٌ
كلامت يؤكدون فيها ذ ّم احلُزن ،فعن اإلمام عيل Eأنه قال« :احلزن شينّ
اخللق»((( ،وقال« :Eاحلزن هيدم اجلسد»((( .وقال اإلمام الصادق« :Eاألحزان أسقام
القلوب ،كام أن األمراض أسقام األبدان»(((.

وعن السبيل لتجاوز حالة احلزن أكد الشيخ الصفار أنه يلزم اإلنسان أن يعي ويتعرف

طبيعة احلياة فهي بطبيعتها تُسبب موجبات احلزن ،وقد ورد عن اإلمام عيل Eأنه قال:
«الدَّ ْهر يوم ِ
َان َل َك فَلاَ َت ْب َط ْر َو إِ َذا ك َ
ان َي ْو ٌم َل َك َو َي ْو ٌم َع َل ْي َك َفإِ َذا ك َ
اصبرِ ْ »(((.
َان َع َل ْي َك َف ْ
ُ َْ َ
ومن ناحية ثانية عىل اإلنسان أن يكون واث ًقا من ربه راض ًيا بام كتب ال ّله تعاىل

الروح والفرح يف اليقني
له ،يقول الرسول األكرم« :Aإن ال ّله بحكمه وفضله جعل ّ
ّ
الشك والسخط»(((.
اهلم واحلزن يف
والرضا ،وجعل ّ

((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.
((( بحار األنوار .ج ،92ص.280
((( نهج البالغة .حكمة .396
(((بحار األنوار .ج ،74ص.68
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ومن ناحية ثالثة أن يتحصن اإلنسان باإلرادة القوية ،وبالصرب ،واالهتامم باملستقبل،
وقد جاء من كلامت أمري املؤمنني Eأنه قال .« :ا ْطرح َعن َْك و ِارد ِ
ات الهُْ ُمو ِم بِ َع َز ِائ ِم الصَّبرْ ِ
َ َ
َ ْ
ِ ْ ِ ِ (((
اهلم عىل ما فات ،فيشغلك عن االستعداد ملا
َو ُح ْسن ال َيق
ني»  .وقال« :ال تشعر قلبك ّ
هو آت»(((.
وأشار الشيخ الصفار إىل بعض السلوكيات التي من شأهنا أن تُساعد اإلنسان عىل

مواجهة احلزن ،ومن جتلب له السعادة ،ومنها :أن يحُ يط اإلنسان نفسه بمظاهر البهجة
والرسور ،ملا لذلك من أثر يف إراحة النفس ،ويف كلامت أهل البيت Bما ُيشري إىل

ذلك ،فعن اإلمام عيل Eأنه قال« :غسل الثياب ُيذهب باهلم واحلزن»((( ،وقال اإلمام

مها فال يدري ما هو فليغسل رأسه»((( ،وقال« :Eشكى
الصادق« :Eمن وجد ًّ
الغم فأوحى ال ّله تعالى إليه أن يأكل العنب»(((.
نوح Eإىل ال ّله تعالى ّ

وأكد أن اإلنسان املؤمن حيمل حزنه يف قلبه ،فقد ورد عن اإلمام عيل« :Eالمُْ ْؤ ِم ُن
بِشرُْ ُه فيِ َو ْج ِه ِه َو ُح ْز ُن ُه فيِ َق ْلبِ ِه»(((.
رشعها اإلسالم ،كاألعياد ،فإهنا
وأضاف الشيخ الصفار أن مناسبات الفرح التي ّ

بطبيعتها تُوجد الفرح والرسور يف نفس اإلنسان ،والرسور بالتأكيد ُيذهب احلزن واألمل،
فقد ورد عن اإلمام عيل Eأنه قال :الرسور يبسط النفس ،و ُيثري النشاط ،والغم يقبض
النفس ،ويطوي االنبساط»(((.

ُشجع
مشريا إىل أن يف تراث أهل البيت Eالكثري من األحاديث والروايات التي ت ّ
ً

((( نهج البالغة .خطبة .31
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( بحار األنوار .ج ،73ص.322
((( المصدر نفسه .ص.323
((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،23ص ،394حديث .1555
((( نهج البالغة .حكمة .333
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
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عىل إشاعة البهجة والرسور يف نفوس املؤمنني ،فقد ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :من
ٍ
فرحا
رس ال ّله»((( ،وعنه« :Aمن أدخل عىل
مؤمن ً
رسين فقد ّ
رسين ،ومن ّ
رس مؤمنًا فقد ّ
ّ
فرحا»((( .وعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :إذا بعث ال ّله املؤمن من قربه
عيل ً
فقد أدخل ّ
خرج معه مثال يقدمه أمامه ،كلام رأى هولاً من أهوال يوم القيامة قال له :ال جتزع وال

حتزن .فيقول له :من أنت؟ فيقول :أنا الرسور الذي كنت أدخلته عىل أخيك املؤمن»(((.

وأكد الشيخ الصفار عىل رضورة االهتامم هبذا اجلانب من إشاعة البهجة والرسور يف

وخصوصا يف مناسبات األعياد ،وأن تكون يف املجتمع برامج ترفيهية إلدخال
املجتمع،
ً
الرسور يف النفوس ،وبدرجة أكرب يف نفوس األطفال ،وقد ورد التأكيد عىل ذلك يف
دارا ُيقال هلا دار الفرح ،ال يدخلها إال من
أحاديث املصطفى حيث قال« :إن يف اجلنة ً

ّفرح الصبيان»(((.

وأضاف :إن خمتلف الدول ترصد ميزانيات من أجل االهتامم بمظاهر البهجة

والرسور ،كاحلدائق الغنّاء ،واملنتزهات الرتفيهية ،والسينامءات ،مؤكدً ا أن جمتمعنا حيتاج

إىل تو ّفر مثل هذه األمور ،ألن ضآلة وجودها أو انعدام بعضها ُيسبب االحتقان الذي ـ
مع الوقت ـ يتحول إىل مظاهر سلبية ،أو يف أدنى صوره إىل أمراض وعقد نفسية.

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة باإلشارة إىل أن رسول ال ّله يف سريته العطرة وكذلك

األئمة كانوا ُيامرسون دور إشاعة البهجة والرسور ،وكان يستثمرون املواقف املناسب

لذلك ،كل ذلك من أجل التأكيد عىل هذا اجلانب املهم ،فقد ورد عن رسول ال ّلهA
قوله« :إين ألمزح ،وال أقول إال ح ًّقا»((( .وقد سأل أحد أصحاب اإلمام الكاظم Eعن

((( وسائل الشيعة .ج ،16ص ،349حديث .21733
((( بحار األنوار .ج ،71ص.431
((( الكافي .ج ،2ص.190
((( كنز العمال .ج ،3ص ،170حديث .6009
((( بحار األنوار .ج  ،16ص.116
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املزاح ،فقال« :ال بأس ما مل يكن ـ أي مل خُيالطه ـ إثم .ثم قال« :إن رسول ال ّله Aكان
ثم يقول :أعطنا ثمن هد ّيتنا .فيضحك رسول ال ّله.A
يأتيه األعرايب ف ُيهدي له اهلدية ّ

وكان إذا اغتم يقول :ما فعل األعرايب ليته أتانا»((( .وعن يونس الشيباين قال :قال يل أبو

بعضا؟ قلت :قليل .قال :ال تفعلوا ،فإن املداعبة من
عبد ال ّله :Eكيف مداعبة بعضكم ً
حسن اخللق ،وإنك لتدخل هبا الرسور عىل أخيك ،وقد كان النبي ُيداعب الرجل ُيريد

به أن ُيرسه»(((.

الخطبة الثانية

أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية عىل رضورة أن يستشعر اإلنسان رقابة ال ّله تعاىل

عليه ،وأنه س ُيحاسبه يوم القيامة عىل أفعاله .ويأيت االعتداء عىل حقوق اآلخرين من
أهم موجبات العقاب يوم القيامة ،فال ّله تعاىل ال يحُ ب هذه السلوكيات ،يقول تعاىل:
َ

ْ

َ حُ

ْ

الل ال ي ُّ
{ َوال َت ْع َت ُدوا إ َّن هّ َ
ِب ال ُم ْع َتد َ
ِين} .إضاف ًة لذلك فإن األحاديث الواردة عن رسول
ِ
ال ّله Aتؤكد عىل ٍ
سمة أساس ينبغي أن يتصف هبا اإلنسان املسلم ،وهي أن يكون مسا ًملا

ويسلم الناس منه ،فعن رسول ال ّله Aأنه قال :املسلم من سلم املسلمون من لسانه

ويده»((( ،وقال اإلمام الصادق :Eاملسلم من سلم الناس من يده ولسانه .واملؤمن من
ائتمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم»(((.

وأكد الشيخ الص ّفار أن األوساط الدينية من باب أوىل أن تسودها العالقات املساملة،

إال أن الواقع يف بعض صوره يكشف عكس ذلك ،حيث إن بعض األوساط الدينية

بعضا ملجرد أهنم خيتلفون يف التوجه أو األفكار أو املذهب،
يستحلون حرمات بعضهم ً
((( الكافي .ج ،3ص.663
((( المصدر نفسه .ج ،2ص.663
((( المصدر نفسه .ج ،2ص.234
((( بحار األنوار .ج ،72ص.51
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حمذرا أن ذلك من موجبات عذاب ال ّله تعاىل ،إضاف ًة إىل أن ذلك يشغل األوساط الدينية
ً
ببعضها ،مما يشغلهم عن القضايا املصريية التي تحُ يط باألمة ،وبالتايل قد يصدق عليهم

َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ حَ ْ َ ُ ُ ْ مَ ً َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ىَّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ لاَّ
قول ال ّله تعاىل{ :بأسهم بينهم شدِيد تسبهم جِيعا وقلوبهم شت ذل ِك بِأنهم قوم
ُ َ
َي ْعقِلون}[سورة احلرش ،اآلية .]14 :مضي ًفا أن هذا الواقع يكس صور ًة مشوهة عن األوساط

ّ

الدينية.

وسعت من مدى حقوق الناس،
وأشار إىل أن التطورات التكنولوجية احلديثة ّ

فأصبح هناك مواقع إلكرتونية يستفيد منها الناس لنرش نتاجهم الفكري واملعريف عىل

مستوى واسع من العامل ،مضي ًفا :كان ُيفرتض يف هذه التقنية احلديثة أن تكون وسيلة

أساسية لتبادل املعارف ،والتعارف بني األوساط الدينية ،وأن تكون ساحة مفتوحة
للحوار والنقاش اهلادف والبنّاء ،وأن تكون هذه التقنية وسيلة مهمة تستثمرها األوساط

الدينية يف خدمة مبادئهم وقضاياهم الرئيسة ،ونرش رسالتهم يف احلياة.

وأبدى الشيخ الصفار استياءه من بعض مظاهر الواقع الذي أفرز حاالت من العداء

املتبادل باستخدام هذه التقنية احلديثة ،مما غيرّ أسلوب التفاعل معها واالستفادة منها.
وأكد أن االصطفاف الطائفي كان وراء هذه االعتداءات ،مما جعل من الشبكة العنكبوتية
ٍ
بأشكال متعددة ،ومن أبرز مظاهر ذلك:
ساحة للحروب واملنازعات
اً
أول :الرتاشق بالتهم والسباب عرب حوارات وجدليات عقيمة ،يف حني أن هذا

األسلوب ال يتناسب والدعوة إىل احلق ،وليس من أبجديات صفات املتدينني ،يقول
ْ ُ

حْ ْ

ْ

َ

حْ

ْ

َّ

َ

َّ َ
َ
ك بال ِك َمةِ َوال َم ْوعِظةِ َ
ال َس َنةِ َو َجادِل ُهم بِالت يِ َ
ه أ ْح َس ُن}.
يل رب ِ ِ
يِ
تعاىل{ :ادع إ ِ ىِل سب ِ ِ

ثانيا :اهلجوم املتبادل عىل املواقع اإللكرتونية ،وهو ٌ
لون من ألوان الرصاع احلديث،
ً

بني األوساط الدينية.

وأضاف :وقد قامت بعض العنارص املتطرفة من األوساط السنية باهلجوم عىل عدد

كبري من املواقع الشيعية والسيطرة عليها ،حوايل ( )300موقع ،ويف املقابل وكرد فعل
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قامت بعض اجلامعات الشيعية بالرد عىل هذا االعتداء باعتداء مثله ،حيث شنّوا هجو ًما

عىل ( )900موقع سني وسيطروا عليها.

وأكد الشيخ الصفار إدانته هلذه املعركة بني الطرفني ،فهي تُض ّيع اجلهود ،وتشغل

مشريا أن هذه النزاعات ال تقترص عىل اجلهات املعادية فيام بينها،
األمة عن القضية األهم.
ً
وإنام تطال األبرياء ومن ليسوا ضمن دائرة الرصاع ،وهذا ما تحُ ذرنا منه آيات القرآن

َ َّ ُ ْ ْ َ ً َّ ُ نََّ ذَّ َ َ َ ْ
ُ ْ َ َّ ً
ِين ظل ُموا مِنكم
احلكيم ،يقول تعاىل{ :واتقوا ف ِتنة ال ت ِصيب ال

خآصة}[سورة األنفال،

اآلية.]25 :

ودعا الشيخ الصفار العلامء البارزين وذوي التأثري يف املجتمع إلدانة هذه املعركة

وإصدار فتاوى رصحية تحُ ّرم هذا العدوان بني الطرفني.

وأكد أن هذه احلالة هي نتيجة حلالة التعبئة التي ُيامرسها بعض اجلهات ،مبد ًيا قلقه

عول عليهم إلهناض
عىل رشحية الشباب الذين يرون أن ً
بعضا من كبار العلامء وممن ُي ّ
اجليل الشاب ينزلقون يف مستنقع التعبئة والفتنة .مؤكدً ا أن اجليل الشاب هو الضحية

حيث إن هذه املامرسات يقوم هبا شباب فهم األكثر اهتام ًما هبذه التقنية احلديثة ،وبدل

توجه طاقاهتم وقدراهتم وإبداعاهتم يف الطريق السليم وما خيدم األمة ،ترى أن بعض
أن ّ
اجلهات تستغل ذلك من أجل حتقيق مصالح زائفة ،وتوجه الشباب للتطرف ليكونوا

وقو ًدا للرصاعات.

ودعا الشيخ الصفار يف ختام خطبته للعودة إىل ال ّله تعاىل ،وإىل نبع اإلسالم األصيل،

مؤكدً ا مسؤولية املجتمع أمام ال ّله تعاىل ملا جيري عىل ساحة املواقع اإللكرتونية ،ويأيت
دور العلامء واملتصدين للشأن العام يف املرتبة األوىل ،مؤكدً ا أن عىل اجلميع أن يتّقوا ال ّله
يف الشباب واجليل الناشئ ،وأن يأخذوا بأيدهيم لطريق اهلدى وخلدمة القضايا املصريية،

ال أن ينزلقوا هبم يف وحل املهاترات.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

رقابة املواطن على املؤسسات العامة
خطبة الجمعة بتاريخ  2ذو القعدة 1429ﻫ

الخطبة الأولى

الل َو ُكونُوا َم َع َّ
الصادِق َ
ِين َ
آم ُنوا َّات ُقوا هّ َ
{يَا َأ ُّي َها ذَّال َ
ِني}[سورة التوبة ،اآلية.]119 :

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار يف خطبة اجلمعة  2ذو القعدة  31( 1429أكتوبر

2008م) أن من الظواهر الطبيعية الصحية يف حياة اإلنسان ارتباطه بمجموعة من
األصدقاء واألقران وهو ما يطلق عليه بـ(الثلة).

وأوضح أن من عادة اإلنسان رغبته يف أن يكون ضمن جمموعة ،وأن يكون حوله

عدد من األصحاب واألصدقاء ،وخاصة يف مرحلة الشباب ،وهذه الرغبة تكون ظاهرة
يف مرحلة الشباب أكثر منها يف املراحل األخرى ،مبينًا أهنا حالة صحية ألن تعايش

اإلنسان ضمن جمموعة تنمي عنده مهارة العالقة مع اآلخرين ،والقدرة عىل التعامل
مع اآلخرين ،وأشار إىل أثر ذلك يف الصحة النفسية؛ ألن حالة الوحدة تصيب اإلنسان
بالكآبة ،وخاصة حينام تصيبه ظروف صعبة ،أو حتل به أزمة أو مشكلة ،فإذا كان عنده ثلة
أصدقاء يساعدونه عىل مواجهة املشاكل ،ويرفعون معنوياته النفسية ،ويكسبونه مهارة

العالقة مع اآلخرين ،والتعامل معهم ،وهي حالة إجيابية ويف مرحلة الشباب تشتد حاجة

اإلنسان هلذه األمور.

وأشار أن عىل اإلنسان أن خيتار الثلة التي يكون يف وسطها ،واملجموعة التي ينضم
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إليها ،وقد يرى اإلنسان نفسه بشكل عفوي مع جمموعة من الناس ،إما ألهنم من أقربائه،
أو من أبناء حارته ،أو من زمالئه يف املدرسة أو العمل ،فيصبحوا ثلته وأصدقاؤه ،وقد

يكونون صاحلني أو غري صاحلني ،وبينَّ أن احلالة العفوية ليست سيئة يف بعض األحيان،
موضحا تأثر اإلنسان باملجموعة التي يعيش يف وسطها من ناحية بناء الشخصية ،وبناء
ً
األفكار والسلوك ،مؤكدً ا عىل أمهية دور العائلة يف توجيه الولد والبنت يف اختيار املحيط
الذي يعيش وسطه ،واملساعدة عىل االنضامم للمجموعات الصاحلة واملفيدة ،وسلط

الضوء عىل خطورة غياب دور العائلة عن التوجيه مما له كبري األثر عىل تكوين شخصية

اإلنسان.

وأشار إىل تقسيامت الثلة التي يكون اإلنسان يف وسطها:

ثلة �سيئة فا�سدة

وهذا يضع اإلنسان عىل خط الفساد واالنحراف ،نتيجة اقرتابه من هذه املجاميع

الفاسدة ،وكثري من الناس انحرفوا ووقعوا يف املهالك ملصاحبتهم أشخاص سيئني،

َ
وتناول القرآن الكريم هذه احلالة التي تورث الندم يوم القيامة يف قوله تعاىل{ :يَا َويْل ىَت
يَ ْ َ َ ْ َ خَّ ْ ُ ً َ لاً
َ َ ْ َ َ َّ َ
ّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ اَ َ َّ ْ َ ُ إْ ْ َ
ان
لت يِن لم أتِذ فالنا خل ِي * لقد أضل يِن ع ِن اذلِك ِر بعد إِذ جاء يِن وكن الشيطان ل ِِلنس ِ
ُ
َخذول}[سورة الفرقان ،اآليتان.]29-28 :

ويف آية أخرى يتمنى عدم معرفته هلؤالء األشخاص الذين قادوه إىل االنحراف يف

َ يَ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ رْ َ
شقينْ ِ }[سورة الزخرف ،اآلية .]38 :ومن الطبيعي أن
حياته {يا لت بي يِن وبينك بعد الم ِ

اإلنسان يتأثر إذا عاش يف وسط موبوء وفاسد.

وعن درجات الفساد واالنحراف قال الشيخ :إذا كان الفساد واالنحراف يف

درجاته األوىل يقود إىل التساهل وهو يؤدي إىل ما هو أكرب منه ،إال إذا كان اإلنسان قوي
الشخصية ،يؤثر عليهم ،ويأخذهم باجتاه الصالح ،وإذا كان ال يضمن التأثر هبم فيجب

عليه االبتعاد عنهم.
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ثلة العالقات العاطفية:

هي جمرد عالقات عاطفية كاالجتامع لألكل والرشب والتنزه ،وهي أفضل من احلالة

السابقة ،إال أهنا سبب يف تضييع الوقت.

الثلة البناءة

وهي ثلة هادفة وصاحلة لدهيم يشء من الوعي والفهم ،وااللتزام الديني ،واالهتامم

بقضايا املجتمع والنجاح الدنيوي ،وإذا تصادق إنسان مع شباب طاحمني ناجحني جادين

يف عملهم ،بغض النظر عن اجلوانب األخرى ،مثل إذا كان ليس لدهيم اهتامم باملجتمع،

لكنهم ناجحون يكتسب منهم ،ويأخذ الصفات اإلجيابية منهم ،وعىل اإلنسان أن يسعى
ذكورا وإنا ًثا أن يكون
أن يكون ضمن جمموعة من هذا القبيل ،وأن تساعد العائلة أبناءها
ً
هلم حميط من األصدقاء واألقران ،حميط صالح يستفيدون منه وينمون من خالله.
واستعرض عد ًدا من اآليات واألحاديث تتحدث ضمن هذا السياق:
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ ُ

َّ ُ

هّ َ َ ُ ُ

َ َ

َّ

َ

{يا أيها الِين آمنوا اتقوا الل وكونوا مع الصادِقِني}[سورة التوبة ،اآلية.]119 :

ألن اإلنسان إذا اتقى ال ّله وكان بمفرده ،هذه التقوى قد تضعف عنده ،وهتتز يف

نفسه ،وإذا كان يف جمتمع صالح ترتسخ عنده حالة التقوى ،وتكون أمامه فرصة لنقلها
لآلخرين.

عن رسول ال ّله« :Aأسعد الناس من خالط كرام الناس»(((.

وعنه« :Aمن مل تنتفع بدينه ودنياه فال خري لك يف جمالسته»((( ،أي من عنده نجاح

ناجحا يف دينه ودنياه
أمرا جيدً ا ،ولكن إذا مل يكن
ً
يف أمور الدنيا وجتلس معه وتكسب منه ً

فاجللوس معه مضيعة للوقت.

عن أمري املؤمنني عيل« :Eخري إخوانك من سارع إىل اخلري وجذبك إليه وأمرك

((( بحار األنوار .ج ،71ص.185
((( من ال يحضره الفقيه .ج ،4ص.355
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بالرب وأعانك عليه»((( .فأمجل األصدقاء من جيذبك إىل عمل اخلري .
وعنه« :Eاملعني عىل الطاعة خري األصحاب»(((.

رب ،وأرفقهم
ويف رواية أخرى عنه« :Eخري اإلخوان أعوهنم عىل اخلري ،وأعملهم بال ِّ

باملصاحب»(((.

وبينّ تفعيل دور اإلنسان واجلامعات الصاحلة يف املجتمع من خالل ثالث نقاط:
أوالً :عىل اإلنسان أن يبحث عن اجلامعات التي ختدم الدين املجتمع ال سيام وأن يف

جمتمعاتنا مجعيات ومؤسسات وأنشطة وجماميع تقوم بأعامل اخلري وخدمة املجتمع

ثانيا :عىل املجاميع الصاحلة أن تستقطب وأال تكون مغلقة ،وأن تفتح صدرها
ً
وتبسط ذراعها ألبناء املجتمع وتستقطب وجتتذب .
ثالثًا :تشجيع تكوين املجاميع ،علينا أن نشجع تكوين جمموعات باملجتمع ،كإنشاء

هيئة أو مؤسسة أو فريق أو مجعية ،أن نشجع أكرب قدر ممكن من وجود املؤسسات

واهليئات واألنشطة يف املجتمع.

الخطبة الثانية

واستخلص سامحته يف اخلطبة الثانية مسؤولية أفراد الناس يف إقامة احلق واخلري فيام
ب ُح ُق ِ
بينهم من خطبة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ERقال فيهاِ « :م ْن َو ِ
اج ِ
وق ال ّله

ِ ِ
ِ ِِ ِ
او ُن َع َلى إِ َقا َم ِة ا ْل َح ِّق َب ْين َُه ْم َو َل ْي َس ا ْم ُر ٌؤ َوإِ ْن
يح ُة بِ َم ْب َل ِغ ُج ْهده ْم َوال َّت َع ُ
َع َلى ع َباده النَّص َ
َع ُظ َم ْت فِي ا ْل َح ِّق َمن ِْز َل ُت ُه َو َت َقدَّ َم ْت فِي الدِّ ِ
ين َف ِضي َل ُت ُه بِ َف ْو ِق َأ ْن ُي َع َ
ان َع َلى َما َح َّم َل ُه ال ّل ُه
ِ
ِ
ون بِدُ ِ
وس َوا ْقت ََح َم ْت ُه ا ْل ُع ُي ُ
ون َأ ْن ُي ِعي َن َع َلى َذلِ َك َأ ْو
م ْن َح ِّقه َولاَ ا ْم ُر ٌؤ َوإِ ْن َص َّغ َر ْت ُه النُّ ُف ُ
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
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ُي َع َ
ان َع َل ْي ِه»(((.

وعن األفراد الذين يكونون يف املواقع القيادية يف املجتمع وعالقة الناس هبم ،أكد

سامحته أن من واجب الناس جتاه هذه املواقع أن يكونوا يف موقع املراقبة والنصيحة

واإلعانة ،مبينًا أن هذه املشكلة تعاين منها الدول املتخلفة.

وأشار إىل األجهزة واملؤسسات الرسمية التي تدير وترصف شؤون الناس ،من

تعليم وصحة وخدمات بلدية وأجهزة أمنية ،واجب عليها أن تدير شؤون الناس عىل

الوجه األكمل ،إال أهنم برش قد يكون فيهم الصالح والطالح ،وفيهم من ال تكون له
كفاءة يف إدارة هذا املنصب ،وقد يكون منحر ًفا وفاسدً ا ،وبناء عىل أصالة الصحة وحسن

الظن بالناس فاألصل أهنم صاحلون ،وبينَّ بعض األسباب التي يمكن أن تدفع بعض
املوظفني للفساد:


قد يكون هو فاسد أو حيدث له فساد من خالل موقعه.



وقد يعرتيه الكسل والتقصري.




وقد يكون غافلاً أو قليل الكفاءة وضعيف اإلدارة.
وقد يكون يف جهازه عنارص سيئة.

وحتى ال تصبح الدوائر احلكومية بؤرة للفساد ،أكد عىل أمهية حتمل الدولة ملسؤولية

الرقابة واملتابعة ألعامل أجهزهتا وموظفيها ،وحماسبتهم وتفتيشهم إدار ًيا ،باعتباره موجو ًدا
جَ

حتى يف صدر اإلسالم ،والتجسس الذي متنعه اآلية الكريمة { َوال تَ َّس ُسوا} مرشوع يف
هذا املوضع.

وأضاف :إن عىل املواطنني أن يتحملوا املسؤولية ،وأن يراقبوا ،وأن ال يسكتوا عىل
أي خطأ أو تقصري ،جتاه أي وضع ٍ
مرتد يف أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ،حتى ال
يسترشي الفساد وتضيع مصالح املواطنني وثروات الوطن.

((( نهج البالغة .خطبة .216
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رقابة المواطن على المؤسسات العامة

وأشار إىل نقاط مسؤولية املواطنني ،منها:

1 .1عىل املواطن أن يرفع هذا التقصري إىل املستويات العليا يف الدولة ،وأن يستفيد من
املؤسسات التي مهمتها أن تراقب مؤسسات الدولة.

2 .2استثامر اإلعالم يف توصيل صوهتم عرب الطرح املتواصل ،حتى تعالج املشكلة يف
خمتلف اجلهات.وأكد أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ،وإن ال ّله حيب اإلنسان الذي
حُ

جْ

َْ

لاَّ

ُ

ُّ هّ
ال ْه َر ب ُّ
الل َ
يدافع عن حقه يف قوله تعاىل{:ال يِب
السوءِ م َِن الق ْو ِل إ ِ َم ْن ظل َِم}
ِ

[سورة النساء ،اآلية .]148 :ومن يرفض املطالبة بحقه ويسكت عنه يكون آثماً  ،وهذا
يزيد من فساد املوظفني وتسلطهم وانحرافهم.

3 .3تعاون الناس فيام بينهم ألداء دورهم وحتمل مسؤوليتهم يف الرقابة عىل املؤسسات
العامة.

رب العاملني.
واحلمدل ّله ّ

انتخاب أوباما رسالة ضد التمييز
خطبة الجمعة بتاريخ  9ذو القعدة 1429ﻫ

تعقي ًبا عىل نتائج االنتخابات األمريكية التي أسفرت عن فوز ّ
مرشح احلزب

الديمقراطي «باراك أوباما» أشار الشيخ حسن الص ّفار يف خطبة اجلمعة األوىل /11 /9

1429ﻫ املوافق 2008 /11/7م إىل أمهية االستفادة من هذا احلدث املهم واملفصيل يف
تاريخ احلركة السياسية واالجتامعية األمريكية احلديثة ،وذلك من خالل إتاحة الفرص

املتكافئة وتعزيز قيمتَي :العدالة االجتامعية واملواطنة يف جمتمعاتنا العربية ،للرقي باحلالة

منبها إىل أن هذه القيم تلتقي وما نادت به الرساالت اإلهلية ،وما كانت
اإلنسانية فيهاً ،
تسعى إىل حتقيقه حركة النبوات ودعواهتا التوحيدية ،وكذلك ما تعيشه حركة التقدّ م

البرشي واإلنساين اليوم من إلغاء لكا ّفة أنواع الفصل والتمييز العنرصي.

ويف خطبته الثانية حتدث عن صفة الغرور اإلنساين بمستوياهتا الفردية واالجتامعية

واألممية ،ممثِّلاً بحالة الغرور التي كانت تعيشها احلكومات األمريكية عىل بقية األمم ،من

قوة
خالل ممارستها ل ّلهيمنة عىل شتى املفاصل احلياتية فيها ،وذلك ملا كانت تراه لدهيا من ّ
تقوضت بفعل مقاومة
عسكرية واقتصادية وعلمية متقدّ مة ،وهي احلال التي ما لبثت أن ّ
الشعوب املظلومة ،وما أصاهبا من أزمات مالية واقتصادية مباغتة.
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الخطبة الأولى
وخلْقة
الإن�سان واحد ،م�صد ًرا ِ

َ َ ُ ىَ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ
اس إِنا خلق َناكم ّمِن ذك ٍر َوأنث
يقول ال ّله العظيم يف حمكم كتابه الكريم{ :يا أيها انل
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ َ هّ َ ْ َ ُ ْ
وجعلناكم شعوبا وقبائِل لتِ عارفوا إِن أك َرمكم عِند الل ِ أتقاكم}[سورة احلجرات ،اآلية:

. ]13

مصدر اإلنسانية رجل واحد وامرأة واحدة ،خلقهام ال ّله من قبضة تراب ممزوجة
ذَّ

َ

لَُّ يَ

ََ

َ

ْ

إْ

ْ َ ُ َََ َ َ
َ
ْ َ َ
ِني}
النس ِ
باملاء ،يقول تعاىل يف ذلك{ :الِي أحسن ك ش ٍء خلقه وبدأ خلق ِ
ان مِن ط ٍ

املكونة من أبينا آدم ،وأ ِّمنا حواء أساس النسل
[سورة السجدة ،اآلية ،]7:لتكون هذه األرسة ّ

َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ
ُ
اس اتقوا َر َّبك ُم
البرشي ،الذي انترش يف بقاع األرض ونواحيها املختلفة{ ،يا أيها انل
ذَّ
َ َ َ ُ ّ َّ ْ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ لاً َ ً َ َ
الِي خلقكم مِن نف ٍس واحِد ٍة وخلق مِنها زوجها وبث مِنهما رِجا كثِريا ون ِساء}[سورة

النساء ،اآلية.]1 :

َ
اإلنسان قدرة التك ّيف مع الطبيعة التي يسكن فيها ،ذلك أن اإلنسان مل
وقد منح ال ّله

يبق يف أرض وطبيعة واحدة ،وإنام انترش يف شتى البقاع واملناطق ،وقد أ ّدى اختالف هذه
َ
البيئات يف مناخاهتا وتضاريسها وأجوائها إىل اختالف اإلنسان يف شكله وطبيعة عيشه،

وكذلك يف لغته التي يتخاطب هبا.

ولكن هذا يبقى اختال ًفا يف املظهر والشكل اخلارجي ،وال عالقة له بطبيعة اإلنسان
يظل اإلنسان ذا طبيعة واحدة مشرتكة لدى مجيع البرش ،وال أثر ِ
وأصل ِخلقته ،إذ ّ
للع ْرق
أو اللون يف قدراته وإمكاناته الفكرية والذهنية والعاطفية واإلبداعية.
اجلو
ولك ّن اإلنسان كام يتك ّيف مع متغريات الطبيعة ويألفها يتك ّيف كذلك مع ّ
االجتامعي الذي ينشأ ويرت ّبى فيه ،فمن يعيش يف بيئة اجتامعية منفتحة تكون فرص

احلريات ،وممارسة
التقدّ م لديه أوسع وأفضل ممّن يعيش يف جمتمعات يغلب عليها قمع ّ

الظلم االجتامعي والتخ ّلف ،من يعيش يف هذه املجتمعات تنحرس لديه مثل تلك الفرص
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التي تتاح لدى أفراد املجتمعات األخرى املتحرضة.

وهذا أمر أثبتته التجارب اإلنسانية املتعاقبة ،التي َن َف ْت أن يكون للعرق واملنطقة

اجلغرافية أثر يف عقلية اإلنسان ومستواه الفكري ،وهي النظرة التي سادت يف بعض

املجتمعات لفرتات زمنية طويلة ،ومما يؤسف عليه أن يكون هناك من املفكّرين َم ْن
يؤسس لثقافة التمييز العنرصي بني الفئات والقوميات البرشية ،فقد ظهرت نظريات
ِّ
ملفكّرين غربيني ت ِ
ُفاضل بني القوميات البرشية ،فصنّفوا الناس إىل دماء زرقاء نقية وأخرى
سوداء دونية ،هناك من صنّف الناس إىل ِ
الع ْرق األبيض والعرق األسود وفاضل بينهام،
كام ظهرت يف اهلند من املجتمعات الرشقية نظريات تصنّف الناس إىل طبقات متفاوتة يف
القيمة والقدر.

وقد ث ُب َت بالدليل والتجربة خطأ وفشل هذه النظريات ،وهي النتيجة التي تلتقي

والرؤية القرآنية التي تنظر لإلنسان نظرة واحدة ،فهو من أصل وتركيبة واحدة.

ومن طريف ما ينقل هبذا اخلصوص ما ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبE
جارية هلا أعتقتها منذ ٍ
ٍ
وقت قريب تطلب العطاء ،فساوى
الذي أتت له امرأة قرشية مع
فاحتجت
أمري املؤمنني بينها وبني جاريتها السابقة يف العطاء ،وهو األمر الذي أغضبها،
ّ

عىل أمري املؤمنني يف ذلك ،طالب ًة منه تفضيلها عىل جاريتها ألهنا امرأة قرشية ،يف حال أن
اجلارية ّ
تظل جارية ،وإذا بأمري املؤمنني يأخذ قبضة من الرتاب ،ويقول هلا بأنه ال يرى

فر ًقا بني ح ّبات هذا الرتاب ،فكيف يكون لإلنسان فضل عىل أخيه اإلنسان يف القيمة
ملجرد النسب واألصل العائيل.
واملنزلة ّ

اندماج المجتمعات

وخري مثال عىل ما نحن بصدده ما نراه اليوم من اندماج كبري بني شعوب خمتلفة يف

الدول واملجتمعات الغربية ،حيث هتاجر إليها خمتلف اجلنسيات واألعراق ،يشكّلون فيام
ٍ
متواز يف
ومستوى
نسيجا اجتامع ًّيا واحدً ا ،حيصلون فيه كأفراد عىل فرص متكافئة
بعد
ً
ً
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التعليم ،ومساواة بينهم يف احلقوق والواجبات ،فنرى اجلميع منهم يشارك يف تقدّ م هذه

وتطورها العلمي والتقني واحلضاري.
املجتمعات
ّ

وهذا هو املبدأ اإلنساين الذي أراد إرساءه األنبياء والرسل ،حيث أمرهم ال ّله تعاىل

إعامرا لألرض بام ينفع الناس وحي ّقق هلم السعادة
بإقامة العدل والقسط بني الناس،
ً
والعيش الكريم.

التجربة الأمريكية

وها نحن اليوم أمام جتربة رائعة يف الواليات املتّحدة األمريكية ،وهي الدولة التي

متييزا عنرص ًيا حا ًّدا ضدّ طبقة األفارقة السود ،فكانت هذه الطبقة حمرومة
كانت تعيش ً
من التعليم ومن كثري من الوظائف ،وتعامل بدونية ،وما كان يزيد األمر سو ًءا أن هذه

احلال كانت ضمن القانون الرسمي املعمول به يف البالد.

ولك ّن السود مل يرضخوا لوجود مثل هذه املعاملة الظاملة من قبل الدولة واملجتمع،

فربزت لدهيم قيادات سياسية واجتامعية تطالب بنيلهم للحقوق املستلبة ،وكانت هذه
القيادات تلقى الدعم االجتامعي واجلامهريي الواسع من هذه الطبقة ،فبذلوا من أجل

ذلك تضحيات كبرية ،من خالل العديد من املظاهرات واالعتصامات واإلرضابات

وشتّى أنواع التعبري املتاح هلم ،الذي عربوا من خالله عن رفضهم املطلق ملا يعانونه من
ظلم واضطهاد بسبب التفرقة العنرصية.

ومما ساعد عىل نيلهم حقوقهم ظهور قيادات يف الطرف اآلخر (البيض) يطالبون

كذلك بنيل هذه الرشحية االجتامعية حقوقها اإلنسانية املستلبة ،إىل أن حت ّققت لدهيم
العدالة االجتامعية بشكل قانوين ِ
يبق من تلك احلقبة إالّ بعض مظاهر
ملزم ،حيث مل َ

التعصب والعنرصية التي متارسها جمموعات حمدودة يف املجتمع األمريكي.
ّ

وهي حالة شهدناها يف هذه االنتخابات األخرية ،حيث ظهرت بعض األصوات

العنرصية التي رفضت أن يستلم قيادة البالد شخص من الطبقة السوداء ،ولكنها ظ ّلت
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نشازا ،ضمن احلالة اإلنسانية العا ّمة يف أمريكا ،التي ترفض أي شكل من أشكال
أصواتًا ً
التمييز والفرز العنرصي.

وال ّ
أدل عىل ذلك من وصول السيناتور األمريكي الذي يعود إىل أصول إفريقية

من كينيا إىل سدّ ة الرئاسة األمريكية ،حيث سبق له قبل ذلك أن كان نائ ًبا يف الكونغرس
األمريكي ،لينال بعدها ثقة أعضاء حزبه (احلزب الديمقراطي) ليكون ّ
مرشح احلزب

للرئاسة يف مقابل السيناتور هيالري كلينتون ،ويفوز بغالبية مطلقة يف سباق البيت

األبيض يف مقابل مرشح احلزب اجلمهوري جون ماكني.

ما يعنينا من االنتخابات الأمريكية

تابع عاملنا العريب كام بقية العامل أحداث االنتخابات األمريكيةِ ،
ففرح البعض

منهم لفوز السيناتور أوباما عىل منافسه اجلمهوري جون ماكني ،أملاً منهم يف أن يغري
من السياسة األمريكية جتاه منطقة الرشق األوسط ،وذلك بسبب ما عانته املنطقة من
وتفرده بقيادة
سياسات بوش املنحازة إىل إرسائيل ،وكذلك من حروبه وبطشه وتس ّلطه ّ
جمرد أوهام ال واقع عمل ًّيا هلا ،ذلك أن السياسة األمريكية ال حتدّ دها
العامل ،وهذه األماين ّ
إرادة شخصية متم ّثلة يف الرئيس ،بقدر ما هي حمكومة باملؤسسات السياسية والرشكات
املالية وإمرباطوريات اإلعالم ،يف الواليات املتّحدة.

كام أنه من املعيب عىل جمتمعاتنا أن ترت ّقب دائماً التغيري من اخلارج ،وأن تنتظر دو ًما
من يأيت وخي ّلصها من مشكالهتا ،وأال تراهن عىل نفسها وقدراهتا الذاتية يف حل هذه
املشكالت واألزمات.

مهمة بخصوص هذه االنتخابات ،ذلك أهنا م ّثلت
وهنا
ّ
أحب أن أركّز عىل نقطة ّ

جتربة أنموذجية لكثري من املجتمعات اإلنسانية ،وعبرّ ت عن رسالة واضحة ضدّ أي
شكل من أشكال التمييز ،سواء العرقي أو املذهبي أو املناطقي ،فهي أثبتت للعامل أمجع

خيص أشكال
أن املسرية اإلنسانية اليوم ترفض أي نو ٍع من أنواع التخ ّلف االجتامعي فيام ّ
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التمييز والفرز بني أبناء البرش.

مهمة جيب أن
ما شهدناه يف هذه االنتخابات جيعلنا نركّز عىل ثالث قيم أساسية ّ

تسود جمتمعاتنا ،وهي:


تعزيز قيمة املواطنة بني أبناء الدولة والوطن الواحد ،ورفض ما يقابلها من



تعزيز حالة تكافؤ الفرص للجميع ،وهي احلالة التي من شأهنا اكتشاف القدرات



جتمعاتنا العربية واإلسالمية ،فاملجتمع
تعزيز قيمة العدالة االجتامعية داخل ّ

سياسات التمييز بني املواطنني عىل حساب ال ُّلحمة الوطنية اجلامعة.

واإلمكانات الكامنة لدى كل أ ّمة وشعب وجمتمع.

الذي ينمو فيه أبناؤه سواسية أمام القانون ،وال يشعر فيه الفرد بأي نوع من

الظلم االجتامعي ،يف هذا املجتمع يستشعر بأمهيته وبانتامئه احلقيقي له ،وسيعمل

وتتفجر فيه طاقاته وإمكاناته املو َد َعة.
من أجله ما وسعه ذلك،
ّ

هذه العنارص جمتمعة هي أهم رسالة جيب أن تتلقفها جمتمعاتنا ونخبها احل ّية

والفاعلة ،إذ من غري املقبول أن ترزح جمتمعاتنا إىل اليوم حتت ذلك التمييز العرقي
واملذهبي واملناطقي ،وهي احلال التي من املفرتض أن نتجاوزها كام جتاوزهتا العديد من

جمتمعات العامل األخرى ،فاملواطن يف جمتمعاتنا كام يطالب بالعديد من الواجبات ،جيب

أن تو ّفر له كذلك ما له من حقوق ،ومن أمهها حق تكافؤ الفرص.

الخطبة الثانية

ورد عن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب« :كفى باالغرتار جهلاً »(((.

يتحدّ ث أمري املؤمنني يف هذا احلديث عن صفة إنسانية سلبية ،وهي االغرتار ،وهي
قو ٍة ّما أو أكثر يامرس بسببها البطش
احلالة التي يصاب هبا اإلنسان عندما يمتلك نقطة ّ
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
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القوة دائمة وباقية له.
واالعتداء عىل اآلخرين ،ظنًّا منه أن هذه ّ

وهذه حالة تتم ّلك اإلنسان اجلاهل غري الواعي ،ذلك أن الواعي يدرك أن احلياة من

حوله رصاع إرادات ومواقع ،فحينام يصاب اإلنسان هبذه احلالة ،مستعملاً قواه وإمكاناته

يف اإلرضار باآلخرين من أجل مصلحته الشخصية أو الفئوية ،ال بدَّ أن تكون للطرف

اآلخر ر ّدات فعله التي قد تفقده ما لديه من نفوذ وقدرة ،يقول اإلمام الصادق يف وصف
مغرورا» ،إذ العاقل ال يصاب هبذه احلالة احلمقاء.
هذه احلالة« :ال ُي ْل َقى العاقل
ً

لأْ َ
جَ ْ َ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ لَىَ ذَّ َ ْ ْ ُ
اس ُتضعِفوا يِف ا ْر ِض َون َعل ُه ْم
يقول تعاىل يف حمكم كتابه{ :ون ِريد أن نمن ع الِين
أَئ َّم ًة َو جَنْ َعلَ ُه ُم ال ْ َوارث َ
ِني}[سورة القصص ،اآلية ،]5 :حيث يبشرّ ال ّله املستضعفني بأنه سيأيت
ِ
ِ

وحتول القوة إليهم ،وليس بالرضورة
ذلك اليوم الذي يمكّنهم فيه من استعادة حقوقهم ّ

أن يكون ذلك ّ
قوهتم
بتدخل إهلي مبارش ،ففي حال اجتمع هؤالء املستضعفون وأمجعوا ّ
بعضا ،سيتمكّنون حتماً من القضاء عىل مماريس الظلم واجلور،
وإرادهتم إىل بعضهم ً
لتكون هلم السلطة والغلبة حينها.

الغرور م�ستويات

مستوى واحد ،بل تتعدّ د إىل مستويات:
وصفة الغرور ال تكون عىل
ً



فتكون عىل املستوى الفردي ،وهو ما قد نشهده يف العالقات األرسية ،فيصاب
الزوج هبذه احلالة ضدّ زوجته وأبنائه ،حيث يتنكّر حلقوقهم بسبب ما يراه من

قوة يتمتّع هبا ويامرسها عليهم ،وكم نواجه اليوم من مشكالت أرسية بسبب
ّ
غرور الزوج أو الزوجة فيام بينهام.



وقد تكون عىل مستوى العالقات االجتامعية ،فيصاب البعض هبذه احلالة ،ملا



مصدر اغرتاره وتكبرّ ه وجتربه عىل اآلخرين.
وقد تكون هذه الصفة عىل مستوى اجلامعات،
وبخاصة من قبل األكثرية ضدّ
ّ

يراه يف نفسه من مكانة علمية أو اجتامعية أو منصب رسمي ،فتكون هذه القدرة
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قوة ونفوذ ال متلكه تلك األقليات التي تعيش
األقليات ،بام تراه يف نفسها من ّ

يف وسطها ،وكم تسببت هذه احلالة من ر ّدات فعل عنيفة من قبل األقليات ضدّ


حميطها الغالب الظامل واملعتدي عليها.

مستوى رابع قد تكون حالة الغرور أممية ،متارسها أ ّمة عىل بقية األمم
ويف
ً
والشعوب ،وهذا ما رأيناه جل ًّيا يف سيطرة الدول العظمى عىل الشعوب
الفقرية واملستضعفةّ ،
ولعل اإلدارة األمريكية غري املأسوف عىل رحيلها بقيادة

جورج بوش كانت مثالاً
بارزا يف هذه احلالة ،حيث أصاهبا الغرور بام متتلكه
ً
من إمكانات عسكرية واقتصادية وعلمية ضخمة ،ال جتارهيا فيها أي دولة يف
العامل ،وإذا باألزمة االقتصادية األخرية إىل جانب أزمات تورطها يف العراق

وتفردها به،
كبريا من غرورها وكربيائها عىل العامل ّ
وأفغانستان تكرس جز ًءا ً
كثريا عىل صعود نجم السيناتور باراك أوباما،
وهي األزمات التي ساعدت ً
الذي انتخبه الشعب األمريكي رغبة منه يف التغيري املنهجي يف السلوك األمريكي

حيال أزمات العامل.

أساسا يف
دورا ً
بالطبع ،فإن إلرادة املامنعة واملقاومة عند الشعوب وخاصة اإلسالمية ً

إفشال توجهات اإلدارة األمريكية الطائشة ،ولو مل تكن هذه املامنعة واملقاومة ،الستطاعت

اإلدارة األمريكية أن تتمتع بالنرص واهليمنة.

وذلك ما يثبت قدرة الشعوب إمكانية حتدي إرادة االستكبار والظلم.

النجف األشرف دعوة للوحدة والتقريب
خطبة الجمعة بتاريخ  16ذو القعدة 1429ﻫ

تناول القرآن الكريم يف العديد من آياته مسألة االختالفات الدينية ،وكيف ينبغي أن

يتعامل البرش املختلفون يف الدين فيام بينهم ،ذلك أن الدين هو يف األساس توجه فطري،

حيث إننا نجد أن كل إنسان يف حالة سوية يبحث عن دين يتد َّي ُن به ،ألن هناك أسئل ًة
وجدت؟ ومن أوجدين؟ وإىل أين يكون
كربى تطرح نفسها عىل اإلنسان ،من قبيل :كيف
ُ
ِ
املوجد واخلالق؟
املصري؟ ومن هو املوجد هلذا الكون؟ وما هي العالقة بيني وبني هذا
وغريها من األسئلة التي ترتبط بمبدأ اإلنسان والكون وم ِ
عادمها.
َ

كل هذه أسئلة تنتصب أمام فكر وعقل أي إنسان سوي يبحث عن إجابة هلا ،وما

ُيشكِّل اإلجابة عن هذه التساؤالت يطلق عليه «دين» ،وقد تعدَّ دت اإلجابات يف فكر
اإلنسان البدائي ،فمنها الصواب واخلطأ.

ولكي ال ّ
يظل الناس تائهني حائرين ،بعث ال ّله للناس أنبياء يقدمون هلم اإلجابات

الصحيحة عن هذه التساؤالت وهيدوهنم إىل سواء السبيل يف العالقة مع خالقهم

وموجدهم ،وهذه هي مهمة األنبياء والرسل ،ولكن العقل البرشي مل يكن لينضج دفعة

والتطور البرشي يف
واحدة ،فكانت الرشائع وما حتمله من أحكام ومبادئ وقيم تتناسب
ّ
علومه ومعارفه واملستوى العقيل ،لذلك أتت الرساالت اإلهلية متعاقبة يف أزمنة خمتلفة،

تتّحد يف دعوهتا إىل التوحيد ،وختتلف يف بعض الرشائع والربامج التفصيلية ،التي كانت
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تتناسب وتطور احلياة لدى اإلنسان.

وقد انقسم الناس جتاه األنبياء إىل قسمني ،فمنهم من آمن هبذه الدعوات اإلهلية،

ومنهم من أنكر وحارب وواجه رساالت األنبياء.

كام أن أتباع الديانات اإلهلية ،منهم من بقي عىل ديانته السابقة ،ومنهم من آمن بام

تالها من ديانات ،وكانت هذه هي منشأ االختالف بني أتباع األديان الساموية.

وهناك اختالف ثالث يف املجال الديني داخل كل دين من األديان ،إذ ختتلف اآلراء

التنوع واالختالف
يف فهم أتباع الدين لدينهم الذي ينتمون إليه ،ما يو ِّلدُ نم ًطا آخر من ّ
الفكري واأليديولوجي داخل املجتمعات البرشية.

التوجهات الدينية ،التي أخذت طريقها
تنوعات وأنامط متعدّ دة من
ّ
إ ًذا نحن أمام ّ

التجمعات اإلنسانية فيام يرتبط بالشأن الديني ،فاخلالفات الدينية أمر طبيعي
داخل
ّ
موجود يف املجتمع البرشي ،ولكن ما جيب إثارته هنا هو :كيف يتعامل البرش مع هذه
االختالفات الدينية؟ هل ُيست َغ ُّل الدين يف الرصاع؟ بمعنى :هل يصبح الدين سب ًبا
للرصاع واحلروب والنزاعات؟ وما هي النظرة الدينية فيام يرتبط باالختالف الفكري

واأليديولوجي بني الناس؟

إننا حينام نستحرض الوقائع التارخيية ،نجد أن االختالف الديني ،كان سب ًبا يف
كثري من الرصاعات واحلروب ،ولكنّنا عندما ند ّقق النظر ،نجد أن الدين ُرفِع يف هذه
الرصاعات كيافطة إعالنية ،واست ُِغل لتأجيج اجلامعات ضدّ بعضها ،بدوافع مصلحية
شخصية وفئوية ،ويف كثري من األحيان سياسية ،وإال فإن الدين يف مبادئه وقيمه ال يأمر

أتباعه بأن حياربوا ويقاتلوا اآلخرين باسمه ومن أجله.

وقد تكون الرصاعات الدينية ،ناشئة عن أمراض أخالقية ،من أبرزها مرض

التعصب واالستبداد الفكري وفرض الرأي عىل اآلخرين ،فريى البعض أن ما يعتقد به
من معتقدات هي األصح ،ويرى من واجبه الديني فرضها عىل اآلخرين ،وهذا سلوك
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إنساين يتعارض والقيم التي محلتها الرساالت اإلهلية ،التي كانت تدعو الناس إىل دين ال ّله

باإلقناع والدعوة احلسنة ،فلم جيعل ال ّله تعاىل ألحد حق الفرض يف الدين حتى من قبل

ت ُم َذ ّك ٌِر * َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ
األنبياء ،يقول سبحانه{ :فَ َذ ّك ِْر إ َّن َما َأن ْ َ
ِ
بْ
لاَّ
لَىَ
ُ
ُ ُ
جل شأنهَ { :و َما ع َّ ُ
اآليتان 21 :و ،]22ويف آية أخرى يقول ّ
الرسو ِل إ ِ الَالغ المبِني}[سورة
ط ٍر}[سورة الغاشية،
لست علي ِهم بِمصي ِ

النور ،اآلية.]54 :

الر�ؤية القر�آنية في معالجة االختالف

القرآن الكريم يف آيات كثرية يقدم رؤية حول التعامل عند االختالف الديني ،سواء

كان يف أصل الدين أم داخل املعتقد الديني نفسه ،وهذه الرؤية تنطلق يف اجتاهني:

االتجاه الأول� :إثارة العقل للتفكير في الم�سائل الدينية

وردت آيات قرآنية كثرية تتحدّ ث عن أجواء الدعوات النبوية اهلادية ،فكان بعضها

عىل لسان األنبياء ،والبعض اآلخر كان ندا ًء إهل ًّيا لإلنسان خياطب فيه عقله وضمريه
مهمة ،وهي املطالبة بالدليل والربهان عىل ما
وتفكريه ،فكانت معظمها تدور حول فكرة ّ
ُْ

َ

َ ُ َُْ ُ
يدّ عيه الطرف املقابل ،يقول تعاىل{ :قل هاتوا برهان
ك ْم}[سورة البقرة ،اآلية ،]111 :ويف آية
لنَ
ْ َ ْ
ُْ َْ َْ ُ
عز ّ
وجل{ :قل هل عِند
ك ْم م ِْن عِل ٍم ف ُتخ ِر ُجوهُ َا}[سورة األنعام ،اآلية،]148 :
أخرى يقول ّ
َ
َ
لاَ
لاَ
َّ
َ
ُ
َّ
َ َ َ
َ
َ َْ َ
ويف آيات أخرى ترد التعبريات التالية{ :أف تعقِلون} ،و{أف ت َتفك ُرون} ،و{ل َعل ُه ْم
َ َّ

َ

َي َتفك ُرون}.

إهنا تطلب إثارة العقل والفكر وتطلب الدليل والربهان ،ذلك أن األديان حينام
ً
وخطأ ،إذ ال
متنوعة ،ال بدَّ وأن بينها صوا ًبا
تكون خمتلفة ،واملذاهب متعدِّ دة واآلراء ّ

يمكن أن يكون الرأيان املتناقضان كالمها حق يف كل املجاالت .نعم ،قد تكون نسبة
الصحة متفاوتة ،لك ّن هذا ال ُيعفي اإلنسان من أن يبحث عن الرأي الصواب ،ويف هذه
احلال سيكون طريق الفكر والعقل هو السبيل للتمييز بني احلق والباطل ،بني الصواب
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واخلطأ ،يف مجيع هذه االجتاهات الفكرية واأليديولوجية.

االتجاه الثاني :االحترام المتبادل

معضدً ا
حينام يطرح أي صاحب دين أو مذهب أو اجتاه فكري رأيه ومعتقداتهِّ ،

إياها باألدلة والرباهني ،وال يقبل الطرف اآلخر هذه املعتقدات واألفكار إما لقصور يف
ٍ
يتعصب
رب ًرا ألي طرف منهام أن ّ
األد ّلة أو لقصور يف فهم الطرف اآلخر ـ ،فهذا ليس م ِّ
ُ
حق االحرتام والكرامة اإلنسانية ،يقول تعاىلَ { :وق ِل
ضدّ اآلخر أو ينزع عنه ما له من ّ
َ

َ

َْ ْ

َ

َْ

ُْ

َّ ّ ُ
َ ُّ
ك ْم ف َمن شاء فل ُيؤمِن َو َمن شاء فل َيكف ْر}[سورة الكهف ،اآلية ،]29 :فهو من
احلق مِن رب ِ

أحرارا
يتحمل مسؤولية كفره ،ومسؤولية اختياره املذهبي والفكري ،فال ّله خلق الناس
ً

يف دنياهم ،وما يعتقدون فيام من معتقدات ،ولكن عىل اجلميع أن يتعايشوا فيها بينهم يف

ٍّ
ولكل منهم ما اختار من دين ،كام يقول ال ّله
هذه احلياة عىل أساس االحرتام املتبادل،
َ

ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
ِين}[سورة الكافرون ،اآلية ،]6 :بحيث يعيش كل طرف حيرتم
تعاىل{ :لكم دِينكم و يِل د ِ

اآلخر ،وهذه هي رؤية القرآن التي مت ِّثل الرؤية اإلسالمية.

التع�صب الفكري
ّ

هناك قسم من الناس يبقون منشغلني باجلدل واخلالف الديني بني أتباع األديان

واملذاهب ،فتجدهم يعيشون عىل مثل هذه امللفات التي ال ُت ْغ َلق ويطوى قيدهاٌّ ،
كل

منهم ينادي بأحق ّية دينه ومذهبه ومعتقده ،وهو جدال ونقاش عقيم ،لن يؤ ّدي إىل نتيجة،
فليعتقد ٌّ
كل بام يعتقد به ،ذلك أن االنشغال بمثل هذه األمور يع ّطل ويعرقل مسرية احلياة،
ويلهينا بأمور تفصيلية صغرية عن األمور والقضايا الكربى ،التي من شأهنا أن ترقى

دورا يف احلضارة اإلنسانية املعارصة.
بمجتمعاتنا وشعوبنا ،وجتعل لنا ً

ما تدعو إليه اآليات يف مثل هذه املواقف هو أن يأيت ٌّ
كل بأدلته ،ليكون هناك نقاش

علمي هادئ وموضوعي ،ويف حال مل يقتنع أحد الطرفني هبذه األدلة ،فليقبل كل منهام
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اآلخر كام هو ،وليشرتكا سو ًّيا يف إعامر هذه األرض ،بدلاً من الرصاعات والعصبيات

املذهبية التي تشغل ك ًّ
ال من الطرفني يف إظهار مثالب وعيوب الطرف اآلخر .كام أن القرآن
ٍ
طرف فيه اآلخر ،بحيث يدعوه باألسلوب
حوارا حيرتم كل
يطالب يف احلوار أن يكون
ً
َ
َ
لاَّ
جُ
ْ
َّ
ُ
والطريقة األحسن ،يقول تعاىلَ { :وال تَادِلوا أ ْه َل الك َِتاب إ بالت يِ َ ْ َ ُ
ه أحسن}[سورة
ِ ِ ِ يِ
العنكبوت ،اآلية.]46 :

ويف آية أخرى يقول تعاىل{ :ل لُ ّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ اً ُ ْ َ ُ ُ
ِك أم ٍة جعلنا منسك هم ناسِكوه}[سورة الحج ،اآلية:
ِ

 ،]68إذ املنسك يعني طريقة العبادة ،بمعنى أن لكل أمة طريقتها يف العبادة ل ّله ،وال يعني
صحة مجيع هذه الطرائق ،وليس هذا ما تتحدّ ث عنه اآلية ،بل هي بصدد احلديث
هذا ّ

عن احلالة الطبيعية لكل أ ّمة وشعب من الشعوب ،حيث تشري إىل أن ٍّ
لكل منها طريقته
العبادية التي تتع ّبد هبا ل ّله سبحانه وترتبط فيها بالغيب الذي تعتقد به.
َلاَ

لأْ َ

ثم توجه خطاهبا إىل الرسول حممد ،Aإذ يقول تعاىل{ :ف ُي َنازِ ُع َّن َك يِف ا ْم ِر}،
ّ

كثريا يف اجلدال والنزاع الفكري مع
وهو أمر وإرشاد إهلي للرسول ،Aبأال ُيشغل نفسه ً

الطرف اآلخر ،فإن قبلوا ،فاملطلوب هو هدايتهم ،وإن أعرضوا فال سلطان للرسولA

عليهم.

َ ْ ُ ىَ َ ّ َ َّ َ َ َ لىَ ُ ً ُ ْ َ
يم} ،إن ال ّله سبحانه يقول
ثم يقول سبحانه{ :وادع إِل ربِك إِنك لع هدى مستقِ ٍ

مستمرا يف دعوتك فأنت عىل طريق اهلداية ،وعىل
حممد :Aكن
ًّ
يف هذا املقطع لرسوله ّ
الطريق املستقيم ،وإن دعوك للجدال واحلوار العقيم ال تستجب هلم ،بل واصل طريقك،

وال تكن مثل هذه األمور شاغلة لك عماّ هو أهم.

الإعالم وم�س�ألة الجدل المذهبي

موجهة للرسول ،Aولكنّها عا ّمة جلميع املسلمني ،فلنكن
وهذه املقاطع القرآنية هي ّ

حذرين يف الدخول يف بعض النزاعات الفكرية التي ت ّ
ُبث عىل الفضائيات ،فهي ال ختتلف
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يف مضموهنا ودوافعها عماّ تنهى عنه هذه اآلية الكريمة .فبعض الناس ينساق يف اجلدل
املذهبي حتت مربر الدفاع عن معتقده املذهبي ،الذي يريد أن ينترص له ،وهذا خطأ،

فالقرآن الكريم َي ُعدُّ هذا انشغالاً عماّ هو أهم وأوىل .فالنقاش واحلوار العلمي مطلوب يف
جمرد تسجيل نقاط ،وذكر مطاعن
حال وجدت الظروف املوضوعية ،أما إذا كانت املسألة ّ
ْ َ َ
ادل ُ َ
وك
ومثالب الطرف اآلخر ،فهذا أمر مرفوض ،هلذا يقول تعاىل يف اآلية التاليةِ{ :إَون ج
َ ُ هّ ُ َ ْ َ
َ ُ َ
فق ِل
الل أعل ُم ب ِ َما ت ْع َملون} ،بمعنى :إن أرص البعض منهم عىل جدالك ،فاقطع الطريق

عليه ،وقل له :إن ال ّله أعلم بتوجهاتكم ،وال تطِ ْل معه احلديث ،لذلك يقول سبحانه يف

ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
ُ لنَ َ ْ لنُ َ ُ َ ْ ُ ُ
آية أخرى { :هّ ُ
ك ُم هّ ُ
الل
الل َر ُّب َنا َو َر ُّبك ْم َا أع َما َا َولك ْم أع َمالك ْم ال حجة بيننا وبين
جَ ْ َ ُ َ ْ َ َ يَ ْ ْ َ ُ
مهمة ،وهي أن
يمع بيننا ِإَولهِ الم ِصري}[سورة الشورى ،اآلية ،]15 :حيث تشري إىل نقطة ّ

احلسم والفصل بني اآلراء الدينية ال يتحقق يف هذه الدنيا ،وستبقى التوجهات خمتلفة،

إىل أن جيتمع البرش بني يدي خالقهم ،فيحكم بينهم فيام كانوا فيه خيتلفون.

البيانات التحري�ضية

إن هؤالء الذين يصدرون كل يوم بيانًا وجيمعون عليه التوقيعات ،وأولئك الذين

يطرحون يف كل يوم إثارة ويفتحون هذه امللفات ،هم يف الواقع إما من الذين مل يستوعبوا

أغراضا ومقاصد تدفعهم هبذا االجتاه ،كام أن احتامل تأثرهم
الرؤية القرآنية ،أو أن هناك
ً
بجهات خارجية تدفعهم نحو إثارة الفتن والنعرات الطائفية يف بلدان العامل اإلسالمي
وارد ،سواء كان هؤالء من السنة أو الشيعة ،أو من املسلمني أو من غري املسلمني ،علينا

أن نتجاوز هذه احلالة وأن نتعايش مع اختالف أدياننا ومذاهبنا.

حوار الأديان وحوار المذاهب

مرا بنا خالل هذا األسبوع،
مهمني َّ
ويف هذا اخلصوص أردت أن أشري إىل حد َثني َّ

قمة
أخذ أحدمها ح ّقه من اإلعالم واإلعالن ،بينام ُعت َِّم عىل اآلخر ،األول منهام كانت ّ
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حوار األديان يف نيويورك ،وهي قمة كان من املفرتض أن تكون بني اجلهات واملؤسسات
الدينية عىل مستوى العامل ،ولكنّها أخذت املنحى السيايس ،حيث عقدت حتت مظلة

األمم املتحدة ،وحرضها رؤساء وزعامء الدول السياسيني ،ونحن هنا مع أي مبادرة
إجيابية عىل هذا الصعيد اإلنساين.

وكان عقده حتت هذه املظ ّلة األممية ،وحضور هذا العدد من الزعامء السياسيني ،سب ًبا

يف أن يأخذ ح ّقه ونصيبه من اإلعالم ،وتغطيته من قبل وسائل اإلعالم العاملية واملح ّلية.

مؤمترا آخر أعتقد أنه كان أشد رضور ًة والتصا ًقا بحاجات األمة ،وهو
لكن هناك
ً

املؤمتر الذي حصل يف النجف األرشف بني علامء السنة والشيعة يوم االثنني املايض
املوافق 12ذو القعدة 1429ﻫ ـ  10نوفمرب2008م ،ومما يؤسف عليه أن هذا املؤمتر قد

ُعتم عليه ،فلم تتحدّ ث عنه وسائل اإلعالم ومل تسلط األضواء عليه ،مع أن هذه الوسائل
وبخاصة تلك األحداث الفتنوية
ترى البعض منها تتهافت عىل التقاط أي خرب يف العراق،
ّ
واملذهبية.

مؤمترا حيرضه ألف عامل تقري ًبا من السنة والشيعة يف العراق الذي
لكنها تتجاهل
ً

عانى من رصاع وتناحر أعطي له طابع الرصاع املذهبي ،وانشغلت وسائل اإلعالم بتلك
األحداث طويلاً  ،وكان هلذه التغطية اإلعالمية السلبية دور كبري يف تأجيج النعرات
عىل مستوى العامل اإلسالمي ،بينام متر عىل مثل هذا املؤمتر االجيايب دون إعطائه حقه من

االهتامم.

إننا عندما نتجاوز مسألة التجاهل اإلعالمي الذي قد يكون مقصو ًدا يف بعض

مواقعه ،نرى أن علامء العراق واحلمد ل ّله قد استطاعوا أن يتداركوا املوقف ،وأن يصلوا
إىل تشكيل جتمع مشرتك بني علامء السنة والشيعة ،بعد أحداث دامية شديدة العنف،

طالت العديد من مدن وقرى العراق ومواقعه الدينية ،ومما يدعو إىل التفاؤل أن هذا

امللتقى هو الثاين من نوعه ،حيث عقد املؤمتر األول يف السنة املاضية ،ونتمنّى أن تتواصل
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هذه اجلهود واملبادرات الط ّيبة املؤ ّثرة عىل مستوى العراق واألمة اإلسالمية عمو ًما.

مقترصا عىل علامء السنة والشيعة من العراق فقط ،بل
ويف هذه السنة مل يكن املؤمتر
ً

شمل علامء من خارج العراق ،كام حرض وفد من منظمة املؤمتر اإلسالمي ،ومندوبون
عن املراجع الدينية ،وقد صدر عن هذا املؤمتر بيان ختامي عبرّ عن جممل آراء املؤمترين.
حساسة بالغة األمهية ،فقد شهدت الساحة اإلسالمية
إن هذا املؤمتر يأيت يف ظروف ّ

خالل الشهور املاضية تصعيدً ا يف إثارة القلق جتاه العالقات السنية الشيعية ،وتشكيكًا
يف جدوى التقريب بني املذاهب ومساعي الوحدة عرب العديد من اخلطابات والبيانات
والترصحيات ،وهي احلالة التي تقذف يف قلوب أبناء األمة مزيدً ا من عوامل اإلحباط،

وتوجهاهتا ،وكان من ذلك البيان الذي و ّقع عليه
ونزعة الفرقة والتباعد بني أطيافها
ّ

توجه املدرسة السلفية ،بعنوان التضامن
 190من إخواننا من أهل السنّة معظمهم ضمن ُّ
مع الشيخ القرضاوي.

بعد كل هذه املحاوالت يأيت مؤمتر النجف األرشف ،وجيمع علامء من السنة والشيعة

يف البلد التي تتضافر فيها العوامل واألسباب للنزاع الطائفي ،ولكن هؤالء الواعني بعد

جربوا ويالت النزاع واالحرتاب ودفعوا الثمن باه ًظا من نفوس ومصالح شعبهم،
أن ّ
رأوا أن هذا اخلالف ال خيدم أحدً ا ،ال السنة وال الشيعة ،إنام خيدم األعداء.

املحرضة
وانعقاد هذا املؤمتر يف النجف هو أفضل جواب ورد عىل تلك البيانات
ّ

واملتشائمة ،ألننا ال نؤيد سياسة البيان يف مقابل البيان ،وال أسلوب الترصيح يف مقابل

يصب الزيت عىل نار الفتنة ،وإنام ندعو بدلاً من ذلك إىل
الترصيح املضا ّد ،ألن هذا
ُّ

تم يف النجف
أن تتضافر اجلهود اإلجيابية العملية املثمرة ،فهذا العمل اإلجيايب الذي ّ
األرشف هو أفضل رد عىل مثل هذه البيانات واخلطابات املتشنّجة التي ظهرت يف اآلونة

األخرية.

إننا يف الوقت الذي نعتب فيه عىل وسائل اإلعالم التي مل تسلط الضوء عىل مثل هذه
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الفعالية واحلدَ ث املهم ،هنيب بكل خملص وكل وا ٍع أن هيتم هبذا املوضوع ،وأن جيعله

سب ًبا يف إثارة األمل والتفاؤل ،والدفع باجتاه الوحدة والتقارب بني أبناء األمة ،فخطاب
ِ
املشاركة ،والكلامت التي ألقيت يف املؤمتر كانت حتمل العديد من نقاط
املرجعيات الدينية
الضوء واألمل للنفوس ،وقد ّتوجها حديث املرجع األعىل السيد السيستاين حفظه ال ّله
أمام وفد علامء السنة والشيعة الذين التقوه بعد املؤمتر ،حيث كان بالفعل يعطي الكثري

من األمل والتفاؤل ،وأنا أنقل هنا مقتطفات من كالم سامحته؛ لرتوا كيف أن املرجعية

حتمل هذا التوجه وهذا النهج ،ذلك أن مشكلتنا يف جمتمعنا أن هناك من يرى أن الكالم
عن الوحدة واحلوار والتقارب رض ًبا من العبث ،وتنازلاً ومتيي ًعا للوالء املذهبيٍّ .
لكل
رأيه ،لكننا نرى أن هذا هو ما تدل عليه آيات القران الكريم ،وهذا ما تأمر به روايات

أهل البيت ،Bوها نحن نرى أنه ما تدعو إليه املرجعية العليا ،لذلك علينا أن نعرف أن
توجها سياس ًّيا مصلح ًّيا عند بعض الفئات وبعض
التوجه نحو التقارب واحلوار ليس
ً
الشخصيات ،أو هو نوع من إبداء التنازل جتاه الطرف اآلخر ،أو هلاث خلف الظهور

والربوز وحتصيل املواقع ،إنام هو منهج ديني رسايل ،بدليل ما نراه من مواقف القيادات

الدينية وما توصينا به تعاليمنا الرشعية.

مقتطفات من حديث السيد السيستاين أمام وفد املؤمتر:



«أمتنى لكم التوفيق يف هذا اللقاء وأدعوكم إىل الوحدة ،إذ من املفيد أن تلتقوا



عيل أن أسمع
«أنا سعيد بام أسمع من خطاب وحدوي لدى علامء السنة ،و ّ
يعز ّ



«االختالف يف الفكر واالجتهاد ال جيوز أن يكون سب ًبا للتفرقة ،بل (اختالف



«نرحب بمجيئكم للنجف واجتامعكم هذا ،وندعوكم إىل أن تكونوا متحدين،

وتتوحدوا ،وأنا أفتخر أن أكون خاد ًما جلميع العراقيني».

أحيانًا الكلامت املثرية للفرقة».

أمتي رمحة)».
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وما وقع من اختالفات كان مؤ ًملا لقلبي».



«عليكم الرتكيز عىل بيان املشرتكات ،وال داعي للتعرض إىل املسائل اخلالفية».



«بعد التعرض ملرقد اإلمامني العسكريني Cدعوت الشيعة كلهم إىل اهلدوء



«أنا أجزم أن إرادة التفرقة جاءت من اخلارج».

وعدم الر ّد ،وقلت إن ما حدث مل يقم به أهل السنة».



«لو راجعتم كالمي خالل مجيع لقاءايت ،فإين أدعو باستمرار إىل الوحدة ،ومل



«درست عند الشيخ أمحد الراوي ،وهو من علامء السنة يف سامراء ،ومل يكن



«كام أننا كنا نراجع بعض األطباء وهم من أهل السنة ـ ،ولكوين من طلبة العلوم



أتكلم بكلمة واحدة خمالفة هلذا التوجه».

خيطر ببايل أنه عىل غري مذهبي».

أجورا ،ومل يفكروا أننا من السنة أو الشيعة ،وهذا
الدينية ،مل يكونوا يأخذوا منا
ً

هو أنموذج التعايش الوحدوي يف العراق».

«ال جيوز أن نساهم حتى بشطر كلمة من شأهنا أن تؤدي إىل التفرقة ،وجيب
االبتعاد عن اخلطاب املتشنج».

هذه هي توجيهات مراجعنا العظام ،البعض من اخلطباء من الشيعة والسنة يعدها

ومتعصب جتاه الطرف اآلخر ،وهذه ليس
بطولة عندما يعرض عقيدته بخطاب متشنّج
ّ

بطولة ،هذه خمالفة رشعية حينام تكون سب ًبا إلثارة الفتنة.

وعلينا أالّ نغفل دورنا اإلعالمي والثقايف يف التفاعل مع أحداث كهذه ،لذلك عىل

الواعني من أبناء املجتمع أن يوجهوا األنظار إىل مثل هذه األنشطة ،خدمة لواقع أمتنا

وجمتمعاتنا.

اجلو العلمي،
مل تقم باملؤمتر أي جهة حكومية ،وإنام كان نشا ًطا أهل ًّيا مستقلاً  ،ضمن ّ

وبمبادرة من الواعني واملخلصني من القيادات اإلسالمية الواعية ،التي حتفل هبا جمتمعاتنا،
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كثريا.
ولكنها قد ال ترتفع أصواهتا ً

نرجو أن تتواصل مثل هذه اللقاءات واملؤمترات ونرجو أن تكون الساحة العراقية

مصدرا وداف ًعا لتعزيز التوجهات التقريبية وباع ًثا لوحدة الشعب العراقي ،ليتغلب عىل
ً
أنموذجا
الظروف العصيبة التي مر هبا ،بقيادة هؤالء العلامء الواعني الذين يقدمون
ً

للوحدة والتعاون بني أبناء الوطن الواحد واألمة الواحدة.

احلجيج ومعاناة الزيارة يف املدينة املنورة
خطبة الجمعة بتاريخ  23ذو القعدة 1429ﻫ

دعا سامحة الشيخ حسن الصفار املسلمني للتحيل بالوعي جتن ًبا للوقوع يف فتن طائفية،

موجها ندا ًء للمنتمني للمدرسة
مؤكدً ا أن الساحة اإلسالمية حممومة ومهيئة لذلك.
ً

السلفية بأن يتعاملوا مع بقية املسلمني بأفق أوسع ،وأن يتقبلوا االختالف ،ال أن يحُ ّولوه
إىل رصاع ال خيدم أي ٍ
جهة إسالمية إنام يصب يف خندق األعداء واملرتبصني باملسلمني
الدوائر .داع ًيا يف الوقت نفسه القادمني لزيارة رسول ال ّله Aمن داخل وخارج اململكة
أن يكونوا حذرين من الوقوع يف فخ اإلثارات ،وأال تكون األعامل املستحبة عىل حساب
القضايا الكربى كالوحدة واالنسجام مع مجيع املسلمني .مضي ًفا :إن صورة اإلسالم
واملسلمني أمام العامل يتحمل مسؤوليتها اجلميع.

وبمناسبة اليوم العاملي للطفل الذي ُيصادف ( 20نوفمرب) حتدث الشيخ الصفار

عن حقوق الطفل ،والدور املطلوب القيام به من قبل الوالدين واألرسة بدرجة أوىل،

واملجتمع بدرجة ثانية ،مؤكدً ا أن األطفال أمانة ومسؤولية رشعية واالهتامم برتبيتهم

وأداء حقوقهم رضورة أرسية واجتامعية.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  23ذو العقدة 1429ﻫ ( 21نوفمرب

2008م) إىل املكانة العظيمة التي حتتلها مكة املكرمة يف قلوب املسلمني مجي ًعا ،فهي

392

الحجيج ومعاناة الزيارة في المدينة المنورة

املكان الذي اختاره ال ّله تعاىل لبيته احلرام ،وفيها قبلة املسلمني ،وحيج إليها املسلمون كل
عام ،وفيها ولد أفضل اخللق أمجعني وسيد املرسلني نبينا ٍ
حممد ،Aوقد ورد عن رسول

ال ّله Aقوله« :وال ّله إنك خلري أرض ال ّله إىل ال ّله وأحب أرض ال ّله إىل ال ّله ،ولو ال أين
أخرجت منك ملا خرجت»(((.

ورأى الشيخ الصفار أن موسم احلج هلذا العام يأيت وسط ظروف خاصة متر هبا األمة
ٍ
بمزيد من الوعي أثناء أدائهم ملناسك
اإلسالمية ،مشد ًدا عىل رضورة أن يتحىل احلجيج
كبريا من املسؤولية ،إال أن الناس أنفسهم عليهم أن
احلج .مؤكدً ا أن الدولة تتحمل جز ًء ً
يظهروا باملظهر الالئق أثناء هذه الفريضة املقدّ سة.

ويف عرضه لرواية عن اإلمام الباقر Eحيث يقول« :ما ُيعبؤ من يسلك هذا الطريق

وحلم يملك به غضبه،
ورع حيجزه عن معايص ال ّله،
إذا مل يكن فيه ثالث خصالٌ :
ٌ

وحسن الصحبة ملن صحبه»((( أكد الشيخ الصفار أن فريضة احلج تتميز عن غريها من
الفرائض باجتامع املسلمني من خمتلف البقاع واألعراق والبيئات والطباع مما يو ّلد نسبة

كبرية من االحتكاك والتامس فيام بينهم ،ونتيجة لذلك قد تستبد بالبعض حالة الغضب
واالنفعاالت ،وهذا ال يتناسب واملكان املقدس الذي جيتمع فيه املسلمون ،ولذا ينبغي

للحجيج أن يتحلوا باهلدوء والطمأنينة التي من شأهنا أن ختلق أجواء األلفة واالحرتام

املتبادل فيام بينهم ،ل ُيقدم املسلمون من خالل موسم احلج صور ًة مرشقة عن اإلسالم
عدوهم الذي يرت ّبص هبم الدوائر ،مؤكدً ا أن غفلة املسلمني
واملسلمني ،وليكونوا يدً ا عىل ّ
عن هذا اجلانب قد جتعل الساحة مفتوحة للمغرضني واحلاقدين واملرتبصني بأن ينفذوا إىل

األوساط ف ُيثريوا الفتنة ويحُ ققوا أهدافهم البغيضة بحق اإلسالم واملسلمني .الفتًا االنتباه

إىل أن هذا الترصف ليس بالرضورة أن يصدر من خارج األمة اإلسالمية ،فربام هناك
((( أسد الغابة .ج ،3ص.225
((( الكافي .ج ،4ص.185
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دورا متخل ًفا بحق اإلسالم واملسلمني،
من املسلمني من تأخذهم العزة باإلثم ل ُيامرسوا ً

مؤكدً ا أن هؤالء أخطر عىل اإلسالم واملسلمني من العدو اخلارجي.

وأبدى الشيخ الصفار انزعاجه وتأمله ملا يقوم به البعض من أتباع املدرسة السلفية

عند استقباهلم لزوار رسول ال ّله Aوأئمة البقيع Bوالصحابة األخيار وأمهات املؤمنني،
حيث يتوافد الكثري من املسلمني إىل مدينة رسول ال ّله بقصد الزيارة والتربك والتوسل إىل

ال ّله تعاىل ،مفتتحني مناسك حجهم هبذه األجواء الروحية ،إال أهنم يواجهون بمنطق

متعصب ُيامرسه البعض من املنتمني للمدرسة السلفية ،حيث يرون أن زيارة املدينة
املنورة بقصد الزيارة والتربك بدعة ،وال تقف املسألة عند حدود االعتقاد فقط ،وإنام

تتجاوزه إىل احلد الذي ُيساء فيه لبقية املسلمني يف اعتقاداهتم وتوجهاهتم العبادية ،ويرى
الشيخ الصفار أن هذا الترصف ُينايف الرشع بل ويقدح فيه ،و ُيعطي صورة سلبية هلذا
البلد الذي حيتضن احلرمني الرشيفني.

وأكد الشيخ الصفار أنه يتوجب عىل هؤالء أن حيتفظوا بآرائهم حول زيارة النبي

وأئمة البقيع وأن يرتكوا للمسلمني حريتهم الدينية ،فليس هناك وصاية ألحد عىل أحد

يف الدين ،ومنتهى األمر عليهم أن ُيقدّ موا النصيحة والدعوة ملا يؤمنون به ،وذلك برشط
التزام التعاليم اإلسالمية احلقة من احرتام الناس ،والتعامل احلسن وحسن الظن.

وأشار الشيخ الصفار إىل أن األمة اإلسالمية اليوم يف مواجهة ضاغطة مع تيارات

الفتنة والتعصب ،وهذا جيعل الساحة مفتوحة عىل خمتلف االحتامالت ،مما يعني رضورة

خصوصا يف موسم احلج مع التجمع اجلامهريي للمسلمني.
أخذ احليطة واحلذر
ً

ودعا الشيخ الصفار املؤمنني إىل التسلح بالوعي ،وأن ال يكون التزامهم ببعض

الشعائر املستحبة عىل حساب القضايا الكبرية كالوحدة واالنسجام مع مجيع املسلمني،

وإذا كانت هناك بعض األعامل التي من شأهنا أن تُثري األطراف األخرى فينبغي النظر

فيها وتقليصها حفا ًظا عىل الصورة العامة لإلسالم واملسلمني ،ولكي تُسد كل الثغرات
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التي ُيمكن لألعداء من خارج األمة أو املغرضني من داخلها النفوذ منها.

مشريا إىل أن اململكة يف هذه املرحلة تعيش أصداء املبادرة التي أطلقها امللك عبد
ً

ال ّله حلوار األديان والتي أقيمت يف نيويورك ،وحيث أثريت حول هذه املبادرة الكثري
من الشكوك واالهتامات ،فإن املامرسات غري اإلجيابية يف موسم احلج ستعكس الصورة

يقوي تلك االهتامات والشكوك بشأن هذه املبادرة.
السلبية للبلد مما ّ

واختتم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أن الوعي وإدراك خطورة املرحلة مها

السبيل للخروج بموسم احلج بصورة مرشقة ،وإال فإن جتاهل ذلك من شأنه أن خيلق
أجواء طائفية مشحونة يترضر بسببهااملسلمون مجي ًعا.

الخطبة الثانية

بمناسبة اليوم العاملي للطفل الذي ُيصادف ( 20نوفمرب) حتدث الشيخ الصفار

عن حقوق الطفل ،وأنه أمانة عند والديه بدرجة أوىل ،وعند املجتمع بدرجة ثانية .وأن

مشريا إىل أن
قادر عىل الدفاع عنها.
الطفل كائ ٌن صغري ال يعرف حقوقه فضلاً عن أنه غري ٌ
ً
شخصية الطفل تتبلور من خالل املعاملة التي يتلقاها يف أرسته ،وهو سيكون رجل الغد

خصوصا يف هذا العرص
(ذكرا أو أنثى) فكان من الرضوري االهتامم برعايته وتربيته،
ً
ً
الذي زادت فيه انشغاالت الناس وحتدياهتم واهتامماهتم ،فبات طفل هذا العرص ال يلقى

الرعاية التي كان يلقاها الطفل يف املايض ،حيث كان حما ًطا بعاطفة كبرية من األرسة،
وكان الوالدان قريبني من أوالدهم بل وملتصقني هبم.

وأكد عىل رضورة التفكري يف نصيب األطفال من الوالدين باجللوس معهم

ومؤانستهم والرتفيه عنهم ،يقول« :Aجلوس املرء مع عياله أحب إىل ال ّله تعاىل من

اعتكاف يف مسجدي هذا»((( .ومر ًة خرج رسول ال ّله Aعىل عثامن بن مظعون ومعه
((( تنبيه الخواطر .ج ،2ص.122
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صبي له صغري يلثمه ،فقال« :ابنك هذا؟ قال :نعم .قال :أحتبه يا عثامن؟ قال :إين يا
ٌّ
رسول ال ّله أحبه! قال :أفال أزيدك له ح ًبا؟ قال :بىل فداك أيب وأمي! قال :إنه من ُيريض

ترضاه ال ّله يوم القيامة حتى يرىض»((( .وعن اإلمام
صب ًيا
صغريا من نسله حتى يرىض ّ
ً
الصادق« :Eإن ال ّله لريحم العبد لشدة حبه لولده»((( .وعنه« :Eمن ق ّبل ولده كتب
ال ّله له حسنة ،ومن ّفرحه فرحه ال ّله يوم القيامة ،ومن ع ّلمه القرآن دعي باألبوين ف ُيكسيان

حلتني ُييضء من نورمها وجوه أهل اجلنة»((( .وعنه« :Eمن كان عنده صبي فليتصاب

له»(((.

وأشار الشيخ الصفار إىل أن إنسان هذا العرص بسبب الضغوط املختلفة التي تواجهه

سوا ًء االقتصادية منها أو النفسية جعلت البعض ُيقصرّ يف واجباته جتاه أوالده ،والبعض
تنفيسا عام بداخله ،فأصبح هناك حديث واسع عن
اآلخر أصبح ُيامرس عن ًفا جتاه أرسته
ً
العنف األرسي ،وباتت مظاهره واضحة جلية .وهذا خُيالف التعاليم اإلسالمية التي

تدعو للرمحة بالطفل ،فعن اإلمام الصادق Eيقول :قال نبي ال ّله موسى :Eيا رب

أي األعامل أفضل عندك؟ قال :حب األطفال .فإين فطرهتم عىل توحيدي ،فإن أمتَّهم

أدخلتهم جنتي برمحتي(((.

وأضاف الشيخ الصفار أن البعض ُيلقي بالالئمة عىل الطرف اآلخر يف احلياة

األرسية ،فالزوج ُيلقي بالالئمة عىل زوجته ،والزوجة كذلك ،يف حني أن كلاً منهام

يتحمل مسؤولية جتاه األرسة ،وال ُيمكن للبناء األرسي أن يتكامل إال بإرادة واعية من
قبل الزوجني لذلك ،وأن حدوث املشاكل بينهام من شأهنا أن تفكك الكيان األرسي
((( كنز العمال .ج ،16ص.586
((( الكافي .ج ،6ص.50
((( المصدر نفسه .ص.49
((( من ال يحضره الفقيه .ج ،3ص.484
((( مستدرك الوسائل .ج ،15ص.114
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والضحية بكل تأكيد هم األطفال.

وأكد الشيخ الصفار يف ختام اخلطبة أن املجتمع ينبغي أن يتحمل مسؤولية كبرية جتاه

األطفال بإنشاء املؤسسات التعليمية والرتفيهية التي تعني باألطفال ليأخذوا نصيبهم من

االهتامم ،ولكي ُيغطي املجتمع النقص الذي قد يتسبب فيه الوالدان جتاه أطفاهلم .وحتى
تتكامل اجلهود بني داخل األرسة واملحيط االجتامعي.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

حني تتخلى األمة عن حمل الرسالة
خطبة الجمعة بتاريخ  14ذو الحجة 1429ﻫ

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار حاجة األمة إلعادة النظر يف فهمها لرسالة اإلسالم،

حيث ساد األوساط اإلسالمية فهم مغلوط للكثري من تعاليم اإلسالم ،وحاول الكثري
من املسلمني أن يلبسوا الرسالة اإلهلية أوضاع الواقع املزري الذي يعيشونه ،مربرين

بذلك الترصف الشنيع واقعهم املتخلف .مضي ًفا أن املشكلة الكربى التي وقعت فيها
األمة هي جتاهلها للرسالة يف جمال التطبيق والعمل مس ّل ًطا الضوء عىل مناسك احلج وما
ٍ
مشهد إيامين ليس له نظري يف واقع العامل كله،
ترمز إليه من مفاهيم وقيم سامية ،تتجسد يف

مشريا إىل بعض األمثلة التي تغيب عن واقع األمة اإلسالمية املعارصة ،كتجسيد املساواة
ً
والعدل ،والتأكيد عىل السلم والسالم والدعوة للعلم واملعرفة.
ٍ
املاسة إىل رمحة ال ّله تعاىل يف الدنيا واآلخرة.
ويف سياق آخر أكد حاجة اإلنسان ّ
ومستعرضا مجلة من
مبينًا أن طريق الرمحة اإلهلية يتحقق من خالل اإلحسان لآلخرين،
ً
النصوص الدينية التي تُعزز هذا اجلانب.

الخطبة الأولى

أشار الشيخ الصفار يف بداية خطبة اجلمعة  14ذو احلجة 1429ﻫ ( 12ديسمرب

2008م) أن الرساالت اإلهلية تبدأ كمرشوع تغيري ومنهج تقدم يف جمتمع متخ ّلف ،ثم
ما تلبث أن تتحول إىل جمرد عنوان لالنتامء ٍ
خال من املضمون ،وقد قدّ م القرآن الكريم

400

حين تتخلى األمة عن حمل الرسالة

َ َ ُ ذَّ َ مُ ّ ُ تلَّ ْ َ َ ُ َّ َ ْ حَ ْ ُ َ َ َ َ حْ
ال َ
تشبيها بلي ًغا هلذه احلالة ،يقول تعاىل{ :مثل الِين حِلوا ا وراة ثم لم ي ِملوها كمث ِل
ار
ِم
ً
ِ
َ
ذَّ
لاَ
ْ
ْ
َ
َ َّ
حَ ْ ُ ْ َ ً ْ
َُ َ
َ ْ َ َّ
هّ َ هّ
َْ
َ
ات الل والل يهدِي القوم الظال ِ ِمني}[سورة
ارا بِئ َس َمثل الق ْو ِم ال
ي ِمل أسف
ِين كذبُوا بِآيَ ِ

ِ
مي بذلك النه حيمل
وس ّ
والس ْفر هو الكتابُ ،
اجلمعة ،اآلية .]5 :مبينًا أن األسفار :مجع س ْفرِّ ،
يف طياته العلم واملعرفة ،فهو يسفر عن احلقائق أي يظهرها.

مضي ًفا :إن األمم السابقة كاليهود والنصارى التي كانت حتمل رسالتي التوراة

واإلنجيل قد انحرفت عن مسار تلك الرسالتني املقدّ ستني برصيح القرآن الكريم.

والسؤال املهم اإلجابة عنه ،هو :هل أن األمة اإلسالمية ،وهي صاحبة أعظم

رسالة يف تاريخ البرشية ،وهي رسالة اإلسالم التي جاء هبا أعظم اخللق وأفضلهم نبينا
أيضا؟
حممد ،Aبعيد ًة عن هذا التشبيه القرآين ،أم أنه يشملها ً

ويف معرض إجابته أكد الشيخ الصفار أن واقع األمة اإلسالمية ٌ
كفيل باإلجابة عن

محل ال ّله تعاىل هذه األمة مسؤولية عظيمة ورسالة خالدة وهي
هذا التساؤل اخلطري ،فقد ّ

القرآن الكريم ،فهل التزم املسلمون بتعاليم القرآن وط ّبقوا أحكامه ورشائعه وهديه،
َ رْ َ ُ َّ ُ ْ
خر َج ْ
ت ل َِّلن ِ
اس}[سورة آل عمران ،اآلية،]110 :
وبذلك يستحقون أن يكونوا{ :خي أم ٍة أ ِ

حْ
َ ََ
ال َ
ل
ث
ار
ِم
ِ
أم أهنم انحرفوا هبذه الرسالة اخلالدة فيتحقق بذلك املثل القرآين عليهم {كم ِ
حَيْ ِم ُل أَ ْس َف ً
ارا} كام حتقق عىل األمم السابقة.

وأشار أن مشكلة األمم جتاه الرساالت اإلهلية تكمن يف جانبني:

األول :سوء الفهم للرسالة ،وهو ينبع من اجلهل ومن تفسري الرسالة وف ًقا للمصالح

حُ ُ َ ْ لَ
واألغراض الشخصية ،فتنحرم األمة عن الرسالة احلقة ،يقول تعاىل{ :يَ ّ ِرفون الك َِم َعن
َّ
اضعِهِ}[سورة املائدة ،اآلية.]13 :
م َو ِ

وأكد أن األمة اإلسالمية وقعت يف هذا األمر حيث ساد األوساط اإلسالمية فهم

مغلوط للكثري من تعاليم اإلسالم ،وحاول الكثري من املسلمني أن يلبسوا الرسالة اإلهلية
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أوضاع الواقع املزري الذي يعيشونه ،مربرين بذلك الترصف الشنيع واقعهم املتخلف.

مضي ًفا :إن الرسالة اإلهلية حتتاج إىل فهم صحيح ،والتزام عميل بأن تُصبح منهج

حياة ،ال أن تتحول إىل جمرد شعار وعنوان كام هو حال الكثري من املسلمني اليوم.

اآلخر :جتاهل الرسالة يف جمال التطبيق والعمل ،وهي املشكلة الكربى التي وقع فيها
ٍ
شاهد عىل ذلك.
املسلمون يف الكثري من أبعاد وجماالت احلياة ،وواقعهم املعارص خري

وس ّلط الضوء عىل مناسك احلج وما ترمز إليه من مفاهيم وقيم سامية ،تتجسد يف
ٍ
مشريا إىل بعض تلك املعامل:
مشهد إيامين ليس له نظري يف واقع العامل كله.
ً
اً
أول :احلج جتسيد للمساواة والعدل ،إذ يعيش احلجيج من خمتلف البقاع واألصقاع
ٍ
ٍ
ٍ
مكان واحد ،ال فرق بينهم،
ونسك واحد ويف
بلباس واحد
واللغات ،حالة املساواة
وكلهم يف ذلك سواء .إنه مشهد عظيم لو ُيرتجم إىل واقع فعيل يعيشه املسلمون يف حياهتم

ٍ
بشكل عام ،إال أن ذلك مل يتحقق مع شديد األسف ،حيث يعيش املسلمون يف أغلب
مناطقهم وبلداهنم حياة التمييز والتفرقة بمختلف عناوينها الدينية واملذهبية والعرقية

والقبلية .بعكس الواقع الذي يعيشه اآلخرون من غري املسلمني حيث تراهم حيرتمون

اإلنسان يف جمتمعاهتم بام هو إنسان بغض النظر عن الدين أو املذهب أو العرق.

ثانيا :احلج رسالة سلم وسالم ،حيث إن حرمة اإلنسان يف تلك البقاع الطاهرة
ً

مصونة ،حتى املجرم الذي يستحق العقوبة إذا جلأ للبيت احلرام فإنه يأمن من تنفيذ احلكم

عليه حتى خيرج من البلد احلرام .بينام يعيش املسلمون يف واقعهم أجواء الظلم وانتهاك

احلقوق حيث حتصل ممارسة العنف بأبشع صوره فيام بينهم وكذلك ضد اآلخرين،
وباسم اإلسالم ،وتفجريات بومباي األخرية إحدى الشواهد املفجعة.

ثالثًا :احلج دعوة للعلم واملعرفة ،حيث جيتمع املسلمون يف املشاعر املقدّ سة يتفكرون
َ لاَ

َ
َ
ويتأملون ويترضعون ،مستجيبني لنداء ال ّله تعاىل{ :أف َي َت َدبَّ ُرون}[سورة حممد ،اآلية،]24 :
َ َّ

َ َّ

َ

{ل َعل ُه ْم َي َتفك ُرون}[سورة احلرش ،اآلية .]21 :وأما واقع املسلمني فهو أبعد ما يكون عن التقدم
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العلمي والتكنولوجي ،ويكتفي الكثري من املسلمني عندما يبتكر الغرب أو خيرتعون

اخرتا ًعا علم ًيا أو تكنولوج ًيا ،يتفرغ هؤالء بالبحث يف ثنايا القرآن الكريم لع ّلهم جيدون

ما ُيشري إىل ذلك التقدم العلمي ،ليتغنوا فيام بعد بذلك بأن الرسالة اإلليهة اخلالدة حتدثت
عن ذلك من قبل مئات السنني حتت عنوان اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة ،واحلال أن
املسلمني يقبعون يف واقع متخلف ٍ
مزر.
وأشار إىل وجود حالة من االزدواجية عند املسلمني فيام يتعلق بالعلم واملعرفة

والتطبيق ،فيؤمنون بأفضل الرساالت ،و ُيقدّ مون أفضل األفكار ،إال أن الواقع الفعيل

حيكي عكس النظرية ،وهذه مصيبة كربىّ ،
حتذر النصوص الدينية من الوقوع فيها ،يقول

الرسول األكرم« :Aنعوذ بال ّله من علم ال ينفع»((( ،ويقول« :Aمن ازداد علماً ومل
هدى مل يزدد من ال ّله إال بعدً ا»((( ،وقال اإلمام عيل« :Eلاَ ْتجَ َع ُلوا ِع ْل َمك ُْم َج ْهلاً َو
يزدد ً
َي ِقينَك ُْم َش ّك ًا إِ َذا َع ِل ْمت ُْم َفا ْع َم ُلوا َو إِ َذا َت َي َّقنْت ُْم َف َأ ْق ِد ُموا»((( ،وقال« :Eكفى بالعامل جهلاً أن
ينايف علمه عمله»((( ،وقال« :Eا ْلع َالمِ ا ْلع ِام َل بِ َغ ِ ِع ْل ِم ِه كَا َ ِ
اه ِل ا َلحْ ِائ ِر ا َّل ِذي لاَ َي ْست َِف ُيق
َ
َ
ُ
لجْ
يرْ
ِم ْن َج ْه ِل ِه َب ِل الحُْ َّج ُة َع َل ْي ِه َأ ْع َظ ُم َو الحْ َسرْ َ ُة َل ُه َأ ْل َز ُم َو ُه َو ِعنْدَ ال ّله َأ ْل َو ُم»(((.
وختم الشيخ الصفار اخلطبة بالتأكيد عىل أنه ال بد لإلنسان أن يلتزم األفكار التي
يطرحها ،وبالقيم التي يؤمن هبا ،وإال فإن ذلك مدعاة هلالكه ،فقد جاء عن رسول
ال ّله Aأنه قال« :رأيت ليلة أرسي يب عىل قو ٍم تُقرض شفاههم بمقاريض من نار،
فقلت جلربئيل :من هؤالء؟ قال :خطباء أها الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون

((( بحار األنوار .ج ،2ص.32
((( المصدر نفسه .ج ،2ص.37
((( نهج البالغة .حكمة .274
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( نهج البالغة .خطبة .110
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أنفسهم ،وهم يتلون الكتاب ،أفال يعقلون»(((.

الخطبة الثانية

املاسة إىل رمحة ال ّله تعاىل يف الدنيا
أكد الشيخ الصفار يف اخلطبة الثانية حاجة اإلنسان ّ

واآلخرة.

أما يف الدنيا فإن استمرار النعم عىل اإلنسان ،ودفع النقم والبالء ،ومحايته مما يواجهه

من أزمات وصعوبات يف احلياة ،مما ال يستطيع اإلنسان بنفسه االبتعاد عنها ،كل ذلك

جيعل اإلنسان يف حاجة إىل رمحة ال ّله وعطفه وامتنانه.

مؤكدً ا أن اإلنسان يف هذه احلياة وإن و ّفر لنفسه مسببات املناعة الكاملة ،فإنه يظل

معرضا لألخطار والصعوبات واملشاكل ،إن مل يكن من نفسه فمن اآلخرين من حوله،
ً
فكثري من األمراض تنتقل عرب العدوى ،وكثري من حوادث الطريق حتصل وإن كان

هذا اإلنسان ملتز ًما بالقوانني واألنظمة املرورية ،إال أنه قد يتعرض له من ال ُيعري لتلك

األنظمة حسا ًبا .إضاف ًة إىل الكوارث الطبيعية التي حتصل ،والتي ال يستطيع اإلنسان
جتاوزها إال برمحة ال ّله تعاىل.

وأما يف اآلخرة فإن احلاجة للرمحة اإلهلية هناك أجىل وأوضح ،حيث ال يدخل اجلنة

أحدٌ إال برمحة ال ّله تعاىل ،ومل يستثن رسول ال ّله Aأحدً ا من ذلك حتى نفسه ،فقد ورد
عنه Aأنه قال« :لن يدخل اجلنة أحد إال برمحة ال ّله» ،قالوا :وال أنت؟ قال« :وال أنا إال

يتغمدين ال ّله»(((.
أن ّ

وأكد الشيخ الصفار أنه ال أحد جيزم بأن مجيع ملفاته يف الدنيا مرتبة لتكون أوضاعه

يف اآلخرة عىل أكمل وجه ،فمهام عمل اإلنسان من أعامل الرب والصالح فإنه لن يتجاوز

حد شكر بعض النعمة التي أنعم ال ّله هبا عليه ،ولذلك ال غنى لإلنسان عن رمحة ال ّله
((( كنز العمال .ج ،10ص.209
((( كنز العمال .ج ،4ص ،254حديث .10407
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تعاىل وعفوه.

وأشار إىل كيفية التوفيق لرمحة ال ّله تعاىل ،حيث أبان ال ّله تعاىل ذلك يف كتابه املجيد
َّ

مْ َ

َ

ْ

َ َ هّ
ْ
اللِ قر ٌ ّ
سن َ
ني}[سورة األعراف ،اآلية ،]56 :فطريق الرمحة
حيث يقول{ :إِن رحة
يب م َِن ال ُمح ِ ِ
ِ

اإلهلية هو اإلحسان ،واإلحسان يعني :فعل اإلنسان ما ينفع غريه بحيث يصري الغري

حسنًا به ،كإطعام اجلائع .مؤكدً ا أن طريق اإلحسان يف الدنيا هو السبيل لتوفيق ال ّله
تعاىل لإلنسان يف حياته ،وخالصه من عذاب ال ّله تعاىل يوم القيامة ،والفوز برضوانه

تعاىل واجلنة.

ولذلك وردت نصوص كثرية عن أهل البيت Bتؤكد هذا اجلانب املهم أن يتحقق

يف شخصية اإلنسان ،فعنه Aأنه قال« :الرامحون يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل ،ارمحوا

من يف األرض يرمحكم من يف السامء»((( .وقال« :Aمن ال يرحم الناس ال يرمحه ال ّله»(((،
وقال اإلمام عيل« :Eأحسن يحُ سن إليك ،ارحم تُرحم»((( ،وقال« :Eعجبت ملن يرجو
رمحة من فوقه ،كيف ال يرحم من دونه»((( ،وقال« :Eمن ال يرحم الناس منعه ال ّله

رمحته»((( .وورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :بينام رجل يميش بطريق وجد غصن شوك

عىل الطريق فأخره فشكر ال ّله له فغفر له»((( ،وعن حذيفة بن اليامن عن رسول ال ّلهA

قال :تل ّقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلك ،فقالوا :أعملت من اخلري شي ًئا؟ قال :ال.
قالوا :تذكّر .قال :كنت أداين الناس ،فآمر فتياين أن ُينظروا املعرس ،ويتجاوزا عن املورس.
قال ال ّله عز وجل :جتوزوا عنه»(((.

((( كنز العمال .ج ،3ص ،163حديث.5969
((( المصدر نفسه .ص ،164حديث.5972
((( بحار األنوار .ج ،71ص.100
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.
((( صحيح البخاري .ج ،1ص.160
((( صحيح مسلم .ج ،8ص.32
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وأشار الشيخ الصفار أن حاجات الناس يف املجتمع كثرية ،وأبواب اإلحسان مفتحة،

وما عىل اإلنسان إال أن يتوجه إىل هذا الطريق ،فيسعى ألن يكون وجوده فاعلاً
ومؤثرا يف
ً
جمتمعه وحميطه بحيث يشعر الناس بأمهية وجوده.

مؤكدً ا يف ختام اخلطبة أن اإلحسان ينبغي أن يكون بد ًءا من الدائرة الصغرية،

الوالدان ،والزوجة واألوالد ،وقد تباهى رسول ال ّله Aهبذه اخلصلة حيث قال:

«خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل»((( .وبعد ذلك عىل اإلنسان أن يتوسع يف
دائرة اإلحسان لتشمل األقارب واجلريان ،ثم املجتمع والوطن حتى يصل لإلنسانية

مجعاء ،وبعدها جلميع املخلوقات عىل وجه البسيطة ،فكلام كانت دائرة اإلحسان بالنسبة

لإلنسان أكرب فإنه حيظى بتوفيق ال ّله تعاىل وبرمحته بشكل أكرب.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

((( من ال يحضره الفقيه .ج ،3ص.555

كــتابات

تقدمي لكتاب املرجان يف أحكام احليتان

(((

احلمد ل ّله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.

ال شك أن للعلم جاذبية كبرية يف قلوب عاشقيه ،جتعلهم مستغرقني يف رحابه،

متجهني بكل طاقاهتم واهتاممهم نحو ميادينه ،يرصفون وقتهم وجهدهم يف كسب املزيد
منه.

والعلم لوارده مثل ماء البحر ال يزيد شاربه إال ً
ظمأ ،وكذلك هم عشاق العلم كلام

اغرتفوا منه عظم تعلقهم به ،واشتد اندفاعهم نحوه.

فالثراء العلمي ينتج الشعور بالفقر إىل العلم ،ألن اإلنسان كلام تقدم علمه اتسعت
ُ

ْ ْ لاَّ َ

رقعة املجهول أمامه ،وأدرك حقيقة قوله تعاىلَ { :و َما أوت ُِيت ْم م َِن العِل ِم إ ِ قل ِيل} .وهذا
ْ

ْ

َ ّ
ب زِد يِن عِل ًما} .ويكون
ما يدفعه لطلب املزيد من العلم ،فيصبح شعاره وتطلعه هو {ر ِ

ذلك هو هنج حياته.

وهذا ما يفسرّ استغراق العلامء وتفرغهم لطلب العلم ،ودراسته وبحثه بكل
وجودهم وعمرهم ،واضعني نصب أعينهم مقولة :أعطه كلك يعطك بعضه.

((( الشيخ أبو القاسم محمد بن الحسن فندم ،المرجان في أحكام الحيتان ،الطبعة األولى1429ﻫ (بيروت:
دار المحجة البيضاء).
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وحني نقرأ يف سري العلامء انقطاعهم عن كل ما ينشغل به الناس من مجع املال،

وممارسة امللذات ،واملخالطة مع األقوام ،وتوفري كل حلظة من حياهتم حلضور درس،
أو مطالعة كتاب ،أو بحث مسألة ،أو تدريس طالب ،أو تأليف كتاب ،فإننا نعجب من
مقاومتهم إلغراءات خمتلف الرغبات والشهوات التي يتسابق إليها غريهم.
أتراهم ال يمتلكون غرائز البرش ،أو قدرات االستمتاع؟

بىل ،إهنم كسائر البرش يف غرائزهم ورغباهتم املادية ،لكنهم وقعوا يف عشق العلم

واملعرفة ،فسيطر عليهم غرام البحث العلمي ،ولذة الكسب املعريف.

وال يمتلك اإلنسان العاقل إال إكبار هذه الذات املنرصفة للعلم ،والعاشقة للمعرفة،

واملتجهة بكلها إىل البحث والنظر والتحقيق.

لكن هناك إشكالية ينبغي تسليط األضواء عليها ،وخاصة فيام يرتبط بالبحث يف

ميادين العلوم الرشعية ،وعىل اخلصوص جمال البحث الفقهي الذي يرتبط بمعرفة
األحكام التكليفية لإلنسان املسلم يف خمتلف جماالت احلياة.

وتكمن هذه اإلشكالية يف تشخيص املوضوعات اخلارجية ،ملعرفة انطباق األحكام

الرشعية عليها.

فإن استغراق احلالة العلمية الفقهية يف البحث النظري ،دون اطالع مبارش عىل

موضوعات األحكام ،ودون معرفة واضحة لألشياء ،وبعيدً ا عن الواقع املعيش
للمكلفني ،ودون رصد ومتابعة لتطورات احلياة وأوضاع املجتمع ،قد ينتج إشكاليات

يف جمال تطبيق األحكام الرشعية ،ومعرفة مواردها ومصاديقها اخلارجية.

ولتاليف هذا اإلشكال ال بدَّ من تطوير أجواء وبرامج احلوزات العلمية ،بام يوفر

فرص املبارشة للقضايا واألشياء ،التي هي مورد انطباق لألحكام ،وأن تتوفر املعلومات
الكافية أمام الفقيه وطالب العلم الرشعي حول املوضوعات اخلارجية ،عرب وسائل

املعرفة املتاحة ،وباالنفتاح عىل الواقع املعيش ،واملعارشة للمجتمعات املعارصة عىل
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صعيد أوضاعها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

إن طرح املسائل الرشعية الفقهية بلغة جتريدية عامة ،وعىل شكل افرتاضات ،إذا كان

كذا فاحلكم كذا ،جيعل أكثر املكلفني يف موقف احلرية ،وعدم معرفة التكليف ،وبالتايل

عدم القدرة عىل االلتزام أو صعوبته.

فمع تقدم العلم والتكنولوجيا تربى إنسان هذا العرص عىل لغة الوضوح والتبيني،

وتيسري الوصول إىل الفكرة وتطبيقاهتا ،وذلك يف خمتلف املجاالت.

فإذا رأى نفسه أمام وضع آخر ،يف جمال معرفة احلكم الرشعي يف قضاياه املعيشية

احلياتية ،جيعله يف حالة الرتدد واالرتباك ،بسبب عدم الوضوح والتشخيص الدقيق

للموضوعات اخلارجية ،فإن ذلك ال يشجعه عىل االلتزام باألحكام الرشعية واألخذ

هبا.

من هنا تظهر أمهية توجه بعض املشتغلني بالعلوم الرشعية إىل مبارشة االطالع،

والتعامل مع األشياء واألمور التي هي موارد النطباق احلكم الرشعي.

يسهل
فإن هذا التوجه يوفر أمام املجتمع
تشخيصا دقي ًقا ملوضوعات األحكامّ ،
ً

عليهم مهمة االلتزام بالتكليف الرشعي ،ويمنع وقوعهم يف األخطاء واملخالفات،
الناجتة من اخللل يف التشخيص والتطبيق.

وبني يدي القارئ الكريم جتربة طيبة قيمة ،فهذا الكتاب ،الذي يسعدين التقديم له،

هو نتاج بحث علمي وخربة عملية ،ومعرفة مبارشة ،يف موضوع هو حمل ابتالء وحاجة

للناس.

فاألسامك مادة غذائية رئيسة ،وخاصة يف جمتمعاتنا اخلليجية ،حيث تشكل مور ًدا

اقتصاد ًيا مهماًّ  ،وهي ثروة كبرية مل تستفد منها بالدنا ،مع األسف الشديد ،باملستوى

املطلوب.

فبالدنا تقع عىل ضفة أهم مورد بحري للثروة السمكية يف العامل ،لكنها تستورد أكثر
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من نصف استهالكها من األسامك ،يف الوقت الذي متتلك فيه أغنى جمرى مائي بالثروة
السمكية يف العامل ،والذي يكتنز فيه أندر األنواع وأثمنها.

وكان جيب أن تكون بالدنا مصدرة لألسامك ال مستوردة هلا.

استثامرا للخريات الكثرية التي تتوفر يف
وكام يقول اخلرباء ،فإن السعودية أقل الدول
ً

البحر األحر واخلليج العريب.

لقد بلغ إمجايل اإلنتاج من الثروة السمكية يف السعودية لعام 2005م  74375طنًا

مرت ًيا .بينام استوردت يف نفس العام ما يبلغ  141297طنًا مرت ًيا بقيمة  766مليون ريال

تقري ًبا ،وأهم الدول التي تستورد السعودية منها املنتجات السمكية هي عىل الرتتيب:
اليمن ،سلطنة عامن ،قطر ،مرص ،البحرين.

ولسنا اآلن بصدد احلديث عن أسباب ضمور وضعف حركة اقتصاديات األسامك

يف بالدنا ،وهو موضوع يستحق االهتامم منا مجي ًعا ،يف ظل ما تشكو منه جماميع من أبنائنا

من البطالة ،وعدم توفر فرص الدخل املناسب ،ويف ظل التضخم االقتصادي وغالء
املعيشة.

إن هناك أسبا ًبا تتعلق باألنظمة والقوانني ،وأخرى ترتبط بتقصري رجال املال

واألعامل ،وثالثة ترتبط بضعف الفاعلية والنشاط لدى شباب اجليل.

أما هذا الكتاب فهو بحث مجيل واسع ،أمىض فيه مؤلفه زمنًا طويلاً من اإلعداد

واملراجعة ،واألهم من ذلك ،هو خربة املؤلف العملية يف موضوع البحث ،حيث إن

املؤلف ،ومع اشتغاله بطلب العلم منذ سنوات يف احلوزة العلمية بالنجف األرشف وقم
املقدسة ،ثم مواصلته للدراسة يف احلوزة العلمية ببلده القطيف ،إال أنه من هواة ركوب

البحر ملامرسة الصيد ،يف أوقات التعطيل الدرايس واإلجازات ،مما أكسبه خربة ومعرفة يف

هذا املوضوع ،إىل جانب دراسته واهتاممه بالقراءة واملطالعة ،يف النصوص الواردة حول

األسامك ،من األحاديث والروايات وآراء الفقهاء وفتاواهم.
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وال بد يل أن أشيد بام رأيته من املؤلف من انكباب عىل مطالعة الكتب املختصة هبذا

يرشفنا يف غالب األيام باملجيء إىل املكتبة التي أنشأناها يف مكتبنا بالقطيف،
الشأن ،حيث ِّ
مستمرا يف املطالعة والكتابة إىل انتهاء دوام املكتبة
لتكون مفتوحة للباحثني والقراء ،ويظل
ً

كل صباح يأيت فيه.

وخلربته العملية أصبح مرج ًعا لدى املترشعني يف جمتمعه يف تشخيص كثري من

املوضوعات التي تتعلق هبا األحكام يف جمال الصيد ،ومعرفة نوعية األسامك ،مما جيوز

أكله وما ال جيوز.

إنني أبارك لألخ الكريم فضيلة الشيح حممد فندم هذا اإلنجاز املبارك ،وأرجو

نموذجا ملقاربة العلامء
أن يأخذ الكتاب موقعه يف ساحة العلم واملعرفة ،وأن يكون
ً

للموضوعات اخلارجية وبحثها عىل ضوء اخلربة والتجربة.

وأرجو للشيح املؤلف املزيد من التوفيق يف مسريته العلمية ،ويف عطائه املعريف ،وفيام

منحه ال ّله تعاىل من صفاء النفس وحسن األخالق وطيب املعارشة .آملاً أن ال ينساين من

صالح دعواته.

وآخر دعوانا أن احلمد ل ّله رب العاملني.

حسن موسى الصفار
 26صفر 1429ﻫ
 4مارس2008م
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(((

احلمد ل ّله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.

كنت يف حوايل العارشة من العمر ،حينام كان أيب رمحه ال ّله ،يأخذين معه يف بعض ليايل

شهر رمضان املبارك ،إىل مسجد الشيخ ريض املحروس يف الشويكة ،لالستامع للخطيب

املال عيل الطويل ،أطال ال ّله عمره ،وكنت أجد يف خطابته نكهة خاصة يمتاز هبا عن بقية
اخلطباء الذين أحرض جمالسهم مع والدي.

نحوا ورص ًفا.
كان يف غالب كالمه يلتزم العربية الفصحى ،ويتقيد بقواعد اللغة ً

وقتها كنت متفاعلاً مع مواد اللغة العربية التي أتلقاها يف الصف الرابع واخلامس

من املرحلة االبتدائية ،لكني أشعر بحالة االنفصال بني ما أتلقاه يف املدرسة من مواد اللغة
العربية وآداهبا ،وبني اللغة السائدة يف املجتمع ،وهي اللغة الدارجة شعب ًيا ،التي أصبحت

أيضا لغة اخلطباء عىل منابرهم ،ألن أكثرهم آنذاك مل يدرس قواعد اللغة،
يف الغالب ً
وبعض من درس منهم يفضل استخدام اللغة الدارجة نزولاً إىل مستوى اجلمهور.

أما خطابة املال عيل الطويل فقد وجدت فيها ما كنت أحبه وأعشقه من فصاحة

((( علي أحمد القبعة .مولد أمل ،القطيف 1429ﻫ ـ 2008م
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اللغة ،وسالمة أداء كلامهتا ،واحلرص عىل حسن التعبري وتركيب اجلمل.

واألمر اآلخر الذي شدين إىل أيب حسن ،كان حسن استقباله وإبدائه االهتامم

والتقدير ،فقد كان يمسك بيدي طويلاً حني أصافحه ،ويفاكهني ،ويذكر يل عالقته
بجدي أليب الشيخ ريض الصفار ،وجدي ألمي املال حممد الشيخ عبدال ّله آل سيف ،أحد

أساتذته يف اخلطابة ،وكذلك كان حيكي يل عن عالقته مع والدي ،وهو أحد تالمذته يف
اخلطابة ملدة من الزمن.

فكنت أنتظر حلظات مصافحة أيب حسن بشوق ،وأرغب الذهاب إىل جملس خطابته

كل ليلة.

ثم تعرفت إليه أكثر ،وانجذبت إليه أكثر ،فرصت أحرض جملسه بعض األيام يف منزله

الصغري املتواضع يف القلعة ،وكانت جدران الغرفة الصغرية كلها مغطاة برفوف الكتب،

وكانت اجللسة تبدأ يف وقت مبكر بعد الظهر ،وتستمر إىل املغرب ،ويواظب عىل احلضور
مميزا،
فيها عدد من الشباب املهتمني بالثقافة واألدب ،وكان الشاي الذي يقدم للزائرين ً

خاصا ،وكان أبو
حيث يعتني أبو حسن شخص ًيا بإعداده بطريقة خاصة ،متنحه مذا ًقا ً
حسن يتناول الشاي باستذواق والتذاذ فريد من نوعه.

كان أبو حسن يعرف موقع كل كتاب يف مكتبته ،مع أنه كفيف البرص ،وكان يستثمر

حضور الشباب لديه ،ليقرأوا عليه ،ويف ذلك املجلس هييئ مادة خطابته ،ومما لفت
نظري أنه كان يفيد من يقرأ عليه ،بتصحيح نطقه بالكلامت ،لتاليف خمالفة قواعد النحو
والرصف ،وعند االستشكال يف أي لفظة ،يطلب أبو حسن الرجوع إىل مصدر لغوي

كلسان العرب أو جممع البحرين ،أو املغني وأمثاهلا من كتب اللغة والنحو.

فكان جملسه مدرسة أدبية ومنتدى اجتامع ًيا تتداول فيه األفكار وأخبار املجتمع.

وهكذا استمرت عالقتي وتواصيل مع أيب حسن ،ولقيت منه التشجيع والتوجيه

حني بدأت ممارسة اخلطابة ،وحني غادرت البالد لظروف العمل السيايس ،وأقمت يف

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10
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سورية لسنوات ،كان أبو حسن ّ
يطل علينا يف بعضها أيام الصيف ،فيسعدين بزيارته
ملنزيل كل مساء مع زوجته الطيبة املرحومة أم حسن ،فكانت تلك الزيارات واجللسات
منبع سعادة ورسور وفائدة ،حيث كنت أقرأ عليه بعض مطبوعاتنا يف اخلارج التي ال

تصله داخل البالد ،فكان يأنس بام يسمع ،ويتفاعل ،ويثري بعض املواضيع بام لديه من

معلومات وشواهد.

خملصا ،أزوره بعض األحيان
وموجها
ناصحا صاد ًقا
وال زلت أجد يف أيب حسن
ً
ً
ً

مسا ًء بعد جملسه العام ،طال ًبا منه احلديث عن بعض اجلوانب من تاريخ املجتمع ،فيحدثني
عن قصص وحوادث تتعلق بدور بعض العلامء وشخصيات البلد ،وبمسار احلالة الدينية
واالجتامعية ،إنه أحد كنوز الذاكرة الوطنية ،وكم أمتنى تسجيل ما حتفل به ذاكرته من

أحداث ،وما يف نفسه من انطباعات.

أسأل ال ّله تعاىل له طول العمر وموفور الصحة والسالمة.

ييل:

كام أين أراه نموذج َا رائ ًعا وقدوة حسنة يف أكثر من جهة وجانب ،أستعرض منها ما

�أولاً  :التثقيف الذاتي وع�شق المعرفة

مل يمنعه فقد البرص عن طلب العلم ،وال قلة اليد عن اقتناء الكتاب ،فللكتاب يف

نفسه معزة كبرية ،إنه يضع قط ًعا من القامش أعىل الكتب يف الرفوف حتى ال يصيبها
الغبار ،ويتناول الكتاب من الرف بعناية ،وينزعج ممن يفتح الكتاب أو يضعه أو يتعامل

معه بدون عناية.

إنه حريص عىل االطالع عىل أي كتاب يقع يف يده ،ويصغي بانتباه شديد ملن يقرأ

عليه ،وحياول أن يفصل نفسه عن األحاديث األخرى التي تدور بني احلارضين ،حتى ال

تؤثر عىل تركيزه ،ويطلب من القارئ أن يعيد قراءة بعض السطور واجلمل.
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كام أنه هيتم باستامع املحارضات عرب أجهزة التسجيل واملذياع ،ويركز يف استامعه،

اعرتاضا ،كام ويبدي رأيه حول املوضوع
وترى التفاعل باد ًيا عىل حم ّياه تأييدً ا أو
ً

املطروح.

وبالنسبة يل شخص ًيا ،تلقيت منه بعض االتصاالت ،ليناقشني يف بعض ما قرأ من

كتابايت ،أو سمع من خطابايت عرب املذياع ،وهو موضوعي يف نقاشه ،فقد يقبل وجهة

نظرك أو خيالفك الرأي فيها.

ثان ًيا :احترام المنبر

املنرب احلسيني يف وعي أيب احلسن ليس جمرد مهنة أو حرفة ،وليس جمرد مصدر

رزق ،بل هو مسؤولية ورسالة ،لذلك تراه يستعد خلطابته ،فال يقرأ دون حتضري وإعداد،
وحيفظ النصوص بإتقان ،ويلقيها عىل املستمع بعناية وذوق ،وهو من اخلطباء القالئل
الذين يتفاعلون مع النصوص الدينية واألدبية التي ينقلوهنا للجمهور ،فهو يعشق النص

الذي خيتاره ويتذوقه ،ويسعى لنقل هذا اإلعجاب والتذوق للمستمع ،وخاصة حني
يقرأ روائع الشعر يف مدح النبي Aوآله ،يف مناسبات ذكريات مواليدهم ،إنه يطرب
لتلك الصور األدبية ،واملعاين اجلميلة ،ويريد منك أن تطرب معه ،فيعيد املقطع ،ويرشح

ألفاظه ،ويوضح معانيه ،ويتفاعل بقسامت وجهه وحركات يده.

وهو حيرص يف خطابته عىل استخدام اللغة العربية الفصحى ،ويلتزم قواعد النحو

والرصف ،وخيتار الكلامت الرصينة ،واجلمل الواضحة البليغة.

من ناحية أخرى ،فإنه يرفض كثرة املجالس ،فال يقرأ عد ًدا من املجالس يف املناسبات،

إنه يقترص عىل جملسني أو ثالثة يف كل موسم ،عدا بعض السنوات القليلة التي جتاوز

فيها هذا النهج .والحرتامه املنرب قرر لنفسه التقاعد قبل سنوات ،حيث ق ّلص التزامه

املحرم ،يف حسينية البيات ،بضغط شديد
مقترصا عىل جملس واحد يف موسم
اخلطايب،
ّ
ً
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من أصحاب املجلس واملستمعني .وقبل ثالث سنوات اعتذر حتى عن هذا املجلس
مربرا تقاعده بأنه قد كبرُ وتعب ،واحرتامه للمنرب ال يسمح له بأن يقرأ دون أن
الوحيدً ،
جيد يف نفسه القدرة واحليوية الكافية.

ثال ًثا :حب النا�س وح�سن المعا�شرة

إنه يف غاية الشعبية والبساطة ،يستقبل زائريه بحفاوة واحرتام ،ويشدّ عىل يد

مصافحيه ،ويسأل من مل يعرفه عن اسمه وعائلته وبلده .ويدعو الناس لزيارته ،ويبادل
كل أحد الفكاهة والظرافة ،ويتواصل مع الناس يف أفراحهم وأتراحهم.

وحني عقدت يف جمليس لقا ًء أسبوع ًيا كل ليلة سبت للعلامء واخلطباء وطالب العلوم

الدينية ،كان املال عيل الطويل من املواظبني عىل احلضور أسبوع ًّيا ملدة ثامن سنوات ،إال

ما ندر.

ويف بعض األسابيع كان بعض املشايخ يستضيف اللقاء يف جملسه ،كالشيخ عبداملجيد

أبو املكارم رمحه ال ّله يف سيهات ،والشيخ حسن اخلويلدي يف صفوى ،والسيد عيل السيد

نارص السلامن يف الدمام ،فكان أبو حسن يبدي رغبته يف الذهاب معنا واحلضور يف

املجلس ،تشجي ًعا منه هلذه البادرة الطيبة ،وتفاعلاً مع أبناء صنفه وطبقته.

يرفض الدخول يف الرصاعات واخلالفات ،ويبدي االحرتام لكل املراجع والعلامء،

واختالفه مع أحد يف الرأي ال يدفعه ملقاطعته أو اإلساءة إليه ،وقد يناقشه يف رأيه ،لكن

بأدب واحرتام.

وهذا خلق رفيع وخاصة يف الوسط الديني ،الذي يعاين من كثرة اخلالفات

والرصاعات ،بسبب تعدد االنتامءات املرجعية ،واختالف اآلراء والتوجهات ،التي تدفع

ببعض عنارص هذا الوسط إىل إظهار العداء ملن خيالفه الرأي ،وقد تصل إىل حد التجاوز

عىل احلدود واحلقوق ،بانتهاك حرمات اآلخرين ،والسعي إلسقاط شخصياهتم ،وتشويه

420

تقديم كتاب «مولد أمل» لألستاذ علي بن أحمد القبعة

سمعتهم ،والدعوة إىل مقاطعتهم ،ال ليشء إال االختالف يف التوجه والرأي.

الرب ،ويثقل
لقد عاىف ال ّله أبا حسن من هذا املرض األخالقي الوبيل الذي يسخط ّ

النفس باألحقاد ،وييسء إىل العالقات االجتامعية.

نموذجا
هلذه الصفات الطيبة وأمثاهلا ،أجد يف شخصية اخلطيب املال عيل الطويل
ً

لالحتذاء ،وقدوة للتأيس ،لذلك اقرتحت عىل األخ الكريم األستاذ عيل بن أمحد القبعة
حفظه ال ّله ،وهو من رواد جملس أيب حسن ،ومن تالمذة مدرسته األدبية األخالقية ،أن

يكتب سريته ،وجتارب حياته ،وسامته الطيبة الكريمة .وفا ًء حلقه عىل املجتمع ،وحف ًظا
هلذه الصفحة من التاريخ االجتامعي.

فشكرا لألستاذ القبعة عىل استجابته هلذا االقرتاح ،وعىل اجلهود التي بذهلا إلخراج
ً

هذا البحث اجلميل ،والذي يضاف إىل جهده السابق يف نرش ديوان جده الشاعر حممد بن

سلطان القطيفي بعنوان (ودائع السلطان) ،ويف انتظار املزيد من عطاء املؤلف وإنتاجه يف
خدمة الثقافة وتاريخ الوطن ،ح ّياه ال ّله وك ّثر يف أبناء البالد أمثاله ،وجزاه ال ّله خري اجلزاء
عىل وفائه وتقديره لرجال العلم واألدب.
وحفظ ال ّله أبا حسن بخري وعافية .

واحلمد ل ّله رب العاملني.

حسن موسى الصفار

10ربيع اآلخر 1429ﻫ
 16أبريل 2008م

الشيخ سعد منوذج أخالقي

(((

تستحق أخالق فقيدنا الغايل الشيخ سعد أبو السعود (1385ﻫ ـ 1428ﻫ) ،ونحن

نعيش الذكرى السنوية لرحيله املؤمل ،أن تكون عنوانًا لشخصيته ،رغم وجود عناوين
أخرى يف شخصيته الكريمة رمحه ال ّله.

ذلك أن أخالق اإلنسان يف تعامله مع الناس يف حياته هي التي تشكل االنطباع

األساس عنه يف نفوس اآلخرين ،فمهام امتلك اإلنسان يف شخصيته من نقاط قوة
ومقومات كاحلسب والنسب ،أو العلم واملعرفة ،أو املنصب واجلاه ،أو املال والثروة،

فإن جذب القلوب لن يتحقق بأي من تلك املواصفات كام يتحقق بأخالق املعارشة

والتعامل.

حائزا عىل أرفع درجات الفضائل واملكارم ،ويف طليعتها
لقد كان رسول ال ّلهً A

اختيار ال ّله تعاىل له بالنبوة والرسالة ،وائتامنه عىل آخر كلمة ومقطع من الوحي اإلهلي،
((( كلمة تأبينية للشيخ سعد أبو السعود ،الذي توفي بتاريخ  8جمادى اآلخرة 1428ﻫ الموافق  23يونيو
2007م.
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الشيخ سعد أنموذج أخالقي

لكن الصفة األبرز والوسام األرفع الذي منحه ال ّله تعاىل له هو عنوان األخالق يف
َ

ُ

َّ َ َ ُ
َ
يم} ،مع علم ال ّله تعاىل
شخصيته العظيمة ،Aحيث يقول تعاىلِ{ :إَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

بأنه Aعىل وحي عظيم ،وعىل علم عظيم ،وعىل مجال عظيم ،وعىل نسب عظيم ،وعىل

عبادة عظيمة ،وشجاعة عظيمة ...إىل آخر الفضائل التي يقف Aعىل سنامها األعىل.

ويف مورد آخر ،يؤكد القرآن الكريم بلغة واضحة حاسمة ،أن كل نقاط القوة

والعظمة يف شخصية رسول ال ّله ،Aمل تكن كفيلة بجذب الناس إليه وكسبهم إىل جانب

َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ
َ َ ُّ ْ
ب النفضوا
رسالته لو كانت أخالقه فظة سيئة ،يقول تعاىل{ :ولو كنت فظا غل ِيظ القل ِ
م ِْن َح ْول َِك}.

كام أننا نجد يف النصوص الدينية ما يؤكد عىل أولوية األخالق ،وتقديمها عىل سائر

امللكات والصفات.

يعرف اإلسالم بأنه حسن اخللق ،حيث ورد عنه Aأنه قال:
إن رسول ال ّلهّ A

«اإلسالم حسن اخللق» .ويلخص وظيفة بعثته ورسالته بام روي عنه« :Aإنام بعثت

ألمتم مكارم األخالق».

كام ورد يف أحاديث وروايات كثرية أن أهم ما يرفع مقام اإلنسان يف اآلخرة هو

حسن خلقه ،كاحلديث املروي عنه Aأنه قال« :ما يوضع يف ميزان امرئ يوم القيام

أفضل من حسن اخللق».

وعن اإلمام الصادق Eأنه قال« :ما يقدم املؤمن عىل ال ّله عز وجل بعمل بعد

الفرائض أحب إىل ال ّله تعاىل من أن يسع الناس بخلقه».

من هذا املنطلق يطيب يل عنونة شخصية الفقيد الغايل هبذا العنوان ،لقد كان رمحه

ال ّله حسن األخالق يف تعامله ومعارشته مع اآلخرين ،مل يكن يثقل نفسه وال يلوث قلبه
باألحقاد واألضغان ،ومل يكن يسمح للسانه بأن خيوض يف أعراض اآلخرين أو ينال

منهم ،ومل يكن يرىض بمغادرة البشاشة ملح ّياه أمام اآلخرين.
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كان حيتفظ بآرائه وقناعاته ويدافع عنها ،وربام خالف هذا وذاك يف هذا الرأي أو

ذلك املوقف ،دون أن يعني ذلك اخلصومة أو القطيعة مع الطرف اآلخر.

إنه نموذج وقدوة عىل هذا الصعيد حيتاج إليه وسطنا الديني الذي تشوبه حاالت من

التشنج عىل أساس االختالف يف الرأي أو تضارب املصلحة ،وتفصل بني أطرافه حواجز

من احلساسيات التي ال داعي هلا.

واألدهى واألمر أن ُيعطى حلاالت اخلصام والعداوة وانتهاك حقوق اآلخرين

بعضا.
املخالفني يف الرأي صبغة دينية ،وكأننا نتقرب إىل ال ّله تعاىل بمعاداة بعضنا ً

لقد حذر اإلمام الصادق Eمن حدوث مثل هذه احلالة بني أتباعه من املؤمنني قائلاً :

«ما أنتم والرباءة يربأ بعضكم من بعض؟ إن املؤمنني بعضهم أفضل من بعض ،وبعضهم
أكثر صالة من بعض ،وبعضهم أنفذ بصرية من بعض ،وهي الدرجات».

رمحك ال ّله يا شيخ سعد ،كنت تعي توجيهات أئمتك ،وكنت كريماً يف أخالقك،
وستكون سعيدً ا هبا يف اآلخرة إن شاء ال ّله.
بحق إنك نموذج أخالقي.

حسن موسى الصفار

اخلميس  3مجادى األوىل 1429ﻫ
 8مايو 2008م

تقدمي كتاب شاخصة األبصار لذوي االختيار

(((

قد جيد اإلنسان نفسه عند اختاذ قرار أنه يف حالة حرية وتردد ،وأنه أمام أكثر من

خيار ،فهل يقدم عىل األمر أو حيجم عنه؟ وهل ينجزه هبذه الطريقة أو بطريقة أخرى.

ورغم أنه ال يكاد يسلم إنسان من الوقوع يف حالة احلرية والرتدد عند اختاذ بعض

القرارات ،إال أن مستوى هذه احلالة ختتلف من شخص آلخر ،من حيث ندرة أو تكرار

حصوهلا ،ومن حيث أسلوب التعامل معها.

فأكثر الناس تعرتهيم حالة الرتدد حينام جيدون أنفسهم أمام حدث مفاجئ ،أو قضية

خطرية ذات أثر بالغ عىل حياهتم ومصاحلهم ،وهذا أمر طبيعي.

لكن هناك من تالزمه حالة الرتدد يف خمتلف األمور واملواقف ،وهذا حال غري

طبيعي.

إن للحرية والرتدد يف اختاذ القرار أسبا ًبا ،من أمهها ما ييل:

اً
أول :قصور إحاطة اإلنسان بجوانب موضوع القرار ،مما جيعله غري واثق من القدرة
((( الشيخ أبو القاسم محمد بن الحسن فندم ،شاخصة األبصار لذوي االختيار ،الطبعة األولى 1429ﻫ
(بيروت :دار المحجة البيضاء).
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تقديم كتاب شاخصة األبصار لذوي االختيار
عىل إنجازه ،أو غري مطمئن لسالمة نتائجه ،أو لعدم اتضاح أفضل سبل وأساليب

حتقيقه.

ثانيا :تزاحم الرغبات واملصالح يف نفس اإلنسان ،فهو يرغب يف يشء ،لكنه خيشى أن
ً
تفوته به رغبة أخرى ،ويطمح ملكسب معني ،لكن ذلك قد يكلفه ثمنًا ال يريد

دفعه.

ٍ
حينئذ لتقديم مصلحة عىل أخرى ،ولتحمل بعض اخلسائر من
إنه يضطر

أجل بعض املكاسب ،مما يوقعه يف دوامة احلرية والرتدد.

ثالثًا :ضعف الثقة والعزيمة ،فهناك عالقة وثيقة بني حالة الرتدد عند اإلنسان وبني
مستوى ثقته بنفسه ،ومستوى عزيمته وإرادته .فأصحاب الثقة العالية بالنفس،
واملتوفرون عىل قوة العزيمة ،تقل عندهم موارد احلرية والرتدد يف اختاذ القرار،

بينام يكون ضعفاء العزيمة والثقة بأنفسهم فريسة لتلك احلالة غري السو ّية من كثرة
الرتدد واالضطراب يف اختاذ القرار.

وللعادة واملامرسة أكرب األثر عىل هذا الصعيد ،حيث يتمكن اإلنسان من تعزيز ثقته

بنفسه ،وتقوية عزيمته ،حني يعتمد التفكري ويامرس احلزم ،وال يستجيب حلالة الرتدد.

العقل و�إدارة الحياة

من أوضح األدلة عىل وجود ال ّله تعاىل وعظمته حاكمية النظام عىل الكون واحلياة،
ََ

َ َّ

َْ

ً

َ ُْ ْ َ َ َ ُ
اك ْم َع َبثا}[سورة املؤمنون ،اآلية.]115 :
فليس هناك عبث وال فوىض {أفحسِبتم أنما خلقن
َْ

َ

{ َر َّب َنا َما َخلق َ
ت َهذا بَاطِل}[سورة آل عمران ،اآلية.]191 :

إن كل ذرة يف الكون وجدت هلدف حمدد ،وغاية مرسومة ،وهي تسري وتتحرك

َّ لَُّ يَ
َ ََْ ُ َ َ
ْ
يَ ْ
ش ٍء قَ ْد ًرا}[سورة الطالق ،اآليةَ { .]3 :و لُ ُّك يَ ْ
ش ٍء عِنْ َدهُ ب ِ ِمق َد ٍار}

ضمن نظام دقيق ومعادلة ثابتة ،يقول تعاىل{ :إِنا ك ْ
ش ٍء خلقناه بِقد ٍر}[سورة القمر ،اآلية:

َ ْ َ َ َ هّ ُ لُ ّ
ِك
{.]49قد جعل الل ل ِ

[سورة الرعد ،اآلية.]8 :
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وحني سخر ال ّله تعاىل الكون خلدمة اإلنسان ،فإنه تعاىل منح اإلنسان قدرة يعرف

َ َ َّ َ َ
آد َم الأْ َ ْ َ
هبا ويفهم من خالهلا السنن احلاكمة عىل الكون واحلياة{ ،وعلم

البقرة ،اآلية ]31 :وتلك القدرة هي العقل العظيم.

لَُّ َ

سم َ
اء كها}[سورة

فبالعقل يكتشف اإلنسان سنن احلياة وأنظمة الكون ،ليستطيع االستفادة من الكائنات

واخلريات التي سخرها ال ّله تعاىل له ،وليتمكن من إدارة حياته وتسيري شؤونه.

وبمقدار ما يتجه اإلنسان لعقله ،و ُيعمل تفكريه ،تتقدم معرفته ،وتزداد إمكانيات

تأثريه ،وتتطور حياته.

لذلك فإن اإلنسان مدعو لاللتفات إىل هذا الكنز العظيم العقل ،والثقة به ،واستثامر

قدراته اهلائلة ،واالستضاءة بنوره الكاشف يف دروب احلياة.

إن عىل اإلنسان أن يرجع لعقله عند أي مشكلة تواجهه ،ولإلجابة عن أي سؤال

ينتصب أمامه ،وحني يريد اختاذ أي قرار ،أو سلوك أي طريق ،أو القيام بأي عمل.

وأخطر يشء عىل اإلنسان ،وأسوأ ما قد يقع فيه ،هو إعراضه عن عقله ،وغفلته عن
ٍ
وحينئذ يكون فريسة اجلهل واخلرافة ،وأسري الشهوة
االحتكام إليه ،واالهتداء بنوره،

واهلوى.

وبمقدار غفلته عن عقله يفقد من مستوى متيزه اإلنساين ،حتى ينحط إىل مستوى

َْ َ
البهائم .كام يقول ال ّله تعاىل يف صفة الغافلني عن عقوهلم{ :ل َ ُه ْم قُلُ ٌ
وب ال َيفق ُهون ب ِ َها
َ َ ُ ْ َ ْ ينُ ٌ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ اَلأْ َ ْ َ ِ ْ ُ َ َ ُّ ُ َ َ
ام بَل ه ْم أضل أولئِك
صون بِها ولهم آذان ال يسمعون بِها أولئِك ك نع
ولهم أع ال يب رِ
َْ ُ َ
ُه ُم الغاف ِلون}[سورة األعراف ،اآلية.]179 :

وألن اإلنسان معرض للوقوع يف هذا اخلطر العظيم ،خطر الغفلة عن العقل،

فقد بعث ال ّله تعاىل األنبياء والرسل لتحذير اإلنسان من الغفلة عن عقله ،وإلرشاده

ألفضل طرق االستفادة من العقل ،بعيدً ا عن احلواجز واحلجب واملؤثرات املشوشة

عىل التفكري.
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لذلك نرى تركيز القرآن الكريم عىل مسألة العقل والتعقل ،وما يرتبط به من مناهج

التفكري والعلم والنظر والتدبر ،حيث وردت لفظة العقل والتعقل يف آيات القران الكريم
ََ

َ

ُ َ

تسعا وأربعني مرة ،كقوله تعاىل{ :أفال ت ْعقِلون} التي وردت ثالث عرشة مرة .وقوله
َ َّ

َ

ُ َ

َ ُ
تعاىل{ :لعل
ك ْم ت ْعقِلون} التي وردت سبع مرات.

أما الفكر والتفكر فقد ورد يف ثامنية عرش موض ًعا من القرآن الكريم ،وجاءت لفظة

الفقه والتفقه يف عرشين مور ًدا.

أما لفظة العلم والتعلم فقد وردت يف مئات اآليات.

إضافة إىل اآليات التي تتحدث عن التدبر والتذكر والنظر.

كام جاء يف السنة الرشيفة عدد كبري من األحاديث والروايات التي تؤكد عىل مرجعية

العقل وحموريته يف حياة اإلنسان ،بشكل مطلق.

ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إنام يدرك اخلري كله بالعقل»(((.

وعنه« :Aاسرتشدوا العقل ترشدوا وال تعصوه فتندموا»(((.

رشا فانته»(((.
وعنه« :Aإذا أردت ً
خريا فأمضه ،وإن كان ً
أمرا فتدبر عاقبته ،فإن كان ً

ويقول اإلمام عيل« :Eالعقل صالح كل أمر»(((.
وعنه« :Eال يستعان عىل الدهر إال بالعقل»(((.
اس َتن َْص َح ُه »(((.
وعنه« :Eوال َي ُغ ُّش ا ْل َع ْق ُل َم ِن ْ
وعنه« :Eبالفكر تنجيل غياهب األمور».

((( بحار األنوار ،ج ،74ص .158
((( المصدر نفسه .ج ،1ص.96
((( كنز العمال .ج ،3ص ،99حديث  ،21057ومثله في الكافي .ج ،8ص ،131حديث .130
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( بحار األنوار .ج ،75ص.7
((( بحار األنوار .ج ،1ص.95
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هذه النصوص الدينية وأمثاهلا ،تؤكد عىل مرجعية العقل ،وأن عىل اإلنسان أن يعود

إىل عقله ،وأن ُيعمل فكره ملواجهة أي مشكل يف حياته ،فيتخذ قراره بنا ًء عىل ما هيديه إليه
عقله ،ويقوده تفكريه ،مع التزام منهجية التفكري السليم.

وما حققه اإلنسان من إنجازات علمية وعملية ضخمة يف خمتلف جماالت احلياة هو

أكرب شاهد عىل عظمة العقل ،وقدرته عىل جتاوز الصعاب ومواجهة التحديات.

إن من أسباب تردد اإلنسان يف اختاذ القرار ضعف ثقته بعقله ،وعدم اجتهاده يف

ممارسة التفكري ،مما يؤدي إىل ضمور نشاطه الفكري ،وقد ال يلتفت اإلنسان إىل ضوابط
التفكري السليم ،فتلتبس عليه األمور ،ويصاب باحلرية والرتدد.

اال�ستنارة بعقول الآخرين

قد يفكر اإلنسان يف موضوع تنقصه اإلحاطة ببعض جوانبه ،وقد تتعارض

االنشدادات وامليول داخل نفسه ،وقد يعيش أجواء ضاغطة تدفعه نحو خيار أو آخر،

وأسريا حلالة الرتدد واحلرية.
عاجزا عن اختاذ القرار،
فيجد نفسه
ً
ً

وهنا عليه أن يلجأ إىل العقل مرة أخرى ،عرب االستنارة بعقول اآلخرين ممن يثق

بمنهجيتهم السليمة يف التفكري ،ويطمئن إىل صدقهم وخربهتم يف ذات املوضوع،
فيستشريهم ويستعني بعقوهلم ،ليشاركوه يف التفكري وإعامل النظر ،وليتجاوز نقاط
الضعف التي سببت له احلرية والرتدد.

ويشري حديث مروي عن رسول ال ّله Aإىل أن استشارة أصحاب الرأي تساعد

اإلنسان عىل الوصول إىل حالة احلزم واحلسم ،وجتاوز احلرية والرتدد ،يقول« :Aاحلزم

أن تستشري ذا الرأي»(((.

ويف حديث آخر عنه« :Aما من رجل يشاور أحدً ا إال هدي إىل الرشد»(((.

((( بحار األنوار .ج ،72ص.105
((( الشيخ الطبرسي .مجمع البيان ،ج ،9الطبعة األولى 1415ﻫ( ،بيروت :مؤسسة األعلمي) ،ص.57
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ورد عن اإلمام عيل Eأنه قال« :من شاور ذوي العقول استضاء بأنوار العقول»(((.
وعنه« :Eإذا أنكرت من عقلك شي ًئا فاقتد برأي عاقل يزيل ما أنكرته»(((.
وعنه« :Eحق عىل العاقل أن يضيف إىل رأيه رأي العقالء»(((.

ويشري اإلمام عيل Eإىل أن من أهم مميزات االستشارة كون اآلخر الذي تستشريه

خارج تأثريات الضغوط التي تسبب لإلنسان الرتدد ،يقول « :Eإنام ُح َّض عىل املشاورة
ألن املشري رصف ،ورأي املستشري مشوب باهلوى»(((.

وعنه « :Eمن شاور ذوي األلباب ّ
دل عىل الصواب»(((.

بالطبع ،فإن عىل اإلنسان أن يشاور ذوي االستقامة وأصحاب اخلربة والتجربة،

يقول عيل « :Eشاور يف أمورك الذين خيشون ال ّله ترشد»(((.

وعنه« :Eخري من شاورت ذوو النهى والعلم وأولو التجارب واحلزم»(((.

وعن معلىَّ بن خنيس قال :قال أبو عبدال ّله« : Eما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما ال

قبل له به أن يستشري رجلاً عاقلاً له دين وورع .ثم قال أبو عبدال ّله  : Eأما إنه إذا فعل
ذلك مل خيذله ال ّله»(((.

دور اال�ستخارة

من أجل أن يتكامل اإلنسان ،ويستفيد من الطاقات التي أودعها ال ّله تعاىل يف كيانه،

((( غرر الحكم ودرر الكلم.8634 .
((( المصدر نفسه.5754 .
((( المصدر نفسه.4920.
((( المصدر نفسه.3908 .
((( بحار األنوار .ج ،74ص.420
((( غرر الحكم ودرر الكلم.5756 .
((( المصدر نفسه.4990 .
((( بحار األنوار .ج ،72ص.102
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ومن أجل أن تتبلور إرادته وتنصقل شخصيته ،منحه ال ّله تعاىل حرية التفكري واحلركة،

فهو يفكر ويقرر ،ويعمل ويتحرك ،ضمن سنن الكون وأنظمة احلياة ،ومن ثم يتحمل
مسؤولية قراره وعمله.

ومن لطف ال ّله تعاىل باإلنسان ،أرشده عرب رسله وأنبيائه إىل املنهج السليم للتفكري،

والطريق الصحيح الختاذ القرار ،واالجتاه األفضل للحركة والعمل.

وذلك بإرشاد اإلنسان إىل عقله ،وحتذيره من اخلضوع ألهوائه وشهواته ،أو التأثر

بعوامل التشويش والضالل.

فالعقل هو مرجعية اإلنسان يف إدارة حياته ،كام تؤكد نصوص الرشع ،ويؤيده واقع

التقدم الذي حققه اإلنسان يف تطوير احلياة عرب العصور.

لكن مشكلة اإلنسان تكمن يف مدى استفادته من عقله ،والتزامه منهجية التفكري

السليم ،ويف مستوى إرادته ملواجهة خمتلف ضغوط اإلضالل واالنحراف ،وعوامل

الضعف واخلطأ.

هتمه ،وتتعدد أمامه اخليارات ،فإنه بحاجة إىل درجة
وحني يواجه اإلنسان قضية ّ

عالية من صفاء النفس ،وثبات الفكر ،وسالمة النظر ،ليتخذ جتاهها القرار املوضوعي

الصائب.

وهنا يلجأ اإلنسان إىل ربه طال ًبا منه التوفيق والسداد ،مستلهماً منه الطمأنينة والثقة،
لكي هيتدي إىل أصوب قرار وأفضل رأي.
هذا اإلقبال عىل ال ّله ،والتوجه إليه لتجاوز حالة الرتدد واحلرية يف اختاذ القرار ،ولنيل

توفيقه تعاىل وتسديده ،هو ما يطلق عليه يف النصوص الدينية مصطلح االستخارة.

واالستخارة معناها طلب اخلري يف اليشء ،وهذا هو املعنى اللغوي ،خار اليشء عىل

غريه وانتقاه .ال ّلهم خر يل :أي اخرت يل أصلح األمرين ،واجعل اخلرية فيه ،وعندما يقال:

خار ال ّله لك ،أي أعطاك ما هو خري لك.
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وقال الراغب األصفهاين (تويف 502ﻫ )« :استخار ال ّله العبد فخار له ،أي طلب

منه اخلري فأواله».

وقال ابن إدريس« :االستخارة يف كالم العرب الدعاء».

فاملعنى احلقيقي لالستخارة هو الدعاء وطلب اخلري من ال ّله تعاىل ،واستخار ال ّله

طلب اخلري منه.

والنصوص التي تُر ّغب اإلنسان يف االستخارة ،وحتذر من اإلقدام عىل عمل قبلها،

إنام تقصد االستخارة هبذا املعنى ،أي الدعاء وطلب اخلري من ال ّله تعاىل.

وتوجه بعض النصوص إىل التقرب إىل ال ّله تعاىل بصالة ركعتني ،وقراءة سور أو
ّ

آيات من القرآن الكريم ،ومناجاة ال ّله تعاىل ببعض األدعية املروية عن النبي Aواألئمة

األطهار.B

وهناك فهم آخر ونوع آخر من االستخارة بمعنى املشورة مع ال ّله تعاىل ،لكي يرشد

اإلنسان إىل القرار الصائب عرب بعض الطرق واألساليب الكاشفة ،كاالستخارة بالقرآن
الكريم ،أو املسبحة أو الرقاع أو البنادق .ويف بعض أوساط اإليرانيني يستعملون اخلرية

بالديوان املنسوب لإلمام عيل ،أو ديوان حافظ الشريازي.

وبني يدي القارئ الكريم كتاب مجع شتات املواضيع املتعلقة باالستخارة ،بذل فيه

كبريا ،حيث
مؤلفه الفاضل اجلليل املهذب فضيلة الشيخ حممد فندم حفظه ال ّله جهدً ا ً

اطلع عىل معظم ما كتب حول موضوع االستخارة ،من القديم واجلديد ،مضي ًفا إىل

ذلك بعض قصصه وجتاربه الشخصية ،كام اجتهد يف اإلجابة عن التساؤالت املثارة جتاه

االستخارة وأنواعها وطرق التعامل معها.

ويمكن القول :إن املؤلف الكريم قد اخترص الطريق للباحثني بتقديم مادة ثرية حول

موضوع االستخارة ،توفر اجلهد عىل أي باحث بحيث ال حيتاج إىل سائر املصادر.

إنني أقدر لفضيلة الشيخ املؤلف اهتاممه املعريف ،واجتهاده يف أن يقدم شي ًئا خلدمة
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الدين واملجتمع ،شكر ال ّله سعيه ،وزاده توفي ًقا ونشا ًطا ،وك ّثر يف أوساطنا العلمية الدينية

أمثاله.

وحينام قدم يل الشيخ املؤلف كتابه ،كنت قد حتدثت يف خطاب مجاهريي ليلة التاسع

من حمرم احلرام هلذا العام 1429ﻫ حول االستخارة ،انتقدت فيه املبالغة عند بعض الناس

يف االستخارة باملصحف الكريم واملسبحة ،اعتقا ًدا منهم أهنا تكشف عن رأي ال ّله تعاىل
يف املوضوع الذي يستخريون فيه.

وترتب عىل هذه املبالغة جتميدهم لعقوهلم ،فال يبذلون جهدً ا يف التفكري وإعامل

النظر ،وال يتجهون الستشارة ذوي الرأي والتجربة ،وإنام يبادرون لالستخارة يف أي

قضية وعند أبسط مشكلة.

كام أن البعض يستعمل االستخارة يف غري موضعها ،كالطالب الذين يستخريون

قرب االمتحانات عىل فصول املقررات التي جيب أن يركزوا عليها يف املذاكرة واملراجعة.

وكبعض اآلباء الذين ع ّطلوا زواج بناهتم حتى فاهتم قطار الزواج ،ألهنم يستخريون
عندما يأتيهم خاطب كفو.

والسائد يف أوساط كثري من املتدينني أن نتيجة االستخارة باملصحف أو املسبحة

تكشف عن اخلري والصواب ،لذا عىل اإلنسان أن يلتزم تلك النتيجة .وربام دار يف أذهان
بعضهم وجوب االلتزام بنتيجة اخلرية ،وأن خمالفتها حرام أو سبب للخطر.

صحيح أن هناك روايات واردة عن االستخارة باملصحف واملسبحة لكنها ليست

بدرجة الصحة واالعتبار.

وإذا كان العمل هبا بنا ًء عىل قاعدة التسامح يف أدلة السنن ،وثقة بالتجارب املتناقلة

حوهلا ،ولكوهنا متداولة عند املترشعة ،فإن ذلك ال يربر اإلفراط واملبالغة يف استعامهلا

وغض الطرف عن السلبيات املرتتبة عىل ذلك.

وقد أثار حديثي عن االستخارة ثائرة بعض العلامء واخلطباء وطلبة العلوم الدينية،
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وخروجا عىل املسلامت ،وطعنًا يف عمل املترشعة من
حيث عدّ وه تشكيكًا يف املعتقدات،
ً
املراجع والعلامء.

وفاجأين أن أكثرهم مل يكلف نفسه عناء البحث العلمي يف املوضوع ،وأن قسماً منهم
ال يعلم أن هناك رأ ًيا آخر يف الوسط العلمي يستشكل يف االستخارة باملصحف واملسبحة
وأمثاهلا ،كاملقدس االردبييل الذي حيتمل حرمة االستخارة بمثل هذه الطرق ،ويراها

شبيهة باالستقسام باألزالم.

وقد أشار السيد اليزدي يف العروة الوثقى إىل هذا الرأي بقوله يف كتاب احلج يف

آداب سفر احلج ما نصه« :االستخارة بمعنى طلب اخلري من ربه ،ومسألة تقديره له ،عند

الرتدد يف أصل السفر ،أو يف طريقه ،أو مطل ًقا ،واألمر هبا للسفر وكل أمر خطري أو مورد

خطر مستفيض ،وال سيام عند احلرية واالختالف يف املشورة ،وهي الدعاء ألن يكون

خريه فيام يستقبل أمره ،وهذا النوع من االستخارة (أي الدعاء) هو األصل فيها ،بل

التفؤل واملشاورة بالرقاع واحلىص والسبحة
أنكر بعض العلامء ما عداها مما يشتمل عىل ّ
والبندقية وغريها ،لضعف غالب أخبارها ،وإن كان العمل هبا للتسامح يف مثلها ال بأس

أيضا ،بخالف هذا النوع (االستخارة بالدعاء) لورود أخبار كثرية هبا».
به ً

ومؤسف أن يطرح بعضهم أن نقد االستخارة هو تشكيك يف العقيدة ،وخمالفة

للمسلامت ،مع ترصيح مراجع بارزين بعدم ثبوت استحباهبا .حيث أجاب السيد
السيستاين حفظه ال ّله عن سؤال :هل االستخارة املتبعة عندنا اآلن حمبذة رش ًعا أو

واردة؟ بقوله« :يؤتى هبا رجا ًء عند احلرية ،وعدم ترجح أحد االحتامالت بعد التأمل

واالستشارة»(((.

كام أجاب الشيخ التربيزي رمحه ال ّله عن سؤال :ما هو الثابت استحبابه من أقسام

((( السيد علي الحسيني السيستاني ،الفقه للمغتربين ،مسألة  ،598الطبعة األولى 1425ﻫ( ،البحرين :دار
كميل) ،ص.344
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االستخارة؟ بقوله  « :مل يثبت استحباب االستخارة ،ولكن هبا رواية وهي جمربة»(((.

وأخريا ،فإين أتفق مع العالمة الطباطبائي فيام ذهب إليه من أن وظيفة االستخارة
ً

حسم حالة الرتدد عند اإلنسان فقط ،دون أن يعني ذلك أن نتيجتها كاشفة عن مصلحة

أو خري ،متا ًما كام هو احلال لو حسم اإلنسان تردده عرب تفكريه أو استشارته ألحد.

يقول السيد الطباطبائي يف امليزان« :إذ ال شأن هلذا العمل (االستخارة) إال تعيني

الفعل أو الرتك ،من غري إجياب وال حتريم ،وال أي حكم تكليفي آخر ،وال كشف عام

وراء حجب الغيب من خري أو رش ،إال أن خري املستخري يف أن يعمل أو يرتك فيخرج عن

احلرية والتذبذب.

وأما ما يستقبل الفعل أو الرتك من احلوادث فربام كان فيه خري ،وربام كان فيه رش،

عىل حد ما لو فعله أو تركه عن فكر أو استشارة ،فهو كالتفكر واالستشارة ،طريق لقطع
احلرية والرتدد يف مقام العمل ،ويرتتب عىل الفعل املوافق له ما كان يرتتب عليه لو فعله

عن فكر أو مشورة»(((.

شاكرا للمؤلف
وأترك القارئ مع فصول هذا الكتاب ليقرأه قراءة وا ٍع منفتح الذهن،
ً

الكريم جهده ،راج ًيا له وللقارئ كل خري وتوفيق ،واحلمد ل ّله رب العاملني.

حسن موسى الصفار

 17مجادى األوىل 1429ﻫ
22مايو 2008م

((( أبو القاسم الموسوي الخوئي .صراط النجاة في أجوبة االستفتاءات ،ج ،1مسألة  ،1534الطبعة الثانية
1416ﻫ( ،الكويت :مكتبة الفقيه) ،ص .553
((( محمد حسين الطباطبائي .الميزان في تفسير القرآن ،ج ،6الطبعة األولى 1411ﻫ( ،بيروت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات) ،ص.118

الشيخ الصفار :ال عالقة يل بأي من املواقع االلكرتونية

(((

دأبت بعض املواقع السلفية املتطرفة ،عىل أن تنسب لسامحة الشيخ حسن الصفار

كل ما ينرش عىل بعض املواقع الشيعية املحلية واعتباره مسؤولاً عنها أو مرش ًفا عليها،

مربرا للتحريض ضد سامحته ،كام أن بعض املواقع الشيعية املتشددة أخذت
واختاذ ذلك ً
تنهج نفس النهج بتحميل سامحة الشيخ الصفار مسؤولية ما ال يعجبها من املقاالت

املنشورة يف املواقع املنافسة هلا.

ور ًّدا عىل هذه التجنيات رصح سامحة الشيخ حسن الصفار بام ييل:

«ليس من عاديت الر ّد عىل مثل هذه االدعاءات ،فاملواقع االلكرتونية ساحة مفتوحة

بال حدود لألخذ والر ّد ،والنزاعات الطائفية ،واخلصومات الفئوية ،وتصفية احلسابات
الشخصية ،لكنني أؤكد هنا من منطلق التوضيح ،وليس من موقع ر ّد التهمة ،أن ال

عالقة يل بأي موقع الكرتوين غري موقعي املعروف باسمي شخص ًيا ،ال موقع شبكة راصد

اإلخبارية وال غريه.

وإذا كان يف شبكة راصد اإلخبارية حمررون و ُكتّاب ومعلقون من أصدقائي ،فإن

((( نشر بموقع سماحة الشيخ حسن الصفار بتاريخ  3شعبان 1429ﻫ الموافق  4أغسطس2007م.
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الشيخ الصفار :ال عالقة لي بأي من المواقع االلكترونية

أيضا من ال معرفة يل به ،وليس من حقي ممارسة الوصاية عىل أحد يف أفكاره
فيهم ً
ونشاطه.

كثريا من املقاالت والتعليقات املخالفة
وجيد املتابع عىل صفحات الشبكة املذكورة ً

عيل.
لنهجي الفكري والسيايس الواضح ،بل والتي تنال مني وتتهجم ّ

إنني ومع تقديري للدور اإلجيايب الذي تقوم به راصد وسائر املواقع االلكرتونية ،من

تكريس حرية التعبري عن الرأي ،وتشجيع احلركة الفكرية يف املجتمع ،وتفعيل التواصل
املعلومايت بني الناس ،إال أين أرفض توظيف هذه املواقع واستغالهلا يف الرصاعات

الطائفية والفئوية واستهداف األشخاص.

إنني أدين وأرفض كل مقال أو تعليق يف شبكة راصد وغريها ،يتجه للتعبئة

الطائفية ،أو للتشهري هبذه الفئة أو تلك ،أو للنيل من أشخاص وشخصيات ذات مقام

ديني كاملراجع والعلامء ،أو ذات دور اجتامعي.

إن مناقشة اآلراء واألفكار أمر مرشوع ،لكن التهجم عىل األشخاص والتشهري هبم

حمرم ال يليق بأي شبكة حترتم نفسها وحترتم جمتمعها.
أمر ّ

كام أن الكتابة للنيل من اآلخرين بأسامء مستعارة هو أسلوب جبان رخيص ،آمل

أن ترفض شبكة راصد وأمثاهلا نرش أي مقال ال يتحمل كاتبه مسؤوليته باسمه الرصيح،
ألن مثل هذه املقاالت تثري الفتن واحلساسيات ،وتنرش الكراهية والبغضاء بني فئات

املجتمع.

وقد سبق يل أن أصدرت أكثر من ترصيح موجه لشبكة راصد اإلخبارية وغريها

أعرتض فيه عىل مثل هذا األسلوب ،وهي منشورة عىل موقعي.

وال أجد نفيس معن ًيا بالر ّد عىل أي مقال أخالفه يف هذه الشبكة أو تلك ،كام يطالبني

بذلك البعض ،فأنا لست وص ًيا عىل اآلخرين ،ومل ينصبني أحد رقي ًبا عىل هذا املوقع أو

ذاك.
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محى ال ّله بالدنا وجمتمعنا من الفتن ومن كل مكروه ،وأعاننا ال ّله عىل أنفسنا وأخذ

بأيدينا مجيعا إىل ما فيه اخلري والصالح».

واحلمد ل ّله رب العاملني.
 3شعبان 1429ﻫ
 4أغسطس 2008م

كلمة الشيخ الصفار ملشروع تيسري الزواج بالقطيف

(((

رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.
احلمد ل ّله ّ

يو ًما بعد آخر ترتفع وترية التحديات التي يواجهها جمتمعنا عىل صعيد األمن

األخالقي واالجتامعي ،فوسائل اإلغواء واإلغراء متثل طوفانًا جار ًفا هيدد كل القيم
واملبادئ الدينية واألخالقية ،ومشاكل احلياة املعارصة ختلق العديد من األزمات أمام
أبناء هذا اجليل ،كل ذلك يوفر األرضية حلدوث بعض ما يواجهه املجتمع من انحرافات

سلوكية وممارسات خملة باألمن االجتامعي.

وال جيدي أمام هذه التحديات إبداء الغضب والرفض ،وال تكرار املواعظ

واإلرشادات ،وإن كان ذلك مطلو ًبا ،لكن األمر بحاجة إىل رفع مستوى االهتامم
والتصدي االجتامعي ،عرب املؤسسات املهتمة بقضايا احلياة ،التي تقدم املعاجلات

للمشاكل االجتامعية.

إن الشباب بحاجة إىل مؤسسات حتتضنهم لتوفر هلم أجواء الوعي والصالح،

ولتساعدهم عىل مواجهة املصاعب واألزمات.
(((  8رمضان 1429ﻫ الموافق  9سبتمبر 2008م.
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كلمة الشيخ الصفار لمشروع تيسير الزواج بالقطيف

ويف طليعة ما حيتاجه الشباب مساعدة املحتاجني منهم لتكوين حياة أرسية عائلية،

توفر هلم االستقرار النفيس ،وحتميهم من انزالقات األهواء والشهوات.

من هنا تستحق جلنة تيسري الزواج يف مدينة القطيف واللجان النظرية هلا يف خمتلف

املناطق تستحق كل إشادة وتقدير ،للجهود التي تبذهلا عىل هذا الصعيد.

واملأمول من رجال اخلري يف املجتمع دعمها ورفدها بالعطاء والبذل لتستطيع مواصلة

كبريا ملثل هذه
جهودها ،وتطوير عملها ،خاصة ونحن نجد يف سائر مناطق الوطن دعماً
ً
اللجان ،حيث تبلغ ميزانية بعضها عرشات املاليني ،ونأمل أن ال يكون جمتمعنا يف املنطقة

أقل اهتام ًما بأبنائه ومحاية قيمه وأمنه من املجتمعات األخرى.

مع تسجيل عميق الشكر والتقدير لإلخوة األعزاء العاملني يف جلنة تيسري الزواج

زاد ال ّله توفيقهم وضاعف ثواهبم وأجرى اخلري للناس عىل أيدهيم.
رب العاملني.
واحلمد ل ّله ّ

حسن موسى الصفار
 8رمضان 1429ﻫ

إجازة رواية للفاضل الدكتور السيد سلمان هادي آل
(((
طعمة

احلمد ل ّله الذي أنعم علينا بنعمة اإلسالم ،وم ّن علينا بأن جعلنا من أمة أفضل رسله

وخاتم أنبيائه العظام ،وهدانا لوالية أهل البيت الطاهرين الكرام ،عىل نبينا حممد وعليهم

أفضل الصالة والسالم.
وبعد:

فإن من مظاهر عناية األمة برتاثها الديني وبالنصوص الواردة عن النبي األعظمA

وعن األئمة اهلداة Bاهتامم علامء اإلسالم بأسانيد الرواية والنقل ،حلفظ ذلك الرتاث

والدس والتحريف ،ولضامن وصوله إىل األجيال الالحقة من أبناء
الق ّيم من الضياع
ّ

األمة.

لذلك تعارف العلامء واملحدثون يف خمتلف القرون ،عىل حتصيل إجازات الرواية عن

املشايخ والرواة ،لينتظموا يف سلكهم ،وليتربكوا باالتصال هبم.

عيل أن أكرمني بثقة عدد من مراجع الدين وأعالم األمة،
وكان من فضل ال ّله تعاىل ّ

(((  11ذوالقعدة 1429ﻫ الموافق 9نوفمبر 2008م
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إجازة رواية للفاضل الدكتور السيد سلمان هادي آل طعمة

فأجازوين بالرواية عنهم ،ما صحت هلم روايته ،من الكتب املعتربة باألسانيد الرشيفة.

وحيث قد استجازين فضيلة األديب العارف الدكتور السيد سلامن نجل السيد

هادي آل طعمة حفظه ال ّله ،الذي هو من مفاخر هذا الزمان ،وممن حباه ال ّله بطهارة
النفس وحسن اخللق ،وعمق اإلخالص والوالء ،وقد أثرى املكتبة العلمية واألدبية

ونجاحا ،لذلك فقد أجزته أن يروي عني كل
بمؤلفاته الرائعة القيمة ،زاده ال ّله توفي ًقا
ً

ما أجازين مشاخيي وأساتذيت العظام روايته ،موص ًيا له بام أوصوين به من التزام التقوى
ورعاية االحتياط ،والتفاين يف خدمة العلم والدين ،راج ًيا أن ال ينساين من صالح دعواته

حتت قبة سيد الشهداء Eويف مظان إجابة الدعاء ،كام ال أنساه إن شاء ال ّله.
رب العاملني وصىل ال ّله عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.
واحلمد ل ّله ّ

حسن بن موسى بن الشيخ ريض الصفار
القطيف
 11ذوالقعدة 1429ﻫ
 9نوفمرب 2008م

وهم الوحدة اإلسالمية
العالمة العسكري ّ

(((

هناك من يقرأ العالمة السيد مرتىض العسكري (1332ﻫ ـ 1428ﻫ) قراءة مذهبية

ضيقة ،دون أفق االهتاممات اإلسالمية الكربى ،والتطلع لوحدة األمة.

وتستند هذه القراءة السطحية إىل عناوين كتبه ،ونوعية املواضيع التي تناولتها بحوثه،

أنموذجا للعامل
وربام اعتربه بعض الشيعة املشككني يف جدوى السعي للوحدة والتقريب،
ً
الشيعي املدافع عن املذهب والطائفة ،والذي ال يضيع جهده اله ًثا خلف رساب الوحدة

والتقريب.

كام أن بعض السنة املتشددين ينظرون إليه كشخصية خطرية ،خدمت ما يطلقون

عليه التبشري املذهبي الشيعي ،وأ ّثرت بعمق يف جمال اخرتاق االوساط السنّية .لذلك

ّ
حيذرون أتباعهم من قراءة كتاباته وبحوثه ،وحياربون انتشارها.

لكن من يقرأ العالمة العسكري ،يف سريته وأفكاره ،قراءة موضوعية شاملة ،ومن

يقرتب إىل شخصيته ،ويدرس توجهاته ،يرى بوضوح عمق التزامه بقضية وحدة األمة
((( الورقة التي قدمها سماحة الشيخ حسن الصفار في مؤتمر تكريم العالمة العسكري الذي أقيم في
جامعة طهران بتاريخ  5شوال 1429ﻫ الموافق  5أكتوبر 2008م.
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وهم الوحدة اإلسالمية
العالمة العسكري ّ

اإلسالمية ،وشديد اهتاممه بالتقارب بني أبنائها سنة وشيعة.

ويمكننا أن نشري إىل بعض املنطلقات والعوامل التي أسهمت يف صنع توجه

الوحدوي ،واهتاممه بقضية التقارب بني املذاهب اإلسالمية.

اً
أول :ظروف البيئة االجتامعية التي نشأ فيها ،فهو ولد رمحه ال ّله سنة 1332ﻫ -

1911م يف مدينة سامراء حيث مرقد اإلمامني العسكريني عليهام السالم ،وسكاهنا
من أهل السنة ،أقامت فيها بعض العوائل الشيعية ،واختذها املرجع املريزا حممد حسن

مقرا إلقامته وحوزته العلمية بضع
الشريازي رمحه ال ّله صاحب ثورة التنباك املشهورةً ،

سنوات.

جوا من التعايش املذهبي ،الذي قد تتخل ّله بعض
وكان وضع املدينة يفرض ًّ

املشاحنات واالحتكاكات القليلة املحدودة ،فمقام اإلمامني العسكريني عليهام السالم

مصدر خري وبركة ألهايل املدينة من أبناء السنة ،حيث يقصده الزوار الشيعة من خمتلف

أنحاء العامل ومناطق العراق طوال العام ،مما يشكل هلم مورد دخل اقتصادي ،وانفتاح
وقراء الزيارة للزائرين الشيعة هم من أبناء املدينة من
اجتامعي ثقايف .وكان سدنة املقام ّ

أهل السنة.

حريصا عىل التواصل مع أهاليها،
ومن يتواجد يف سامراء من علامء الشيعة كان
ً

واإلحسان إليهم ،واحرتام شخصياهتم وزعامئهم ،والرب بفقرائهم وضعفائهم.

جو
وكان املقيمون الشيعة يف سامراء يامرسون شعائرهم املذهبية بحرية تامة ،ويف ٍّ
من االنسجام والوئام.
وقد عاش العالمة العسكري يف هذه األجواء قرابة أربعة عقود من حياته.

ثم انتقل إىل بغداد عاصمة الدولة العراقية ،وعاش ضمن جمتمعها املتنوع دين ًيا

ومذهب ًيا ،مما أتاح له فرصة التواصل مع علامء السنة وزعاماهتم ،وخاصة حينام أصبح

ممثلاً للمرجعية الدينية اإلمام احلكيم رمحه ال ّله يف بغداد ،وكان جرس اتصال بني املرجعية
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وبني القيادات الدينية والسياسية.

هذا التواصل واالنفتاح االجتامعي الذي عاشه السيد العسكري ألكثر من نصف

قرن يف حياته ،كان له األثر البالغ يف صنع مشاعره الوحدوية ،وتعميق روح اإلخوة

اإلسالمية يف نفسه ،وتعزيز منحى التقارب يف فكره وثقافته.

وقد أشار رمحه ال ّله يف مقابلة له مع نرشية علوم احلديث إىل أنه من خالل وجوده يف

سامراء ،وبفعل معايشة الشيعة للسنة فيها ،جعلته يرغب يف كتابة سرية للنبي ،مستخلصة

من األحاديث الصحيحة من مصادر املدرستني ،ليجعلها سب ًبا وعاملاً لتقوية أوارص

الوحدة اإلسالمية هناك.

ثانيا :طبيعة الوعي احلركي الرسايل الذي توفر عليه ،فهو مل يكن عامل دين تقليد ًيا،
ً

تنحرص اهتامماته يف األدوار املألوفة للعلامء آنذاك ،بل كان حيمل وع ًيا سياس ًيا حضار ًيا،

أدرك به بؤس واقع األمة بشكل عام ،وواقع الشعب العراقي بشكل خاص ،وامتلك
إرادة العمل والتحرك من أجل االصالح والتغيري ،متطل ًعا إىل إقامة حكم اإلسالم املنقذ،
فكان من أوائل العلامء الداعني والعاملني من أجل إقامة احلكومة اإلسالمية يف العراق،

وأسس بمع ّية علامء آخرين حزب الدعوة اإلسالمية لتحقيق هذا الغرض.

هم الطائفة إىل مهوم األمة،
إن طبيعة هذا الوعي احلركي الرسايل يرتقي بصاحبه من ِّ

ومن قضية املذهب إىل قضايا اإلسالم الكربى ،وخاصة ملن انتهل من مدرسة أهل
البيت ،Bفذلك هو جوهر مذهبهم ،وأولوية حياهتم ،وحمور سريهتم.

واضحا يف فكر السيد العسكري وسريته ،فمن أوائل املشاريع
وهذا ما نراه جل ًيا
ً

العلمية التي فكر فيها ،مرشوع كان عنوانه «لواء الوحدة اإلسالمية» ،يقول عنه:
«عندما كنت أدرس الفقه االستداليل بمسقط رأيس سامراء ،بلد العسكري ،الحظت

أن االدلة يف بحوثنا الفقهية هي روايات األحاديث ،وال يستدل بسري الرسولA

يف استنباط املسائل الفقهية ،ودفعني ذلك للقيام بتأليف كتاب يف سرية الرسول
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األكرم Aيستدل هبا يف استنباط األحكام إىل جنب روايات احلديث .ويف هذا الصدد
عزمت عىل مجع روايات السرية من كتب عامة املسلمني ،ألن اخلالف وقع بعد عرص

الرسول األكرم ،Aونويت أن أسمي بحوثي (لواء الوحدة اإلسالمية) ،ثم بدأ يل أن

أتوسع يف البحث وأكتب عصور اإلسالم ،كاآليت:
1 .1اإلسالم يف مكة (من البعثة إىل اهلجرة).

2 .2اإلسالم يف املدينة (من هجرة الرسول Aإليها إىل هجرة اإلمام عيل Eعنها).

(مدة حكم اإلمام عيل Eيف الكوفة ،وهكذا إىل عرص
3 .3اإلسالم يف العراق ّ
العباسيني).

وبدأت بالتفتيش ،وكان أسلويب يف الرجوع إىل املصادر أخذ الرواية من األقدم

زمانًا فاألقدم .وكنت أرى أن الرواية ـ مثلاً ـ يف مسند الطياليس (املتوىف204 :ﻫ) أقرب
إىل الصحة من الرواية يف مسند أمحد (املتوىف241 :ﻫ) ،والرواية فيهام ـ إن اختلفت

األلفاظ ـ وما يف مسند أمحد ،أصح مما يف سنن الدارمي (املتوىف255 :ﻫ) ،وكذلك األمر

يف غريها».

ثالثًا :االنفتاح العلمي والثقايف ،خال ًفا للسائد يف احلوزات العلمية ،من اقتصار طالب

العلم عىل دراسة علوم اللغة واملنطق والفقه واألصول ،وعدم االهتامم بدراسة التفسري
باكرا بدراسة معارف اإلسالم يف
والتاريخ والثقافة العامة .فإن السيد العسكري اهتم ً

خمتلف األبعاد ،وهو يذكر يف جزء من مذكراته ،أنه حينام قصد احلوزة العلمية يف قم بني

عام 1350ﻫ إىل 1353ﻫ ،ورأى أن الدراسة فيها مقترصة عىل الفقه واألصول ،حترك
لتشكيل درس يف التفسري عىل يد املريزا خليل كمره أي ،يف املدرسة الفيضية ،ضمن

أيام الدراسة احلوزوية ،ال يف أيام التعطيل ،وكان من املشاركني معه يف حضور الدرس

آية ال ّله السيد حممود الطالقاين ،وآية ال ّله الشهيد الصدوقي ،والسيد عبد الرضا الصدر،
حيث وصل جمموع املشاركني إىل تسعة أو عرشة طالب ،وسط استغراب من بقية الطلبة،
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واعرتاض من إدارة املدرسة أ ّدى فيام بعد إىل توقف الدرس.

ومن يقرأ مؤلفات السيد العسكري يرى سعة اطالعه عىل كتب احلديث ومصادره

اإلسالمية عند السنة والشيعة ،بل يرى قدرته العلمية النافذة يف معرفة رجال احلديث،

وسري املحدثني ،وكذلك سعة أفقه العلمي يف جمال التاريخ ،فهو جمتهد صاحب رأي،
وحمقق بارع يف اقتناص احلقائق ،وتسليط األضواء عىل الثغرات.

كام أنه اهتم بدراسة العهدين (التوراة واالنجيل) ،واستشهد ببعض الفقرات

منهام يف بحوثه ،إضافة إىل مواكبته الثقافية الفكرية ،لألبحاث والكتابات املعارصة،
فقد استوعب أدبيات احلركات اإلسالمية ،كحزب التحرير واإلخوان املسلمني ،وقرأ
مؤلفات املودودي والندوي ،وناقش الدكتور عيل الوردي والدكتور عيل رشيعتي يف

بعض آرائهام وافكارمها.

هذا االنفتاح العلمي الثقايف زوده برؤية موضوعية ،وقدرة عىل تقويم اآلراء

واألفكار ،وإدراك ملواقع اخلالف وأسباب االختالف بني مذاهب األمة وأبنائها،
مما دفعه لتبني قضية الوحدة والتقارب ،عرب منهجية علمية سليمة تتجاوز الشعارات

واملجامالت.

التعريف بالمذهب ور ّد ال�شبهات يخدم الوحدة

حني يدعو القرآن الكريم أبناء املجتمعات البرشية عىل اختالف انتامءاهتم إىل التعارف
ْ

ُ

َ

َ

ُ

َ َ َ َ ُ
اك ْم ش ُع ً
وبا َوق َبائل لتِ َ َع َ
ارفوا}[سورة احلجرات ،اآلية ]13:إنام هيدف إىل
بقوله تعاىل{ :وجعلن
ِ

توفري أرضية التقارب والتعايش فيام بينهم ،ألن جهل كل طرف باآلخر ،يتيح املجال لسوء
الظنون ،ولالنطباعات والتصورات املغلوطة« .فالناس أعداء ما جهلوا» ،كام يقول اإلمام

عيل.E

ويمكن القول بجزم ويقني أن نسبة كبرية من مشاكل االختالف والنزاع بني أتباع
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املذاهب اإلسالمية ،ناشئة من التباعد والقطيعة ،وعدم معرفة كل طرف لآلخر عىل
حقيقته ،وعدم االطالع عىل دالئله ومستنداته يف آرائه ومواقفه.

وقد أصاب اإلمام رشف الدين رمحه ال ّله كبد احلقيقة حينام قال :املسلمون إذا

تعارفوا تآلفوا.

فهناك تراث ميلء باأللغام واملتفجرات عند السنة والشيعة ،وخلفهم تاريخ حافل

بالرصاع واجلدل ،وأمامهم عدو خطر يريد إشغاهلم بأنفسهم ملنعهم من التوحد ملواجهته،

ويف أوساطهم مغفلون ومحقى يرضون بدينهم وأمتهم ،بدعوى االنتصار ملذاهبهم
وطوائفهم ،كمن يسعى إلغراق السفينة التي يركبها مع آخرين ،انتقا ًما منهم.

يف هذه األجواء اخلطرية الصاخبة تظهر أمهية التعارف بني املذاهب اإلسالمية،

يعرف كل طرف مذهبه ومسلكه بمنهجية علمية ،وطرح موضوعي ،ولغة هادئة
بأن ّ
مؤدبة.

وهذا ما تصدى له العالمة العسكري وبرع فيه ،رأى بأن ألغا ًما خطرية زرعت يف

تراث هذه األمة ،ال تزال حتدث انفجارات متوالية من اخلالف والتمزق ،فاجته لتفكيك

تلك األلغام وتعطيل مفعوهلا ،لوضع حدٍّ ألجواء التضليل والتزوير ،حتى يرى املسلمون

بعضا رؤية صحيحة دون غبار أو تشويش.
بعضهم ً

وكان من أوائل وأخطر تلك األلغام التي اكتشفها العالمة العسكري بثاقب نظره

ونور بصريته ،هي ذلك االهتام الظامل البشع الذي ألصق بمذهب الشيعة ،بنسبة إنشائه

وتأسيسه لشخصية قالوا إهنا من أصل هيودي ،وأطلقوا عليها اسم عبد ال ّله بن سبأ.

وال شك أن هذا االهتام اخلطري يتوجه لنسف أصل املذهب ،والتشكيك يف رشعيته

وأصالته .وألن بذور هذا االهتام قد غرست يف عمق التاريخ اإلسالمي ،ومنذ أوائل
وضاع ٍ
مفرت ،هو سيف بن عمر التميمي ،يف كتابيه «الفتوح
القرن الثاين ل ّلهجرة ،عىل يد َّ
والردة» و«اجلمل ومسري عائشة وعيل» ،ثم أخذ عنه كبار املؤرخني كالطربي ،ومنه أخذ
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ابن األثري ،ثم ابن عساكر ،ثم ابن كثري ،وغريهم.

فقد نمت تلك البذرة املسمومة ،وأصبح لذلك االهتام الظامل مستند يف مهامت

مصادر التاريخ اإلسالمي.

ورغم أن علامء الشيعة واجهوا تلك التهمة وفنّدوها ،بالتربوء من ابن سبأ ،وإنكار

صلة املذهب به ،إال أهنم مل يتوجهوا القتالع تلك البذرة ،ونزع ذلك اللغم اخلطري من

تراث املسلمني.

بل إن يف مصادر الشيعة وكتبهم ما استفاد منه املناوئون يف اإلبقاء عىل بذرة ذلك

االهتام اخلطري ،حيث توجد فيها روايات تؤكد وجود عبد ال ّله بن سبأ ،ودوره يف تأسيس

الغلو والتأليه لإلمام عيل .

وكأن تلك املهمة كانت مدخرة لفارس البحث والتحقيق العالمة العسكري ،الذي

قادته فطنته لتتبع أصل تلك الفرية ومنبعها ،فاكتشف ان سيف بن عمر التميمي هو الذي

انفرد باحلديث عن عبد ال ّله بن سبأ ،ودوره املزعوم ،مما دفعه لتسليط األضواء عىل حقيقة
وضاع ٍ
مفرت بشهادة أعالم احلديث من أهل
هذا الراوي وطبيعة توجهاته ،ليتضح أنه َّ

السنة ،حيث قال فيه حيي بن معني (ت 233ﻫ)« :ضعيف احلديث فلس خري منه» وقال

النسائي (ت 303ﻫ)« :ضعيف مرتوك احلديث ليس بثقة وال مأمون».

وقال أبو داود (ت 316ﻫ)« :ليس بيشء كذاب» ،وقال احلاكم (ت 405ﻫ):

«مرتوك اهتم بالزندقة».

وبمزيد من البحث والتتبع توفرت للسيد العسكري قناعة راسخة بأن عبد ال ّله بن

سبأ شخصية موهومة خمتلقة ،ال وجود هلا يف واقع احلياة والتاريخ ،وأصدر نتائج بحثه
الذي اعترب إبدا ًعا يف منهجية البحث التارخيي ،ودراسة الرواة ،بعنوان «عبد ال ّله بن سبأ

وأساطري أخرى» سنة 1375ﻫ ـ 1955م .وأثار موجة من االهتامم وترك أصدا ًء كبرية

يف ساحة البحث اإلسالمي.
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ثم أتبعه بدراسة قيمة أخرى تثبت أن ابن سبأ مل يكن املولود الوحيد خليال سيف بن

عمر ،وإنام هناك أكثر من اسم مئة ومخسني صحاب ًيا ال وجود هلم يف واقع احلياة والتاريخ،
صحايب ٍ
ٍ
خمتلق».
وطبعت تلك الدراسة حتت عنوان «مائة ومخسون
وتوالت بحوث العالمة العسكري ،ويف طليعتها «معامل املدرستني» و«القرآن

وروايات املدرستني» و«عقائد اإلسالم يف القرآن الكريم» لتشكل مرشو ًعا علم ًيا هو من
أعمق وأكمل مشاريع البحوث حول القضية املذهبية يف األمة.

مواجهة اخطار الفتنة الطائفية

حتمل
خطرا حمدو ًدا يمكن ّ
مل تعد الفتنة الطائفية جمرد خماوف حمتملة الوقوع ،وليست ً

خسائره وأرضاره ،وحمارصته ضمن رقعة معينة.

مفتوحا عىل خمتلف
ً
بل أصبحت الطائفية بال ًء حمد ًقا بكل بالد املسلمني ،وجحيماً
املجتمعات اإلسالمية.
إن قوى االستكبار العاملي والصهاينة املعتدين جيدون يف هذه الفتنة خري كابح لنهضة

األمة ،وتسارع حركة شعوهبا نحو احلرية واالستقالل والتقدم .لذلك يوقدون نارها
ويؤججون أوارها.

كام أن اإلرادات السياسية املشبوهة داخل األمة تستفيد من الفتنة الطائفية إلطالة

عمر أنظمة االستبداد واجلور.

ومع األسف الشديد ،فإن قسماً من علامء األمة وفئاهتا الدينية تصب الزيت عىل
نار هذه الفتنة بدافع الغفلة أو التعصب املذهبي ،أو االرتباط املصلحي بمخططات

األعداء.

وإذ نحتفي اليوم بذكرى العالمة العسكري كأحد رواد احلركة اإلسالمية وهنضة

األمة ،هيمني التأكيد عىل النقاط التالية:
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اً
أول :رضورة نرش الوعي بأخطار الفتنة الطائفية ،حتى ال تنخدع مجاهري األمة بأوهام

االنتصارات املذهبية ،فقد قال اإلمام عيل« :Eما ظفر من ظفر اإلثم به» وقال« :إنه مل

يصب أحد بفرقة خريا» ،وقبل ذلك قول ال ّله تعاىلَ { :وال َت َن َ
از ُعوا َف َت ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
ب
ً
ُ ُ
رِيح
ك ْم}[سورة األنفال ،اآلية.]46:

إننا بحاجة إىل الكثري من احلكمة وضبط األعصاب ،حتى ال نقع يف ر ّدات الفعل

الغاضبة غري املدروسة عىل هذا الترصيح أو ذاك ،وعىل هذه املامرسة أو تلك ،فذلك هو
ما يريده االعداء ،ويسعى إليه احلمقى واملغفلون واملشبوهون يف داخل األمة.

إهنم يريدون إيقاع اهلزيمة واليأس يف نفوس دعاة الوحدة والتقريب ،ليتخلوا عن

هذا اهلدف املقدس ،وليرتاجعوا عن القيام هبذه الوظيفة الرشعية العظيمة.

ثانيا :تكثيف التواصل والتعارف بني أبناء املذاهب ،وخاصة العلامء واملثقفني،
ً
ومتابعة جهود العالمة العسكري يف التعريف بمدرسة أهل البيت ،Bوعرض مذهبهم
ومنهجهم بطريقة علمية ،بعيدة عن اإلثارة والتجريح والسب والشتم.

ثالثًا :تعميق وتطوير الدراسات العقدية والتارخيية ،لتجديد أبحاثها ،واخلروج هبا

من إطار اجلدليات القديمة ،والبحث بدقة وشجاعة يف الرتاث اإلسالمي ،الكتشاف

نقاط الضعف ،ومواقع التزوير والدّ س ،ومنابع إثارة الفتنة واخلالف يف كتب ومصادر

مجيع املذاهب ،بعيدً ا عن التزكية املطلقة للذات ،والدفاع التربيري عن كل ما يف الرتاث.
رحم ال ّله العالمة العسكري ورفع مقامه ،ومحى ال ّله األمة من رش الفتن ،وكيد

االعداء ،وأثاب اجلهة املنظمة هلذا املؤمتر خري اجلزاء.

رب العاملني.
واحلمد ل ّله ِّ

متابعات

صداما مع الدولة ويؤكد على
الشيخ الصفار ال يتبنى
ً
اإلصالح االجتماعي واالنفتاح املذهبي

موضحا أن
أكد سامحة الشيخ حسن الصفار عدم تبنيه خليار التصادم مع الدولة،
ً

مرشوعه السيايس واالجتامعي يرتكز عىل أسس ثالثة ،هي :ترتيب الوضع الداخيل
للشيعة ،واالنفتاح عىل املحيط السني ،والتواصل مع الدولة ،وأن مجيع مبادراته وخطواته

تنطلق من هذه األسس العا ّمة.

وقد جاء حديثه هذا يف احلوار املفتوح الذي عقده يف مكتبه بالقطيف حول موسم

عاشوراء هلذا العام ،وما طرح فيه من أطروحات أثار بعضها جدلاً يف املجتمع ،وذلك
مساء يوم اخلميس ليلة اجلمعة املوافق لِـ  1429 /1 /15ﻫ ـ 2008 /1 /24م.
وقد افتتح احلوار بعرض موجز ألهم فعاليات موسم هذا العام ألقاه األستاذ حسني

الشيخ ،تال ذلك كلمة ألقاها سامحة الشيخ عن أهم األسس التي ينطلق منها يف حمارضاته
العاشورائية ،حيث حددها يف ثالثة حماور ،هي :تطوير اخلطاب املنربي ليسمعه اجلميع

عىل املستوى الوطني واإلسالمي ،واختيار املوضوعات التي تالمس الواقع االجتامعي
والوطني واإلسالمي العام ،واعتامد هنج إثارة التفكري بدل التقرير والتلقني.
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صداما مع الدولة...
الشيخ الصفار ال يتبنى ً

ليعقب ذلك أسئلة اجلمهور ،حيث بدأت بالتساؤل حول اإلثارة التي ذكرها سامحة

الشيخ يف موسم عاشوراء حول اخلرية ،واأليام الكوامل ،فاستشهد الشيخ بام يذكره
العلامء حول عدم وجود أحاديث معتربة حول كيفية اخلرية املتداولة بالقرآن أو السبحة،

مشد ًدا عىل أن ذلك ال يعني نفي أصل االستخارة ،وهو طلب اخلري من ال ّله عرب الصالة
والدعاء ،الثابت بالنصوص الرشعية ،وإنام الكالم حول نمط االستخارة املتبع ،وحول

املبالغة يف اللجوء إىل اخلرية.

ثم كانت بعض التساؤالت حول الرتكيز عىل حتميل املسؤولية للمجتمع ،يف معاجلة

املشاكل االجتامعية وعدم اإلشارة إىل مسؤولية الدولة يف كل األمور ،فأجاب بأنه ليس
يف وارد التصادم مع الدولة ،وهذا أمر ينطلق من صميم املرشوع الذي يبتني عىل أسس
ثالثة :ترتيب الوضع االجتامعي ،واالنفتاح عىل املحيط السني ،والتواصل مع الدولة،

مؤ ّكدً ا أنه ليس وص ًّيا عىل أحد يف تبني مثل هذه اخليارات ،وللجميع احلرية يف االقتناع هبا
هم االجتامعي حياول استنهاض
أو رفضها ،وأنه يف حمارضاته العاشورائية عند معاجلته ل ّل ّ

أبناء املجتمع للقيام بام يستطيعون لتحسني أوضاعهم.

وكانت هناك مداخلة حول ما طرحه سامحة الشيخ يف موضوع القلق من اآلخر من

نقد للخطاب اإلسالمي الذي يعتمد التعبئة ضد الغرب ،فأجاب الشيخ :بأن التعبئة ضد

احلكومات الغربية املناوئة ملصالح األمة كاإلدارة األمريكية أمر مطلوب ،لكن الغرب ال

ينحرص يف حكوماته فهناك تيارات سياسية معارضة للحكومات ،ومؤسسات للمجتمع

املدين ،وهناك شعوب تتجاوب وتتفاعل مع املطالب العادلة ،واملظاهرات التي خرجت

ضد احلرب يف العراق مل تكن قليلة.

وقد شارك يف احلضور مجع من أهايل البحرين ،ومن بينهم بعض من أهايل مدينة

الدراز ،أشاروا إىل قصة أوردها الشيخ يف حمارضة ليلة السابع من املحرم حول ما أصاب
الشيخ درويش بسبب مناقشاته للشيخ حسني العصفور ،وقالوا إهنا قصة غري ثابتة،
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وذكرها جيرح مشاعر أهايل الدراز .فأجاهبم سامحته بأنه يعتذر عن أي إساءة أو جرح

مشريا إىل أن ذكر حادثة فردية من قبل أحد من أهايل أي بلدة ال يعني اهتام كل
للمشاعر،
ً

أهلها طوال التاريخ ،فحني نتحدث عن غدر أهايل العراق أو الكوفة باإلمام احلسنيE
ال يعني ذلك إدانة أهايل العراق والكوفة املعارصين.

وكان من بني احلضور سامحة الشيخ حممد صالح القشعمي من علامء وخطباء

البحرين ،الذي جاء ليقدم شكره إىل سامحة الشيخ عىل اجلهد والعطاء الذي بذله يف

حمارضات هذا العام ،داع ًيا اجلمهور يف املنطقة إىل االستفادة من الطروحات املتقدّ مة
التي يطرحها سامحة الشيخ الصفار يف حمارضاته العاشورائية ،وهي الطروحات التي

لقيت ترحي ًبا ومتابعة لدى رشحية واسعة يف العاملني العريب واإلسالمي ،وعدم الرتكيز
عىل القضايا غري اجلوهرية يف هذه املحارضات.

كام أثنى املهندس عيسى املزعل عضو املجلس البلدي بمحافظة القطيف عىل

حمارضات موسم عاشوراء هلذا العام ،وشكر مبادرة الشيخ الصفار بعقد جلسة حوارية

حوهلا ،وبخاصة مع الروح املنفتحة التي سادت أجواءها .لكنه اقرتح أن يعطي الشيخ
فرصة أكرب للتعزية والنعي بنفسه وليس االستعانة بخطيب مساعد.

وكان من املداخلني الدكتور عصام عباس من دمشق ،مدير موقع النجمة املحمدية،

الذي بعث برسالة أثنى فيها عىل اخلطاب املتقدّ م الذي ساد معظم حمارضات هذا العام،

مذكرا بأهنا كانت تعالج ما تعانيه أمتنا العربية واإلسالمية اليوم من مشاكل وعقبات،
ً
وذلك من خالل استنطاق السرية احلسينية الكربالئية بام خيدم واقعنا املعارص .ومما جاء
يف مداخلته :وقد أسهمت يا سامحة الشيخ بمحارضاتك الثالث عرشة يف توضيح الغاية

مريرا متر به شعوب أمتنا
السامية التي هنض من أجلها اإلمام احلسني ،فعاجلت واق ًعا ً

العربية اإلسالمية ،وقد حرص موقع بيت النجمة املحمدية – السيدة زينب Fعىل

متابعة ونرش هذه املحارضات مجيعها؛ ألهنا غاية يف األمهية أن تستمع هلا األمة شعو ًبا
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صداما مع الدولة...
الشيخ الصفار ال يتبنى ً

وحكومات ،وكانت هذه املحارضات فاحتة برنامج موقعنا هذا العام يف دمشق الذي

نرفع فيه شعار ثقافة أهل البيت يف عاصمة الثقافة العربية.

كام شارك األستاذ خالد النزر كاتب ومؤرخ من االحساء بمداخلة طالب فيها

بمناقشة القضايا اجلوهرية التي طرحها سامحة الشيخ الصفار مما خيدم حركة التغيري
واإلصالح يف املجتمع ،ويعزز االنتامء واملشاركة الوطنية واالنفتاح اإلسالمي ،بدل

االهتامم بمناقشة قضايا جانبية.

وقد كانت هناك بعض املشاركات واملداخالت النسائية ،لوجود قاعة خمصصة

لألخوات ،وذلك وسط حضور كبري.

الشيخ الصفار يشارك يف تكرمي أمني عام جممع الفقه
(((
اإلسالمي بجدة

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف حفل تكريم الشيخ حممد احلبيب بن اخلوجة

أمني عام جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،ومفتي تونس
األسبق يف اثنينية الشيخ عبداملقصود خوجة بجدة مساء يوم االثنني  19حمرم 1429ﻫ

املوافق 2008/1/28م.

ألقى الشيخ الصفار كلمته بعد الكلمة االفتتاحية التي ألقاها الشيخ عبداملقصود

خوجة ،ثم حتدث الضيف املكرم الشيخ بن اخلوجة ،كام أجاب عن املداخالت واألسئلة

التي أعقبت كلمته.

وقد أشاد الشيخ الصفار يف كلمته بمبادرات االثنينية لتكريم رجاالت العلم

مركزا عىل انتامئه للمدرسة
والفضل ،كام حتدث عن شخصية الشيخ احلبيب بن اخلوجة
ً
املقاصدية ،فهو تلميذ لإلمام الشيخ حممد الطاهر بن عاشور (تويف 1973م) الفقيه

((( أقيم الحفل بمدينة جدة في منزل الشيخ عبدالمقصود خوجة بتاريخ  19محرم 1429ﻫ الموافق 28
يناير 2008م.
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األصويل املفسرّ  ،الذي توىل منصب القضاء واإلفتاء يف تونس ،وجدد طرح (مقاصد
الرشيعة اإلسالمية) بكتابه القيم حتت هذا العنوان ،وكذا يف تفسريه الرائع (التحرير
والتنوير) وكتاباته املختلفة.

فالشيخ ابن عاشور هو جمدد املدرسة املقاصدية يف هذا العرص بعد الدور التأسييس

الذي قام به اإلمام أبو إسحاق الشاطبي (تويف 790ﻫ) ،يف كتابه املعروف (املوافقات).

إطارا
وحتدث الشيخ الصفار عن أمهية الفكر املقاصدي ورضورة تطويره واعتامده ً

الستنباط األحكام الرشعية وفهم مسائل الفقه ،فالرشيعة اإلسالمية جاءت لتحقيق
أهداف ومقاصد ختدم مصلحة اإلنسان واحلياة.

وحني تغيب تلك املقاصد األساس عن نظر الفقيه ويتعامل مع األحكام باجتزاء

فقها جامدً ا قرش ًّيا يصطدم وروح الرشيعة وأهداف اإلسالم
وابتسار تكون النتيجة ً

العليا.

ودعا الشيخ الصفار إىل إحياء املدرسة املقاصدية يف املرشق اإلسالمي ،فهي قد نمت

وتطورت يف بالد املغرب ،وكانت األثر األهم حلضارة اإلسالم يف األندلس الضائعة،
التي انحدر منها اإلمام الشاطبي وأرسة الشيخ ابن عاشور والزعيم عالل الفايس.

وأشار إىل األثر الواضح للمدرسة املقاصدية عىل أبحاث الشيخ احلبيب بن اخلوجة

وآرائه ،وعىل مواقفه واهتامماته ،فهو من رواد حركة التقريب املعارصة بني املذاهب
اإلسالمية ،ويرأس اجلمعية العمومية للمجمع العاملي للتقريب يف طهران.

من جانب آخر ،حتدث الشيخ الصفار عن دور جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف

الساحة اإلسالمية ،فهو من أنجح منظامت املؤمتر اإلسالمي ،و ُيعدُّ آلية جادة لتوحيد آراء
علامء األمة وتوجيهها للتحديات الكبرية التي تواجه األمة يف هذا العرص بدل االنشغال
بقضايا التاريخ ومسائل الرتاث الغابر .مشيدً ا بدور الشيخ ابن اخلوجة يف تفعيل حركة
املجمع واالرتقاء به عن التأثريات السياسية والرصاعات املذهبية.
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وقد حرض احلفل عدد من قناصل وممثيل الدول اإلسالمية يف املنظمة ،وحشد كبري

من العلامء واملثقفني واألكاديميني واإلعالميني .وكان برفقة الشيخ الصفار الدكتور
توفيق السيف وسامحة الشيخ حسني الرايض واألستاذ مهدي ياسني الرمضان والسيد

حممد الصناع واألستاذ ميثم الفردان.

ويف مساء الثالثاء 20حمرم 1429ﻫ املوافق 2008/1/29م أقام معايل الشيخ

عبداملقصود خوجة مأدبة عشاء عىل رشف الشيخ الصفار والوفد املرافق حرضها عدد

من رجال األعامل والثقافة واإلعالم ،منهم:

1 .1معايل الدكتور رضا عبيد ـ مدير جامعة امللك عبدالعزيز سابقًا وعضو جملس
الشورى.

2 .2األستاذ عبدالفتاح أبو مدين ـ رئيس النادي األديب بجدة سابقًا.
3 .3الدكتور عبدالعزيز قاسم ـ صحفي.

4 .4األديب عبداملحسن حليت ـ شاعر وصحفي.
5 .5حممد سعيد طيب.

6 .6األستاذ مجال خاشقجي ـ رئيس حترير صحيفة الوطن السعودية.
7 .7الدكتور عبدال ّله مناع ـ صحفي.

8 .8الشيخ حممد صالح الدحيم ـ قايض سابق بمحكمة الليث بمكة املكرمة.
9 .9األستاذ حممد خمتار.

الصبان.
1010الدكتورة خدجية ّ

1111األستاذ مشعل السديري.
1212الدكتورة أمرية كشغري.

1313الدكتور عاصم محدان ـ صحفي.
1414األستاذ عبدال ّله فراج الرشيف.
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وكان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الوطنية واإلسالمية.

وقد التقى الشيخ الصفار أثناء زيارته جلدة عد ًدا من الشخصيات العلمية واالجتامعية،

حيث استقبل يف مقر إقامته معايل الشيخ عبداملقصود خوجة ،والدكتور حممد عيل البار
مستشار قسم الطب اإلسالمي بمركز امللك فهد للبحوث الطبية ،والدكتور الشيخ

حممود املظفر أستاذ القانون يف جامعة امللك عبدالعزيز ،والكاتب اإلسالمي السيد

عبدال ّله فراج الرشيف ،والشيخ حممد صالح الدحيم القايض يف حمكمة الليث بمنطقة

مكة ساب ًقا ،والدكتور صالح الدين ادلبي الباحث يف مركز خدمة علوم القرآن والسنة
النبوية التابع ملؤسسة اقرأ اخلريية ،واملستشار عبدال ّله يوسف رمضاين مدير املركز،
والشيخ حممد العطية ،واألستاذ عباس بن عبدالعزيز القني ،كام قام الشيخ الصفار بزيارة

معايل الشيخ صالح كامل والدكتور الشيخ عمر كامل ،والسيد إبراهيم الوزير ،ومركز

التجديد الثقايف.

الصفار :أكرب إساءة لإلسالم أن يصبح عنوا ًنا لإلرهاب

(((

«عبد ال ّله الداين ـ جدة»

قال الشيخ حسن الصفار :إنه ليس هناك إساءة لإلسالم أكرب من أن يصبح عنوانًا

لإلرهاب وقتل األبرياء وختريب املنشآت .وأضاف يف ترصيح خاص لـ(الدين واحلياة)
إن هذه الفتاوى والبيانات واخلطابات التي تدعو إىل اإلرهاب باسم اجلهاد ،وتستشهد

بنصوص من القرآن والسنة ،وفق تفسريات خاطئة ،إنام تقدم أفضل وثيقة إلدانة اإلسالم

واملسلمني من قبل اجلهات املعادية .وارتكاب جرائم اخلطف والقتل والتفجريات حتت
شعارات إسالمية ،إنام هو أكرب مصداق للصد عن سبيل ال ّله ،وتنفري العامل من اإلسالم.،

وال خدمة لإلسالم يف الوقت احلارض أهم من تطهري ساحة األمة من هذه التوجهات

املتطرفة.

وأدان الشيخ حسن الصفار اإلرهاب الفكري بكل مظاهره وأشكاله ،مؤكدً ا أن

التعاليم الدينية تفتح األفق أمام الفكر لالنطالق وأن ال يقف عند حدود ثابتة ،وآيات
القرآن وما جاء يف السنة تصدح بذلك بكل جالء لفتح باب االجتهاد ولثقة الدين بعقل

((( جريدة عكاظ العدد  2426بتاريخ الخميس  29محرم 1429ﻫ الموافق  7فبراير2008م.
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الصفار :أكبر إساءة لإلسالم أن يصبح عنوا ًنا لإلرهاب

االنسان ،وأشار إىل العوائق التي جتعل االنسان ال يستخدم عقله ،فمنها ما هو ذايت ومنها

مركزا حديثه عىل بعض املظاهر التي يربز فيها اإلرهاب الفكري وتعاين
ما هو خارجيً .
منها جمتمعاتنا اإلسالمية.

ال�شيخ ال�صفار م�ؤبنا د� .آل �إبراهيم(((:

العلم خلدمة الوطن الدائرة األكرب من القبيلة والطائفة
واملنطقة

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار عىل أن العلم هو الذي حيمي األوطان ،وأن أكرب

استثامر يصنعه اإلنسان الثري هو أن خيرج من أوالده علامء ،وأن االحتفاء بالعلامء يصنع
حافزا اجتامع ًّيا للعلم واملعرفة ،كام أكد عىل أن يكون العلم للعلم ،وأن يكون خلدمة
ً
الوطن الدائرة األكرب من القبيلة والطائفة واملنطقة.

جاء ذلك يف الكلمة التي شارك هبا سامحته يف احلفل التأبيني املقام بمناسبة مرور

أربعني يو ًما عىل وفاة الدكتور باسم آل إبراهيم رمحه ال ّله وذلك مساء اخلميس  14صفر
1429ﻫ املوافق  22فرباير2008م يف قاعة امللك عبدال ّله بالقطيف.

وقد افتتح كلمته بقول أمري املؤمنني اإلمام عيل Eلكميل بن زياد« :ا ْل ِع ْل ُم َخيرْ ٌ ِم َن

((( الدكتور باسم بن أحمد بن علي آل إبراهيم ،عضو مجلس الشورى ،وعضو هيئة التدريس بجامعة
الملك سعود منذ عام 1978م وعضو مجلس كلية علوم األغذية والزراعة ،وعضو الهيئة االستشارية
للمجلس االقتصادي األعلى منذ عام 1422ﻫ ورأس تحرير مجلة (دراسات اقتصادية).
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ِ ِ
ْت تحَ ْ ر ُس المَْ َال َو المَْ ُال َتنْ ُق ُص ُه النَّ َف َق ُة َو ا ْل ِع ْلم َي ْزكُوا َعلىَ الإْ ِ ْن َف ِ
اق
ُ
المَْال ا ْلع ْل ُم يحَ ْ ُر ُس َك َو َأن َ ُ
اد مع ِر َف ُة ا ْل ِع ْل ِم ِدين يدَ ُ ِ ِ ِ
ٍ
ِِ
ِ
يع المَْ ِ
ال َي ُز ُ
ب الإْ ِ ن َْس ُ
ان
ان بِه ،بِه َيكْس ُ
ٌ ُ
ول بِ َز َواله َيا ك َُم ْي َل ْب َن ِز َي َ ْ
َو َصن ُ
ال َّطا َع َة فيِ حياتِ ِه و جمَ ِ َيل الأُْحدُ و َث ِة بعدَ و َفاتِ ِه و ا ْل ِع ْلم ح ِ
اك ٌم َو المَْ ُال محَ ْكُو ٌم َع َل ْي ِه َيا ك َُم ْي ُل
ُ َ
َ
َْ َ
ْ
ََ َ
ان الأْ َم َو ِ
ال َو ُه ْم َأ ْح َيا ٌء َو ا ْل ُع َلماَ ُء َبا ُق َ
ون َما َب ِق َي الدَّ ْه ُر َأ ْع َيانهُُ ْم َم ْف ُقو َد ٌة َو َأ ْم َثالهُُ ْم
َه َل َك ُخ َّز ُ ْ
فيِ ا ْل ُق ُل ِ
وب َم ْو ُجو َدةٌ.»...
ثم أوضح انطباق هذه الكلامت عىل جمتمع اليوم قائلاً  :لكأن عيل بن أيب طالب

يف هذه املقارنة واملقاربة ،بني املال والعلم يتوجه إىل شعوبنا العربية وخاصة الشعوب
واألوطان التي متتلك الثروات املالية اهلائلة لكي يقول هلا :ال تنخدعي وال تغرتي بالثروة

متحرضا يستثمر هذه الثروة.
املالية فإهنا ال قيمة هلا إن مل تنتج عقولاً وعلامء وإنسانًا
ً
«ا ْل ِع ْلم ح ِ
اك ٌم َو المَْ ُال محَ ْكُو ٌم َع َل ْيه» ،وهذا ما نراه جل ًّيا يف عامل اليوم ،فأصحاب
ُ َ
العلم هم الذين يتحكمون يف مصري العامل ويف أوضاعه ،هم أصحاب الفعل والتأثري،
وأصحاب الثروات منفعلون متأثرون.
ْت تحَ ْ ُر ُس المَْ َال» ،ما قيمة ثروة ال نستطيع أن ندافع عنها عند
و«ا ْل ِع ْل ُم يحَ ْ ُر ُس َك َو َأن َ

أقل خطر؟ العلم هو الذي يمكننا من الدفاع عن ثرواتنا.
و«المَْ ُال َتنْ ُق ُص ُه النَّ َف َق ُة َو ا ْل ِع ْلم َي ْزكُوا َعلىَ الإْ ِ ْن َف ِ
اق» ،كلام أنفق اإلنسان من علمه ،وكلام
ُ
وإنجازا.
فعل املجتمع حركته العلمية ،ازدادت معرفته عم ًقا
ً
ِِ
ِ
يع المَْ ِ
ال َي ُز ُ
«و َصن ُ
وأخريا َ
ول بِ َز َواله» ،لو خرينا بني أن نقدم لشعوب مالاً أو علماً
ً
ومعرفة فإن املال الذي نقدمه للشعوب األخرى يزول بزواله ،لكننا حينام نقدم هلم العلم
واملعرفة فإن أجياهلم سيصبحون يف موقع التلمذة عىل معارفنا وعلومنا ،كام نرى اآلن

الدول املتقدمة تريب األجيال من أبناء الشعوب األخرى فتامرس حضورها ونفوذها عن

طريق ما تقدم من علم ومعرفة.

وطالب سامحة الشيخ احلارضين الذي جيتمعون ليؤبنوا ويستحرضوا شخصية
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عامل من علامء املجتمع ،أن يقفوا مع لفظة عامل ،فعادة تطلق هذه الكلمة يف املجتمعات
املتدينة فيتبادر الذهن إىل علامء الرشيعة والدين ،ولذلك فكل األحاديث التي تتحدث

عن فضل العامل ترصف وكأهنا تقدر علامء الرشيعة فقط ،وهذا مظهر من مظاهر ختلف
األمة ،فاإلسالم حينام كرم العلم والعلامء ورفع مكانتهم ومقامهم مل حيرص ذلك

التكريم يف علامء الرشيعة ،وإنام قدم علامء احلياة ،وجعلهم هم األقرب إىل خشية ال ّله

َ َ ْ َ َ َ َّ هّ َ َ َ َ
نزل
سبحانه وتعاىل ،تأملوا معي اآليات الكريمة ،ال ّله تعاىل يقول{ :ألم تر أن الل أ
خُّ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ جْ
ٌ مُ ْ خُّ ْ ٌ
َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ
ََ
ال َبا ِل ُج َد ٌد بِيض َوح ٌر م َتل ِف
مِن السماء ماء فأخ َرجنا بِهِ ثم َر ٍ
ات متل ِفا ألوانها ومِن ِ
َ دلَّ َ ّ َ لأْ َ ْ َ ِ خُ ْ ٌ َ ْ ُ َ َ َ َّ خَ ْ ىَ
يب ُس ٌ
َأل ْ َو ُان َها َو َغ َراب ُ
ود * َوم َِن انلَّ ِ
اب وا نع
ام م َتل ِف أل َوان ُه كذل ِك إِن َما يش
اس وا و ِ
ِ
ْ
َ
َ
الل م ِْن ع َِبادِه ِ ال ُعل َماء إ َّن هّ َ
هّ َ
يز غ ُف ٌ
الل َعز ٌ
ور}[سورة فاطر ،اآليتان ،]28-27 :أغلب املفرسين
ِ
ِ

يفصلون بني الفقرة األخرية وسياق اآلية ،فحينام يفرسون الفقرات السابقة هلا ،يتحدثون

عن إشارهتا لسنن الكون ،ومظاهر الطبيعة ،ألهنا تتحدث عن السامء واملاء الذي ينزل

َّ
منها ،واجلبال والثمرات ،وكل ما يف احلياة من ثروات ،وحينام يأتون هلذه الفقرة {إِن َما
ْ َ
خَيْ ىَش هّ َ
الل م ِْن ع َِبادِه ِ ال ُعل َماء} يقولون املقصود بذلك علامء الدين ،وإن كنت كواحد من

طالب العلم الرشعي يفرتض أن يفرحني هذا التفسري ،إال أن سياق اآليات ليس هبذا

االجتاه ،فهي مل تتحدث عن قواعد األصول والفقه ،ومل تتحدث عن األحكام الفقهية
والعبادية ،وإنام تتحدث عن الطبيعة والكون ،والبيئة والثروات الطبيعية ،نحن نجد يف

آيات أخرى يستنتج املفرسون من السياق مدلول فقرات اآلية ولكنهم هنا ال يستخدمون
السياق ،فيرصفون هذه الفقرة إىل خارج سياقها ،أعتقد أن من جتليات املقصود بالعلامء

هنا هم علامء الطبيعة واحلياة ،وكام ورد عن عيل Eقوله« :العلم علامن ،علم األديان

وعلم األبدان»((( ،بمعنى ما يتعلق باجلانب املعنوي القيمي وما يتعلق باجلانب املادي

الطبيعي.

((( بحار األنوار .ج ،1ص.220
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حافزا
وتوقف سامحة الشيخ الصفار عند شخصية الراحل داع ًيا إىل جعل هذا احلفل ً

ألبنائنا وملجتمعنا يف االهتامم برتبية وتنمية العلم واملعرفة يف املجتمع ،مؤكدً ا :أنه ال ينقص
بالدنا يشء ،فعندنا ثروات هائلة ،وبالدنا تتبوأ مكانة إسرتاتيجية يف العامل ،إن ما نحتاج
إليه بعد وضوح الرؤية ،ومرشوع التنمية الذي يضعه اخلرباء ،إننا نحتاج إىل العلامء يف

شتى جماالهتم ومتنوع ختصصاهتم ،بالدنا حتتاج إىل الكفاءة العلمية ،فهذا التنافس يف املال
والثروات بمختلف أشكاهلا ،نحتاج يف املقابل أن يتحول قسم منه إىل التنافس عىل العلم
واملعرفة ،كام هو احلال يف املجتمعات األخرى ،فاألب الذي يفكر يف بناء بيت فخم عليه

أن يعرف أن اإلنجاز األفضل له يف احلياة أن خيرج من أوالده علامء ،وعقولاً معرفية ،فهو
أوىل وأحرى وأحيى لذكره من بيت فخم ،وهكذا يف خمتلف املجاالت.
ثم حتدث سامحة الشيخ عن نقطتني مهمتني ،مها:

اً
أول :العلم مسؤولية ،فرواياتنا تنهى أن يستأكل العامل بعلمه ،أي يوظف العلم

لتحصيل املنصب والوظيفة ،والثروة فقط ،لكن اإلنسان الذي يعرف قيمة العلم يدرك

أن العلم مسؤولية يطلب من أجل أن ينرش ،ومن أجل أن تتابع مسرية العلم يف البرشية

واملجتمع ،لذلك نحن بحاجة إىل علامء يف خمتلف التخصصات يوظفون علمهم يف خدمة
أوطاهنم وجمتمعاهتم ،املشكل األكرب عندنا أن األبناء حينام يدرسون يف املدرسة غال ًبا ما
تكون الشهادة والوظيفة هي اهلدف ،وهذا هو الذي جيعل دراستنا بمناهجها وأساليبها

أقرب إىل حالة العقم من إنتاج عقول مفكرة عاملة واعية ،ينبغي أن نحفز أجواءنا ملعرفة
العلم كقيمة ذاتية يقصد من أجله ولقيمته ،وليس من أجل الوثيقة التي أصبحت اليوم

تباع وترشى.

هم الوطني العام ،وذلك
ثانيا :الفقيد الراحل كان يمثل
ً
نموذجا لإلنسان احلامل ل ّل ِّ
ً

يف مقابل بعض الناس الذين حيملون هم أنفسهم ،فهو يريد أن خيدم مستقبله ،وأن يكون

له موقع ،وثروة ومكانة ،وآخرون يرتقون عن ذلك قليلاً فيحملون هم منطقتهم أو
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قبيلتهم أو طائفتهم ،والفقيد الراحل عكس كل ذلك ،فهو من النامذج التي نحتاج هلا يف

أوطاننا ،هذه األوطان التي تعاين من وجود دوائر تتضخم عىل حساب الدائرة األساس،

وهي دائرة الوطن.

ثم تساءل سامحته :ما قيمة الطائفة أو القبيلة أو املنطقة إذا كان الوطن كله يعاين من

الوهن والضعف؟

عىل اجلميع أن يتكاتفوا من أجل عزة الوطن ،وتقدمه ،حيث إنه ال يمكن حل

مشكلة طائفة أو قبيلة أو منطقة إال من خالل احللول الوطنية العامة ،ومن خالل
اإلصالح الوطني العام ،قد تكون هناك أوضاع وحاالت تريد لنا أن نسري يف هذه
التوجهات ،وتدفع البعض منا حتى يفكر يف مهوم قبيلته أو طائفته أو منطقته ،ولكننا لو

تبرصنا وتأملنا يف األوضاع التي حتيط بنا يف املناطق املختلفة لرأينا كيف أن هذا التفكري
التجزيئي ،إىل أين أوصل تلك األوطان؟ ،بعضها مل تقم له قائمة ،كام رأينا يف الصومال،

فالرصاع القبيل الذي نتج عن بحث أبناء كل قبيلة يف حقوقهم وهيمنتهم وسيطرهتم،
أصبح وضع الصومال كام نرى ونسمع ،حيث مل تقم للدولة فيه قائمة ،وكذلك ما حيدث

يف العراق وأفغانستان وغريها ،جيب أن يكون عربة لنا ،جيب أن يكون اهلم الوطني العام
هو الذي يسكن نفوسنا وقلوبنا أولاً  ،ومن خالل املعاجلة الوطنية العامة معاجلة خمتلف

اهلموم املشاكل ،ال ينكر أن هناك مهو ًما ومشاكل ضمن خصوصية معينة ملنطقة أو قبيلة
أو طائفة ،لكن الواعي لرؤى الدين ومبادئه هو الذي يتجاوز بتفكريه واستهدافه هذه

الدوائر الضيقة.

نموذجا ملن حيمل هم الوطن ،وكام سمعته يف أكثر من لقاء،
كان الفقيد الراحل
ً

يقول :بالدنا تواجه حتديات كبرية ،وأن هناك مشكالت كبرية ،ينبغي أن يتعاون أبناء
الوطن وكفاءاته يف معاجلتها ،وإجياد احللول املناسبة هلا ،وقد كرس حياته وذهنه من أجل
هذا اهلم الوطني العام ،إنه نموذج لإلنسان الذي انطلق من مدينة صغرية ،وقد نشأ يف بيئة
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كان يمكن أن تؤطر تفكريه باجتاه ما ،لكنه تسامى عىل كل ذلك ،وأصبح فكره منشغلاً

باهلم الوطني العام ،إنه رسالة لنا بأن من يمتلك الكفاءة واإلخالص فسوف حيتل موقعه

عىل املستوى الوطني العام ،وهذا ما جيب أن يتحقق وحيصل ،حتى تتنافس كل الكفاءات

والطاقات ،يف خدمة الوطن.

وختم سامحة الشيخ حديثه بالدعاء للفقيد وشكر كل من جتشم عناء السفر حلضور

بعضا،
هذا احلفل الذي أثبت أبناء الوطن من خالله صدق مشاعرهم جتاه بعضهم ً

وحرارة عالقتهم ومتانتها.

هذا ،وقد شارك يف احلفل عضوا جملس الشورى الدكتور حممد القنيـبط والدكتور

إحسان بوحليقة ،والدكتور حممد الشخص األستاذ بجامعة امللك سعود بقصيدة،
وعضو اهليئة االستشارية للمجلس االقتصادي األعىل الدكتور إبراهيم املديميغ ،ونائب
رئيس املجلس البلدي بمحافظة القطيف املهندس نبيه آل إبراهيم ،والقادم من جدة

الوجيه املحامي األستاذ حممد سعيد الطيب ،ورئيس نادي الصفا األستاذ سمري النارص

وآخرون.

جدير بالذكر أن الدكتور باسم بن أمحد بن عيل آل إبراهيم انتقل إىل رمحة ال ّله تعاىل

يوم السبت 1429/1/3ﻫ وذلك إثر تعرضه ألزمة قلبية ،والفقيد من مواليد مدينة

عضوا يف جملس
صفوى باملنطقة الرشقية عام 1956م ولديه مخسة أوالد ،وقد تم تعيينه
ً
الشورى منذ بداية الدورة الرابعة للمجلس التي بدأت بتاريخ 1426/3/3ﻫ وهو

عضو يف جلنة الشؤون االقتصادية والطاقة يف املجلس.

عضوا يف هيئة تدريس بجامعة امللك سعود منذ عام
ويذكر أنه (رمحه ال ّله) كان
ً

1978م وعضو جملس كلية علوم األغذية والزراعة ،وعضو اهليئة االستشارية للمجلس
االقتصادي األعىل منذ عام 1422ﻫ ورأس حترير جملة (دراسات اقتصادية) وشارك
يف عدد من املؤمترات والندوات وله أكثر من ثالثني بح ًثا يف جمال اقتصاديات الزراعة
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واملوارد الطبيعة والسياحة البيئية والصناعات الغذائية ورأس الفريق البحثي الذي أهنى

دراسة اآلثار املتوقعة النضامم اململكة ملنظمة التجارة العاملية لصالح وزارة الزراعة ،كام

رأس الفريق البحثي الذي شارف عىل االنتهاء من دراسة اخلطة املستقبلية للزراعة يف

اململكة لصالح وزارة الزراعة.

الشيخ الصفار يستقبل وفد جمعية املرسم احلسيني

(((

نرشت جريدة الوسط الصادرة يف مملكة البحرين يف العدد  2001اخلميس 28

فرباير  2008املوافق  21صفر  1429ﻫ خربا بعنوان( :تزامنًا مع ذكرى األربعني املرسم
احلسيني ينقل جتربته للمنطقة الرشقية) ،أشارت فيه إىل زيارة وفد من مجعية املرسم
احلسيني للفنون اإلسالمية مساء الثالثاء ملنطقة القطيف باململكة العربية السعودية.

املكون من ثالثة أعضاء بمجلس إدارة اجلمعية،
وذكرت الصحيفة أن زيارة الوفد ّ

ومخسة فنانني ،جاءت للمشاركة يف اإلعالن عن مولد مجعية جديدة إىل جانب ثامنية

فنانني سعوديني ،وذلك تزامنًا مع ذكرى األربعني.

كام أشارت الصحيفة إىل زيارة الوفد لسامحة الشيخ الصفار يف مقر إقامته.

رحب الشيخ الصفار بالوفد ،وأشار إىل متابعته ألخبار ونشاطات املرسم،
وقد ّ

وأعرب عن أمنيته بزيارة اجلمعية يف أقرب فرصة لالطالع املبارش عىل براجمها ،داع ًيا
إىل تطوير العمل وعدم الرتكيز عىل جانب املأساة بل التوسع يف طرح مفاهيم كربالء

اإلنسانية ،من عطاء وتسامح وقيم احلب واخلري.

((( جريدة الوسط البحرينية العدد  ،2001الخميس  28فبراير 2008م ،الموافق  21صفر  1429ﻫ.
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وأشاد الصفار بتاريخ البحرين الثقايف ،وريادهتا يف جمال العلم واألدب والشعر

مسجلاً يف الوقت ذاته
خرجت الكثري من الفقهاء والعلامء واألدباء،
ّ
والفقه ،حيث ّ
تراج ًعا يف هذا املجال ،حيث مل يربز يف اآلونة األخرية غري أسامء قليلة من قبيل :حممد
جابر األنصاري ،والشاعر الراحل إبراهيم العر ّيض.

ويف ختام اللقاء ،أهدى الوفد البحريني الشيخ الصفار لوحة من رسم الفنان

إسامعيل نوروز.

كام شارك الوفد الزائر بعض أفراد املرسم احلسيني القطيفي يتقدمهم الفنان

عبدالعظيم الضامن ،وبرفقته الفنانيني التشكيليني :عبد اخلالق إسامعيل ،وعقيل حكروه،
وسعيد اجلرياين وعبد ال ّله عمران.

الشيخ الصفار :على النخبة الواعية أن تبشر بقيم احلوار يف
(((
أوساط تياراتها

عن سؤال :ما جدوى احلوارات الوطنية ..ما مل خترج من الغرف املغلقة والقاعات

املكيفة ..والباردة ..إىل اهلواء الطلق إىل املجتمع وحرارة الواقع؟

الذي طرحته جريدة عكاظ يف عددها رقم  2008الصادر بتاريخ السبت

1427/11/25ﻫ املوافق  /16ديسمرب.2006/
جاء جواب سامحة الشيخ حسن الصفار:

تكريسا ملسرية احلوار وتدشينًا لفعاليات مركز
«ال شك يف أن اللقاء الوطني جاء
ً

مؤرشا اجياب ًّيا ملدى اجلدية واملصداقية يف نمو
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وأعطى
ً
وتطوير مسرية احلوار من خالل ما متيز به عن اللقاء االول».

ويضيف :عىل النخبة الواعية التي مثلت أطيافها يف احلوار الوطني أن تأخذ عىل

عاتقها مهمة التبشري بالقيم والتوجهات التي متخضت عن اللقاء واحلوار يف أوساط
((( جريدة عكاظ العدد رقم  2008الصادر بتاريخ السبت  25ذو القعدة 1427ﻫ الموافق  16ديسمبر
2006م.
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تياراهتا .وييضء الصفار مسألة تتعلق باآلراء األخرى قائلاً  :فليس مقبولاً أن يتحدث
البعض منا يف جلسات احلوار بلغة الوحدة الوطنية وأن يظهر االحرتام للرأي اآلخر فإذا

ما عاد إىل وسط مجهوره وتياره خضع لألجواء السائدة من جتاهل اآلخر والدعوة إىل

إلغاء واستخدام لغة التشدد ضد اآلخر .إن تياراتنا تعيش آثار ثقافة التعبئة ضد اآلخر

وعلينا أن نواجهها بنرش ثقافة التسامح.

تلك هي رؤية فكرية عميقة متساحمة من الشيخ حسن الصفار ملفهوم احلوار وكيف

ينبغي أن يكون مشد ًدا عىل أمهية االبتعاد عن «جتاهل اآلخر» القريب والبعيد.

الشيخ الصفار :مواكب العزاء ضمان الستقامة الشباب

(((

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يوم اجلمعة (1429/2/28ﻫ) يف موكب اإلمام

احلسن Eبالشويكة إلحياء مناسبة وفاة الرسول األعظم ،Aبكلمة جاء فيها ،بعد أن
وعزاهم بمصاب فقد رسول ال ّله:
شكر القائمني عىل املوكب ّ

أهيا الشباب ،أهيا األحبة الذين اجتمعتم هذا اليوم لتواسوا آل رسول ال ّله بمصاهبم

األليم ،إنكم جتتمعون اليوم لتواسوا احلسن واحلسني.

أهيا األحبة :أنتم جتتمعون اليوم يف موكب العزاء يف ٍ
وقت يعيش فيه احلسنان أشد

اآلالم واحلرسات ومها يودعان جدمها رسول ال ّله.

أهيا الشباب األعزة :الذين هفت قلوبكم لرسول ال ّله ،وانشدَّ ت مشاعركم

وعواطفكم ومل متنعكم القرون املرتاكمة من أن تفيض قلوبكم وجوانحكم باحلب

والوالء لرسول ال ّله ،أنتم تتأملون لوفاة رسول ال ّله بعد أكثر من ألف وأربعامئة سنة ،لكن
ما حال احلسنني ومها يعيشان اليوم األمل يف أشدّ ه وأبلغه وقد كان أمري املؤمنني Eحياول

تنحيتهام عن جدمها رسول ال ّله ومها يرصان عىل احتضانه ودموعهام تسيل ،وبكاؤمها
((( ألقيت الكلمة في موكب اإلمام الحسين بالشويكة بتاريخ  28صفر 1429ﻫ.
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شديد ،وخلفهام أمهام الزهراء التي تعيش اليوم األمل واحلرسة وهي ترى رسول ال ّلهA
ترى هذا القلب العطوف واحلبيب ،تراه مسجى عىل فراش املوت أو عىل املغتسل ،وترى

املسلمني يشيعونه ،لقد اشتد بكاؤها سالم ال ّله عليها عندما عاد املسلمون من تشييع

رسول ال ّله Aفسألتهم بكل حرسة :كيف طابت نفوسكم أن حتثوا الرتاب عىل رسول
ال ّله؟

إهنا ساعة األمل الشديد ،وأنتم اآلن ،أهيا الشباب الغيارى املؤمنون إذ جتتمعون لتنقلوا

للحسنني ولفاطمة الزهراء ولعيل أمري املؤمنني وألهل البيت Bالعزاء وتعظمون هلم

األجر ،فال شك أن هذه املواكب ،وهذا الزحف منكم من أجل إعالن العزاء لرسول

ال ّله Aال شك أنه داللة عىل طيب أصلكم ،وحسن تربيتكم ،حيث تربيتم يف أحضان
الوالء واإليامن ،لذلك دفعتكم نفوسكم بأن جتتمعوا يف هذه املواكب لكي تؤكدوا حبكم

لرسول ال ّله ،وعزاءكم ألهل بيت رسول ال ّله ،فهني ًئا لكم هذه املشاعر الوالئية وهذا
اجلهد الذي تبذلونه لكي تؤكدوا والءكم وإيامنكم.

أهيا األحبة :منذ بداية عاشوراء وأنتم هنا يف هذا املوكب كام أمثالكم يف مواكب

أخرى حتيون ذكرى وأمر أهل البيت ،Bفأنتم مشمولون بدعاء اإلمام الرضا Eحينام

قال :رحم ال ّله من أحيا أمرنا.

أهيا الشباب الذين محلتم لواء حب أهل البيت والوالء هلم وعزمتم عىل إحياء أمرهم

وذكرهم ،هني ًئا لكم هذه األجواء الوالئية اإليامنية التي تعيشوهنا.

ثم حتدث سامحة الشيخ عن اإلساءات املوجهة يف الغرب إىل شخص رسول

ال ّله ،Aحيث قال سامحته :إن الغرب اليوم يقود محلة سخرية عىل رسول ال ّله،A
هؤالء احلاقدون املناوئون لإلسالم يسخرون من رسول ال ّله ،ويرسمون الكاريكاتريات

التي يستهزئون هبا عىل أهم شخصية عرفها التاريخ البرشي ،ويكتبون الكتب ،ويصنعون
األفالم ،ليوجهوا فيها اإلهانات لرسول ال ّله ،Aلكنكم اليوم يف موكبكم ويف اجتامعكم
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تقولون للعامل أمجع لن تستطيعوا فصلنا عن رسول ال ّله ،ولن تستطيعوا اإلقالل من شأن

رسول ال ّله ،هؤالء أبناء رسول ال ّله وأحبته واملؤمنون به رغم كل املحاوالت يتمسكون
بنهجه.

نعول
هني ًئا لكم أهيا األحبة هذا اجلهد الكبري الذي تبذلونه ،إنكم الطليعة التي ِّ

عليها ،ونأمل منها كل خري ،رسول ال ّله Aإنام انترص وتقدم برسالته ودعوته بشباب

أمثالكم ،مثل عيل ،Eوعامر بن يارس ،ومصعب بن عمري ،وأمثاهلم من الذين كانوا يف
مثل عمركم اآلن ،وكام ورد عنه Aأنه قال« :عليكم بالشباب فإهنم أرق أفئدة وأرسع

إىل كل خري .إن ال ّله بعثني باحلق نب ًّيا فحالفني الشباب وخذلني الشيوخ» ،أنتم حلفاء
رسول ال ّله ،أنتم الذين اعتمدت عليكم الرسالة.

حينام بعث رسول ال ّله Aمصعب بن عمري إىل املدينة كان يف مثل أعامركم ،كان

مهد لدولة اإلسالم يف املدينة املنورة ،وهو الذي هيأ
عمره ثامين عرشة سنة ،وهو الذي َّ
األجواء هلجرة رسول ال ّله ،Aكان شا ًبا يف مثل أعامركم لك ّن نفسه كانت مليئة باإليامن،
وأرص عىل التمسك
إرادته كانت صلبة ،مل تنجح معه اإلغراءات وال الضغوط املختلفة،
ّ

بنهج رسول ال ّله ،Aأنتم كل واحد منكم اليوم يمثل دور مصعب بن عمري ،إننا نريد
من كل واحد منكم أن حيمل مشعل اإليامن يف جمتمعه ،يف هذا الوطن الذي تكالبت
عليه األعداء والتحديات الداخلية واخلارجية ،لترصف أبناءه وشبابه عن هنج اإليامن
والتمسك ،لكي يقعوا منزلقني يف مهاوي الفساد واالنحراف ،ولكنكم أنتم أهيا الشباب

األعزاء ،أهيا املحتشدون يف هذا املوكب وأمثاله من املواكب ..أنتم الضامنة الستقامة

املعول يف حماربة دعوات الفساد ،وتيارات االنحالل واالنحراف،
هذا اجليل ،وعليكم َّ
اجتامعكم يف هذا املوكب يوفر لكم أهم ميزة حتتاجوهنا وهي األجواء الطيبة ،واألقران

الصلحاء ،إن اخلطر الشديد عىل أي شاب يف هذا العرص هو أن يسقط يف مهاوي األقران

والشلل الفاسدة املنحرفة التي تقوده إىل االنحراف والفساد ،ولكن هذه املواكب هي
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التي حتفظ أبناءنا وشبابنا ،إذ توفر هلم أجواء اخلري والفضيلة والصالح ،وجتمعهم مع

قرنائهم الصلحاء الذين يدفعوهنم إىل خط اهلدى واالستقامة وحتمل مسؤولية الرسالة،
إننا نأمل من هذا املوكب وأمثاله من املواكب اخلري الكثري ،ولكن هذا ال يتحقق إال بتعاون

املجتمع معها ،وتفاعل الشباب داخل املواكب.

ثم توجه سامحته للشباب ليحثهم عىل النجاح و العمل:

أهيا الشباب :عليكم أن تتفاعلوا مع براجمكم ،وأن تكونوا ناجحني يف حياتكم،

نريد منكم أن تكونوا نامذج صاحلة ،جادين يف دراستكم ،ملتزمني باملواظبة عىل الصالة،

وحضور املساجد ،عاملني من أجل حماربة املنكر ،ونرش املعروف ،هذه املواكب هي

مدارس نستلهم منها القيم الفاضلة.

وختم سامحة الشيخ كلمته بالدعاء هلم :جزاكم ال ّله خري اجلزاء ،ووفقكم إلنجاز

تطلعاتكم ،وكأين هبذا املشهد العظيم املبارك وهو يتكرر يف يوم القيامة حول رسول
ال ّله Aإن شاء ال ّله سنكون يف املحرش كام نحن جمتمعون اليوم يف هذا املوكب ،سنجتمع

يف ظل رسول ال ّله ،Aوستكونون من املحظوظني بشفاعته وشفاعة أهل بيته Bما

دمنا سائرين عىل خطه وهنجه ،أسأل ال ّله لكم دوام التوفيق ،وأسأله لكم عظيم الثواب
وأرجو أن تعرفوا موقعيتكم عندنا ويف جمتمعكم ،أنتم الطليعة التي نفتخر هبا ،أنتم اجلبهة
التي نعتز بصمودها يف وجه االنحراف والفساد ،أنتم األمل الذي نتوخى منه نرش أجواء

الوعي والفضيلة ،زادكم ال ّله توفي ًقا وزادكم اجتام ًعا وزادكم ال ّله متسكًا بنهج أهل البيت
صلوات ال ّله وسالمه عليهم ،وأسأل ال ّله لكم ولكل املواكب كل اخلري والثواب ،ووفقنا

ال ّله وإياكم عىل االلتزام بنهجه والسالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته.

الشيخ الصفار :الوجاهة نعمة وشكرها خدمة املجتمع

(((

عن العالقات وأمهيتها يف املجتمع حتدث سامحة الشيخ حسن الصفار يف كلمة

بعنوان «العالقات وأمهيتها يف املجتمع» يف حفل تأبني احلاج حجي بن حبيب السلطان

رمحه ال ّله (1429-1330ﻫ) الذي أقيم يف قاعة القلعة طريق اهلفوف اجلفر ،يوم اخلميس

(1429/2/20ﻫ) وحرضه حشد كبري من شخصيات املنطقة ـ األحساء والقطيف
والدمام واخلرب  ،-ولفيف من األدباء والشعراء واملهتمني بالرتاث والثقافة ،مستعينًا

بسرية حياة احلاج السلطان رمحه ال ّله ،التي امتدت مع كل ألوان املجتمع وأطيافه مدة
قرن من الزمن ،واعتربه النموذج القدوة الذي جيب أن حيتذى بسرية حياته ،وأسلوبه يف

التعامل مع جمتمعه.

مستنريا بآية كريمة يصف ال ّله
وقد حتدث سامحته :عن الوجهاء ودورهم يف املجتمع
ً

سبحانه فيها نب ًّيا من أعظم أنبيائه ،وأحد األنبياء أويل العزم املسيح عيسى بن مريم عىل

ْ َ َ ْ
َُ
ت ال َمآلئِكة يَا
نبينا وآله وعليه أفضل الصالة والسالم بأنه وجيه فيقول سبحانه{:إِذ قال ِ
ُّ ْ
َ
كل َِمة ّمِنْ ُه ْ
ِيح ع ىَ
ِيس ابْ ُن َم ْر َي َم َوج ً
اس ُم ُه ال ْ َمس ُ
َ ْ َ ُ َّ هّ ُ َ ّ ُ
ادلن َيا َواآلخ َِرة ِ
يها يِف
ٍ
ِ
مريم إِن الل يب رِشكِ ب ِ
َوم َِن ال ْ ُم َق َّرب َ
ني}[سورة آل عمران ،اآلية ]45 :يصفه ال ّله سبحانه بأنه وجيه يف الدنيا واآلخرة.
ِ
((( أقيم الحفل في قاعة القلعة بالجفر بتاريخ  20صفر 1429ﻫ.
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وجيها من الوجهاء الكرام ،الذين وظفوا وجاهتهم خلدمة
نحن نجتمع اليوم لنؤبن
ً

املجتمع ،ولتحقيق التواصل بني فئاته ورشائحه.

الوجيه :صفة مشتقة من الوجه ،الذي يعني إما املقدَّ م يف القوم وأوهلم؛ ألن العرب

كانوا يطلقون الوجه عىل أول اليشء من باب االستعارة ،كام قال تعاىل حيكي قول اليهود:

ُ ْ ذَّ َ ُ َ لَىَ
آم ُنوا ْ َو ْ
{ َوقَالَت َّطآئ َف ٌة ّم ِْن أَ ْهل الْك َ
ِين َ
ج َه َّ َ
ع ذَّال َ
نزل
أ
ِي
ال
ب
وا
ِن
م
آ
اب
ِت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

انلهارِ}[سورة آل

عمران ،اآلية ]72 :بمعنى أول النهار ،و إنام أطلق عىل الوجيه صفة الوجاهة اشتقاق من
بروزا ،وبه يستقبل الناس ،الشخص البارز يف
الوجه ،باعتباره أفضل أعضاء اإلنسان ً
املجتمع هو بمثابة الوجه يف جسد اإلنسان ،بمعنى أن هذا املجتمع يستقبل املجتمعات
األخرى من خالل هذا الشخص البارز ،ويف كل جمتمع من املجتمعات هناك وجهاء،
وشخصيات بارزة ،لكن قيم الربوز ،ومواصفات الوجاهة ختتلف من جمتمع إىل آخر،

ويف الغالب تتمحور حول صفتني أساسيتني:

الصفة األوىل :امتالك كفاءة أو قدرة ،فالشخص البارز يف املجتمع إنام يكون يف مقام

الوجاهة والربوز ألنه يمتلك كفاءة ما ،إما قدرة مالية ،أو كفاءة علمية ،أو كفاءة إدارية

أو ما أشبه.

الصفة الثانية :االهتامم بالشأن العام ،وذلك بأن يبذل من نفسه من أجل املصلحة

العامة ،من أجل مصلحة الناس الذين يعيشون من حوله.

ٍ
منطو
وتساءل سامحة الشيخ :ماذا يستفيد الناس من شخص لديه كفاءة وقدرة لكنه

عىل نفسه ،ويعيش لذاته؟

بارزا يف املجتمع ،ألن املجتمع ال يستفيد
هذا اإلنسان بالتأكيد ال يكون
وجيها وال ً
ً

منه شي ًئا ،لكنه إذا تصدى للشأن العام ،وخلدمة املجتمع هنا يصبح يف مقام الوجاهة ،هنا

وجها للمجتمع ،فاملجتمعات ال تفخر بعدد أفرادها ،وإنام تفخر بالشخصيات التي
يكون ً
متتلك الكفاءة ،وتتصدى للشأن العام ،كلام كان يف املجتمع عدد أكرب من املهتمني بشؤونه
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يكون أقوى وأفضل ،أما املجتمع الذي هيتم أفراده بأنفسهم وذواهتم ومصاحلهم ال شك

أنه سيصبح جمتم ًعا ضعي ًفا ال ُينظر إليه باحرتام؛ ألن وجود الوجهاء يف املجتمع عامل
حمورا يلتف حوله
مهم ،فهو يرفع معنوياته ،ويوثق العالقة بني أبنائه؛ ألن الوجيه يصبح ً
جسورا للعالقة مع املجتمعات املحيطة ،كام أن الوجاهة
الناس ،وألن الوجهاء يمثلون
ً

حتمل الوجيه مسؤولية جتاه جمتمعه ،ولذلك ورد يف حديث عن رسول ال ّله« :Aإن ال ّله
جاها فهل أعنت
تعاىل ليسأل العبد يف جاهه كام يسأل يف ماله ،فيقول :يا عبدي رزقتك ً

به مظلو ًما ،أو أغثت به ملهو ًفا»((( ،عىل الوجهاء يف املجتمع أن يعلموا أن الناس عندما
يطلبون منهم التصدي ألمورهم وقضاياهم فإن ذلك من واجبهم ،ومن مسؤوليتهم،

مظهرا من مظاهر الشكر ل ّله عىل نعمته ،إن ال ّله أنعم عليك وجعلك يف مقام
ويعترب
ً
الوجاهة والربوز ،فأنت مطالب بأن تشكر هذه النعمة ،وشكرها يكون بتوظيف اجلاه،
واملكانة يف خدمة املجتمع ،سواء عىل املستوى الداخيل بمساعدة أبناء املجتمع ،وحل
مشاكلهم ،وإصالح ذات البني ،ويتفقد الفقراء واملحتاجني ،وحياول أن يعالج املشاكل

القائمة يف املجتمع.

وتساءل سامحة الشيخ :ما قيمة ما عنده من مال؟ واملال يزول ،وما قيمة ما عنده

من منصب؟ واملنصب يزول ،وما قيمة العلم الذي ال ينتفع منه؟ لقد جاء يف الدعاء

االستعاذة من هذا العلم «وأعوذ بك من علم ال ينفع» ،ما الفائدة من عامل ينغلق عىل

نفسه وال ينفع الناس؟

وأضاف سامحة الشيخ :إذا مل توظف الكفاءات يف مصلحة الناس تصبح سب ًبا للوم

مطلوب من
والعتاب والتوبيخ عىل صاحبها من الناس ومن ال ّله سبحانه وتعاىل ،إ ًذا
ٌ
أيضا دور خارج املجتمع،
الوجهاء أن يكون هلم دور داخل املجتمع ،وأن يكون هلم ً
جسورا بني جمتمعاهتم وبني اآلخرين ،ألن أسوأ ما يعيشه جمتمع
وذلك بأن يشكلوا
ً

((( مستدرك الوسائل .ج ،2ص.411
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من املجتمعات هي حالة االنكفاء واالنطواء ،ال يتداخلون مع اآلخرين ،وال يتداخل

اآلخرون معهم.

إن حالة االنكفاء واالنطواء ضارة ،وذلك ألهنا تتيح الفرصة لرسم صورة مشوهة

عن املجتمع ،إذا كان الناس ال يعرفون املجتمع وال يدرون بحقيقة أوضاعه ،ووجد

مغرضون من صاحلهم أن تسوء العالقات بني رشائح املجتمع يقومون بنقل صور مشوهة

عن هذا املجتمع لآلخرين ،نحن نعيش اليوم حتديات كبرية فيام يرتبط باملحافظة عىل
وحدتنا يف أوطاننا عر ًبا ومسلمني ،نحن نعرف أن البالد العربية واإلسالمية يوجد هبا

تنوع قبيل ،وعرقي ،ومذهبي ،وهناك جهود تبذل لكي ال تكون العالقة بني هذه الرشائح
أرضا خصبة
يف املجتمع عالقة سليمة إجيابية ،وإنام يستطيع األعداء فعل ذلك إذا وجدوا ً
لذلك ،ومن مظاهر هذه األرضية املناسبة هو االنكفاء والقطيعة.

إذا تقطعت طرق التواصل بني هذه الرشحية وتلك فإن الفرصة تكون مناسبة ومتاحة

لتشويه الصورة ،ولنقل املعلومات اخلاطئة ،لذلك فإن رجاالت املجتمع ووجهائه
يتحملون مسؤولية كبرية من أجل حتقيق التواصل بني رشائح املجتمع يف الوطن الواحد،

ومع اجلهات املسؤولة ،ال بد للوجهاء من أن يقوموا بدور من أجل توضيح الصورة،

ومن أجل أن تكون هناك ثقة متبادلة ،وتعاون يف خدمة املصالح العامة ،إننا يف وطننا
هذا ،ول ّله احلمد ،ننعم بنعمة الوحدة ،كشعب واحد يف بلد واحد بعد أن كانت هذه

البالد جمزأة أصبحت كيانًا واحدً ا ،وبلدً ا يف ظل دولة واحدة ،لكن هذه الوحدة حتتاج
إىل محاية ،وصيانة لنحافظ عليها ،نحن ال نعيش يف صحراء خالية من التأثريات ،فهناك

عوامل عاملية وإقليمية وداخلية ال تريد ألوطان املسلمني أن تستقر ،وال تريد للوحدة أن
تتم ،ودونك ما حصل يف الصومال ،والسودان وحيصل يف العراق وأفغانستان ولبنان،
إن هذه األحداث جيب أن تدق جرس اإلنذار لكل الشعوب واملجتمعات حتى تتمسك

خريا ،وإن عوامل اجلهل
بوحدهتا ،وحتافظ عىل متاسكها ،وإال فاألعداء ال يريدون بنا ً
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واالنحراف والفساد ،والتعصب املقيت موجودة يف كل جمتمع ويف كل بلد ،وال جيب أن

نرتك الساحة خالية هلم ،من هنا فإن الوجهاء يف املجتمع سواء كانوا من علامء الدين أو

من رجال املال واألعامل ،أو من الكفاءات وذوي املناصب ،عليهم حتمل مسؤوليتهم يف

صنع حالة من التواصل ،واالنفتاح.

وأبان سامحته أن وجود مشاكل يف املجتمعات ينبغي أن يكون داف ًعا لالنفتاح وليس

لالنغالق ،وذلك للسيطرة عليها ولكي ال تتفاقم وتزداد ،جيب أال تكون هذه املشاكل

مربرا للقطيعة.
ً

ثم حتدث سامحة الشيخ الصفار عن الفقيد والفائدة التي جيب أن نأخذها من سريته

كبريا ،حيث كان
رمحه ال ّله ،قال :لقد سمعت عنه رمحه ال ّله أنه كان يويل العالقات اهتام ًما ً
عىل صلة باملسؤولني يف البالد ،وبالوجهاء والشخصيات البارزة يف خمتلف مناطق الوطن،

رس أيام رسور عندما يستضيف أحدً ا ،وأتذكر أنني رأيته يف جملس العالمة األستاذ
بل كان ُي ُّ
إرصارا عجي ًبا عىل دعويت لزيارته،
السيد عيل السيد نارص حفظه ال ّله يف الدمام ،فكان يرص
ً

ثم أخربين سامحة السيد وآخرون أن هذا الرجل سعادته يف أن يستضيف اآلخرين ،وأن
يتواصل معهم ،ولقد سمعت عنه الكثري من األحاديث الطيبة وباخلصوص عىل صعيد
التواصل ومد جسور العالقة مع أفراد ورشائح املجتمع.

وختم سامحة الشيخ الصفار حديثه بالطلب من اجلميع أن يواصلوا هذا النهج،

فاالنغالق واالنطواء يرضنا مجي ًعا ،فنحن بحاجة لالنفتاح والتواصل ،حتى نفوت
الفرصة عىل اجلهالء من داخلنا ،واألعداء من اخلارج.

كام دعا أبناءه أن يواصلوا هذه املسرية ،وتواصل العالقة مع مجيع الرشائح.

وقد شارك يف احلفل الدكتور حممد اهلريف والشاعر جاسم الصحيح باإلضافة إىل

متحدثني من عائلة الفقيد.

الشيخ الصفار يزور املعرض احلسيني الثالث باجلارودية

بدعوة من الفنانة التشكيلية ليىل مرزوق نرص ال ّله قام سامحة الشيخ حسن الصفار

بزيارة املعرض احلسيني الثالث يف قرية اجلارودية بمحافظة القطيف ،وذلك عرص

يوم اجلمعة 1429/2/28ﻫ ،وقد كان يف استقبال سامحة الشيخ الصفار األستاذ
عبدال ّله شهاب ،الذي قام بمرافقة سامحته وتعريفه بمحتويات املعرض املكون من

لوحات لرسامات حمرتفات ،ولرسامني (أوالد وبنات) من املراحل الدراسية االبتدائية
موجها للفنانات املنظامت للمعرض
واملتوسطة ،ثم ألقى سامحة الشيخ الصفار حدي ًثا
ً

جاء فيه ما ييل:

نحن اليوم نعيش يف ذكرى وفاة رسول ال ّله ،Aونحن نعلم أنه نقل املرأة من واقع

سيئ كانت تعيشه حيث كانت مهمشة ،وكان ُيتنكر إلنسانيتها ،وال يكاد يعرتف بمكانتها
يف املجتمع البرشي ،فنقلها إىل تاريخ ووضع جديد ،حيث أخذت فيه مكانتها ودورها
من خالل تعاليم وسرية رسول ال ّله.A

إننا اليوم نتذكر كيف كانت فاطمة الزهراء صلوات ال ّله وسالمه عليها حتظى من

أبيها Aبيشء كبري من االحرتام والتقدير واملحبة ،وألول مرة يشهد الناس ويشاهد
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العرب أ ًبا يتعامل مع ابنته بذلك التقدير واالحرتام ،فقد ورد أنه إذا أقبلت فاطمةF
يقوم رسول ال ّله Aإجاللاً هلا ،ويف بعض الروايات ق َّبل يدها ،ويف بعضها ق َّبل رأسها،
ويف روايات أخرى قال :Aفداك أبوك ،أو فداها أبوها ،كام أنه Aأعلن أمام مجهور
الصحابة« :فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاين» ،صحيح أن هذه السرية واألحاديث

أيضا رسالة موجهة للناس مجي ًعا بأن هيتموا
تكشف عن مكانة فاطمة الزهراء Fولكنها ً
باملرأة كإنسانة ختتزن الكفاءات والقدرات واملواهب ،وبإمكاهنا أن تصنع املعاجز يف حياة

البرش ،وذلك بإيامهنا وإرادهتا ومواقفها ،وعندما نعتز بسرية السيدة الزهراء Fوكذلك

السيدة زينب Fإنام نريد أن نقول للعامل إن حضارتنا مل تقم عىل أكتاف الرجال فقط،

حضارتنا ورسالتنا قامت عىل أكتاف النساء إىل جانب الرجال ،وكانت املرأة هي أول
من آمن بالرسالة والرسول وهي أم املؤمنني خدجية بنت خويلد ،Fفالتاريخ ينقل أهنا

أول من لقي رسول ال ّله Aبعد نزوله من غار حراء وبادرت دون أي توقف أو تردد

إىل اإليامن به ،ووقفت إىل جانبه ،ولوال وقفتها ملا قام للدين كيان ،وكذلك دور ابنتها
فاطمة الزهراء وحفيدهتا زينب ،Cلذلك ليس غري ًبا أن نرى أن بناتنا وأخواتنا يف هذا
الوقت وهذا العرص ينتزعن أدوارهن ،صحيح أن التقاليد واألعراف وكذلك القوانني

السائدة يف جمتمعنا ال تتيح للمرأة أن متارس دورها االجتامعي بمقدار كفاءهتا وطاقتها،
لكننا نراهن عىل وجود نساء وأخوات يدركن ما خيتزن من طاقات وقدرات ،ويعملن
عىل انتزاع دورهن ،هذا كفيل بأن يشق الطريق أمام املرأة لكي تقوم بواجبها ومسؤوليتها

يف املجتمع.

أنا أشكر األخت القائمة عىل هذا املرسم واألخوات املشاركات معها ،وأشكر هلن

ينمني الطاقات ،ويعطني
هذا اجلهد ،بأن يقمن هبذا الدور ويفتحن هذا املرسم ،وبالتايل ّ

الفرصة لفتياتنا أن يعشن يف أجواء صاحلة تنمو فيها طاقاهتن وكفاءاهتن ،ويعربن عن
مشاعرهن الوالئية واإليامنية.
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أخوايت :أشكر لكن هذا اجلهد ،وأمتنى لكن دوام التوفيق ،وأعلن أنني بقدر

استطاعتي أقف معكن وأدعم هذا النشاط ،فهذا واجبنا ومسؤوليتنا ،وأنتن تقفن يف

نفس اخلندق الذي نقف فيه مجي ًعا من محاية القيم ونرش الفضيلة ،ومواجهة االنحراف
والفساد.والسالم عليكن ورمحة ال ّله وبركاته.

هذا وقد حرض الزيارة كل من فضيلة الشيخ صالح الشهاب واخلطيب املال حسن

شهاب الذي أثنى يف كلمة أعقبت كلمة الشيخ الصفار عىل مبادرة سامحة الشيخ الصفار

وشكره عىل جهوده وأدواره الف ّعالة يف خدمة املجتمع وحضوره لتشجيع الفتيات ،كام

دمت لوحة تذكارية لسامحة الشيخ الصفار من أعامل الفنانة ليىل نرص ال ّله.
ُق ْ

الشيخ الصفار يفتتح مسجد اإلمام القائم يف األوجام

افتتح سامحة الشيخ الصفار مساء يوم اخلميس 1429/3/5ﻫ مسجد اإلمام

القائم Pاملعروف ساب ًقا باسم (املسجد الرشقي) يف قرية األوجام ،الذي أعيد بناءه
وتوسعته ،حيث تقدم اجلموع للصالة بطلب من إمام مجاعة املسجد فضيلة الشيخ شاكر

النارص ،ثم ألقى يف احلضور كلمة ،بدأها بتقديم التهنئة لألهايل مجي ًعا هبذا املسجد ،سائلاً

ال ّله أن يكون منرب هدى وتقوى ومنار علم.

ثم حتدث سامحته عن عماّ ر املساجد وكيف وصفهم القرآن الكريم بصفات حيسن

َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ هّ
الل َم ْن َ
آم َن
جد
التوقف عندها والتأمل فيها ،فالقرآن الكريم يقول{ :إِنما يعمر مسا ِ
هّ يْ
َّ هّ َ َ ىَ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ىَ َّ اَ َ َ خَ ْ َ
بِالل َوالَ ْو ِم اآلخ ِِر وأقام الصالة وآت
الزكة َول ْم يش إِال الل فعس أولئِك أن يكونوا
م َِن ال ْ ُم ْه َتد َ
ِين}[سورة التوبة ،اآلية ]18 :فالذين يعمرون املساجد يؤمنون بال ّله وبالقيامة،

وذلك ألهنم يعملون لوجه ال ّله وابتغاء اآلخرة ،ويقيمون الصالة ،وإقامة الصالة ختتلف
عن أداء الصالة ،فاإلنسان يمكن أن يؤدي صالته يف بيته وحده ،لكن القرآن يريد من

اإلنسان أن يقيم الصالة بمعنى أن يعمل عىل إقامتها يف احلياة االجتامعية.

َ
ثم حتدث سامحة الشيخ الصفار عن صفة مهمة يف الذي يعمر املسجد ،وهي { َول ْم
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الشيخ الصفار يفتتح مسجد اإلمام القائم في األوجام
َّ

خَ ْ َ

يش إِال الل} فالذي يتصدى إلعامر املسجد باهلدى جيب أن يكون جري ًئا يف بيان احلكم
الرشعي واآلداب الرشعية ال خياف أحدً ا ،وال خيشى إال ال ّله ،وال تأخذه يف احلق لومة

الئم.

ثم أثنى سامحة الشيخ الصفار عىل إمام املسجد الشيخ شاكر النارص ووصفه

باملعروف عند اجلميع بسريته احلسنة وسلوكه القويم ،ومستواه العلمي ،فأخالق العامل
واتزانه واستقامته جتعله يتحمل املسؤولية دون أن تستخفه األشياء أو الناس.

ثم بينَّ سامحة الشيخ فضل الصالة يف املسجد مستشهدً ا بالنصوص كقوله« :Aمن
مشى إىل مسجد يطلب فيه اجلامعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة».
وقال Aيف حديث :ثالثة يشكون إىل ال ّله :وذكر منها (ومسجد معطل) ،أي إنه

مهجور ال يصىل فيه.

وعن اإلمام عيل« :Eال صالة جلار املسجد إال يف املسجد إال أن يكون له عذر أو به

علة .فسئل من جار املسجد؟ قال :من سمع النداء»(((.

هكذا تتحدث األحاديث والروايات عن فضل احلضور يف املسجد ،وهكذا تصف

ثواب الصالة فيه.

ولفت الشيخ الصفار نظر احلضور إىل أن الصالة يف املسجد ليست مهمة كأمهية

الصالة مجاعة ،وتساءل :ملاذا يزهد الناس يف صالة اجلامعة والروايات حتث وتبني

فضلها؟

قال اإلمام الصادق« :Eالصالة يف مجاعة تفضل عىل كل صالة الفرد بأربعة

وعرشين»((( .ويف بعض الروايات بسبع و عرشين.

لألسف الشديد ال يوجد لدينا إقبال ومواظبة عىل صالة اجلامعة ،ملاذا؟

((( مستدرك الوسائل .ج ،3ص ،356حديث .3767
((( من ال يحضره الفقيه .ج ،1ص ،375حديث .1090
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كام طالب سامحته أئمة اجلامعة باملحافظة عىل احلضور يف الصالة يف كل األوقات

ومنها صالة الفجر ،ولو مل حيرض أحد فاحلجة قائمة عىل الناس.

وتوجه للناس قائلاً  :ربوا أوالدكم عىل ارتياد املساجد واملشاركة يف صالة اجلامعة

فإن هذه األجواء واألماكن حتصنهم عن االنحراف وحتميهم من صحبة السوء.

كام اقرتح سامحة الشيخ املبادرة إىل إقامة صالة اجلمعة ،وطالب بفتح املجال للنساء

للحضور للصالة وللتعلم ،كام طالب بإنشاء مكتبة يف املسجد ،وصندوق للمسجد،
تغذيه التربعات والصدقات باخلصوص صدقة اجلمعة ،وإقامة دروس دينية يستفيد منها

األبناء والبنات.

يف احتفالية ثقافية سعودية خليجية مبنزل الصفار

(((

احتفى مساء الثالثاء املايض الشيخ حسن الصفار بالقطيف بنخبة ثقافية سعودية

وخليجية ضمت أطيا ًفا مذهبية عديدة تكريماً للوجيه البارز الشيخ عبد املقصود خوجة.
ومن مستقبيل املحتفى به املهندس جعفر الشائب رئيس املجلس البلدي بالقطيف .اللقاء

الذي مجع نحو  200شخصية دينية ومثقفة من احلجاز والرشقية والبحرين والكويت،

حيث كشف أبرز املشاركني فيه عن مشاعر مفعمة باإلخاء والوطنية وأمهية التنوع
الفكري والتعددية املذهبية يف البالد.

ووصف الشيخ الصفار اللقاء الذي أداره شخص ًّيا بأنه «يأيت تكريماً لشخصية
كبرية خدمت الثقافة الوطنية بكل تنوعها عرب إثنينيته األسبوعية الشهرية عىل مدى 25

عا ًما» .مضي ًفا بأن «التواصل بني أطياف الوطن بتعدديته الفكرية وتنوعه املذهبي يكرس
املشرتكات ويقطع الطريق عىل املتصيدين يف املياه العكرة» .كام حتدث عضو جملس الشورى

حممد رضا نرص ال ّله بكلمة ترحيبية ضمنها قصيدة مؤثرة لفقيد القطيف الراحل عبد ال ّله
اجليش .ومن جهة أخرى شارك الشاعر الشاب حممد مهدي احلامدي عرب ثالث قصائد

((( جريدة البالد.
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مهداة للضيف واحلضور والوطن هز فيها املشاعر وقاطعه خالهلا اجلمهور بالتصفيق

مرارا ...تقدمها بكلمة ترحيبية للمحتفى به قائلاً « :رجل بحجم مساحة الوطن الكبري
ً
يطوف خرائط املجد املخلد ينقش خطوة أوىل عىل الدرب الطويل».

من جهته قال ضيف اللقاء األبرز الشيخ عبد املقصود خوجة« :نعيش زمن التقريب

بني الثقافات واألديان فضلاً عن املذاهب وعلينا تفهم متغريات العرص» .داع ًيا إىل
استلهام النموذج األورويب والتجربة املسيحية يف جتاوز زمن النزاعات الدينية والدموية.

وذكر يف ذات السياق «بأننا نعمل وفق إمجاع األمة ..وقد أمجعت دول العامل اإلسالمي يف
مؤمتر مكة االستثنائي عىل االعرتاف باملذاهب اإلسالمية الثامنية» .وأضاف« :قبل ذلك
ْ

َّ
ْ َ ْ
مستعريا املقولة الشهرية
نحن جمبورون عىل اتباع قول ال ّله تعاىل{ :إِن َما ال ُمؤم ُِنون إِخ َوةٌ}
ً

«الدين ل ّله والوطن للجميع» .وحرص خوجة عىل تقديم واجب العزاء يف الشاعر
الراحل عبد ال ّله اجليش الذي وصفه بـ «القامة الشاخمة والقيمة العلياء..العالمة يف شعره
وأدبه» .وبإعجاب الفت تنبأ للشاعر احلامدي بأن يصبح «اجليش الثاين».

مداخالت

ويف مداخلته عىل هامش التكريم شدد الكاتب عبد ال ّله فراج الرشيف عىل مبدأ

األخوة اإلسالمية الذي جيمع السنة والشيعة .وحتدث السيد عبد ال ّله فدعق قائلاً :

«يبقى أن حيمل كل منا املودة واملحبة لآلخر حتى ال نعطي أ ًيا كان فرصة للوقيعة بيننا..
هذا التسامح هو ما حيفظ للوطن أمنه ووحدته» .كام أشار املهندس سامي عنقاوي يف
مداخلته إىل حاجة املجتمع السعودي لإليامن بمبدأي الوحدة والتنوع..الفتًا إىل أن أوج

تألق احلضارة االسالمية ارتبط باالنفتاح عىل التنوع فيام ارتبط االنحطاط بزمن االستبداد
واالنغالق .وقال القايض السابق باملحكمة الرشعية بمنطقة الليث الشيخ حممد الدحيم:

مصدرا للقوة والنشاط عىل حد
أعترب التعدد الفكري واملذهبي يف الساحة السعودية
ً
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وصفه .مضي ًفا «ينبغي أن ندرك متغريات العرص وحتوالته املتسارعة ،وذلك ما يستوجب

فرضا ..ولدينا القدرة وقد
روحا أخرى تتجاوز الكثري مما كنا عليه أو فرض علينا ً
منا ً
ٍ
غايات سياسية بالدرجة
أنجزنا الكثري» .وضمن مداخلة السيد عبد ال ّله فدعق أكد عىل أن
األساس تقف خلف تأجيج اخلالف السني الشيعي وأن هناك من يؤجج هذا اخلالف

السنة عىل «تقصريهم الكبري» يف
بتصويره عىل أنه حرب مذهبية .ووجه العتاب إلخوانه ُ

االطالع عىل املذهب الشيعي.

مشريا إىل أن «التشيع مذهب فقهي وأن الشيعة مسلمون ..هكذا علمنا أساتذتنا
ً

وعلامؤنا بجوار البيت احلرام» .وأردف يقول :نجتمع مع الشيعة عىل أساسيات الدين

ونختلف يف بعض اجلزئيات ،نؤمن بالتعددية والتنوع .اجلفاء والقطيعة أرضا بنا مجي ًعا.

حضورا حاشدً ا ،وقال عضو جملس الشورى الدكتور عبد ال ّله
وقد شهدت األمسية
ً

صادق دحالن« :ال ولن نقبل بأي تفرقة يف هذا الوطن وأي جتاوز من أي كان فال يمثل
إال نفسه» .وأبدى دحالن فخره بأداء أبناء الشيعة يف خمتلف امليادين يف «الشورى» ويف

أرامكو وخمتلف قطاعات العمل .مضي ًفا بأن «تاريخ القطيف واملنطقة لن يمحى مهام
قيل من قبل احلاقدين» .ودعا لالنفتاح عىل أطياف الوطن بالقول «دعنا نضع أيدينا
بأيدي بعض ،لن نقبل التجزئة وال االخرتاق ،ال تقبعوا يف أماكنكم» .من جهته طالب
العميد السابق بكلية الطب يف أهبا الدكتور زهري السباعي باحرتام حالة االختالف مطال ًبا

برضورة االستفادة من االختالفات الفقهية ملزيد من القوة بوجه األعداء .فيام شارك
عميد كلية اآلداب بجامعة امللك عبد العزيز بجدة الدكتور مجيل مغريب بمداخلة متميزة

جوا من الطرافة وأثارت ضحك وتصفيق احلضور .وضمن مغريب
أضفت عىل اللقاء ًّ
مداخلته مواقف ضاحكة عكست جان ًبا من التسامح يف العالقة السنية الشيعية .وأكد
الوزير الكويتي السابق الدكتور عبد اهلادي الصالح الذي أشار يف مداخلته إىل تطلع

مشريا إىل
أبناء اخلليج لتجربة التقارب التي يقودها رموز الشيعة والسنة يف السعودية.
ً
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أن نجاح هذه التجربة هو بالتأكيد نجاح لنا مجي ًعا ملا هلا من انعكاس عىل كامل دول

املنطقة.

هذا وألقى الكاتب املعروف خليل الفزيع كلمة مكتوبة أشاد فيها باللقاء وأشار إىل

أرضت بالوطن عىل حدِّ تعبريه .احلامدي أهلب
أمهية الوقوف بوجه التيارات املتطرفة التي َّ
احلضور بقصائده املميزة .الوجيه القطيفي البارز من قرية عنك سطام اخلالدي من جهته

أشاد بتجربة التعايش السلمي الذي مىض عليه أبناء السنة والشيعة يف حمافظة القطيف

منذ مئات السنني .وأضاف «طوال تاريخ املنطقة مل نشعر بأي نوع من الفروق املذهبية
التي تتحدثون عنها» .والطف السادة املتحدثني بلهجة دارجة «كربتوها شوي يا مجاعة».
ويف مداخلة مقتضبة للدكتور توفيق السيف طالب خالهلا برتمجة اآلراء واألقوال التي

وصفها بـ «الرومانسية» إىل أفعال تالمس مهوم الناس احلقيقية من قبيل التمييز املذهبي
وتفاوت معدالت التنمية واملستوى املعييش .وكان مسك اخلتام تواشيح نبوية ألقاها عىل
مسامع احلضور املنشد الشاب عيل الشايب أعقبها مأدبة عشاء عىل رشف الضيف والوفد

احلجازي الزائر.

اللقاء الذي شكل مناسبة وطنية بامتياز «التقى فيها املاء باملاء» يف إشارة للبحر األمحر

واخلليج وف ًقا للدكتور مغريب حرضه نخبة واسعة من املهتمني بالشأن العام من أنحاء اململكة
واخلليج .ومن الشخصيات املشاركة قايض املحكمة اجلعفرية باألحساء الشيخ حسن
بومخسني عىل رأس وفد أحسائي ،وقايض التدقيق باملحكمة اجلعفرية بالقطيف الشيخ عيل

املحسن ،وأعضاء من املجلس البلدي بالقطيف ،وأعضاء بغرفة التجارة باملنطقة الرشقية.
كام شارك يف اللقاء مدير تعليم املنطقة الرشقية الدكتور عبد الرمحن املديرس .ومن البحرين

شارك وفد علامئي رأسه الشيخ البارز أمحد العصفور ،فيام كان الوزير الكويتي السابق عبد

اهلادي الصالح والوجيه كاظم عبد احلسني عىل رأس وفد كويتي.

الصفار يف تكرمي خوجة :التواصل يقطع الطريق أمام
(((
املتصيدين يف املاء العكر

«سعيد الباحص»

كرم الشيخ حسن الصفار عرب احتفالية مجعت لفي ًفا من أبرز املثقفني واملفكرين من
ّ

داخل اململكة وخارجها الشيخ عبداملقصود خوجة عضو مؤسسة الفكر العريب وصاحب

أشهر منتدى ثقايف باململكة .بدأ التكريم بكلمة للشيخ حسن الصفار أكد فيها أن هذا
التكريم جاء لشخصية وطنية كبرية خدمت الفكر والثقافة بكل تنوعاهتا عرب إثنينيته

مشريا إىل أن التواصل بني أطياف الوطن وتعدداته الفكرية وتنوعاته
عىل مدى  25عا ًما
ً
يكرس مبدأ املشرتكات ويقطع الطريق أمام املتصيدين يف املياه العكرة ،وأضاف« :إننا

بحاجة لرؤية تتجاوز املايض وتأخذ بنا للمستقبل» .بدوره أكد الشيخ عبد املقصود

خوجة يف كلمته «أننا نعيش زمن التقارب بني الثقافات واالديان وعلينا تفهم متغريات

العرص» داع ًيا إىل استلهام النموذج األورويب يف جتاوز النزاعات الدينية والدموية.

((( جريدة عكاظ .العدد  2462الصادر بتاريخ  6ربيع األول 1429ﻫ الموافق  14مارس 2008م.

الصفار يحمل أصحاب اإلرهاب الفكري مسؤولية عدم
(((
التقارب داخل األمة

«منري النمر»

دعا الشيخ حسن الصفار إىل رضورة وأد «اإلرهاب الفكري» الذي جيرد العقل

ربا أن االنفتاح وظيفة رشعية تنبع من الذات
املسلم سمة االنفتاح عىل اآلخر ،معت ً

املسلمة.

وأشار يف ندوة أقيمت مساء أمس األول إىل وجوب حماسبة الذين يقفون ضد حتقق

وحدة املسلمني أو ضد الفكر املنفتح.

وتطرق الصفار يف الندوة التي حرضها مثقفون من حمافظة القطيف وخارجها يف

«منتدى العوامية» إىل ثالثة حماور وصفها بـ «األساسية» ،منها أن االنفتاح هو األصل يف
النفس البرشية ،وأن العقل يدعو إىل جتسيد هذه العناوين ألهنا تبني النفس عىل الصالح

كام يستفيد منها الوطن والعقيدة ،متطر ًقا إىل أن املناخ اهلادئ الذي تسوده أجواء االنفتاح

بقوله« :يمكن لإلنسان أن يقدم ما يعتقد به يف األجواء اهلادئة التي تبتعد عن التشنجات،
((( جريدة الرياض .العدد  14531الصادر بتاريخ  29رييع األول 1429ﻫ الموافق  6أبريل 2008م.
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الصفار يحمل أصحاب اإلرهاب الفكري مسؤولية عدم التقارب داخل األمة

فالبيئة التي تعيش يف سالم ووئام تنتج التنوع والتعايش ،وهو عكس اخلصام والقطيعة

التي تعزز االنقسام واحلقد».

وعىل رغم قرص حمارضة الصفار الذي فضل فتح املجال للمداخالت ،إال أنه محل

أصحاب «اإلرهاب الفكري» مسؤولية عدم التقارب داخل األمة اإلسالمية التي تعيش

ظرو ًفا صعبة ،وقال« :إن عرفنا أن أمتنا اإلسالمية تعيش خماطر حتدق هبا كاالنقسامات
الطائفية وإثارة الفتن والقتل ندرك أن الوحدة رضورة للجميع».

ربا أن
وأضاف «إن التطرف مرفوض ،إذ ال يصح أن يامرس اإلرهاب الفكري» معت ً

هذا خروج عن حدود القيم التي أمر هبا الدين ،وعرف ما يقصده باإلرهاب الفكري،
وهو التشكيك يف دين ومذهب اآلخر .إىل ذلك احتفل حضور املنتدى بإصدارات شهدهتا

أخريا ،منها اجلزء األول من كتاب «الرياض» للباحث األكاديمي أسعد
الساحة الثقافية ً
النمر الذي محل عنوان «العقل واجلسد» ،إذ اعترب احلضور أن طباعة الصحيفة له تنم عن

وعي كبري يف اختيار الكتب التي تطبع عىل نفقتها منتظرين جزءه الثاين الذي سيصدر

قري ًبا عن الصحيفة ،كام استعرضوا «وجه املرايا» وهو شعر للشاعر سعود الفرج ،ورواية
«اهلارب» التي طبعتها دار االنتشار العريب يف بريوت ،إضافة لذلك تكريم الناشط
االجتامعي جعفر الثويمر.

الشيخ الصفار يناقش املمانعة للنقد الذاتي على الصعيد
(((
الثقايف واالجتماعي

استضاف املنتدى الشهري الثقايف الذي يعقد يف منزل املهندس حسن مرزوق النخيل

بالرياض سامحة الشيخ حسن الصفار وذلك مساء الثالثاء  24ربيع األول 1429ﻫ

املوافق  6ابريل  ،2008متحد ًثا حول «النقد الذايت بني الفرد واملجتمع» وأدار الندوة
املهندس حسن مرزوق ،وحرض الندوة نخبة متنوعة من مثقفني وإعالميني وأكاديميني.

من بينهم الدكتور عثامن بن عبد العزيز املنيع عضو جملس هيئة حقوق اإلنسان،

والدكتور عبد اخلالق عبد احلي عضو جملس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ،والدكتور

عيل املستنري واألديب حسني عيل حسني ،واألستاذ حممد بن صالح الصالح ،والدكتور
السيد عيل احلاجي األستاذ يف كلية الرتبية بجامعة امللك سعود بالرياض ،الدكتور

جراح) ،الدكتور رزق ال ّله عسريي استشاري أطفال يف
حسن مطري (استشاري ّ

املستشفى العسكري بالرياض ،الدكتور سهل اهلاجوج طبيب يف مستشفى امللك فيصل
التخصيص بالرياض ،الدكتور عيل الشيخ حممد عيل العمري طبيب يف مستشفى احلرس

((( موقع الشيخ الصفار www.saffar.org
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الوطني بالرياض.

َ
وء َع َملِهِ فَ َرآهُ
بدأ الشيخ الصفار حديثه منطل ًقا من قوله تعاىل{ :أ َف َم ْن ُز ّي َن هَ ُل ُس ُ
ِ
َح َس ًنا}[سورة فاطر ،اآلية.]8:

بعد ذلك أعطى سامحة الشيخ حسن الصفار ملحة خمترصة عن معنى اآلية وقال

إن كل إنسان معرض أن يصدر منه اخلطأ وذلك إما بسبب اجلهل ،أو بسبب الغفلة ،أو
بسبب دوافع األهواء والشهوات ،وهذا أمر طبيعي ،لكن غري الطبيعي أن ينظر اإلنسان

إىل عمله السيئ عىل أنه حسن ،فقد يكون العمل حينام ينظر إليه اإلنسان بموضوعية

وجترد واضح السوء ،لك َّن هناك ظرو ًفا وأسبا ًبا جتعل اإلنسان ينظر نظرة غري موضوعية

فال يرى السوء يف عمله ،بل يرى أن ذلك العمل حسن.

كبريا عىل مايمكن تسميته
وأشار سامحته يف حديثه إىل أن هذه اآلية تنطبق انطبا ًقا ً

باملامنعة من النقد الذايت.

بعد ذلك حتدث املحارض عن املجتمعات املتقدمة وآلية النقد عندهم ،وقال يف

معرض احلديث عنهم بأهنم يراجعون أفكارهم وممارساهتم عىل خمتلف الصعد ،وذكر
أن هناك عىل املستوى السيايس مؤسسات يف تلك املجتمعات عملها قائم عىل املراجعة
واملناقشة واملراقبة ،وذكر مثالاً لذلك الربملانات ،والقضاء املستقل ،واإلعالم احلر ،وقال
إن كل ذلك من أجل أن تتاح الفرصة لتسليط األضواء عىل اخلطأ ولتصحيح اخلطأ.

وأضاف الشيخ الصفار :يف كل املؤسسات اآلن يف العامل سواء االقتصادية أو

الرشكات أواجلامعات ورش عمل ومؤمترات ومنهجية للمحاسبة وللمراجعة ،حتى

حتولت يف بعض املجتمعات إىل عادة دارجة ،حيث أغلب املؤسسات تضع صندو ًقا
للمقرتحات والشكاوي وللمالحظات ،ويف املجتمعات املتقدمة أصبحت مسألة
املراجعة والنقد مسألة طبيعية ،لكن يف املجتمعات التي ال تسري يف طريق التقدم فإن

هناك ممانعة للنقد.
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وحول نظرة املسلمني للنقد قال :إننا كمسلمني نتلو آيات يف القرآن الكريم مفادها

َّ َّ ْ َ لأَ َ َّ َ ٌ ُّ لاَّ
ُ ُ َْ
ّ
السوءِ إ ِ َما َرح َِم َر يِب
الرتبية عىل النقد كقوله تعاىلَ { :و َما أبَ ّ ِرئ نف يِس إِن انلفس مارة ِب
ُ ُ َ َْ
َ ُ ُّ َ ْ ُ
إ َّن َر ّب َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ِيم}[سورة يوسف ،اآلية ،]53:وكقوله تعاىل{ :فال ت َزكوا أنف َسك ْم ه َو أعل ُم
ِ يِ
َّ
ب ِ َم ِن اتق}[سورة النجم ،اآلية ،]32:وآيات كثرية يف القرآن ،وكذلك أصل عملية االستغفار

من الذنب وكأن ال ّله يريد من اإلنسان املسلم أن جيعل نفسه دائماً أمام املرآة إلمكان
وجود خطأ أو ذنب عنده .واالستغفار ليست جمرد لفظة يقوهلا اإلنسان ،وإنام هي قناعة

يف داخل اإلنسان ،مفادها أن حياته وترصفاته معرضة للخطأ ،وأن عليه استدراك ذلك

اخلطأ.

ومع وجود مثل هذه املفاهيم يف اإلسالم ،إال أن اإلنسان املسلم الذي يؤمن نظر ًّيا بأنه

معرض للخطأ ،وأن عليه أن يعرض نفسه للمراجعة واملساءلة .لكن عمل ًّيا لو تناقشت

معه حول عقيدة يعتقدها ،أو فكرة يرتئيها ،أو سلوك يسلكه ،أو هنج يسري عليه ،لكان من

الصعوبة بمكان أن تقنعه بأنه عىل خطأ ،وكأنه يعتقد العصمة يف نفسه .فلذلك جتد ممانعة
للنقد عىل خمتلف املستويات ،سواء الديني منها أو السيايس أو الثقايف أو غري ذلك.

ومما ذكره فضيلته من املامنعة عىل املستوى الديني قوله :إن كل عامل من علامء الدين

وكل فقيه من الفقهاء نظر ًّيا يقول بأن باب االجتهاد مفتوح ،واإلنسان جيتهد وقد يصيب

وقد خيطئ ،واملصيب له أجران واملخطئ له أجر واحد ،لكن حينام تأيت عىل املستوى
العميل جتد هناك تشب ًثا باآلراء ،وهناك ممانعة من النقد وإعادة النظر ،وكأن هناك عصمة

هلذه اآلراء.

وقال سامحته :إن حالة املامنعة من النقد إذا استحكمت يف جمتمع فإهنا تعزز وجود

قادرا عىل
األخطاء ،ومتنع من التصحيح والتطلع نحو األفضل ،وال جتعل املجتمع ً

مواجهة التحديات والصدمات.

ومن اجلوانب التي ركّز عليها الصفار وقال إن النقد فيها أكثر حساسية هو جانب

508

الشيخ الصفار يناقش الممانعة للنقد الذاتي ...

الرتاث ومما ذكره حول هذه النقطة قوله« :إنه ليس املطلوب منا أن نتجاهل هذا الرتاث

صحيحا أن نجد أنفسنا
ففيه الكثري من نقاط القوة وفيه الكثري مما يستفاد منه ،لكن ليس
ً
أسارى لكل ما يف هذا الرتاث علينا أن نغربل هذا الرتاث ،ونرى جانب الصحة واخلطأ

فيه».

وقال بالنص« :عدد كبري من مشاكل األمة يف تصوري ٍ
آت من التشبث بكل ما يف
ّ

الرتاث عىل خمتلف الصعد ،ولو أن األمة استطاعت أن تعالج هذه املشكلة مع تراثها

بموضوعية وتفكر ،بتعقل وجرأة ،الستطاعت أن تتجاوز الكثري من اإلشكاالت
واملشكالت .ومن مظاهر هذه املشكالت ما نراه يف عالقة األمة بني مذاهبها وطوائفها،

هذه العالقات التي أصبحت يف بعض جوانبها متشنجة ومتوترة إنام هلا جذور يف الرتاث،

فهناك نقول ونصوص وقضايا تارخيية هي التي تؤصل وتعزز مثل هذه التوجهات ،ومثل
هذه املواقف ،ينبغي أن تكون هناك وقفة شجاعة .وقال إنه يعتقد أننا يف هذا العرص ومع
هذه التحديات الكبرية التي تواجهنا إذا مل نمتلك اجلرأة لكي نغربل تراثنا فإننا نحكم عىل
أنفسنا باملزيد من التخلف واملزيد من التدهور.

واملصلحون عىل الصعيد الفكري والثقايف عانوا وال زالوا يعانون الكثري يف ساحة

وأفكارا جريئة ،وألهنم يامرسون عملية النقد ،وافرتض
األمة ،ألهنم يطرحون آراء
ً
مشريا إىل أن املجتمع ارتفع
سامحته أن تكون املراهنة عىل ارتفاع مستوى وعي الناس،
ً
انفتاحا عامل ًيا ،وما عاد اإلنسان
مستوى الوعي فيه ،والناس أصبحوا متعلمني ،وأن هناك
ً

كام كان يف املايض يقبل بتجميد عقله ،ويعتقد أن ما يسمعه من ذلك الشيخ أو ذلك
العامل هو حق مطلق .فكان الناس يف جمتمعاتنا ساب ًقا يقولون (قلدها عامل واطلع منها
سامل) لكن الناس اآلن يفرتض أهنم جتاوزوا هذه املرحلة ،وال يصح هبم أن يكونوا آل ًبا

كثريا من الواعني واملثقفني يبخلون بأصواهتم يف معركة
عىل املصلحني .لكن املؤسف أن ً
التجديد واإلصالح ،فيسلمون املصلحني واملجددين لثورة العوام ،ويتخلون عنهم،
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وبالتايل اخلسارة لن تكون عىل أشخاص املصلحني ،وإنام ستكون عىل األمة بشكل عام،

وعىل مستقبل اإلسالم».

وتفاعل اجلمهور مع حمارضة الشيخ الصفار ،مما نتج عن ذلك الكثري من األسئلة

واملداخالت ،وكانت إجابات سامحته وافية ،ويف هناية اللقاء قام املحاور بتقديم الشكر
لسامحة الشيخ الصفار عىل جتشمه عناء السفر ،وعىل حمارضته القيمة التي غلبت عليها

الشفافية واجلرأة يف الطرح.

ال�شيخ ال�صفار في منتدى الو�سطية

العامل الواعي يكون أ ًبا لكل أفراد املجتمع مبختلف
(((
توجهاتهم

بحضور متنوع شارك فيه كل من الشيخ يوسف املهدي والشيخ حسني صويلح

واألستاذ مريزا اخلويلدي وضمن فعاليات أسبوعه الثاين استضاف «منتدى الوسطية» يف
مدينة صفوى سامحة الشيخ/حسن الصفار يف ندوة بعنوان «دور عامل الدين يف املجتمع

املعارص» ،وذلك يوم االثنني ليلة الثالثاء 1429/4/1ﻫ.

قام الشيخ الصفار خالل ما يقارب األربعني دقيقة بتقديم ورقته التي بني من خالهلا

حاجة املجتمع إىل نزعة العرصنة و التجدد يف النخب ذات التأثري االجتامعي سواء كانت
عىل صعيد السلطة أو الثقافة أو الدين تواز ًيا مع الرضورة التي حيتّمها التطور املستمر

حيمل النخب ـ وعىل رأسها
يف رشائح املجتمع املعارص .فاالنفتاح الذي يعيشه املجتمع ّ
الدينية ـ مسؤولية الضابط الذي ال بد أن يعي متطلبات عرصه ،فالدور واألدوات

((( جريدة البالد .الثالثاء  1ربيع اآلخر 1429ﻫ.
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التقليدية مل تعد متامشية مع متطلبات الواقع املعيش .كام طالب سامحته املجتمع بتويل
مسؤوليته يف ممارسة النقد للمظاهر التي ال يراها ذات طابع إجيايب أو عرصي يف عامل

الدين ،و إخراجه من ديكوريته ـ ان وجدت يف البعض ـ ليتخذ موقعه املناسب يف الريادة

االجتامعية.

العرصنة من وجهة نظر الشيخ الصفار تفرض عىل النخبة الدينية االنسياب يف أبعاد

ثالثة للقيام بالدور الفاعل واملطلوب:

ف�أولاً  :البناء المعرفي والأخالقي

حتدث الشيخ الصفار عن أولوية البناء املعريف واألخالقي يف دور عامل الدين يف

املجتمع ،فعالمَ اليوم يعج باألفكار وأنامط الثقافات ،فال بد من إنتاج فكري ثقايف حيصن
املجتمع من التأثريات السلبية للعوملة الثقافية اإلعالمية .ويشجع عىل اإلبداع وتقدم

املعرفة ،ويكبح مجاح طوفان التوجيهات املادية إلثارة الغرائز والشهوات.

ثان ًيا :الدور الأبوي

فمجمعاتنا املتدينة هي بحاجة إىل حواضن متألها بالعطف واحلنان األبوي ـ

احلقيقي ـ وليس من خالل الوصاية والأَ رس اللذين ربام يكون هلام طابع تنفريي أكثر

من حاضني .فعامل الدين جيب أن يتسع صدره ،ويفيض عطفه عىل كل أبناء املجتمع

بمختلف توجهاهتم كام كانت سرية النبي Aواألئمة.

ثال ًثا :ا�ستثمار قوة التاثير

فالنخب الدينية ذات تأثري مبارش يف املجتمع باعتبارها أكثر النخب التصا ًقا وتواصلاً

بعامة الناس ،ولذا عليهم استثامر قوة تأثريهم باستنهاض املجتمع يف مواجهة التحديات
و األخطار املعارصة بتجاوزهم اجلزئية إىل الطرفية يف التصدي لتلك التحديات واختاذ

دور ريادي لسد اخللل الواقع و حتمل املسؤولية لالرتقاء باملجتمع.

وعىل عجالة لرتك املجال ألسئلة احلضور و مداخالهتم قام سامحته برسد بقية املحاور
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التي متثلت يف آليات وأدوات التغيري التي ينبغي للنخبة الدينية األخذ هبا ،وهي:


املواكبة املعرفية.



روح املسؤولية.



احلالة املؤسساتية.

وختم سامحتة الورقة بالدور املطلوب من املجتمع للموازنة مع الدور املطلوب من

النخبة الدينية من خالل:



التحفيز وعدم القناعة بالدور التقليدي لعامل الدين.
الدعم واملؤازرة.

ال�شيخ ال�صفار في مجل�س ال�شيخ ح�سين الخليفة:

االعتداء على اآلخر املختلف بعيد عن روح اإلسالم ،وأخالقه

(((

دعا سامحة الشيخ حسن الصفار إىل الوقوف عند أهم صفة من صفات النبيA
َّ

َ

ُ

َ َ ُ
َ
يم} وأن نقرأ هذه الصفة قراءة واعية ،وأن نسقطها عىل
وهيِ{ :إَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

واقعنا وعىل تعاملنا مع بعضنا ومع اآلخرين.

كان ذلك يف الكلمة التي ألقاها سامحة الشيخ الصفار يف احلفل املقام بمناسبة ذكرى

مولد النبي Aيف جملس الشيخ حسني اخلليفة بالدمام وذلك يوم اخلميس ليلة اجلمعة

1429/3/19ﻫ.

جاء يف كلمة سامحته :إن ال ّله سبحانه وتعاىل حتدث يف القرآن الكريم عن صفة هي
َّ

َ

ُ

َ َ ُ
َ
يم} ،وإن كان له صفات كثرية ،بل
واحدة من أهم صفات النبيِ{ :إَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

إن صفاته كلها هي الفضل واخلري ،لكن يبدو للمتأمل أن هلذه الصفة خصوصية متميزة

مما دعى ال ّله سبحانه إلبرازها يف كتابه الكريم ،وج ْعلها عنوانًا لشخصيته.

((( ألقيت المحاضرة في مجلس الشيخ حسين الخليفة بالدمام يوم الخميس 19ربيع األول 1429ﻫ
الموافق  27مارس 2008م .تغطية عبدالباري الدخيل.
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وأضاف سامحته :إن ال ّله مل يصف رسوله بالعلم ،وال بالشجاعة ،والقوة وال أي

صفة من الصفات التي هي متحققة فيه بأعىل درجاهتا ،بل ذكر هذه الصفة ،وهذا يدل
َّ

َ

ُ

َ َ ُ
َ
يم}،
عىل صدارة وأمهية هذه الصفة عىل بقية الصفات ،قال تعاىلِ{:إَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

وذلك ألن اإلنسان إذا امتلك خمتلف صفات الفضل ،لكنه افتقد األخالق فال قيمة لكل

صفاته ،لو كان أعلم العلامء ،وأشجع الشجعان ،وأثرى األثرياء ،وأمجل املوجودين ،ولو

كان يمتلك أي صفة متر بالذهن لكنه ال يمتلك مكارم األخالق فإن كل صفاته تلك ال
قيمة هلا عند ال ّله وعند الناس.

وتساءل سامحته :ماذا تصنع بأعلم العلامء إذا كان ييسء لك؟ وال حيرتمك ،أو ييسء

التعامل معك ويتعاىل عليك ،أو يصب جام غضبه عليك ألقل القليل؟ ماذا تفعل مع

أشجع الشجعان إذا كان معتد ًيا ظا ًملا ال يراعي حقوق اآلخرين؟ وهكذا جيري الكالم يف

باقي الصفات ،وهلذا ورد عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eكلمة حكيمة ما أروعها
«رب عزيز أذله خلقه ،وذليل أعزه خلقه»
من كلمة وكل كالمه Eرائع وحكيم ،قالّ :

عزيزا فهو يمتلك املقومات التي جتعله
رب شخص يفرتض فيه أن يكون ً
وهذا يعنيّ :
عزيزا ،لكن عندما ختذله أخالقه فإنه يصبح ذليلاً  ،واآلخر الذي ال يمتلك مقومات
ً
العزة واملكانة ،لكنه بتسامي أخالقه وعظمتها تكون له عزة ومكانة.

وقال سامحته :إن األخالق هلا أولوية وهي يف الصدارة بالنسبة لباقي الصفات

وامللكات التي يمكن أن يتحىل هبا اإلنسان ،من هنا نفهم جيدً ا معنى قول رسول
ال ّله« :Aأكمل املؤمنني إيامنًا أحسنهم أخال ًقا» ،ومرة سأل أصحابه :أتدرون أيكم أقرب

جملسا يوم القيامة أحسنكم أخال ًقا.
مني موق ًفا يوم القيامة؟ قال :أقربكم مني ً

ثم حتدث سامحة الشيخ الصفار عن النبي Aكقدوة وكقيمة عليا يف مكارم األخالق
َ

ُ

َّ َ َ ُ
َ
خمص ًصا حديثه عن تعامل الرسول
يم}ِّ ،
كام وصفه ال ّله سبحانهِ{:إَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

مع املخالفني له واملختلفني معه ،معللاً ذلك بأن :الفخر أن حتسن التعامل مع املخالفني
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لك ،أما املوافقون لك واملتفقون معك فإنك وبشكل طبيعي تنساق للتعامل احلسن
معهم ،وال فخر يف ذلك ،وإنام الفخر مستوى التعامل مع املختلف معك ،فهذا هو

املقياس واالمتحان ،وهنا يتضح هل األخالق التي عندك سجية دائمة أم هي مستعارة؟
وأضاف سامحته :السؤال املهم :كيف تتعامل مع املختلف معك ،سواء املختلف

معك يف الدين أو املذهب أو التيار أو املصلحة؟ هل تفشل يف هذا االمتحان كام الكثري

من الناس ولألسف الشديد.

ثم دعا الشيخ الصفار املؤمنني ليقتدوا بسرية رسول ال ّله Aالذي يقدم للبرشية كافة

وليس للمسلني فقط املثل األعىل ،والقدوة احلسنة عىل هذا الصعيد ،فقد حاربه بعض

قومه وناوؤه وآذوه ،لكنه كان ملتز ًما معهم بأعىل درجات األخالق وحسن املعاملة،

كثريا،
كان لرسول ال ّله Aهيودي يؤذيه ،ويضع القاذورات أمام داره ،وظل يفعل هذا ً

ورسول ال ّله Aيتحمل أذاه ،ولكن هذا اليهودي توقف عن فعل هذه األشياء أليام،

فسأل عنه الرسول Aأصحابه :ما جلارنا؟ فأخربوه أنه مريض ،فذهب الرسول ليزوره
َّ َ
يف بيته .إن لنا يف رسول ال ّله أسوة حسنة ،وهذا الترصف مصداق لقوله تعاىلِ{ :إَونك
ََ ُ ُ َ
يم} ..فجاره مل يكن مسلماً  ..بل كان خمال ًفا وباإلضافة إىل ذلك كان يؤذيه..
لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

ومع ذلك مل يرد الرسول Aعىل اإلساءة إال باإلحسان..

هذه هي أخالق اإلسالم ،رسول ال ّله مل يرض من أحد أصحابه أن يقول كلمة فيها

فحش عىل إنسان كافر ،ففي الرواية الواردة يف السرية النبوية ،أن النبي سخط عىل أحد

أصحابه املجاهدين ،ألنه تلفظ بكالم جارح ألحد املرشكني ،ر ًدا عىل استهزائه برسول

ال ّله .وذلك يف الطريق إىل بدر أوىل معارك اإلسالم الفاصلة ،لقي املسلمون رجلاً من
ربا ،فقال له الناس :سلم عىل رسول
األعراب ،فسألوه عن الناس فلم جيدوا عنده خ ً

ال ّله ،Aقال :أوفيكم رسول ال ّله؟ قالوا :نعم ،فس ّلم عليه ،ثم قال :إن كنت رسول ال ّله

فأخربين عام يف بطن ناقتي هذه.
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عيل فأنا أخربك عن
قال له سلمة بن سالمة بن وقش :ال تسأل رسول ال ّله ،وأقبل ّ

ذلك ،نزوت عليها ،ففي بطنها منك سخلة ،فقال رسول ال ّله« :مه ،أفحشت عىل الرجل،

ثم أعرض عن سلمة»(((.

ثم انتقل سامحة الشيخ الصفار للحديث عن املخالفني من داخل املجتمع ،قال:

من املعلوم أن املجتمع اإلسالمي كان فيه من خيالف رسول ال ّله ،Aومن أطلق عليهم
القرآن مصطلح (املنافقني) وهم الذين كانوا يتظاهرون باإلسالم ويف أعامق نفوسهم غري

معتقدين به وال خملصني له ،هؤالء كانوا يربكون حركة الرسالة وكانوا يؤذون رسول

ال ّله Aبشكل متكرر ،بل حاولوا اغتياله واهتموه يف نزاهته« ،جاء يف صحيح مسلم
عن جابر بن عبدال ّله قال :أتى رجل رسول ال ّله Aباجلعرانة ،منرصفه من حنني .ويف

ثوب بالل فضة .ورسول ال ّله Aيقبض منها ،يعطي الناس .فقال يا حممد اعدل!! قال:
وخرست إن مل أكن ُ
اعدل».
بت
ُ
«ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل؟ لقد ِخ ُ
فقال عمر بن اخلطاب :دعني يا رسول ال ّله فأقتل هذا املنافق.

فقال« :معاذ ال ّله أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب.(((»..

وجاء عن أيب سعيد اخلدري قال :بعث عيل بن أيب طالب إىل رسول ال ّله ،Aمن

اليمن ،بذهيبة يف أديم مقروظ .فقسمها بني أربعة نفر ،فقال رجل من أصحابه :كنا نحن

أحق هبذا من هؤالء .قال :فبلغ ذلك النبي Aفقال« :أال تأمنوين؟ وأنا أمني من يف السامء،
صباحا ومسا ًء» قال :فقام رجل غائر العينني .مرشف الوجنتني .ناشز
يأتيني خرب السامء
ً
اجلبهة .كث اللحية .حملوق الرأس .مشمر اإلزار .فقال :يا رسول ال ّله اتق ال ّله .فقال:

«ويلك أولست أحق أهل األرض أن يتقي ال ّله» قال :ثم وىل الرجل .فقال خالد بن
الوليد :يا رسول ال ّله أال أرضب عنقه؟ فقال« :ال .لعله أن يكون يصيل» .قال خالد :وكم

((( السيرة النبوية البن هشام .ج ،2ص.446
((( صحيح مسلم .ص ،531حديث .1063
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من ٍّ
مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه .فقال رسول ال ّله« :إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب
الناس ،وال أشق بطوهنم»(((.

وجاء يف السرية النبوية أن رسول ال ّله Aقال ألصحابه قبل غزوة بدر :إين قد عرفت

كرها ،ال حاجة هلم بقتالنا،
أن رجالاً من بني هاشم وغريهم قد أخرجوا ـ مع املرشكني ـ ً
فمن لقي منكم أحدً ا من بني هاشم فال يقتله ،ومن لقي أبا البخرتي بن هشام بن احلارث

بن أسد فال يقتله ،ومن لقي العباس بن عبداملطلب ،عم رسول ال ّله Aفال يقتله ،فإنه
مستكرها.
إنام ُأخرج
ً

فقال أبو حذيفة بن عتبة وهو من املسلمني املهاجرين ،ملا بلغه قول رسول ال ّلهA

ذلك :أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشريتنا ،ونرتك العباس ،وال ّله لئن لقيته ألحلمنَّه
السيف!!

قال :فبلغت رسول ال ّله ،Aفقال لعمر بن اخلطاب :يا أبا حفص أ ُيرضب وجه عم

رسول ال ّله بالسيف؟

فقال عمر :يا رسول ال ّله ،دعني فألرضب عنقه ـ أي أبا حذيفة ـ بالسيف ،فوال ّله

يمس أبوحذيفة بأي أذى.
لقد نافق((( .فرفض رسول ال ّله Aذلك ،ومل يسمح بأن ّ
وجاء يف سنن الرتمذي عن عبدال ّله بن مسعود قالُ :أيت رسول ال ّله Aبامل فقسمه
فانتهيت إىل رجلني جالسني ومها يقوالن :وال ّله ما أراد حممد بقسمته التي قسمها وجه

ال ّله وال الدار اآلخرة ،فتثبت حني سمعتهام فأتيت رسول ال ّله Aوأخربته ،فامحر وجهه
وقال :دعني عنك فقد ُأوذي موسى بأكثر من هذا فصرب(((.
رغم ذلك فإنه Aمل يتخذ أي إجراء عقايب ضد أحد منهم ،إذ مل يسجن أو جيلد أو

((( صحيح البخاري .ج ،3ص ،107حديث .4351
((( تاريخ اإلسالم .ج ،2ص.120
((( سنن الترمذي ج ،5ص ،370حديث .3986
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يعاقب أحدً ا منهم ،بل وأوىص حذيفة بن اليامن أال يكشف أسامء املنافقني الذين أرادوا
اغتياله بعد أن أخربه بأسامئهم يوم العقبة .ومل يتخذ أي إجراء إلسقاطهم وحمارصهتم

اجتامع ًّيا ،حيث مل يمنعهم من دخول املسجد أو الدخول عليه يف جملسه ،ومل يمنعهم
العطاء من بيت املال ،ومل يمنعهم من اخلروج معه يف املعارك والغزوات.

كان حيسن إىل هؤالء املخالفني ،والقصة املشهورة عن رأس املنافقني عبد ال ّله بن

ل: يا رسول ال ّله إنه بلغني
ُأيب ،تقول الرواية :ملا بلغ ابنه ما كان من أمر أبيه أتى رسول فقا 
أنك تريد قتل عبد ال ّله بن ُأيب فيام بلغك عنه ،فإن كنت فاعلاً فمرين به ،فأنا أمحل إليك
رأسه ،فوال ّله لقد علمت اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مني ،إين أخشى أن تأمر
به غريي فيقتله فال تدعني أنظر إىل قاتل عبد ال ّله بن ُأيب يميش يف الناس ،فأقتله فأقتل

مؤمنًا بكافر فأدخل النار ،فقال رسول ال ّله:A «بل نرتفق به ونحسن صحبته ما بقي
معنا»((( ،هبذه األخالق الرفيعة ،والسرية الطيبة نال رسول ال ّله Aهذا الوسام الرباين
َّ

َ

ُ

َ َ ُ
َ
يم}.
{ِإَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

ولالستفادة من سرية رسول ال ّله Aيف الواقع املعارص تطرق سامحة الشيخ الصفار

إىل موضوع تعامل بعض املسلمني اليوم مع املختلف معهم ،واملخالف هلم ،وكيف أنه

بعيد كل البعد عن منهج اإلسالم وسرية الرسول ،Aبل وأظهرت اإلسالم بأنه دموي
عنفي ،وهذا واضح يف التعامل مع غري املسلمني ومع املسلمني املختلفني يف املذهب فهو
بعيد عن روح اإلسالم ،وأخالقه ،وفيه خمالفة واضحة ملنطق العقل وحقوق اإلنسان،

وتكون اإلساءات املتبادلة بني األطراف.

وتساءل سامحته عن التوجهات والتيارات املوجودة داخل كل مذهب ،التي قد

ختتلف اآلراء فيه ،وقد تتباين االجتهادات ،كيف يتعامل الناس فيام بينهم إذا اختلفت

مدارسهم ،واجتهاداهتم ومرجعياهتم؟
((( السيرة النبوية البن هشام .ج ،3ص.761
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فقال :لألسف الشديد يف بعض األحيان تنتهك احلقوق ،واحلرمات ،كل ذلك

بسبب اختالف يف الرأي ،فالبعض جييز لنفسه ملجرد االختالف يف الرأي أن يتعدى عىل
العامل اآلخر ويسقط شخصيته ،ويتهمه بالضالل والبدعة ،وكأن الذي حيدث ليس رأ ًّيا

مقابل رأي ،وأن املطلوب يف هذا املقام هو الرد العلمي ،واملناقشة اجلادة املحرتمة.

لألسف الشديد البعض اليوم يتهم اآلخر بأن آراءه بدع ،فهل يملك أي أحد القطع

بأنه رأيه هو احلق املحض؟ وأن رأي اآلخر ضالل وبدعة؟ كيف تقطع هبذا واألمر ال

يتعدى كونه آراء ظنية اجتهادية؟

وإذا قبلنا أن االختالف يف الرأي مصداق لالبتداع ،فهذا يعني أن نقبل ممن خيالفونا

يف املذهب إذا اهتمونا بأننا مبتدعة ،هذا ال جيوز فأنت عامل وهو عامل ،وأنت لك رأي وهو

له رأيه ،وعىل فرض أنك أصبت وأن رأيه بدعة ،فام هو املوقف الرشعي من ذلك؟

رسول ال ّله Aيرشح لنا ذلك وينري لنا الطريق ،يقول« :إذا ظهرت البدع فعىل العامل

أن يظهر علمه» هذا يعني أن عىل العامل أن يعطي رأيه ويوضح أدلته وبراهينه ،وليس عىل
العامل أن يظهر شتمه ،ويسقط اآلخرين ،فهذا خالف ألمر ال ّله وأمر رسول ال ّله.

وختم الشيخ الصفار كلمته بالدعوة للوقوف عند أهم صفة من صفات النبيA

َّ َ َ َ ُ ُ َ
يم} وأن نقرأ هذه الصفة قراءة واعية ،وأن نسقطها عىل
وهي {ِإَونك لعىل خل ٍق ع ِظ ٍ

واقعنا وعىل تعاملنا مع بعضنا ومع اآلخرين ،فهذا هو االحتفال الصحيح وليس املظاهر،

فاملظاهر وإن كانت مطلوبة إال أننا مطالبون بالعمل باجلوهر ،فاالحتفاء الصحيح برسول

ال ّله Aال يكون إال باالقتداء به وبسريته العطرة.

الصفار يطلق مبادرة غري مسبوقة الحتواء الشباب
(((
املهمشني
 البطالة والتعبئة الطائفية واحتقار رجال الدين
وتجاهل رجال الأعمال كانت محاور �أثارها ال�شباب.
 �أكثر من  70بالمئة من المجموعة ال�شبابية المعنية
عاطلون عن العمل.

أطلق الشيخ حسن الصفار بادرة غري مسبوقة الحتواء الشباب املهمشني الذين

حتملهم بعض األوساط مسؤولية العديد من الظواهر السلبية عىل صعيد األمن االجتامعي

يف حمافظة القطيف.

ويف لقاء عقد بإحدى مزارع القطيف مساء االثنني 2008/4/14م وحرضه ما

يقرب من  100شاب ممثلني عن جمموعات شبابية تضم مئات من الشباب من راكبي
حوارا شفا ًفا حول أبرز مهومهم وسبل معاجلة
الدراجات النارية فتح الشيخ الصفار
ً

مشاكلهم.

الصفار خاطب الشباب يف كلمته بأهنم عصب هذا املجتمع وأن مكاهنم الطبيعي أن

مصدرا لتلك املشاكل.
يكونوا جز ًءا من احلل ملشاكل املنطقة ال
ً

((( شبكة راصد اإلخبارية  .إعداد :مصطفى الشعلة ،نشر بتاريخ 2008/4/16م.
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وحتمل العديد من األوساط هذه الفئة املهمشة مسؤولية اإلزعاج واملضايقات من

خالل إقامة حلقات «التفحيط» ومضايقة األهايل بتسيري جمموعات الدراجات النارية يف

األحياء.

إىل جانب حتميل العديد منهم مسؤولية الرسقات وإطالق األعرية النارية يف

املناسبات العامة.

محل بعض الشباب مسؤولية الوضع القائم عىل عدة جهات ،منها
من جهتهم ّ

احلكومة ورجال الدين وأصحاب رؤوس األموال وبعض الدعاة املتشددين الذين

السنة يف القطيف مزيدً ا من التطرف.
يلقنون الشباب ُّ

فعىل صعيد احلكومة اشتكى الشباب من جتاهل الدولة هلم متا ًما وتركهم طعمة

للبطالة والفقر والفراغ ما يدفع الرتكاب األعامل التخريبية واالنحرافات بنظرهم.

فيام اشتكوا باملقابل من احتقار بعض رجال الدين هلم حتى عند دخوهلم للصالة يف

املساجد نتيجة ظهروهم بقصة شعر جديدة أو لباس مغاير للسائد.

وافرا من املسؤولية عىل رجال األعامل يف املنطقة «ألهنم مل يفعلوا ما
كام ألقوا قس ًطا ً

يكفي» الستيعاب واستثامر الطاقات الشبابية.

أما عىل صعيد التشنج الطائفي يف حمافظة القطيف فقد محل الشباب مسؤولية ذلك

السنية «الذين يلقنون الشباب مزيدً ا من التطرف».
لبعض الدعاة املتشددين يف املناطق ُّ

مستدلني عىل ذلك باالستهداف الطائفي املستمر لسيارات املارة يف تلك املناطق مما

يؤدي لردود فعل معاكسة.

حلول مقترحة

وضمن إطار احللول اقرتح الشباب عىل الشيخ الصفار أن يصار إىل التواصل مع

أئمة اجلامعة السنة للرتكيز عىل مبدأ التعايش املشرتك ونبذ الفرقة والتأجيج الطائفي.
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إىل جانب تفعيل اللقاءات الشبابية بني شباب السنة والشيعة يف القطيف.

وللقضاء عىل ظاهرة إطالق النار يف املناسبات العامة اقرتحوا بأن جيري تأسيس

رشطة اجتامعية من أبناء املنطقة مدعومة من الدولة ملنع هذه الظاهرةعن طريق التوعية

واإلرشاد بالتعاون مع اجلهات املختصة.

خصوصا وأن أكثر من  70باملئة
هذا إىل جانب املطلب األهم واملتعلق بالتوظيف
ً

من هذه املجموعة عاطلون عن العمل.

وتعد مبادرة الصفار هذه األوىل من نوعها التي تقف فيها شخصية دينية بارزة إىل

جانب جمموعة شبابية تعاين حسب وصفها من التهميش واإلقصاء االجتامعي.

وهتدف املبادرة إىل جتسري اهلوة بني هذه الفئة الشبابية وحميطها االجتامعي من خالل

استيعاهبا يف جماالت العمل الوظيفي واملشاركة االجتامعية اإلجيابية.

الشيخ الصفار :اجلشي ورفاقه اشتغلوا بقضية «التنمية
(((
السياسية» والواجب تكرميهم

وسط حضور أديب وثقايف من علامء وشعراء ومثقفني من خمتلف مناطق اململكة

والبحرين أقيم يف القطيف يف حسينية السنان حفل تأبني للشاعر عبدال ّله اجليش (أبو

قطيف) بمناسبة مرور أربعني يو ًما عىل وفاته ،وذلك مساء يوم األربعاء ليلة اخلميس
17ربيع اآلخر1429ﻫ املوافق 2008/4/23م وقد شارك سامحة الشيخ الصفار بكلمة
جاءت بعنوان( :اجليش مناضلاً ) حتدث فيها سامحته عن األبعاد واجلوانب الكثرية التي
يف حياة اجليش ،والتي حتتاج إىل دراسة وتأمل ألخذ الدروس والعرب.

وعدّ د سامحة الشيخ األبعاد التي يمكن احلديث عنها وهي :البعد األديب ،فهو رمحه

ال ّله قمة يف األدب والشعر ،وقد حتدث عنه الشعراء وقوموا شعره وأعطوه شي ًئا من حقه،
والبعد اإلنساين األخالقي حيث كان نبيلاً يف أخالقه ،وقد حتدث رفاقه عن بعض ما

عايشوه معه من صفاته النبيلة.

((( أقيم الحفل في حسينية السنان بالقطيف مساء يوم األربعاء  17ربيع اآلخر 1429ﻫ الموافق  23أبريل
2008م.
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الجانب الن�ضالي

وعن اجلانب النضايل قال سامحة الشيخ الصفار :فقيدنا كان مناضلاً وطن ًّيا ،سلك

هذا الطريق الذي يتهيبه كثريون ،إن أكثر الناس ال جيدون أنفسهم معنيني بالشأن العام،

إما ألهنم ال يمتلكون الوعي بام حييط هبم ،أو ألهنم يرون أنفسهم أقل من االهتامم بالشأن
العام الذي له شيوخه األبخص به ،وإما ألن االهتامم بالشأن العام يكلف تضحيات،
ويتطلب دفع ثمن باهظ ال قبل هلم بأدائه وتقديمه ،ولذلك سادت ثقافة يف جمتمعاتنا

العربية واإلسالمية تنفر من االهتامم بالشأن العام ،بل قد يصل األمر إىل أن يعترب مثل
اجلرم أو العيب.

وأوضح سامحته أن هذه الثقافة نجد آثارها يف كلامت بعض العلامء واألدباء كرد

فعل للظروف السياسية العصيبة التي عاشتها األمة يف عصورها الطويلة البعيدة ،نجد

عا ًملا وإما ًما كالشيخ حممد عبده رمحة ال ّله عليه يقول :أعوذ بال ّله من السياسية ومن لفظ
السياسة ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس.

�أنيميا �سيا�سية

مستشهدً ا سامحته بام ذكره الدكتور حممد جابر األنصاري يف كتابه (العرب والسياسة

أين اخللل) صفحة ،7حيث يقول الدكتور« :عىل الرغم من التألق الروحي والعقيل
والعمراين للحضارة العربية واإلسالمية ،فإن تارخيها السيايس ظل أضعف عنارصها

عىل اإلطالق ،وأشدها عتمة.

فهي حضارة مجيلة ورائعة لكنها ظلت تعاين غال ًبا من «فقر دم سيايس» ومن «أنيميا

سياسية» من حيث الواقع العميل عىل صعيد التطبيق والنظم واملامرسة ،وذلك منذ التأزم

املبكر للخالقة الراشدة ،إىل ..اإلجهاض السيايس املريع ملرشوعات "النهوض" العريب،

يف هذا العرص».
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االهتمام بال�ش�أن العام

وأضاف سامحة الشيخ :إن املتجرأين عىل سلوك طريق النضال الوطني السيايس قلة

يف كل جمتمع من جمتمعاتنا العربية واإلسالمية وعىل تفاوت من بلد إىل آخر.

فقيدنا الغايل كان من تلك القلة يف هذا الوطن ،ويف هذه املنطقة ،رأى نفسه معن ًّيا

بالشأن العام ،إذ ال يوجد وطن من األوطان خيلو واقعه السيايس من بعض الثغرات

ونقاط الضعف ،ليست هناك سلطة تدعي الكامل يف سياساهتا ،وال يمكن أن ُيدّ عى

عزيزا كريماً يتمتع
هلا ذلك ،وكل جمتمع من املجتمعات له تطلعاته حتى حييى يف وطنه ً
بخريات وطنه ،ومن أجل معاجلة ثغرات الواقع السيايس ،ومن أجل تلمس الطريق

إىل حتقيق التطلعات عند أبناء أي وطن ال بد من مناضلني سياسيني ،مناضلني ينرشون
ٍ
شخص
الوعي السيايس يف أوساط الناس ،حضارتنا غنية باألدب ،وألننا يف مقام تكريم

هو يف طليعة أدباء عرصه ،ال نستطيع أن نغض من جانب األدب ،ولكن اإلنسان قد يرى
أن االهتامم باألدب يف حياتنا العربية ،قد يكون عىل حساب بقية جوانبها ،أو لنقل أكثر
من االهتامم ببقية اجلوانب.

فقيدنا رأى نفسه معن ًّيا بالشأن العام يف وطنه ،وو ّطن نفسه عىل أن يسلك هذا الطريق،

مثريا للتطلعات التي
ً
متلمسا نواقص الواقع السيايس ،مطال ًبا بإصالحها وسدّ ثغراهتاً ،
تريد أن يعيش الوطن يف أفضل وضع ،وأن يعيش املواطنون متمتعني بحقوق املواطنة،

سلك هذا الطريق ووطن نفسه عىل دفع الثمن ،ومن يقرأ سريته وحياته وإن كانت هذه
األمور ال تكتب مع األسف الشديد ،حتى يف سريته الذاتية تكون اإلشارة إىل هذه املحطة

املهمة يف حياته إشارة خجولة وعابرة ،لقد كان يف السجن معتقلاً لسنوات ،وحتمل فيها

ما حتمل ،وقد عاش يف الغربة ثال ًثا وعرشين سنة ،وعانى آالم الغربة وفراق الوطن،
ضمن نضاله السيايس.
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رد االعتبار للمنا�ضلين الوطنيين

وعن املطلوب عمله ونحن نعيش تكريم هذه الشخصية قال الشيخ الصفار:

األمر األول :ال بد من إعادة االعتبار للمناضلني الوطنيني يف جمتمعنا وبالدنا ،تلك

حقبة قد مضت ،والوطن اآلن يعيش وض ًعا جديدً ا ،الذين ناضلوا يف املايض خدموا
الوطن بنضاهلم ،قد تكون هناك أخطاء يف جتربتهم ،وهذا أمر طبيعي يف كل جتربة برشية،
ولكنهم هم الذين شقوا الطريق أمام التطلعات هلذا الشعب وهلذا الوطن ،وأسهموا يف

حتفيز املسؤولني يف الوطن وحتفيز أبنائه ملعاجلة الثغرات ونقاط الضعف ،ال ينبغي أن

يبقى احلديث عن حقبة ماضية قبل ثالثة عقود أو أربعة عقود من الزمن حما ًطا باهليبة

واخلوف ،إهنا صفحة من صفحات تارخينا الوطني ينبغي أن ننفض عنها الغبار ،وأن
نتحدث عنها برصاحة وجالء ،ويمكننا أن نعترب التكريم الذي حصل لفقيدنا الغايل
كرمه يعرف تارخيه ويعرف دوره
يف مهرجان اجلنادرية إشارة عىل هذا الصعيد ،إن من َّ
الوطني ،وإنه كرم لكل هذه األبعاد يف حياته ،وإن كان األدب هو العنوان البارز.

كتابة تاريخ الن�ضال

األمر الثاين :ينبغي بعث تاريخ تلك احلركة الوطنية النضالية بمختلف فصائلها،

وال يزال بعض أبناء تلك احلركات الوطنية النضالية واحلمد للهّ موجو ًدا عىل قيد احلياة،

إن من حق األجيال عليهم أن يكتبوا جتربتهم وتارخيهم ،ويمكنهم اآلن أن ينظروا إىل
تلك التجربة بموضوعية ،فيتحدثون عن نقاط القوة وعن موارد الضعف ،لتستفيد منها
األجيال الالحقة الصاعدة ،وهنا ال بد من اإلشادة بفقيد القطيف النبيل السيد عىل السيد

باقر العوامي رمحة اللهّ عليه ،فقد علمت أنه كتب مذكراته ،وكتب تاريخ احلركة الوطنية يف
هذه املنطقة وكتابه يقع يف جزأين كبريين ،يف أكثر من ستامئة صفحة ،مثل هذه املذكرات

ينبغي أن تنرش ،وأن يعرف الناس واقع حياهتم يف املايض ،حتى يروا مدى التغري والتطور

الذي حصل يف هذا الوطن.
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التنمية ال�سيا�سية

األمر الثالث :ينبغي أن يواصل املجتمع مسرية التنمية السياسية ،ففي املجتمع

فقهاء وعلامء وشعراء وأدباء ورجال أعامل ،لكن الوطن بحاجة ملن هيتم بالشأن العام،
ويمتلك الوعي واملستوى السيايس ،فإن الدولة والوطن يف حاجة إىل عنارص ذات كفاءة،

مصطلحا إىل جانب
وهذا ال يتم إال باالهتامم واملامرسة ،التنمية السياسية أصبحت اليوم
ً
التنمية االقتصادية والتنمية العلمية وتعني :اهتامم الناس بواقعهم السيايس وفاعليتهم

يف ذلك الوضع ،وبحمد ال ّله وطننا اآلن يعيش انفراجات ،ويعيش حالة متقدمة عىل
العقود املاضية ،هامش احلرية قد اتسع ،بل تكونت بعض القنوات التي يمكن للمواطنني

من خالهلا أن يتحدثوا عن مشاكلهم وعن تطلعاهتم ،صحيح أن الناس يتوقعون األكثر
ولكنها البداية ،وهذه البداية حتتاج إىل تفاعل من الناس حتى تتسع رقعة الوعي السيايس

وحتى تتواصل مسرية التنمية السياسية.

خدمة ال�ش�أن العام

وطالب سامحة الشيخ مجيع املواطنني دخول العهد اجلديد حيث يتجاوزون الصدام

والفوىض واخلالفات واالنشقاقات الداخلية ،ليكون هناك انفتاح وتعاون بني السلطات

وبني النخب السياسية يف املجتمع من أجل خدمة الوطن وخدمة الشأن العام ،أوطاننا يف
حاجة للتطوير والتغيري ،وهذا ما يقوله اجلميع حكام وحمكومون ،وهناك قوى خارجية

تريد أن تتدخل يف شؤوننا الداخلية بحجة الركود واجلمود السيايس ،وال بد من تفويت
الفرصة عليها بحراك ذايت داخيل ،يتمثل يف انفتاح السلطات عىل تطلعات الناس ،ويف

تعاون الناس مع توجهات السلطات االصالحية.

خامتًا كلمته بتأكيد دعوته بأن يستجيب من بقي من ذلك الرعيل هلذه الدعوة برفد

األجيال بذكرياهتم وجتارهبم.

الشيخ الصفار يستقبل جمموعة (قطيف فريندز)

(((

استقبل سامحة الشيخ حسن الصفار يف مكتبه مساء األحد (1429/5/20ﻫ

املوافق 2008/5/25م) جمموعة (قطيف فريندز) يقدمهم املرشف العام عىل اللجنة
السيد فاضل الشعلة ومسؤول العالقات األستاذ سعيد آل عمري ،واملخرج األستاذ

موسى جعفر آل اثنيان.

هذه الزيارة تأيت عىل خلفية فوز فيلم (بقايا طعام) بمسابقة األفالم الروائية يف

(مسابقة أفالم السعودية) ،التي نظمتها مجعية الثقافة والفنون بالدمام ونادي املنطقة
الرشقية األديب ،وحصوله عىل النخلة الذهبية.

وباجلائزة األوىل ألفضل فيلم متكامل يف ملتقى األفالم القصرية األول باألحساء
واملن َّظم من ِق َبل جلنة الفنون املرسحية التابعة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
التي امتدَّ ْت ما بني 9ـ1429/5/14ﻫ.
وحتقيقه جائزة أفضل فيلم خليجي روائي يف مهرجان (أفالم من اإلمارات) يف

أبوظبي يف 2008م.

((( عبدالباري أحمد الدخيل.
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شاكرا هلم هذه املجهودات ومباركًا هلم اإلنجازات
وقد بدأ سامحة الشيخ حديثه
ً

ربا عن سعاته لتميزهم ونجاحهم.
راج ًّيا من ال ّله سبحانه هلم التطور ودوام التوفيق ،مع ً

ودعا سامحته باالهتامم باجلانب الفني ،الذي اعتربه :أف ًقا رح ًبا لتفجري الطاقات

والكفاءات وأنه جمال خلدمة القيم واملبادئ التي يؤمن هبا املجتمع ومن أجل خدمة

قضاياه.

(رب ارجعون) وفلم (بقايا
وأشاد سامحته باألفالم التي أنتجتها املجموعة ،كفلم ِّ

طعام) ،التي تستثري يف اإلنسان قيم اخلري وتدفعه نحو الفضيلة وحتذره من االنحرافات.

ودعا الشيخ الصفار املجموعة الغتنام فرصة التواجد يف الوسط الفني ملد جسور

التعارف والتواصل مع رشائح املجتمع املحيل واإلقليمي والعاملي ،من أجل عكس

صورة مرشقة ومرشفة عن املجتمع.

وختم سامحة الشيخ كلمته بدعوة املجموعة للتفكري اجلدي يف مأسسة نشاطهم

ضمن مرشوع وطني طموح.

ثم حتدث مسؤول العالقات األستاذ سعيد آل عمري مقد ًما شكره لسامحة الشيخ

الصفار لدعمه املتواصل للمجموعة.

مؤكدً ا أن :هذا ليس مستغر ًبا من سامحة الشيخ الصفار ملا نعرفه عنه من تشجيع

لكل النشاطات.

وقال :نريد من هذه الزيارة يا سامحة الشيخ أن نقدم شي ًئا من الوفاء لسامحتكم ملا

تقدمونه من رعاية ،سائلني ال ّله سبحانه أن يرعاكم وحيفظم.

هذا وقد حرض من املجموعة كل من :مراد أبو السعود ،وفايز اخلنيزي ،وصادق آل

عفرييت ،وموسى إبراهيم آل اثنيان (كاتب قصة فلم بقايا طعام) ،وأمحد اجلارودي.

جدير بالذكر أن فلم (بقايا طعام) قد عرض يف مكتب سامحة الشيخ الصفار إبان

زيارة الشيخ عبداملقصود خوجة ومرافقيه وقد حاز عىل إعجاهبم.

الشيخ الصفار يف حفل توقيع اتفاق صندوق املئوية :على
(((
أبنائنا أن يتطلعوا ليكونوا رجال أعمال

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف احلفل الذي أقيم مساء يوم الثالثاء

(1429/5/22ﻫ املوافق 2008/5/27م) يف مقر نادي الرتجي يف القطيف لتوقيع
اتفاقية فرع صندوق املئوية ،حيث مثل أهايل حمافظة القطيف األستاذ سلامن اجليش ومثل
الصندوق مدير عام صندوق املئوية األستاذ هشام طاشكندي.

وجاء يف كلمة سامحة الشيخ الصفار التي ألقاها نيابة عن الداعمني للمرشوع :هذا

املرشوع هو أحد املشاريع التي ينبغي أن نراهن عليها من أجل أن نرتقي بمجتمعنا إىل

مستوى املجتمعات الفاعلة.

وقد بدأ سامحته احلديث بالرتحيب بمدير عام صندوق املئوية األستاذ هشام

طاشكندي الذي يرصف الكثري من وقته وجهده من أجل خدمة الوطن واملواطن منطل ًقا

من هذا املرشوع الفاعل.

ثم حتدث عن أهم حتديني يواجهان املجتمع اليوم ،ومها التحدي القيمي ،والتحدي

((( عبدالباري أحمد الدخيل.
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املعييش (االقتصادي).

وقال سامحته عن التحدي القيمي :نلحظ يف جمتمعنا املحافظ صدور بعض املشاكل

األخالقية التي حتول بعضها لألسف الشديد إىل ظواهر ختيف املجتمع وتقلق راحته،
هذه الظواهر هلا أسباب ،ومن أهم أسباهبا الفراغ الذي يعيشه الشباب والبطالة التي

يعاين منها أبناء املجتمع.

وأضاف سامحته :املواعظ رغم أمهيتها إال أهنا ال تكفي ملحاربة هذه املشاكل،

والتذمر يف املجالس ال حيل املشكلة ،ال بد من معاجلة اجلذور املؤسسة هلذه الظواهر،

وإشعال األمل يف نفوس األبناء.

وعن التحدي املعييش (االقتصادي) قال سامحته :هذا التحدي الذي يطال قوت

اإلنسان ،ويعيش معه كل حلظاته ،وباخلصوص يف هذه األيام التي تشهد ارتفا ًعا يف
األسعار.

وأشار سامحة الشيخ إىل أن :الوظيفة ليست اخليار الوحيد واألفضل ،والتوجيهات

التي حيصل عليها الشباب نحو الوظيفة توجيهات خاطئة ،جيب أن تتغري خمرجات
التعليم ،علينا أن نوجه أبناءنا نحو تأسيس املصانع واملشاريع الكبرية فهي التي تصنع
املجتمع وتبعده عن الرتابة ،فكل العاملقة االقتصاديني اليوم بدؤوا بمشاريع صغرية لكن

طموحاهتم كانت كبرية ،ورؤاهم كانت عالية.

وطالب الشيخ الصفار رجال األعامل يف الوطن أن يشاركوا الشباب بتوجيههم

وعرض خرباهتم ليضيؤا هلم درب املستقبل.

وأشار سامحته إىل املحاوالت التي بذلت من أجل إنشاء هذا املرشوع حيث عقدت

أكثر من جلسة يف مناطق املحافظة لتوضيح املرشوع ،والتعرف إليه ،ولكنها لألسف
الشديد القت جتاو ًبا ضعي ًفا من قبل رجال األعامل واملهتمني.

وختم الشيخ الصفار كلمته بشكر األستاذ سلامن اجليش الذي «لوال مبادرته واهتاممه
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وتبنيه للفكرة ملا رأت النور يف منطقتنا اآلن ،وليس ذلك غري ًبا عليه وهو ابن ارسة خدمت

الوطن يف خمتلف املجاالت ،وهو من رجال األعامل الناشطني يف خدمة املجتمع فجزاه
ال ّله خري اجلزاء» ،كام متنى سامحته للمرشوع التقدم وأن يكون التفاعل معه أكرب.

جدير بالذكر أن مرشوع صندوق املئوية الذي يرفع شعار (برأسك مرشوع؟)

هو مؤسسة غري هادفة للربح أنشئت يف اململكة العربية السعودية بأمر ملكي يف تاريخ

(1425/5/20ﻫ) هبدف مساعدة الشباب السعوديني من الذكور واإلناث عىل حتقيق
استقالل اقتصادي من خالل إقامة مشاريع خاصة تكفل توظيف أنفسهم وغريهم من

املواطنني السعوديني.
وأهدافه:

1 .1املساعدة يف إجياد فرص عمل.

2 .2مساعدة االقتصاد املحيل عىل النمو من خالل إقامة مشاريع منتجة.

3 .3زيادة فرص نجاح املشاريع من خالل آلية التمويل والتدريب واإلرشاد.
4 .4تنمية ودعم األفكار اخلالّقة يف حميط األعامل.

إما خدماته الرئيسة فهي:

1 .1التمويل الكيل أو اجلزئي للمرشوع :حيث يقدم الصندوق ألصحاب املشاريع
قروضا حسنة ترتاوح بني  50ألف و 200ألف ريال سعودي ،يبدأ صاحب
ً
املرشوع وبعد حصوله عىل القرض الذي يسلم له حواالت مرصفية أو يف شيكات

مرصفية تقدم للمستفيد ومن خالل دفعات مالية حسب احتياج املرشوع يف
إجراءات تأسيس مرشوعه واحلصول عىل الرتاخيص الالزمة وتقدم اهليئة العامة
لالستثامر مجيع اخلدمات الالزمة للحصول عىل الرتاخيص ملشاريع الصندوق من

خالل مراكز اخلدمة الشاملة وتتعامل مع أصحاب املشاريع يف الصندوق كام لو

كبارا ،ويف هذه املرحلة يتم حتديد مرشد لكل مرشوع.
كانوا رجال أعامل ً
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2 .2خدمات اإلرشاد :ما يميز صندوق املئوية عن املشاريع املشاهبة هو تقديم الصندوق
خلدمات إرشادية لصاحب املرشوع متتد حتى ثالث سنوات من بداية املرشوع،

ومهام املرشد تفوق قيمة القرض أمهية ،فقد أثبتت الدراسات أن اإلرشاد يمثل

 70يف املائة من الدعم الذي يتلقاه صاحب املرشوع حتى ينجح مرشوعه يف حني
يمثل القرض  30يف املائة فقط ،ودور املرشد رغم أمهيته للمرشوع إال أنه بعيد
عن التعقيد ويركز عىل دعم صاحب املرشوع وتنمية قدراته ومهاراته وليس عىل

املرشوع بشكل مبارش.

3 .3تسهيل اإلجراءات احلكومية املختلفة :إذ حيصل صاحب املرشوع عىل التسهيالت
الالزمة للقيام بإجراءات التأسيس (سجل ،تراخيص..،إلخ) من خالل اتفاقية

التعاون املوقعة بني الصندوق وبني اهليئة العامة لالستثامر.

الشيخ الصفار يشارك يف املؤمتر اإلسالمي العاملي
(((
للحوار

بدعوة من األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة وعضو هيئة كبار

العلامء يف اململكة العربية السعودية معايل الدكتور عبدال ّله بن عبداملحسن الرتكي،

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار الذي انعقد يف

مكة املكرمة بتاريخ 1429/6/2-5/30ﻫ املوافق 2008/6/6-4م ،برعاية خادم
افتتح بكلمته املؤمتر ،كام
احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله بن عبدالعزيز آل سعود .الذي َ
شارك يف االفتتاح الرئيس اإليراين األسبق الشيخ عيل أكرب هاشمي رفسنجاين وألقى
كلمة حول أمهية احلوار داخل األمة ومع اخلارج.

وقد حرض املؤمتر ما يقرب من  500شخصية إسالمية من خمتلف أنحاء العامل،

يمثلون خمتلف املذاهب والتوجهات.

وقدمت الدعوة لعدد من املرجعيات والشخصيات الشيعية كمرجعية السيد

السيستاين ومرجعية السيد اخلامنئي ،ومرجعية السيد فضل ال ّله ،وسامحة السيد حسن
((( انعقد المؤتمر في مكة المكرمة في الفترة من  5/30ـ 1429/6/2ﻫ الموافق 2008/6/6-4م.
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نرص ال ّله األمني العامل حلزب ال ّله ،والرئيس اإليراين السابق السيد حممد خامتي ـ حسبام

ورد يف قائمة أسامء املشاركني.

وقد حرض مع الشيخ الرفسنجاين عدد من العلامء واملستشارين واإلعالميني .كام

شارك آية ال ّله الشيخ حممد عيل التسخريي األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني
املذهب اإلسالمية ،وقدم ورقة بحث ،وأدار اجللسة الثانية للمؤمتر ،وشارك الشيخ جواد

اخلاليص من العراق بورقة بحث يف اجللسة األوىل ،وحرض سامحة السيد عيل فضل ال ّله

ممثلاً لوالده ،ومن القطيف حرض املؤمتر الشيخ حممد عطية املقيم يف جدة ،والشيخ حممد
الصفار ،واألستاذ حممد رضا نرص ال ّله عضو جملس الشورى.

وعىل هامش املؤمتر كان لسامحة الشيخ حسن الصفار مشاركة إعالمية ضمن ندوة

حوارية عىل قناة اإلخبارية أذيعت يوم اخلميس 1مجادى اآلخرة 1429ﻫ ،الساعة 9:30

ليلة اجلمعة.

وكان له مشاركة أخرى عىل قناة  LBCاللبنانية مساء يوم األربعاء بعد نرشة األخبار

يف الساعة  12منتصف ليلة اخلميس ،إضافة إىل عدد من املقابالت والترصحيات

الصحفية.

وكان املؤمتر فرصة لعدد كبري من اللقاءات مع الشخصيات اإلسالمية املشاركة.

«ويف حديث تناول بعض ما دار يف مؤمتر مكة للحوار اإلسالمي العاملي أكد الشيخ

ترسبات املايض،
حسن موسى الصفار أن مد جسور التواصل خيار األمة الوحيد إلزالة ّ

مثن ًيا عىل مبادرة خادم احلرمني الرشيفني لعقد مؤمتر مكة ،الذي كشف عن وجود صورة

مشوشة لدى كل طرف من األطراف اإلسالمية عن اآلخر ،مما يؤكد أمهية ورضورة
ّ
التالقي واحلوار.

ُحمل اآلخرين
وعىل صعيد التعريف بالذات اجلمعية قال الصفار :إننا غال ًبا ما ن ّ

مسؤولية التعرف إلينا ،يف حني أن مسؤولية تعريف اآلخر باهلوية الذاتية هي مسؤولية
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ذاتية قبل أن تكون مسؤولية ملقاة عىل الطرف اآلخر.

وأشار إىل أن احلوار ُيمثل حلاًّ أساس ًيا جتاه الواقع الذي تعيشه املذاهب اإلسالمية

من حالة القطيعة وعدم وضوح صورة الطرف املخالف ،مبينًا استنكاره حلالة الرصاع
خيار يرض اجلميع ،وقد كانت التجارب السابقة خري دليل عىل سوء
والصدام مؤكدً ا أهنا ٌ

هذا اخليار.

وبالنسبة ملن يستعجل النتائج يؤكد الشيخ الص ّفار هلم بأن القطيعة والتعبئة املضادة

املتبادلة ألكثر من ( )14قرنًا من الزمن ليس من السهل إزالتها بني عشية وضحاها ،إهنا

بحاجة لبذل اجلهد املك ّثف حتى تتق ّلص شي ًئا فشي ًئا ،مؤكدً ا أن األحداث والوقائع التي
جتري تؤكد أن آثار احلقب املاضية ال زالت شديدة ،وسترتك مضاعفات سلبية كبرية إذا
مل تتجه األمة باجتاه احلوار والتالقي لتوضيح الصورة لألطراف األخرى.
ٍ
باستنكار وستوضع أمامه العراقيل ،مؤكدً ا
ونوه إىل أن هذا التوجه بطبيعته س ُيواجه
َّ

أن البيان الذي أصدره ( )22من املشايخ يف اململكة هو نموذج من نامذج املواجهة السلبية

جتاه هذا التوجه اإلجيايب ،مؤكدً ا أن األمل معقو ٌد عىل إرادة املجتمعني واملتحاورين ،بأن
يصمدوا أمام خمتلف الضغوطات ،وأن ُيثبتوا لألمة التزامهم هبذا املنهج ،وانه السبيل
الوحيد إلنقاذ األمة وإعطائها الصورة املرشقة للعامل»(((.

((( جريدة الرياض .العدد  ،14596الصادر بتاريخ  6جمادى اآلخرة 1429ﻫ ،الموافق  10يوليو
2008م.

السيد الشريازي وموقفه من احلراك الفكري والسياسي

(((

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف جملس التأبني الذي نظمته احلسينية احليدرية

يف سيهات بمحافظة القطيف مساء الثالثاء 1429/6/6ﻫ تأبينًا للفقيه الراحل آية ال ّله
السيد حممد رضا الشريازي ،وذلك بمشاركة عدد من أبرز علامء الدين ووجهاء املنطقة،

وحشد من املؤمنني.

وقد تناول الشيخ الصفار يف الكلمة الضافية التي ألقاها سرية الفقيد الشريازي

االجتامعية والفكرية والتي عايشها عن قرب طيلة أكثر من ثالثة عقود من الزمن.

ورأى سامحته :أن سرية الراحل جسدت سرية أجداده األئمة األطهار Bيف التعامل

مع الرأي اآلخر.

مضي ًفا بأن السيد الشريازي كان حيرتم آراء خمالفيه ويتعاطى معهم بانفتاح اجتامعي

ال يشوبه التحفظ« ،ألنه كان يؤمن بحرية الرأي واالختالف وهذا ما جعله يكتسب

االحرتام والتقدير من قبل اجلميع».

((( كلمة ألقيت في تأبين السيد محمد رضا الشيرازي في مجلس التأبين الذي نظمته الحسينية الحيدرية
في سيهات يوم الثالثاء 1429/6/6ﻫ.
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وهذا نص الكلمة:

حينام نجتمع لنؤبن رجلاً من رجال العلم والفضيلة والتقوى ،فإن جملس التأبني ال

ينبغي أن يقترص عىل مشاعر احلزن واألسى ،وإن كان من حق هذه املشاعر أن تعرب عن

وحافزا لالقتداء وللتأيس
ذاهتا ،لكننا إىل جانب ذلك ينبغي أن نجعل جملس التأبني داف ًعا
ً
بمكارم أخالق هذا الفقيد الغايل.

تنطوي شخصية الفقيد آية ال ّله السيد حممد رضا الشريازي (رضوان ال ّله تعاىل عليه)

عىل الكثري من الفضائل ،واملكارم ،واألبعاد التي تستحق الوقوف والتأمل ،ألخذ دروس

التأيس واالقتداء ،ولكنني سأقترص يف هذا اللقاء عىل احلديث عن جانب واحد.

ذلك اجلانب هو موقفه من احلراك الفكري والسيايس يف الساحة اإلسالمية.

كان �صاحب ر�أي وانتماء

عاش السيد الراحل يف مرحلة كانت الساحة فيها تتموج باألحداث ،وتتصارع فيها

التيارات ،وتتعدد فيها االنتامءات ،ومل يكن يف موقع املتفرج عىل الساحة ،فهو صاحب
رأي ،ورشيك يف صناعة واقع النهضة والصحوة التي تعيشها املنطقة اإلسالمية ،كام أنه

جزء من تيار يعترب من أهم التيارات املؤثرة والفاعلة يف الساحة اإلسالمية يف هذا العرص،

فأبوه اإلمام الشريازي الراحل (رضوان ال ّله تعاىل عليه) صاحب مدرسة ،ومؤسس

تيار ،وقائد هنضة فكرية وسياسية غطت بقاع مناطق كثرية ،وأنجبت تالمذة وعاملقة هلم
دورهم يف العمل الفكري والسيايس واالجتامعي يف هذا العرص ،إ ًذا السيد الراحل مل يكن

متيزا يف موقعه
يف موقع املتفرج ،وال كان بعيدً ا عن هذا احلراك ،لكننا نستطيع أن نجد ً
تأس واقتداء.
وموقفه ،هذا التميز ينبغي تسليط األضواء عليه ليكون حمل ٍّ

التعاطي مع الأفكار

سأحتدث عن هذا اجلانب من خالل نقطتني:
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النقطة األوىل :التعاطي الفكري ،من الطبيعي أن األمة وخاصة حينام تكون يف

مرحلة هنوض ،ويف حالة حراك ،تتعدد يف ساحتها اآلراء واألفكار ،وذلك ألن طبيعة
احلراك والنهوض ينتج حالة من تعدد اآلراء واألساليب والربامج ،وهذه حالة طبيعية،

لكننا نجد أن هناك لونني من التعاطي الفكري ،األول يأخذ طابع احلدية ،وآخر يأخذ

طابع احلكمة واللني.

من حق كل إنسان أن يكون له رأي ،ومن حق كل جهة أن يكون هلا فكر ،ومن حق

اجلميع أن يطرح فكره ،وأن يبرش برأيه ،البعض لديه توجس من تعدد األفكار وتغايرها،

ولذلك يتمنى لو أن الساحة تنقاد لفكر واحد ،ورأي واحد ،وتوجه واحد ،لكن هذا
املطلب غري ممكن لسببني:

اً
أول :إن من طبيعة املجتمع البرشي أن حتصل فيه حالة من التعدد يف اآلراء واألفكار،

كام أن طبيعة الفكر اإلسالمي ،وما أعطى من جمال لالجتهاد ،ينتج تعدد اآلراء ،فبام أن
حق االجتهاد موجود ،وهناك رشعية لالختالف يف الرأي ،فمن الطبيعي أن تتعدد اآلراء
واألفكار ،قسم من الناس يزعجهم ذلك ،لذا نجدهم يرفضون طرح رأي آخر ،أو فكرة

أخرى ،ويربرون للرفض واالنزعاج ،بأن وجود رأي آخر يثري ويسبب عدم ارتياح،

حيث تصبح ساحتنا جمالاً لألخذ والرد ،فهذا يطرح رأيا وذاك يرد عليه ،هذا يوافق وذاك

خيالف ،نقول هلؤالء املتخوفني :وماذا يف ذلك؟ ليطرح الرأي ،وليوافق وخيالف من شاء،
ملاذا اخلوف من وجود آراء متنوعة ومتعددة ،هذا ال خوف فيه ،إنام اخلوف من سوء إدارة

الرصاع الفكري والثقايف يف املجتمع ،أما تعدد اآلراء واألفكار فهو أمر طبيعي ال يمكن

منعه.

صحيحا أن هييمن رأي أو
صحيحا أن يمنع الرأي اآلخر ،وليس
ثانيا :ليس
ً
ً
ً
فكر واحد عىل الساحة فيحتكرها ،فهذا خالف حق االجتهاد ،وخالف إثراء املعرفة
والعلم ،فإن تعدد اآلراء هو الذي يثري الساحة ،من قال أن هذا الرأي السائد هو الرأي
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الصحيح؟ إذا مل يفسح املجال لآلراء األخرى فقد يسود الساحة يف وقت ما رأي ليس

هو األصح واألصوب ،إ ًذا فمن الطبيعي أن تتعدد اآلراء واألفكار ،والسؤال هنا :كيف

يكون التعاطي مع هذا التعدد؟

طريق التعامل مع الآراء المختلفة

الطريقة األوىل :بعض الناس إذا كان له رأي أو فكرة فإنه يطرحها بحدية وبقوة،

بطريقة خيون هبا الرأي اآلخر ،ويرفع منها أي احتامل لصوابه ،ويسلبه حقه يف الطرح،

صحيحا.
ويعبئ الساحة وحيرضها ضده ،هذا طرح حاد ،وليس سليماً وال
ً
الطريقة الثانية :هي الطرح احلكيم ،وذلك بطرح الرأي من خالل الدليل والربهان،
وحماولة إقناع اآلخرين ،ومناقشة الرأي اآلخر وتبيني ثغراته ،وهذا أمر جيد من أجل أن

أي رأي من اآلراء.
تتبني نقاط الضعف يف ِّ

نحن نجد هذين اللونني بوضوح يف ساحة التعاطي الفكري ،وأعتقد أن الفارق

يكمن يف طبيعة املوقف من احلالة الفكرية ،البعض من الناس يتعامل مع فكرته من
خالل مسؤولية التبليغ ،إذ يرى أنه مسؤول عن تبليغ هذه الفكرة التي يعتقد أهنا حق،

وهذا أمر طبيعي ،فالذي يرى أن فكرته صحيحة ،ورأيه حق ،يتحمل مسؤولية تبليغ

َ لَىَ
لاَّ بْ لاَ ُ
ع َّ
الر ُسو ِل إ ِ الَ غ
هذا الرأي لآلخرين ،ولكن التبليغ له حدود ،يقول تعاىل{ :ما
ال ْ ُمب ُ
ني}[سورة النور ،اآلية ]54 :هذا حدود عمله ،املطلوب من صاحب الرأي أن يبلغ رأيه
ِ

بال ًغا مبينًا ،بمعنى أن جيتهد يف توضيح رأيه وإقناع اآلخرين به ،هذا هو املطلوب وليس
ت َعلَيْهم ُ َ ْ
نت ُم َذ ّك ٌِر * ل َّ ْس َ
أكثر من ذلك ،يقول تعاىل{ :فَ َذ ّك ِْر إ َّن َما أَ َ
ِ
ِ

ط ٍر}[سورة
بِمصي ِ

الغاشية ،اآليتان ،]22-21 :اإلنسان الذي يتعامل مع الفكر الذي يراه ح ًّقا من خالل مسؤولية
التبليغ يعرف حدوده ،أنا واجبي الرشعي أن أبني الفكرة ،وأسعى إلقناع اآلخرين هبا،
َّ
َ َ ُ ُ
صحيحا ،يقول تعاىل{ :ليْ َس َعليْك ه َداه ْم
إما فرضها عىل الناس فليس مطلو ًبا وال
ً
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َ

َّ هّ
الل َي ْهدِي َمن يَشاء}[سورة البقرة ،اآلية ]272 :وهنا يأيت نوع آخر من الطرح وهو
كن
َول ِ

توظيف الفكرة لالنتصار للذات ،ولتحصيل مكاسب هلا ،وهذا هو الفرق بني تعامل

األنبياء والرسل واألئمة ،وبني تعامل غريهم ،فاألنبياء والرسل واألئمة Bيطرحون
الفكرة من خالل حتمل مسؤولية التبليغ ،بينام بعض الناس تتحول الفكرة لدهيم إىل أداة
من أجل متكني الذات ،فالبعض حياول تثبيت الفكرة من أجل أن يربز ،وأن يكسب،
وحيصل عىل أتباع ،ويصل إىل مواقع من خالهلا ،هنا املسألة مل تعد مسؤولية تبليغ ،بل
حتولت إىل توظيف مصلحي للفكرة ،وهذا ما عرب عنه أئمتنا من أهل البيت Bبقوهلم:

ٌ
«ومستأكل بنا الناس».

وهذا جزء من رواية ،عن اإلمام الصادق Eقال«:الشيعة ثالثة :حمب واد ،فهو منا،

ومتزين بنا ،ونحن زين ملن تزين بنا ،ومستأكل بنا الناس ،ومن استأكل بنا افتقر»(((.

قسم يفتخر أنه ينتمي هلذه املدرسة ومن حقه أن يفتخر ،وقسم يوظف احلق والفكر

الصحيح من أجل أن حيصل عىل موقع ومكسب ،هذا استأكل واسرتزق بالفكرة.

أعتقد أن التباين الذي نراه يف كثري من األحيان ناشئ من هذا الفارق ،فاإلنسان من

حقه أن تكون له فكرته اخلاصة ،ويكون له توجهه اخلاص ،ومن حقه أن يبرش بفكرته
بْ َ ُ ْ

ألنه يراها حق ،لكن جيب أن تكون من خالل وظيفة األنبياء والرسل {الَالغ ال ُمب ُ
ني}،
ِ

حتى النبي Aعندما كان جيهد نفسه أكثر من الالزم يف التعاطي مع الدعوة والرسالة،

َ َ َ لنْ
َ َ ُْ َ
نز َا َعليْك الق ْرآن
فإن ال ّله سبحانه تعاىل خيرب نبيه أن هذا ليس املطلوب منه{ ،طه * ما أ
َ ْ
َ َ َّ َ َ ٌ َّ ْ َ َ َلاَّ َ ُ
كونُوا ُم ْؤ ِمن َ
ِني}
ل ِتشق}[سورة طه :اآليتان  ،]2-1ويف آية أخرى{ :لعلك باخِع نفسك أ ي

[سورة الشعراء :اآلية  ،]3هذه اآليات تعلمنا أن لكل منا حدو ًدا لطرح آرائه وأفكاره ،وهو
االجتهاد يف تبيني الفكرة ،فمن قبل كان هبا ،ومن رفض فله رأيه.

((( الخصال .ص.103

548

السيد الشيرازي وموقفه من الحراك الفكري والسياسي

الهدوء في طرح الأفكار

من أهم امليزات التي رأيتها يف الفقيد الراحل ،أنه كان يطرح آراءه هبدوء ،ولعل من

تابع حمارضاته يرى هذه امليزة واضحة ،حتى األفكار التي هي حمل خالف وجدل وإثارة،
نجده يتحدث حوهلا ،ولكن يف غاية اهلدوء ،وبموضوعية.

أتذكر أنني عام 1417ﻫ وفقت حلضور دروس السيد يف الكويت حيث كنت أذهب

أسبوع ًّيا عرص اجلمعة وأعود عرص األربعاء ،وكانت من الفرص اجلميلة التي أتيحت
يل للتزود من علمه وبحثه ،وكثري من األحيان كان حيصل حوار أو نقاش حول بعض
األفكار ،فوجدت أنه حيمل قناعة يعرب عنها بقوله :علينا أن نبني الرأي الذي نعتقد أنه
صحيح بالطريقة اللينة املرنة ،والباقي عىل ال ّله ،وهذا يوضح لنا أن السيد الراحل كان

صاحب رأي وله فكر ،وكان مقتن ًعا بآراء ،وكان يشعر بمسؤولية جتاه هذه اآلراء التي
يقتنع هبا ،وكان يطرحها لكن ضمن إطار مسؤولية التبليغ ،وأخالقيات األنبياء والرسل

ُ ْ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ للِهَّ ْ
ُ َ
وموا ِ َمث ىَن َوف َرادى
واألئمة Bمتمثلاً بقوله تعاىل{:قل إِنما أعِظكم بِواحِد ٍة أن تق
ُ َ َ َ َّ
ُ
كم ّمِن ِج َّن ٍة}[سورة سبأ ،اآلية ،]46 :تاركًا لآلخر أن يتفكر بينه وبني
ث َّم تتفك ُروا َما ب ِ َصا ِ
حب ِ

نفسه ،هل ما سمعه صواب أم خطأ؟.

التعاطي االجتماعي

أي إنسان أن
النقطة الثانية :التعاطي االجتامعي ،وقد أوضحنا قبل قليل أن من حق ِّ

يكون له رأي وموقف ،لكن ما هي الطريقة التي جيب أن أتبعها يف التعامل مع املختلف

معي يف الرأي واملوقف؟

ينقسم الناس يف هذه املسألة إىل قسمني:

القسم األول :يتشنجون جتاه من خيالفهم الرأي ،وكأنه أجرم حينام كان له رأي

آخر ،فيامرس ضده شتى أصناف اإلقصاء والتعدي ،يغتابه ويقاطعه ،ويسقط حقوقه،
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ويؤلب ضده.

القسم اآلخر :عكس ذلك ،إذ يتعامل مع اآلخر باالحرتام ،وبحفظ حقوق اإلسالم

واضحا يف كالم أهل البيت ،Bففي باب درجات اإليامن وحقائقه،
واإليامن ،وهذا نجده
ً

من كتاب بحار األنوار((( ،يروى أن خاد ًما لإلمام الصادق Eاسمه رساج قال :ذكر

قوم ،فقلت :جعلت فداك ،إنا نربأ منهم إهنم ال يقولون ما نقول ،فقال« :Eيتولونا وال
يقولون ما تقولون تربؤون منهم؟ قال :قلت نعم ،قال :Eفهو ذا عندنا ما ليس عندكم
فينبغي لنا أن نربأ منكم؟ قال :قلت :ال جعلت فداك ،قال :وهو ذا عند ال ّله ما ليس

عندنا؟ أفرتاه أطرحنا؟ قال :قلت :ال وال ّله جعلت فداك ،ما نفعل ،قال :فتولوهم وال

تربؤوا منهم».

وعنه Eقال« :ما أنتم والرباءة يربأ بعضكم من بعض؟ إن املؤمنني بعضهم أفضل

من بعض ،وبعضهم أكثر صالة من بعض ،وبعضهم أنفذ بصرية من بعض وهي
الدرجات»(((.

املشكلة عند بعض األفراد تكمن يف تشنّجهم جتاه املخالفني هلم بآرائهم ،وفقيدنا

الغايل آية ال ّله السيد حممد رضا الشريازي كان عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث كان
حيرتم املختلفني معه يف الرأي ،كام كان حيرتم املوافقني له ،وكام أرشت ساب ًقا فهو كان
وتيارا ،وهناك
يف قلب األحداث والتموجات والرصاعات ،وكان والده يقود مدرسة
ً
رصاع بمختلف العناوين ،ولسنا اآلن يف جمال فتح تلك امللفات ،حيث الساحة جتاوزت

– ول ّله احلمد – الكثري من تلك املشكالت ،لكن السيد الراحل مع أنه ابن صاحب
املدرسة ،وهو يف موقعية التأثري والتوجيه والنفوذ ،ويف بعض األحيان كان يقود ساحات
العمل ،كام كان لعدة سنوات يف الكويت ،وبالتايل كان له جمال للتحرك والعمل أكثر

((( بحار األنوار .ج ،66ص ،161حديث.2
((( بحار األنوار .ج ،66ص ،168حديث.7
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مما لدى اآلخرين من بقية رواد هذه املدرسة ،الذين كانوا يعيشون يف مناطق أخرى،
لكن اجلميع يشهد له بتوازنه ،واعتداله ،وحكمته ،حيث إنه مل هياجم أو يقاطع أو يعبئ

ضد أحد ،وأتذكر كام يتذكر بعض من جلس معه ،ويكون احلديث عن بعض األمور

املناوئة لوالده (رمحة ال ّله عليه) وما كان حيصل له ،فكان يف غاية اهلدوء والتعقل ،وكان

يقول« :هذه مشاكل طبيعية وإن شاء ال ّله تنتهي ونتجاوزها» ،وهو ابن املرجع ،ويف قلب
املعاناة ،ويتحسس اآلالم املوجودة ،ولكنه عندما نلتقيه ويأخذنا احلامس فنخربه ببعض
األحداث ،ونتساءل :كيف يكون كذا؟ وملاذا حيدث ذاك؟.

وكان من املفرتض يف هذا الشخص أن جيدها فرصة لتعبئة األتباع املتحمسني ،فهذه

فرصة للتحشيد ،لكن السيد الراحل Dكان عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث يأيت له

املنفعلون واملتحمسون من أتباع مدرسة والده ،Dويبدون تأملهم لبعض األحداث،

ولبعض املامرسات املناوئة ،لكنه هيدئهم ،ويطلب منهم عدم القلق ،كان يقول :ال هتتموا،
فهذه املسائل تنتهي ،ثم يستدل عىل ذلك بروايات وقصص ،بعيدً ا عن أسلوب التعبئة

والتحشيد ،وهذا يشء مشهود له.

هذا األمر موقعه وموقفه من احلراك السيايس والفكري ،جيب أن نتدبره ونتأمل فيه،

فنحن نرى اآلن أن أكثر املشكالت التي عارصها Dوعارصناها ذهبت وانتهت ،وحينام
جيلس أحدنا ليقرأ تفاصيل املرحلة املاضية ،جيد أن اجلميع حيب هذا السيد اجلليل،D

ويعشقه ويرتحم عليه ،وذلك ألنه مل يسئ إىل أحد.

ق�صة وعبرة

أتذكر أن أحد اخلطباء الكبار جاء إىل الكويت ،وكان له موقف سلبي من والده

اإلمام الشريازي ،Dفقال السيد الراحل جلامعته :قوموا نذهب لزيارته ،فقال بعضهم:
سيدنا كيف تذهب له؟ هذا من املناوئني لوالدكم ،قال كذا وعمل كذا!! فقال السيد:D

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

551

ال بأس إنه من خدام أهل البيت ،Bولعل له رأ ًّيا ،ولعله مشتبه فيام يفعل ،دعونا نذهب

لزيارته قربة ل ّله تعاىل ،وأرص أن يذهب ،وبالفعل ذهب رمحه ال ّله لزيارة اخلطيب ،وقد
رأيت اخلطيب فيام بعد ،فسألته :هل زارك فالن؟ ،فقال :وال ّله لقد أخجلني بتواضعه،
وهبرين بعلمه ،مل أكن أتصور أن الرجل هبذا املستوى من العلم واملعرفة ،وهبذا اخللق

العظيم ،وأشاد به يف أكثر من جملس.

وسؤايل :هذا الفعل أحسن ،أم أن السيد Dيقاطعه؟ ويقول :بام أنه ضد والدي

وعنده موقف مضاد ،فدعه ،العقل والقرآن يقول إن هذا املوقف أحسن ،يقول تعاىل:

َ َ ذَّ
َ َ َّ
حْ َ َ َ ُ َ لاَ َّ ّ َ ُ ْ
َ
ه أَ ْ
{ َولاَ ت َ ْس َ
اد َف ْع ب ِ َّالت يِ َ
ال
ي
و
ت
ح َس ُن فإِذا الِي بَيْ َنك َو َبيْ َن ُه َع َد َاوةٌ كأن ُه
ة
ئ
ي
الس
و
ة
ن
س
ِ
ِ
يِ
َو ٌّل مَح ٌ
ِيم}[سورة فصلت ،اآلية ،]34 :هذه بعض نقاط التأيس واالقتداء التي أحببت اإلشارة
يِ

إليها لعلها تكون موعظة يل ولكم.

رب العاملني.
رحم ال ّله الفقيد الغايل وحرشه مع أجداده الطاهرين ..واحلمد ل ّله ِّ

الشيخ الصفار ُيشيد بإجنازات فريق نادي مضر ويتطلع
لتفعيل الدور الثقايف واالجتماعي للنادي

أشاد سامحة الشيخ حسن الصفار بإنجازات فريق نادي مرض بالقديح وهنأه بالفوز

ربا أن
الكبري الذي حققه بإحرازه كأس النخبة ودرع بطولة التنس للدرجة األوىل ،معت ً

جيا للمجتمع ككل ،مقد ًما أعمق التهاين للفريق ،ومعر ًبا عن سعادته الغامرة
هذا الفوز تتو ً
ٍ
لدور بارز عىل الصعيد الثقايف واالجتامعي للنادي حتقي ًقا
هبذا الفوز الكبري ،متطل ًعا
ناد ريايض بأنه ٍ
للشعار الذي رسمه كل ٍ
ناد ريايض ثقايف اجتامعي .وداف ًعا باجتاه تفعيل
دور النادي يف العطلة الصيفية الستقطاب رشائح الشباب مللء وقت فراغهم وتفجري
طاقاهتم الكامنة ،مضي ًفا :إن النادي بإمكانه أن يقوم ٍ
بدور قد تعجز املساجد واحلسينيات
القيام بمثله ،ومؤكدً ا أن دعم األندية الرياضية من مصاديق رصف احلقوق الرشعية.

التقى سامحة الشيخ حسن الصفار يف جملسه مساء األحد  11مجادى اآلخرة 1429ﻫ

( 15يوليو 2008م) ،بإدارة وأعضاء نادي مرض الريايض بالقديح احتفا ًء بالفوز الكبري
الذي حققه نادي مرض حيث أحرز كأس النخبة يف كرة اليد ،ودرع الدرجة األوىل لبطولة

التنس مما أهله لصعود الدوري املمتاز.
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ٍ
وبدأ اللقاء بكلمة ٍ
وتقدير وعرفان ألقاها سامحة السيد طاهر الشميمي والذي
شكر

ترأس وفد نادي مرض يف زيارته التقديرية للشيخ الصفار ،وقد أشاد السيد الشميمي

بالدعم املتواصل من قبل الشيخ الصفار لنادي مرض ،مقد ًما له الشكر اجلزيل والثناء

اجلميل عىل جهوده الطيبة ،مؤكدً ا أن أيادي الشيخ الص ّفار جل ّية وواضحة عىل خمتلف

تقديرا
الصعد االجتامعية .وأهدى الفوز الساحق الذي حققه نادي مرض للشيخ الصفار
ُّ
ً
وعرفانًا من إدارة وأعضاء النادي للتشجيع املستمر الذي حيظى به النادي من قبل الشيخ
الصفار.

ثم ألقى رئيس النادي الدكتور سامي اليتيم كلمة عبرّ فيها عن رسوره بلقاء سامحة
فوز للقطيف بأكملها .مشيدً ا بعزيمة
ربا أن هذا الفوز هو يف حقيقته ٌ
الشيخ الصفار .معت ً

حب النادي
أعضاء النادي وصمودهم رغم تواضع اإلمكانات ،إال أهنم أثبتوا أن ّ
فوزا ساح ًقا أمام كربيات األندية .وأهدى
واملجتمع قبل كل االعتبارات ،فأحرزوا ً
تعبريا عن وفاء نادي مرض إدار ًة وأعضاء للدعم
للشيخ الص ّفار كأس البطولة والدرع
ً
الذي ملسوا ثامره بتحقيقهم هذا اإلنجاز الكبري.

رحب فيها بإدارة نادي مرض وأعضائه الالعبني
ثم ألقى الشيخ الص ّفار كلمته حيث ّ

الفائزين وبمن حرض معهم ،مهن ًئا إياهم هبذا الفوز الكبري ،مؤكدً ا أن الفخر واالعتزاز
ٍ
بإنجاز عظيم ُيسجله أبناء املجتمع.
يغمر القلوب
ٍ
ٍ
إنسان وأي جمتم ٍع إنام يأخذ موقعه يف
فكرة مهمة وهي :أن أي
وأشار يف كلمته إىل

احلياة من خالل الكفاءة والعمل واإلنجاز ،والقرآن الكريم ُيؤكد هذه احلقيقة ،يقول
لُ ّ

ُ ْ

تعاىلَ { :ول ِك َد َر َج ٌ
يتصور البعض أن
ات ّم َِّما َع ِملوا}[سورة األنعام ،اآلية ،]132 :مضي ًفا :قد
ّ
ٍ

تصو ٌر ليس دقي ًقا
اجتاه اإلنسان الديني والعقيدي والفكري هو الذي يبني مكانته ،وهذا ّ

ذلك أن العقيدة والدين شأن قلبي ،ترتبط بعالقة اإلنسان مع ربه.

وأكد أن اتباع اإلنسان لعقيدة سليمة صحيحة ينبغي أن ينعكس إجيا ًبا عىل سلوكه،
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وإال فإنه ُييسء إىل العقيدة التي ينتمي إليها بمخالفته هنجها أو إظهاره هلا بصورة خاطئة،

فالناس عقوهلم يف عيوهنم.

َ َّ َ لاَ جَ ْ َ ْ َ ْ َ ً ّ ذَّ َ َ َ ُ َ ْ ْ لنَ َ َ َّ َ َّ َ
ك أَ َ
نت
مشريا إىل قوله تعاىل{ :ربنا تعلنا ف ِتنة ل ِلِين كفروا واغفِر ا ربنا إِن
ً
الْ َعز ُ
ُ
يز حْ َ
ً
ال
املفرسين
بعض
إليه
التفت
ا
ق
عمي
معنى
حتمل
وأهنا
،
اآلية]5:
املمتحنة،
[سورة
}
ِيم
ك
ً
ِ
ّ

دون غريهم ،حيث يرى أغلبية املفرسين أن اآلية تعني :أن ال نكون مفتونني بالذين
كفروا فنحيد عن طريق احلق بسببهم ،إال أن األرجح يف نظر البعض ،وهو الرأي الذي

يرجحه الشيخ الص ّفار أن اآلية تعني :أن ال نكون سب ًبا إلعطاء الذين كفورا صورة سلبية
ّ
عن الدين فنكون نحن فتن ًة هلم بسلوكنا فنحرمهم من اتباع احلق.

ٍ
بعقيدة
وكرر تأكيده عىل أن مكانة املجتمع يف هذه احلياة ال تتحدد من خالل إيامنه
ٍ
فكرة ما فقط ،وإنام من خالل عطائه وإنجازاته عىل أرض الواقع ،وطاملا أكد القرآن
ما أو
الكريم عىل هذه احلقيقة يف آياته املحكامت ،حيث يقرن اإليامن بالعمل الصالح وال

َّ إْ َ َ
َوالْ َع رْ
ِين َ
ان لَف ُخ رْس * إلاَّ ذَّال َ
آم ُنوا
النس
يقترص عىل ذكر اإليامن ،يقول تعاىل{ :
ٍ ِ
ص * إِن ِ
يِ
ِ
َو َعملُوا َّ
الات َوتَ َو َ
ال ّق َوتَ َو َ
الص حِ َ
اص ْوا ب حْ َ
اص ْوا بِالصَّبرْ ِ}[سورة العرص].
ِ
ِ
ِ
ِ

وتابع الشيخ الصفار يقول :إننا بحاجة إىل أن نبني جمتمعنا ليس من خالل الشعارات،

وال من خالل التغني بتمجيد املعتقدات فقط ،فكل أتباع دين أو مذهب يعتقدون بأن
ديانتهم ومذهبهم هو احلق والصواب ،ولذا علينا أن نُحدد موقعيتنا من خالل إنجازاتنا
الواقعية يف خدمة الوطن بالتقدم العلمي واملعريف ،والفاعلية االقتصادية ،والنشاط

االجتامعي.

وأعرب الشيخ الصفار عن مدى سعادته وشعوره بالغبطة هلذا اإلنجاز الذي حققه

ربا أن هذا الفوز ال يقترص عىل
نادي مرض ،مقد ًما هلم التهاين والتربيكات هبذا النرص ،معت ً
أعضاء النادي فقط ،وال عىل بلدة القديح ،وإنام هو فوز للمجتمع ك ّله ،مشيدً ا بجميع

الصعد االجتامعية والثقافية والرياضية.
االنتصارات التي يحُ ققها املجتمع عىل خمتلف ُّ
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وعن الطموح املأمول من نادي مرض وبقية األندية الرياضية يف املجتمع يقول الشيخ

الصفار :نريد لألندية الرياضية أن تحُ قق الشعار املرسوم يف مؤسساهتا ،وهو« :نادي

ريايض ثقايف اجتامعي» ،مؤكدً ا أن النادي باعتباره مؤسسة رسمية يستطيع بتضافر اجلهود

كبريا عىل الواقع االجتامعي من خالل هذه املؤسسة
وبالتوجه الواعي ألن يحُ قق
ً
إنجازا ً
الرياضية .الفتًا االنتباه إىل أن العطلة الصيفية التي تطل عىل املجتمع خالل األيام املقبلة

تعكس واق ًعا قل ًقا لدى الكثري من العوائل واملجتمع بشكل عام ،حيث يعيش الكثري
يوجههم ملامرسات غري مدروسة وغري
كبريا من شأنه أن ّ
من الشباب والفتيات فرا ًغا ً

إجيابية ،والنادي يتحمل قس ًطا من املسؤولية يف استقطاب الشباب وتفعيل نشاطهم من
خالل برامج عملية نافعة ،فيحقق النادي هدفني يف ٍ
آن واحد :ملء وقت الفراغ ،وتفجري
ُ
مشريا إىل الكثري من األندية تشكو من حالة الركود لعدم وجود دماء
الطاقات الشابة.
ً
جديدة تنضم للنادي.

واعترب الشيخ الصفار أن دعم األندية الرياضية من مصاديق رصف احلقوق الرشعية،

مؤكدً ا أنه ال يرتدد أبدً ا يف إعطاء قسم من اخلمس الرشعي لدعم األندية يف نشاطها الثقايف

واالجتامعي لكل من يرغب أن ُيساهم يف دعم النادي من مخسه اخلاص.
ٍ
بدور قد تعجز املساجد
خمتتماً حديثه بالتأكيد عىل أن النادي بإمكانه أن يقوم
واحلسينيات عن القيام بمثله النفتاحه عىل جماميع واسعة من الشباب ،ولذا ينبغي أن

يتفاعل اجلميع مع األندية بدعمها ماد ًيا ومعنو ًيا فنجاح النادي يف رسالته هو نجاح

للمجتمع.

وجدّ د تباريكه لنادي مرض ،داع ًيا هلم بإنجازات قادمة أكرب تُضاف إىل إنجازاهتم

وإنجازات املجتمع.

والتقطت بعد ذلك الصور التذكارية احتفا ًء هبذه املناسبة الكريمة.

الشيخ الصفار :أمام اخلطاب اإلسالمي حتديات خارجية
(((
مازالت قائمة

نرشت جريدة الوسط البحرينية يف العدد  2112يوم األربعاء  18يونيو 2008

ربا عن مشاركة سامحة الشيخ حسن الصفار يف
املوافق  14مجادى اآلخرة 1429ﻫ خ ً
املؤمتر السنوي لألئمة واخلطباء والدعاة الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

حتت شعار «معامل التنمية الوطنية يف اخلطاب اإلسالمي» ،برعاية رئيس املجلس األعىل

للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدال ّله بن خالد آل خليفة.
جاء يف اخلرب:

حتدث عامل الدين السعودي الشيخ حسن الصفار يف اجللسة األوىل من جلسات

املؤمتر التي كانت بعنوان «قواعد التنمية الوطنية وعالقتها بمقاصد الرشيعة» ،إذ ذكر
الصفار يف ورقته بعنوان «اخلطاب الديني والتحديات الداخلية» أن «التحدي األكرب أمام

اخلطاب اإلسالمي يف حقب ماضية هو مواجهة التيارات املناوئة لإلسالم ،ففي بدايات
((( جريدة الوسط البحرينية .العدد  2112الصادر بتاريخ األربعاء  18يونيو  2008الموافق  14جمادى
اآلخرة 1429ﻫ.
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القرن التاسع امليالدي أدرك دعاة اإلسالم خطر محالت التبشري التنصريي التي واكبت

االحتالل األورويب للبالد اإلسالمية ،وكان إىل جانبها نشاط استرشاقي مكثف هيدف

إىل تشكيك املسلمني يف دينهم».

وأضاف «فانربى املخلصون الواعون من علامء األمة بألسنتهم وأقالمهم وأرواحهم

لرد هذه اهلجامت العاتية ،وبذلوا قصارى جهدهم للوقوف أمام تلك املوجات العارمة،

قياسا بقدرات الغزاة الذين يستندون إىل موازنات ضخمة،
عىل رغم حمدودية إمكاناهتم ً
وهيمنة عسكرية سياسية ،ومراكز أبحاث وختطيط» ،وتابع «ويف العقود األوىل من القرن

العرشين للميالد كانت هناك معركة أخرى تنتظر دعاة اإلسالم ،هي أشد رشاسة من
محالت التنصري وشبهات االسترشاق ،وهي مواجهة املد الشيوعي والتيارات العلامنية

املناوئة للدين ،ذلك أن معظم التيارات العلامنية التي تظهر يف البالد اإلسالمية أخذت

منحى املحاربة واملناوأة للدين ،بخالف معظم تيارات العلامنية يف الغرب التي التزمت

احلياد جتاه الدين».

وأكد الصفار أن «هذه التيارات استثمرت أرضية السخط والرفض للواقع السيئ

املتخلف لدى مجاهري األمة ،وتبنت شعارات الثورة والنهوض ،داعية إىل التنكر للدين

والتخلص منه ،ألنه يتحمل مسؤولية ختلف األمة وانحطاطها ،ومتكنت هذه التيارات
من استقطاب رشائح من أبناء األمة ،ووصلت إىل مواقع السلطة واحلكم يف عدد من
البلدان العربية واإلسالمية ،عرب االنقالبات العسكرية ،والتنظيامت احلزبية» ،كام نوه إىل

أن «املعركة كانت عنيفة قاسية يف بعدهيا الفكري والسيايس ،إذ عانى دعاة اإلسالم من
قمع األنظمة التي انبثقت من هذه التيارات املناوئة ،وما كاد ينتهي القرن العرشين حتى

انحرس مد تلك التيارات».

وبينّ أن «ما لبثت طالئع الصحوة اإلسالمية أن ظهرت وارتفعت رايات اإلسالم يف
كل مكان ،إذ استعادت مجاهري األمة ثقتها بدينها ،وهكذا بدأ عرص اإلسالم من جديد»،
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وأشار إىل أن «هناك حتديات خارجية ال تزال قائمة أمام اخلطاب اإلسالمي ،ويف طليعتها
احلرب اإلعالمية الثقافية الطاحنة عىل اإلسالم ،بوصفه دين اإلرهاب والعنف ،التي

جتاوزت كل أعراف وتقاليد العالقات بني األديان واحلضارات واألمم».

واعترب أن «ذلك متثل يف الرسوم الكاريكاتورية املسيئة للنبي حممد Aالتي نرشهتا

صحيفة دنامركية ثم أعاد نرشها هذا العام عدد من الصحف يف الدول األوروبية يف حتدٍّ

سافر ملشاعر املسلمني ،وإساءة صارخة لدينهم وهويتهم» ،وأردف «ولكن مثل هذه
التحديات اخلارجية ليست عىل درجة كبرية من اخلطورة التي تستلزم وضعها عىل رأس

التحديات وأولويات املهام أمام اخلطاب اإلسالمي ،إذ أعتقد أن اخلطاب اإلسالمي

يواجه اآلن حتديات داخلية هي األهم واألخطر عىل مستقبل اإلسالم واألمة».

ع�ضو لجنة المنا�صحة زار القطيف و�ألقى محا�ضرة تطرقت �إلى ق�ضايا تهم ال�شارع الإ�سالمي

الشيخان الصفار والنجيمي يدعوان إىل التصدي بحزم
(((
للتكفرييني

«منري النمر»

دعا عضو جلنة املناصحة الدكتور الشيخ حممد النجيمي إىل نبذ التطرف الديني

ً
ووجه ضد
والتصدي له بحزم شديد ،الفتًا إىل أن بيان الـ
أخريا ّ
22شيخا الذي صدر ً

إحدى طوائف املسلمني (الشيعة) كان متطر ًفا وغري منسجم مع الوحدة الوطنية ،حمد ًدا
موقفه منه بقوله« :لست معهم ولست من خطهم الفكري ،وأنا أؤمن باملرجعية الرسمية

التي ال تكفر املسلمني» .يف إشارة منه هليئة كبار العلامء.

كام دعا الشيخ حسن الصفار إىل رضورة أن يتصدى السلفيون املعتدلون إىل البيانات

املتطرفة التي تصدر ،وقال« :إن الناس يف القطيف وغريها من مدن العامل جمروحون

من بيان الـ 22عا ًملا سعود ًيا ،وينبغي لرموز املنهج السلفي املعتدل أن يتربأوا علنًا مما
((( جريدة الرياض .العدد  14607الصادر بتاريخ 17جمادى اآلخرة 1429ﻫ ،الموافق  21يونيو
2010م.
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قال هؤالء ليطغى صوت االعتدال عىل صوت التطرف ولتحارص هذه األصوات كام
حورصت القاعدة سياس ًّيا بعد أن تم التعامل معها بحزم» .وهو ما أيده النجيمي خالل
حمارضته التي وصفها حضور بـ «بحاملة الرسائل الواضحة».

والنجيمي الذي استضافه الشيخ حسن الصفار مساء (اخلميس) يف مكتبه يف مدينة

القطيف ألقى حمارضة تناول فيها الوحدة اإلسالمية ،واستمع له نحو ألف شخص،
بينهم شخصيات دينية واجتامعية وثقافية حرضت من خمتلف مناطق الرشقية.

وتطرق إىل قضايا هتم الشارع اإلسالمي ،بل هي من صميم اهتامماته ،إذ شدّ د

عىل أن املنهج السلفي الصحيح يضع التكفري كخط أمحر ،وأنه ال يؤمن بالتكفري ،وقال

صحيحا« :من صىل صالتنا ،واستقبل
مستشهدً ا بحديث نبوي يعتربه كبار علامء السلف
ً
(((
مشريا إىل أن هذا
قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك املسلم الذي له ذمة ال ّله وذمة رسوله» ً ،

النص موجود يف كتاب «العقيدة الطحاوية» ،مشد ًدا عىل أن األصل لدى السلفيني عدم

التكفري ،وأهنم ال يكفرون األشخاص ،بل يكفرون األفعال الصادرة عن املسلم.

صحيحا،
ورأى أن ما يشاع عن السلفيني يف العامل اإلسالمي بشأن التكفري ليس
ً

حمملاً القاعدة مسؤولية تشويه التيار السلفي ،وقال« :إن النصوص التي أقرؤها لكم

تدحض ما يدعيه التكفرييون جتاه الطوائف اإلسالمية األخرى» ،مضي ًفا «إن املنهج
السلفي منفتح يف األصل ،فحتى يف الفقه اإلسالمي يدرس الطالب كت ًبا ملذاهب أخرى،
ويف االقتصاد يدرسون كتاب اقتصادنا لإلمام حممد باقر الصدر ،وهو شيعي من النجف

يف العراق».

رمزا وطن ًّيا ،وصفه بـ «املهم جدًّ ا»،
واعترب النجيمي أن الشيخ حسن الصفار يمثل ً

وقال مستشهدً ا بكتاب للصفار« :إن كتاب (نحو عالقة أفضل بني الشيعة والسنة) حيمل
كبريا» ،مضيفا «هناك أسس حتكم العالقة بيننا كمواطنني ،وجتعلنا
وع ًيا وحدو ًّيا وطن ًيا ً

((( صحيح البخاري .ج ،1ص ،102حديث .391
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متحدين» ،واض ًعا إياها يف ثالث نقاط ،هي أن مجيع سكان البالد مسلمون يؤمنون بقرآن
واحد ال يأتيه الباطل أبدً ا ،وأن مجيع الطوائف اإلسالمية حتب الرسول وتؤمن برسالته
فرضا كام حيب اجلميع صحابته،
الساموية ،وأن اجلميع حيب أهل البيت ويعترب حبهم ً

الفتًا إىل أن االختالف يكمن يف رؤية أفضلية هذا الصحايب عىل سواه من الصحابة.

وشدد عىل أن ال حل خيرج األمة اإلسالمية من نزاعها الداخيل ،إال احلوار واالنفتاح

واالجتامع الذي يفهم كل واحد منه اآلخر ،ويف هذه النقطة أكد الشيخ حسن الصفار عىل

رضورة أن يدرس طالب العلم السلفيون كت ًبا شيعية كي يتمكنوا من معرفة حقيقة تفكري

الشيعة ،وقال« :جاءين قبل أيام عدة صحفي أمريكي ،فسألني هل تضع يف مكتبتك كت ًبا

سنية ،فأجبته يوجد حتى الكتاب املقدس لديكم» ،مضي ًفا «ال بد أن ننفتح عىل بعضنا كي

يفهم كل واحد منا اآلخر».

وتابع بقوله« :ال تزال هناك إرادة جادة يف الوحدة ،فام يقوم به خادم احلرمني الرشيفني

من حوار يف مكة املكرمة يطمح إليه الكثري من علامء األمة اإلسالمية ،كام أننا نتحمل
مسؤولية إنجاح هذه التطلعات الوحدوية التي تعطي األمل داخل األمة اإلسالمية».

من جانبه شدد النجيمي عىل أن قيادة البالد تنسجم كل ًّيا يف دعم مرشوع الوحدة

حوارا داخل ًّيا ،وبعد النجاح الكبري أطلق
الوطنية« ،بل إن خادم احلرمني الرشيفني أطلق
ً

حوارا إسالم ًّيا إسالم ًّيا ،وأتبعه بحوار بني األديان».
ً

النجيمي :نحن ضد التكفري ..واحلوار هو أقصر الطرق
(((
للتفاهم
 النجيمي :ابن باز �أفتى في لقاء عام ب�أن ال�شيعة
م�سلمون من �أهل القبلة
 ال�صفار :على رموز المنهج ال�سلفي المعتدل �أن يتبر�أوا
من بيان الـ 22
 ال�سيف :نطالب بالتعامل معنا كب�شر
 محمد ال�صفار :الفتاوى التكفيرية التي ال يفيد معها
مجرد التحلي بروح التفا�ؤل.

رفضا لتكفري
قال الشيخ حممد النجيمي بأن املدرسة السلفية من أكثر املدارس ً

املسلمني من أتباع املذاهب األخرى وأن العلامء الـ  22املوقعون عىل البيان «املتطرف» ال
يمثلون مرجعية ألهل السنة.

وأضاف يف حمارضة تناولت الوحدة الوطنية وسط حضور حاشد بمكتب الشيخ

حسن الصفار بالقطيف مساء اخلميس أن «ما يشاع» عن السلفيني بشأن التساهل يف
مسألة التكفري هو «كالم غري صحيح وتدحضه النصوص والدالئل».

مشد ًدا عىل أن التكفري يعد خ ًطا أمحر وفق املنهج السلفي الصحيح مستشهدً ا بحديث

((( شبكة راصد اإلخبارية  ،www.rasid.netنشر بتاريخ 2008/6/21م
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«من صىل صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فهو مسلم له ما لنا ،وعليه ما علينا».

كام دعم قوله بآراء ونصوص من أمهات املصادر التي يعتمدها السلفيون .متهماً
تنظيم القاعدة بتشويه التيار السلفي عربممارساته.

وأورد النجيمي عدة ثوابت رأى أمهية االتفاق عليها «حتى ال تعطى الفرصة

للمتطرفني من اجلانبني لالعتداء عليها» ،وهي القرآن الكريم والنبي األكرم وأهل البيت

والصحابة.

غري أن النجيمي أخفق بوضوح بحسب متابعني ضمن معاجلته لفتوى رجال الدين

السلفيني الـ  22التي كفروا فيها املسلمني الشيعة.

فهو يف الوقت الذي أوضح أنه «يف خط غري خطهم» وأهنم ليسوا مرجعية ألهل السنة

حاول يف املقابل التقليل من وقع الفتوى بالقول أهنا مل تستهدف مجيع الشيعة وإنام جاءت

ر ًدا عىل «ممارسات طائفية» ارتكبها بعض الشيعة يف غرب بريوت الشهر املايض.

وأمام املئات من الشخصيات املثقفة والعلامء والوجهاء من خمتلف مناطق البالد

دعا الشيخ حسن الصفار الرموز السلفية املعتدلة يف السعودية إىل التصدى للبيانات

التكفريية.

مضي ًفا بأن «الشيعة يف اململكة وغريها من بالد العامل جمروحون من بيان الـ 22عا ًملا

سعود ًّيا وينبغي لرموز املنهج السلفي املعتدل أن يتربأ علنًا مما قالوا».

وشدد النجيمي عىل أمهية احلوار «فهو أقرص الطرق حتى لو مل نتق يف كل شئ» مؤيدً ا

دعوة الصفار إىل «حمارصة األصوات املتطرفة كام حورصت القاعدة سياس ًّيا بعد أن تم

التعامل معها بحزم».

«رمزا وطن ًّيا مهماً » مستشهدً ا عدة
ربا إياه ً
كام أثنى النجيمي عىل شخصية الصفار معت ً

مرات بمقاطع من كتاب الصفار «نحو عالقة أفضل بني الشيعة والسلفيني» واص ًفا

كبريا.
الكتاب بأنه حيمل وع ًيا وحدو ًّيا وطن ًيا ً
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الصفار الذي طالب بفتح وسائل اإلعالم الرسمية املحلية أمام املواطنني الشيعة

لعرض وجهة نظرهم حض باملقابل السلفيني عىل دراسة الفكر الشيعي من مصادره
األصلية لالطالع عىل حقيقة الفكر.

مداخالت

إىل ذلك انتقد الدكتور توفيق السيف يف مداخلته «تناول القضايا بصورة رومانسية

متفائلة» منته ًيا إىل أن هذا االسلوب لن حيل املشلكة.

ودعا إىل االعرتاف بوجود مشاكل حقيقية يف اململكة كسائر بالد العامل مطال ًبا برتسيخ

برشا وبمعزل عن أدياهنم أو مذاهبهم.
العدل كقيمة إنسانية وحق للجميع بصفتهم ً

من جهته أكرب الشيخ حممد الصفار حتيل النجيمي بروح التفاؤل «التي بلغت حد

القفز عىل األشياء بإنكاره وجود مشكلة التكفري لدينا يف اململكة».

وضمن تفنيده لطرح النجيمي قال الصفار «نحن أمام زخم من الفتاوى التكفريية

التي ال يفيد معها جمرد التحيل بروح التفاؤل».

سار ًدا هبذا الصدد عد ًدا من الفتاوى التكفريية بحق الشيعة صادرة عن رموز سلفية

بارزة كمفتي اململكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد ال ّله بن جربين مطال ًبا

باختاذ مواقف حازمة تعالج هذه الفتاوى.

ور ًّدا عىل ذلك نسب النجيمي للشيخ بن باز قولاً قاط ًعا يعترب فيه الشيعة مسلمون

من أهل القبلة جوا ًبا عىل استفتاء ضمن لقاء عام بمسجد خالد بن الوليد يف الرياض.

وأثنى الدكتور السيد عدنان الشخص عىل «الكالم الطيب الذي نسمعه يف كل

مكان» مطال ًبا املعتدلني السلفيني باختاذ مواقف حاسمة يف مقابل الفتاوى التكفريية التي
ترض بالوحدة الوطنية.

كام وصف املهندس جعفر الشايب خطاب النجيمي بـ «املغرق يف الرومانسية
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والتفاؤل» منتقدً ا تغليب اجلانب الديني يف العالقة بني املواطنني.

مطال ًبا باالنتقال إىل ما وصفها بمرحلة جديدة جتنح إىل تغليب اجلامع الوطني

واالنساين واحلالة املدنية يف العالقة بني املواطنني.

السعودية ..الشيعة ال يريدون دخول «كبار العلماء»

(((

«عيل رشيد ـ يارس باعامر ـ جدة»

قال الشيخ حسن الصفار ،أبرز رجال الدين الشيعة بالسعودية ،إن انضامم الشيعة

إىل هيئة كبار العلامء ليس من أولوياهتم ،مؤكدً ا حاجة الطائفة الشيعية بالسعودية إىل
إنشاء مؤسسة دينية وطنية شيعية تتواصل مع هيئة كبار العلامء.

ويأيت كالم الشيخ الصفار كرد عىل املوافقة املرشوطة من قبل د .حممد بن حييى

النجيمي عضو املجمع الفقهي اإلسالمي ،وأحد الرموز السلفية بالسعودية عىل انضامم

الشيعة هليئة كبار العلامء رشيطة «االلتزام برأي املرجعية الدينية ،واالتفاق عىل األصول

التي تنطلق منها ،وااللتزام بام بعدها».

وقال الشيخ الصفار يف ترصيح خاص لـ «إسالم أون الين.نت»« :إن «دخول

الشيعة هليئة كبار العلامء ليس ذات أولوية».

وأضاف« :إن األهم لدينا أن تتشكل لنا مؤسسة دينية خاصة بالشيعة داخل

السعودية ،بحيث تكون املؤسسة مرجعية يستظل هبا الشيعة يف املجالني الديني والعميل،
((( موقع إسالم أونالين  ،www.islamonline.netنشر بتاريخ 2008/6/29م
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وتتحدث باسمهم».

واعترب الصفار «أن إنشاء مؤسسة دينية للشيعة يف السعودية يمثل مصلحة حالية

للسعودية من الناحية السياسية واألمنية واالجتامعية».

ويرى الصفار أن خلو الساحة السعودية من املؤسسة الدينية الشيعية املحلية «يرتك

الساحة مفتوحة لآلراء الوافدة من خارج الوطن ،والتي ال تتسق مع أوضاع وظروف

الشيعة املحلية».

وحول رفض املؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلامء) هلذا املطلب قال الصفار:

«أعتقد أن عىل هيئة كبار العلامء أن يكون لدهيا تفهم ملصلحة البلد وأوضاعه احلالية،

بغض النظر عن رأهيم يف الشيعة ،لكن يظل وجود مؤسسة دينية وطنية للشيعة يف
السعودية األفضل ملصلحة البلد ،وهذا من املصالح التي ينبغي التفكري فيها ،والدين

قائم عىل مصالح العباد».

الشيخ الصفار يشيد بكتاب (تراث األجداد) للدكتور جميل
(((
اجلشي

أشاد سامحة الشيخ حسن الصفار يف رسالة شكر بعثها للدكتور مجيل عبدال ّله اجليش

بكتابه القيم (تراث األجداد) ،الذي قال الشيخ الصفار أنه أمىض وقتًا ممت ًعا يف قراءته.

إنجازا علم ًّيا رياد ًّيا يف التاريخ االجتامعي للمنطقة،
واص ًفا الكتاب «بأنه بحق يمثل
ً

حيث تضمن دراسة متقنة لوثائق عائلة اجليش يف القطيف والبحرين ،عىل امتداد مائة

ومخسني عا ًما (1350 -1200ﻫ) .وجاءت الدراسة وفق منهجية رصينة غري مسبوقة،

تو ِّفر املعلومة مع تقويم مستواها من حيث املوثوقية واالعتبار ،ليكون الباحث عىل بصرية
من أمر تلك املعلومة .وتقدم التحليل بموضوعية وهدوء ،دون مبالغة أو هتويل ،ومع
عدم استبعاد أي احتامل آخر .كام تستقرئ الدراسة وثائقها بدقة واستيعاب ،للكشف عن
مداليلها الثقافية واالجتامعية».

وقال الشيخ الصفار« :لقد حتدثت الدراسة عن جانب من املوقعية االجتامعية

لعائلة اجليش ،وعن أبرز شخصياهتا العلمية والثقافية ،دون مبالغة يف اإلعالء من شأن
((( د.جميل بن عبدال ّله الجشي ،تراث األجداد (دراسة في وثائق عائلة الجشي في القطيف والبحرين
(1350-1200ﻫ)) ،الطبعة األولى 1428ﻫ2007/م ،الدار السعودية للنشر والتوزيع.

572

الشيخ الصفار يشيد بكتاب (تراث األجداد) للدكتور جميل الجشي

العائلة ،أو تكلف يف متجيد رجاالهتا ،بل كان احلديث فيها ملا تفصح عنه الوثائق ـ مدار
البحث ـ ،أو حتكيه سرية الرجاالت ،من خالل كفاءاهتم العلمية واألدبية ،وأدوارهم

العملية االجتامعية .إهنا دراسة نموذجية رائعة جيب أن تحُ تذى من قبل الباحثني يف تاريخ

جمتمع املنطقة».

وختم سامحته الرسالة بالتهنئة للدكتور وللوطن صدور هذا اإلنجاز الرائع الذي

يشكل إضافة وإضاءة معرفية ق ّيمة ،داع ًيا الوسط العلمي والثقايف أن حيتفي به االحتفاء

تقديرا للجهد الكبري املبذول فيه ،وتشجي ًعا هلذا النهج احلضاري يف دراسة تاريخ
الالئق،
ً

املجتمع والوطن.

الشيخ الصفار يشارك يف املؤمتر العاملي للحوار
(((
مبدريد

بدعوة من األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي الدكتور عبدال ّله الرتكي شارك سامحة

الشيخ حسن الصفار يف املؤمتر العاملي للحوار الذي انعقد يف مدريد ـ إسبانيا برعاية خادم

احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ  15-13رجب 1429ﻫ

املوافق 18-16يوليو 2008م.

وقد افتتح املؤمتر امللك عبدال ّله وامللك خوان كارلوس األول ملك إسبانيا يف قرص

(الباردو) يف مدريد ظهر األربعاء  13رجب 16 /يوليو.

وتابع املؤمتر جلساته لثالثة أيام يف الفندق الذي أقام به املشاركون .حيث كانت

جلسة اخلتام صباح اجلمعة  15رجب  18يوليو.

ودارت جلسات املؤمتر اخلمس حول املحاور التالية:


احلوار وأصوله الدينية واحلضارية.

((( انعقد المؤتمر في مدريد بأسبانيا في الفترة من 13ـ  15رجب 1429ﻫ الموافق 16ـ  18يونيو
2008م.
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احلوار وأمهيته يف املجتمع اإلنساين.



تقويم احلوار وتطويره.




املشرتك اإلنساين يف جماالت احلوار.
إشاعة ثقافة احلوار و التعايش.

كام صدر عن املؤمتر إعالن مدريد الذي أكد عىل املبادئ التالية:

1 .1وحدة البرشية ،وأن أصلها واحد ،واملساواة بني الناس عىل اختالف ألواهنم
وأعراقهم وثقافاهتم.

مبغضا للرش ،يركن
حمبا للخري،
ً
2 .2سالمة الفطرة اإلنسانية يف أصلها ،فاإلنسان خلق ً
إىل العدل ،وينفر من الظلم ،تقوده الفطرة النقية إىل الرمحة ،وتدفع به إىل البحث

عن اليقني واإليامن.

3 .3التنوع الثقايف واحلضاري بني الناس آية من آيات اللهّ  ،وسبب لتقدم اإلنسانية
وازدهارها.

4 .4الديانات اإلهلية هتدف إىل حتقيق طاعة الناس خلالقهم ،وحتقيق السعادة والعدل
مجيعا ،وتسعى إىل تقوية سبل التفاهم والتعايش بني
واألمن والسالم للبرش ً
الشعوب ،عىل الرغم من اختالف أصوهلا وألواهنا ولغاهتا ،وتدعو إىل نرش
الفضيلة باحلكمة والرفق ،وتنبذ التطرف والغلو واإلرهاب.

5 .5احرتام الديانات اإلهلية ،وحفظ مكانتها ،وشجب اإلساءة لرموزها ،ومكافحة
استخدام الدين إلثارة التمييز العنرصي.

6 .6السالم والوفاء واملصداقية بالعهود ،واحرتام خصوصيات الشعوب ،وحقها يف
األمن واحلرية وتقرير املصري ،هي األصل يف العالقة بني الناس ،وحتقيقها غاية

كربى يف الديانات ،ويف أي ثقافة إنسانية معتربة.

7 .7أمهية الدين والقيم الفاضلة ،ورجوع البرش إىل خالقهم يف مكافحة اجلرائم

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10
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والفساد واملخدرات واإلرهاب ،ومتاسك األرسة ومحاية املجتمعات من

االنحرافات.

8 .8األرسة هي أساس املجتمع ،وهي لبنته األوىل ،واحلفاظ عليها وصيانتها من
التفكك أساس ألي جمتمع آمن مستقر.

9 .9احلوار من رضوريات احلياة ،ومن أهم وسائل التعارف والتعاون ،وتبادل
املصالح ،والوصول إىل احلق الذي يسهم يف سعادة اإلنسان.

1010احلفاظ عىل البيئة وعىل طبيعة األرض ومحايتها من التلوث واألخطار البيئية
التي حتيط هبا ،هدف أساس تشرتك فيه األديان والثقافات.

وتضمن التوصيات التالية:

 1 .1رفض نظريات حتمية الرصاع بني احلضارات والثقافات والتحذير من خطورة
احلمالت التي تسعى إىل تعميق اخلالف وتقويض السلم والتعايش.

2 .2تعزيز القيم اإلنسانية املشرتكة ،والتعاون عىل إشاعتها يف املجتمعات ،ومعاجلة
املشكالت التي حتول دون ذلك.

إطارا للعالقات الدولية من
3 .3نرش ثقافة التسامح والتفاهم عرب احلوار لتكون ً
خالل عقد املؤمترات والندوات وتطوير الربامج الثقافية والرتبوية واإلعالمية

املؤدية إىل ذلك.

4 .4االتفاق عىل قواعد للحوار بني أتباع الديانات والثقافات ،تكرس من خالله
القيم العليا واملبادئ األخالقية التي متثل قاسماً مشرتكً ا بني أتباع األديان
والثقافات اإلنسانية لتعزيز االستقرار وحتقيق االزدهار لبني اإلنسان.

5 .5العمل عىل إصدار وثيقة من قبل املنظامت الدولية الرسمية والشعبية تتضمن
احرتام األديان واحرتام رموزها وعدم املساس هبا؛ وجتريم املسيئني هلا.
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ولتحقيق املقاصد التي ينشدها املؤمتر من احلوار ،اتفق املشاركون عىل األخذ

بالوسائل اآلتية:

1 .1تكوين فريق عمل لدراسة اإلشكاالت التي تعيق احلوار ،وحتول دون بلوغه
النتائج املرجوة منه ،وإعداد دراسة تتضمن رؤى حلل هذه اإلشكاالت والتنسيق

بني مؤسسات احلوار العاملية.

2 .2التعاون بني املؤسسات الدينية والثقافية والرتبوية واإلعالمية عىل ترسيخ القيم
األخالقية النبيلة وتشجيع املامرسات االجتامعية السامية ،والتصدي لإلباحية

واالنحالل وتفكك األرسة وغري ذلك من الرذائل املختلفة.

3 .3تنظيم اللقاءات والندوات املشرتكة وإجراء األبحاث وإعداد الربامج اإلعالمية،
واستخدام اإلنرتنت وخمتلف وسائل اإلعالم ،إلشاعة ثقافة احلوار والتفاهم
والتعايش السلمي.

4 .4إدراج قضايا احلوار بني أتباع الديانات واحلضارات والثقافات يف املناشط الشبابية
والثقافية واإلعالمية والرتبوية.

5 .5دعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل تأييد النتائج التي توصل إليها هذا املؤمتر
واالستفادة منها يف دفع احلوار بني أتباع الديانات واحلضارات والثقافات من

خالل عقد دورة خاصة للحوار.

ويأمل املشاركون يف املؤمتر من خادم احلرمني الرشيفني أن يبذل مساعيه يف عقدها

يف أقرب فرصة ممكنة ،ويرس املؤمترين املشارك ُة يف الدورة من خالل وفد يمثلهم ختتاره
رابطة العامل اإلسالمي.

والتزا ًما بام اتفق عليه املشاركون يف املؤمتر من مبادئ ومفاهيم ،فإهنم يؤكدون عىل

مفتوحا وبصورة دورية.
رضورة أن يظل احلوار
ً

وقد شارك يف املؤمتر  300شخصية من خمتلف أنحاء العامل يمثلون خمتلف الديانات
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واملذاهب والتوجهات ،من املسلمني واملسيحيني واليهود وااليزيديني والسيخ والبوذيني

واهلندوس.

وشارك من علامء الشيعة سامحة الشيخ الصفار وسامحة الشيخ حممد عيل التسخريي

األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية يف طهران ،وسامحة
السيد أبوالقاسم الديباجي األمني العام ل ّلهيئة العاملية للفقه اإلسالمي ،إمام مجاعة يف

الكويت.

وعىل هامش املؤمتر كانت لسامحة الشيخ الصفار بعض املشاركات اإلعالمية منها

ما ييل:


ترصيح لقناة العربية الفضائية ضمن نرشاهتا اإلخبارية األربعاء  13رجب



ترصيح لقناة اإلخبارية الفضائية ضمن تقريرها عن املؤمتر اخلميس 14



لقاء مع قناة ( )LBCالفضائية ضمن برنامج (أنت واحلدث) األحد  17رجب

1429ﻫ  16 -يوليو2008م.

رجب 1429ﻫ  17 -يوليو 2008م.

1429ﻫ  20 -يوليو 2008م وباملشاركة مع:

 1 .1الشيخ الدكتور عبدال ّله بن ّبية نائب رئيس االحتاد العاملي للعلامء
املسلمني.
 2 .2الشيخ حسن الصفار من القطيف يف اململكة العربية السعودية.

 3 .3األنباء يب سنتي أسقف حلوان واملعرصة لألقباط األرثوذكس يف مرص.
 4 .4احلاخام مارك شناير رئيس املؤمتر اليهودي العاملي يف أمريكا الشاملية.



لقاء مع قناة (اقرأ) الفضائية باملشاركة مع الدكتور أسعد حممود السحمراين أستاذ



لقاء مع جريدة (عرب نيوز) نرش بتاريخ اجلمعة  15رجب 1429ﻫ املوافق 18

العقائد واألديان املقارنة يف جامعة اإلمام األوزاعي.
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والتقى سامحة الشيخ الصفار خالل املؤمتر عد ًدا من الشخصيات املشاركة لتجسيد

التعارف ،وتعزيز التواصل وتداول الرأي حول القضايا املطروحة للحوار يف املؤمتر.

وقد رافق الشيخ الصفار األستاذ حييى حممد قريش رجل األعامل والناشط االجتامعي

من مدينة صفوى بمحافظة القطيف.

وأتيحت لسامحة الشيخ الصفار الفرصة لزيارة آثار احلضارة اإلسالمية يف األندلس،

حيث قام بزيارة ملدينة طليطلة ،ومدينة قرطبة ،ومدينة غرناطة.

الصفار :حماوالت فرض اآلراء تؤدي إىل النزاعات

(((

« بديع أبو النجا »

عرب الشيخ حسن الصفار ،العامل السعودي البارز ،عن أمله أن املؤمتر العاملي للحوار

يف مدريد سيساعد عىل هزيمة مثريي احلروب والنزاعات وكذلك الداعني إىل صدام

احلضارات.

الشيخ الصفار قال متحد ًثا إىل عرب نيوز عىل هامش املؤمتر :إن فرض األيديولوجية

عىل اآلخرين كان العامل الرئيس الذي هيدد التعايش السلمي بني الناس عىل اختالف

معتقداهتم.

«بعض الناس يعتقدون أن من حقهم فرض رؤاهم عىل اآلخرين ألهنم يعتقدون

أن معتقدهم وحده عىل احلق واآلخرون عىل باطل وأن حماولة السيطرة عىل اآلخرين

تضعف التعايش والعالقات اإلنسانية».

وأضاف «إن أولئك الذين يريدون الرتويج ألفكارهم جيب أن يقدموها بأسلوب

الئق وإعطاء الناس اخليار يف قبوهلا أو رفضها ،هذا سيشجع التفكري احلر ويولد االحرتام
((( جريدة عرب نيوز الجمعة  14رجب 1429ﻫ ،الموافق 2008/7/18م.
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الصفار :محاوالت فرض اآلراء تؤدي إلى النزاعات

آلراء اآلخرين».

الشيخ الصفار امتدح خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله عىل أخذ زمام املبادرة

يف الدعوة إىل مؤمتر احلوار بني األديان« .امللك دعا إىل اجتامع علامء املسلمني البارزين

ومفكرهيم يف مكة الشهر املايض للتحضري ملثل هذا احلوار».

أيضا عن النقاط األساس يف خطاب امللك عبدال ّله عند افتتاحه ملؤمتر
وحتدث الشيخ ً

مدريد يوم األربعاء قائلاً « :إن األفكار التي طرحها امللك كانت يف غاية األمهية فقد أكد

امللك عىل أن اإلنسان الذي باستطاعته أن يكون سب ًبا يف دمار هذا الكوكب عنده القدرة
عىل جعله واحة من السالم واهلدوء حيث أتباع األديان عىل اختالفهم يستطيعون التعايش

واحرتام بعضهم البعض وحل مشاكلهم عن طريق احلوار دون اللجوء إىل العنف».

كام أشار الشيخ الصفار إىل الترصيح الذي أدىل به عبدال ّله الرتكي األمني العام ملنظمة

رابطة العامل اإلسالمي عندما قال إن املؤمتر لن يبحث اخلالفات املثرية للجدل سياس ًيا

كثريا بسب اخلالفات الدينية وحماوالت فرض
ودين ًيا« ..هذا أمر مهم ألن البرشية عانت ً
الرأي عىل اآلخر حيث أدى يف بعض احلاالت إىل رصاعات .لقد حان الوقت لقبول

اآلخر».

واستشهد الشيخ بآية من القرآن الكريم أشارت إىل ستة أديان خمتلفة بام فيها اليهودية

َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ذَّ َ َ رْ َ ُ
َّ ذَّ َ َ ُ َ ذَّ َ َ ُ
ادوا َو َّ
الصابِئِني وانلصارى والمجوس والِين أ
واملسيحية{ ،إِن الِين آمنوا والِين ه
شكوا
لَىَ
يَ
ّ
لُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
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القرآن أشار إىل تلك األديان ألهنا تعيش يف هذا العامل وأنه من واجب املسلمني التعايش

مع أتباعها بسالم».

وقد حث املسلمني عىل أن يكونوا أكثر موضوعية وعقالنية يف تعاملهم مع األديان

األخرى« :إن مشكلتنا أننا ال نقرأ اآلخرين قراءة صحيحة وأننا نعتمد فقط عىل أحكام

مسبقة عن اآلخرين بشكل ال يتفق مع الواقع».
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أيضا إن األديان كاليهودية واملسيحية والبوذية طرأ عليها تغريات يف
وقال الشيخ ً

القرون املاضية كالتغريات التي حدثت يف الفكر اإلسالمي« .ال يمكننا أن نرسم صورة

عن دين آخر معتمدين عىل كتاب قديم كتب قبل بضعة قرون».

ويف حديث الشيخ عن إسبانيا قال :إن اإلسالم له حضور مهم يف هذا البلد «من

إسبانيا ،انترشت احلضارة اإلسالمية يف أنحاء أوربا» ،وأضاف إن احلضارة اإلسالمية قد

استفادت من األفكار األخرى.

وقد متنى الشيخ الصفار أن مؤمتر احلوار بني األديان سريوج للتفاهم بني أتباع األديان

املختلفة .كام ّ
حث اإلعالم لدعم احلوار بني األديان من أجل حتقيق السالم العاملي.

أيضا إن املؤمتر ساعد عىل أن جيمع بني أتباع املدارس الفكرية
وقال الشيخ الصفار ً

اإلسالمية (املذاهب)« .حتى قادة املذاهب يف البلد الواحد ما كانوا ليجتمعوا هذا فضلاً

عن قادة األديان املختلفة».

وأضاف الشيخ قائلاً  :علينا أن نؤسس منظامت مشرتكة ألتباع خمتلف األديان ،فمثلاً

منظمة للتأكيد عىل أمهية العائلة وأخرى لدعم السالم واالستقرار .هبذه الطريقة يستطيع
الدين أن يقوم بدور أكرب يف قضايا اإلنسان ومحاية القيم اإلنسانية.

الشيخ الصفار :بدأ عصر الغيبة بدور قيادي للمرأة

(((

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف احلفل النسائي الذي أقامته حسينية األطهار

يف حي الرابعة بمحافظة القطيف ،بمناسبة مولد اإلمام املهدي Pمساء يوم اخلميس

1429/8/20ﻫ حيث حتدث هلن عرب الشاشة التلفزيونية.

وقد حتدث سامحته عن األدوار التي ينبغي للمرأة أن متارسها لتكون حاملة للرسالة

كام كانت النساء املسلامت يف العرص اإلسالمي األول مستشهدً ا بالسيد خدجية Fوالسيدة
زينب Fوباقي نساء البيت الطاهر.

وقد بدأ سامحة الشيخ كلمته بسؤال :أيتها األخوات ،هل تعلمن أن عرص الغيبة قد

بدأ بدور قيادي للمرأة؟

وأجاب سامحته :هذا الدور هو الذي نفهمه من الرواية التي يروهيا الشيخ الصدوق

عن أمحد بن إبراهيم ،قال :دخلت عىل حكيمة بنت حممد بن عيل الرضا أخت أيب احلسن

صاحب العسكر Eيف سنة اثنتني ومئتني ،فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها

فسمت يل من تأتم هبم ،ثم قالت :واحلجة بن احلسن ،فسمت إىل أن قال :فقلت هلا :أين
((( أقيم الحفل بحسينية األطهار بالقطيف بتاريخ  20شعبان 1429ﻫ ،الموافق  23أغسطس 2008م.
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الولد؟ يعني احلجة Pقالت :مستور ،فقلت :إىل من تفزع الشيعة؟ فقالت إىل اجلدة أم

أيب حممد ،Eفقلت هلا :اقتدي بمن وصيته إىل امرأة؟ قالت :اقتداء باحلسني بن عيل،
واحلسني بن عيل Eأوىص إىل أخته زينب بنت عيل ،Cيف الظاهر ،وكان ما خيرج عن

رتا عىل عيل بن احلسني.E
عيل بن احلسني Eمن علم ينسب إىل زينب س ً

من هذه الرواية وباخلصوص هذا املقطع (إىل من تفزع الشيعة؟ فقالت إىل اجلدة أم

أيب حممد) نفهم أن اإلمام Pأرجع الشيعة إىل (اجلدة) ،كل الشيعة وليس النساء فقط!!

وقال سامحته :نحن إذ نحتفي بذكرى امليالد جيب أن نستحرض أن مع بداية الغيبة بدأ

دور خاص للمرأة ،حيملها املسؤولية ،ويطالبها بالقيام بدور قيادي.

وقال :إن دوركن يف الصميم من الدين وأمور املجتمع ،وخمطئ من يقول إن دوركن

هاميش ،إنه يف صميم جوهر الدين ،فالدين اإلسالمي بدأ بدعم رئيس وال حمدود من
امرأة ،هي أم املؤمنني السيدة خدجية ،Fإذ مل يقف أحد مع اإلسالم يف بدايته كام وقفت

خدجية ،Fوقد ورد أن اإلسالم قام عىل مال خدجية ،واملال جزء أساس يف العمل وليس

كل ما بذلته خدجية Fفقد أعطت الدعم بالعقل واملال وبذلت الدعم املعنوي يف خدمة
رسول ال ّله والدين اجلديد.

وأضاف سامحته :كام أن أهم قضية تارخيية وأعظم ثورة شكلت منعط ًفا تارخي ًّيا

واجتامع ًّيا يف حياة األمة ثورة كربالء صنعها اثنان :اإلمام احلسني وأخته السيد زينب،
مع أن املعاناة التي عانتها السيدة زينب أكثر وأكرب ،فقد بدأت معاناهتا مع اإلمام احلسني

واستمرت املعاناة بعد استشهاده ،Eفتحملت األرس بكل ما فيه من قسوة وجهد.

وأوضح سامحة الشيخ الصفار أن الدور املطلوب من املرأة يف املجال الديني

واالجتامعي وخاصة يف هذه الظروف وهذه التحديات تنقسم إىل دورين ،مؤكدً ا أن

الدور األول ينطلق من موقعها كأم تتحمل مسؤولية كبرية يف تربية النشء عىل القيم

واالنتصار هلا ،مستشهدً ا بقول اإلمام احلسني( :وحجور طابت وطهرت) ،فالقلق
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يتملك قلوب املخلصني عىل مستقبل القيم ملا يرى من جرائم وانحرافات بدأت تشيع يف
املجتمع الذي كان يوصف بأنه متمسك وحمافظ ،وال أحد يستطيع االنتصار للقيم مثل

املرأة ألهنا املسؤولة عن التنشئة والرتبية.

ورفض سامحته أن تنشغل املرأة عن هذا الدور املقدس واملهمة األوىل واألرقى يف

صناعة اإلنسان بأمور هامشية كمتابعة املسلسالت واملوضات ،وأن تتلخص شخصيتها

يف ذلك.

أما عن الدور اآلخر فقال سامحته :إن جمتمعنا يعاين من حاالت فقر ومشاكل صحية

واجتامعية ،كام يعاين من اضطرابات أرسية ،لذا جيب عىل املرأة يف جمتمعنا أن تتحمل هم
املجتمع ،فنحن يف حاجة إىل نساء تتصدى لتلك املهام.

وختم سامحة الشيخ كلمته بالطلب من األخوات الكريامت أن يتحملن املسؤولية

وأن يتصدين حلاجات املجتمع باجلهد الفكري واملايل.

الشيخ الصفار يف تلفزيون املنار متحد ًثا عن :الدعاء عند
(((
أهل البيتB

حوارا مع سامحة الشيخ حسن الصفار يوم األحد
بثت قناة املنار الفضائية
ً

1429/8/9ﻫ املوافق 2008/8/10م ،بعنوان «الدعاء عند أهل البيت» ضمن
برنامج الكلمة الطيبة الذي يقدمه اإلعالمي :حممد ذكري.
وقد أكد سامحة الشيخ عىل:


أمهية الدعاء يف اإلسالم.



وما سبب وجود هذا الكم اهلائل من األدعية لدهيم.





وكيف اهتم أئمة أهل البيت Bبه.

وكيف جتلت رشوط استجابة الدعاء يف أدعيتهم.

وكيف تتجىل معامل التوحيد ومفاهيم العقيدة وتزكية النفس يف هذه
األدعية.

هذا وحتدث سامحته عن ثالثة أمور تبني أمهية الدعاء ،وهي :أن الدعاء انبعاث
((( Rقناة المنار الفضائية .برنامج الكلمة الطيبة بث بتاريخ  9شعبان 1429ﻫ الموافق  10أغسطس2008م.
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فطري وجداين ،وأنه مظهر للعبودية ،وجتسيد لإلقرار باخلضوع ل ّله سبحانه ،وأنه يرفع

معنويات اإلنسان ،ويفتح أمامه آفاق األمل يف هذه احلياة.

وقال سامحته عن عبارة أن الدعاء سالح املؤمن« :اإلنسان املؤمن يف هذه احلياة

يعيش معركة ضد أهوائه وشهواته ،وشياطني اإلنس واجلن» لذا فهو حيتاج إىل سالح

ملواجهتهم.

ونفى الشيخ الصفار أن يكون الدعاء بديلاً عن العمل ،فللدعاء وظيفة هي «شحذ

اهلمة يف طريق العمل» ،وأن من «يتجه إىل الدعاء دون أن يسعى من أجل حتقيق ما يدعو

من أجله فهذا يف الواقع مل يفهم معنى الدعاء».

وعن هذا الكم اهلائل من األدعية الواردة عن أهل البيت قال سامحته :الدعاء كان

منهجا ألهل البيت يف إثراء وتنمية اجلانب الروحي يف حياة اإلنسان املسلم يف مقابل
ً
التوجهات الشهوانية واملادية ،باإلضافة إىل تكريس املفاهيم والرتبية األخالقية ،فاجلانب

الرتبوي األخالقي يف أدعية أهل البيت Bحيمل الكثري من املفاهيم الدينية احلقيقية ،التي
وأيضا توجهه إىل
تعرف اإلنسان بالكون واحلياة وتذكره بعظمة خالقه سبحانه وتعاىلً ،

مكارم األخالق.

وأشار سامحة الشيخ إىل العالقة املوجودة بني أهل البيت والقرآن وظهور ذلك يف

أدعيتهم ،فأهل البيت منفتحون عىل القرآن وهم العارفون بآياته ومفاهيمه ،لذلك نجد
مضامني اآليات القرآنية موجودة يف أدعيتهم باقتباس آيات قرآنية أو أجزاء منها ،كام أنه

بإمكاننا أن نستفيد من أدعية أهل البيت لفهم الكثري من آيات القرآن الكريم ،ألن هذه
األدعية تسلط الضوء عىل أبعاد وأغراض وأهداف هذه اآليات الكريمة ،وتوضح لنا

معانيها ،ويمكن من خالل الدعاء أن نستشف الكثري من املفاهيم واألغراض املوجودة

يف اآليات.

وعن التوسل الوارد يف األدعية قال سامحته :هذا موضوع أثريت حوله بعض
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اإلشكاالت ،فبعض املدارس عندنا ،وخاصة املدرسة السلفية يشكلون عىل مسألة

التوسل باألنبياء واألئمة والصاحلني ،وهذا رأي خاص هبم ،أما بقية املسلمني من كل

ضريا ،بل بالعكس ،يعتربونه من أسباب
املذاهب اإلسالمية فال يرون يف هذا التوسل ً
قبول الدعاء ،ومن أسباب االستجابة ،ويستدلون بروايات وردت يف الكتب احلديثية،

كام يف سنن الرتمذي حديث رقم  3578عن النبي  Aأن اإلنسان يف سريه إىل الصالة إىل
املسجد يدعو هبذا الدعاء (ال ّلهم إين أسالك بحق السائلني عليك ،وبحق ممشاي هذا)

الرسول Aيعلم هذا الدعاء ،وفيه توسل بحق السائلني ،كل الناس السائلني من أنبياء
وأولياء وأناس عاديني.

كام استشهد سامحته باحلديث الذي أورده احلاكم يف املستدرك وهو الدعاء الذي علمه

أدع هبذا الدعاء« :ال ّلهم إين أسالك وأتوجه
رسول ال ّله Aلرجل كفيف البرص ،قال له ُ
إليك بنبيك حممد نبي الرمحة ،يا حممد إين أتوجه بك إىل ربك فيجيل يل عن برصي ،ال ّلهم

شفعه فيه ،وشفعني يف نفيس يا حممد» هذا الدعاء ذكره احلاكم يف املستدرك ،وقال هذا
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه يعني بذلك الشيخان البخاري ومسلم.

وحول انفتاح بقية املسلمني عىل مدرسة الدعاء عند أهل البيت Bقال سامحته :أنا

ال أعتقد أن املسألة مسألة تعصب ،إنام هي مسألة وصول هذه األدعية إىل أيدي املسلمني،
هذا الرتاث غيب لفرتة طويلة ،ألن تراث أهل البيت واجه تعتيماً وتغيي ًبا ،حينام ينرش هذا
الرتاث ويصل يف صورته السليمة النقية الصحيحة ،أنا أعتقد أن املسلمني يف كل مكان

سيقبلون عليه ،مثلاً دعاء كميل املروي عن أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب ال بد أن

يكون مقبولاً ألن اإلمام عل ًّيا مقبول عند مجيع املسلمني ،ودعاء كميل ليس فيه أي نقطة

خالف.

كام حتدث سامحته عن رشط ذكر الصالة عىل حممد وآل حممد يف مفتتح الدعاء ألن يف

َ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ لَىَ
ذلك أمرا إهليا جاء يف القرآن الكريم ،يقول{ :إ َّن هّ َ
ع انلَّ ّ
ب يَا أ ُّي َها
الل َو َمالئِكته يصلون
ِ
ً ًّ
يِ ِ
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َ

ّ

َ

ِين َ
آم ُنوا َصلوا َعليْهِ َو َسل ُِموا ت ْسل ً
ال َ
ِيما}[سورة األحزاب ،اآلية ،]56 :وألن النصوص جاءت
اج ٌة
حتبذ ابتداء املسألة هبذه الصالة ،قال أمري املؤمنني« Eإِ َذا كَان ْ
َت َل َك إِلىَ ال ّله ُس ْب َحا َن ُه َح َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اج َتينْ ِ
َفا ْبدَ ْأ بِ َم ْس َأ َلة َّ
اجت ََك َفإِ َّن ال ّل َه َأك َْر ُم م ْن َأ ْن ُي ْس َأ َل َح َ
الصالة َعلىَ َر ُسولهُ Aث َّم َس ْل َح َ
َف َي ْقضيِ َ إِ ْحدَ اهمُ َ ا و َي ْمن ََع ْ
األخ َرى».

وقال سامحته حول عدم ذكر بعض املسلمني اآلل يف صالهتم :كل املسلمني

َ
ُّ َ
يذكرون أنه سئل رسول ال ّله Aبعد نزول اآلية الكريمة {إ َّن هّ َ
الل َو َمالئِك َت ُه يُ َصلون
ِ
ُ
لَىَ َّ ّ
ب }...كيف نصيل عليك؟ فقال هلم« :قولوا ال ّلهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد كام
ع انل يِ ِ

صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عىل حممد وآل حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل

إبراهيم»((( ،وعند مجيع املسلمني يف التشهد ال تصح الصالة عىل النبي Aإال بذكر آله،
ال تكون الصالة جمزية إال بذكر آله ،ولكن أعتقد أن القضية ترتبط بالعهود السابقة التي
حصلت ،كام يف عرص األمويني الذين كانوا جيدون أن ذكر أهل البيت ،تعزيز ملكانتهم يف
األمة ،وضمن الرصاع السيايس بدأت مسألة إغفال ذكر اسم أهل البيت ،Bفسار عليه
كذلك بنو العباس ،وسار عليه الكثريون ،لكن احلمد ل ّله أن بعض العلامء ،حتى بعض

حرصا عىل ذكر (وآله) حني يذكرون النبي فيصلون
العلامء السلفيني أجد أن عندهم
ً

عليه ،صىل ال ّله عليه وآله ،ونحن نحسن الظن باملسلمني ألهنم اعتادوا هذا األمر ،وهي
متوارثة ،فمكانة أهل البيت Bيف األمة ليست جمهولة ،واألحاديث الواردة عن رسول

ال ّله Aيف حقهم كام يف صحيح البخاري وصحيح مسلم كثرية ،كقوله« :أذكركم ال ّله يف
أهل بيتي» ،وقوله« :إين خملف فيكم الثقلني» ،هذه املكانة غري جمهولة غري منكرة لكن كام

ذكرت إهنا إرث من حالة تارخيية سابقة وينبغي أن نحسن الظن.

((( سنن أبي داود .ج ،1ص ،221حديث .976
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(((

استضافت ديوانية العكراوي بالقديح سامحة الشيخ حسن الصفار للحديث عن

شخصية اإلمام السيد موسى الصدر ،وذلك مساء اجلمعة 1429/9/11ﻫ.

وقد حتدث سامحة الشيخ عن جتربة اإلمام الصدر إلهناض املجتمع وبناء قدراته عرب

ثالث نقاط.


األفق الثقايف الواسع.



التصدي للشأن العام اجتامع ًّيا وسياس ًّيا.



االنفتاح عىل اجلهات املختلفة ثقاف ًّيا ومذهب ًّيا وسياس ًّيا.

مشريا سامحته إىل أن الشعوب واألمم ال تنهض فجأة بل هناك مقدمات وتراكامت
ً

مر بتجارب تراكمية بدأت
تصل إىل حلظة تتجىل فيها حالة النهوض ،ولبنان كنموذج ّ
مرورا بالسيد األمني والسيد رشف الدين إىل أن وصل الدور
بالشهيدين األول والثاين
ً
لإلمام الصدر ،الذي مل يصبح طليع ًّيا بني عشية وضحاها ،بل كان لفكر النهوض عالقة
معه منذ أيام الشباب حني كان ضمن طليعة التغيري والنهضة يف قم املقدسة إىل جوار العلامء

((( ألقيت المحاضرة في ديوانية العكراوي بالقديح مساء الجمعة  11رمضان 1429ﻫ.
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الطليعيني أمثال الشيخ نارص مكارم الشريازي والسيد البهشتي والشهيد مطهري.

وأضاف سامحته :السيد الصدر مل يكتف بتشخيص املشكلة واحلديث عن اخلطر

الثقايف املوجه لألمة ،بل عمل عىل التغيري واإلصالح وساهم يف تأسيس املؤسسات

للعمل النهضوي كان منها جملة (مكتب إسالم /مدرسة اإلسالم) ،ومدرسة أهلية
حتمل عىل عاتقها تعليم وتربية جيل إسالمي متنور يف مقابل املدارس احلكومية التي تبث
األفكار املنحرفة املنسلخة عن اهلوية اإلسالمية.

وقال سامحته :واليشء الالفت لالنتباه يف حياة اإلمام الصدر العلم ّية أنه مل يكتف

بام تلقى وبنجاح بارز من الدروس الدينية احلوزوية ،بل قرر اللحاق بركب العلوم
األكاديمية ،حيث التحق بكلية احلقوق يف جامعة طهران عام 1950م ،فكانت عاممته
أول عاممة تدخل احلرم اجلامعي ،وقد نال شهادة البكالوريوس عام 1953م.

ثم انتقل سامحة الشيخ باحلديث عن جتربة اإلمام الصدر يف لبنان الساحة املناسبة

للعمل التي قرر اإلمام الصدر أن تكون ساحة عمله وفيها بداية مرشوعه ،منطل ًقا من
ميزات اإلمام الصدر الشخصية التي أهلته للقيادة يف تلك املرحلة.

عن امليزة األوىل (األفق الثقايف الواسع) قال سامحة الشيخ :اهليكل العظمي يف

معارف العامل هي الفقه واألصول وهذه ال تكفي لفهم العامل واملجتمع ،لذا عىل العامل أن
يطلع عىل العلوم املعارصة واملسائل السياسية والوضع السيايس ،مل يكتف اإلمام الصدر

بالعلوم احلوزوية بل انفتح عىل العلوم األخرى لتساعده عىل القيام بدوره ،حيث عمل له

برناجمًا تابع من خالله الصحافة الصادرة يف لبنان وقرأ الكتب اجلديدة التي تصدر هناك
جلميع التيارات واالجتاهات ،وقد كون هذا الربنامج قاعدة معلومات كبرية اعتمد عليها

اإلمام الصدر يف حياته العملية.

وعن امليزة الثانية (االنفتاح عىل اجلهات املختلفة) قال سامحته :كان سامحة اإلمام

الصدر يبحث عن الثغرات وأماكن الفراغ فيتوجه هلا ،ومن تلك الفراغات عالقات
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الشيعة يف لبنان بمحيطهم ،فحاول أن يبني جسور اللقاء بينهم وبني املسيحيني الذين
كانوا مهيمنني عىل الساحة ،وكذا األحزاب السياسية واملسلمون السنة غريهم.

لقد سعى اإلمام الصدر إىل إقامة العالقات مع املجاميع السياسية واملذهبية املسيحية

واإلسالمية ،وتوسعت هذه العالقات يو ًما بعد آخر.

وخالل فرتة وجوده أقام روابط تعارف مع العلامء والشخصيات ،حتى كان له مع

أغلبهم صداقات متينة.

وقد أعلن ذلك يف كلمة ألقاها بعد تأسيس املجلس الشيعي االسالمي األعىل ،أكد

فيها عىل نقطتني :عدم التفريق بني املسلمني ،والتعاون مع الطوائف اللبنانية كافة.

وعن امليزة الثالثة (التصدي للشأن العام) قال سامحته :كان السؤال الدائر يف ذهن

اإلمام الصدر يف اجلانب السيايس :من هو قائد الطائفة؟

هلذا كان العمل عىل تأسيس جملس يقود الطائفة وجيمع كل الكفاءات العلمية

والسياسية ،يكون املظلة التي تتحرك من خالهلا الطائفية يف املطالبة بحقوقها.

وأضاف سامحته :ويف اجلانب االقتصادي حترك اإلمام الصدر وعمل برناجمًا لرفع

املستوى االقتصادي وتعليم املهن ،ليجعل من الشباب فاعلني اقتصاد ًّيا ،كام وجه بعضهم
المتهان التجارة واهلجرة إىل اخلارج لبناء الكفاءة االقتصادية.

متجها لتكوين
وقال الشيخ :عندما قرأ اإلمام الصدر الوضع يف لبنان ووجده
ً

التكتالت العسكرية قرر أن ينشأ حركة أمل لتحمي هذا الكيان الفتي.

الشيخ الصفار يتابع اإلجنازات العلمية

(((

«منري النمر»

أثنى الشيخ حسن الصفار عىل احلدث العلمي الكبري الذي أطلقه العلامء األوروبيون

الذين جيرون أكرب جتربة عرفتها البرشية ملعرفة «بداية اخللق» ،مبد ًيا أسفه أن ال وجود

للمسلمني يف مثل هذه اإلنجازات الكبرية رغم أهنم يتلون قرآنًا يأمر بالنظر والتأمل يف

الكون الكتشاف أرساره وخرياته.

ودعا األمة اإلسالمية إىل التمسك بدستورها القرآين ،وقال« :يفرتض يف األمة أن

خصوصا أهنا كانت كذلك حينام
تكون رائدة األمم يف اكتشاف أغوار احلياة والكون،
ً
اجتهت إىل التأمل والتفكر يف آيات ال ّله تعاىل ،فكان هلا السبق يف تقديم نظريات اختذها

مشريا إىل أن األمة تراجعت
العلامء الغربيون أرضية ألبحاثهم وجتارهبم واكتشافاهتم».
ً
عن هذا املنهج القويم ،واجتهت نحو اهتاممات هامشية ،فرتاجعت قوهتا وأصبحت يف

آخر الركب ،بعد أن كانت رائدة فيه.

يشار إىل أن التجربة جرت يوم األربعاء املايض عىل احلدود السويرسية الفرنسية،

((( جريدة الرياض .العدد  14693الصادر بتاريخ  15رمضان 1429ﻫ ،الموافق  15سبتمبر 2008م.
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وأشارت تقارير إىل أن اإلعداد هلا تم عىل مدى سنوات ،حيث تم إطالق مئات املاليني

رتا ،وعمق 100مرت حتت
من بروتونات الذرة وجزيئاهتا يف نفق دائري بطول 27كيلوم ً

األرض برسعة مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ العلم.

وينتج عن هذا كله ستامئة مليون تصادم بني اجلزيئات يف الثانية الوحدة ،ويؤدي كل

واحد منها إىل انشطار آالف األجزاء من اجلزيئات ،والتي يتم تسجيلها ورصدها متهيدً ا

للتعرف عليها ،كام بلغت تكلفة املعجل التصادمي ثالثة مليارات يورو ،وسيبدأ تشغيله

رسم ًيا يوم  21أكتوبر (ترشين األول) املقبل.

الشيخ الصفار ُيشيد بشمولية االهتمام االجتماعي للشيخ
(((
عبد اللهّ املطرود

أشاد الشيخ حسن الصفار بشخصية احلاج عبد ال ّله املطرود وأخيه احلاج إبراهيم

وانطالقتهام الوجدانية التي شملت اجلميع ،فكان عطاؤمها مبذولاً جلميع رشائح املجتمع

بمختلف ميادين العطاء ،مؤكدً ا أن هذا هو الفهم الصحيح لإلسالم .مضي ًفا :إن عزوف
مشريا أن
اإلنسان عن االنفتاح إنام يكشف عن وجود يشء من الغبش قد اعرتى نفسيته،
ً
البعض يعتقدون أهنم بعزوفهم ينطلقون من منطلق ديني ،وهم بالتأكيد خمطئون يف هذا

االعتقاد ،ألن الدين يأمر باالنفتاح ويدعو له.

وعرب الشيخ الصفار عن مشاعره اإلجيابية بإقامة احلفل التكريمي لذكرامها ،مؤكدً ا

أن أهم استفادة ينبغي التوجه هلا هي أخذ الدروس والعرب من حياة هذه الشخصية املعطاء

لتقديم واجب الوفاء.

وأشار أن الناس خيتلفون يف تعاطيهم مع أوضاع جمتمعاهتم ،فهناك أناس يعيشون

((( أقيم التكريم في مسجد الحمزة بن عبدالمطلب بسيهات بتاريخ  13رمضان 1429ﻫ ،الموافق 14
سبتمبر 2008م.
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الالمباالة فال هيتمون بمناطق الضعف وال يرون أنفسهم معنيني بأوضاع جمتمعاهتم،

أناس هيتمون باملشاكل التي تمُ ّثل حالة طارئة أو
فهم يعيشون لذواهتم فقط .وهناك ٌ

بجانب معني من القضايا االجتامعية .وهناك أناس ُيفكّرون بشكل اسرتاتيجي مستقبيل،
وينظرون يف أوضاع جمتمعاهتم بشكل شمويل ويتحملون املسؤولية جتاه هذه األوضاع.

نموذجا للطليعة
مؤكدً ا أن هذا االحتفاء التكريمي يجُ دد ذكرى شخصيتني تمُ ثالن
ً

الرائدة يف املجتمع والتي تنطلق يف خدمة املجتمع بتفكري اسرتاتيجي.

وعن نشوء احلالة الواعية والتفكري االسرتاتيجي للفرد ،أوضح الشيخ الصفار ثالثة

روافد مهمة تهُ يء األرضية اخلصبة لذلك:

اً
أول :االمتداد الرتاكمي التارخيي ،بحيث يكون االنطالق من خالل التجارب

واخلبارات السابقة يف املجتمع.

ثانيا :املستوى الثقايف واملعريف ،فيكون هو الدافع األساس باجتاه حتمل املسؤولية
ً

االجتامعية ،فوعي اإلنسان غال ًبا يقوده إىل استهاض طاقاته وتفعيلها يف خدمة الرسالة

التي يؤمن هبا.

ثالثًا :احلالة العصامية ،فينطلق اإلنسان نحو حتمل املسؤولية من منطلق فطري

وجداين ،دون أن يكون هناك خمزون ثقايف معريف ،أو جتارب حارضة يف املجتمع هلا

جذورها.

وأضاف :حسب تقويمي لشخصية احلاج عبد ال ّله املطرود وأخيه احلاج إبراهيم

فإهنام ينتميان هلذه الفئة الثالثة ،حيث مل تكن البئية االجتامعية التي عاشا فيها متتلك
اخلربات والتجارب السابقة ،بل كانا رائدين يف طريقة اخلدمة االجتامعية .وكذلك فإهنام

مل ينطلقا من خمزون معريف أكاديمي.

وأشار الشيخ الصفار إىل أبرز معامل التفكري االسرتاتيجي املستقبيل الذي كان يتحىل

به احلاج عبد ال ّله املطرود ،وهي:
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اً
أول :شمولية التفكري يف قضايا املجتمع ،حيث إنه كان ُيفكّر يف استيعاب أكرب

قدر ممكن من قضايا املجتمع يف خمتلف املجاالت ،الدينية واالجتامعية واالقتصادية،
بعكس البعض من الناس الذين حيرصون اهتاممهم بجانب واحد دون آخر ،مع أمهية
كل اجلوانب .إال أن شمولية التفكري عند احلاج املطرود جعلت منه شخصية رائدة .فقام

بتأسيس ورعاية نادي اخلليج ،واهتم بقضايا الفقر واحلاجة يف املجتمع فرعى وأسس

مجعية سيهات ،وهي أول مجعية رسمية يف اململكة ،وكان له دوره البارز يف بناء املساجد
متيز بني رشائح الوطن .فقد أسهم يف بناء
يف خمتلف مناطق الوطن ،دون أن يكون لديه ٌ
مساجد إلخواننا أهل السنة ،كام أشاد وأسهم يف بناء مساجد للشيعة وكان يساند ويدعم

علامء الدين.

ثانيا :املأسسة ،فكثريون هم الذين ُيقومون بأعامل اخلري والرب يف املجتمع ،إال أهنم
ً

بمجرد أن يموتوا تنقرض أعامهلم .والقلة من هؤالء من ُيامرسون أعامل اخلري بأسلوب
مؤسسايت .وهذه السمة مما يتميز هبا احلاج املطرود.

ثالثًا :املبادرة والريادة ،فقد كانت أعامل احلاج املطرود تتكلم نيابة عنه ،حيث كان

استحق هذا التجاوب والتعاطف
مبادرا ورائدً ا وس ّبا ًقا يف أعامل اخلري للمجتمع .وبذلك
ّ
ً
الكبري مع شخصيته املعطاء.

وأشار الشيخ الصفار لالنفتاحية التي كان يتحىل هبا احلاج املطرود ،مؤكدً ا أن ذلك

نتيجة االنسجام الذي كان يعيشه مع نفسه ووجدانه ،مما يؤهله لتبني االنفتاح واالنطالق
من خالله ،وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيؤكد حقيقة مهمة تدفع باجتاه االنفتاح،

يقول« :الناس صنفان :إما ٌ
نظري لك يف اخللق».
أخ لك يف الدين ،أو ٌ

ويف ختام مشاركته ،أكد الشيخ الصفار برضورة تقديم جتربة احلاج املطرود لألجيال

ٍ
مستقبل واعد.
منارا نحو
القادمة ،لكي يستفيدوا منها ويتتلمذوا عليها ،فتكون هلم ً

اجلدير بالذكر أن احلفل التكريمي أقيم مساء السبت  13شهر رمضان 1429ﻫ (14
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سبتمرب 2008م) يف مسجد احلمزة بن عبد املطلب بمدينة سيهات ،وهو ثمرة من ثامر
احلاج عبد ال ّله املطرود وأخيه إبراهيم .وقد شارك يف احلفل مع سامحة الشيخ حسن
الصفار الدكتور إحسان بو حليقة ،عضو جملس الشورى .وأدار احلوار األستاذ حبيب

حميف .كام ختلل احلوار مشاركات متعددة ٍ
لكل من :الشيخ فوزي السيف ،املهندس
عباس الشاميس ،األستاذ أمحد املرشف.

كلمة الشيخ الصفار يف تكرمي السيد حسن العوامي

(((

بسم ال ّله الرمحن الرحيم

والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله الطاهرين ،إهنا حلظة وفاء رائعة تأخرت

كثريا ،ولكنها جاءت يف هذه الليلة املباركة ،جزا ال ّله من ز ّفها لنا ،وللوطن خري اجلزاء.
ً

هذا الرجل الذي نكرمه هذه الليلة ،عامل رحب من الصفات الطيبة ،يمكن لإلنسان

أن يتحدث عن كل جانب من جوانب شخصيته ساعات طويلة ،إنه رجل الثقافة والفكر

واملعرفة ،طول حياته مل يرتك الكتاب يو ًما ،ومل يرتك القلم يو ًما ،يقرأ ويكتب ويتابع،
وهيتم بمتابعة التطورات الفكرية واملعرفية ،وهو رجل يف طليعة املتصدين لقضايا جمتمعه

ووطنه ،مل يسأم ومل ييأس ومل يسيطر اإلحباط عىل قلبه ،رغم الصعوبات والعقبات
وتقلب الظروف واألوضاع ،وهو رجل رغم صالبته وقوة شخصيته؛ رقيق القلب ،غزير

الدمعة ،ما عليك إال أن تراه وهو يف املأتم حينام يسمع شي ًئا من سرية أهل البيت ،Bوكم

رأيته وهو هيتز حزنًا وأ ًملا حينام يسمع بعض املقاطع من الشعر .مرة كان اخلطيب ير ّدد
((( أقيم التكريم من قبل ديوانية القطيف يوم األحد  28رمضان 1429ﻫ ،الموافق  28سبتمبر 2008م.
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هذا البيت:

هالصفحتمعناألسرىبالسبب

كالصافحين ببدر عن أسيركم

وإذا بالرجل قد دخل يف عامل آخر من البكاء ومن التفاعل واالنفعال ،وكذلك حينام

يسمع عن حاجة حمتاج ،أو مرض مريض ،حتى إن البعض حاولوا أن يستغلوا هذه
أي قضية حمتاج تطرح عليه ،ويف
الرقة يف قلبه فيقصدونه ليومهوه بحاجتهم ،ويتفاعل مع ّ
بعض األحيان يقال له :سيدنا ،هذه القضية حتتاج إىل بحث ودراسة حالة وتأكد ،ولكن

رقة قلبه تغلب يف مثل هذه املواقف.

ال أريد أن أسرتسل يف احلديث ،فالوقت حمدود ،لكنني أو ّد الرتكيز عىل مفردة أراها

مهمة من مفردات تصديه للشأن العام ،الشأن العام الذي حيتاج أن نعمل لتوسيع رقعة
االهتامم به ،هذا الرجل اهتم بالشأن العام ،واهتاممه له مفردات عديدة ،منها :التصدي،

واملبادرة ،وتنسيق اجلهود ،وتوحيد الصفوف باجتاه خدمة احلقوق والقضايا املشرتكة،
لكنني أشري هنا إىل مفردة مهمة ،وهي تقديم الرأي ،تكوين الرأي والتعبري عن الرأي،

ماسة إىل الرأي ،إىل الرأي الناقد ،إىل الرأي اإلصالحي ،إىل الرأي
جمتمعاتنا يف حاجة ّ
املرشد ملسار حركة املجتمع ،قسم من الناس يستصغر نفسه ،ال يرى نفسه أهلاً لكي

يصنع رأ ًيا ،أو يبدي رأ ًيا ،وقسم من الناس خيشى من تبعات إبداء الرأي ،ألن املجتمعات
الساكنة ،التي تعاين من مشاكل التخلف واحلصار والقمع والكبت؛ عادة ما يكون الرأي

فيها مكل ًفا له ثمن باهظ ،قد يكون ذلك من جهة سياسية ترفض وجود رأي آخر حيفز
الناس للمطالبة بحقوقهم أو لتغيري واقعهم ،وقد يكون من جهة اجتامعية نافذة ورأ ًيا

مسيطرا يرفض أي رأي آخر خمالف.
سائدً ا
ً

هذا الرجل استعد لدفع الثمن ،كان ممتل ًئا ثقة بنفسه ،انطال ًقا من ثقته بربه ودينه وحق

جمتمعه املرشوع ،ولذلك ما كان يرى نفسه أقل من أن يبدي الرأي حول القضايا الكبرية،
ليست املحلية فقط ،وليست يف حميطه االجتامعي فقط ،لو قرأنا احللقة الثالثة من حلقاته
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«من وحي القلم» لرأينا عد ًدا من الرسائل وجهها للمراجع العظام ،وإلدارة احلوزات
العلمية ،وغال ًبا ما يتوقف الكثريون ،حتى لو رأوا أن هناك سب ًبا للنقد أو إبداء الرأي
يتهيب أن يقدم رأيه أمام ساحة املرجع ،أو املرجعية أو قيادة احلوزة ظنًا منه أنه أقل من

أن يبدي رأ ًيا ،ويف الواقع إن أية قيادة خملصة تريد من الناس أن يبدوا آراءهم ،وتستفيد

عيل»
من آراء الناس ،الرسول األعظم نبينا حممد Aيقول ألصحابه دائماً وأبدً ا« :أشريوا َّ
إنه مل خيصص جمموعة من أهل ّ
احلل والعقد ،إنام كان خياطب املسلمني مجي ًعا يف املسجد

عيل» ،ومن كان من األصحاب حول رسول ال ّله Aمل يكونوا كلهم عباقرة أو
«أشريوا َّ
جهابذة ،كان فيهم من له مقام وفضل ومعرفة ،ولكن الغالبية وخاصة إذا أخذنا مسألة
الزمن بعني االعتبار ،كانوا يف مستوى متواضع أو عادي ،وورد عن اإلمام عيل بن موسى

الرضا Eأنه كان يتحدث عن أبيه اإلمام موسى الكاظم ،Eقال« :كان عقله ال توازن

به العقول وربام شاور األسود من سودانه ،فقيل له :تشاور مثل هذا؟ فقال :إن ال ّله تبارك
وتعالى ربما فتح عىل لسانه»((( .إ ًذا هذا الرجل ما كان جيد غضاضة يف أن يكتب رسائل
حمتاجا إىل اإلصالح ،ويعبرّ عن رأيه أمام املراجع العظام،
ناقدة ينقد فيها بعض ما يراه
ً
وأمام العلامء والقيادات الكبرية ،وهذا ما ينبغي أن يكون ،نحن جزء من هذه الطائفة،
أيضا يف ترشيد املسار ،ال نعترب أنفسنا جمرد جهة
من هذا املذهب ،وبالتايل ال بدّ أن نسهم ً

أيضا كغرينا ،قادرون عىل أن نقدم
تابعة ،أو جهة غري قادرة عىل أن تعطي وأن تقدم ،نحن ً
فكرة و نقدم رأ ًيا ،وكذلك رسائله إىل املسؤولني يف البالد ،التي يتحدث فيها بقوة وبكل
رصاحة ووضوح عن نقده ألوضاع التمييز الطائفي ،وعن املشاكل التي يعاين منها أبناء
املجتمع ،وقد دفع رضيبة من أجل ذلك ،وهو قرير العني ،سعيد النفس ،بام قدّ م لوطنه

وجمتمعه ،وكذلك إىل خمتلف الرشائح يف املجتمع ،رسائله إىل اخلطباء ،يف كل مناسبة
يبعث برسائل إىل اخلطباء ،ينقد فيها بعض التوجهات ،ويؤكد عىل بعض األمور التي

((( وسائل الشيعة .ج ،12ص ،45حديث .15602
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يرى رضورة تناوهلا وطرحها ،حينام يطرح اإلنسان رأ ًيا ليس بالرضورة أن يكون رأيه

صحيحا ،وقد حيتاج إىل تطوير ،لكن املسألة املهمة هي مسألة
صحيحا ،قد يكون رأيه
ً
ً
إبداء الرأي ،جمتمعاتنا إبداء الرأي فيها أصبح جريمة ،أصبح ذن ًبا ،وهو من أهم معوقات

تقدم هذه املجتمعات ،بينام نجد أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eيقول« :و َل ْي َس
ا ْم ُر ٌؤ وإِ ْن َع ُظ َم ْت فيِ الحْ َ ِّق َمن ِْز َل ُت ُه و َت َقدَّ َم ْت فيِ الدِّ ِ
ين َف ِضي َل ُت ُه بِ َف ْو ِق َأ ْن ُي َع َ
ان َعلىَ َما حمََّ َل ُه
ِ
ِ
ون بِدُ ِ
وس وا ْقت ََح َم ْت ُه ا ْل ُع ُي ُ
ني َعلىَ َذلِ َك
ون َأ ْن ُي ِع َ
ال ّل ُه م ْن َح ِّقه ،وال ا ْم ُر ٌؤ وإِ ْن َص َّغ َر ْت ُه النُّ ُف ُ
َأ ْو ُي َع َ
ان َع َل ْي ِه».
إبداء الرأي أمر مرشوع ،وهو الطريق لتقدم املجتمع وإصالح أوضاعه ،وأمري
املؤمنني Eالذي قال هذا ما كان ينزعج من الرأي املضاد ،وما كان ينزعج من الرأي
املخالف ،بل كان يرفض أن يتعامل مع الرأي كجريمة .بعد واقعة النهروان رجالن من

أصحاب اإلمام Eجاءا له بشخص اسمه أبو العيزار الطائي ،قاال :إن هذا يرى رأي
اخلوارج ،قال :Eفام أصنع به؟
قاال  :تقتله.

عيل؟
قال :Eأقتل من ال خيرج ّ

قاال :تسجنه.

قال :Eوليست له جناية أحبسه عليها ،خ ّليا سبيل الرجل(((.

ألن إبداء الرأي ليس جر ًما ،وألن الواثق من نفسه ومن موقفه ،ال خياف من إبداء

الرأي اآلخر؛ بل يستقبله برحابة صدر ،ويناقشه ويستفيد منه ،وإذا كان الرأي اآلخر
خطأ فإن الناس والعقول ستدرك ذلك اخلطأ ،نسأل ال ّله أن حيفظ هذا السيد الكريم
النبيل ،وأن يطيل يف عمره ،وأن يمتعه بالصحة والعافية ،وأن يوفقه للمزيد من العطاء

يف خدمة الوطن واملجتمع ،فال زلنا وال زال املجتمع والوطن يف حاجة إىل عطائه،
((( تاريخ بغداد .ج ،14ص.369
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وإىل آرائه ،وأسأل ال ّله تعاىل أن يوفق مجيع املتصدين خلدمة املجتمع والوطن ،واشكر
اإلخوة األعزاء يف ديوانية القطيف عىل هذه املبادرة الرائعة ،واللفتة الكريمة ،حفظ ال ّله

اجلميع ،ووفق ال ّله اجلميع لكل خري ،واحلمد ل ّله رب العاملني ،والسالم عليكم ورمحة

ال ّله وبركاته.

الشيخ الصفار :تصريحات القرضاوي استندت إىل مصادر
(((
خاطئة ..واستغلها املتعصبون

رجح الشيخ حسن الصفار أن يكون منشأ الترصحيات األخرية للشيخ يوسف
ّ

القرضاوي ضد املسلمني الشيعة هو اعتامده عىل «مصادر خاطئة» داع ًيا إىل جتنب ردود
الفعل العنيفة عىل تلك الترصحيات.

ورأى الصفار يف ترصحيات لوكالة ( )IQNAاإليرانية أن األجواء التي تعيشها األمة

وما حييط هبا من مؤامرات األعداء سامهت يف حتويل ترصحيات القرضاوي إىل ما يثري

الفتنة والبلبلة.

وكان الشيخ القرضاوي قد انتقد ما وصفه بـ «الغزو الشيعي» للمجتمعات السنية

الذي رأى أن إيران تستفيد منه لبسط نفوذها عىل العامل العريب.

ورجح الصفار بأن يكون القرضاوي قد اعتمد يف ترصحياته عىل ما وصفه بمصادر

خاطئة ضخمت له بعض األحداث.

داع ًيا إىل جتنب ردود الفعل العنيفة وغري املوضوعية عىل تلك الترصحيات «حتى

((( شبكة راصد اإلخبارية  ،www.rasid.netنشر بتاريخ 2008/10/11م
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الشيخ الصفار :تصريحات القرضاوي استندت إلى مصادر خاطئة ...

ال تتاح الفرصة لألطراف املتشددة دفع القرضاوي نحو خدمة توجهاهتم املتعصبة

واملتطرفة».

كام رأى أن من غري الصحيح اسقاط شخصية مرموقة كالقرضاوي داع ًيا يف املقابل

إىل التعاون «من أجل أن ال تسرتسل هذه الشخصية فی هذا اخلطأ».

ووجه الصفار نقدا ضمنيا لـ «الضجة» التي أعقبت ترصحيات القرضاوي والتي

رأى أهنا أفادت األعداء.

وقال «ال ينبغی أن يعطى املوضوع أكرب من حجمه».

مضي ًفا أنه كان من املمكن معاجلة املوضوع بأقل من هذه الضجة التی أثريت من

اجلانبني والتي وجدهتا بعض األطراف فرصة لكی جتعل منها ضجة.

وحول تعاطي االعالم العريب مع ترصحيات القرضاوي ،قال الصفار :بأن ما وصفه

باإلعالم السيايس الذي يعمل ضد الوحدة اإلسالمية وجد يف تلك الترصحيات فرصة

لكی يذكي نار الفتنة ويشغل الساحة اإلسالمية باخلالفات.

أما عن تاثريات تلك الترصحيات عىل العالقات املتبادلة بني علامء الشيعة والسنة فقد

رأى بأهنا عاصفة وزوبعة ليست األوىل ،والساحة اإلسالمية قادرة عىل جتاوزها بحكمة
العقالء وبوعي املخلصني.

وأثارت ترصحيات القرضاوي التي أطلقها قبل أسابيع لصحيفة املرصي القاهرية

حول «الغزو الشيعي» زوبعة وسجالاً إعالم ًّيا سن ًّيا شيع ًّيا وسن ًّيا سن ًّيا أخذ بالتصاعد

يو ًما بعد آخر.

الشيخ الصفار يشارك يف تكرمي حافظات القرآن

(((

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف احلفل الذي أقامه الوجيه احلاج عبداجلبار

بومرة وحرمه أم إبراهيم لتكريم أربع من حافظات القرآن ،هن :فرحة مريط ،وياسمني
املرزوق ،ونوال املحيميد ،وليىل آل جرب ،وذلك مساء اجلمعة 1429/9/26ﻫ املوافق

2008/9/26م ،يف احلسينية احليدرية بسيهات باالشرتاك مع مركز علوم القرآن بأم
احلامم.

هذا نص كلمة سامحة الشيخ الصفار:

أعوذ بال ّله من الشيطان الرجيم ،بسم ال ّله الرمحن الرحيم

احلمد ل ّله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد وآله

الطاهرين.

ْ
َ َْ َ َ
َ
قال ال ّله يف كتاب الكريمَ { :و يِف ذل َِك فل َيت َناف ِس ال ُم َت َناف ُِسون}[سورة املطففني ،اآلية.]26 :

زود ال ّله سبحانه وتعاىل كل واحد من بني البرش بطاقات وكفاءات ومواهب عظيمة
َّ

((( أقيم الحفل في الحينية الحيدرية بسيهات مساء الجمعة  29رمضان 429ﻫ ،الموافق  26سبتمبر
2008م.
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وأتاح هلم مجي ًعا يف هذه احلياة املجال لكي يفجروا هذه الطاقات ،وليصقلوا هذه املواهب،
فمجال العمل يف هذه احلياة مفتوح أمام اجلميع ،واحلياة ساحة تنافس ،وميدان سباق،
ذَّ

َ

ْ

حْ

ُ ُ َ

َ

َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُّ ُ
ك ْم أ ْح َس ُن َع َمل}[سورة امللك ،اآلية.]2:
{الِي خلق الموت والياة يِلبلوكم أي

قسم من الناس جيهلون ما وهبهم ال ّله من طاقات ومواهب.

وقسم آخر يتكاسلون عن تفجري طاقاهتم ومواهبهم.

وقلة من الناس هم الذين يكتشفون نعم ال ّله عليهم ويستثمرون تلك النعم بإظهارها،
َ

َ

ْ

وهذا معنى قوله تعاىلَ { :وأ َّما بِن ِْع َمةِ َر ّب ِ َك ف َح ّدِث}[سورة الضحى ،اآلية ،]11 :أي :أظهر هذه

النعم والكفاءات التي أعطاك ال ّله سبحانه وتعاىل إياها.

َ َ َْ َ َ
وللتنافس دور كبري يف إظهار الطاقات والكفاءاتَ { ،و يِف ذل ِك فل َيت َناف ِس
ْ
َ
ال ُم َت َناف ُِسون} لكن التنافس اإلجيايب حيتاج إىل ثالثة رشوط:

ال�شرط الأول :تكاف�ؤ الفر�ص

الرشط األول :تكافؤ الفرص ،املجتمع التي يتاح فيه جمال التنافس هو الذي تتكافأ

تنافسا،
فيه الفرص ،أما إذا أعطيت الفرص جلهة وسلبت من جهة أخرى فهذا ال يكون ً

التنافس الصحيح يعني تكافؤ الفرص ،املجال يكون مفتوحا أمام اجلميع ،حينام يعيش

شعب من الشعوب أو أمة من األمم ،وتكون الفرص متكافئة بني أبناء هذه األمة فإن
حركة اإلبداع تتسارع ،والطاقات تظهر وتتفجر ،كام نرى يف املجتمعات املتقدمة،

فاملجال فيها مفتوح ،نرى أن رجلاً يأيت أبوه من كينيا ويعيش يف أمريكا فيجد أن املجال
أمامه مفتوح فيتقدم لينافس عىل مقعد رئيس الواليات املتحدة األمريكية ،وكام قال أحد

الدعاة« :لو كان أوباما يف دولة عربية أو إسالمية لرأيته اآلن يف مكاتب الرتحيل» ،إذ
يعترب من العاملة غري املرغوب فيها ،لذا يقومون برتحيله من تلك البلد ،هناك املجال

مفتوح وبالتايل تظهر وتنطلق الكفاءات ،لكن الوضع يف بلداننا العربية واإلسالمية ال
يوجد فيه تكافؤ للفرص ،ويكون التفاوت إما عىل أساس عرقي ،أو قومي ،أو مناطقي،
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ٍ
حينئذ؟ اخلارسون هم األوطان واألمم واملجتمعات،
أو طائفي ،أو فئوي ،ومن خيرس

بل أحيانًا يف داخل املجتمعات نفسها ال يوجد تكافؤ للفرص ،مثلاً و نحن نجتمع هذه
الليلة لتكريم أربع حافظات للقرآن ،بمبادرة من الوجيه ورجل اخلري احلاج عبداجلبار

بومرة حفظه ال ّله ،وبجهد من مركز علوم القرآن بأم احلامم برعاية فضيلة الشيخ غازي
الشبيب وبجهود األخوة واألخوات العاملني يف املركز معه ،هنا ينبغي أن نشري إىل أن
الفرصة حينام تتاح لألخوات كام تتاح لألخوة ،لإلناث كام للذكور ،سنجد أنه ال تقل

كفاءة املرأة عن الرجل ،مواهبها وكفاءاهتا وقدراهتا وإخالصها ونشاطها ال يقل عن
الرجل ،ولكن املرأة غال ًبا ما تعيش يف أجواء اجتامعية تنعدم فيها تكافؤ الفرص ،ثم يقال:

إن املرأة دورها ضعيف ،أو يقال إن كفاءهتا قليلة.

ال�شرط الثاني :الت�شجيع

فعندما ُيوجد التشجيع عىل اإلبداع والعطاء يف خمتلف املجاالت ،تتفجر الكفاءات،

وبحمد ال ّله بدأت هذه السنة احلسنة يف جمتمعنا ،نرى هناك حفالت لتكريم املبدعني
واألدباء ورجال اخلري ،ولتكريم احلافظني للقرآن واحلافظات ،وهذا ما ينبغي أن نستمر

عليه يف خمتلف املجاالت ،ال بد من التشجيع بمختلف صوره ،ألن التشجيع هو كلمة

الرس لتقدم املجتمعات واألمم.

ال�شرط الثالث :قبول المناف�سة

مرضا من األمراض
ففي بعض املجتمعات املتميز يعرقل طريقه ،ملاذا؟ ألن هناك ً

التي تصيب النفوس ،وهو مرض احلسد ،املجتمع الذي ال تغمره الراحة عندما جيد من

يتقدم ،ومن يتميز ويتفوق ،يعاين مشكلة حتتاج إىل العالج ،وقد جعل القرآن الكريم

َ َ ُّ َ َّ ُ َ
َ ٌ
ْ ُ
اس ق ْد َجاءتكم َّم ْوعِظة
عالج هذا املرض يف طليعة أهدافه ،يقول تعاىل{ :يا أيها انل
ّ َّ ّ ُ
الص ُدور َو ُه ًدى َو َر مْ َ
ك ْم َوش َِفاء ل ّ َِما ف ُّ
ح ٌة ّل ِلْ ُم ْؤ ِمن َ
ِني}[سورة يونس ،اآلية ،]57:أي
يِ
ِ
مِن رب ِ

معاجلة األمراض التي يف النفوس ،ومن أسوأ األمراض التي متنع التنافس اإلجيايب هي
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حالة احلسد واحلقد ،فاملجتمع الذي حيب املتميز ويقدره يف أي جمال من املجاالت ،فإنه
متميزا ،أو متقد ًما يف أي جمال
يتقدم ،بينام املجتمع املتخلف ينزعج إذا رأى أحد أفراده
ً
من املجاالت ،ونحن نعرف أن احلسد واحلقد ليس من سامت النفس املؤمنة ،وإنام الغبطة

التي تعني متني النعمة ،فإذا رأيت إنسانًا متفو ًقا فأنت تتمنى أن تكون متفو ًقا مثله ،بينام

احلسد يعني متني زوال نعمة اآلخر ،فإذا رآه متفو ًقا يتمنى له أن يسقط ويفقد تفوقه،
املجتمع الذي تسود فيه هذه الروح ال حيقق التنافس اإلجيايب.

يشن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eمحلة كبرية ضد هذا املرض النفيس ،يقول:

أيضا« :طهروا
«احلقد من طبائع األرشار»((( ،ويقول« :احلقد أألم العيوب»((( ،ويقول ً
قلوبكم من احلقد فإنه داء مويب»(((.

ملاذا حيقد اإلنسان وينزعج عندما يتقدم غريه واملجال مفتوح أمامه للمنافسة؟

أيضا إىل أن املكاسب واملصالح ال تستحق من اإلنسان املؤمن أن حيقد أو حيسد
وأشري ً
من أجلها ،يقول أمري املؤمنني Eيف كلمة مجيلة« :الدنيا أصغر وأحقر وأنزر من أن تطاع

فيها األحقاد» ،كم هي كلمة رائعة حق لنا أن نتأملها ونكررها.

أهيا األخوة :هذا املجلس حلبة من حلبات التنافس وتشجيع التنافس اإلجيايب

نحو اخلري جيب أن يكون يف خمتلف جماالت احلياة ،وقد بدأ جمتمعنا يسري ول ّله احلمد يف

هذا االجتاه ،وهو غني بالطاقات والكفاءات واملواهب ،إنام حيتاج أن يفتح الطريق أمام

كنوزا وثروات يف إنساننا ،وبحمد ال ّله إنني مرسور إذ إنني
كفاءاته ،حينها سنرى عندنا ً
أعيش يف حقبة ذهبية تنطلق فيها أعامل اخلري واإلبداع يف جمتمعنا ،وهذا أهم مكسب

للمجتمع ،فاملكسب األهم أن يتمكن املجتمع من بناء ذاته ،وصنع قوته.
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
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يف اخلتام ال بد من شكر مركز علوم القرآن بأم احلامم ،وشكر كل املؤسسات القرآنية

يف أنحاء املنطقة ،ونشكر رجل اخلري أبا إبراهيم عىل هذه املبادرة الطيبة ،وأن نسجل أسمى
آيات التقدير واإلكبار ألخواتنا الكريامت الاليت ترشفن وتوفقن حلفظ القرآن الكريم،

ونأمل أن يتضاعف هذا العدد إن شاء ال ّله يف األيام املقبلة ،وأن نجد من نسائنا من تفسرّ
القرآن ،ومن تكتب حول القرآن وعلومه ،ومن تبدع وتكتشف نظريات ومفاهيم وأشياء
جديدة من القرآن.

أسأل ال ّله ألخواتنا احلافظات التوفيق والتسديد وأن جيسدن القرآن يف حياهتن ،بعد

أن حفظنه يف قلوهبن ،وأن يصبحن قدوات لبقية األخوات ،واحلمد ل ّله رب العاملني.

جدير بالذكر أن حفل التكريم أقيم ضمن أمسية قرآنية شارك فيها جمموعة من

القراء ،وحرضه مجع من العلامء واملهتمني بالشأن القرآين.

الشيخ الصفار يف حفل ترانيم :يجب أال يقل مستوى أدائنا
(((
الفني عن مستوى أداء التوجهات األخرى

واصلت فعاليات مهرجان ترانيم السادس «عروج» تقديم عروضها لليلة الثالثة

عىل التوايل عىل قاعة فجر ترانيم بالربيعية حيث بدأ احلفل لليلة الثالثة اخلميس ليلة

اجلمعة 1429/9/4ﻫ بحضور كثيف غطى املدرج كاملاً  ،وقد بدأ احلفل بتالوة عطرة
من الذكر احلكيم بصوت القارئ األستاذ السيد حسني الشعلة.

بعد ذلك بدأت فقرات الليلة الثالثة بفيلم وثائقي بعنوان «سيد املحبة» يتناول سرية

املرحوم سامحة السيد عبد ال ّله الصالح «أبو رسول» رمحه ال ّله.

ثم ألقى سامحة الشيخ حسن الصفار كلمة بدأها بتقديم التهنئة بالشهر الفضيل،

وهتنئة القائمني عىل مهرجان ترانيم انعقاد مهرجاهنم السنوي ،الذي قال عنه إنه أصبح

معلماً تفتخر به املنطقة ،ويفخر به املجتمع ،ملا يربز من كفاءات وقدرات ،وملا جييل من
صورة فنية رائعة ،تتحدث عام يكنه هذا املجتمع من توجهات خرية ،ومن إبداعات
عظيمة ،أسأل ال ّله سبحانه هلم دوام التوفيق والتقدم ،وأن تكون كل سنة مثار تطور

((( أقيم الحفل في يوم الخميس  4رمضان 1429ﻫ.
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وتقدم عن السنوات السابقة إن شاء ال ّله.

الواقع ال ت�صنعه التمنيات

ثم حتدث سامحته عن األمنية التي يتمناها اإلنسان املؤمن وهي أن تنترش حالة

اإليامن ،وأن تكون هي السائدة يف املجتمع ،وأضاف :يعتقد املؤمنون بأن توجههم
اإليامين هو األنفع للناس ،وهو األصلح ألبناء املجتمع ،كام يعتقدون عن تأمل وتعقل،

بأن التوجهات األخرى ترض بأبناء املجتمع ،وتبعده عن مصاحله الدنيوية واألخروية،
ولكن الواقع ال تصنعه التمنيات ،الواقع ال حتكمه العقائد واألفكار ،فمعادلة الواقع

اخلارجي قائمة عىل أساس العمل ،والفاعلية واجلد واالجتهاد ،من كان أكثر فاعلية يف

احلياة ،فإن اجتاهه يكون هو األقوى فيها ،ومن كان أكثر اجتها ًدا وعملاً  ،فإنه يكسب
اجلولة يف رصاع التوجهات واألفكار واملعتقدات ،لذا ينبغي للمؤمنني أال يقل مستوى

عملهم عن مستوى إيامهنم ومعتقداهتم ،وإذا حصل هناك تفاوت بني مستوى اإليامن،

وبني واقع العمل ،فإن ذلك حيكي عن ازدواجية يرفضها القران الكريم {يَا َأ ُّي َها ذَّال َ
ِين
َ ْ َ ُ َ َ برُ َ َ ْ ً ْ َ هّ َ ْ َ ُ ُ
َْ ُ َ
َُ ُ َ
َ
آم ُنوا ل َِم تقولون َما ال تفعلون * ك مقتا عِند
الل أن تقولوا َما ال تف َعلون} ،مطلوب من

املؤمن أن يرتجم إيامنه وآراءه إىل برامج عملية ،تتحرك عىل األرض ،وتكون هي الدعوة
إىل ما يؤمن به ،العمل هو الذي يستقطب الناس ،وهو الذي يربز مصداقية الفكرة ،وهو

الذي جيعلها حية جمسدة أمام الناس.

�صراع االتجاهات

واعترب سامحته أن مشكلة املتدينني ،وخاصة يف هذا العرص ،أن مستوى أدائهم العميل

كمؤمنني متدينني ،يقل عن مستوى أداء التوجهات األخرى ،وقال :نرى التوجهات

األخرى التي ختتلف معنا يف املنهج أو املعتقد أو التوجه ،نراها أكثر فاعلية ونشا ًطا

وتأثريا ،فعىل املستوى األخالقي مثلاً ،
وعملاً  ،لذا فمن الطبيعي أن تكون أكثر استقطا ًبا
ً
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نحن نشكو أن أبناءنا من اجليل الناشئ ،أصبح مستقط ًبا الجتاهات ال تتوافق مع ما نؤمن

به من قيم ومبادئ وأخالقيات ،إننا نشعر بأمل وحرسة حينام نرى مظاهر االنحراف
السلوكي واألخالقي ،يف بعض املساحات واألوساط من أبناء جمتمعنا ،لكن علينا أن
نعرف أن جمرد التأمل والتحرس ،وأن جمرد التمني ،واجرتار مثل هذا الكالم يف املجالس،

ال يغري من املعادلة شي ًئا ،علينا أن نواجه الساحة عمل ًّيا.

الن�شاط والفاعلية

ودعا سامحته إىل رفع درجة النشاط والفاعلية ،وذلك :حتى نكون أقدر عىل استيعاب

ناشئتنا وأبنائنا ،وإرشادهم إىل الطريق.

حينام يقل تفاعل املجتمع مع العمل الديني فهذا يدل عىل أنه ال تتوفر فيه احلالة

اإليامنية املطلوبة .الصحيح ،الذي نأمل أن يسريوا فيه ،كام سار أسالفهم ،ولذلك يدعو
ُ

ُ
ْ
ال ّله عباده املؤمنني للعمل { َوق ِل اع َملوا} وليس فقط أن تتمنوا أو تن ّظروا وتتحدثوا:
ُ

ْ ُ

َ

َ

هُ

ْ ْ

َ

هّ ُ َ َ ُ
{ َوقل اع َملوا ف َس رَ َ
ك ْم َو َر ُس ُ
ول َوال ُمؤم ُِنون} العمل هو الذي حيسم املعركة،
يى الل عمل
ِ

وهو الذي يكسبك اجلولة ،وهو الذي يربز مصداقية الفكرة التي تؤمن هبا ،وهو الذي

يمكنك من استقطاب من تريد استقطاهبم.

تفجير الطاقات

وطالب سامحته الساحة الدينية أن تعرتف بالتقصري يف جمال العطاء والعمل ،وقال:

«هناك يف أبنائنا ،ويف جيلنا الصاعد الناشئ الكثري من الطاقات والقدرات ،لو أننا فتحنا

أمامهم املجال ،وصنعنا هلم األجواء ،وكونَّا هلم األطر املناسبة ،لرأيناهم يف مستوى من
اإلبداع والتفاعل ،لتفجرت الطاقات والقدرات والكفاءات بام يربز قوة املجتمع ،وبام

يؤكد احلالة الدينية واألخالقية فيه».
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مهرجان ترانيم

ورضب سامحة الشيخ مثالاً للفاعلية ،والحتواء الكفاءات بمهرجان ترانيم،

واللجان الفنية املتعددة املتنوعة التي تشارك كل عام يف هذا املهرجان ،وقال :إهنا دليل

وشاهد عىل أن يف جمتمعنا طاقات ،ومواهب وقدرات تبحث عن فرصة ،وتبحث عن
ساحة وجمال ،فعلينا أن نتيح هلم هذه الفرصة ،ال أن نكتفي باخلطب واملقاالت ،وبجر

اآلهات يف املجالس ،إنام علينا أن نجند طاقتنا وقدراتنا من أجل دعم هذه األنشطة
املتعددة ،يف اجلانب الفني واالجتامعي والثقايف واإلعالمي ،حتى نستطيع أن نخوض

معركة القيم ،واملفاهيم واألفكار عىل املستوى العميل الفعيل.

يقدر الأعمال
اهلل ّ

َُ ْ
هّ ُ َ َ َ ُ
اع َملُوا فَ َس رَ َ
ك ْم َو َر ُس هُ ُ
ول
يى الل عمل
وتوقف سامحته متأملاً يف اآلية الكريمة{:وق ِل
فَ َس رَ َ
يى هّ ُ
ْ ْ َ
الل}؟ وأجاب :املسألة ليست فقط إن ال ّله
َوال ُمؤم ُِنون} وتساءل :ماذا يعني {
ُ ْ ُ
يرى عملكم ،وإنام التشجيع عىل العمل والدفع إليه ،إن ال ّله يقدّ ر عملكم { َوق ِل اع َملوا
هّ ُ َ َ َ ُ
فَ َس رَ َ
يى الل عمل
ك ْم} ،يعني :عملكم يف موضع تقدير ،ويف موضع ترحيب من قبل

ال ّله تعاىل ،كيف يقدر ال ّله عمل املؤمنني؟ بالتوفيق ،بأن يزيد يف توفيقهم ،ويضاعف هلم
ُ

ُ ْ
األجر والثوابَ {:،وق ِل اع َملوا} فإذا عملتم يف سبيل ال ّله ،فإن ال ّله تعاىل يزيدكم توفي ًقا،

َ لنَ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ هّ َ َ ْ
َ
{ َو ذَّال َ
الل ل َم َع ال ُم ْح ِسنِني}[سورة العنكبوت ،اآلية،]69:
ِين َجاه ُدوا فِينا هدِينهم سبلنا ِإَون
هُ

َو َر ُس ُ
ول}! ماذا يعني أن الرسول Aيرى عملنا؟ يعني
ال ّله يزيدكم توفي ًقا إن عملتم{ ،

أن الرسول Aيدعو لنا ،ويشفع لنا ،حيبنا حينام نعمل يف خدمة القيم واملبادئ ،ثم تقول
ْ ْ

َ

اآليةَ { :وال ُمؤم ُِنون} ،ماذا يعني أن يرى املؤمنون عملنا؟ يعني أن يمدوا يد الدعم
والتعاون والتشجيع ،هذا هو املطلوب ،إن ال ّله سبحانه وتعاىل يعد العاملني ّ
بأن املؤمنني

لن يقفوا منهم موقف املتفرج ،إذا عملتم فإن املؤمنني سريون عملكم ،من يعمل يف سبيل
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ال ّله ،يف جمتمع إيامين ،فسيجد الرتحيب والدعم والتشجيع والعطاء ،من جمتمع املؤمنني.

المجتمع الديني والت�شجيع

وطالب سامحته أن نضع عالمة استفهام حينام يقل تفاعل املجتمع مع العمل الديني،

فهذا يعني أحد شيئني :إما أن هذا الوعد الذي وعدنا به ال ّله تعاىل ـ ال ّله وعدنا إذا عملتم
فإن املؤمنني سيدعمونكم ـ إما أن هذا الوعد قد ختلف عن التحقق ،وحاشا ل ّله أن يعد بام
ال حيصل ،وإما أن هذا املجتمع ال تتوفر فيه احلالة اإليامنية باملستوى املطلوب ،إذا كانت

احلالة اإليامنية متوفرة يف املجتمع باملستوى املطلوب ،فإنه لن يبخل بالدعم والعطاء
والتشجيع ،والوقوف إىل جانب أي حركة عملية ،ألنه سريى أن هذا جزء من واجبه،

وجزء من ممارسته اإليامنية.

المجتمعات المتجاوبة

وقارن سامحته بني املجتمعات األخرى ،وكيف تتفاعل مع األنشطة املختلفة

واملتنوعة ،وقال :إهنم يتجاوبون مع الفن من أجل الفن ،ويتجاوبون مع خمتلف اإلبداعات
والعطاءات ،وهذا يعني أن املجتمع اإليامين جيب أن يكون أكثر تفاعلاً وجتاو ًبا مع أي

حركة ختدم القيم واملبادئ.

العاملون ي�ستجدون الدعم

وتأسف الشيخ الصفار عىل ما حيدث بعض األحيان ،حيث نجد العاملني يف سبيل

ال ّله وكأهنم بحاجة إىل االستجداء ،وكأهنم بحاجة إىل إقناع اآلخرين وجذهبم ،من أجل

دعم أعامهلم وأنشطتهم ،إن هذا يكشف عن يشء من اخللل علينا أن نتالفاه ،إننا حينام
نتأمل حلاالت االنحراف والفساد يف بعض أوساط جمتمعنا ،ونطمح أن يكون أبناؤنا يف
خط اهلدى والصالح واالستقامة ،هذا يعني أن نتحمل مسؤوليتنا لدعم كل األنشطة
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والفعاليات ،وكل األعامل التي تقوي هذا التوجه اإليامين القيمي ،إنني ومن خالل

متابعتي ،ومواكبتي هلذا املهرجان ،ومن خالل متابعتي ل ّلجان العاملة فيه بمختلف
ألوان عملها ،الفني اإلبداعي ،إنني أشعر بمسؤولية كبرية ،وبتقصري كبري ،وأرجو أن

يوفقنا ال ّله مجي ًعا لتعويض التقصري يف هذا األمر ،بمزيد من التفاعل والتعاون والدعم،
والتشجيع هلذه األنشطة التي مل يعد لنا عذر أمامها ،هذه األنشطة فرضت نفسها عىل
الساحة الوطنية ،وعىل املستوى اإلقليمي والعاملي ،أبناؤنا واحلمد ل ّله أصبحوا يدخلون

املسابقات يف إنتاج األفالم ،ويف إنتاج األعامل الفنية املختلفة ،فيشهد هلم اجلميع بنجاحهم

وتفوقهم ومتيزهم ،وقبل أن يكافئهم ويعرتف هبم اآلخرون ،نحن يف حاجة إىل أن نفتخر
ونعتز هبذا املستوى املتقدم من اإلنتاج.

الخطاب المعا�صر

وختم سامحة الشيخ الصفار كلمته بالترضع للهّ سبحانه للعاملني بالتوفيق والتأييد،

ودعى نفسه وأبناء املجتمع بمختلف رشائحهم ،وخاصة علامء الدين ،ورجال األعامل،
واملثقفني ،دعاهم :إىل دعم هذه األنشطة والوقوف معها ،والرصف عليها بام تستحق،

وقال سامحته :معركتنا مل تعد مقترصة عىل أن نبني حسينيات ومساجد ،ونقيم مواكب
للعزاء عىل أمهيتها ،احلسينيات واملساجد ومواكب العزاء وسائر املظاهر الدينية ،أمور

مهمة وجيب احلفاظ عليها ودعمها ،ولكنها وحدها ال تكفي ،إذ علينا أن ندعم هذا
النشاط املتطور ،هذا النشاط الفني املتقدم ،فهو األقدر يف هذا العرص عىل خماطبة األفكار،

وعىل التأثري عىل املشاعر واألحاسيس ،إنه يمثل اآلن معركة الرصاع احلقيقية بني ألوان
القيم السائدة ،وبني ألوان املفاهيم واألفكار ،علينا أن نفتخر هبذا املستوى املتقدم ،وأن

نقف إىل جانب أبنائنا املعطاءين ،والرواد عىل هذا الصعيد.

بحضور مميز :الشيخ الصفار يفتتح منتدى سيهات
(((
الثقايف
 ال�شيخ ال�صفار :نحن بحاجة �إلى م�ؤ�س�سات تتكفل
ب�إنها�ض المجتمع والحفاظ على �أمنه

يف ليلة طيبة من ليايل شهر رمضان املبارك ،افتتح الشيخ حسن الصفار ،يف منزل

األستاذ كامل أمحد املزعل (منتدى سيهات الثقايف) مساء يوم األربعاء (1429/9/10ﻫ
املوافق 2008/9/10م) ،وقد فاق عدد احلضور كافة التوقعات ،ملثل هذا النوع من

عاكسا بذلك أول بشائر النجاح للمنتدى الذي يعد أول منتدى ثقايف شهري
الربامج،
ً

يف مدينة سيهات ،هيتم بالتواصل الثقايف مع املجتمع ،ويف باكورة نشاطه بدأ فعالياته
الثقافية باستضافة سامحة الشيخ الصفار يف ندوة بعنوان «املؤسسات األهلية ومحاية

األمن االجتامعي».

بدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم تالها ،الشاب أمحد رضا املدلوح ،بعد ذلك كلمة

رحب فيها باحلضور الذي كان بمستوى احلدث،
لألستاذ كامل املزعل راعي املنتدى ّ
ذاكرا بعض األحاديث النبوية التي تؤكد عىل أمهية
مؤكدً ا عىل رضورة العلم والتعلم ً

((( األربعاء  10رمضان 1429ﻫ الموافق  10سبتمبر 2008م.
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كثريا ،يصل إىل مرحلة اجلهاد ،وبني أهداف
التعلم وتعليم اآلخرين ،وأن يف ذلك ثوا ًبا ً
ومهام املنتدى ،مؤكدً ا عىل رضورة مواكبة مسرية اإلصالح واالهتامم بالتغيري للوصول

موضحا أن املنتدى سيقوم بطرح مواضيع
إىل األفضل بام يساهم يف تطوير املجتمع ثقاف ًّيا،
ً
خمتلفة هتم املجتمع ،تشمل اجلوانب الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والرياضية.

بعد ذلك حتدث سامحة الشيخ الصفار الذي قال :إن محاية أمن املجتمع مسؤولية

الدولة بالدرجة األوىل إال أهنا ال تستطيع القيام بذلك وحدها ،فيجب عىل املؤسسات
األهلية املسامهة يف هذا الدور ،الدولة تتحمل القسط األوفر من املسؤولية ،لكنها ال

تستطيع أن تقوم بكل املعاجلات؛ ألن األمن االجتامعي له جانب يرتبط بالتنشئة الرتبوية،

وجانب يرتبط بالبيئة االجتامعية ،وآخر يرتبط بالثقافة السائدة وباملشاكل املعاشة يف

أوساط املجتمع ،كام يرتبط بتأثريات اإلعالم ،والثقافة املوجودة فيه ،وهناك جوانب
خمتلفة ومتعددة تفرض أن يكون هناك تكاتف وتضافر للجهود بني الناس وبني الدولة،
بني السلطة وبني خمتلف القوى ذات التأثري يف الشأن االجتامعي.

المجتمع وتحمل الم�سئولية

يتحمل مسئوليته ،ففكرة املسؤولية فكرة
كام طالب سامحته :كل فرد من املجتمع أن
ّ

مهمة جدًّ ا ،كلام كان اإلنسان أكثر حضارية ،وأكثر وع ًيا كان أكثر إدراكًا هلذه الفكرة يف
حياته ،بينام اإلنسان الذي يفتقد الوعي احلضاري واإلدراك اإلنساين ،فبنسبة هذا االفتقاد

حيمل أعباءه عىل اآلخرين ،ويتصور نفسه جمرد ضيف ،وهناك
يقل شعوره باملسؤولية ،إنه ّ
من يفكر عنه ،ومن خيطط له ،املجتمعات املتقدمة ساعدها عىل التقدم قوة هذا الشعور يف
نفس كل فرد من أفرادها ،إنه مسؤول عن ذاته أولاً  ،ومسؤول عن الشأن العام ثان ًيا ،يف
جمتمعاتنا اإلنسان ال يشعر أنه معني بتحمل املسؤولية ،وقد حتول هذا التفكري من اإلطار

الفردي إىل اإلطار املجتمعي ،حيث أصبح املجتمع يعيش مشاكل ،ويواجه حتديات،

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10
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لكنه يرمي املسؤولية عىل غريه ،فاآلخرون هم املعنيون بمواجهة هذه التحديات وليس

هو.

الم�ؤ�س�سات االجتماعية

وحتدث سامحته عن حاجة املجتمع إىل ثالثة أنواع من املؤسسات:


مؤسسات اجتامعية للدراسة والتخطيط ،حيث نفتقد مؤسسات تقوم بعمليات
البحث والرصد ملختلف الظواهر االجتامعية ثم دراستها ملعرفة سبب املشكلة،

والطرق املثىل لعالجها.



ومؤسسات للقيام بدور التوعية والتوجيه واإلرشاد املتناسب مع فكر اجليل



ومؤسسات للتأهيل والدعم ،الفتًا إىل أن الكثري من حاالت اإلجرام واالنحراف

اجلديد.

والعدوان عىل األمن ناشئة من وجود حاجات وأزمات ومشاكل ،هنا ال يفيد
الوعظ واإلرشاد فقط ،وإنام ال بد من وضع خطط ملعاجلة هذه املشاكل التي يعاين

منها بعض أبناء املجتمع ،لتأهيلهم لبناء حياهتم بالطرق السليمة واملرشوعة.

ويف اخلتام ،تم إثراء اللقاء بالعديد من املداخالت املتميزة التي أضافت الكثري من

العمق للندوة ،من أبرز املداخلني األديب األستاذ السيد عدنان العوامي ،واألديب

األستاذ حسن السبع ،واألستاذ جعفر العيد ،واألستاذ عيل آل طالب ،والسيد ابراهيم
الزاكي ،والصحفي الريايض حممد الشيخ ،واألستاذ رضا سليس واملهندس عىل ريض،

وغريهم.

ومن احلارضين السيد حممد الساخن والشيخ مصطفى مسلم والشيخ حسني مسلم

والكاتب الصحفي مريزا اخلويلدي ،وعضوي املجلس البلدي املهندس عيسى املزعل
والدكتور عبدال ّله السكريي واألستاذ مهدي صليل واألستاذ عادل املرتوك واألستاذ
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نرص هالل واألستاذ حسن عيل الزاير وآخرون.

اجلدير بالذكر أن املنتدى سيكون شهر ًّيا ،يعقد يف مساء أول يوم اثنني من كل شهر

عريب.

الشيخ الص ّفار يزور رابطة احلوار الديني يف قم

(((

قم املقدسة ،سامحة الشيخ
مؤسسة رابطة احلوار الديني يف مدينة ّ
بدعوة من رئيس ّ

محيد رضا غريب زار سامحة الشيخ حسن الص ّفار مقر الرابطة صباح يوم األربعاء

15شوال 1429ﻫ ،حيث حتدث مع العاملني فيها وا ّطلع عىل مكتبتها وعىل إدارة موقعها
اإللكرتوين.

املؤسسة يف تعزيز توجهات احلوار بني أبناء املذاهب اإلسالمية،
وتباحث مع رئيس ّ

ومع أتباع الديانات األخرى.

باملؤسسة الكلمة التالية:
وكتب الشيخ الص ّفار يف سجل الزيارات
ّ
بسم ال ّله الرمحن الرحيم

حممد وآله الطاهرين
احلمد ل ّله ّ
رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا ّ

من أجل تعزيز الوحدة اإلسالمية ،وخلق أجواء االنفتاح والتقارب بني خمتلف

مؤسسات هبذا الشأن ،وتعمل من أجل إنجازه.
مذاهب األمة واجتاهاهتا ،ال بدّ من وجود ّ

املؤسسة احلضارية املباركة (رابطة احلوار الديني) وأسعدين
وقد رسرت جدًّ ا بإنشاء هذه ّ
((( موقع رابطة الحوار الديني www.alhiwaraldini.com
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الشيخ ّ
الصفار يزور رابطة الحوار الديني في قم

تعرفت
املؤسسة ،حينام ّ
افتتاح موقعها اإللكرتوين ،كام زادت ثقتي وأميل بدور رائد هلذه ّ

يتفجر نشا ًطا وحيوي ًة،
عىل املدير هلا سامحة الشيخ محيد رضا غريب حفظه ال ّله ،الذي رأيته ّ
ووالء لوحدة هذه األمة والتفافها حول دينها العظيم.
إخالصا
ويقطر
ً
ً

املؤسسة وملوقعها اإللكرتوين أكرب األثر يف نرش ثقافة الوحدة ،وتشجيع
إن هذه ّ

التواصل والتقارب بني أبناء مذاهب األمة .وهي تشكّل أفضل ر ّد إجيايب عىل االجتاهات
السنّة والشيعة ،إلثارة اخلالفات والنزاعات عىل حساب
التعصب ّية التي تعمل داخل ُ

مصالح اإلسالم واألمة.

أرجو لإلخوة العاملني يف رابطة احلوار الديني ،واملرشفني عىل موقعها اإللكرتوين
كل ٍ
خري وتوفيق ،وأن يضاعف هلم األجر والثواب عىل هذه اخلدمة املتم ّيزة التي يقومون

هبا ،والتي هي من ّ
مهها وأفضلها يف هذا العرص.
أجل األعامل وأ ّ
رب العاملني
واحلمد ل ّله ّ

حسن الص ّفار

 15شوال 1429ﻫ

وكانت زيارة الشيخ الص ّفار للجمهورية اإلسالمية اإليرانية بغرض املشاركة يف

إحياء ذكرى العالمة املح ّقق السيد مرتىض العسكري (1428- 1332ﻫ) ،التي أقيمت
يف جامعة طهران بتاريخ 5شوال 1429ﻫ املوافق  5أكتوبر 2008م ،وألقى الشيخ
وهم الوحدة اإلسالمية) ،ثم زار الشيخ
الص ّفار فيها كلمة بعنوان (العالمة العسكري ّ

قم املقدسة ّ
وحل ضي ًفا عىل سامحة العالمة السيد جواد الشهرستاين املمثل
الص ّفار مدينة ّ
العام للمرجع األعىل السيد السيستاين حفظه ال ّله.

والتقى سامحته عد ًدا من املراجع الكرام وأساتذة احلوزة العلمية ،ومنهم:

املرجع الديني الشيخ نارص مكارم الشريازي ،املرجع الديني السيد صادق الشريازي،

املرجع الديني الشيخ حسني عىل املنتظري ،املرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي ،املرجع
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الديني الشيخ جعفر السبحاين ،املرجع الديني السيد حممد تقي املدريس ،املرجع الديني

السيد حممد مفتي الشيعة ،آية ال ّله السيد علوي الربوجردي ،آية ال ّله السيد أمحد املددي،

آية ال ّله الشيخ أسد ال ّله بيات ،آية ال ّله السيد كامل احليدري ،آية ال ّله الشيخ حممد السند،

آية ال ّله الشيخ جواد الفاضل اللنكراين ،آية ال ّله السيد جعفر النمر ،آية ال ّله الشيخ حممد
عىل التسخريي ،آية ال ّله الدكتور الشيخ فاضل املالكي ،العالمة السيد فاضل اجلابري،
العالمة الدكتور الشيخ حيدر حب ال ّله ،العالمة الدكتور السيد مصطفى املحقق الداماد،
العالمة الشيخ جعفر اهلادي ،العالمة الشيخ أمحد املبلغي ،العالمة الشيخ حممد سعيد
النعامين ،العالمة السيد جعفر الشريازي ،العالمة السيد سامي البدري.

كام زار الشيخ الصفار عد ًدا من املؤسسات العلمية ،والتقى جماميع من الفضالء،

وترشف سامحة الشيخ الصفار
قم من خمتلف البلدان،
وطالب العلوم الدينية يف حوزة ّ
ّ

بزيارة اإلمام الرضا Eيف مشهد املقدسة.

الشيخ الصفار :ينبغي ملجتمعاتنا املراهنة على ذاتها
(((
وليس تر ّقب التغيري من اخلارج
 المراهنة على تغير ال�سيا�سة الأمريكية في المنطقة
�أوهام و�أحالم ال واقع عمل ّيا لها.

عىل خلفية فوز «باراك أوباما» قال الشيخ حسن الص ّفار إن من املعيب عىل جمتمعاتنا

عوضا عن املراهنة عىل نفسها
تر ّقب التغيري من اخلارج وانتظار من خي ّلصها من مشكالهتا ً
وقدراهتا الذاتية.

ودعا القادة والنشطاء السياسيني يف العامل العريب واالسالمي لالستفادة من حدث

االنتخابات االمريكية يف تعزيز قيمتَي العدالة االجتامعية واملواطنة للرقي باحلالة اإلنسانية

وإلغاء كا ّفة أنواع التمييز.

وحث يف خطبة اجلمعة  19ذو القعدة 1429ﻫ بمدينة القطيف صناع القرار يف

العامل العريب عىل إتاحة الفرص املتكافئة للمواطنني خللق اندماج اجتامعي حقيقي ودمج

سيايس فاعل.

وتطورها احلضاري
مضي ًفا أن ذلك من شأنه املسامهة يف تقدّ م هذه املجتمعات
ّ

((( شبكة راصد اإلخبارية  ،www.rasid.netنشر بتاريخ 2008/11/11م.
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مستفيدين من التجربة األمريكية عىل هذا الصعيد.

وامتدح الصفار جتربة األفارقة السود يف الواليات املتّحدة األمريكية بالقول «أن

متييزا عنرص ًّيا حا ًّدا ضدّ طبقة األفارقة السود بموجب القانون الرسمي
أمريكا كانت تعيش ً
ولك ّن السود استطاعوا أن يفرزوا قيادات سياسية سعوا من أجل تغيري املعادلة».

وأضاف :لقد تلقت الرموز السياسية املكافحة للتمييز الدعم االجتامعي واجلامهريي

الواسع عرب تقديم الكثري من التضحيات واجلهود من خالل املظاهرات واالعتصامات

واإلرضابات وشتّى أنواع التعبري املتاح.

وتابع :بأن الناس عبرّ وا عن رفضهم املطلق ملا يعانونه من ظلم واضطهاد بسبب
أيضا.
التفرقة العنرصية ما مكّنهم من نيل كافة حقوقهم وبشكل قانوين ً
التعصب والعنرصية التي متارسها جمموعات حمدودة يف املجتمع
واعترب مظاهر
ّ

األمريكي بأهنا «حاالت فردية ونشاز» ضمن احلالة اإلنسانية العا ّمة يف أمريكا التي
ترفض أي شكل من أشكال التمييز والفرز العنرصي.
وحول حال ِ
الفرح التي انتابت بعض السياسني يف املنطقة بفوز السيناتور أوباما أملاً

يف تغري السياسة األمريكية املقبلة إزاء قضايا منطقة الرشق األوسط قال الصفار« :إن هذه

جمرد أوهام وأحالم ال واقع عمل ًّيا هلا».
األماين ّ

معللاً بأن السياسة األمريكية ال حتدّ دها إرادة شخص الرئيس بقدر ما هي حمكومة

باملؤسسات السياسية والرشكات املالية وإمرباطوريات اإلعالم يف الواليات املتّحدة.

ووصف الصفار حكومة بوش باحلكومة االستعالئية ألهنا غ ّلبت منطق الغاب عىل

صوت العدل واحلكمة عىل حد تعبريه.

واعترب فوز أوباما بمثابة جتربة أنموذجية لكثري من املجتمعات اإلنسانية وعبرّ ت عن
رسالة واضحة ضدّ أي شكل من أشكال التمييز سواء العرقي أو املذهبي أو املناطقي.
مضي ًفا بأن ذلك أثبت للعامل أمجع بأن املسرية اإلنسانية اليوم ترفض أي نو ٍع من أنواع
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خيص أشكال التمييز والفرز بني أبناء البرش.
التخ ّلف االجتامعي فيام ّ

واستطرد الصفار بالقول :إن ما شهدناه يف هذه االنتخابات جيعلنا نركّز عىل ثالث

مهمة جيب أن تسود جمتمعاتنا ،وهي :تعزيز قيمة املواطنة بني أبناء الدولة
قيم أساس ّ
والوطن الواحد ،ورفض ما يقابلها من سياسات التمييز بني املواطنني عىل حساب

ال ُّلحمة الوطنية اجلامعة ،وتعزيز حالة تكافؤ الفرص للجميع.

واستنكر الصفار كل سياسات التمييز املذهبي واملناطقي التي متارس يف بعض

البلدان العربية واإلسالمية داع ًيا إىل جتاوزها كام جتاوزهتا العديد من املجتمعات.

منوها بأمهية تعزيز قيمة العدالة االجتامعية يف املجتمع التي تنمي شعور اإلحساس
ً

باملساواة أمام القانون ومتتص أي شعور بالظلم أو الغربة يف الوطن كام تعزز حالة االنتامء

احلقيقي يف نفوس املواطنني.

الشيخ الصفار يزور املعهد العايل السعودي الياباين
(((
للسيارات ويلتقي طالبه

بدعوة من إدارة املعهد العايل السعودي الياباين للسيارات يف جدة قام سامحة الشيخ

حسن الصفار بزيارة للمعهد يوم االثنني  19ذو القعدة 1429ﻫ املوافق 17نوفمرب

2008م ،والتقى مع إدارة املعهد حيث ا َّطلع عىل عرض مصور عن تأسيس املعهد
وبراجمه وأقسامه ،وناقش مع املدير التنفيذي للمعهد األستاذ سامل بن حسن األسمري،
واملدير التعليمي األستاذ فوزي بن رساج الثقة ،تطلعات املعهد وسري براجمه .كام زار

بعض أقسام املعهد ،ثم التقى مع طالب املنطقة يف املعهد من القطيف واألحساء ،وهم

أكثر من  100طالب ،وألقى فيهم حمارضة شجعهم فيها عىل االجتهاد يف دراستهم،
واملثابرة يف االلتزام بربامج املعهد ،وأن يطمحوا إىل التفوق والنجاح بكسب املزيد من

اخلربة حول هندسة السيارات ،وصولاً إىل اخلربة يف تصنيعها ،مؤكدً ا عىل حاجة البالد
((( انشيء المعهد شراكة بين الحكومة السعودية والحكومة اليابانية ،وبإسهام من شركات القطاع الخاص
من منتجي السيارات في اليابان وموزعيها في المملكة ،من أجل تطوير مهارات الشباب السعودي في
مجال تقنية وصيانة السيارات اليابانية ،وبدأت الدراسة فيه سنة 1423 – 2002ﻫ وطاقته االستيعابية
 400طالب ،ومدة الدراسة سنتين ،يمنح الطالب شهادة دبلوم في تقنية وصيانة السيارات اليابانية.
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الش��يخ الصفار يزور المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات...

إىل االجتاه نحو التصنيع ،وجتاوز حالة االستهالك واالسترياد لكل يشء من اخلارج.

كام نقل لطالب املنطقة إشادة اإلدارة بجديتهم وانضباطهم .وحتدث سامحة الشيخ

الصفار للطالب عن أمهية االندماج مع سائر الطالب من املناطق األخرى ،لكرس
احلواجز وتوثيق الروابط األخوية الودية بني أبناء الوطن ،بعيدً ا عن حاالت التنافر

صحيحا أن يعيش الطالب يف إطار أبناء منطقته فقط ،وال
واالنطواء واالنغالق .فليس
ً

مبارشا ،ويضع
يكسب زمالء وأصدقاء من املناطق األخرى ،إن االنفتاح خيلق تعار ًفا
ً

حدًّ ا للتصورات السلبية عن كل طرف جتاه اآلخر.

وتناول الشيخ الصفار يف هذا السياق رضورة مشاركة الطالب يف صالة اجلامعة يف

املعهد حني انعقادها ،واجتناب الصالة فرادى يف املسجد ،ناقلاً
نصوصا من روايات
ً

أئمة أهل البيت ،Bومن فتاوى الفقهاء املراجع التي حتث عىل املشاركة يف صالة اجلامعة
عند انعقادها بغض النظر عن االختالف املذهبي.

ثم استقبل أسئلة الطالب وأجاب عنها برحابة صدر ،يف جو من التفاعل

واالهتامم.

وقد رافق الشيخ الصفار يف زيارته للمعهد فضيلة الشيخ حممد العطية.

وقد أنيشء املعهد رشاكة بني احلكومة السعودية واحلكومة اليابانية ،وبإسهام من

رشكات القطاع اخلاص من منتجي السيارات يف اليابان وموزعيها يف اململكة ،من أجل
تطوير مهارات الشباب السعودي يف جمال تقنية وصيانة السيارات اليابانية ،وبدأت

الدراسة فيه سنة 1423 – 2002ﻫ وطاقته االستيعابية  400طالب ،ومدة الدراسة
سنتني ،يمنح الطالب شهادة دبلوم يف تقنية وصيانة السيارات اليابانية ،ويوقع الطالب

بمجرد قبوله يف املعهد عىل اتفاقية عمل ووظيفة فور خترجه يف إحدى رشكات توزيع

السيارات اليابانية.

وقد أبدى الشيخ الصفار إعجابه بفكرة املعهد وبراجمه وإنتاجه ،ألنه يقدم تعليماً مهن ًيا
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يستجيب حلاجة سوق العمل ،وشكر لإلدارة اهتاممها برعاية الطالب وتوجيههم.

ويف املساء لبى سامحة الشيخ الصفار دعوة فضيلة الشيخ حممد العطية لزيارة جملس

الشيعة املقيمني يف جدة من أهل املدينة ووادي الفرع ،وألقى فيهم حمارضة توجيهية حول

سامت املجتمع املنتمي ألهل البيت.

الشيخ الصفار يف ذكرى الشيخ األوحد :االختالف هو
(((
احملك احلقيقي لألخالق

كيف تستنكر فعل اجلالد وأنت متارس نفس الدور؟ (ال تنه عن خلق وتأيت مثله..

عار عليك إذا فعلت عظيم) هبذه الكلامت استنكر سامحة الشيخ حسن الصفار عىل بعض

التيارات االجتامعية التي تستنكر وقوع اإلقصاء عليها وهي تقوم باإلقصاء داخل حميطها
ضد املختلفني معها ،واملنافسني هلا.

جاء ذلك يف كلمة ألقاها سامحته يف احلسينية احليدرية بسيهات مساء يوم اخلميس

1429/11/29ﻫ املوافق 2008/11/27م ،بمناسبة ذكرى العامل الكبري الشيخ أمحد
زين الدين االحسائي (1166ﻫ ـ 1241ﻫ).

وقد بدأ الشيخ الصفار حديثه عن الشيخ أمحد زين الدين األحسائي باستقصاء

اآلفاق التي تفتح أمام املتحدث عن هذه الشخصية ،وذلك ملا هلا من جوانب كثرية مؤثرة

يف املحيط ،فاحلديث عن علمه ومواهبه باب مفتوح ألنه «العامل احلكيم» ،كام أن احلديث
((( أقيم االحتفال بالحسينية الحيدرية بسيهات مساء الخميس  29ذو القعدة 1429ﻫ ،الموافق  27نوفمبر
2008م.
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الشيخ الصفار في ذكرى الشيخ األوحد... :

أيضا «فهو عامل أصويل له كتب ورسائل» ،وكذا
عن مدرسته يف احلكمة كذلك ،ويف الفقه ً
من أراد احلديث عن أدبه فهو «شاعر وناثر تتلمس أدبه يف كتاباته بوضوح» ،وأضاف

سامحته :يمكننا أن نتحدث عن امتداد شخصيته إذ مل يكن عامل قرية ،وال مرجع منطقة،
فقد امتدت مرجعيته والتأثر بآرائه إىل أكثر من منطقة وبلد ،كإيران والعراق واخلليج،

حتى إن املسترشقني كتبوا عنه وعن فكره.

لكن سامحة الشيخ توقف عند بعد آخر أحب احلديث حوله وطلب من احلضور

التأمل فيه ،وهو «جانب املعاناة التي الحقته Dيف حياته وبعد مماته ،إذا دفع ثمن إبداء
كثريا من إبداء رأيه.
رأيه وفكره» وأضاف :قد نختلف معه أو نتفق لكنه عانى ً

ال�صراع بين العلماء

واستنكر الشيخ الصفار الرصاع الذي يدور بني املتدينني والعلامء خاصة حيث ال

يوجد مربر ملن يفرتض أن يكونوا أهم ٍّ
جتل للقيم الدينية التي يفرتض أن تتجسد يف
سلوكهم ،فنفرتض أن ال يوجد مربر حلصول حاالت رصاع سلبية وسط هذه الرشحية،
وقال :قد نتفهم اخلالف والرصاع بني السياسيني ألهنم يتصارعون عىل املناصب
والسلطة ،وقد نتفهم الرصاع الدائر بني الطاحمني للزعامة والثروة ،لكننا كيف نفهم

اخلالف والرصاع بني علامء ينتمون إىل الدين ويتصدون للحالة الدينية؟ ،وتساءل

سامحته :كيف يكونون هم جمسدي القيم ويف الوقت نفسه املخالفون هلا؟ إهنم يرشدون
الناس إىل اخلري الذي متثله الوحدة وإصالح ذات البني واالنفتاح ،فكيف يصبح بعضهم

سب ًبا لالختالف؟ ،االختالف إذا حصل يف أي رشحية فإن خطره حمدود ،لكن االختالف
خطرا أكرب ألن الدين هو السالح يف هذه املعركة.
بني املتدينني سيكون ً

�أ�سباب الخ�صومة

والتفرق بني العلامء مستشهدا
ثم حتدث سامحة الشيخ الصفار عن أسباب اخلصومة
ّ
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ذَّ

ُ

ْ

لاَّ

ْ ْ

ْ

َ ُ
َ
ََ
َ َ
اب إ م ِْن َب ْع ِد َما َج َ
اء ُه ُم العِل ُم َبغ ًيا بَيْ َن ُه ْم}
بقوله تعاىل{ :وما اختلف الِين أوتوا الكِت ِ

[سورة آل عمران ،اآلية ،]19 :فاخلصومة بني العلامء ال بد أن يكون لبغي بينهم ،فاالختالف
يف الرأي يولد اإلثراء للمعرفة ،إذ إن باب االجتهاد مفتوح ،واإلنسان مطالب أمام ال ّله

بام وصل إليه من قناعات ،وقد نختلف يف مسائل كثرية ،لكن برشط أال يبغي بعضنا

عىل بعض ،وال يتحقق البغي إال إذا كان االختالف سب ًبا يف اخلصومة والعدوان وسوء

التعامل مع اآلخر.

واستشهد سامحته حلرية الرأي عند العلامء يف املجال العقدي بكتاب الشيخ املفيد

(تصحيح االعتقاد) الذي رد به عىل كتاب الشيخ الصدوق (االعتقاد) دون أن خيدش

ذلك يف مكانتها ودون سوء الظن بأحدمها ،بل الشيخ الصدوق و الشيخ املفيد من الطبقة
األوىل يف علامئنا وهلم اإلجالل واالحرتام عىل مر العصور.

مظاهر الإرهاب الفكري

كثريا ،وكيفية التعرف
وعن مظاهر البغي واإلرهاب الفكري الذي عانى منه املجتمع ً

إليه ذكر سامحة الشيخ حسن الصفار ثالثة مظاهر ،هي:

املظهر األول :رفض الرأي اآلخر ،حيث يرى كل طرف أن رأيه الصائب وحده،

وهو الوحيد الذي يمتلك احلقيقة كاملة ،وليس لآلخرين حق يف االجتهاد وإبداء الرأي

بام خيالف رأيه ،وهنا نتساءل ـ قال سامحته ـ من خصك بذلك؟ فكام لك عقل فلآلخرين

عقول ،وكام أن لك حق االجتهاد فلغريك نفس احلق يف ذلك.

واملظهر الثاين :ممارسة روح الوصاية عىل اآلخرين ،وفرض الرأي وإلزام اآلخر به،

كيف حيق ألحد من البرش أن يفرض وصايته عىل اآلخرين ،ورأيه اجتهاد مقابل اجتهاد
آخر ،وال أحد يدعي العصمة؟ ،وأضاف :األنبياء ليس هلم حق الوصاية عىل اآلخرين

َ
مع القطع بأحقية رسالتهم ،وبرصيح العبارة يقول القرآن الكريم لرسول ال ّله{ :فإِن
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َ

بْ َ ُ ْ

َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
ك الَالغ ال ُمب ُ
ني}[سورة النحل ،اآلية ،]82 :ويصف ال ّله سبحانه دور األنبياء
تولوا فإِنما علي
ِ

َ ْ لَىَ
َ َ لَىَ
لاَّ بْ َلاَ ُ
غ ال ْ ُمب ُ
ع َّ
وأيضا {ف َهل ع
الر ُسو ِل إ ِ ال
بقوله{ :وما
ني}[سورة العنكبوت ،اآليةً ]18 :
ِ
ُ
ْ
َّ
ال بْالَالغ ال ُمب ُ
ُّ ُ
ني}[سورة النحل ،اآلية ]35 :بل ينقل القرآن الكريم عن لسان حال
الرس ِل إ ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َّ بْ َ َ ُ
غ ال ْ ُمب ُ
ني}[سورة يس ،اآلية ،]17:فإذا كان هذا
األنبياء قوهلم لقومهم{:وما علينا إِال الال
ِ

هو حال األنبياء فامذا عن باقي الناس؟

املظهر الثالث :احلسد ،فحينام يربز عامل وتكون له كفاءات ومواهب ،وحيقق

إنجازات ،قد حيدث هذا النجاح شي ًئا من احلسد ،وقد أشار بعض من أرخ حلياة الشيخ

األوحد أنه ُحسد بسبب ما كان يمتلكه من قبول لدى العام واخلاص ،فقد ذكروا أن
الشيخ عندما ذهب إىل إيران جذب الناس إليه عىل كل املستويات ،احلاكم ووزراءه

والعلامء وسائر اجلامهري ،حتى قيل أن عدد من كان يصيل خلفه يف أصفهان أكثر من ستة

عرش ألف ٍّ
مصل ،وأنه حينام كان يلقي درسه تتعطل دروس احلوزات العلمية ،هلذا ُحسد
بسبب هذا الربوز.

وأوضح سامحة الشيخ الصفار أن احلاسد ال يقول أن حتركه ضد هذا الرجل بسبب

احلسد ،بل يربر ذلك بمربرات يوهم هبا الناس بأنه حيميهم من انحرافاته العقدية ،أو

يّ َ َ ُ َ ُ َ ّ َ َ ُ َ
ِينك ْم أ ْو
ارتباطاته السياسية ،كام قال ال ّله تعاىل عن لسان فرعون{ :إ ِ ِن أخاف أن يب ِدل د
لأْ َ
َ ْ
َْ َ َ
اد}[سورة غافر ،اآلية.]26:
أن ُيظ ِه َر يِف ا ْر ِض الفس

املظهر الرابع :سوء األخالق :نحن ننتمي إىل دين جاءت توصيات ونصوص كثرية

فيه لتؤكد عىل حسن األخالق وأهنا هي املحور واألساس يف االلتزام الديني ،لكن متى
تربز هذه األخالق احلقيقية؟ وأين يكون املحك احلقيقي للتمسك هبذه األخالق؟ إنه

عند االختالف ،كيف تكون أخالقك مع املختلفني معك؟ فليس لك احلق أن تفخر

بأخالقك الراقية مع أصدقائك ومجاعتك ،بل الفخر أن تلتزم مكارم األخالق مع اآلخر
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املختلف معك ،كام فعل رسول ال ّله Aوأهل بيته Bمع من اختلفوا معهم.

النا�س مع المظلوم

وختم سامحة الشيخ الصفار حديثه عن املعاناة التي واجهها الشيخ أمحد زين

الدين األحسائي ،ويواجهها كل من جهر برأيه وأبدى وجهة نظره ،بلفت نظر اجلمهور

إىل أن هذه األمور ال ترض الشيخ بل ينال إثرها الثواب العظيم ،ألنه ُيستغاب ويظلم
وبسبب البغي والعدوان عليه ينال من ال ّله سبحانه ثوابه ،كام أن فطرة الناس تتعاطف
مع املظلوم ولو بعد حني ،وأضاف :الدرس الذي جيب علينا أن نتعلمه من سرية الشيخ

األحسائي Dوما حدث له ،أننا جيب أال نقع فيام وقع فيه اآلخرون ،فنحن نعيش
االمتحان ،إذ ال جيوز أن نؤذي أحدً ا بسبب اختالفنا معه فنبغي عليه ،لقد ناوأ البعض
الشيخ وطعنوا فيه ونحن ندين املناوءة ،فلامذا نقع يف نفس اليشء؟ ونامرس اإلقصاء

والطعن ومقاطعة اآلخرين ،ملاذا نأخذ من أخالق اجلالد؟ فنحن نتأمل ملا يفعله اآلخرون

معنا ألننا نختلف معهم يف املذهب ،نحن ال نقبل أن يظلمنا املتشددون السلفيون ألننا
نختلف معهم ،فكيف نامرس نفس الدور مع من نختلف معه؟

أهيا األخوة ،حينام نتعاطف مع هذه الشخصية فهذا يلزمنا أال نقع فيام وقع فيه

املناوئون له ،وال نفرز الناس حسب انتامءهم ،وأن نبقي املشرتكات كام هي ،فال يوجد

مسجد هلذه الفئة ومسجد لتلك ،والرموز التارخيية ملك للجميع وليس لطرف دون
غريه ،فهذه االحتفاالت ال تقام من أجل التمجيد للشخصية ،بل ألخذ العرب والعظة من

حياته وما أحاط به من ظروف وممارسات.

هذا وقد شارك مع سامحة الشيخ الصفار يف احلفل كل من السيد حممد رضا السلامن،

والشيخ املهندس عيل العبد السالم ،والشاعر جواد املزيدي.

الص َّفار واللويحق :ال يجوز إلزام احلجاج مبذهب معينّ يف
(((
مناسك احلج

«حجي جابر»

أكد عدد من العلامء عدم جواز إلزام احلجاج باتباع مذهب معينّ يف مناسك احلج ما
دام التعدد املذهبي ينحرص يف قضايا الفروع وال يصل إىل أصول احلج وأركانه.
وأوضحوا أن التنوع املذهبي ال يتعارض مع مظاهر الوحدة اإلسالمية يف موسم

احلج بل يمثل عامل إثراء هلا عىل كافة املستويات.

تنوع وغنى

يقول الدكتور مجيل اللوحيق أستاذ الفقه بجامعة الطائف« :النبي صىل ال ّله عليه

وسلم حج بنفسه وفرس هذا عمل ًّيا بقوله« :خذوا عني مناسككم» ،ثم يف مرحلة الحقة
تكلم أهل العلم يف أفعاله وتنوعت طرائقهم يف فهم ما فعله بحسب النصوص الرشعية

كبريا حني استقرت املذاهب ،وعاجلت ترصفات املسلم يف باب
الواردة ،ثم كان التنوع ً
((( صحيفة المدينة .األحد  8ذو الحجة 1429ﻫ ،الموافق  7ديسمبر . 2008
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َّ
الصفار واللويحق :ال يجوز إلزام الحجاج بمذهب مع ّين...

املعامالت والعبادات وف ًقا ملا اتضح لشيوخها من النصوص الرشعية وما خلصت إليه

اجتهاداهتم.

وأضاف :مل يكن التنوع يف يوم من األيام سب ًبا لتفرق املسلمني مؤكدً ا أن الناس منذ

الزمن األول حيجون مع اختالفهم يف بعض أحكام احلج الفرعية ،وكان يف هذا رمحة

وتيسريا هلم وتوسي ًعا عليهم يف بعض األحوال ومل يكن ذلك يف يوم من األيام
بالناس
ً
سب ًبا للفرقة أو النزاع.

وختم اللوحيق بالتشديد عىل عدم جواز إلزام الناس بمذهب معني يف احلج ولكن

املرشوع بيان املذهب املوافق للدليل وإظهاره ودعوة الناس إليه دون إلزام أو واجب،

وهبذا تتحقق السعة الرشعية وتزول املشقة التي قد حتدث بفرض رأي معني دون سواه.

وعي الحجاج

من جانبه رأى الشيخ حسن الصفار أن موسم احلج هلذا العام يأيت وسط ظروف
ٍ
بمزيد من الوعي
خاصة متر هبا األمة اإلسالمية ،مشد ًدا عىل رضورة أن يتحىل احلجيج
أثناء أدائهم ملناسك احلج.
وأضاف أن فريضة احلج تتميز عن غريها من الفرائض باجتامع املسلمني من خمتلف

البقاع واألعراق والبيئات والطباع مما يو ّلد نسبة كبرية من االحتكاك والتامس فيام بينهم،

ونتيجة لذلك قد تستبد بالبعض حالة الغضب واالنفعاالت ،وهذا ال يتناسب واملكان
املقدس الذي جيتمع فيه املسلمون ،ولذا ينبغي للحجيج أن يتحلوا باهلدوء والطمأنينة

التي من شأهنا أن ختلق أجواء األلفة واالحرتام املتبادل فيام بينهم ،ل ُيقدم املسلمون من

عدوهم
خالل موسم احلج صور ًة مرشقة عن اإلسالم واملسلمني ،وليكونوا يدً ا عىل ّ
الذي يرت ّبص هبم الدوائر.

وأشار الصفار إىل أن األمة اإلسالمية اليوم يف مواجهة ضاغطة مع تيارات الفتنة
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والتعصب ،مما جيعل الساحة مفتوحة عىل خمتلف االحتامالت ،وبالتايل جيب أخذ احليطة

خصوصا يف موسم احلج.
واحلذر
ً

ودعا الصفار املؤمنني إىل التسلح بالوعي ،وأن ال يكون التزامهم ببعض الشعائر

املستحبة عىل حساب القضايا الكبرية كالوحدة واالنسجام بني مجيع املسلمني ،وإذا

كانت هناك بعض األعامل التي من شأهنا أن تُثري األطراف األخرى فينبغي النظر فيها
وتقليصها حفا ًظا عىل الصورة العامة لإلسالم واملسلمني ،ولكي تُسد كل الثغرات التي
ُيمكن لألعداء من خارج األمة أو املغرضني النفوذ منها.

الدكتور مياين يف ضيافة الشيخ الصفار

(((

ل ّبى معايل الدكتور الشيخ حممد عبده يامين وزير اإلعالم األسبق دعوة سامحة الشيخ

حسن الصفار ظهر يوم األربعاء  19ذو احلجة 1429ﻫ املوافق  17ديسمرب 2008م.

حيث استقبل الشيخ الصفار ضيفه الكريم يف جملسه بالقطيف بحضور مجع من

الشخصيات العلمية والرسمية والثقافية واالجتامعية.

وتأيت زيارة الدكتور يامين للمنطقة الرشقية إللقاء حمارضة عن مفهوم حقوق اإلنسان

يف اإلسالم يف غرفة التجارة والصناعة بالدمام بدعوة من فرع هيئة حقوق اإلنسان يف

املنطقة الرشقية.

وقد رحب الشيخ الصفار بضيفه بكلمة موجزة نقتطف منها ما ييل:

«إنه يوم سعيد من أمجل أيام القطيف حيث ّ
تطل علينا قامة وطنية شاخمة جسدت

نموذجا مرش ًقا يف خدمة الدين والوطن.
ً

أهلاً بك يا معايل الشيخ يف القطيف حيث لك يف قلوب أبنائها مكانة خاصة وحمبة

كبرية ،فهم يقدّ رون جهودك الدينية والوطنية ،ويتابعون مؤلفاتك الق ّيمة التي تنرش فكر
((( تمت االستضافة بمجلس الشيخ الصفار بتاريخ  19ذو الحجة 1429ﻫ الموافق  17ديسمبر 2008م.
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الدكتور يماني في ضيافة الشيخ الصفار

التسامح واالعتدال ،وترسخ حمبة النبي وآله الطاهرين صلوات ال ّله عليهم أمجعني.

كان أول لقاء يل مع معايل الدكتور سنة 1416ﻫ حيث زرته بعد احلج يف داره العامرة

بجدة ،وعرضت عليه فكريت ومرشوعي حول تفعيل التواصل بني أبناء الوطن واألمة،

وجتاوز احلواجز املذهبية ،وقدمت له بح ًثا كنت أعددته بعنوان (التنوع والتعايش)

فوجدت لدى معاليه كل ترحيب وجتاوب ،وأ ّيد الفكرة ،وأبدى استعداده لدعمها،
وكتب لبحث (التنوع والتعايش) مقدمة ضافية .واستمر التواصل مع معاليه خلدمة هذا

التوجه الوحدوي الوطني».

ثم حتدث عضو جملس الشورى األستاذ حممد رضا نرص ال ّله مرح ًبا بالضيف الكريم

ومشيدً ا بدوره الوطني ،معرت ًفا له بالفضل يف دعم مسريته اإلعالمية الثقافية ،حني كان
وزيرا لإلعالم ،حني بدأ حممد رضا نرص ال ّله برناجمه احلواري
الدكتور حممد عبده يامين ً
املميز يف التلفزيون السعودي ،فكان لدعم الوزير يامين وتشجيعه الدور األساس يف نجاح

الربنامج واستمراره ،كام أشار نرص ال ّله إىل دور الدكتور يامين أثناء وزارته لإلعالم يف
إقرار حق املواطن السعودي يف إدخال الكتب الشخصية ،واقتصار الرقابة عىل الكميات

التجارية.

وألقى الشاعر الشاب حممد مهدي محادي مقطوعة شعرية رائعة يف حب الوطن

وتأكيد التواصل بني أبنائه ترحي ًبا بزيارة الضيف الكريم للقطيف.

ثم حتدث معايل الدكتور حممد عبده يامين معر ًبا عن سعادته ورسوره بزيارة القطيف

واللقاء بنخبة من علامئها ومثقفيها ،مشيدً ا بتاريخ القطيف العريق يف العلم واألدب،

شاكرا لسامحة الشيخ حسن الصفار دعوته ومجعه
وباحلراك الثقايف املعارص يف ساحتها،
ً
هلذه النخبة الطيبة ،مؤكدً ا عىل أمهية الدور الوطني الذي يقوم به الشيخ الصفار يف نرش
مشريا إىل
ثقافة التقارب واحلوار ،ويف املبادرة للتواصل مع خمتلف الرشائح واالجتاهات،
ً
ما حيظى به الشيخ الصفار من احرتام وتقدير يف خمتلف األوساط واملستويات الرسمية

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

649

والعلمية والثقافية ،ووعد بتكرار زيارته للقطيف واألحساء يف املستقبل القريب إجابة

للدعوات التي قدمها أعيان القطيف واألحساء ممن حرضوا اللقاء.

ثم تناول اجلميع طعام الغذاء عىل رشف الضيف الكريم ،وودعوه بحفاوة بالغة.

ومن أبرز احلارضين يف اللقاء:

الدكتور صالح الدورسي عضو جملس الشورى واملدير السابق للتعليم يف املنطقة

الرشقية ،األستاذ حممد رضا نرص ال ّله عضو جملس الشورى ،السيد حسن العوامي،
األستاذ عيل املال عضو جملس املنطقة الرشقية ،الدكتور حممد اخلنيزي عضو جملس هيئة

حقوق اإلنسان ،الدكتور منصور القطري املرشف عىل فرع هيئة حقوق اإلنسان يف املنطقة
الرشقية ،األستاذ خليل الفزيع ،األستاذ أمحد عبدال ّله اثنيان عميد الكلية التقنية بالقطيف،
السيد حيدر العوامي إمام مجاعة مسجد اإلمام اجلواد بالقطيف ،الشيخ حممود السيف

إمام مجاعة مسجد اإلمام احلسني بالقطيف ،الشيخ فيصل العوامي إمام مجاعة مسجد

اإلمام احلسن بالقطيف ،الشيخ عيسى احلامقي ،الشيخ حممد سعيد اخلميس ،الشيخ
حممد الصفار إمام مسجد الفتح بالقطيف ،الشيخ عيل املوسى ،األستاذ عيل عباس راعي
منتدى الوسطية بصفوى ،احلاج عبداجلبار أبو مرة ،احلاج فؤاد أبو مرة ،احلاج مبارك
األمري ،األستاذ حممد باقر النمر رئيس حترير جملة الواحة ،السيد عدنان العوامي ،األستاذ

فؤاد نرص ال ّله ،الشيخ حسني الصويلح ،السيد رشف السعيدي رئيس مجعية مرض اخلريية
بالقديح ،الشيخ عبدال ّله املسلم ،الشيخ عبدالكريم املطرودي .األستاذ نجيب اخلنيزي
راعي ديوانية امللتقى الثقايف بالقطيف ،األستاذ عبدالعيل السيف ،األستاذ سعيد احلبايب،

األستاذ حسني احلاجي ،األستاذ أمني العقييل ،األستاذ عيل البحراين.

حوارات

حوار صحيفة الرياض

(((

نص احلوار الكامل الذي أجراه مراسل صحيفة الرياض الصحفي منري النمر يف 8

حمرم 1429ﻫ املوافق  17يناير 2008م:

 السؤال األول :كيف حيي املواطنون الشيعة يف السعودية مناسبة
عاشوراء؟
Q Qالربنامج األساس يف إحياء الشيعة ملناسبة عاشوراء هو اخلطابات واملحارضات
الدينية التثقيفية ،حيث يقام يوم ًيا من األول إىل العارش من املحرم يف حمافظة القطيف
وحدها أكثر من ثالثامئة جملس ،ويف حمافظة األحساء ما يزيد عىل هذا العدد ،ويلقي

املحارضات علامء وخطباء ،يركزون فيها عىل ذكر توجيهات اإلسالم وهديه،
وإحياء سرية النبي Aوآله ،وعرض أحداث كربالء ،و يعاجلون من خالهلا املشاكل
االجتامعية ،بام خيدم أمن املجتمع واستقراره واملصلحة الوطنية.

وتعقد هذه املحارضات يف جمالس مفتوحة يطلق عليها احلسينيات ،وهناك

((( صحيفة الرياض العدد رقم  14453الصادر بتاريخ السبت 10محرم 1429ﻫ الموافق  19يناير
2008م( .اقتصرت على نشر فقرات من الحوار).
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حوار صحيفة الرياض

حسينيات للرجال وحسينيات خاصة بالنساء.

وهناك مواكب عزاء يردد الشباب فيها أناشيد حزينة حتمل مضامني

دينية وأخالقية .وعادة ما يقيمها بعض الشباب لكن الربنامج األساس هو

املحارضات.


تقيمون دور رجال األمن يف تنظيم املناسبة؟
السؤال الثاين :كيف ّ

Q Qيقوم رجال األمن بدور مشكور يف تنظيم املرور يف أماكن املناسبة ،ويف رعاية أمن
املواطنني ،واحلفاظ عىل النظام ،لتسري الربامج هبدوء وأنسياب..

وترشف إمارة املنطقة الرشقية عىل إدارة األمور بكل اهتامم ،عرب حمافظة القطيف

واألجهزة األمنية املختصة.

وإين أتوجه بالشكر لسمو أمري املنطقة الرشقية ونائبه وملحافظ حمافظة القطيف

ومجيع الدوائر األمنية يف املنطقة عىل اجلهود املبذولة يف حفظ األمن ورعاية النظام

أيام هذه املناسبة.

وأشري هنا إىل أن هناك تعاونًا طي ًبا بني املواطنني ورجال األمن حيث تسري

األمور هبدوء وانتظام تام ،مع كثرة حشود املستمعني واملعزين ،الذين يصلون يف

بعض األماكن إىل عرشات األلوف ومع ذلك ال حتصل أي مشكلة تذكر بحمد

حرصا عىل رعاية األمن والنظام.
ال ّله؛ ألن أبناء املجتمع ال يقلون
ً

 السؤال الثالث :هناك من ينتقد ما يعرف بـ (التطبري) بينهم علامء شيعة
كاملرجع الديني السيد حممد حسني فضل اللّه هل يطرب الشيعة يف السعودية،
وما هي وجهة نظركم فيه؟
Q Qالتطبري هو إدماء مقدمة الرأس ،وهذه املامرسة مل تكن موجودة عند شيعة املنطقة،
لكن عد ًدا من الشباب املتحمسني استوردوها يف السنتني األخريتني من مناطق
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أخرى .وقد أعلنت وجهة نظري الرافضة هلذه املامرسة عرب وسائل اإلعالم ،كام

شاركت يف إصدار بيان حوهلا ،مع جمموعة من كبار علامء الشيعة يف اململكة من
القطيف والدمام واألحساء واملدينة املنورة.

 السؤال الرابع :أال تعتقد أن عاشوراء مناسبة تستفيد منها مستشفيات
البالد عرب ظاهرة االقبال عىل التربع بالدم؟
Q Qدعوت إىل التربع بالدم يف مناسبة عاشوراء قبل أكثر من عرش سنوات ،وتبنى
أيضا عدد كبري من علامء الشيعة يف القطيف واألحساء ،فحصل إقبال
الدعوة إليها ً
وجتاوب واسع من املواطنني ،بل إن املتقدمني للتربع بالدم يفوق قدرة الطواقم
الطبية العاملة يف املناسبة ،وتكون كميات الدم املتربع هبا حتت ترصف بنك الدم

اإلقليمي يف الدمام ،وتستفيد منه مستشفيات املنطقة.

وأمتنى أن يكون يوم عاشوراء مناسبة إسالمية عاملية للتربع بالدم يف خمتلف

أنحاء العامل ولصالح املحتاجني للدم من مجيع أبناء البرش.

حوار موقع إسالم أون الين

(((

النص الكامل للمقابلة اخلاصة مع شبكة (إسالم أون الين.نت) التي أجراها األستاذ

يارس باعامر من جدة مع سامحة الشيخ حسن الصفار ،ونرش معظمها عىل الشبكة وفيام
ييل النص الكامل:

 شيخ حسن ،دعني أبدأ معكم من الواقع الشيعي السعودي ومطالباته،
إىل أين وصلت تلك املطالبات يف الواقع احلارض ،وكيف تعاملت معك
السلطات السعودية ،نريد إجابة واضحة ال إجابة دبلوماسية ،خاصة أن
أغلبية الشيعة يف السعودية يرون أن املطالب ال زالت تدور يف دائرة مغلقة
وأهنم ال زالوا يعاملون ضمن مفهوم «مواطنني من الدرجة الثانية» وخاصة
أنكم قدمتم عريضة يف  31إبريل /نيسان  ،2003باسم «رشكاء يف الوطن»،
وليا للعهد
إىل العاهل السعودي عبد اللّه بن عبد العزيز آل سعود حني كان ً
والتي شددت عىل انتامء الشيعة للوطن السعودي؟
تطورا يف التفكري السيايس لدى أوساط النخبة السياسية
Q Qيمكنني القول إن هناك
ً
((( إسالم أون الين www.islamonline.net .إعداد :ياسر باعامر ،نشر بتاريخ 2008/3/15م.
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من املجتمع الشيعي يف اململكة ،وناتج هذا التطور هو النظر إىل مشكالت املجتمع

الشيعي كجزء من املشكل الوطني العام ،فهناك حاجة وطنية عامة لإلصالح ،وقد
حتدث خادم احلرمني الرشيفني عن عزمه األكيد النجاز اإلصالحات التي يتطلع
إليها املواطنون .بام حيقق املشاركة الشعبية ،وإقرار املساواة والعدل ،ومواجهة

الفقر واألزمات االقتصادية ،وتعزيز رشعية حقوق اإلنسان ،وتوسيع نطاق احلرية

وفرص التعبري عن الرأي.

وقد حتققت بعض اخلطوات عىل طريق اإلصالح ،كاالنتخابات البلدية ،وإنشاء

هيئة ومجعية حلقوق اإلنسان ،واتساع هامش احلرية أمام وسائل اإلعالم ،وصدور

عدد من األنظمة والقوانني املتقدمة عىل ما سبقها.

ونأمل كبقية املواطنني اإلرساع يف مسرية اإلصالح ،ألن الزمن ال يسمح باملزيد

من التأخري ،ووترية األحداث الدولية واإلقليمية عالية الرسعة.

وحني تتحقق هذه اإلصالحات عىل املستوى الوطني لن يكون هناك مشكلة

للمواطنني الشيعة وال لغريهم.
كام أننا َح ِذرون يف هذه الظروف من احلديث عن مطالب شيعية ،ألن ذلك خيدم
سياسة الفرز الطائفي والرصاع املذهبي الذي أججته أحداث العراق األليمة.
رغم أن املجتمع الشيعي يعاين من تأخري املعاجلة ألكثر املشاكل التي سبقت

وعود احلكومة بحلها ومعاجلتها ،لتحقيق املساواة ،وليعيشوا يف مستوى بقية
املواطنني يف احلقوق والواجبات.

لكن من أساسيات الثقافة الشيعية تقديم املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة،

وأولوية احلفاظ عىل الوحدة ،واحلرص عىل تفويت الفرص عىل األعداء ،واعتامد

هنج احلكمة يف معاجلة القضايا واملشكالت.


تشري بعض التقارير بحصول انفراجات بمجيء امللك عبد اللّه بن عبد
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العزيز إىل احلكم ،وحصل انفتاح أوسع عىل الشيعة من قبل النظام .إال أن
تيارا يف األرسة احلاكمة ،واملؤسسة الدينية الرسمية التي حتسب عىل
هناك ً
الوهابية ،يقفان عائقًا أمام مزيد من االنفتاح عليهم ،بحكم موقعك البارز
كيف ترى ذلك عىل أرض الواقع ما بني االنفراج والتضييق؟
انفراجا ال ينكر عىل املستوى الوطني،
Q Qحني نقارن الوضع احلايل بالسابق فإن هناك
ً
وقد حصل مستوى أفضل من االنفتاح عىل املواطنني الشيعة ،وخاصة بعد بدء
ملتقى احلوار الوطني ،وأشري هنا إىل أين واألخوة معي حينام عدنا من اخلارج،

بذلنا مجي ًعا جهو ًدا مكثفة يف التواصل مع املسؤولني يف الدولة ،ومع املؤسسة الدينية
كثريا عىل حتقيق ما
الرسمية ،والعلامء والدعاة يف املدرسة السلفية ،وهذا ساعد ً

حصل من انفراج وانفتاح.

وليس خف ًيا عىل أحد أن هناك حتفظات لدى املؤسسة الدينية جتاه املذاهب

األخرى ،والدولة تأخذ هذه التحفظات بعني االعتبار بسبب العالقة الوثيقة

العريقة بني السلطة السياسية واملؤسسة الدينية.

وما نأمله هو حدوث تطور يف تفكري وهنج املؤسسة الدينية انطال ًقا من جتديد

النظر واالجتهاد يف فقه العالقات الداخلية لألمة ،ورعاية للظروف احلساسة

اخلطرية التي متر هبا األمة والوطن.

كام نأمل شي ًئا من اجلرأة واملبادرة لتجاوز هذه التحفظات املرتبطة بالتعددية

املذهبية ،أسوة بموقف الدولة املسؤول يف جتاوز التحفظات يف جماالت أخرى.

 أريد منك توجيه رسائل مبارشة للسلطات السعودية عرب إسالم أون
الين فيام يتعلق باملطالبة باحلقوق؟
Q Qإنني يف اتصال مستمر مع املسؤولني يف الدولة ،وأحتدث معهم بكل وضوح ،وأشكر
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هلم إتاحة الفرصة للتواصل معهم ،لذلك لست بحاجة لالستعانة بمنابر اإلعالم

لتوجيه الرسائل هلم.

وما أقوله عرب وسائل اإلعالم هو ما أحتدث به للمسؤولني من التأكيد عىل

والء املواطنني الشيعة لوطنهم ،وهم يعرفون ذلك ،ألن تاريخ املواطنني الشيعة يف

اململكة يثبت والءهم وإخالصهم وتفانيهم يف خدمة وطنهم ،ويف االلتفاف حول
الدولة.

وأن املواطنني الشيعة ال يطلبون أكثر من مساواهتم ببقية إخواهنم من املواطنني،

يف حرية ممارسة شعائرهم الدينية ،وإتاحة املجال هلم للعمل واخلدمة يف كل مواقع
الدولة حسب ما يتوفر ألبنائهم من كفاءات وقدرات ،فهم مواطنون ال يصح

وأي منصب من مناصب الدولة .حيث
أي مرفق وطنيّ ،
استثناءهم من املشاركة يف ّ
ال دخل للمذهب يف قضية الوالء والثقة واإلخالص ،وما تواجهه الدولة اآلن

من إرهاب يؤكد ذلك ،فاملتورطون يف قضايا اإلرهاب مل يمنعهم مذهبهم السني
السلفي من االنزالق يف طريق اإلجرام ،بسبب سوء فهمهم وانحراف تفكريهم.

 الواقع العراقي وما حصل فيه من تقلبات وامتداد للنفوذ الشيعي حتى
وصل إىل سدة احلكم ،هذا التمدد انعكس حقيقة عىل الواقع السيايس
والشعبي السعودي بشكل ملفت للنظر ،فأضحت هناك ختوفات من
تكرار التجربة العراقية يف نظريهتا السعودية ،وأستطيع التدليل عىل ذلك
بترصحيات بعض زعامء الشيعة السعوديني عقب اكتساح املجالس البلدية
يف القطيف واألحساء ،من االستفادة من التجربة العراقية وكيف وصلت
إىل سدة احلكم بعد سنوات من التهميش ،أنتم مل تقدموا ضامنات حقيقية
لطمأنة الشارع الرسمي والشعبي؟
Q Qغريب جدً ا أن جيري احلديث عن وصول الشيعة للحكم يف العراق وكأنه أمر مثري
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وغري طبيعي وترتتب عليه آثار خطرية ،بينام هم يمثلون أكثرية يف الشعب العراقي،
وكأن الطبيعي هو حاهلم السابق يف ظل النظام الديكتاتوري الزائل.

من وجهة نظري مل أحلظ أي انعكاس للواقع العراقي اجلديد عىل املجتمع الشيعي

يف السعودية ،فاألجواء هادئة ومل حيدث يشء غري طبيعي خالل هذه السنوات ،أما

تفاعل الناس عاطف ًيا فهو أمر طبيعي وال ينبغي أن يزعج أحدً ا أو يستاء منه أحد.

أما االنتخابات البلدية فقد كانت ساحة للتنافس واالستقطاب ،كام هو الشأن

يف أي انتخابات شعبية تستخدم فيها الشعارات وتوظف االنتامءات ،وهذا حيصل

بني األطراف املتنافسة داخل الشيعة والسنة.

وال أدري عن أي اكتساح تتحدث للمجالس البلدية ففي املجلس البلدي

بمحافظة القطيف ستة أعضاء من الشيعة وأربعة من السنة ،ويف حمافظة األحساء
ستة من الشيعة ومثلهم من السنة ،بام يشمل املعينني واملنتخبني.

ولعلمك فإن االنتخابات البلدية يف األحساء والقطيف كانت األكثر هدو ًءا

وانتظا ًما ،فلم تسجل فيها خروقات وال اعرتاضات تذكر ،واالنسجام داخل
املجلسني البلديني يف األحساء والقطيف أفضل من كثري من مناطق اململكة.

كام أن من الغريب جدً ا أن ُيطلب من األقلية التي تشكو من اإلقصاء والتهميش

أن تقدم ضامنات لألكثرية التي بيدها كل يشء .هذا إن صح احلديث عن أقلية

وأكثرية ،ألين أحتفظ عىل هذا التصنيف .فنحن شعب واحد جيمعنا دين واحد،

رشكاء يف الوطن يشارك كل واحد منا يف ملكية كل شرب من الوطن وكل ريال من

ثروته.

 ما هي رؤيتكم احلالية يف النفوذ اإليراين يف الساحة العراقية بعد سنوات
من االحتالل األمريكي للعراق خاصة فيام يتعلق بمستقبل الشيعة والسنة
وجليا؟
واضحا
العراقيني ،فحاالت التهميش للسنة واإلقصاء هلم بات
ً
ً

662

حوار موقع إسالم أون الين

Q Qالشعب العراقي شديد االعتزاز بوطنيته ،لذا ال خُياف عليه من تأثري أي نفوذ ،وهو
فقريا حتى يستجيب إلغراءات هذه اجلهة أو تلك ،بل هو غني بتارخيه
ليس شع ًبا ً
وثروته وشهامته.

لكن الشعب العراقي يعيش اآلن ظر ًفا استثنائ ًيا يف ظل االحتالل األمريكي

وبعد عقود من الديكتاتورية واالستبداد ،وعام قريب يتجاوز هذه احلالة الطارئة،

ليستعيد سيادته وحريته واستقالله.

وأعتقد أن النظر إىل الشعب العراقي باملنظار الطائفي يشكل استجابة للواقع

اليسء الذي صنعه االحتالل ،وأنتجته الفتنة الطائفية.

فمع االحتالل األمريكي للعراق هناك إقصاء إلرادة الشعب العراقي كله شيعة

وسنة وليس هناك إقصاء أو هتميش للسنة فقط ،فهم رشكاء يف العملية السياسية

القائمة فرئيس اجلمهورية سني كردي ،ورئيس الربملان سني عريب ،ويف املقابل

رئيس الوزراء شيعي ومن تسعة أشخاص يشكلون جمالس رئاسة اجلمهورية
والربملان والوزراء ،هناك ستة من السنة وثالثة من الشيعة فقط .وبعد قيام جمالس
الصحوات يف املناطق السنية أصبحت املشاركة السياسية للسنة أوضح وأجىل.

 هل تعتقدون أن أهل السنة يف العراق بحاجة لتفعيل مرشوع عريب هلم
أمام املرشوع والنفوذ اإليراين؟
Q Qاعتقد أن الشعب العراقي كله بحاجة إىل تفعيل مرشوع عريب ،يساعدهم عىل
التخلص من االحتالل األمريكي ،وحيصنهم من أي نفوذ إيراين وغري إيراين.

ويعينهم عىل حفظ وحدهتم وبناء دولتهم عىل أساس ديمقراطي سليم.

أما توجه العرب لطائفة من العراقيني هم أهل السنة فقط فهو يعني اإلمعان

يف متزيق العراق ،ودفع شعبه لالحرتاب واالنقسام .مما هيدد األمن واالستقرار يف
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املنطقة كلها.
 وهل أنتم من مع ينادي بمسألة أن يكون للمرشوع السعودي حظ قوي
يف ذلك املرشوع العريب؟
Q Qنعم ،اململكة العربية السعودية بثقلها الكبري ،وبام تتمتع به من احرتام كل األطراف
العراقية ،تستطيع أن تكون رافعة ودافعة ألي مرشوع عريب إلنقاذ العراق ومساعدة

شعبه.

 هل تتفقون معي أن هناك تقسيماً للكعكة العراقية بني األمريكيني
واإليرانيني؟
Q Qواضح أن اإليرانيني كانوا أذكياء ومبادرين ،فلم يرتكوا الساحة العراقية ل ّلهيمنة
تأثريا ونفو ًذا ضخماً اضطر األمريكيون لالعرتاف به،
األمريكية ،بل صنعوا هلم ً
وعقدوا معهم اللقاءات للحوار حول واقع العراق ومستقبله .بينام بقي العرب مع

األسف الشديد يف موقف العاجز احلائر.

 يعتقد الكثريون أن مسألة التقريب بني املذاهب والتعايش بينها أصبحت
جمرد أحاديث يف دوائر مغلقة ال تسمن وال تغني من جوع ويمكن االستدالل
حتديدا كيف
عىل ذلك بمسألة القتل والعنف الطائفي يف العراق ،وسؤايل
ً
وشعبيا؟
رسميا
انعكس حقيقة عىل واقع مسألة التقريب يف السعودية
ً
ً
Q Qتسعى بعض اجلهات خللق جو من اإلحباط وزرع اليأس يف نفوس أبناء األمة
وخاصة املهتمني بقضية الوحدة والتقريب ،لعرقلة هذا املسار ،ولعل من استهدافات

ما حدث يف العراق هو صنع هذه األجواء اليائسة املحبطة.

وآثارا مؤملة يف الضامئر والنفوس ،لكني أرى أن عىل
وال شك أهنا تركت
ً
جراحا ً
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الواعني واملخلصني أن يبدأوا اهلجوم املضاد ،بعد أن تكشفت أبعاد اللعبة يف العراق

وأهدافها القذرة ،وتبني للجميع أن القضية مل تكن رصا ًعا مذهب ًيا ،إنام هو رصاع

سيايس ،كانت الفئات اإلرهابية أدوات له ،وكان االحتالل يغذيه بطريقة أو أخرى.
والرصاع القائم اآلن يف الوسط السني العراقي حيث يستهدف اإلرهابيون جمالس

الصحوات ،ومواقع وشخصيات احلزب اإلسالمي السني ،وكل املنخرطني من
السنة يف العملية السياسية ،بعد أن كانوا يستهدفون الشيعة ،هذا دليل واضح عىل

دور هذه الفئات اإلرهابية املشبوه .ثم إن هناك أمثالاً هلذا االحرتاب يف العراق ،هو

ما جيري يف أفغانستان وباكستان ،من اغتياالت وتفجريات بني أهل السنة أنفسهم،

وليس بني شيعة وسنة.

إن عىل الواعني واملخلصني يف اململكة وسائر البالد اإلسالمية أن يعتربوا ما

حدث يف العراق داف ًعا ملزيد من االهتامم واجلد ّية بمعاجلة املشكل الطائفي ،حتى ال

يتكرر استخدام األعداء هلذه املخططات يف مناطق أخرى.

إن أحداث العراق جيب أن تكون داف ًعا للتحصني من الفتن املذهبية والرصاعات

الطائفية ،بمعاجلة األسباب واخللفيات ،وتوثيق عرى التواصل والتقارب بني أبناء
األمة املتنوعني مذهب ًيا.

وقد وجدت مثل هذا التوجه لدى الكثريين من أصحاب القرار وأصحاب

الرأي والعلامء والدعاة عندنا يف اململكة ،وقد نرشت الصحف املحلية يف اململكة

مقاالت وآراء يف هذا السياق .لذلك أشعر بحالة جديدة من التفاؤل.

توجه ملرجعيات الشيعة يف العراق وخارج العراق
 دائماً نسمع انتقادات ّ
ليس لدهيم أي مبادرات أو استنكار للعنف الذي يامرس ضد أهل السنة يف
العراق ،أال تعتقد عدم صدور تلك االستنكارات يؤثر عىل مستقبل السنة
و الشيعة عىل حد سواء؟
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كثريا من التالوم والعتاب يف وسط
Q Qضمن أجواء الفتنة وكجزء من تداعياهتا نسمع ً
السنة جتاه القيادات الشيعية ،ويف وسط الشيعة جتاه القيادات السنية ،حيث يقول

الشيعة كيف صمت علامء السنة وقياداهتم عىل التفجريات واملآيس التي ح ّلت بشيعة
العراق طيلة سنوات من قبل اإلرهابيني املنتسبني للسنة ،والذين كانوا يعلنون

جهارا كام يف خطابات أبو مصعب الزرقاوي،
تبنيهم هلا ويدعون إىل إبادة الشيعة
ً
فقد قتل عدد من شخصيات الشيعة القيادية كالسيد احلكيم ،كام فجرت الكثري من

حسينياهتم ومواكب عزائهم ومساجدهم ومراقد أئمتهم.
ويف املقابل هناك عتاب ولوم ظهر بصوت ٍ
عال رفيع يف الوسط السني يف أعقاب
ما حصل بعد تفجري مرقد العسكريني يف سامراء ملواقع ومساجد تابعة ألهل

السنة.

والصحيح أنه يتم التجاهل والتغافل عن ما صدر من القيادات واملرجعيات

الدينية عند الطرفني ،فال يوجد عامل صالح من السنة أو الشيعة يرىض بأعامل

اإلرهاب واإلجرام التي حصلت يف العراق سواء استهدفت السنة أو الشيعة أو
غريهم كاملسيحيني وااليزديني .لكن حالة التشنج وانحياز وسائل اإلعالم كان
يغطي تلك املواقف املخالفة والرافضة لإلرهاب والعنف.

وأكتفي هنا بنموذج واحد هو البيانات والفتاوى التي صدرت عن املرجع

األكرب للشيعة يف العراق السيد السيستاين ،والتي طبعت يف كتاب يقع يف ()448

صفحة ويوثقها حتت عنوان (النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف

املسألة العراقية).


نأمل سامع توصيف لوضع أمريكا يف العراق كيف تقيمه؟

Q Qيبدو أن أمريكا تورطت يف أوحال املستنقع العراقي وخاصة مع وجود خطة إيرانية
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الستثامر هذه الورطة األمريكية ،إضافة إىل ما فوجئ به األمريكيون من التفاف

العراقيني حول قياداهتم الدينية ،ومن وجود مقاومة باسلة ضد االحتالل.

 هناك قلق واضح لدى األنظمة السياسية اخلليجية من الربنامج النووي
اإليراين ،كيف تفرس ذلك القلق؟
Q Qقلق األنظمة السياسية اخلليجية من الربنامج النووي اإليراين له ما يربره ،يف ظل
ضعف الثقة بني اجلانبني ،ومع وجود التحريض اخلارجي.

وال ّ
حل إال بمزيد من التواصل واحلوار ،والتعاون يف املصالح املشرتكة ،فاجلوار

اجلغرايف واإلخاء اإلسالمي ،والتحديات األجنبية تفرض التقارب بني ضفتي

اخلليج ،وبني شعوب املنطقة والشعب اإليراين.

وبحمد ال ّله فإن القيادات السياسية يف اجلانبني مدركة هلذا األمر ،ويكفي

املنطقة ما مر عليها من كوارث وحروب ،فال بد من العمل اجلاد املخلص من قبل
القيادات السياسية وذوي الرأي لتجنيب املنطقة أي هزات جديدة ،وللتوجه نحو

البناء والتنمية والتطوير.

حوار قناة  LBCحول املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار

(((

اجرت قناة  LBCاللبنانية لقا ًء مع سامحة الشيخ حسن الصفار خالل نرشهتا
اإلخبارية التي بثت الساعة  12بعد منتصف ليلة األربعاء 1429/5/30ﻫ ،وقد كان
احلوار حول املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار ،وما حييط بعملية احلوار ،ومستقبله.
هذا نصه:

  :LBCوملناقشة املوضوع ينضم إلينا من مكة املكرمة املفكر اإلسالمي،
وأحد املشاركني يف املؤمتر الشيخ حسن الصفار ،مساء اخلري سامحة الشيخ،
عمليا ماذا يمكن أن يقدم هذا املؤمتر انطالقًا من دعوة خادم
سؤايل األول:
ًّ
احلرمني الرشيفني لتوحيد كلمة املسلمني؟
Q Qبسم ال ّله الرمحن الرحيم ،السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته ،مساء اخلري لكم وجلميع
مؤمترا قد ينتج حلاً سحر ًّيا ،ويغري
املشاهدين ،جيب أن نكون واقعيني ،فال ننتظر أن
ً
األوضاع املعاشة يف الساحة اإلسالمية ،ولكننا نعتقد أن هذا املؤمتر بام يمثله من
رشحية واسعة من العلامء والفضالء من خمتلف املذاهب ،والبلدان اإلسالمية،

((( قناة  LBCاألربعاء  30جمادى األولى 1429ﻫ.
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سيشكل خطوة متقدمة عىل طريق احلوار ،وعىل طريق االنسجام داخل هذه األمة،
إننا بعد قرون من القطيعة بني بعض أطراف هذه األمة ،ومن التباعد واجلفاء نحتاج

إىل بذل جهد مكثف ،من أجل تاليف آثار تلك احلقبة السابقة ،وهذا املؤمتر سيكون
إن شاء ال ّله رافعة لنهضة جديدة يف األمة اإلسالمية ،تتجاوز هبا ساحتنا ما كنا
نعانيه يف املايض ،هذا املؤمتر كان فيه إرصار واضح عىل أن األمة تستطيع أن تتجاوز

سلبيات املرحلة املاضية ،كانت هناك مراهنة عىل أن تكون األحداث التي حصلت

يف العراق ،والتي حصلت يف لبنان ،أن توجد متزي ًقا وهوة أوسع يف واقع األمة،
ولكن هذا املؤمتر واحلمد ل ّله جاء برعاية خادم احلرمني الرشيفني لكي يثبت أن
هناك إرادة واعية يف األمة ،ترص عىل جتاوز آثار هذه األحداث ،واالنطالق إىل آفاق

احلوار والتسامح ووحدة الصف اإلسالمي.

  :LBCسامحة الشيخ كان هناك كلمة الفتة للرئيس رفسنجاين ،سؤايل:
كيف كان وقع هذه الكلمة السياسية بامتياز إذا صح التعبري ،الذي هدفه
ديني؟
Q Qكلنا نعلم أن جهو ًدا قد بذلت من بعض اجلهات يف اإلدراة األمريكية من أجل أن
تعبئ املنطقة العربية ضد ما تعتربه طموحات إيرانية ،وخاصة عىل صعيد برناجمها
النووي ،وكانت اإلدارة األمريكية تريد أن توسع رقعة اخلالف بني اجلانب اإليراين

واجلانب العريب ،ولكن احلمد ل ّله قياداتنا السياسية عىل الضفتني اجلانب العريب
واجلانب اإليراين ،متتلك من الوعي واحلكمة ما وضع حدًّ ا لتلك املحاوالت،

مشاركة الشيخ الرفسنجاين تعطي هذه الرسالة ،تعطي رسالة واضحة ،أن اململكة
العربية السعودية بام متثل من ثقل أسايس يف الساحة اإلسالمية ،وكذلك اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية بام متثل هي األخرى من ثقل ،مدركتان ألمهية التعاون والتالقي
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جتاه التحديات التي تعيشها األمة ،كلمة الشيخ الرفسنجاين كانت تؤكد عىل أن
التحديات التي تواجه األمة تستلزم وتستوجب أن يكون هناك ٍ
تالق ،وأن يكون
أيضا كلمة املفتي العام للمملكة العربية
رص للصفوف ،وهذا ما أكدت عليه ً
هناك ٌّ
السعودية ،وقبل ذلك كلمة خادم احلرمني الرشيفني.

  :LBCنعم ،ربام يكون هنالك سامحة الشيخ تفاهم ديني وروحي بني
املسلمني ولكن هذا التباين السيايس ،يعني هل يمكن اعتبار املؤمتر يف
ظل هذا التباين قادر عىل هتيئة األرضية اإلسالمية الستقبال مؤمتر األديان
الساموية املقبل يف مكة املكرمة؟
Q Qوجود اختالف يف اآلراء واملواقف السياسية هذا أمر طبيعي ،ولكن اليشء املقلق أن
يعطى هذا اخلالف السيايس طاب ًعا دين ًّيا أو مذهب ًّيا ،فتصبح هناك حالة من التناحر
خطريا ،أما االختالف يف اآلراء السياسية واملواقف
أمرا
والتنازع املذهبي ،هذا يعترب ً
ً
فهو أمر طبيعي ،تستطيع القيادات أن تصل فيه إىل موقف مشرتك ،وتستطيع أن

تتكامل من خالل أطروحاهتا املتنوعة سياس ًّيا ،اخلطر الكبري كان عىل األمة ،وعىل
الساحة اإلسالمية ،هو إعطاء الصبغة املذهبية للخالفات السياسية ،كام رأينا يف

لبنان حيث كان هناك انقسام سيايس ،ولكن بعض األطراف أرادت أن تعطي هذا
االنقسام السيايس يف الساحة اللبنانية بعدً ا مذهب ًّيا طائف ًّيا ،وهذا مكمن اخلطورة،
املؤمتر واحلمد ل ّله أراد أن يرفع هذا اإلشكال وهذا اإلهيام ،وأن ُيعيد األمور إىل

نصاهبا.

  :LBCسامحة الشيخ ،سؤايل األخري لك هل من توجه لصيغة بيان
وسطي وموحدة يف ظل التباين الذي ظهر يف مواقف املؤمترين ،يعني
برأيك أن هذا التباين خيدم املصالح وال يقلق املؤمترين ،فهل نتوقع أن خيدم
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هذا التباين البيان اخلتامي هلذا املؤمتر؟

Q Qال أعتقد؛ ألن القضايا األساس متفق عليها ،هناك اتفاق بني املؤمترين وبني املشاركني
عىل أن هناك قضايا أساس ليست مور ًدا للخالف ،ومن أهم تلك القضايا الوقوف
أمام توجهات التكفري والتخوين الديني ،الكل متفق عىل أن اجتاهات التكفري أرضت

بساحة األمة داخل ًّيا وخارج ًّيا ،الذين بدؤوا يكفرون أتباع املذهب األخرى وصلوا

إىل تكفري املختلفني معهم يف الرأي داخل مذهبهم الواحد ،ونحن رأينا ما حيصل يف
أفغانستان وما حيصل يف العراق ،ويف مناطق أخرى ،كيف أن توجهات التكفري ال
تقف عند حدٍّ معني ،ولذلك اجلميع يدين هذا التوجه التكفريي ،واجلميع يدعو إىل
نرش ثقافة التسامح فيام بني املسلمني ،وكذلك فيام يرتبط باحلوار مع اآلخر ،كل علامء
اإلسالم متفقون عىل هذا املورد ،ليس هناك اختالف يف أننا جيب أن نمد لآلخر غري

لاَ َ ْ َ ُ
اك ُم هّ ُ
الل َعن ذَّال َ
ِين
املسلم يد التعاون كام أمرنا ال ّله سبحانه وتعاىل بقوله { :ينه
ِ
َْ َُ ُ ُ
ادلِين َول َ ْم خُيْ ُ ُ ّ
وك ْم ف ّ
َ ُ ْ َ َبرَ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ يَ ْ
لم يقات ِل
رجوكم مِن دِيارِكم أن ت وهم وتقسِطوا إِل ْ ِهم}[سورة
يِ
ِ
ِ

املمتحنة ،اآلية ،]8:القرآن الكريم يأمرنا ويوجهنا إىل أن ندعو اآلخرين من الديانات
ىَ لَ َ

األخرى {إِل ك َم ٍة َس َواء} ،وهذا ليس مورد اختالف بني علامء اإلسالم ،قد يكون
هناك نقاش يف بعض الضوابط ،ويف بعض التفاصيل ولكن يف األصل هناك اتفاق
بني كل علامء األمة ،واحلمد ل ّله.

أيضا كان لسامحة الشيخ حسن الصفار مشاركة إعالمية ضمن
وعىل هامش املؤمتر ً

ندوة حوارية عىل قناة اإلخبارية ضمن برنامج (احلوار وتعزيز الوسطية) أذيعت يوم

اخلميس /1مجادى اآلخرة 1429ﻫ ،الساعة  9:30ليلة اجلمعة.

حوار إذاعة BBC

(((

أجرت إذاعة  BBCالعربية لقاء مع سامحة الشيخ حسن الصفار حول ما جاء يف

خطبة اجلمعة 1429/6/9ﻫ التي تعرض فيها سامحة الشيخ ملا حيدث من إثارات للفتنة
ٍ
عقالئي يف مواجهة هذا التطرف تربز مالحمه يف عدة أمور:
سلوك
الطائفية ،داع ًيا إىل هنج
ٍّ
وجود ترشيعات وأنظمة تجُ ّرم املنهج املتطرف بكل أنواعه ووسائله ،التصدي لتوعية
الناس بأخطار هذه التوجهات وفضحها ،نرش ثقافة الوحدة والتسامح والتقريب واأللفة

وأخريا تشجيع التواصل والتداخل بني
وهذا أقوى ر ّد ملواجهة دعاة التطرف يف املجتمع،
ً

أبناء الوطن ،بعيدً ا عن سياسة الفرز والتمييز الطائفي.
هذا نص احلوار:

  :BBCطالبتم شيخ حسن يف خطبة اجلمعة التي ألقيت يوم اجلمعة
املايض برضورة سن ترشيعات وأنظمة جترم إثارة الفتنة والتحريض ،وقد
جاءت هذه املطالبة عىل خلفية بيان صدر من قبل بعض الرموز االجتامعية
والدينية يف السعودية فيها إشارات يعتربها الكثريون فيها تقليل لشأن أتباع
((( اجرى الحوار األستاذ أنيس القديحي ،بث بتاريخ 2008/6/15م الموافق 1429/6/10ﻫ.
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إجيابيا يف اجتاه
املذهب اجلعفري أو الشيعي ..كيف ترون رضورة التحرك
ً
حد السلبية يف مثل هذا البيان؟

Q Qبسم ال ّله الرمحن الرحيم ،نحن نلحظ أن خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله يبدي
كبريا باحلوار بني أتباع املذاهب والرشائح املختلفة يف الشعب السعودي،
اهتام ًما ً
تركيزا من قبل الدولة ،وكل الواعني من أبناء الوطن ،عىل تركيز
ونلحظ أن هناك
ً
الوحدة الوطنية ،لكن هذا التوجه جيب أن يردف بالترشيعات والقوانني التي حتميه

من املحاوالت التي تريد إثارة الفتنة بني املواطنني ،ومتزيق أبناء الشعب بحسب
انتامءاهتم املذهبية ،أو املناطقية ،أو القبلية ،إذا مل تكن هناك ترشيعات وقوانني حتمي

هذا التوجه الوحدوي الذي يقوده خادم احلرمني الرشيفني فإن الساحة ستكون

مفتوحة أمام مثل هذه املحاوالت ،وهذا ليس أول بيان يصدر ،وإنام سبقته بيانات،

أيضا تكفريية ،تكفر بعض الكتاب وبعض املفكرين ،وبالتايل
وسبقته فتاوى ً

جتعل حياهتم يف معرض اخلطر ،فال بد من وجود ترشيعات ،وقوانني جترم إثارة
التحريض ،وإثارة الكراهية والفتنة بني املواطنني ،وأعتقد أن هذا ينسجم مع

توجهات امللك ،وتوجهات الدولة ،وما تقتضيه رضورة حفظ الوحدة الوطنية،

والوقوف أمام املشاكل التي جتري يف املناطق األخرى.

  :BBCهل يكفي سن القوانني واألنظمة التجريمية للوقوف أمام مثل
هذه البيانات والطروحات ما دامت تعبرّ عن اجتاه جمتمعي وتيار فكري؟

Q Qلقد حتدثت يف خطبتي عن عدد من الربامج ،كان أحدها الدعوة إىل سن ترشيعات
وقوانني جترم التحريض عىل الكراهية ،وإثارة الفتنة ،لقد حتدثت عن أمهية نرش

ثقافة التسامح والتقريب عرب مناهج التعليم ،ووسائل اإلعالم ،ودعوت العلامء
أيضا عن برنامج
واخلطباء إىل أن يقوموا بدورهم عىل هذا الصعيد ،كام أنني حتدثت ً

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

673

آخر هو تشجيع التواصل والتداخل بني أبناء الوطن ،وأال نسمح بنمو حالة من

الفرز والتصنيف الطائفي املذهبي بني املواطنني ،فاحلديث كان عن جمموعة من
الربامج ،شن الترشيعات والقوانني التي جترم التحريض وإثارة الفتنة كان واحدً ا

من تلكم الربامج.

  :BBCما هي نظرتكم هلذه املبادرة ،هل إهنا جمرد يشء رمزي أم يمكن
حدا للتوجهات
التفاؤل هبا كيشء عميل خيدم الوحدة والتواصل ويضع ًّ
املخالفة؟
Q Qهذه مبادرة طيبة كريمة من جمموعة من األخوة من إخواننا السنة من منطقة الدمام
و اخلرب ،قدموا للصالة معنا يف القطيف وهي مبادرة طيبة استقبلها املصلون عندنا
يف القطيف واألهايل الذين سمعوا عن اخلرب فيام بعد استقبالاً طي ًبا ،وأنا أعتقد أهنا
مؤرش ينبغي أن يفتح الطريق أمام مثل هذه املبادرات ،بطبيعة احلال حصلت يف
املايض مبادرات طيبة عىل هذا الصعيد ،مثل زيارة بعض العلامء ،والدعاة السلفيني

لنا يف القطيف وإلقاءهم املحارضات واألحاديث يف بعض جمالسنا ،كام أننا دعينا إىل
مناطق أخرى ،إىل جمالس يف الرياض ،ويف جدة ،عند أخواننا أهل السنة ،لكن هذه

املبادرات حتتاج إىل تكثيف ألن هناك من حياول حمارصهتا ،وحياول إجهاض مثل
هذه املبادرات ،هناك ضغوط متارس عىل كل من يسلك طريق التواصل ،واالنفتاح

بني املواطننيّ ،
وخيوف يف بعض األحيان ،ومتارس عليه بعض الضغوط من
حيذر ّ
أجل أال تكون هناك حالة من التواصل ،وأعتقد أن الكثريين من أبناء الوطن
من السنة والشيعة يميلون بفطرهتم السليمة ،وبحرصهم عىل مصلحة الوطن إىل

التواصل والتداخل ،لكن مثل هذه الضغوط هي التي تث ّبط العزائم ،ومتنع نمو مثل

هذه التوجهات ،نرحب هبذه املبادرة ،ونعتربها إضافة نحتاج إليها من أجل أن
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ترتاكم مثل هذه املبادرات بني أبناء الوطن الواحد ،وبني أبناء الدين الواحد ،خلدمة

وحدهتم ،وخلدمة وطنهم.

  :BBCيف مناطق أخرى من العامل العريب عندما يستمعون إىل زيارة
مثل هذه ال تعترب خطوة سابقة أو مهمة ،هي بالطبع مهمة ولكنها بسيطة،
قد يتساءل البعض :ما هو مستوى القطيعة إذا الذي يمكن أن جيعل مثل
هذه اخلطوة البسيطة خطوة مهمة؟
Q Qلكي يعرف الرأي العام عن مستوى القطيعة ينبغي متابعة ما يبث عىل مواقع
االنرتنت ،ففي اللقاء األول للحوار الوطني الذي انعقد يف الرياض ،بمبادرة خادم

احلرمني الرشيفني يوم كان ول ًّيا للعهد ،حصل أن ركبت أنا وفضيلة الشيخ سليامن
العودة يف سيارة واحدة يف طريقنا إىل جلسات املؤمتر ،هذا أثار الكثري من اللغط عىل
مواقع االنرتنت ،ووصلت للشيخ العودة رسائل كثرية ،عىل جواله ،وباإليميل،

تتساءل عن هذا األمر ،وحتذره من خطورة القضية ،يعني بمجرد أن يتصاحب أو

كبريا يف تلك
جيلس شخصان ضمن التوجه الديني يف سيارة واحدة هذا يثري لغ ًطا ً
أيضا دار لغط كثري
الساحة ،وحينام زارنا فضيلة الشيخ عوض القرين يف القطيفً ،

يف مواقع االنرتنت ،وإحدى الصحف أجرت معه مقابلة هي أشبه باملحاكمة ،ملاذا

زرتم القطيف؟ وملاذا زرتم الشيعة؟ وهل استأذنتم من العلامء وتشاورتم معهم

قبل اإلقدام عىل هذه اخلطوة؟ نعم هناك حالة من القطيعة ،وحالة من اجلفاء ،وال
زال بعض املتشددين يستشكل يف رد السالم عىل املواطنني الشيعة ،حينام يسلم
عليه الشيعي :السالم عليكم ..فإنه يرتدد يف أن يرد عليه حتية اإلسالم ،وإنام يكتفي

بإجابته :أهلاً ومرح ًبا ،ال يقول له وعليكم السالم ،باعتبار أن هذا اجلواب يقال
للمسلم ،وهو غري متأكد من أن هذا الشيعي مسلم!! نعم هناك حالة من القطيعة،
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لكنها يف بعض األوساط ،وليست يف كل األوساط ،بشكل عام احلمد ل ّله يف بالدنا
هناك تداخل بني املواطنني يف اجلامعات ،ويف املدارس ،واملؤسسات واألعامل ،ويف

األسواق ،هناك تداخل وتواصل بني املواطنني ،لكن الكالم عن بعض األوساط
الدينية التي تسودها أجواء التشدد ،والتطرف الفكري والديني.

  :BBCهل تعتقدون أننا يف االجتاه املناسب ،وهل تعتقدون أن هذه
احلالة من القطيعة يف طريقها لالنكامش؟ أم أهنا يمكن أن تتفاقم؟
Q Qهناك مؤرشات تبرش باخلري ،وأهنا يف طريقها لالنكامش ،لكننا نعاين من تأثري األحداث
اإلقليمية ،فحينام حتصل أحداث يف العراق تأخذ طاب ًعا طائف ًّيا ،أو أحداث يف لبنان

أخريا يف بريوت ،فإن بعض اجلهات واألطراف ،ووسائل اإلعالم ،تركز
كام حصل ً
عىل البعد املذهبي لتلك األحداث السياسية ،وبالتايل ختلق زوبعة جديدة ،وحتاول

إعادتنا إىل املربع األول ،وتستلزم بذل جهود جديدة ملعاجلة آثار هذه األحداث
التي حتدث هنا وهناك ،ما نطمح إليه هو أن نصل يف وحدتنا الوطنية ،ويف تواصلنا

وتداخلنا ،إىل حالة من التحصني ،بحيث ال تؤثر فينا مثل هذه األحداث اإلقليمية
التي ال نستطيع أن نمنع حصوهلا ،ملاذا تكون وحدتنا عىل كف عفريت يف انتظار ما
حيصل من حدث يف هذه الساحة أو تلك؟ وملاذا تكون وحدتنا الوطنية يف مستوى

من اهلشاشة ال سمح ال ّله بحيث إن أي حادث يف هذا البلد أو ذاك نعاين نحن
من تبعات وتداعيات ذلك احلادث؟ نحن نريد أن تصبح وحدتنا الوطنية متجذرة

وقوية ،مدعومة سياس ًّيا وثقاف ًّيا ودين ًّيا ،وعىل صعيد التداخل االجتامعي ،والتداخل

املصلحي بني أبناء الوطن.


 :BBCشكرا لكم سامحة الشيخ حسن الصفار.

حوار صحيفة «عكاظ»

(((

ثمن الشيخ حسن الصفار جهود خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله بن عبدالعزيز
ّ

يف إرساء دعائم احلوار الداخيل واخلارجي ،وقال إن امللك عبدال ّله بن عبدالعزيز أعطى
احلوار أمهية بالغة بام منحه ال ّله من نظرة واسعة ورؤية ثاقبة ونقاء قلب وصفاء فكر.
ودعا الصفار علامء األمة إىل االستمرار يف احلوار مع أتباع االديان الساموية األخرى،

وقال يف حديث لـ«عكاظ» :إن احلوار يف الفكر االسالمي وعند العقالء هو أصل ومنهج
واسرتاتيجية وليس حالة عرضية وال يصح النظر إليه كنتاج للظروف املحيطة باألمة يف

الوقت الراهن ،ويف ما ييل نص احلوار:

 بداية كيف ترون تأثري املبادرة الكريمة من خادم احلرمني الرشيفني امللك
عبداللّه بن عبدالعزيز يف ترسيخ مفهوم «احلوار» وجعله وسيلة للتواصل
وفهم اآلخر؟
Q Qكل متأمل يف واقع األمة الداخيل ويف عالقات األمة مع اخلارج وما يكتنفها من
((( صحيفة عكاظ السعودية .العدد  2558األربعاء 14جمادى اآلخرة 1429ﻫ الموافق 18يونيو
2008م.
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مشكالت يدرك احلاجة املاسة إىل احلوار من أجل فهم واقع هذه املشكالت

ووجهات نظر األطراف املختلفة وتلمس طريق املعاجلة واحلل بعد ذلك.

وخادم احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله بن عبدالعزيز من خالل موقعه وبنظرته

الواسعة ورؤيته الثاقبة التي جتعله عىل مقربة من مجيع مشكالت األمة .وبام منحه

ال ّله من نقاء قلب وصفاء فكر أعطى للحوار أمهية بالغة حيث أسس مللتقى احلوار
الوطني وأقام مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،كام دعا مفكري وعلامء األمة
قبل سنتني إىل مكة ليتجاوزوا يف حتديد مشكالت األمة ويتدارسون خطط معاجلتها
ويقدموهنا كتوصيات للقمة اإلسالمية االستثنائية التي عقدت يف مكة املكرمة.

كام دعا إىل احلوار بني اتباع األديان قبل شهرين وكل ذلك يدل عىل إيامنه بمنطق

بعضا.
احلوار واهتاممه بأن تفهم األطراف بعضها ً

 تعلم بأن أحداث الـ 11سبتمرب فتحت صفحة نحو النقد ملفهوم اخلطاب
اإلسالمي وكذلك الثقايف واإلعالمي ،فكيف لنا يف ظل هذه املعطيات حتديد
مفهوم هلذا اخلطاب بأنواعه؟ ثم هل حقيقة أن مفهوم احلوار لدينا «غاب»
فرتة من الزمن مما سبب غيابه يف عدم تفهم ما لدى اآلخر؟
Q Qعالقة املسلمني مع الغرب تأثرت بشكل كبري من انحياز اإلدارة االمريكية
واحلكومات الغربية إىل جانب العدوان والظلم الصهيوين الذي وقع عىل الشعب
الفلسطيني وسائر الشعوب العربية يف مرص واألردن ولبنان وسوريا .كام أن وجود

حالة انغالق وانطواء عند أغلب التيارات اإلسالمية سبب تركيزها عىل اجلوانب
السلبية من احلضارة الغربية ومنع تفاعلها مع اجلوانب اإلجيابية الكبرية أدت إىل

أيضا.
ذلك ً

ومل يكن هناك حوار جاد لتنفيس هذا االحتقان يف العالقة مع الغرب باإلضافة إىل
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عمق تأثري اللويب الصهيوين سياس ًّيا واعالم ًّيا يف أمريكا والدول الغربية .ثم جاءت

أحداث  11سبتمرب لتفجري هذا األزمة وتزيدها تعمي ًقا ودفعت األمة اإلسالمية

ثمنًا باه ًظا لذلك احلدث املأساوي األليم.

وال شك أن خطابنا االسالمي والثقايف بحاجة إىل مراجعة ونقد ،فتطور احلياة

حيتاج إىل مواكبة فكرية وترشيعية ،واخلطاب السائد منتج لبنية ومرحلة سابقة قد

يكون مالئماً هلا لكن بعض جوانبه ال تتالءم مع الوضع احلارض بكل تأكيد.
ومربر وجود املجتهدين والفقهاء يف كل عرص هو إعامل الرأي وجتديد النظر يف
املستجدات واستنباط ما حتتاجه األمة يف ظل تطورات احلياة.


هل احلوار سيجعل لنا تبني لقضايا هامة تعالج خلل األمة؟

Q Qال شك أن احلوار يؤدي إىل تالقح األفكار وتكاملها وتسليط األضواء عىل مواقع
اخللل فيها لتجاوزها فحني جتتمع نخبة من الوطن أو األمة وتتجه لبحث القضايا
اإلسرتاتيجية وال تنشغل بالقضايا الصغرية من اخلالفات املوروثة بل هتتم بصياغة

مرشوع للنهضة عىل مستوى الوطن واألمة ال شك أن ذلك هو مدخل االصالح

والتغيري.



برأيك من هم األوىل يف أطراف احلوار؟

Q Qاالوىل يف أطراف احلوار هم ذوو الرأي والتأثري يف املجتمع.
 لكن عدم القناعة بمفهوم احلوار مع اآلخر عند البعض جعلت نتائجه
شبه معطلة أو غائبة ،فكيف السبيل للخروج من هذه الدائرة؟
Q Qال خيار لنا إال االرصار عىل احلوار واالجتهاد يف إبداع األساليب والوسائل املقنعة
به وينبغي أن نفسح املجال لعامل الزمن مع مواصلة املرشوع وخلق األجواء
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اإلعالمية والثقافية الداعمة له حتى يصبح للحوار تيار ومجهور واسع وحتى تنشأ

عليه األجيال اجلديدة.

 هناك من يذهب بقوله أن احلوار هبذه الصورة يعبرّ عن مرحلة الضعف؟
مصدرا للقوة؟
فكيف يمكن أن نجعله
ً

Q Qاحلوار يف الفكر اإلسالمي وعند عقالء البرش هو منهج وأصل واسرتاتيجية وليس
حالة عرضية أو عملاً مقطع ًّيا تكتيك ًّيا لذا ال يصح النظر إليه كناتج للظروف املحيطة
من حيث القوة أو الضعف.

إن القرآن الكريم يتحدث لنا عن حوار ال ّله تعاىل مع املالئكة بل مع إبليس املتمرد

عىل طاعته كام ينقل لنا حوارات األنبياء مع أقوامهم وخمالفيهم.

حوار قناة  LBCاألديان بني عنف اخلالف وتنظيم
(((
االختالف

استضافت قناة  LBCالفضائية سامحة الشيخ حسن الصفار ضمن برنامج أنت

واحلدث يف حوار بعنوان (األديان بني عنف اخلالف وتنظيم االختالف) وذلك مساء

األحد  17رجب 1429ﻫ املوافق  20يوليو 2008م نقتطف منها إجابات سامحة الشيخ

عن األسئلة التي وجهت له.

 شذى عمر :مساء اخلري أنت واحلدث يواكب من مدريد املؤمتر العاملي
حلوار األديان بمبادرة من امللك عبداللّه بن عبدالعزيز التقى يف العاصمة
تم االتفاق عىل
االسبانية قادة روحيني مسلمون ومسيحيون وهيود فهل َّ
قواسم مشرتكة يف املسائل املفصلية؟ وهل من فرصة لتحويل األديان
واملذاهب من سبب للخالف إىل وسيلة للتكامل؟ ما هو دور رجال
الدين وقدراهتم يف زمن التوترات؟ وأين املتطرفني من كل الفئات من
((( قناة  LBCالفضائية ،برنامج «أنت والحدث» بث بتاريخ األحد  17رجب 1429ﻫ الموافق  20يوليو
2008م.
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احلوار وتداعياته؟

(األديان بني عنف اخلالف وتنظيم االختالف) موضوع أنت واحلدث يف ندوة

خاصة من مدريد وضيوف مميزون يمثلون اإلسالم واملسيحية واليهودية.


الشيخ الدكتور عبدال ّله بن ب ّية نائب رئيس االحتاد العاملي للعلامء املسلمني.



االنباء يب سنتي أسقف حلوان واملعرصة لألقباط األرثوذكس يف مرص.




الشيخ حسن الصفار من القطيف يف اململكة العربية السعودية.

احلاخام مارك شناير رئيس املؤمتر اليهودي العاملي يف أمريكا الشاملية.

 شذى عمر :دعني أسال الشيخ حسن عن القواسم املشرتكة ،هل
توصلتم إىل قواسم مشرتكة؟ وهل توافق أن هذا العامل مريض كام يقول
الشيخ عبداللّه؟
Q Qبسم ال ّله الرمحن الرحيم ،احلمد ل ّله رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد
وآله وصحبه وعىل مجيع األنبياء واملرسلني أعتقد أن أهم ما جيب أن نتفق عليه يف
هذا املؤمتر أمران:

األمر األول :نزع الغطاء الديني عن ممارسات الظلم والعدوان ،هناك ممارسات

ظاملة حتصل من أبناء خمتلف األمم والشعوب ،ولكنها ترتدى يف بعض األحيان
وتتغطى بغطاءات دينية ،وكل األديان ال تقبل بالظلم ،وال تقبل بالعدوان ،وإنام هو
سوء فهم أو وجود غرض مصلحي ،وهذا الغطاء الذي حصل حلاالت العدوان أو

الظلم ،كام رأينا مثلاً يف األعامل اإلرهابية التي ينسبها من يقومون هبا إىل اإلسالم،
ويأخذون عنوانًا إسالم ًّيا ،أو ما حيصل من تطرف يميني مسيحي يف أمريكا وأوربا،
أو بعض املامرسات التي حتصل من الصهاينة ويتغطون بغطاء الدين اليهودي ،هذه
املامرسات من الظلم والعدوان جيب أن نتفق من خالل هذا املؤمتر عىل رفع ونزع
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الغطاء الديني عن ممارسات الظلم والعدوان ،فالذين يامرسون العنف واإلرهاب،

والذين يامرسون الظلم جتاه الشعوب األخرى وجتاه اآلخرين ،هؤالء ينبغي أن

تدينهم كل األديان وكل املذاهب ،وهم حينام يقومون هبذه األعامل فهم ال يعربون
عن دين ،إنام يعربون عن نوازع شيطانية ،وعن ممارسات إجرامية منحرفة ،هذا

اليشء األول الذي نسعى لالتفاق عليه يف هذا املؤمتر.

األمر الثاين :أن تتجه األديان ملهمتها الرئيسة يف املجتمع البرشي ،وهي إشعار

اإلنسان بمسؤوليته كإنسان ،فكل األديان جتمع عىل هذه الفكرة ،وعىل هذه الرؤية،
فاإلنسان مسؤول يف هذه احلياة ،له خالق وسيعود إىل هذا اخلالق فيسأله وحياسبه،

وهو مسؤول عام جيري يف احلياة ،مسؤول جتاه البيئة وجتاه الكون ،جتاه اآلخرين

من أبناء أرسته البرشية ،لكن املشكلة أن بعض األديان وبعض التوجهات دخلت
يف نفق االشتغال باجلدل الديني ،فاشتغلت األديان ببعضها البعض ،واشتغلت
املذاهب ببعضها البعض ،ال شك أن من حق صاحب كل دين وصاحب كل مذهب

أن يطرح دينه ،وأن يبني دعوته ،ألنه يراها هي احلق وهي الصواب ،ولكن ال ينبغي
أن نستمر يف االنشغال باجلدل الديني ،نحن نجد يف آيات القرآن الكريم تأكيدً ا

وتوجيها عىل أن أبناء البرش جيب أن يتعاونوا مهام اختلفت أدياهنم ،وأن يرتكوا
ً
احلسم يف خالفاهتم الدينية إىل اآلخرة ،إىل يوم القيامة ،ال ّله سبحانه وتعاىل يقول:

َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ذَّ َ َ
َّ ذَّ َ َ ُ َ ذَّ َ َ ُ
ادوا َو َّ
ش ُكوا إ َّن هّ َ
ِين أ رْ َ
الصابِئِني وانلصارى والمجوس وال
{إِن الِين آمنوا والِين ه
الل
ِ
َي ْفص ُل بَيْ َن ُه ْم يَ ْو َم الْق َي َ
امةِ}[سورة احلج ،اآلية.]14 :
ِ
ِ

هم اآلن موجودون ،وهذه اآلية وأمثاهلا اعرتاف بوجود كل األديان ،كوجود

هم موجودون ،جيب أن يعرتفوا ببعضهم البعض ،خيتلفون يف اآلراء ،وخيتلفون
يف التوجهات ،لكن احلسم يف هذه اآلراء والتوجهات مرتوك إىل يوم القيامة ،من

حق كل إنسان أن يبني ما هو عليه ،وأن يدعو إىل الرأي الذي يراه ح ًّقا ،وإىل الدين
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الذي يراه ح ًّقا ،أنا كمسلم أرى أن ديني هو الدين احلق ،وهو الصواب ،ولذلك

أمارسه وأدعو إليه ،ولكن دعويت إليه جيب أن تكون باألسلوب املناسب { َوال
َ
َ
جُتَادِلُوا أ ْه َل الْك َِتاب إِلاَّ ب ِ َّالت يِ َ
ه أ ْح َس ُن} وجيب أن أتعايش مع إخواين وزمالئي
ِ
يِ

من أبناء األرسة البرشية الواحدة ،هذا ما نتطلع إليه يف هذا املؤمتر إن شاء ال ّله.

 شذى عمر :شيخ حسن استمعت إىل ما قاله رايب مارك ،هل لديك أي
تعليق؟
Q Qأنا اتفق معه فيام فهمته من كالمه أن علينا أن ندافع عن بعضنا البعض ،وهذا
هو بالضبط ما قلته يف النقطة األوىل ،أن ننزع الغطاء الديني عن الظلم والعدوان

عىل أي أحد ،حينام يأيت شخص باسم اإلسالم ويعتدي عىل قوم من اليهود أو
من املسيحيني أو من البوذيني فواجبي أنا كمسلم أن أرفض هذا العدوان ،ألن

الدين ال يقبل بالظلم ،وال يقبل بالعدوان ،إن ال ّله يأمر بالعدل واإلحسان جلميع
الناس ،سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني ،ملتزمني بدين أو غري ملتزمني ،ولكن

هناك مسألة وهي املسألة التي أشار إليها وهي الدفاع عن النفس ،يعني يف بعض
األحيان تكون هناك التباسات ،فتكون هناك ممارسات عدوانية ولكن تعنون بعنوان
الدفاع عن النفس ،نحن كمسلمني ضد العدوان الذي حصل عىل اليهود من قبل

النازيني ،نحن ال نقبل ما حصل لليهود من عنف ومن حمرقة ،نحن نرفضها وندين
هذه اإلجراءات ،ولكن املشكلة ال يصح أن ينتقم من اجلهة التي مل يكن هلا دور يف
هذه املحرقة ،نحن املسلمني مل نكن رشكاء يف املعاناة واملآيس التي حصلت لليهود،

بالعكس تارخينا ينقل أن املسلمني احتضنوا اليهود ،وكانوا يعيشون يف األندلس
ويف خمتلف البلدان العربية واإلسالمية حمل تقدير واحرتام ،ونحن نتناقل يف مصادر

احلديث عندنا ما قاله نبينا حممد« :Aمن آذى ذم ًّيا فقد آذاين» ،النبي Aيعترب أن من
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آذى مسيح ًّيا أو من آذى هيود ًّيا فكأنه آذى الرسول شخص ًّيا ،لذلك نحن نرفض ما

يتعرض له اليهود أو املسيحيون يف أي وقت ويف أي زمان ويف أي مكان ،ويف نفس
الوقت نرفض ما يتعرض له املسلمون ،ما يتعرض له الفلسطينيون ،ما يتعرض له

أي إنسان من عدوان وظلم ،وجيب أن يتفق زعامء األديان ،القيادات الدينية جيب
أن تتفق عىل إدانة الظلم من أي جهة صدر ،وأن ننزع هذا الغطاء الديني.


شذى عمر :من حيدد الظلم؟

أيضا قوانني يف املجتمع الدويل ويف األمم
Q Qالناس هلم وجدان وهلم عقول ،وهناك ً
املتحدة ،هذه القوانني تشخص االعتداءات التي حتصل ،أعتقد بالنسبة مثلاً ما
جيري للفلسطينيني هناك قرارات يف األمم املتحدة ،هذه القرارات تتحدث عن

احتالل وقع عىل أراضيهم ،وتتحدث عن ظلم يقع يف وسطهم ،وبالتايل القضايا
واضحة ،ليس هناك غموض يف هذه املسائل وهذه القضايا ،ويف نفس الوقت

نحن ندين األعامل اإلرهابية التي تتم باسم اإلسالم ،واإلسالم بريء من مثل هذه

األعامل ومثل هذه املامرسات.


شذى عمر :شيخ حسن ،هل سبق أن جلست مع رجل دين هيودي؟

Q Qما سبق أن جلست مع رجل دين هيودي ليس ملانع يمنع من ذلك ،ولكن مل حتصل
مناسبة ،أنا كانسان مسلم ال أجد أن هناك ما يمنعني من اللقاء مع أخي اإلنسان
من أي دين كان ،واإلسالم يريب أبناءه عىل هذا األساس ،اإلسالم يريب أبناءه عىل
أساس أن حيبوا كل أبناء البرش ،ولدينا حديث مجيل يقول« :إن اخللق عيال ال ّله

وأحبهم إىل ال ّله انفعهم لعياله» ونحن ننظر إىل كل أبناء البرش باعتبارهم عيال ل ّله

وتقديرا للتكريم اإلهلي ،وكل
سبحانه وتعاىل ،ولذلك نحبهم انطال ًقا من حمبتنا ل ّله،
ً

ََ َ
إنسان هيود ًّيا كان أو مسيح ًّيا أو بوذ ًّيا هو موقع التكريم اإلهليَ { ،ولق ْد ك َّر ْم َنا بَ يِن
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َ
آد َم} ،ومل يقل ال ّله تعاىل ولقد كرمنا املسلمني ،أو لقد كرمنا املؤمنني بدين معني

فقط ،لذلك أنا أرحب باللقاء مع أخي اإلنسان من أي دين أو من أي مذهب كان،

معارصا،
بالنسبة ملا تفضل به حول معاناة اليهود يف التاريخ ،نحن اآلن نعيش واق ًعا
ً

ال يصح لنا أن ننطلق من جمريات تارخيية سابقة ،ما حصل جيب أن نجعله خلف
ظهورنا ،وأن نبدأ أن نتعايش وأن نتعاون يف حياتنا ضمن الواقع املعارص الذي

نعيشه ،ثم إن املسلمني كام قلت مل يكن هلم دور يف ما حصل من معاناة لليهود ،وإنام
كانت عالقاهتم مع اليهود طول التاريخ عالقات طيبة ومجيلة ،وإذا كان املطلوب

إدانة املعاناة التي حصلت لليهود يف املايض ،فنحن كمسلمني ندينها ،وال أعتقد

أن مسلماً يرىض بوقوع العدوان أو الظلم عىل أي إنسان هيودي أو غري هيودي،
أنا شخص ًّيا أتأمل حينام يصاب هيودي بدون حق ،كام أتأمل حينام يصاب مسلم بدون
حق ،ال فرق يف ذلك هذا هو شعوري كإنسان وشعوري كمسلم.


شذى عمر :ما هو رأيكم يف العمليات الفدائية التي تستهدف اليهود؟

Q Qطب ًعا اجلهاد كام تفضل فضيلة الشيخ (بن ب ّية) له ضوابطه ورشوطه ،ومن رشوط
وضوابط اجلهاد أن يكون ضمن قيادة رشعية ،ال يصح لفئات معينة تنطلق من
أفكار متطرفة أو من أفكار عنفية ،أن يقودوا هم جهاد األمة ،أو جهاد الشعب،

لذلك نحن لسنا مع استهداف األبرياء املدنيني واألبرياء ،ورسول ال ّله Aكان
يويص كل جيش يتحرك باجتاه القتال ،يوصيه بأن يراعي هذه اجلوانب ،ال جتهزوا

عىل أسري ،ال تصيبوا النساء ،ال تصيبوا الشيوخ ،وحتى علامء األديان يف الكنائس

واألديرة كانت هلا حرمتها يف احلروب اإلسالمية ،هذه املامرسات التي حتصل هي

فعل ور ّد فعل؛ وعدوان ومواجهة العدوان ،حيصل فيه جتاوز للحدود ،لكن الدين
كدين ال يقبل بالعدوان عىل األبرياء وال بالعدوان عىل املدنيني.
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 شذى عمر :شيخ حسن ،انطالقًا من احلوار الذي حيصل اآلن هناك
حتديدا
حوار بني هيود ومسلمني ومسيحيني ،هل برأيك أسايس عند اليهود
ً
أن ُيعرتف بإرسائيل حتى يكون هناك أوارص حوار أكرب وهل تستطيعون
ذلك؟
وأساسا مهمة العلامء والقيادات الدينية يف األديان
توجه املؤمتر
Q Qأنا أعتقد أن ّ
ً
واملذاهب مهمتها التأكيد عىل القيم الروحية واألخالقية املشرتكة ،والتأكيد عىل

التعاون بني أبناء البرش ،أما بحث القضايا السياسية ،أو حتى القضايا الدينية اجلدلية

التي هي مورد اختالف ،فهذه ليست من مهمة املؤمتر ،وكام قلت يف بداية حديثي ال

ينبغي أن تشتغل هبا القيادات الدينية عن األمر األهم الذي هو من وظيفتها ،ومن
صلب وظيفتها ،الرصاع املوجود يف الرشق األوسط يبحث اآلن يف األمم املتحدة،
وهناك مبادرة عربية ،خادم احلرمني الرشيفني الذي دعا إىل حوار األديان هو قبل

ذلك تبنى املبادرة العربية يف قمة بريوت واملبادرة العربية مطروحة ،ونحن نأمل أن
تنتهي املشكلة يف الرشق األوسط ،وأن يكون هناك اتفاق بني الفلسطينيني وبني
اإلرسائيليني ،ويكون هناك حل هلذه املشكلة ،هذا ما ننتظره وما تنتظره كل شعوب

املنطقة ،ولكن نحن كجهات دينية لسنا أصحاب الكلمة الفصل يف هذا املجال،

وال ينبغي أن تقحم العالقات الدينية بيننا كمسلمني وهيود ومسيحيني ،ال ينبغي أن

تقحم فيها القضايا السياسية ،بأن نعلق حسن عالقتنا عىل معاجلة مشكلة سياسية

حلق يل أنا اإلنسان املسلم العريب وما أستشعره من
معينة ،ولو كان ذلك
صحيحا َّ
ً
معاناة الفلسطينيني أن أقول إنني أرفض حسن العالقة مع اليهود بسبب هذه
املشكلة ،لكن نحن ليس هذا منحانا ،نحن نفرق بني الوضع السيايس والقضايا

السياسية وبني الوضع الديني ،نحن نحب أن تكون لنا عالقة مع اليهود كأتباع
لديانة إهلية ساموية ،وقرآننا يعتربهم أهل كتاب ،وقرآننا يوصينا بأن ال نتخاطب
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جُ

ُ ََْ ْ

لاَّ

َّ

َ

معهم إال بأفضل أسلوب للخطاب { َوال تَادِلوا أهل الك َِتاب إ ِ بِالت يِ َ
ه أ ْح َس ُن}
ِ
يِ

[العنكبوت ،اآلية ]46 :أما املوضوع السيايس ،اخلالفات املوجودة ،والرصاع املوجود يف
الرشق األوسط ،فهذا له بحث آخر ،ينبغي أن يبحث ،وينبغي أن حتكم القرارات
الدولية واملبادرة العربية املوضوعة للسالم يف الرشق األوسط ،ونأمل أن نصل إىل

نتيجة وأن تصل شعوب املنطقة إىل السالم.

 شذى عمر :يقول احلاخام مايك شناير أنه كام هو أنه يعرتف باململكة
العربية السعودية وبأمهية مكة واملدينة بالنسبة لإلسالم واململكة العربية
موضوعا
السعودية وجود إرسائيل بحد ذاته هو موضوع ديني وليس
ً
سياسيا بالنسبة إليه بامتياز .ما هو ردك؟
ً
Q Qنختلف معه يف هذه الفكرة ،اململكة العربية السعودية كدولة قائمة وموجودة،
وليس هناك اختالف أو نزاع حول رشعيتها وحول وجودها ،كام هو احلال يف
كثري من الدول ،أما يف املوضوع املرتبط بإرسائيل فهناك مشكلة قائمة يف الرشق

األوسط ،وهذه املشكلة تبحث اآلن ،أنا اختلف مع احلاخام يف رأيه ،وأرى أن
اليهود يف خمتلف أنحاء العامل ينبغي أن يفتحوا عالقاهتم مع املسلمني عىل أساس
إنساين ،وعىل أساس ديني ،وأن يقبل اليهود بتحكيم القرارات الدولية وحتكيم
القيم األساس املشرتكة فيام يرتبط هبذا الرصاع ،وما تبت فيه القرارات الدولية ،وما

تبت فيه القيم املشرتكة بيننا مجيعا سنقبل به.
****

تعليقي أن الديانة اليهودية ديانة عريقة وقديمة ،وحينام نتحدث عن الديانات

الثالث :اإلسالم واملسيحية واليهودية ،فمن الناحية التارخيية الديانة اليهودية
هي األقدم ،وموضوع الدولة العربية هي حدث جديد يف هذا القرن ،بينام الديانة
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اليهودية ديانة سابقة منذ قرون طويلة ،وبالتايل ال يصح أبدً ا أن تعترب هذه القضية
وكأهنا قضية مفصلية لدين قد سبق وجودها لقرون طويلة ،إضافة إىل ذلك هناك

أيضا بالدولة العربية ،هناك هيود موجودون يف أمريكا ،وهناك
هيود ال يعرتفون ً
مؤسسة تنطق باسمهم ،هم حمتجون غري موافقني عىل قيام دولة إرسائيل ،فهل

خيرجهم من اليهودية ال يعتربهم هيو ًدا؟ كام أؤكد عىل أننا يف هذا املؤمتر أفق الكالم
حول القيم اإلنسانية املشرتكة ،وجميئه إىل هذا املؤمتر الذي أقامته اململكة العربية

السعودية ودعا له خادم احلرمني الرشيفني امللك عبدال ّله ،اململكة العربية السعودية
ال تعرتف بدولة إرسائيل ،فإذن وضعه كرشط هذا يتناىف حتى مع تفضله باحلضور

هو إىل هذا املؤمتر ،فال يصح أبدً ا أن نخلط القضايا هبذا الشكل ليسمح لنا أن

نختلف معه يف الرأي.


*****

شذى عمر :شيخ حسن يعني ختام احللقة تعليق أخري؟

Q Qأنا فخور جدًّ ا هبذه املبادرة ،واسمحوا يل أن أقول :إن هذه املبادرة تنطلق من بلدي،
من اململكة العربية السعودية ،هذا البلد الذي حصلت ظروف ومالبسات أوجدت

نو ًعا من التشويه لصورة هذا البلد ،للدين الذي يتحمل هذا البلد املسؤولية األساس

فيه وهو اإلسالم ،شوهت سمعة اإلسالم ،وشوهت سمعة اململكة عىل أساس أهنا
تدعم اإلرهاب ،وأهنا ترعى اإلرهاب ،بسبب وجود بعض الناس من املنتمني إىل
هذا البلد أو إىل هذا الدين مع األسف الشديد مارسوا أعاملاً إرهابية تدينها اململكة،

ويتربأ منها شعب اململكة وحكومة اململكة وأبناء اململكة ،أنا فخور بأن هذه املبادرة
تربز الصورة احلقيقية لديننا ولوطننا ،وأنا أشعر بسعادة كبرية حينام أنظر حويل يف

قاعة املؤمتر فأرى ممثلني ملختلف الديانات وملختلف املذاهب وملختلف التوجهات،
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جيلسون مع بعض ،ويأكلون مع بعض ،ويتناقشون حول القيم املشرتكة ،أنا أرجو
أن يكون هذا فاحتة عهد جديد للبرشية ولإلنسانية ،بحيث ينفتح اإلنسان عىل أخيه

اإلنسان ،ويكون هناك جتاوز للحواجز ،ووضع حدٍّ لتوظيف الدين يف الرصاعات
واخلالفات ،فضيلة الشيخ بن ب ّية ،وهو أستاذنا وشيخنا قال :االستنجاد بالدين هناك
من يوظف الدين يف رصاعاته ،وهذا ليس فقط بني األديان ،حتى بني املذاهب ،نحن

سمعنا عن اخلالفات التي حتصل والرصاعات التي حصلت يف العراق وحتصل يف
لبنان ،هناك من حاول أن يوظف احلالة املذهبية فيها ،بينام هي يف حقيقتها رصاعات

سياسية ،نحن نأمل هلذا املؤمتر النجاح والتوفيق إن شاء ال ّله.

حوار صحيفة الدار الكويتية

(((

 ال�صفار لـ «الدار» :الديمقراطية الكويتية من �أف�ضل
النماذج في الوطن العربي ..بعد لبنان

شدد الصفار عىل أن السعودية بدورها الريادي مدعوة إىل االنفتاح أكثر عىل القوى

املعارضة يف لبنان.

توجه للشيعة مثل اهلالل الشيعي والوالء
ويف سياق آخر نفى الصفار االهتامات التي ّ

إليران مؤكدً ا أن هذه االهتامات تؤكد وجود خلل يف النظام السيايس العريب.

وقال الصفار :إن األمريكيني كان لدهيم دوافع معينة جلعل صدام حيارب إيران وهي

الدوافع نفسها التي جتعلهم يوجهون االهتامات للشيعة بالوالء إليران.

كام تطرق إىل الديمقراطية يف الكويت والبحرين واستبعد احلرب عىل إيران..

وفيامييل تفاصيل احلوار:

 عقد يف السعودية قبل شهرين املؤمتر العاملي اإلسالمي للحوار وثمة
اهتامات وجهت إليه تقول إنه مؤمتر صوري وال توجد نتائج ملموسة له
((( جريدة الدار الكويتية .أجرى الحوار منير بعلبكي ،نشر يوم الخميس  4سبتمبر 2008م.

692

حوار صحيفة الدار الكويتية
فام مدى صحة هذا االهتام؟

Q Qال أعتقد أن هذا املؤمتر واملؤمترات املناظرة له هدفها الدعاية وإن كانت هناك بعض
اجلهات تستفيد منه يف هذا اإلطار لكنه يف تقديري مؤمتر مفيد ومؤثر ويتيح الفرصة

للقاء كل األطراف املشاركة وتكسري احلواجز بينهم ويفرتض يف املشاركني فيه

أن يكون هلم دور يف توجيهه واستثامره ،ومن خالل حضوري يف هذه املؤمترات

فرصا كبرية يتعني عىل الواعني واملخلصني االستفادة منها وأن
وجدت أن هناك ً

تتبلور إرادهتم م ًعا.

وأضاف قد تكون هناك جهات سياسية وراء انعقاد هذه املؤمترات ولكن

املشاركني هم من العلامء واملفكرين وجيب أن تكون هلم إرادة وتأثري لالستفادة
منها لريسخوا الوحدة يف داخل األمة اإلسالمية وذلك أن الساحة اإلسالمية مليئة
بتيارات ورصاعات وبعضها ينزع نحو التعصب وترغب يف استمرار القطيعة بني
أبناء األمة ،يف املقابل هناك تيارات تريد الوحدة والتقارب ،وعىل الوحدويني أال
يستسلموا وعليهم أن يناضلوا من أجل خدمة الوحدة كهدف نبيل وسا ٍم تتطلع

إليه األمة.

توا�صل ..منقو�ص


هل تعتقد أن ثمة تواصلاً قد حدث بني املشاركني يف املؤمتر األخري؟

Q Qالقوى التي ترغب بالتواصل سعت إىل ذلك وأنا شخص ًّيا يف كل مؤمتر أسعى إىل
ٍ
أناس وقوى جديدة وأجلس معهم وأتبادل األحاديث وبعد انتهاء
التعرف إىل
املؤمتر أسعى للتواصل معهم وأجد أن هناك استجابة من بعضهم يف املقابل هناك
من اليرغبون بالتواصل أو أهنم مل يربجموا عىل حتقيق هذا التواصل ،ولدينا علامء
وشخصيات يف األمة يكتفون بأدوارهم التقليدية التي يقومون هبا كإمام مسجد أو
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صاحب مركز يبقى يعمل بحدود مركزه فقط .وهذا ال يتوقع منه أن يبادر للتواصل

أو يتفاعل معه ولكن هناك واعني وطموحني يف األمة.

اتفاق وتجميد
 هل ملست وجود تأثري لالتفاق بني حزب اللّه وجمموعة من قوى التيار
السلفي يف السعودية؟ وإىل أي مدى؟
مجد ولكني أعتقد أنه كان مفيدً ا
Q Qبالرغم من أن هذا االتفاق كان عمره
قصريا ثم ّ
ً
ووجه رسالة قوية ومفيدة لألطراف املختلفة أن هناك إمكانية للتوافق حتى بني
جدًّ ا ّ
جهتني كان يظن أهنام بعيدتان عن التوافق ،ويف اململكة ارتاحت القوى التي تطمح
إىل أن يكون هناك تواصل هلذه اخلطوة وانتعشت آماهلم ،والرتاجع الذي حدث

بتجميد االتفاق أشعرنا بأن هناك جهو ًدا مضادة هلذه املسرية ،وهذا ال ينبغي أن
يشعرنا باإلحباط وإنام أن يدفعنا للمزيد من العمل حتى ال تنجح مثل هذه العراقيل

املضادة ،وأنا شخص ًّيا قبل 4سنوات كانت لدي دعوة كتبت حوهلا ونرشت كتا ًبا
حتت عنوان «السلفيون والشيعة نحو عالقة افضل».

قدرا حمتو ًما أو أهنا
وحتدثت يف هذا الكتاب عن أن القطيعة بني الطرفني ليست ً

نتاجا لعرص تارخيي
ستستمر إىل يوم القيامة بل ينبغي أن نتعاطى مع االمر باعتباره ً
معني ،ونتاج بيئة معينة ،وعلينا أن نسعى لتجاوز هذه احلالة ووجدت نو ًعا من
االستقبال من بعض القوى والعلامء السلفيني يف اململكة جتاه هذا الطرح ونرشت

بعض فصول الكتاب يف جريدة الرشق األوسط ،وحتدثت عن أنه ال توجد موانع
حقيقية بني السلفيني والشيعة ،فهناك الكثري من األمور التي جيب أن تدفعهم

للتالقي وجتاوز حالة القطيعة ،فالقطيعة املوجودة نتيجة وضع سيايس وناجتة عن
وضع ثقايف وبيئي ومع تغري احلالة الثقافية والبيئية اإلسالمية إىل وضع أفضل من
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املمكن أن يتجاوزا حالة القطيعة.

وكنت متفائلاً من أن هذا سيحصل وأعتقد أن االتفاق الذي حصل يف لبنان

خصوصا وأن الطرف املوقع عليه ما زال مقتن ًعا بصالحية هذا االتفاق وحسب
ً
ما تابعت من ترصحيات الدكتور حسن الشهال الذي قال إن جتميد هذا االتفاق
فقط من أجل مراعاة الداخل السفيل وإال فإنه مقتنع باالتفاق ويسعي إلقناع هذا

الداخل السلفي باالتفاق.

�أ�سباب اخرى!
سياسيا
 البعض يقول إن األسباب احلقيقية للتجميد هي تأثري االتفاق
ًّ
عىل تيار املستقبل يف الشامل اللبناين؟
Q Qالعامل السيايس هو أساس الرصاع يف لبنان وليس الرصاع املذهبي ولكن مع
األسف الشديد فإن خمتلف األطراف تستعني بالعناوين املذهبية ملصلحة معاركها
السياسية والواضح من خالل الضغوط من أجل جتميد هذا االتفاق أنه ينطلق من

منطلقات سياسية.

وأنا تابعت ما أثري حول هذا االتفاق واملؤمتر الصحفي لداعي اإلسالم الشهال

تربيرا دين ًّيا لتجميد هذا االتفاق وإنام أهم املربرات هي مربرات سياسية
فلم أجد ً

كاحلديث عام حدث يف  7أيار ببريوت وزعامة تيار املستقبل ومرجعيته السياسية
واحلديث حول االنشقاقات داخل التيار السلفي ورضورة توحيد الطائقة السنية،

فهذه كلها مربرات سياسية ،ومل يكن هناك مربر ديني مقنع ،فلم يستطع أحد أن
يربر بأن هذا االتفاق خيالف الدين أو خيالف الرشع أو أن الدين ال يسمح باتفاق

من هذا القبيل ومل يستطع أن يقدم ذلك بطريقة مقنعة.
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ال�سعودية �أقرب �إلى «الم�ستقبل»
 ملاذا مل متارس السعودية ضغوطًا عىل حلفائها يف لبنان إلنجاح هذا
االتفاق يف ظل رعايتها للمؤمتر األخري للحوار؟
Q Qالسعودية ال ختفي أهنا اقرب إىل تيار املستقبل ألهنا ترى أن هذا التيار يمثل إرادة
الدولة يف لبنان بينام تنظر إىل املعارضة عىل أهنا متثل ما هو خارج عن إرادة الدولة أو

التغلب عىل إرادة الدولة.

واململكة تنظر إىل أن املعادلة يف لبنان هي معادلة ضمن املحيط العريب وهي

معادلة تيار املستقبل بينام ينظر إىل املعارضة عىل أهنا ضمن فلك إقليمي آخر غري

الفلك العريب.

المملكة والتقارب
 هل يعني هذا أن الرؤية السياسية للمملكة غلبت عىل الرؤية الدينية يف
سبيل وحدة املسلمني؟
Q Qال أعتقد أن اململكة ترفض التقارب املذهبي ألهنا رعت قمة مكة االستثنائية التي
أقرت تعدد املذاهب وأكدت عىل وحدة األمة اإلسالمية ،فمن حيث الشعار فإن
ّ
السعودية مل ترتاجع عن هذا الشعار وأنا لست يف موقع الدفاع عن سياسة اململكة
ولكني أوضح ما أفهمه يف تصور اململكة ،فالسعودية قد تكون عندها إشكالية يف
التطبيق الواقعي يف اخلارج فهي تعرتض باعتبار إشكاليتها عىل الوضع السيايس

القائم يف البيئة اللبنانية وليست اشكالية عىل أصل املبدأ.

 هل هذا املوقف السعودي يفرس نجاح قطر يف التوصل إىل اتفاق بني
األطراف املتنازعة يف لبنان؟
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Q Qأعتقد أن اململكة لدهيا مقومات أكرب من دولة قطر ومع احرتامنا لدور دولة قطر
ولكن من حيث املقومات الذاتية فالسعودية لدهيا مقومات أكثر لكي تقوم بدور

ريادي يف الساحة العربية لكن ما حتتاجه سياسة السعودية يف هذه املرحلة هو

االنفتاح أكثر عىل االجتاهات املختلفة .وهذا االنفتاح عىل القوى املعارضة يعالج
الشعور بانحياز اململكة إىل فريق دون آخر .وعندها أعتقد أن السعودية ستكون هلا

دور ريادي أكرب يف لبنان.

�ساحة مفتوحة
 هناك أطراف عراقية تتهم اً
دول عربية بإثارة املشكالت والفتن داخل
العراق حتى تظل بؤرة للمشكالت وال يأخذ دوره الريادي والكبري يف
الوطن العريب؟
Q Qال شك أن العراق أصبح ساحة مفتوحة أمام النفوذ الدويل واالقليمي فكل دولة
من الدول تريد إظهار نفوذها يف الساحة العراقية باجتاه ما خيدم مصاحلها وأهدافها

وهو ما ال يمكن إنكاره ولكن ينبغي عىل القوى العراقية أن حتصن واقعها يف
الساحة العراقية ،فحينام تتحاور هذه القوى مع بعضها البعض وحني يكون إطار
السلطة والعمل السيايس يف العراق يتسع لكل األطراف ويطمئن هذه األطراف إىل
مستقبلها فحينها تستطيع حتصني بلدها من التأثريات والنفوذ اخلارجي وقد رأينا

أخريا حني تبلورت العملية السياسية يف العراق بشكل أفضل وقويت إرادة الدولة
ً
استطاعت أن تضع حدًّ ا لنفوذ تلك اجلهات.

االتفاقية


هناك اعرتاضات كثرية داخل العراق عىل االتفاقية األمنية ،ما تعليقكم
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عىل هذا املوضوع؟

Q Qال يوجد عريب ومسلم يمكن أن يقبل بتلك االتفاقية بالصورة التي طرحت والتي
ترشع للوجود االمريكي يف العراق؛ ألن الشعوب من حقها أن حتافظ عىل سيادهتا

واستقالهلا؛ وألن الشعوب تعرف أهداف السياسة األمريكية ومطامعها ،فأي
وجود أمريكي تضفى عليه رشعية يف العراق خيالف توجهات الشعوب يف املنطقة،

ونحن نعتقد أن القيادات العراقية الواعية لن تسمح بأن تكون االتفاقية بالشكل
الذي يريده الطرف األمريكي وهم مضطرون إىل أن يكون هناك اتفاقية ماَّ ،
فلعل
واقعهم الداخيل يفرض عليهم نو ًعا من االتفاق مع األمريكني ضمن سقف زمني
معني وضمن حدود معينة ولكن هذه االتفاقية جيب أال تتناىف مع مبدأ السيادة

واالستقالل.

اتهامات لل�شيعة
توجه لشيعة العراق ومراجعهم عىل
 ما تعليقكم عىل االهتامات التي ّ
أهنم اتباع لألمريكيني؟
Q Qهذه االهتامات هي إفراز للرصاع السيايس القائم ونتاج للعهد الذي عاشه الطرفان
السنة والشيعة يف العراق إضافة إىل األكراد الذين عاشوا وض ًعا غري طبيعي يف
العالقة واهنارت الثقة املتبادلة بني األطراف مما خلق األرضية ملثل هذه االهتامات.

الصحيح أن الوجود األمريكي يف العراق قبل أن يأيت إىل احتالل العراق كان

شامل العراق ملدة عرش سنوات خاض ًعا للحامية األمريكية ،واألكراد ليسوا من
مربرا الهتام
الشيعة فمن الناحية املذهبية هم مصنفون ضمن السنة ،وال نجد ً

الشيعة بأهنم متعاونون مع االحتالل ،فالشيعة يف العراق وجدوا أنفسهم إزاء أمر

واقع ،وهناك مقاومة عسكرية تقاوم االحتالل وامتازت عن جهات أخرى بأهنا
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مل تتورط باستهداف الناس مع إدانتنا لألحداث الطائفية البشعة التي حصلت

أيضا ولكن الوضع فرض عىل
كر ِّد فعل حلادثة سامراء .وهناك مقاومة سياسية ً
كل األطراف أن تنخرط بالعملية السياسية من أجل انقاذ سيادة العراق ومستقبله

وشاركت أطراف سنية يف ذلك.

النظام العربي
 هذه االهتامات التي توجه للشيعة يف خمتلف البلدان العربية ـ مثل اهلالل
الشيعي ووالء الشيعة إليران ـ هل يعقل أن تكون توارد أفكار بني من
يطلقوهنا أم أهنا خطة مدروسة وبرو باجندا إعالمية؟
Q Qهذه من مظاهر اخللل يف النظام السيايس العريب فهو عاجز عن استيعاب مكونات
هذه الشعوب العربية ،يف بعض املناطق نرى أن التنوع القومي يظهر هذا اخللل ويف

أيضا ففي منطقة دارفور بالسودان ال
بعض األماكن نرى أن التنوع العرقي يظهره ً
يوجد تنوع مذهبي فكلهم مسلمون من أهل السنة ولكننا نجد هناك حدة الرصاع،
ونجد أن االحصائيات والتقارير تتحدث عن مئات اآلالف من القتىل واجلرحى
وأكثر من مليوين مرشد ،هذا يعني أن النظام السيايس عجز عن احتواء مكونات

جتانسا من حيث
الشعب السوداين ،وكذلك األمر يف الصومال فهي من أكثر الدول ً

العرق الواحد ،الدين الواحد ،واملذهب الواحد ،ولكن هناك تنو ًعا قبل ًّيا وسياس ًّيا

ونرى أن الصومال مل تقم له دولة منذ أكثر من عرشين عا ًما ،ويف مرص هناك تنوع
ديني ووضع األقباط فيه وما حيصل من مشاكل ونجد يف املنطقة اخلليجية وبعض

عجزا يف استيعاب هذا التنوع املذهبي .هذا العجز يظهر يف
الدول العربية أن هناك ً
االهتامات املتبادلة والتميز الطائفي بني الناس ،وأعتقد أن االهتام بأن والء الشيعة

إليران هو من مظاهر اخللل يف النظام السيايس العريب ،فكلنا نعلم أن املواطنني
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الشيعة وخاصة يف املناطق اخلليجية موجودون قبل قيام الدولة احلديثة ودفاعهم
عن بلداهنم ال يستطيع أن يشكك فيه أحد .ويف البحرين الشيعة هم الذين عملوا
لصالح استقالل البحرين ورفضوا القبول بام كانت تدعيه إيران بأن البحرين جزء

منها.

وأضاف :ويف الكويت دورهم واضح يف الدفاع عن استقالل الكويت وأثناء

الغزو كان للشيعة دورهم الطليعي يف مواجهة االحتالل ويف السعودية الشيعة

هلم دور كبري وهم من مؤسيس هذا الكيان ،فالشيعة يف السعودية دخلوا يف الكيان

السعودي دون أي مقاومة.

فإذا كانت مناطق أخرى يف اململكة قاومت هذا الكيان حني تأسس فإن الشيعة

يف املنطقة الرشقية هم من بادروا بدعوة امللك عبد العزيز للمجيء إىل املنطقة وبذلوا

ماهلم وجهدهم وعرقهم يف الدفاع عن هذا الكيان السعودي ،وأنا شخص ًّيا كنت

جز ًءا من معارضة سياسية للنظام السعودي ولكن حينام كان الوطن مهد ًدا أثناء
الغزو العراقي للكويت أعلنا جتميد معارضتنا ودعونا جمتمعنا ليكون مع احلكومة

يف خندق واحد حتي يتجاوز الوطن املحنة ورفضنا كل اإلغراءات التي قدمها
النظام العراقي لكي نكون إىل جانبه ضد بلدنا ،ونحن هنا ال نمن عىل وطننا أو عىل
أحد ولكنها مسؤوليتنا الدينية الوطنية.

وبالتايل فإن االهتامات املوجهة للشيعة بالوالء إليران هو ظلم وإجحاف.

ت�صدير الثورة
 البعض يعود هبذه االهتامات إىل فرتة قيام الثورة اإلسالمية يف إيران،
وخماوف احلكومات من تصدير الثورة التي جاءت أمريكا يف هناية املطاف
للخليج حلامية مصاحلهم بعد حرب اخلليج األوىل؟
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Q Qال ينبغي أن نتجاهل أن قيام الثورة اإلسالمية يف إيران أزعج األمريكيني والغربيني
وبالتايل كان ال بد من مواجهة هذه الثورة ومن طرق مواجهتهم هلذه الثورة حمارصهتا
واضحا يف دفع
أيضا .والدور األمريكي كان
ومنع تفاعلها مع حميطها والعكس ً
ً
نظام صدام ملحاربة إيران وهو أمر معلن وال يشك فيه أحد ،فالدافع الذي جعل
األمريكان يدفعون بصدام للحرب مع إيران هو نفس الدافع الذي جيعلهم يصبون
الزيت عىل نار الفتنة الطائفية وتوجيه االهتام للشيعة ،ويف الواقع ليس للشيعة فقط

فنحن نجد حني ترتبط حركة محاس الفلسطينية بإيران فإن نفس االهتامات توجه

إليها ومحاس ليست من الشيعة ،كذلك األمر بالنسبة حلركة اجلهاد اإلسالمي
وبعض اإلخوان املسلمني ومن احلركات القومية واإلسالمية ،نجد أهنم يواجهون

االهتامات حني يتعاملون مع إيران ومن جانب آخر اليمكن أن ننكر أن هناك
حالة طائفية موروثة يف األمة اإلسالمية ،فالرصاع الطائفي بني الطوائف واملذاهب

جذورا يف التاريخ وله جذور يف الرتاث املوجود .ولو
أمرا طارئًا ولكن له
ً
ليس ً
قرأنا يف كتب الشيعة لوجدنا الكثري من األمور التي تؤجج الرصاع ضد السنة ولو

أيضا الكثري مما يؤجج الرصاع مع الشيعة ،وهذا املوروث
قرأنا كتب السنة لوجدنا ً
قابل للتفعيل يف أي وقت ،فالعامل األول هو الدافع األمريكي ملواجهة إيران التي

يروهنا خمالفة ملصاحلهم وتوجهاهتم وأفقدهتم اهليمنة عىل املنطقة بعدما كان الشاه
رشطيهم عىل هذه املنطقة .والسبب الثاين وجود املوروث التارخيي والثقايف بني
نقر به من باب النقد الذايت هو أنه يف
السنة والشيعة .والسبب الثالث الذي جيب أن ّ

بداية الثورة اإلسالمية يف إيران وباعتبارها ثورة ناشئة كان هناك بعض الترصحيات
وبعض املواقف من قبل بعض املسؤولني اإليرانيني أو اإلعالميني اإليرانيني غري
مدروسة وغري حكيمة ساعدت عىل إثارة هذا القلق وهناك بعض الترصفات

واملامرسات حصلت من قبل بعض الشيعة يف مناطقهم بسبب محاستهم وتفاعلهم
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مع حدث الثورة يف إيران وهي تكشف عن حداثة التفكري السيايس وعدم النضج
واخلربة.

من اللّه عىل حزب
 أين أصبح مرشوع الرشق األوسط اجلديد بعد أن َّ
اللّه باالنتصار عىل الصهاينة؟
Q Qأعتقد أن األمريكيني يف طور املراجعة لسياستهم وعليهم أن يعرتفوا بقبول التعامل مع
الشعوب والدول تعاملاً ند ًّيا وأن يتجاوزوا العرص الذي كانوا يفرضون فيه التبعية
عىل الدول والشعوب ،وأن يعطوا الفرصة هلذه الشعوب أن متارس إرادهتا وحريتها
وهناك كثري من التقاطع املصلحي بني الدول وال أحد يدعو إىل القطيعة ومايراد هو

التنازل عن النظرة االستعالئية .واملجتمع البرشي أقرب ما يعيش حالة التداخل

والعوملة فرضت نفسها ،واألمريكيون أمام خيارين ،إما االستعالء واالستمرار

بسياستها العدوانية فستستمر حالة املواجهة واملقاومة يف وجه خمططاهتم خاصة فيام
يرتبط باالنحياز األمريكي العنيف إىل جانب االحتالل الصهيوين ومشاعر األمة

مستثارة ومنزعجة وغاضبة من ذلك.

 يف ضوء ذلك ،هل سرتضخ الدول واحلكومات العربية إلرادة شعوهبا
والوقوف إىل جانبهم بعد غرقهم يف املستنقع االمريكي؟
 Q Qكل القيادات واحلكومات العربية يف عمقها استياء من الدور األمريكي ومن خيضع
يف هذه احلكومات للدور األمريكي فهو من باب االضطرار أو سوء الفهم للمعادلة

القائمة وإال فال أعتقد أن حاكماً مسلماً يرىض وجدانه وكرامته ملا يالقيه الفلسطينيون
وال يقبل هبذه اإلهانة واإلذالل الذي يامرسه األمريكيون ،واملشكلة أن األمريكيني
ال حيفظون كرامة من يدور يف فلكهم لكن املسألة ترتبط باخلوف عىل كرايس احلكم،
وعدم امتالك الشجاعة ومن ناحية أخرى هناك سوء تقدير إلرادة الشعوب.
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ديمقراطية الكويت
 عىل املستوى الكويتي ما رأيكم باحلياة السياسية والربملانية يف الكويت
خاصة وأن هناك اهتامات ألطراف عربية بمحاولة تشويه الديمقراطية يف
الكويت النزعاجها من تأثريها عىل شعوهبا؟
Q Qالديمقراطية يف الكويت تعترب من أفضل النامذج يف الوطن العريب إذا ما استثنيا لبنان،
نموذجا جيدً ا
ونأمل أن يكون النموذج العراقي بعد حتريره من االحتالل أن يكون
ً
للتعددية والديمقراطية ،وبالطبع نحن نشعر بيشء من القلق جتاه حالة االضطراب
بني اإلرادة الشعبية املتمثلة بمجلس األمة والسلطة التنفيذية املتمثلة باحلكومة

الكويتية هذه احلالة من االضطراب بالعالقة التي أدت إىل حل الربملان أكثر من
مرة ،نحن قلقون منها ونأمل أن تتجاوز الساحة الكويتية مثل هذه احلالة وتصل
إىل التنسيق والتعاون اإلجيايب بني اجلهة التنفيذية والترشيعية حلامية هذا النموذج

الديمقراطي وحتى ال يتمكن املشككون باحلالة الديمقراطية من تكريس مثل هذا

القلق والتشكيك.

ديمقراطية البحرين
 إىل أين وصلت الديمقراطية املوعودة ،يف البحرين والوعود التي قطعت
للمعارضة هناك يف حرية ممارسة هذه الديمقراطية؟
Q Qإذا أخذنا كالم املعارضة الرئيسة البحرينية وهي مجعية الوفاق فإهنم يتحدثون عن
وجود تباطؤ يف حتقيق هذه الوعود وعن تلكؤ يف ذلك بينام احلكومة تأخذ عىل

املعارضة ضعف إجيابيتها ،ونحن نأمل أن يتحقق املزيد من االنسجام بني احلكومة
والقوى الشعبية فال مصالح لشعوبنا ومنطقتنا يف وجود حالة التنازع وال بد من
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السري يف حالة االستقرار السيايس وإىل سدِّ النوافذ أمام التدخالت األجنبية يف

الشأن الوطني لدولنا.

�أ�ستبعد الحرب
 إىل أي مدى تثقون بالشائعات التي تتحدث عن توجيه رضبة إليران يف
األشهر املقبلة ،هل هناك أجواء حرب حقيقية أم هي حرب نفسية وإعالمية
ملامرسة الضغوط .بسبب امللف النووي اإليراين؟
Q Qأنا استبعد نشوب حرب عىل إيران وإن كانت اإلدارة األمريكية احلالية عودتنا
عىل ممارساهتا خارج املنطق واملعقول ،وأعتقد أن هذه احلرب لن تكون قادرة عىل
حسم الرصاع بل ستكون عاملاً إلذكاء الرصاع أكثر وقدرهتم عىل أن ينالوا من
اإليرانيني هي قدرة حمدودة وليس بإمكاهنم أن يتدخلوا وحيتلوا أجزاء من إيران.

فكل ما يمكن أن يفعلوه هو توجيه رضبات لبعض املواقع اإليرانية وهذا لن يركع
اإليرانيني ولن يثني إراداهتم بل ستتبلور اإلدارة يف إيران وسيكون لصالح إيران

أكثر من صالح أمريكا.

 احتفلنا منذ فرتة قصرية احتفاالت بمناسبة مولد خملص البرشية اإلمام
احلجة  Pفام رسالتكم للعامل اإلسالمي هبذه املناسبة؟
Q Qموضوع اإلمام املهدي Pيمكن أن يربز التقارب بني املذاهب اإلسالمية ألن
املوضوع متفق عليه باألصل ،لورود أحاديث متواترة وحكم بعض علامء السنة

بصحتها بأن الرسول Aوعد أمته بخروج رجل من ذريته من ولد فاطمة يمأل
وجورا ،وقال إن املهدي Pمن
ً
األرض قس ًطا وعدلاً بعد أن تكون ملئت ظلماً
ذريتي من ولد فاطمة الزهراء Fولكن هناك اختال ًفا يف بعض التفاصيل هل ولد
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أم مل يولد ،وهل هو من ولد احلسن أو ولد احلسني لكن عقيدة املهدوية تبقى أملاً

مفتوحا للمسلمني وهذه العقيدة تشري إىل التقارب احلقيقي املوجود بني املذاهب
ً

بأهنم ينهلون من منهل واحد هو القرآن الكريم وسنة نبيه Aوجزء كبري من هذه
السنة متفق عليها.

أما اجلانب الثاين فإن عقيدة اإلمام املهدي Pتؤكد تطلع األمة اإلسالمية إىل

وحدهتا وإىل العدل العاملي ألنه إمام للكرة األرضية وينرش سياسة احلق والعدل،
وما دمنا نتطلع إىل الوحدة والعدل فليس هناك عدل ضمن املذهب الشيعي أو

السني ولكن عدالة تشمل األرض والعدالة بمفهومها الشامل تعني مراعاة حقوق

االنسان وأال يظلم يشء من حقه أ ًّيا كان دينه أو عرقه.

وهناك يف الداخل الشيعي من يتعامل مع موضوع اإلمام املهدي Pوكأنه

ترشيع للسبات والركون واالستسالم السلبي للواقع القائم وأن مهمة االصالح

ونرش العدل مؤجلة إىل حني الظهور ،وهو ما ينبغي أن ُيصحح واالنتظار هو
التهيؤ والعمل من أجل األهداف التي سيظهر ألجلها ،وبالتايل هذه املناسبة جيب
أن تدعونا إىل أخذ موقعنا الفعيل يف خدمة مصلحة األمة والدين واالنسانية ،ومن

يتجه إىل خدمة طائفته ومذهبه فقط عليه أن يعرف أن هذا خالف توجه اإلمام

املهدي.

فهناك يف الغرب من يتوجه إىل العمل ملصلحة االنسانية فمؤسساهتم التي

ينشؤوهنا تعمل عىل املستوى االنساين.

وأشيد هنا بالسفينتني اللتني كرستا احلصار يف غزة وعىل متنهام خمتلف اجلنسيات

والديانات نحن أحرى أن نقوم بمثل تلك املواقف وليس فقط عىل املستوى
الفلسطيني ولكن يف دعم أي شعب مظلوم يف هذا العامل.

حوار جملة اليمامة

(((

نرشت جملة الياممة السعودية فقرات من احلوار الذي أجرته مع سامحة الشيخ حسن

الصفار ضمن حتقيق صحفي بعنوان( :احلوار ثقافة املستقبل) يف عددها رقم 2015

السنة  58الصادر يف  9رجب 1429ﻫ املوافق  12يوليو 2008م ،شارك فيه عدد من
العلامء واملثقفني منهم :الشيخ الدكتور عبداملحسن العبيكان ،الشيخ عبدالرزاق املؤنس،

الشيخ حسن الشيخ ،د .أمحد كامل أبو املجد ،أ.د .برهان غليون وآخرون.
نص إجابات سامحة الشيخ

 أال ترون أننا يف حاجة اليوم لبناء مستقبل جديد يشاركنا يف صياغته العامل
بأرسه من خالل البناء عىل القواسم املشرتكة مع املجتمعات األخرى؟
Q Qإن واقع العامل اليوم بام فيه من انفتاح وتداخل بني مصالح وأوضاع األمم
واملجتمعات ،يفرض علينا كجزء منه ،أن نسهم يف إدارته وإصالحه ،ويف صياغة

مستقبله ،إن أ ًّيا من جمتمعات هذا العامل ال تستطيع االنفراد بالتأثري فيه ،كام ال تستطيع
((( مجلة اليمامة .العدد  2015السنة  ،58الصادر بتاريخ  9رجب 1429ﻫ الموافق  12يوليو .2008
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اخلروج من دائرة التأثر بأوضاعه ،فنحن رشكاء مع سائر األمم واملجتمعات يف هذه

احلياة وهذا العامل ،فال بد أن نتحاور ونتفاهم معهم ،بام خيدم املصالح املشرتكة ألبناء

البرشية.

صحيح أن هناك جهات اختالف ثقافية بني جمتمعات العامل ،وهناك تنافس

وتعارض يف املصالح ،لكن هناك قواسم مشرتكة أساس ،جيب االنطالق منها إلقرار
عالقات سوية ،عىل أساس االحرتام املتبادل ،وترشيد مسار التنافس واالختالف،
نحو التكامل والتبادل املعريف واحلضاري.

 كيف تنظرون إىل هذا املستقبل وانعكاساته يف رسم ثقافة إنسانية جتمع
وال تفرق؟ وكيف تنظرون إىل جهود خادم احلرمني الرشيفني يف هذا
الصدد؟ ورعايته مؤمتر احلوار يف مدريد؟
Q Qإن ظهور نظريات تدفع باجتاه صدام احلضارات ،ووقوع أحداث مأساوية كام
حصل يف  11سبتمرب ،وانبعاث جهات متطرفة ضد اإلسالم واملسلمني يف أوربا
وأمريكا ،تظهر اإلساءة لرسول ال ّله Aوتشوه صورة القرآن واإلسالم ،إن هذه
األمور وأمثاهلا تشكل جرس إنذار بخطر كبري داهم قد تدفع له البرشية ثمنًا باه ًظا

لو مل يتصدَّ العقالء والقيادات الواعية يف خمتلف األمم ،لوضع حدٍّ هلذه االجتاهات

اإلرهابية واملتطرفة.

من هنا تأيت أمهية مبادرة خادم احلرمني الرشيفني للدعوة إىل احلوار بني أتباع

الديانات والثقافات يف املجتمعات البرشية ،ورعاية خادم احلرمني الرشيفني

بحضوره شخص ًّيا يف مؤمتر احلوار الذي سينعقد بمدريد ،يدل عىل إدراكه حفظه
ال ّله خلطورة األمر ،واهتاممه بإنجاح مسعى احلوار.


كيف نصل برسالتنا الدينية واإلنسانية إىل قلوب الشعوب واألمم
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األخرى التي بدأت تتوجس من اإلسالم واملسلمني؟ ونزيل تلك التشوهات
التي حلقت بصورة اإلسالم واملسلمني ،ونوصل رسالة اإلسالم الذي جاء
رمحة للعاملني؟
Q Qلكي نوصل رسالتنا الدينية اإلنسانية إىل قلوب الشعوب واألمم األخرى فإننا
بحاجة إىل ثالثة أمور:

اً
أول :النهوض بمجتمعاتنا واالرتقاء بأوضاعنا ،لنقدم عن ديننا وأمتنا صورة

سليمة مقبولة ،فواقع التخلف والتمزق ال تنعكس منه رسالة مرشقة.

ثانيا :االجتهاد يف تقديم خطاب ثقايف إعالمي عرصي ،يتناسب مع تطور
ً
كبريا من سوء الفهم لإلسالم عندهم ناشئ من
املجتمعات األخرى ،ذلك أن قسماً
ً
اجرتار بعض دعاتنا وإعالمنا خلطاب قديم ،ال تقبله حتى أجيالنا املتعلمة ،فضلاً

عن أبناء املجتمعات األخرى.

ثالثًا :االنفتاح عىل مراكز التأثري السيايس والثقايف واإلعالمي يف األمم األخرى،

عرب مؤمترات احلوار ،واملشاركة الفاعلة يف النشاط املعريف واملؤسسات اإلنسانية،

ليكون تعارف حضاري وتعاون إنساين.

حوار صحيفة الرياض

(((

نص احلوار الذي أجراه مراسل صحيفة الرياض الصحفي ممدوح املهيني مع سامحة

الشيخ حسن الصفار يف 27رمضان1429ﻫ املوافق  27سبتمرب 2008م ..نص احلوار:

 ظهرت يف اآلونة األخرية عدد من الفتاوى يف العامل اإلسالمي تسببت
بإثارة ضجة عىل مستوى العامل  .ما موقف الشيخ حسن الصفار من هذا
األمر؟.
Q Qيعاين معظم الوسط العلمي الديني من خلل كبري يف منهجية التفكري ويف فهم
العامل املعارص ،حيث ال يزال مشدو ًدا إىل املايض أكثر من احلارض ،ومنشغلاً بام يف
كتب الرتاث عن قضايا العرص ،ومتقيدً ا بآراء العلامء السابقني عىل حساب حرية

كثريا من اآلثار الوخيمة عىل واقع األمة
االجتهاد والبحث ،وهذا اخللل يعزز ً

وسمعة اإلسالم ،من خالل مثل هذه الفتاوى املثرية.

وإذا مل تتطور مناهج التدريس يف العلوم الرشعية ،ومل ينفتح الفقهاء عىل واقع

((( لم ينشر.
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احلياة اجلديد ،ومل ترتفع أصوات النقد والنقاش فستبقى هذه املعاناة مستمرة.


هل تعتقد أن هناك طريقة لوقف أو ضبط مثل هذه الفتاوى؟

Q Qهناك جتربة قائمة يف جزء من ساحة األمة اإلسالمية ،لعلها أكثر انضبا ًطا عىل صعيد
الفتوى ،وهي نموذج احلوزات العلمية واملرجعية الدينية عند املسلمني الشيعة.

رسخت يف أوساط اجلمهور الشيعي أن ال يقبل أي فتوى إال من جمتهد
حيث ّ

جامع لرشائط الفتوى واملرجعية ،بأن يشتغل بالدراسة والتدريس يف احلوزة

العلمية لسنوات طويلة ،و ُيعرتف له بالقدرة العلمية عىل االجتهاد واستنباط
األحكام الرشعية ،من قبل أساتذته والفقهاء من أهل اخلربة ،ويتخرج عىل يديه

فقهاء وجمتهدون ،ثم يتم البحث عن األعلم بني الفقهاء واملجتهدين ،فريجع الناس
إليه يف التقليد وأخذ الفتاوى منه.

وهلذا تنحرص املرجعية عند الشيعة يف عدد حمدود من الفقهاء أربعة أو مخسة من

بني عرشات اآلالف من العلامء عندهم ،ليس ألن هناك نظا ًما أو قانونًا يمنع ظهور
املفتني ،بل ألن اجلمهور الشيعي يلتزم بالرشوط والضوابط التي جيب أن تتوفر يف

من يأخذ منه الفتوى.

 اقرتح الشيخ عبداملحسن العبيكان أن يتم إنشاء جممع فقهي يضم مجيع
الطوائف واملذاهب اإلسالمية من أجل ضبط الفتوى  .ما رأي الشيخ هبذه
الفكرة ؟! .وهل يعتقد الشيخ حسن أن بإمكان مثل هذه املجمع النجاح
فيام لو تم؟!.
Q Qيوجد يف منظمة املؤمتر اإلسالمي (جممع الفقه اإلسالمي) وهو يضم فقهاء من
خمتلف البلدان واملذاهب اإلسالمية ،ومقره جدة ،لكنه يعاين مما تعاين منه بقية

املؤسسات ،من ضعف يف مستوى وفاعلية بعض املشاركني ،ومن وجود بعض
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القيود السياسية ،ومن غياب اجلدّ ية يف اختاذ املواقف وإقرار الفتوى.

ويمكن تطوير وتفعيل هذا املجمع لريقى إىل ما طرحه فضيلة الشيخ عبداملحسن

العبيكان.

وأي إطار جديد قد يعاين من نفس نقاط الضعف التي يعاين منها هذا اإلطار.

كام أن من الصعوبة بمكان منع ظهور اآلراء والفتاوى األخرى ،فآفاق احلرية

والتعبري عن الرأي مفتوحة يف العامل املعارص ،ووسائل اإلعالم متوفرة.

 خيشى بعض الكتاب الليرباليني يف أن يؤدي مثل هذا املجمع إىل تكوين
طبقة مقدسة من الفقهاء حتتكر الدين عىل غرار ما قامت به الكنسية املسيحية
يف القرون الوسطى .ما رأي الشيخ حسن عىل هذا االعرتاض؟!.
Q Qال شك أن أمر الفتوى يف الدين تعود إىل املختصني يف دراسة علوم الرشيعة ،وال
أعتقد أن أحدً ا من الكتاب يطالب بفتح باب الفتوى لكل الناس ،فاملصيبة ستكون
حينها أعظم ،والبل ّية أكرب.

لكن التخصص العلمي يف كل جمال من املجاالت ،ال يعني حظر النقد وإبداء

الرأي من قبل اآلخرين ،بل إن من املفروض أن يستعني الفقهاء بذوي الرأي يف
املجاالت التي يريدون إعطاء الفتوى فيها ،كاالقتصاد أو الطب أو املجاالت

العلمية واالجتامعية األخرى.

كام أن طبيعة الفكر والترشيع اإلسالمي ال تسمح بظهور احلالة الكهنوتية للكنيسة

املسيحية يف العصور الوسطى .هذا حني يعرف الناس اإلسالم عىل حقيقته.

 وما رأي الشيخ حسن الصفار بالطرح الليربايل املتصاعد يف السعودية والذي
يطالب بعدم احتكار تفسري الدين واملزيد من احلريات والتسامح والتعايش ؟
Q Qإن علينا أن نشجع املسلمني عىل فهم دينهم ودراسة تعاليمه ،وليس لنا أن نصدّ
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الناس عن ذلك ،ونقول هلم ال تتدبروا يف آيات القرآن ،وال حتاولوا استبيان

ََ
َ ُْ َ
توجيهاته ،فإن القرآن يدعو الناس للتدبر فيه يقول تعاىل{ :أفال َي َت َدبَّ ُرون الق ْرآن
َ ْ لَىَ ُ ُ َ ْ َ ُ
َ َ
ٌ
وب أقفال َها} ويقول تعاىل{ :هذا َب َيان ل َِّلن ِ
اس}.
أم ع قل ٍ

وال داعي للقلق من ظهور آراء قد نعتربها منحرفة خاطئة ،ما دمنا قادرين عىل

ردها وكشف خطئها وانحرافها.

إن قمع الرأي ال يقيض عليه ،بل قد يتعزز ويتجذر حتت األرض ،بينام ظهوره

يعطي الفرصة لتبيني ضعفه وفساده.

أما املطالبة باملزيد من التسامح والتعايش فهو مطلب رضوري لتصليب الوحدة

الوطنية ،وحفظ االستقرار السيايس واالجتامعي ،ألن نقيض ذلك هو التعصب

املرة من أكثر من بلد من حولنا ،وقبل ذلك
والنزاع الداخيل ،وقد رأينا آثار ذلك ّ
فالتسامح والتعايش مبدأ ديني حيث نفتخر بأن ديننا يمثل الرشيعة السمحاء،
ْ

ُ

َ

َ

ُ

َ َ َ َ ُ
اك ْم ش ُع ً
وبا َوق َبائل لتِ َ َع َ
ارفوا} .كام بادر نبينا
ويدعو للتعارف بني بني البرش {وجعلن
ِ

حممد Aإىل وضع صحيفة املدينة للتعايش بني املسلمني وأتباع الديانات األخرى

كاليهود.

فكيف نتجادل يف موضوع التسامح والتعايش فيام بيننا كمسلمني.


هل للشيخ حسن اقرتاح يقدمه لضبط الفتوى؟!.

Q Qإن أهم ما نحتاجه يف جمال ضبط الفتوى ،هو محاية السلم واألمن املجتمعي ،بتجريم
حترض عىل الكراهية بني رشائح املجتمع ،أو تدفع إىل ممارسة العنف جتاه
أي فتوى ّ

األخر.

 تشتعل حرب ترصحيات بني رجال دين متشددين من الشيعة والسنة
األمر يزيد من مشاعر التوتر يف املنطقة  .ماهو موقف العلامء املعتدلني من
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أمثال الشيخ حسن الصفار يف نزع مثل هذا الفتيل وهتدئة االجواء؟

Q Qإنني أشعر بأمل كبري وقلق بالغ جتاه هذه التعبئة املذهبية الطائفية املتبادلة ،عرب
الترصحيات أو عرب القنوات الفضائية التي اختذت مسار إيقاظ الفتن بني املسلمني

عن طريق مناقشة قضايا تارخيية ومسائل عقدية اختالفيه بأسلوب اإلثارة والتهريج
حتت عنوان املصارحة واحلوار الرصيح.

فهل هذا ما حتتاجه شعوب تعاين من اهليمنة واألطامع األجنبية واالحتالل

الصهيوين ،واالستبداد السيايس وخت ّلف التنمية ،والقابلية للرصاع واالحرتاب.

إنني أرى وأعايش انعكاسات هذه التعبئة الطائفية يف عالقات املواطنني مع

بعضهم ،حيث ينشغلون باجلدل فيها ،وحتصل الكراهية والشحناء فيام بينهم،
ويستجيب البعض ملفعول هذه التعبئة الطائفية يف أدائه لوظيفته يف أجهزة الدولة،

فيامرس التمييز الطائفي جتاه إخوانه املواطنني ،مع أن النظام األساس للبالد
وتوجيهات قادة البالد تؤكد عىل املساواة بني املواطنني.

إن املوقف املطلوب من العلامء املعتدلني ومن كل الواعني واملهتمني بمصلحة

اإلسالم والوطن ،هو نرش ثقافة التسامح ،والتحذير من اجتاهات التعصب والتشدد،

والقيام بمبادرات التواصل وجتسري العالقة بني أبناء املذاهب.

 هل تعتقد بوجوب إدخال يف املناهج الدراسية مقررات عن التسامح
الديني واحلوار بني األديان ؟! وهل تعتقد أن ذلك يمكن أن يزرع ثقافة
التسامح يف األجيال اجلديدة؟!
Q Qاملناهج الدراسية جيب أن تنقى أولاً من كل ما يثري اخلالف والنزاع املذهبي ،وقد
استعرض احلوار الوطني يف لقائه الثاين بمكة املكرمة بتاريخ  8-4ذو القعدة

1424ﻫ املوافق  31-27ديسمرب 2003م دراسة قيمة قدمها األستاذان الشيخ
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عبدالعزيز حممد القاسم وعبدال ّله ابراهيم السكران أشارت إىل موارد حمددة يف
املناهج الدراسية الدينية ،باعتبارها مثرية للخالف ومنافية للرتبية عىل الوحدة

والوئام.

وثانيا :أن تتضمن مقررات تريب عىل التسامح واحلوار وحسن التعامل مع الناس
ً

ُ ُ
عىل اختالف أدياهنم ومذاهبهم ،كام هي تعاليم اإلسالم يقول تعاىلَ { :وقولوا ل َِّلن ِ
اس
َ
َ
ُح ْس ًنا}َ { ،وال جُتَادِلُوا أ ْه َل الْك َِتاب إِلاَّ ب ِ َّالت يِ َ
ه أ ْح َس ُن}.
ِ
يِ

واىل جانب مناهج التعليم هناك دور اإلعالم والتوجيه الديني كخطب اجلمعة

وأحاديث الدعاة ،فإذا ما تضافرت اجلهود يف اجلانبني أمكننا االطمئنان إىل محاية

أجيالنا القادمة ،من أمراضنا الوراثية املذهبية.


هل من كلمة يود سامحة الشيخ حسن إضافتها؟

Q Qحينام يبتىل بلد من البلدان املجاورة لنا بمرض ال سمح ال ّله فإننا نتخذ أشد اإلجراءات
ملنع تسلل وترسب عدوى املرض إىل بالدنا ،ربام بمنع قدوم األشخاص منه ،وربام
بمنع استرياد املواد الغذائية ،وما شابه من اإلجراءات.

وحني نرى االضطرابات والرصاعات الطائفية يف بلدان جماورة ،كذلك علينا

اختاذ أشد اإلجراءات حتى ال تتسلل إىل أجوائنا ميكروبات وجراثيم تلك الفتن.

من املؤسف جدًّ ا أن نجد من يستقبل ويروج لتلك اجلراثيم وامليكروبات لينرش

انتصارا
هبا مرض االختالف والتفرقة ،وينقل إىل جمتمعنا أجواء التحريض والفتنة،
ً
لذاك الطرف أو نكاية بذاك الطرف ،عىل حساب وحدتنا الوطنية واستقرارنا

االجتامعي.

فلنأخذ العربة مما جيري يف البلدان األخرى ،ولنتق ال ّله يف وحدة أمتنا وسالمة

أمننا الوطني.

حوار وكالة األنباء القرآنية العاملية

(((

عىل هامش املؤمتر الدويل لتكريم العالمة السيد مرتىض العسكري يف طهران أجرت

خاصا مع الشيخ حسن الصفار رجل الدين
وكالة األنباء القرآنية العاملية ()IQNA
حوارا ًّ
ً
البارز السعودي وإمام مجعة القطيف ،تطرق فيه الشيخ إىل التداعيات السلبية لترصحيات

القرضاوي عىل الساحة اإلسالمية موكدً ا أنه اعتمد عىل املصادر اخلطأ.

 بداية كيف قيمتم مؤمتر تكريم العالمة العسكري خاصة الكلامت
واملحارضات التي ألقيت؟
Q Qيف البداية ،أشكر اجلهة املنظمة للمؤمتر املجمع العاملي ألهل البيت عىل هذه
املبادرة الكريمة ،فالعالمة العسكري يستحق التكريم ويستحق اإلشادة والساحة
اإلسالمية تستفيد من إحياء ذكراه وإحياء شخصيته ملا كان يمثله من دور كبري يف

الساحة اإلسالمية.

Q Qأعتقد أن املؤمتر مع أنه مؤمتر جيد ولكنه ليس بمستوى هذه الشخصية الكريمة
((( وكالة األنباء القرآنية  ،www.iqanna.ir/arنشر بتاريخ 2008/10/11م.
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مؤمترا أفضل لو أتيحت له فرصة إعداد أكرب ولكن
والعظيمة.من املمكن أن يكون
ً
يبدو أن ضيق الوقت و وجود شهر رمضان الكريم التي عادة ما يمنع الكثريين من
التنقل والسفر واحلركة هو الذي جعل املؤمتر يف هذا املستوى ونأمل أن يكون يف

املستقبل عىل مستوى أكرب وأفضل إن شاءال ّله.

 أرشتم يف كلامتكم أن العالمة العسكري كان عاملاً للوحدة اإلسالمية
دوما يف حالة رصاع مع آراء إخواننا من أهل السنة خاصة
بينام هو كان ً
يف بعض كتبه كعبداللّه بن سبأ والصحابة املختلقة .هل تعتقدون أن هذا
اليشء يتوافق ويتالئم؟
Q Qبالنسبة للوحدة هناك نظرتان .نظرة ترى أن الوحدة يعني أن يندمج بعض املسلمني
يف بعضهم اآلخر فال يكون هناك خصوصيات مذهبية وال يكون هناك متيز بني
املذاهب واملدارس وإنام ينبغي أن يصبح الشيعة شبيهني للسنة أو أن يكون السنة

شبيهني للشيعة وبذلك تتحقق الوحدة وقد يبالغ بعضهم يف القول إنه ال يمكن

الوحدة بني املسلمني إال إذا انتهت احلالة املذهبية وأصبح اجلميع ضمن مذهب
واحد وهذا ما يعرب عنه بعض السلفيني بالقول إنه ال يمكن أن تتحد األمة إال

إذا اجتمعت عىل الكتاب والسنة ضمن أهل السنة واجلامعة .يعني أن تتخىل كل
املدارس واملذاهب عن آرائهم ويصبحوا ضمن املدرسة السلفية حتى تتحقق

أيضا بعض الشيعة قد يرى أن األمة ال تتوحد إال إذا
الوحدة.يف املقابل هناك ً
اجتمعت عىل منهج أهل البيت ،أي مدرسة الشيعة والتشيع.

هذه النظرة يبدو أهنا ليست نظرة واقعية ألن هذه املذاهب واملدارس كل هلا

أدلتها وهلا حججها ومن الصعوبة من املكان أن تذوب يف بعضها أو تندمج يف
بعضها.ستبقى كل مدرسة ومذهب حمافظة عىل خصوصيتها و ميزاهتا.
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النظرة األخرى للوحدة هي أن يبقى أهل كل مذهب عىل مذهبهم وعىل

رأهيم ولكن جيب أن يتحقق أمران ،األمر األول االحرتام املتبادل فيام بينهم ،بمنع

اإلساءات .يعني أن يكون هناك تعايش فيام بينهم ،وأن ال تكن هناك إساءة من كل
طرف لآلخر،هذا أولاً واألمر الثاين أن يتعاونوا يف األشياء املشرتكة ،فهناك قضايا
كثرية مشرتكة بني املذاهب اإلسالمية وموارد خالف.

هناك مصالح كبرية مشرتكة بني املسلمني وأعداء مشرتكون للمسلمني وحتديات

مشرتكة أمام املسلمني.فالوحدة هي هبذا املعنى .بمعنى أن يكون احرتام متبادل وأن

ال ييسء كل طرف لآلخر ثم أن يتعاونوا يف األشياء التي يتفقون عليها ويشرتكون
فيها وهي مساحات واسعة ومناطق كبرية جدً ا.أنا أعتقد أن الوحدة املطلوبة هبذا

املعنى الثاين وليس باملعنى األول.

أيضا كام يبدو يل يؤمن بالوحدة ضمن النظرية الثانية وهي
العالمة العسكري ً

تستلزم أن يتعرف املسلمون إىل بعضهم البعض.ألن عدم القدرة عىل التعايش
وعدم االحرتام وإساءة التعامل بني املسلمني من أهم أسباهبا اجلهل.كل طرف

جيهل اآلخر وهناك سوء ظن واعتامد عىل أقاويل غري صحيحة وهناك عدم فهم
ملربرات وأدلة كل طرف عىل آرائه ومواقفه.

العالمة العسكري واملصلحون الوحدويون يرون أن من الرضورة أن يكون

وأيضا أن
هناك تعارف بني املسلمني فيجب أن يكون كل واحد رصيح يف رأيه ً
يعرب عن وجهة نظره وهذا األمر خيدم ثراء املعرفة يف اإلسالم حتى يكون إثراء يف

املعارف اإلسالمية ألن كل طرف يعطي أقىص ما لديه من الوعي ومن الفهم ومن
املعرفة.

والعالمة العسكري رشح مدرسة أهل البيت وقدمها أمام الطرف اآلخر بأدب

واحرتام مل يكن فية إساءة للطرف اآلخر بل ينقل رأي الطرف اآلخر بأمانة يف
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كتابه معامل املدرستني يتحدث عن مدرسة أهل السنة التي أطلق عليها اسم مدرسة
اخللفاء يتحدث عنها بموضوعية .أي إنه يأخذ آراء من مصادرهم و يذكر أدلتهم

ويف املقابل يعرض أدلة مدرسة أهل البيت وجيري مقارنة بني املدرستني.

أنا أعتقد أن هذا خيدم الوحدة وأن املطلوب من العامل السني أن يطرح رأي

مدرسته السنية وأن يدافع عن ذلك الري بأقىص ما لديه وال ييسء للشيعة وكذلك
العامل الشيعيء يطرح رأي املدرسة الشيعية بأقىص ما لديه وبأقوى األدلة التي
يمتلكها ،وبالتايل هذا يثري املعرفة اإلسالمية ويرتك الفرصة أمام املسلمني حتى

تفكريا موضوع ًّيا .يرون أدلة هذا الرأي وأدلة ذلك الرأي وبالتايل جيب أن
يفكروا
ً
تكون هناك حرية فكرية وهناك تقويم موضوعي لآلراء واملواقف.

نرباسا يف جمال الدراسات
 كام تعلمون أن العالمة العسكري كان
ً
والعلوم القرآنية .برأيكم كيف استطاع العالمة العسكري االستفادة من
القرآن بشكل صحيح إلبراز الرؤية والفكرة األصيلة ملدرسة أهل البيت؟
Q Qأكثر من عامل من علامئنا يف هذا العرص كان هلم دور جيد يف تفسري القرآن وخدمة
املعارف القرآنية ويف طليعتهم السيد الطباطبائي يف امليزان.فتفسري امليزان يعترب من

أهم تفاسري القرآن يف هذا العرص وقد اعرتف له بذلك حتى بعض الباحثني من
السلفيني.الدكتور فهد بن عبدال ّله الرومي له كتاب حول اجتاهات التفسري يف القرن

الرابع العرش وحتدث عن تفسري امليزان بإشادة وأشاد بمستواه وإن كان اعرتض
عليه يف توجهاته الشيعية املذهبية لكنه أشاد بمستوى الفلسفي والفكري والعلمي

وأيضا عندنا العالمة الشيخ حممد هادي معرفة الذي خدم
العميق يف تفسري امليزانً .
املعارف القرآنية بشكل جيد ورائع .أما العالمة العسكري رمحة ال ّله عليه كان من

هؤالء الرواد الذين خدموا املعارف القرآنية.
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ميزة العالمة العسكري تكمن يف تفكريه احلر .فإنه مثلاً يعرض اآلية التي يريد

مناقشتها واالستدالل هبا دون أن يرى نفسه مقيدً ا بآراء املفرسين السابقني وإنام
هو يتفكر يف اآلية الكريمة ومن سياق اآليات الكريمة وتفسري القرآن بالقرآن

تفوق يف طرح كثري من املعارف القرآنية واملهم يف
وتفسري القرآن بالسنة النبوية ّ
السيد العسكري أنه حتدث عن القرآن الكريم ضمن األحاديث والروايات الواردة

عند املدرستني:مدرسة أهل البيت Bومدرسة أهل السنة التي يطلق عليها اسم

مدرسة اخللفاء وهنا كانت له وقفة مهمة جدً ا حول روايات حتريف القرآن الواردة
يف بعض املصادر الشيعية فالسيد العسكري حاكم هذه الروايات حماكمة جيدة عىل
ضوء علم الرجال وعلم الدراية والرواية وعىل ضوء مفاد اآليات القرآنية الرشيفة

وأكد عىل ما يراه أكثر علامء الشيعة بأن القرآن مصون عن التحريف وأنه كتاب ال
يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وأن هذه الروايات وإن كانت كثرية إال أن
معظمها يرجع إىل مصدر واحد و ٍ
راو واحد ووجد أن ذلك الراوي وذلك املصدر
مما ال يمكن االعتامد عليه وال القبول به وبالتايل فنّد هذا الري الشاذ.

 ما هو الدافع الذي دفعكم للرد عىل ترصحيات الشيخ القرضاوي
حول الشيعة واملد الشيعي وأنتم من السباقني الذين ردوا عىل الشيخ
القرضاوي؟
Q Qيف الواقع أتصور أن ردي عىل الشيخ كان يف حمورين.األمر األول أن إثارة هذا
املوضوع وطرح هذا الترصيح من الطبيعي أن يستفاد منه خللق بلبلة يف الساحة

اإلسالمية وتعميق اجلراحات بني أبناء األمة وبني املذاهب اإلسالمية .قد ال يكون
حيا فيام يدور يف نفسه
الشيخ القرضاوي يقصد ذلك قد يكون قصده أن يكون رص ً
من قلق وهواجس وما يعتربه أخطاء عند بعض األطراف الشيعية ولكن األجواء
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التي تعيشها األمة وما حييط باألمة من مؤامرات األعداء من الطبيعي أن يتحول فيها
مثل هذا الكالم إىل ما يثري الفتنة والبلبلة ،ولذلك كنت أمتنى أن الشيخ القرضاوي

مل يقع يف مثل هذه اهلوة ومل يعط هذا املجال لألعداء حتى يستفيدوا من ترصحياته.

األمر الثاين هو أن الشيخ القرضاوي يبدو أنه اعتمد عىل بعض مصادر اخلطأ

وتضخمت لديه بعض األشياء ولذلك نحن نجد أن يف ترصحياته ما خيالف بعض
آرائه السابقة التي طرحها.أنا حرضت له لقا ًء جيدً ا يف مؤمتر التقريب بني املذاهب
اإلسالمية يف البحرين عندما قدم الشيخ بح ًثا مجيلاً رائ ًعا ودافع فيه عن ما يتهم به
الشيعة حول حتريف القرآن وحول السجود عىل الرتبة احلسينية وحول موارد عديدة

دافع فيها وبني نظرة معتدلة حول الشيعة وطبع ذلك يف كتاب ولذلك جاءت هذه
الترصحيات ختالف ما عرفناه وماسمعناه وما قرأناه عن الشيخ القرضاوي.

والشيخ القرضاوي ألف كت ًبا عديدة ضد التطرف وضد اخلالفات الداخلية من

قبيل الصحوة اإلسالمية بني االختالف املرشوع والتفرق املذموم.وكان يذم فيه
سوء الظن يف الطرف اآلخر وحتميل الطرف اآلخر لوازم قوله والنقل غريالصحيح
عن الطرف اآلخر.كل هذه االمور كان يذكرها ولذلك أن هذا الترصيح فيه نقاط

ضعف كبرية جدً ا كنت أمتنى أن يتجنبه الشيخ القرضاوي.

أيضا يف الرد كنت حماف ًظا عىل شخصية الشيخ ومكانة الشيخ وهذا ما أعتقد
لكني ً

به .ال يصح لنا أن نسقط شخصية هلا مكانة مرموقة وعلينا أن نتعاون من أجل أن
ال تسرتسل هذه الشخصية يف هذا اخلطأ .و وجود ردود عنيفة غري موضوعية عىل

الشيخ القرضاوي يتيح لآلخرين أن يدفعوا الشيخ القرضاوي يف االجتاه اآلخر

الذي خيدم توجهاهتم املتعصبة واملتطرفة.

 يبدو من كالمكم أنكم ال تعتقدون بمزيد من الردود واإلثارة عىل
ترصحيات الشيخ القرضاوي؟
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Q Qأنا من رأيي أن املوضوع ال ينبغي أن يعطى أكرب من حجمه وأن الضجة التي صنعت
حول الترصيح أفادت األعداء .كان يمكن معاجلة املوضوع بأقل من هذه الضجة

التي أثريت من اجلانبني و أعتقد أن هناك بعض األطراف وجدهتا فرصة لكي جتعل

منها ضجة .وجدت بعض اجلهات املتعصبة وبعض االعالم السيايس الذي يعمل
ضد الوحدة اإلسالمية يف ترصحيات الشيخ القرضاوي ويف بعض الردود عليه

فرصة لكي تذكي نار الفتنة أكثر ولكي تشغل الساحة اإلسالمية هبذه اخلالفات.

 هل ترون أن مثل هذه الترصحيات ستؤثر عىل العالقات املتبادلة بني
علامء الشيعة والسنة؟
Q Qأعتقد أن هذه الترصحيات عاصفة من العواصف وزوبعة من الزوابع التي مرت
عىل الساحة اإلسالمية أمثاهلا وإن شاءال ّله الساحة اإلسالمية قادرة عىل جتاوزها
وقد تسبب بعض اخلدوش وبعض اآلالم النفسية وتثري بعض األجواء يف الساحة

نأمل أن تتجاوزها بحكمة العقالء وبوعي املخلصني.

 ما هو موقفكم بالنسبة من بعض آراء املحدث النوري و الشيخ الكليني
حول التحريف اللفظي والتحريف املعنوي للقرآن الكريم؟
Q Qهذه املسألة ليست من املسائل التي يكون فيها التقليد.التقليد عند الشيعة يكون يف
املسائل الفقهية الرشعية أما يف املسائل العقلية واملسائل الفكرية والتارخيية فمثل
هذه املسائل عند الشيعة ال تقبل التقليد ،وبالتايل فالعلامء والفقهاء من الشيعة ال

يلتزمون آراء فقهاء مضوا مهام كانت مكانتهم وعظمتهم .وما حصل من وجود
روايات يف بعض املجاميع احلديثية فإن الشيعة ال يعتقدون بأن كل ما ورد يف كتاب

الكايف هو صحيح .وهنا نختلف نحن الشيعة عن إخواننا السنة الذين لدهيم

صحيح البخاري وصحيح مسلم ويرون صحة األحاديث املجموعة فيهام .نحن ال
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نلتزم بصحة مجيع األحاديث املوجودة يف كتاب الكايف بل إن علامءنا حينام تبلورت
لدهيم معايري األحاديث وتبلورت لدهيم درجاهتا رأوا أن ثلث أحاديث الكايف

ينطبق عليها معايري الصحة من أصل ما يقارب ستة عرش ألف حديث ،أي مخسة
آالف حديث فقط يروهنا العلامء تندرج ضمن عنوان الصحيح.و هذا ري العالمة

املجليس يف كتابه مرآة العقول و هو رشح ألحاديث الكايف.ولذلك وجود أحاديث

يف الكايف أو األحاديث التي مجعها املحدث النوري حول حتريف القرآن فإهنا ال
تلزم الشيعة وال يعمل هبا فقهاء الشيعة.


وكلمتكم األخرية؟

Q Qأنا آمل من وكالتكم وهي وكالة األنباء القرآنية و وسائل اإلعالم اإلسالمية أن
تضع الوحدة اإلسالمية نصب عينها وأن ال تقع يف الفخ الذي ينصبها األعداء

ضمن فرتة وأخرى وأن ال يكون هناك انسياق خلف بعض الترصحيات وخلف
بعض اإلثارات الطائفية واملذهبية فإن ذلك هو ما يريده األعداء.

عىل وسائل إعالمنا الرسالية اإلسالمية املخلصة أن تسعى ملواجهة هذه احلالة

لتعميق الوعي بالوحدة وبتصويب وتوجيه بوصلة األمة باالجتاه الصحيح صوب

التحديات واألخطار الرئيسة التي تعانيها األمة.

حوار رابطة احلوار الديني

(((

نص املقابلة التي أجراها مدير رابطة احلوار الديني مع سامحة الشيخ حسن الصفار

وموضوع املقابلة دراسة التحديات التي تواجهها وحدة األمة اإلسالمية:

 ما هي أسباب تغيري خطاب بعض رموز التقريب والوحدة اإلسالمية
مدروسا من قبل أعداء وحدة األمة تستهدف
مرشوعا
أن هناك
أال تعتقدون ّ
ً
ً
دعاة التعايش واالعتدال؟
Q Qأعتقد أن هناك سببني رئيسني لتغري خطاب بعض رموز التقريب والوحدة اإلسالمية،
السبب األول :األحداث السياسية التي أخذت صبغة طائفية ،كأحداث العراق

التي أ ّدت إىل جمازر بشعة وهتجري متبادل وفرز طائفي يف املواقف ،ومحالت إعالمية
متقابلة ،انعكست آثار كل ذلك عىل النفوس واألذهان يف الساحة اإلسالمية السنية
والشيعية ،واستغلها األعداء لتعزيز مشاعر القلق والريب عند كل طرف جتاه

دورا أساس ًيا يف صنع تلك الفتنة الطائفية العمياء يف
اآلخر .وال شك أن لألعداء ً
((( نشر الحوار على موقع رابطة الحوار الديني www.alhiwaraldini.comبتاريخ 2008/11/2م.
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العراق ،وكان من أهدافهم استثامرها يف متزيق صفوف األمة.

وكذلك األمر يف أحداث لبنان بعد حرب متوز حيث اشتد الرصاع السيايس بني

املعارضة واملواالة ،وحصلت أحداث  17أيار حني استخدم حزب ال ّله سالحه

للدفاع عن وجوده ،ومع أن معسكري الطرفني املعارضة واملواالة يضامن قوى
من خمتلف الطوائف ،إال أن اجلهات املغرضة أعطت لذلك الرصاع صبغة طائفية

وو ّظفته يف هذا االجتاه.

ٍٍومع األسف الشديد أن بعض القيادات اإلسالمية تأثرت بأحداث العراق

تأثرا سلب ًيا ،وفقدت توازهنا ،وخذلت قضية الوحدة والتقريب يف الظرف
ولبنان ً
العصيب ،ويف موقع املحنة والشدة.

السبب الثاين :ضغوط اجتاهات التعصب والتشدد ،التي استفادت هي األخرى

من تداعيات الفتن الطائفية ،وك ّثفت نشاطها التعبوي ،وخطاهبا التحرييض،
وأحاطت رموز التقريب والوحدة بأجواء ضاغطة قاسية ،عن طريق تضخيم

بعض األحداث ،واختالق األخبار ،وكتابة التقارير املغرضة ،وصنع الشائعات،
وتقديم التفسريات املشبوهة والتحاليل اخلاطئة ،وجرى الرتكيز عىل بعض الرموز
والشخصيات اإلسالمية التي كان هلا دور حممود يف الدعوة إىل التقريب والوحدة،

وحتقق ما كان هؤالء املتشددون يعملون له مع شديد األسف ،حيث وقع بعض

رموز االعتدال يف فخ خمططهم املعادي ملسرية الوحدة والتقريب.

ويف الوقت الذي حيزننا فيه ما أصاب هذه الشخصيات من حاالت الوهن

والضعف ،فإننا جيب أن نفخر بمواقف القيادات والشخصيات الواعية الصامدة،

التي مل تفقد بصريهتا ،ومل تضعف إرادهتا ،وال تشوشت رؤيتها ،أمام هذه العواصف

اجلارفة ،ونأمل أن تتجاوز األمة هذه املحنة والفتنة بأرسع وقت وأقل قدر من

اخلسائر.
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واضحا من قبلنا ،هل نمتلك نحن يف مقابل
تقصريا
أن هناك
 أعتقد ّ
ً
ً
دونا
نشاطات هؤالء خمططًا شاملاً أو اسرتاجتية مدروسة للتقريب؟ وإذا ّ
عمليا ويف أرض الواقع أم تركناها
اسرتاجتية هل عملنا هبا؟ هل تابعناها
ًّ
حربا عىل األوراق؟
ً

Q Qأوافقكم الرأي يف وجود تقصري واضح جتاه قضية الوحدة والتقريب ،وملواجهة
اجتاهات التفرقة والفتن الطائفية.

فليس هناك جرأة من قبل القيادات الدينية يف اجلانبني السني والشيعي لوضع

خطة شاملة واعتامد إسرتاتيجية متكاملة ،لتحقيق الوحدة والتقريب ،وغال ًبا ما

ُيكتفى بالشعارات واخلطابات والطروحات النظرية العامة.

إن وضع اإلسرتاتيجية يستلزم شي ًئا من النقد الذايت ،وجتاوز املامرسات التي

تسبب اإلثارة من قبل كل طرف لآلخر ،كام تستلزم توطني النفس عىل قبول وجود

الرأي اآلخر ،واالعرتاف بحقه يف التعبري عن قناعاته وجتسيد حضوره.

وتقتيض اإلسرتاتيجية توفري اآلليات واإلمكانيات الداعمة للتنفيذ والتطبيق،

وهنا نجد النقص والتعويق ممن بيدهم أزمة األمور من اجلهات السياسية.

لقد وضعت االيسيسكو خطة جيدة عىل هذا الصعيد لكن التزام احلكومات

ربا عىل ورق .وإن كانت متثل خطوة متقدمة يف هذه
هبا بعيد املنال ،وال تزال ح ً

املسرية.

 لديكم جتارب بارزة وموفقة يف الدعوة إىل التعايش واحلوار ووفقكم
اللّه للحركة يف هذا الدرب املبارك يف جمتمع مثل اململكة العربية السعودية
حافيا؟
أن العمل الوحدوي فيه كامليش عىل األشواك
والذي يمكن القول ّ
ً
ماذا حصلتم بعد هذا اجلهاد الفكري والثقايف؟ نريد اإلشارة إىل بعض
نشاطاتكم الوحدوية والنتائج العملية التي وصلتم من خالهلا.
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Q Qبذلت النخبة الشيعية الواعية يف السعودية جهو ًدا كبرية ملواجهة حالة القطيعة والتنافر
املذهبي ،وكذلك التمييز الطائفي ،وقد انصبت جهودها يف ثالثة اجتاهات:

األول :إنتاج خطاب وثقافة إسالمية وطنية تدعو إىل الوحدة والتقارب ،وتطرح

اآلليات والربامج املساعدة ،وحتذر من أخطار التفرقة والتمييز الطائفي عىل استقرار

الوطن ومصالح األمة.

الثاين :املبادرة للتواصل مع خمتلف القوى واجلهات يف املجتمع السعودي ،ومنها

اجلهات الدينية السلفية.

الثالث :املتابعة مع القيادات السياسية يف احلكومة لتحقيق مبدأ املساواة بني

املواطنني ومعاجلة مشاكل التمييز الطائفي ،وتقديم املشاريع واملقرتحات ملسؤويل

الدولة ،من أجل خدمة هذا التوجه.

قياسا
وبحمد ال ّله فإن ثقافة الوحدة والتقارب أصبحت متداولة يف نطاق واسع ً

إىل ندرهتا يف املرحلة السابقة ،فهناك كتابات يف الصحافة السعودية ويف وسائل
اإلعالم ،تتبنى الدعوة إىل الوحدة وتناوئ حالة التفرقة والرصاع املذهبي ،وهناك

منتديات تناقش هذه القضايا بشكل معلن ورصيح.

طب ًعا هناك جهات وأصوات عالية ال تزال جترت إنتاج ثقافة التعبئة والتحريض

املذهبي البغيض كام رأينا يف البيان الذي أصدره اثنان وعرشون من املشايخ السلفيني

قبل ستة أشهر تقري ًبا ،لكن بيانات وكتابات كثرية قد صدرت ونرشت من قبل
السنة والشيعة ضد ما جاء يف هذا البيان.

كام أن أبواب التواصل قد انفتحت واحلمد ل ّله بام يعزز األمل بعالقة أفضل بني

خمتلف اجلهات ،ألن القطيعة والتباعد ،تفسح املجال لسوء الظنون وقبول اإلشاعات
وشحن النفوس بالبغضاء ،بينام التواصل يتيح فرص التعارف واالطالع ،ويزرع
املحبة والثقة واالحرتام املتبادل ،وهييئ للتعاون عىل الرب والتقوى.
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لقد أصبحت بعض املنتديات يف الرياض وجدة وسائر املناطق تستضيف

شخصيات من الشيعة ،كام استقبلت منتديات وجمالس الشيعة يف القطيف واالحساء

عد ًدا من الشخصيات من أهل السنة والسلفيني.

حتسن نسبي يف معاجلة بعض مشاكل التمييز
أما عىل صعيد الدولة فرغم وجود ّ

كثريا من القضايا ال تزال عالقة دون معاجلة ،وهناك بطء وتلكؤ
الطائفي ،إال أن ً
يف حلها ومعاجلتها ،مما جيعل ساحة املجتمع الشيعي معرضة ملشاعر اإلحباط

واالستياء.

مبدئيا كيف دخلتم يف احلوار مع السلفية؟ هل يقبل احلوار معكم من
  ً
يك ّفركم؟ أو يوجد سلفية معتدلة غري تكفريية يمكن التفاهم معها عىل
املشرتكات؟
Q Qنعم وجدنا يف السلفيني مساحة لالعتدال والقبول باحلوار مع اآلخر ،وليس كل
املنتمني للمدرسة السلفية يف قالب واحد ،كام يف كل املذاهب والتجمعات هناك
متشددون وهناك معتدلون ،مع تفاوت يف نسبة مساحاهتا.

كام أن دعوة امللك عبد ال ّله للحوار الوطني شجعت اجلهات املعتدلة من

السلفيني.

وال خيار لنا كمواطنني يف بلد واحد اال االنفتاح عىل بعضنا ومراجعة مواقفنا

بعضا بام ينسجم مع مقاصد الرشيعة ومصالح الوطن ،خاصة ونحن
جتاه بعضنا ً
نرى ما جيري يف املناطق األخرى من حولنا من اقتتال واحرتاب خترس فيه

مجيع األطراف.

 يف النهاية ،ما هي مالمح مستقبل وحدة األمة؟ يف رأيكم هل يمكن أن
جتتاز األمة هذه العقبة؟ هل هناك آمال لوالدة جديدة للوعي اإلسالمي بعد
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هذا املخاض العسري والفتنة اهلوجاء؟

Q Qيبدو يل أن مستقبل وحدة األمة يرتبط إىل حد كبري بالتغيري السيايس والثقايف الذي
تتطلع إليه األمة.

والوحدة ال تتحقق يف ظل االستبداد السيايس ،الذي يستفيد من الرصاعات

الداخلية إلشغال الناس ببعضهم ،وملنع توحدهم يف املطالبة بحقهم يف املشاركة

والعدل.

كام ال تتحقق الوحدة مع سيادة الثقافة األحادية التي ترفض االعرتاف بالتعددية

املذهبية والفكرية ،وتنكر حق اآلخر يف التعبري عن رأيه ووجوده ،وحترتف التعبئة
والتحريض ضد اآلخر.

وهذا هو ما تعاين منه ثقافتنا السائدة مع األسف الشديد ،وال ننسى أن ل ّلهيمنة

اساسا يف تكريس حالة االستبداد السيايس والثقايف الذي تعيشه
دورا
ً
األجنبية ً

األمة.

إن األمل بال ّله كبري يف هنضة أبناء األمة وصحوة مجاهريها ،بام يدفع نحو انجاز

تغيري سيايس ثقايف قد بدأت تتبلور مالحمه ،وتتجىل بشائره ،وذلك هو ما يعمر

قلوبنا بالثقة والتفاؤل بمستقبل أفضل إن شاء ال ّله.

التقارب السني الشيعي بني حق االختالف ودعوى امتالك
(((
احلقيقة

نص إجابات سامحة الشيخ الصفار عىل أسئلة األستاذ وحيد تاجا مؤلف كتاب

«التقارب السني الشيعي بني حق االختالف ودعوى امتالك احلقيقة»:

الفتنة ون�شوء المذهبية في الإ�سالم
 بعد وفاة الرسول األعظم Aانقسم املسلمون إىل مذاهب وطوائف .ما
األساس يف هذا االنقسام ،وكيف ننظر إىل مسألة املذهبية يف اإلسالم؟
Q Qاألساس يف انقسام املسلمني هو االختالف عىل موضوع القيادة بعد رسول ال ّله،
فقد كان الرسول يف حياته هو القائد السيايس لألمة وهو املرجعية الدينية هلا .وبعد

انتقاله إىل الرفيق األعىل شغرت هاتان املهمتان .فبادر مجع من الصحابة ملبايعة أيب

بكر يف سقيفة بني ساعدة كخليفة لرسول ال ّله ،ليمأل فراغ الزعامة السياسية ،دون
((( وحيد تاجا .التقارب السني الشيعي بين حق االختالف ودعوى امتالك الحقيقة ،الطبعة األولى
1429ﻫ( ،دمشق :دار الفكر).
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حتديد جلهة املرجعية الدينية ،بل تركت حلالة التوافق بني الصحابة عىل معاجلة أي

مسالة رشعية طارئة مع دور حموري للخليفة يف الرتجيح عند اختالف اآلراء.

وهكذا بمرور الزمن وتوايل اخللفاء تبلورت مدرسة اخلالفة التي تفصل بني

القيادة السياسية واملرجعية الدينية ،كام ترى أن اختيار القيادة شأن اجتامعي فبأي

طريقة وصل هبا أحد إىل موقع السلطة انعقدت له الوالية ووجبت له الطاعة .سواء
كان وصوله عن طرق اختيار أهل احلل والعقد ،أو انتخاب اجلمهور العام ،أو
بعهد من اخلليفة السابق ،أو بالقوة أو بالتوارث كام يف عهدي األمويني والعباسيني.

وظهرت ضمن هذه املدرسة املذاهب العقدية والفقهية ألهل السنة واجلامعة.

يف مقابل هذا الرأي ملدرسة اخلالفة كام نسميها كان هناك رأي آخر ألهل البيت

ويف طليعتهم اإلمام عيل بن أيب طالب ،وفاطمة بضعة رسول ال ّله ،والعباس عم
النبي ،واحلسنان سيدا شباب أهل اجلنة ،وبعض من الصحابة كسلامن الفاريس وأيب
ذر الغفاري وعامر بن يارس واملقداد بن األسود وأمثاهلم ،حيث يرون أولوية اإلمام

عيل بخالفة رسول ال ّله ،Aلنص الرسول عليه بذلك وألفضليته عىل من سواه
من األصحاب ،وأنه املؤهل للقيام بدور القيادة السياسية واملرجعية الدينية .وبعده

األئمة من ولده.

وتبلور هذا الرأي فيام بعد خاصة بعد استشهاد اإلمام احلسني يف كربالء،

وظهرت االجتاهات الشيعية املختلفة .وأبرزها املذهب اجلعفري االثنا عرشي
والزيدية واإلسامعيلية.

كام أن االختالف عىل قضية التحكيم يف أوساط جيش اإلمام عيل يف صفني كان

أرضية انبثاق تيار اخلوارج وما تفرع منه من توجهات.

ويمكن النظر إىل املسألة املذهبية يف اإلسالم أهنا متثل اختالف االجتهادات

والرؤى يف الفكر والترشيع اإلسالمي.
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دور الموروث في ال�صراعات المذهبية الحالية
 تتفاوت النظرات إىل موضوع االنقسام املذهبي والطائفي يف العامل
اإلسالمي .ويف حاالت تارخيية كثرية ،أدى االنقسام إىل رصاعات وخالفات.
هل ما زال املسلمون بانقساماهتم أرسى املوروث يف االنقسامات؟
أجرا واحدً ا وإن أصاب فله أجران،
Q Qيف دين يرى املجتهد
مأجورا؛ إن أخطأ فإن له ً
ً
كام هو مفاد حديث رشيف يتناقله املسلمون بمختلف مذاهبهم.يفرتض أن ال يؤدي
اختالف االجتهادات يف هذا الدين إىل رصاعات وحروب ،لكن العامل السيايس

حيول اختالف الرأي إىل مربر للنزاع واالحرتاب،
أو املصلحي بشكل عام هو الذي ّ
حيث تنحاز السلطات إىل بعض اآلراء وتسعى إىل فرضها عىل الناس ،وتقمع الرأي

اآلخر ،أو تستخدم بعض العلامء والفقهاء كواجهات إلضفاء الرشعية عىل حكمها،
أو تستفيد من افتعال اخلالفات الدينية إلشغال األمة هبا عن واقعها السيايس.

وهناك عامل آخر هو التطرف الفكري ،الذي يدفع بعض اجلهات الدينية

ملحاولة فرض آرائها وحماربة الرأي اآلخر بأساليب اإلرهاب الفكري والتسقيط

وأخريا استخدام القوة والعنف.
االجتامعي،
ً

يصور ألصحابه أهنم وحدهم املحقون وأن ما عداهم عىل
هذا التطرف الذي ّ

باطل وأهل عناد ،وقد يصدرون يف اآلخرين فتاوى التكفري والتضليل واالهتام

بالرشك واالبتداع.

ونتيجة هلذين العاملني أصبح لألمة تاريخ من الرصاعات الدينية املذهبية،

وتراث من اجلدل واملناكفات والتشويه املتبادل للصورة من كل طرف جتاه اآلخر،

وكذلك التحريض عىل الكراهية والتعبئة املتبادلة.

ومع األسف الشديد فإن آثار ذلك التاريخ ،وانعكاسات ذلك الرتاث ال زالت
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مؤثرة يف اجليل احلارض من أبناء األمة ،مما جيعل ساحة األمة أرضية خصبة للفتن،
وأجواءها مهيأة لالستجابة لإلثارات الطائفية.

خاصة مع حضور العامل السيايس الداخيل واخلارجي الذي يوظف هذا

االستعداد لصالح مطامعه وخمططاته.

الفرق والمذاهب بين االتفاق واالختالف
 هل مشكلة املذهبية هي حكر عىل الرصاع بني الشيعة والسنة؟ أو أن
األمر مستفحل بني مذاهب الفرقة الواحدة (ومنه ما شهده القرن الرابع
واخلامس اهلجريني من اقتتال دا ٍم بني أصحاب املذاهب األربعة السنية،
أو الرصاع بني اإلخباريني واألصوليني داخل املذهب الشيعي) والسؤال
وملاذا انتهت احلروب بني مذاهب أهل السنة وتم اعتبار االختالفات غنى
أيضا؟
لإلسالم ولكنه مل يتم مع املذهب اجلعفري ً

Q Qالبعد الفكري للرصاع املذهبي يتمثل يف املوقف من وجود رأي آخر ،فهناك من
يرفض ذلك ،ويرى أنه وحده له احلق يف تكوين رأي ويف تفسري النص الرشعي،
وفهم الدين ،وعىل اآلخرين أن يأخذوا برأيه ويذعنوا له ،وال جيوز هلم أن خيالفوه
فيام رآه وذهب إليه ،فإن فعلوا ذلك تصدى هلم باملواجهة واإلساءة والعداء.

صاحب هذه العقلية يصارع من خيالفه يف الدين ،ثم من خيالفه يف املذهب ،ثم

من خيالفه يف الرأي داخل املذهب.

لذا فإن معارك الرصاعات ال تقترص عىل حدود املذهب ،وإنام تشتعل داخلها

أيضا.
ً

أخريا
ففي الساحة السنّية هناك معارك كام بني السلفية والصوفية ،بل وجدنا
ً

إحيا ًء للمعركة ضد األشاعرة ،بل هناك معارك داخل السلفيني أنفسهم.
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ويف الساحة الشيعية هناك معارك بني التجديديني واملحافظني عىل املستوى

الفكري ،ومعارك بني بعض املرجعيات.

إن الساحة الدينية بمختلف مذاهبها بحاجة إىل إقرار مبدأ التعددية ،واالعرتاف

بالرأي اآلخر واحرتامه ،واعتامد هنج احلوار ومقارعة احلجة باحلجة دون إساءة

َ
ه ْ َ ُ
أو عدوان ،بل كام يأمر القرآن الكريمَ { :و َجادِل ْ ُه ْم ب ِ َّالت يِ َ
يِ

اآلية.]125

أحسن}[سورة النحل:

وال شك أن انتهاء احلروب ـ كام ذكرتم ـ بني مذاهب أهل السنة تطور إجيايب،

ومكسب لوحدة األمة ،ونأمل أن يتمكن اجليل املعارص من علامء األمة من جتاوز
الرصاع بني السنة والشيعة ،وبوادر األمل والتفاؤل يف حتقيق ذلك الئحة واحلمد

ل ّله.

الأنظمة ال�سيا�سية المذهبية ..وعالقة ال�شيعة العرب ب�إيران
 يقوم عدد من األنظمة السياسية عىل أساس ديني /مذهبي ،هل يعزز
ذلك حدة الرصاعات الدينية واملذهبية يف العامل اإلسالمي وكيف تنظرون
إىل عالقة الشيعة العرب مع إيران؟
Q Qال مانع من أن تتبنى الدولة مذهبا معينًا كمرجعية دينية إذا كان يمثل توجه األكثرية
من أبناء شعبها ،لكن مع احرتام حرية مواطنيها من أتباع املذاهب األخرى.

تعزيزا حلدة الرصاع املذهبي ،إذا مل يتضمن إساءة للمذاهب
وال يعترب ذلك
ً

األخرى ،أو نيلاً من حقوق أتباعها.

أما فيام خيص مسألة املرجعية وعالقة الشيعة العرب بإيران ،فمن املتفق عليه

واملعمول به بني املسلمني سنة وشيعة أخذ األحكام الرشعية من العلامء املجتهدين
الذين يمتلكون القدرة عىل استنباط ومعرفة احلكم الرشعي من مصادره املقررة.
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ويستخدم أهل السنة مصطلح اإلفتاء ويطلقون عىل من يأخذون منه األحكام

الرشعية اسم (املفتي) بينام يستخدم الشيعة مصطلح املرجعية واملتصدي هلا يسمى

مرج ًعا دين ًّيا.

لكن هذه احلالة أخذت منحى رسم ًّيا عند أهل السنة حيث يعينّ املفتي من قبل
الدولة ويكون اإلفتاء عىل شكل مؤسسة رسمية .وبالتايل ضمن إطار الدولة.
بينام بقيت عند الشيعة كحالة أهلية شعبية ال دخل للدولة فيها ،فالناس خيتارون

املرجع الذي يثقون يف نزاهته وكفاءته العلمية ويرتبطون به مبارشة أو عرب وكالئه

وممثليه ،بام يتجاوز احلدود القطرية ،وخاصة مع اشرتاط أن يكون األعلم بني
الفقهاء ،ففي أي بلد يقيم فيه هذا املجتهد األعلم يقلده ويرجع إليه يف الفتاوى

املقتنعون بأعلميته.

وعاد ًة ما يكون املرجع يف وسط احلوزة العلمية يف النجف أو يف قم .وال تنحرص

املرجعية يف مرجع واحد ،ففي الوقت احلارض هناك ما يقرب من عرشة مراجع
مشهورين بني العراق وإيران ولبنان.

واختيار املرجع يعود إىل ثقة األفراد واطمئناهنم بتوفر الرشائط املطلوبة دون

دخل للجانب السيايس أو القومي أو الوطني ،ألهنا قضية رشعية ترتبط بتعرف

األحكام الرشعية من مصدر يطمئن إليه.

أما عن كيفية عالقة الشيعة العرب بإيران ،فهم يرتبطون هبا دين ًّيا كبلد إسالمي

هلا إسهام بارز يف حضارة اإلسالم وتاريخ املسلمني ،وهلا دور مهم يف واقع املنطقة

واألمة ،كام أن فيها بعض املراقد ألهل البيت ،Bكمرقد اإلمام عيل بن موسى
الرضا ثامن األئمة عند الشيعة يف مشهد ،حيث يتوافد الشيعة عىل زيارته.

كبريا من الفقهاء والعلامء،
ويف إيران حوزة علمية عريقة يف مدينة قم حتتضن عد ًدا ً

وتستقبل طالب العلوم الدينية من العرب وغريهم.
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هذه بعض أوجه العالقة واالرتباط بني الشيعة العرب وإيران ،أما إذا كان

السؤال عن اجلانب السيايس فإن الشيعة العرب يف خمتلف مناطقهم يعيشون ضمن

حميطهم الوطني ،ويمحضون أوطاهنم وجمتمعاهتم كل الوالء.

قبر �أبي ل�ؤل�ؤة المجو�سي في �إيران(؟!)
 لفت نظر الشارع السني وجود قرب لـ أبو لؤلؤة قاتل سيدنا عمر بن
اخلطاب يف إيران .ما هو شعوركم إزاء هذا األمر؟
Q Qال يوجد أي مستند تارخيي هلذا القرب فقاتل اخلليفة الثاين انتحر أو قتل يف املدينة
ودفن هناك ،فمن أين جاءوا هبذا القرب؟ إنه مبني عىل األوهام واخلرافات وعىل
القيادة السياسية و الدينية يف إيران أن تأخذ اإلجراء املناسب جتاه هذا األمر اخلرايف

امليسء حف ًظا للوحدة اإلسالمية ورعاية ملشاعر أهل السنة.

الت�شييع في �صفوف ال�سنة
مؤخرا يف عدد من الدول العربية ،كام
أيضا أخذ موضوع التشييع يربز
  ً
ً
برز موضوع التسنن يف عدد من الدول األخرى ،كيف تنظرون إىل موضوع
(التبشري) املتبادل بني السنة والشيعة؟
Q Qال أشعر بحساسية كبرية يف موضوع التمذهب بأي مذهب إسالمي يقتنع به اإلنسان
املسلم ،فتحول الشيعي إىل مذهب السنة أو السني إىل مذهب الشيعة ليس جر ًما.

وأرى أن املذاهب أشبه بالغرف يف البيت الواحد وانتقال اإلنسان يف منزله من غرفة

إىل أخرى لبعض املرجحات التي يراها ال غضاضة فيه .املهم أن يكون اإلنسان

ضمن بيت اإلسالم وال خيرج منه.

ومن الصعوبة بمكان ومن غري املقبول حظر نرش األفكار والتبادل الثقايف ،لكني
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شخص ًّيا ضد التبشري املذهبي املنظم الذي تتبناه أي دولة سنية أو شيعية.

�شتم ال�صحابة
 مسألة شتم الصحابة ..وبرغم وجود فتوى من اإلمام اخلميني والسيد
خامنئي والسيد حممد حسني فضل اللّه بعدم جواز شتم الصحابة إال أن
األمر مل يتوقف ..كيف تنظرون إىل هذا األمر؟ وما املطلوب برأيكم من
أئمة وعلامء املذهب الشيعي إليقاف هذه الترصفات؟
Q Qشتم الصحابة هو من تركات وخملفات تاريخ الرصاع وتراث النزاع املذهبي،
وموقفنا منه هو املنع والتحريم ،وإيقاف ما تبقى من رواسب هذه احلالة يكون
بتطبيع العالقة بني الشيعة والسنة ورفض التمييز الطائفي ،وجتريم التحريض عىل

الكراهية ،ونرش ثقافة التسامح.

حقيقة م�صحف فاطمة
عددا من علامء
 عاد احلديث من جديد حول مصحف فاطمة ..إال أن ً
متاما وجوده أي مصحف آخر غري القرآن الكريم املوجود
وأئمة الشيعة نفوا ً
بني أيدي اجلميع ما ردكم عىل هذا؟
Q Qال وجود ليشء بني يدي الشيعة بعنوان مصحف فاطمة وإنام هو جمرد نقل تارخيي
مفاده أن فاطمة الزهراء بضعة رسول ال ّله أملت ما حفظته وسمعته من أبيها رسول
ال ّله حول تفسري بعض آيات القرآن أو األحكام الرشعية أو أنباء بعض املالحم
والفتن ،أطلق عىل هذا املجموع مصحف فاطمة باملعنى اللغوي للمصحف أي ما

جيمع صحائف بني جلدتيه .وال يدعي أحد من الشيعة تو ّفر هذا الكتاب .وهو ليس
بقرآن والقرآن املتداول عند الشيعة هو ذات القرآن الكريم املتداول بني املسلمني
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دون زيادة حرف أو نقصان حرف.

دور ال�سيا�سات المحلية في ال�صراعات المذهبية
أثرا للسياسات املحلية يف الدول العربية واإلسالمية
 هل ترون أن ثمة ً
عىل الرصاعات املذهبية؟
Q Qالسياسات املحلية تغذي الرصاعات املذهبية إذا شاهبا التمييز الطائفي بني املواطنني،
ويف غري هذه احلالة فإن استياء املواطنني من أي سياسة حلكومتهم سيأخذ طاب ًعا

وطن ًّيا ال ربط له باالنتامء املذهبي.

دور التدخالت الخارجية في ال�صراعات المذهبية
 ما تأثري التدخالت اخلارجية يف الرصاعات املذهبية والطائفية يف العامل
اإلسالمي؟
Q Qمن الطبيعي أن تسعى القوى اخلارجية الطامعة يف اهليمنة عىل املنطقة إىل االستفادة
من الرصاعات الداخلية ،فتثريها وتؤججها إلضعاف املجتمعات ،وإخضاع الدول
إلرادهتا ،ولرصف اهتامم شعوب املنطقة عن قضاياهم املصريية.

رفضا
فمثلاً حني حتتل القوات األمريكية والربيطانية العراق فإهنا تتوقع ً

ومعارضة من الشعب العراقي لوجودها عىل أراضيه ومصادرهتا لسيادته ،فمن
الطبيعي أن ختطط لتفجري الرصاعات والتناقضات داخل الشعب العراقي ،لتمنعه
من التوحد ملقاومتها ،ولتوفر مربرات استمرار تواجدها ،وهذا ما نراه بالفعل حيث
يعاين الشعب العراقي حالة مؤسفة من الرصاع واالحرتاب ذي الطابع الطائفي.

كاسحا من أقىص العامل اإلسالمي إىل أقصاه
Q Qوحني جتد أمريكا وإرسائيل تعاط ًفا
ً
مع املقاومة اإلسالمية يف لبنان ،أثناء تصدهيا للعدوان اإلرسائييل يف متوز 2006م،
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فال بد أن تسعى إىل تفكيك هذا التالحم والتضامن بتحريك املشاعر الطائفية

والرصاعات املذهبية.

وهكذا فإن التدخالت اخلارجية تستثمر إمكانية متاحة وفرصة قائمة.

مفهوم التقريب
 تتواىل منذ سنوات طويلة األحاديث عن التقريب بني املذاهب اإلسالمية.
ما املقصود بشعار التقريب؟ هل هو دمج املذاهب؟ أو توحيد بعض القضايا
الفقهية والعقائدية؟ أو إشاعة روح التسامح يف العالقة بني املختلفني ضمن
أي من هذه املفاهيم أقرب للتطبيق .وهل نريد
قواعد اإلسالم اخللقية؟ ّ
تقريبا بني املذاهب أو بني أهل املذاهب؟
ً
Q Qأرى أن عنوان التقريب بني املذاهب اإلسالمية ليس عنوانًا دقي ًقا وفيه يشء من
التسامح.

اً
أول :ألن املذاهب هي يف واقعها متقاربة لوحدة مرجعيتها وهي الكتاب

والسنة ،والشرتاكها يف األصول واملعامل األساس للدين .والتباعد احلاصل هو بني

أبنائها وأتباعها وليس بني املذاهب كمدارس وتوجهات.

ثانيا :ال أعتقد أن من املطلوب السعي للتنازالت املتبادلة عن القناعات املذهبية،
ً

وهو ما قد يوحي به عنوان التقريب بني املذاهب ،فلكل مذهب قواعده ومنظومة

أفكاره وتوجهاته.

إنام املطلوب حسن العالقة والتعايش بني أتباع املذاهب ،والتعاون يف خدمة

اجلوامع املشرتكة واملصالح العامة.وذلك عن طريق إشاعة روح التسامح ،وثقافة
التعددية ،والتزام أخالقيات احلوار العلمي واالختالف املرشوع.
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�إ�سالم بال مذاهب(؟!)
 أين نقف يف هذا من احلديث عن إسالم بال مذاهب وفق شعار مصطفى
الشكعة؟
Q Qاملذاهب هي مناهج ومدارس لفهم اإلسالم ،وبالتايل ال يمكن التخيل عنها ،وهي
ليست شيئا إضاف ًيا خارج ًيا ادخل إىل اإلسالم ،وإنام هي طريقة للمعرفة والفهم
لنصوص اإلسالم ،وال يمكن فهم اإلسالم بدون منهج ما ،إن هناك من يقول
بالتخيل عن املذاهب بالعودة إىل الكتاب والسنة مبارشة ،لكن هذا الطرح ليس علم ًّيا

وال موضوع ًّيا ،ألننا بحاجة إىل منهج نفهم من خالله نصوص الكتاب والسنة ،أما

منهجا جديدً ا فيكون مذه ًبا جديدً ا.
هو من ضمن املناهج القائمة ،أو أن نضع
ً

نعم ،جيب أن يكون اإلسالم هو العنوان األساس ألبناء األمة ،فوق العناوين

املذهبية ،وأن تكون أصول اإلسالم وأركانه املتفق عليها هي حمور االلتزام

وااللتفاف.

ف�شل �أطروحة التقريب
عاما عىل حماوالت التقريب إثر إنشاء دار التقريب
 رغم مرور قرابة ً 60
يف مرص وفتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد باملذهب اخلامس (اجلعفري)
جدا؟ ما األسباب التي أدت إىل هذه
لكن النتائج العملية كانت حمدودة ًّ
النتائج؟ ويف ضوء ما حيدث اآلن يف العراق ويف لبنان هل يمكن القول :أن
أطروحة التقريب بني املذاهب قد فشلت؟
Q Qإن أهم مكتسبات فعاليات التقريب والوحدة اإلسالمية يف هذا العرص ما ييل:

اً
أول :التأصيل الرشعي للقضية بعد حقبة من رسوخ العصبية املذهبية السلبية
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التي تنفي أتباع املذهب اآلخر من حظرية الدين ،وتسلبهم حقوق األخوة اإلسالمية،

وتفتي بالتقرب إىل ال ّله 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 ،والتي هي موضع وفاق بني كل مذاهب املسلمني ،وتشيع ثقافة
التسامح ومبدأ احلوار.

مع التأصيل هلذه الثقافة وتقعيدها عىل أساس الفهم الواعي لكتاب ال ّله وسنة

رسوله.

ثانيا :بروز جيل جديد من دعاة الوحدة والتقريب يف أوساط علامء الدين،
ً
ورجاالت احلركة اإلسالمية ،ومفكري األمة ومثقفيها ،من خمتلف املناطق
اإلسالمية من مرص وإيران والعراق وسوريا وباكستان واملغرب وغريها.

ثالثًا :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.

رابعا :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

لبنان ،وجملس التنسيق بني احلركات اإلسالمية يف باكستان.

وأعتقد أن هذه مكاسب كبرية ،لكن هناك يف املقابل عوائق كبرية ،وعوامل

مضادة ،من أخطرها العامل السيايس الداخيل واخلارجي الذي يستفيد من حالة
الرصاع والتباعد بني فئات األمة ،وكذلك وجود تيار رافض لفكرة التقريب وهو
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التيار السلفي ،وابتعا ًدا عن التعميم نقول إن غالبيته كذلك فقد يكون ضمنه بعض
الشخصيات أو اجلهات غري املناوئة للتقريب ،وهو تيار يمتلك نفو ًذا وإمكانيات
ضخمة ،وممانعته ملرشوع التقريب بني أتباع املذاهب اإلسالمية ،أخرت هذه املسرية

كثريا.
ً

أما ما جيري اآلن يف العراق ولبنان فهو رصاع سيايس مكشوف ،يتخذ البعض

له من املذهبية غطاء ،وهو يشكل انتكاسة وصدمة للتقريبيني الوحدويني .ولكني
أعتقد أن موجة هذه الصدمة قد بدأت يف االنكسار ،وأن مسرية الوحدة والتقريب

ستتجاوز آثارها إن شاء ال ّله.

الطريقة ال�صحيحة للتقريب
 بالتايل ما هي ـ برأيكم ـ الطريقة العلمية والعملية للتقريب بني املذاهب
بحيث تصبح ..صحيحة وواقعية؟
Q Qالتقريب بني أتباع املذاهب اإلسالمية مهمة مرحلية اقتضتها حالة مرضية ،هي
التباعد والتنافر بني أتباع املذاهب ،ومن أجل جتاوز هذه احلالة املرضية نحن بحاجة

إىل ما ييل:

اً
أول :نرش ثقافة التسامح والتعددية وقبول الرأي اآلخر ،والرتكيز عىل أسس

توحد بني أبناء األمة.
الدين اجلامعة واملشرتكات التي ّ

ثانيا :تشجيع أجواء التواصل بني علامء املذاهب اإلسالمية ونخبها املثقفة
ً
والفاعلة ،لتوفري فرص التعارف املبارش عىل الصعيد الفكري والعلمي.
ثالثًا :قيام مشاريع مشرتكة خلدمة املصالح العامة للدين واألمة.

وهذه األمور تتم عرب وجود مؤسسات تتبناها ،وعرب سياسات معتمدة من قبل

احلكومات املهتمة باألمر ،واملرجعيات الدينية واحلوزات العلمية.
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عجز م�ؤ�س�سات التقريب
تقومون جهود مؤسسات التقريب سواء القديمة يف القاهرة أو
 كيف ّ
احلديثة يف إيران؟ ومن هم الذين جيب أن يقوموا بمهمة التقريب ،هل هم
العلامء أو املؤسسات أو األنظمة؟

َّ َ ُ
ُ ُ ً
ََ
ُ
Q Qوحدة األمة مبدأ قرآين لقوله تعاىل{ :إن ه ِذه ِ أ َّم ُتك ْم أ َّمة َواح َِدةً َوأنا َر ُّبك ْم
ْ
هّ
الل مَج ً
َ ُُْ
ِيعا َوال
ون}[سورة األنبياء:اآلية ،]92وقوله تعاىل{ :واع َت ِص ُموا حِبَبْ ِل
فاعبد ِ
َت َف َّرقُوا}[سورة آل عمران :اآلية ،]103وقوله تعاىلَ { :وال َت َن َ
از ُعوا َف َت ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
ب
هّ اَ ُ
َ ُْ ْ ُ
ْ َ
ُ ُ ْ
اب الل َوكنوا
رِيحكم}[سورة األنفال :اآلية ،]46والعلامء {بِما استحفِظوا مِن كِت ِ
َعلَيْهِ ُش َه َد َ
اء} مسؤولون بالدرجة األوىل عن تبليغ هذا املبدأ القرآين وتبيينه لألمة

والدعوة إىل جتسيده وتطبيقه.

وبالدرجة الثانية فإن املؤسسات األهلية أو ما يطلق عليه مؤسسات املجتمع

املدين ،عليها أن تقوم بدور فاعل عىل هذا الصعيد.

إننا نجد يف الغرب مؤسسات كثرية تتبنى مشاريع خلدمة السلم املجتمعي

عىل مستوى العامل ،مثل (معهد كارينجي للسالم الدويل) وهو مؤسسة أبحاث

سياسية مرموقة يف واشنطن تأسس سنة 1910م عىل يد (اندرو كارينجي) أحد
أهم رواد صناعة الفوالذ يف تلك احلقبة ،وقد جنى ثروة كبرية فكرسها إلنشاء هذه

املؤسسة.

فلامذا ال نجد يف عاملنا اإلسالمي مثل هذه املبادرات ،بإنشاء مؤسسات أهلية

تعنى بتعزيز العالقات الداخلية بني رشائح األمة وفئات املجتمع.

ف�صل ال�سيا�سي عن المذهبي


من الواضح أن املذهبية لدينا سياسية ،أي املحرك الرئييس هلا هو العامل
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السيايس ،كيف يمكن لعلامء وفقهاء املذاهب احليلولة دون استثامر اخلالفات
يف تأجيج املذهبية املرتكزة عىل قضايا الرصاع السيايس؟

Q Qالعامل السيايس يستثمر أرضية مهيأة للرصاع املذهبي ،تتمثل يف وجود ثقافة مذهبية
تعبوية عند كل طرف جتاه اآلخر ،وتتمثل يف واقع التباعد وفتور العالقات.

وبإمكان العلامء وفقهاء املذاهب وضع حد لثقافة التعبئة املذهبية ،واستبداهلا

بثقافة التسامح والوحدة والتقريب ،وبإمكاهنم أن يدفعوا باجتاه خلق واقع التواصل

والتداخل والتعاون بني أبناء األمة ،مما يمنع أو حيدّ من قدرة العامل السيايس عىل

تأجيج الرصاعات املذهبية.

وقبل ذلك واألهم من ذلك أن يتورع العلامء من خدمة األجندة السياسية وأال

يصبحوا أدوات يستفيد منها العامل السيايس يف تنفيذ خطط الرصاعات الطائفية.

وقد رأينا بوضوح كيف أن بعض اجلهات الدينية وكأن العامل السيايس هو

الذي يوقت هلا محاسها املذهبي واندفاعها الطائفي ،فعىل وقع احلرب العراقية
اإليرانية ،كانت تتواىل الفتاوى واخلطب واملطبوعات الطائفية التحريضية ،وعندما

توقفت احلرب مخدت تلك األصوات وخاصة بعد االحتالل العراقي للكويت.

ويف هذه األيام نرى انبعا ًثا جديدً ا هلذه األصوات الطائفية عىل ضوء أحداث

العراق وتفاعالت امللف النووي اإليراين.

النظام الديمقراطي هو الحل
 يذهب بعض املثقفني إىل أن احلل هو إقامة النظام الديمقراطي القائم
بعيدا عن التقسيم املذهبي والطائفي ،ما
عىل املساواة يف املواطنة واحلقوق ً
رأيكم؟
Q Qهذا الكالم صحيح فإن خالص جمتمعاتنا من كثري من مشاكلها يتوقف عىل حل
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املشكل السيايس ،بتحقق املشاركة الشعبية يف احلكم ،والتداول السلمي للسلطة،

وسيادة النظام والقانون ،وجتسيد مفهوم املواطنة ،بأن يتساوى املواطنون يف احلقوق

والواجبات بعيدً ا عن أي تصنيف عرقي أو قومي أو ديني أو مذهبي أو قبيل.

عقب زيارة وفد �سنی لم�سجد �شيعی بالقطيف ال�صفار في ت�صريح خا�ص لـ:IQNA

زيارة الوفد السني ملسجد القطيف مل حتظ بتغطية
إعالمية واسعة

طهران ـ وكالة األنباء القرآنية العاملية(:)IQNA

ربا عرب وكاالت األنباء السعودية بأن وفدً ا سن ًيا قام بزيارة ملسجد شيعي الذی
تلقينا خ ً

يرشف عليه «سامحة العالمة الشيخ حسن الصفار» فی القطيف وأداء صالة مشرتكة،

بنا ًء عىل أمهية هذا احلدث طرحنا أسئلة عىل «الشيخ الصفار» حول هذه اخلطوة ،فإليكم
التفاصيل:



 :IQNAكيف تقيمون هذه اخلطوة املباركة وما هی األهداف؟

 Q Qفی السعودية كثري من األخوة السنة واعون ومنفتحون وال يقبلون بالتشدد املذهبي
وال التفرقة الطائفية ،ولكن املجتمع بحاجة إىل مبادرات عملية لتأكيد العزم عىل

الوحدة ،ومواجهة التعصب ،وقيمة هذه اخلطوة الطيبة أهنا مبادرة عملية عىل

املستوى الشعبي ،هدفها إبراز وإظهار موقف شعبي وحدوي.
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 :IQNAما هی ردود الفعل عىل هذه اخلطوة فی الساحة السعودية؟

Q Qمل حتصل هلذه اخلطوة املباركة تغطية إعالمية ،حيث جتاهلها اإلعالم الرسمي
والصحافة املحلية حلد اآلن ،لكن اخلرب انترش عرب مواقع االنرتنت والتواصل

الشخيص واالجتامعي ،وبمقدار انتشار اخلرب كانت األصداء طيبة ،وكانت
تعليقات القراء يف منتديات االنرتنت معظمها إجيابية ومؤيدة ،كام تلقينا اتصاالت

كثرية مشجعة.

  :IQNAهل تعتربون أن هكذا خطوات رمزية ومؤقتة ،وكيف يتم
تعميقها وتوسيعها؟
 Q Qنعم هي خطوة رمزية ولكن تكثيف مثل هذه اخلطوات واملبادرات خيلق أجواء
طيبة ،ويبلور اجتاه الوحدة والتقارب بني املواطنني ،وقد سبق أن دعونا بعض العلامء
والدعاة السلفيني املعتدلني ،وزارونا يف القطيف يف جمالسنا ومنتدياتنا ،كالشيخ
عوض القرين والشيخ صالح الدرويش والشيخ حممد صالح الدحيم والدكتور

مسفر القحطاين ،وكان لذلك تأثري جيد ،كام كانت يل زيارة قبل شهر ملفتي اململكة
سامحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ يف منزله يف الرياض ،وكان استقباله حسنًا،

واحلديث معه كان ودیًّ ا باجتاه رضورة الوحدة ومواجهة أعداء األمة ،وكنت قد
زرت املفتي السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز ورئيس جملس القضاء األعىل الشيخ

صالح اللحيدان وعد ًدا من العلامء السلفيني.


 :IQNAهل تقومون بخطوة مقابلة مماثلة ملا قام به الوفد السني؟

Q Qبالنسبة للمواطنني الشيعة يشارك بعضهم فی صالة اجلامعة ألهل السنة وخاصة
فی احلرمني الرشيفني ،ويف املناسبات واللقاءات التي جتمع الطرفني ،ففي مؤمترات

احلوار الوطني مثلاً يشارك األعضاء الشيعة فی صالة اجلامعة مع إخواهنم السنة،
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ألن أئمة أهل البيت Bواملراجع الكرام يشجعون أبناء الشيعة عىل الصالة مع
إخواهنم السنة.

  :IQNAكيف قيمتم مبادرة خادم احلرمني الرشيفني بإقامة مؤمتر مكة
للحوار؟
Q Qخادم احلرمني الرشيفني يؤكد دائماً عىل أمهية احلوار وأنه الطريق الصحيح ملعاجلة
املشاكل القائمة يف ساحة األمة الداخلية والعاملية ،وبعد عقد عدة مؤمترات
للحوارات داخل الوطن بني الشخصيات السعودية من خمتلف املذاهب واملناطق

والتوجهات .يسعى امللك عبدال ّله لتوسيع دائرة احلوار ضمن األمة اإلسالمية،

كام حصل يف مؤمتر مكة ،كام أنه يتجه لعقد مؤمتر للحوار مع األديان األخرى .إنه

توجه عقالين حضاري ،نسأل ال ّله أن يوفق خادم احلرمني لالستمرار فيه وإنجاحه
لصالح اإلسالم واملسلمني والبرشية.


 :IQNAما هي ثامر زيارة الشيخ اهلاشمي الرفسنجاين إىل السعودية؟

 Q Qآية ال ّله الشيخ الرفسنجاين شخصية حمبوبة عند املسؤولني السعوديني ،وينظرون
له عىل أنه شخصية واعية منفتحة ومعتدل فی آرائه ومواقفه ،وامللك عبدال ّله يكن

كبريا ،والعالقة الطيبة بني هذين الزعيمني هي التي وطدت
له احرتا ًما
ً
وتقديرا ً
األخوية الطيبة بني اململكة العربية السعودية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

إن املنطقة بحاجة إىل التنمية والتنمية حتتاج إىل االستقرار ،وقد دفعت املنطقة

وشعوهبا ثمنًا باه ًظا للحروب والنزاعات والتشنجات ،لذلك فإننا سعداء وشعوب
ترس بلقاء قيادات هذه املنطقة وزعامئها ،وهو يمثل أفضل ر ّد عىل املحاوالت
املنطقة ّ
األمريكية إلثارة العداء بني دول املنطقة ،ولتغذية الفتن الطائفية.

كام كان لكلمة الشيخ الرفسنجاين فی املؤمتر اإلسالمي العاملي للحوار استقبالاً
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زيارة الوفد السني لمسجد القطيف لم تحظ بتغطية إعالمية واسعة

وصدى جيدً ا ،وكذلك لقاءاته مع الشخصيات فی املؤمتر ،كام كان لزيارته لسامحة
الشيخ حممد عيل العمري فی املدينة املنورة ،وقع طيب فی نفوس الشيعة هناك.

حوار مع ال�شيخ «ح�سين �صالح العاي�ش»

حوارا مع الشيخ «حسني صالح العايش» عضو اإلدارية
كام نرش موقع «»IQNA
ً

العليا يف احلوزة العلمية يف األحساء ،جاء فيه:

ربا عرب وكاالت األنباء السعودية بأن وفدً ا سن ًيا قام بزيارة ملسجد شيعي
تلقينا خ ً

الذی يرشف عليه «الشيخ حسن الصفار» فی القطيف وأدی صالة مشرتكة ،بنا ًء عىل

أمهية هذا احلدث طرحنا أسئلة عىل «سامحة الشيخ حسني العايش» من علامء الشيعة يف
السعودية حول هذه اخلطوة ،فإليكم التفاصيل:


 :IQNAكيف تقيمون هذه اخلطوة املباركة وما هي األهداف؟

Q Qنعم قام وفد من قبيلة شمر وأدى الصالة فی القطيف بإمامة الشيخ حسن الصفار،
وهذه خطوة مباركة وهلا أثر إجيايب فی التالحم بني السنة والشيعة ،وهلا أهداف
طيبة ،أمهها :التقليل من االحتقان احلاصل مما يطرحه بعض العلامء الذين ال

يرتضون الوحدة بني املسلمني ،ألهنا عىل خالف مصاحلهم ،كذلك تؤثر إجياب ًيا يف
التعايش السلمي وعدم االنجرار خلف الدعايات املغرضة التي تريد إيقاع الفتنة

بني املسلمني.


 :IQNAما هي ردود الفعل عىل هذه اخلطوة يف الساحة السعودية؟

Q Qلقد كانت ردود الفعل إجيابية من لدن علامء الشيعة واجلامهري ،فألول مرة فی
السعودية يتم هذا األمر هبذا النحو اجلريء والشجاع الذي سيسهم فی رفع اخلالف

بني السنة والشيعة.

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

749

  :IQNAهل تعتربون أن هكذا خطوات رمزية ومؤقتة ،وكيف يتم
تعميقها وتوسيعها؟

Q Qهذه اخلطوة وإن كانت رمزية ومؤقتة إال أن هلا دالالت كبرية وقد جاءت ر ًّدا عىل
بيان صدر من بعض العلامء الذين ال يؤمنون بالوحدة ،وكان هذا الرد العميل له

أبلغ الداللة وأعظم األثر يف أن اخلط املتشدد لن يستطيع أن يوقف االنفتاح بني

الطائفتني.


 :IQNAهل تقومون بخطوة مقابلة مماثلة ملا قام به الوفد السني؟

Q Qإن الشيعة يقومون بالصالة مجاعة خلف أئمة السنة دون توقف ،فهم يصلون
خلفهم فی املدينة ومكة ،واجلامعات واملدارس ،وفی بعض أماكن العمل ،لذا ال
حيتاج الشيعة إىل خطوات مقابلة ،باعتبار أن أمر االقتداء بالسنة جائز ومعروف

فقه ًّيا ويشجع عليه من قبل العلامء.

ندوات وحماضرات

حفل عشاء على شرف سماحة الشيخ حسن بن موسى
(((
الصفار

كلمة �سعادة ال�شيخ عبد المق�صود محمد �سعيد خوجه

بسم ال ّله الرمحن الرحيم  ..احلمد ل ّله رب العاملني  ..والصالة والسالم عىل ارشف

األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ..سيدنا وحبيبنا وقدوتنا حممد

صىل ال ّله عليه وسلم:

األستاذات الفضليات:

األساتذة األكارم:

السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته ..

سعيد هبذا اللقاء الذي رشفنا فيه بحضور سامحة الشيخ حسن بن موسى الصفار

ورفقائه القادمني إلينا من املنطقة الرشقية ،ملبني دعوة االثنينية ،ومشاركتنا يف االثنينية

وتوديعا لسامحة الشيخ حممد احلبيب اخلوجه رئيس جممع الفقه
احتفاء
املاضية أمس
ً
ً
((( أقيم حفل عشاء على شرف سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار بمنزل الشيخ عبد المقصود خوجه
بتاريخ 1429/1/20ﻫ الموافق 2008/1/29م تخل ّله كلمات ومداخالت ونشر في كتاب اإلثنينة
المجلد  25الجزء  2وشغل الصفحات من  1225إلى .1256
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اإلسالمي سابقًا  ..نسأل ال ّله سبحانه وتعاىل أن ال يكون آخر لقاء جيمعنا به ،وأن جيمعنا
به عىل خري هذا ..أنا دائماً يل قولة متواضعة أرجو أن تعرب عن ما أكن لكم شيخنا الصفار

واألساتذة الكرام ..الوطن طائر له جناحان  ..جناح ألهل السنة وجناح ألهل الشيعة ..
ال يمكن هلذا الطائر أن حيلق ويرتفع إال بجناحني ..نسأل ال ّله أن جيمعنا دائماً عىل الطريق
اخلري ..املؤسس الباين امللك عبد العزيز جعله ال ّله يف اجلنة ..له قولة تعترب من أهم أسس

هذا الكيان ،وهو أنه قوي بأبناء شعبه رددها أبناءه الربرة من بعده ..إذا كانت قوة هذا

الوطن وهذه األرض وهذه األماكن املقدسة بأبناء شعبها فال بد أن يكون هذا التالحم
يربطه الدين ،ويربطه ما نحس به يف الرساء والرضاء مع بعضنا البعض ..وال تكون هناك

وس ًدى إال باملحبة ،واملحبة ال تكون إال بقبول بعضنا البعض واالرتضاء لبعضنا
حلمه ُ
البعض كل اخلري ..بدون أن نكون متساويني يف الواجبات واحلقوق ال يمكن أن نؤدي
ما علينا من واجبات هلذا الوطن  ..كل منا يؤدي دوره ولكن ال بد أن نؤدي هذا الدور

مجاعة ال أفراد ،إذ ال يتم ذلك إال باحلب وال يتم إال ذلك إال بالكرب لبعضنا البعض ..هذه
اللقاءات التي يغمروننا هبا إخواننا يف املنطقة الرشقية ،ما دعوناهم إال ولبوا ،وما اجتمعنا

هبم إال وغمرونا بإحساهنم وفيض علمهم ،تفاكرنا وتدارسنا وحتاورنا ،وكانت دائماً هذه
اللقاءات تنم عن أفكار وطرح مبارك إذا مل نستفد منه الفائدة املثىل  ..يكفئ التواصل

الذي نتمنى أن ال ينقطع ،نحن أبناء أمة واحدة واجتاهاتنا واحدة ومبادئنا واحدة عىل
خدمة هذا الكيان والسعي بإذن الرمحن بكل ما نستطيع من إمكانيات خلدمته  ..ونحن

كسائر اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى ..

ال ّلهم أبعد عنا احلمى واحلمم ،وأبعد عنا السهر وباله ،وأبعد عنا كل مكروه لنكون يف
مثمرا وجهودنا مكل ّله بالنجاح ..سمعت كام سمعتم ويل األمر يف جملس
اخلري وعطاءنا ً
الشورى عندما ألقى كلمته يف افتتاح الدورة ،يقول إنه بالعدل سيهدم جدار الظلم..

قرأت يف مقابلة له كريمة يف جريدة السياسية رئيس حتريرها األستاذ أمحد اجلار ال ّله أن
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أقىص ما يتمناه إعطاء كل ذي حق حقه  ..إرادة مضيئة وحتسب لويل األمر ،ألن العدل
مرتع كل خري وباب كل خري ..إذا وجد العدل حتققت احلرية واالنفتاح ،وأمانينا ولنا يف
ذلك صفاء النفوس والعقول وستثمر ملا فيه مصلحة الوطن ومصلحة هذا الكيان ..علينا

َّ ُ َ َ ُ لأْ َ ْ ْ ُ
الل َوأَط ُ
الطاعة مأمورين بام قال ال ّله{ :أَط ُ
ِيعوا هّ َ
ول ا م ِر مِن
أ
و
ول
س
الر
وا
ِيع
ك ْم} ولنا
يِ
مقابل هذه الطاعة كمواطنني علينا واجبات ولنا حقوق ..أشهد ال ّله أن مساحة يأخذ

بلدا من البلدان يف أي مكان احلصول
كل ذي حق حقه بلغت مائة يف املائة ،وال أظن أن ً

وجد وجد ..إذا نظرنا وراءنا أن
عىل مائة يف املائة ،ولكن مسعى لرقي اكتمل ومن سعى ّ
مساحة احلرية التي كنا نتمتع هبا ونتحدث عن حاجتني عن ثالث ،الرقعة كانت ضيقة

نسبيا عىل ما نحن عليه ،وإذا استمر هذا املد سينحرس اجلزر وسنصل إىل شواطئ األمان
ً
وأنا متفائل وال أكل من هذا التفاؤل ،وإننا يف يوم من األيام ال بد أن نصل إىل مرافئ ما

نتمناه  ..لكل منا قوله ولكل منا رأي ،ولكن احلمد ل ّله مهام كانت هناك آراء متباينة مل
تصل إىل حد الصدام ،ومل تصل إىل حد التصفيات ،ال نزال ضمن إطار أصول اللعبة،
لنا ما لنا وعلينا ما علينا ،ويف النهاية نقبل بعضنا البعض ،نحب بعضنا البعض ونحرتم

جدا أن نحرتم
بعضنا البعض ليس من الرضوري أن نتفق عليها ولكن من الرضوري ً
هذه اآلراء ..لكل منا مذهبه واجتاهه طاملا التزم هذا املنهج أركان اإلسالم اخلمسة ،فنحن
يد واحدة وكيان واحد ،لنا ما هلم وعلينا ما عليهم ..يف مؤمتر مكة يف ظالل الكعبة ست
ومخسون دولة إسالمية تقرر االعرتاف باملذاهب الثامنية..املذاهب األربعة واملذهبني
الشيعيني اجلعفري والزيدي واملذهب األبايض واملذهب الظاهري ..ويل األمر يطلب

من منظمة املؤمتر اإلسالمي أن تفعل هذه القرارات ،وأن يسعى أمينها لالتصال بالعامل
اإلسالمي لتحقيق هذه القرارات ،لتخرج من حيث الكلامت إىل حيز التنفيذ ،وعلينا
كأبناء هلذه األمة واجبات لتنفيذ هذه القرارات ،فإذا انحرس هذا املد عند البعض ليس

كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني ،بل هو فرض واجب عىل اجلميع ،يؤدي كل

756

حفل عشاء على شرف سماحة الشيخ حسن بن موسى الصفار

مجيعا كل عىل قدر املستطاع وسنبلغ األماين  ..أعتقد أين أوضحت
منا دوره ،فإذا سعينا ً

الصورة ..وأنا يف مجع كريم لوجوه نرية تعرف ماهلا وعليها ،وتعرف معنى أبعاد الكلمة

وتعاملها معها ،وهلا مواقف وعطاءات وهي صاحبة جتربة  ..وأنا أخاطب مجعنا الكريم
هذا الذي ال أزكية عىل ال ّله  ..هذه الوجوه النرية التي أتتنا ملبية لدعوتنا ماهلا عندنا من
احرتام وتقدير وكلمة تسمع ورأي نتحاور حوله تتالقح األفكار نتدبر أمورنا ،نطرح
مثمرا..
طرحنا ،نتساءل ،نجيب طاملا وجدت النية احلسنة ،فال بد أن يكون العطاء
ً

أرحب بشيخنا الصفار وصحبه الكرام ..فضيلة الشيخ حسني الرايض من علامء األحساء

باحث وكاتب  ..الدكتور توفيق السيف باحث وكاتب ،األستاذ مهدي ياسني رمضان
رجل أعامل ،وعضو سابق يف جملس املنطقة الرشقية ،السيد حممد الصناع عضو سابق

مجيعا ..وأنقل ال
والسيد ميثم الفردان مدير مكتب الشيخ حسن الصفار ..نرحب هبم ً
قط الصوت لشيخنا وحبيبنا حسن الصفار لنسمع منه ونستزيد من فضيل علمه وفضله

وسديد رايه.

كلمة �سماحة ال�شيخ ح�سن بن مو�سى ال�صفار
بسم ال ّله الرمحن الرحيم..
واحلمد ل ّله رب العاملني..

والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله الطاهرين وصحبه الطيبني..

أشكر معايل الشيخ عبد املقصود خوجه إلتاحته هذه الفرصة الطيبة اجلميلة حيث

نلتقي هبذه النخبة الواعية ،املخلصة لدينها وجمتمعها ووطنها.

يفرتض أننا يف كل لقاء نتقدم خطوات إىل األمام ،وأن تكون للقاءاتنا مكاسب

مرتاكمة لتعزيز وحدتنا الوطنية ،ولتعزيز التالحم فيام بيننا كأبناء وطن واحد.
لكنني أتساءل :هل حيدث ذلك بالفعل؟
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هل أننا يف كل لقاء ننتقل إىل أفق جديد؟ أم أننا يف لقاءاتنا نكرر كلامت املحبة

واملودة والتعارف؟

هذا أمر مقبول ،لكنه يصبح كديباجة للخطاب ،يفرتض أننا يف كل لقاء نتقدم

خطوة إىل األمام ،ويفرتض أن هناك حالة من التصاعد والرتاكم يف اجلهود التي تعزز

مجيعا بأننا يف هذا املجال نعاين شي ًئا
الوحدة الوطنية ،ولكن لسبب وآلخر جيب أن نعرتف ً
مكررا.
من الضعف والفتور ،لذلك يبقى ما يدور يف جلساتنا
ً

ً
رشيطا جللسة قبل مخس أو عرش سنوات يف هذا اجلمع
بإمكانك أن تستعرض

جديدا،
مكسبا
الطيب ،سرتى أن نفس الطرح بذاته يتكرر دون أن تنتج لنا كل جلسة
ً
ً

وخطوة إىل األمام.

حيول
أظن أن من أسباب ذلك هي :عدم وجود مرشوع وعمل مؤسيس متنامي ّ

ما يدور يف اجللسات واللقاءات إىل برنامج عمل ،ولذلك تبقى الكلامت يف األفق ويف

مفتوحا أمام املؤثرات املختلفة التي ال تدعنا يف
الفضاء معنونة ،من هنا يكون املجال
ً
نفس املكان الذي كنا فيه ،وإنام تريد أن تعيدنا إىل اخللف.

أهيا األخوة :هناك ظروف وأوضاع ومتغريات سياسية جتري يف هذا العامل ،وجتري

يف هذه املنطقة ،هذه املتغريات ترتك آثارها عىل أوضاعنا يف داخل بلدنا ،ويف داخل
جمتمعنا ،فإذا مل يكن لدينا جهد وعمل يستثمر هذه املتغريات ،وهذه األحداث لتعزيز

وحدتنا الوطنية ،فإن ما حيصل قد يكون هو العكس – ال سمح ال ّله  ،-وهلذا جتدنا بعد

كل حدث إقليمي وكأننا نعود إىل املربع األول ،جتد حالة من اهلواجس والقلق من اآلخر

ال تزال تلقي بظالهلا يف ساحتنا الوطنية ،قد ال يكون ذلك عىل مستوى اجلميع ،وإنام
هناك تأثري عىل هذه األحداث ،إننا بحاجه إىل الشفافية ،واحلوار الرصيح ،واملكاشفة.

من ناحية أخرى أهيا األحبة :ينبغي لنا أن ننشغل بمرشوع وطني واجتامعي يعزز

هذه الوحدة ،وينميها ويستثمر املتغريات واألحداث السياسية لتعزيزهاَ ،
بدل أن تضعفها
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أو تنال منها.

تضاربا يف املصالح بني الفئات واجلامعات ،وال شك أن
ال أحد يشك أن هناك
ً

هناك أفرا ًدا يف هذا املجتمع وذاك ،ويف هذه الطائفة وتلك ،قد يكون هلا توجهات غري
مرضية ،وهذا ال يستطيع أحد أن يمنع حدوثه ،لكن ملاذا نرتك املجال هلذه املامرسات،

وهلذه الترصفات ،من أفراد يف هذه الفئة ،أو تلك ،حتى تؤثر عىل الساحة بشكل عام،
فتجد أن هذه العنارص والعوامل تصل للحريصني الواعني واملتحمسني للتالقي واحلوار

وتؤثر فيهم.

إنني آمل من هذه اجللسة املباركة ،ومن هذه النخبة الطيبة الواعدة ،أن تفيدنا

بالوسائل واألساليب واآلليات التي تساعدنا عىل تثبيت هذا التطور ،وعىل حتقيقه،

وترمجته إىل الواقع اخلارجي ،وأن نحصن وعينا الوطني ،وساحتنا من تأثريات األحداث

اإلقليمية املحيطة بنا ،هذه األحداث التي لن تتوقف بحكم طبيعة الرصاع عىل هذه
املنطقة ،وبحكم طبيعة الرصاع واألوضاع والظروف الدولية ،وال نريد أن نلقي بالالئمة

عىل اآلخرين ،فهنا يف داخل منطقتنا ،وعاملنا العريب واإلسالمي من يعطي الفرصة ملثل

هذه اآلثار والتأثريات.

أحب أن استمع إىل وجهات نظر األخوة األعزاء واألساتذة الرواد ،وأن نصل من

مجيعا نحو ترسيخ وحدتنا الوطنية ،وخدمة هذا الوطن
هذا اللقاء إىل ما يعزز تطلعاتنا ً

وهذه األمة ،وخلدمة هذا الشعب إن شاء ال ّله.

مجيعا حضوركم ملا تكرمتم
أشكر ملعايل الشيخ إتاحة هذه الفرصة ،وأشكر لكم ً

به ع ّ
يل وعىل األخوة الذين معي من ترشيف وحضور ،وآمل إن شاء ال ّله أن تتعدد هذه
اللقاءات ،وأن نستقبلكم يف املنطقة الرشقية كام وعد معايل الشيخ ،وكام وعد الكثريون

منكم ،وأنتم األوفياء إن شاء ال ّله ..

والسالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته.
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كلمة معالي الأ�ستاذ الدكتور ر�ضا عبيد

(((

بسم ال ّله الرمحن الرحيم  ..احلمد ل ّله رب العاملني  ..والصالة والسالم عىل سيدنا

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني..

مجيعا نتوجه بالشكر لصاحب هذه الدار العامرة ،الشيخ عبد املقصود
باسمكم ً

خوجه لرتتيبه هذا اللقاء املبارك إن شاء ال ّله ..

أحب أن أبدأ من حيث انتهى فضيلة الشيخ حسن ،بالنسبة هلذه اللقاءات ،وأريد

أن أطمئنه أن اهلدف من هذه اللقاءات التقارب والتالحم وتالقح األفكار ،وهذا األمر

حيتاج إىل وقت ،وليس املهم إننا يف كل لقاء نكرر أنفسنا ،ولكننا يف كل لقاء نتقارب أكثر،
ونتفاهم أكثر ،ومهمة كل طرف منا حماولة بذل اجلهد من جانبه هلذه اللقاءات املباركة،
وتكرارها هو عنوان هلذه املحبة ،وهلذا اللقاء ،وهلذا التقارب الذي سوف يؤكد إن شاء

ال ّله هذه الوحدة الوطنية ،ويؤكد هذه األخوة التي جتمع بيننا ،وكام تفضل الشيخ عبد
املقصود لكل رأيه ،ولكل وجهة نظره ،ولكل مذهبه ،ولكن االعرتاف باآلخر والتفاهم،
وتقبل وجهة النظر األخرى ،هذا من أهم األشياء التي هندف إليها ،وأنا عىل مسرية
هذه الفرتة التي مرت ،وإن هذا حدث وحصل أان اللقاءات املتكررة تؤكد هذا األمر،

وتدعونا أكثر وأكثر إىل التقارب ،وإن شاء ال ّله الصورة مرشقة يا فضيلة الشيخ حسن،
وإن شاء ال ّله تتكرر هذه اللقاءات ،هنا ويف املنطقة الرشقية ،وإن شاء ال ّله يتحقق احللم
الكبري الذي يأمل اجلميع أن يتحقق بمشيئة ال ّله وتوفيقه..

كلمة �سعادة المهند�س زكي فار�سي
السالم عليكم ورمحة ال ّله..

أضيف شكري إىل شكر الدكتور رضا ،والشيخ عبد املقصود حممد سعيد ..

((( مدير جامعة الملك عبدالعزيز األسبق وعضو مجلس الشورى السابق.
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جدا ،سبق أن ترشفت بلقائكم يف السابق شيخ حسن ،أنا
أعتقد أن الفرصة مجيلة ً

أحببت أن أضيف حاجه صغرية ،أعتقد إن شاء ال ّله توسع اإلطار ،ال أتكلم عن تفعيل

تقريبا ثامنني يف
بقدر ما أتكلم عن توسيع القاعدة ،يف معظم اللقاءات التي رأيناكم فيها،
ً
املائة من الوجوه هي نفسها التي حترض ،فهل لو استطعنا أن نعيد التفكري بحيث تكون
الرحالت هذه ذات جدوى يف توسعة قاعدة التالقي مع جهات أخرى ،سوى عن طريق

أصحاب األعامل ،أو اجلامعة ،أنا أؤكد أن هذا سوف يؤسس قاعدة عريضة ،حتى لو

انطلقنا يف احلاجات العملية ،قد ـ إن شاء ال ّله ـ ننجح فيها.

عندي سؤال بمقدمه صغرية :ال أحد ينكر لربام إخواننا يف الرشقية من أكثر من

كان والءهم هلذا الوطن زاهر ،بالرغم مما يقال يف كثري من املجالس حول بعض احلقوق
التي مل تعط ،وبالرغم من كذا الوالء واضح  ..أما مسألة العمر ،اسمح يل أن أشري إىل
دولة جماورة العراق ألقول :عندما صار التغيري هل لو أن فئة يف العراق فتحوا املجال

أوسع للطائفة األخرى ،هل كان سينتج وضع قد يكون مثالاً يكرس ما هو موجود من
حدة يف اخلالف؟ أو بعض املتشددين الذين يعتقدون أن ليس هناك ٍ
تالق؟

لو فتح هناك الباب ملا حصل ،ولو كان رحابة صدر أوسع الذي عانى سنني من

كبت صوته أن يصرب إن العامل اآلن تقدم.

امليديا اآلن توصل األخبار ،هل لو فيه نوع من قبول لآلخر بطريقة أوسع هل

كثريا مما يف أذهان اآلخرين؟ لو كان التالقي موجود هل كان يؤدي إىل
كان هذا سيكرس ً

الفرقة؟

كلمة �سعادة الأ�ستاذ عبد اهلل فراج ال�شريف

بسم ال ّله الرمحن الرحيم  ..احلمد ل ّله رب العاملني  ..والصالة عىل سيدنا حممد

وعىل آله وصحبه أمجعني..
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كثريا
أشكر الشيخ عبد املقصود عىل هذا اللقاء الذي تكرم من قبله ،وأثني ً
ثناء ً

عىل ما حتدث به سامحة الشيخ حسن الصفار ..واحلقيقة إن الذي نعانيه ليس أن نستمع..

استامعنا ممكن ،وقد استمعنا إىل احلوار الوطني ،وسمعنا يف املجالس ،واجتمعنا يف أماكن
متعددة ،وال بد أن نتعاون ،ويتعاون املعتدلون منا من الطائفتني حلل إشكال التصادمات
التي قد تؤدي إىل ضياع كل جهد يبذل من أجل احلوار والوحدة الوطنية.

هناك ،منا ومنكم ،من ال يريد هذا التالقي ،ال يريد هذا الصفاء بيننا ،كيف نستطيع

منعهم من ذلك؟

معا ،وأن نتحدث بكل الرصاحة املمكنة التي جتعلنا نالمس
ال بد أن نجلس ً

شبابا يستقون معلومات
مواطن اخلطر يف عالقتنا فيام بيننا ونقيض عليها ،خاصة وأن بيننا ً

عن هذه الطائفة أو تلك من أناس حمرضني.

نحن نريد أن ننزع هذا الفتيل ..وهذا ال بد أن يكون باحلكمة والعقل ،وهلذا ال بد

أن تتعدد اللقاءات بني النخبة من إخواننا يف املنطقة الرشقية ،والنخبة يف منطقتنا ،وخاصة

هذه املنطقة؛ ألن فيها من التسامح الكثري ،وال بد أن نتجاذب احلديث حول ما يمكن أن
يعطل مسرية الوحدة الوطنية من ناحية الطائفية ..وجيب أال ننسى أهنا مسالة خطرة،

ونحن نعرف مجيعا ما جيري يف العراق ،وما قد جيري يف لبنان ،ونحتاج إىل أن نحمي
أنفسنا من هذا ،وال نستطيع أن نحميه إال بالتكاتف فيام بيننا.

عىل العقالء يف الطرفني أن يضعوا أيدهيم يف أيدي بعض ،ونغدو عىل هذه التي

تبدو هنا وهناك وهلا أطراف تغذهيا ..وإذا مل نفعل ذلك ،ال فائدة من اللقاءات ،إذ تصبح

هذه اللقاءات بال معنى ،ألنه هناك من إذا انتهى اللقاء شحن عواطف هذا وهذا فضاع
هذا اللقاء ،وضاعت فائدته.

أرجو أن نجد أي ٍد من جانبنا جتتمع معي عىل هذا ،وجيد أخي الشيخ حسن الصفار

مثل ذلك من األخوة يف املنطقة الرشقية ،ونتعاون عىل إزالة كل ما يمكن أن يرسب هذه
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وشكرا لكم.
الوحدة الوطنية..
ً

كلمة �سعادة الأ�ستاذة فريدة فار�سي

ابتداء من النوادي واملدارس
أعتقد أن احلل هو يف مؤسسات املجتمع املدين،
ً

واجلامعات ثم النقابات وغريها من املؤسسات التي تستطيع أن جتمع كل ألوان الطيف

التي يتكون منها جمتمعنا ،وعىل أن تنادي هذه املؤسسات أولاً بسيادة القانون ..بأن يكون
مجيعا متساوين يف هذا ،وأن أي فتيل يف أي
مجيعا ..ونكون ً
هو السيد الذي نخضع له ً

وطن من األوطان يلعب عىل مسألة عدم العدل ..والقانون تدافع عنه مؤسسات املجتمع
املدين التي تستطيع أن تدافع عن القانون ،والدفاع عنه ،وهي الضامن الوحيد لوحدة هذا

الوطن والدفاع عنه.

كلمة ف�ضيلة ال�شيخ محمد الدحيم

بسم ال ّله الرمحن الرحيم  ..أمحد ال ّله الذي ال إله إال هو ،وأسأله أن يمن علينا

بمثل هذه اللقاءات املباركة املثمرة ..وهي يف حد ذاهتا مجيلة ورائعة وستكون نتائجها

أفضل فأفضل.

أريد أن أعلق عىل ثالث نقاط :إن التعارف مرحلة يسبقها مراحل االعرتاف ،ثم

التعرف ،ثم التعارف ،وما مل أعرتف بك وما مل أتعرف إليك فال أتفاعل معك متعارفًا،
ارفُوا} وذلك يقتيض أن يكون ذلك من أكثر من طرف ،أن أعرتف
ألن قوله تعاىل{ :لِ َت َع َ

بك أحرتمك حترتمني ،أتعرف إليك ،عىل طريقتك يف احلياة ،عىل منهجك الثقايف ،عىل
قويا،
كل ما يمكن أن يوصلني إىل التعارف املتني ،وأعتقد أن بعد ذلك سيكون تعارفنا ً

بعضا ،وسنصل إىل حقائق ومنتجات ال تكون يف مهب الريح ،ألن
وسيحرتم بعضنا ً
مبنيا عىل هذه األشياء سيكون تعارفا هشً ا تنقضه حتديات
التعارف من أوله ما مل يكن ً
العرص ،أو حتوالت العامل ،أو تغري الثقافات والقناعات ..التعارف مرحلة تأيت كنتيجة
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لالعرتاف ثم التعرف..

النقطة الثانية هي تقبل اآلخر  ..وتقبل اآلخر يشء مجيل ورائع وله أهدافه ،وتقبل

منصهرا
اآلخر يبدأ باحرتامه ،وال نفهم من تقبل اآلخر أن أكون موافقًا لك يف كل يشء،
ً
فيك يف كل يشء ،وإذا فرسنا التقبل بمثل هذا التفسري فإننا ننتقل من االكتفاء به إىل

االرمتاء ،وإذا كان االكتفاء مشكلة فاالرمتاء مشكلة أخرى ،يل طريقة ولك طريقة ،لكن
هناك قواسم مشرتكة ،وهناك قواعد توحد بيننا.

تفسريا أوضح للمواطنة التي نلتقي
هناك حديث عن املواطنة ،وإن كنت أريد
ً

عليها ..ال اكتفاء وال ارمتاء ..ولكنه تقارب وتالحم حول قضايانا ،حول مشكالتنا،
حول رؤيتنا..

النقطة الثالثة :إننا نعيش يف عرص قدره الرسعة والتحول والتعقيد واملصلحية،

هذا العرص حيتم علينا أن نتخذ قرارات ،وأن ننتج برامج ونفعلها ،فنحن يف عرص رسيع

كثريا نصنع قراراته ،وعلينا أن نتعرف إىل قدرنا
ال يمكن مالحقته ،ال سيام ونحن لسنا ً
يف هذا العرص.

ربام  -يف عرص مىض  -كان التحدي ثقايف ،أو رصاع ديانات ،اليوم نحن يف عرص

إنام التحدي هو حتدي الوجود ..إما نوجد وإما ال نوجد ،وليس هذا فقط يف املحيط الثقايف

أو احلضاري أو الديني بل وحتى البيئي ..لذلك فنحن كرجال فكر وأهل علم ،علينا أال
نوغل يف التنظري وهنمل حقيقة التفعيل واالنتقال ..إن النجاح ال يكون بالوصول إليه،
ولكن باالستمرار فيه ،فأرجو يف هذه اللقاءات التي وصلنا إليها أن نستمر عليها ،وأن

تتحول إىل برامج ،وأنا متفائل وإن كان أحيا ًنا التفاؤل ينبغي أن يكون بحذر ،ولكنني
متفائل إننا نسري عىل طريق مبارك ومجيل ،فأهلاً بأي إضافة من اإلضافات ،ومن أي فئة
من الفئات ،ومن أي طائفة من الطوائف.

نرحب بكل اإلضافات اجلميلة التي تصب يف املرشوع ،ويف اهلدف ،وإننا سوف
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تكوما ومل يرتاكم تراكماً  ..ولكن بدأ
نحصل عىل نتائج جيدة ..صحيح أننا يف جمتمع تكوم
ً
كثريا من التكوم ،ويعيد تشكيله عىل نحو شكل مرتا ٍم
الوعي ،وبدأ احلضور الثقايف حيرك ً
متنامي ،وبدأت األصوات الواعية تنطلق ،وكذا الربامج الواعية ،ولكن ذلك حيتاج إىل
تقنية ،وحيتاج إىل استمرارية ،وإىل إرصار منكم أهل الفكر ،أهل الثقافة ،أهل احلوار.

وإين اشكر معايل الشيخ عبد املقصود عىل هذا اجلمع الكريم ،الذي من خالله أثنينا

معرتفني ،وتعارفنا وتعرفنا ،وأشكر له هذا الفضل الكبري يف مجع هذه الوجوه املباركة،

يف مجع هذه األفكار ،ومجع هذه احلوارات ،ومجيل أن نختلف لنصل إىل مراحل أعىل
أيضا لكم
وأعىل يف حوارنا الثقايف ،وأكرر الشكر للشيخ عبد املقصود ،وأكرر الشكر ً

عذرا  ..والسالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته..
وأستميحكم ً

كلمة الدكتورة �أميرة ق�شقري

السالم عليكم ..شكر خاص للرائد واملجدد الشيخ عبد املقصود خوجه..

مساء اخلري للجميع ..

شكر خاص وبصدق ومن القلب لفضيلة الشيخ حسن الصفار ..ال زلت أذكر

إىل اليوم لقاءنا يف احلوار الوطني الثاين يف مكة املكرمة ،وكيف كانت مداخالت الشيخ
مثرية ومستنرية وقادرة عىل إزالة اللبس والضباب والغبار الذي علق بأذهاننا منذ فرته..

ثم كيف كان حديثه مع النساء بشكل خاص حينام استطعنا أن نرسق بعض اللحظات

لتبادل األفكار ع ّلها تزيح الكثري مما علق بأفكارنا من شوائب..

أود أن أعلق عىل نقطتني فقط :ذكرت يف مداخالت األخوة قبيل ومداخلة األستاذة

فريدة فاريس نقطة توسيع القاعدة ،ثم نقطة لقاء النخبة ،ومعظم لقاءاتنا لقاءات نخبة،

وهي غري كافية ولكنها االنطالقة األوىل التي أرى فيها أملاً
كبريا ،وحمرك نحو التغيري،
ً
كيف نتوسع؟ من خالل هذه اللقاءات ،حتى نستطيع أن نبني قاعدة عريضة يلتئم
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فيها شأن الوطن والوحدة الوطنية ،وتزال فيها اخلالف واخلالفات العنرصية والقبلية

واملذهبية والطائفية وغريها..

أعتقد أن التوسع يف هذا يأيت عن طريق املؤسسات  ..ومؤسسات املجتمع املدين

عىل رأسها ،ولكن هنا أؤكد وأعيد التأكيد عىل مؤسستني خمتلفتني ،ومها املؤسسات
التعليمية واملؤسسات الثقافية  ..املؤسسات التعليمية كمثال ،أذكر جامعة امللك فهد

طالبا من خمتلف املذاهب،
للبرتول واملعادن ..كانت كلية البرتول واملعادن ،وكانت تضم ً
وكيف استطاع الطالب يف تلك الفرتة بناء جسور من التفاهم ،وبناء عالقات ،وإزالة
الكثري من اللبس واملشاكل واهلموم التي كانت تعرتض املذهبني السني والشيعي.

إذا استطاعت املؤسسات التعليمية أن تساهم يف الوحدة الوطنية عن طريق إقامة

برامج تبادل زيارات ..ملاذا مل تكن هناك زيارات بني املنطقة الغربية واملنطقة الوسطى،

أيضا ،نحن نستطيع أن نبني التواصل ونزيح
واملنطقة الرشقية بشكل خاص؟ أو املدارس ً

االهتامات من النشء من عمر مبكر..

املؤسسات الثقافية أعتقد أهنا بدأت ختطو خطوة ال بأس هبا ،وهنا أشري إىل األندية

األدبية يف املنطقة الغربية واملنطقة الرشقية واملنطقة الوسطى حيث تستضيف مفكرين

ومثقفني ينتمون إىل مذاهب خمتلفة ،مذهب سني ومذهب شيعي ،واذكر أيضا املجالس
والصوالني األدبية حيث تستضيف من املفكرين واملثقفني ،وهي الطريقة التي توسع
وحترك من القاعدة وتفيدنا بيشء كبري يف التغلب عىل االختالفات املذهبية ،وتقرب بني

أخريا اليشء األساس التمييز الطائفي والتقليل منه عن طريق
الفئات املختلفة ،ويظل
ً
تساوي الفرص جلميع املواطنني ،حتى يشعر اجلميع أهنم حيصلون عىل حقوقهم كاملة،

ثم نستطيع أن نقرب بينهم ،وان هناك املعتدلني من الطرفني يف املذهبني ،وهو يشء

أساس ،وأمتنى أن ال يكون هناك نظرة اهتامم لألقليات.
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كلمة الدكتورة خديجة ال�صبان

شكرا للشيخ عبد املقصود والشيخ الصفار ،تعليقي هنا عىل نقطة التعرف التي
ً

أشار إليها الشيخ عبدال ّله ..بني يدي كتاب للدكتور عمر كامل  ..كتاب األدلة الباهرة
عىل نفي البغضاء بني الصحابة والعرتة الطاهرة ..وهو حماولة للتقريب ،فهذا النوع من
املنتوج الثقايف أراه من أهم وسائل التقريب بني املذهبني ،ألنه مبني عىل أسس فعلاً تزيل
ما علق باألذهان ،سواء ألهل السنة واجلامعة ،أو ألهل الشيعة حول أشياء تزيل الشحناء
والبغضاء بينهم ،وإزالتها من أسباب تذويب الفوارق ،وهو وسيلة مهمة من وسائل

تقوية التعرف.

كملة الدكتورة بديعة ق�شقري
السالم عليكم..

أحب أن أعلق عىل يشء بسيط ،وهو من الواقع ،ألين كنت أقيم يف املنطقة الرشقية

بحكم عميل ومعايشتي للواقع ملدة عرشين سنة.

كنت أعمل يف رشكة ارامكو وكان عندي زمالء عمل ،وصحافة وقلم ،ألين كنت

أعمل يف قسم التدريب خالل فرتة الثامنينيات والتسعينيات.

يف الواقع أريد ان أقول :مل أحلظ ضمن معايشتي وتعاميل مع كل أهل املنطقة إال

سعة األفق والوعي الفكري مل يكن هناك أي إقصاء أو اختالف شعرنا به ،سوى الطقوس
الدينية أحيا ًنا متتد لتصبح بحكم تقاليد الزواج ..وغريه كنت أحلظ رأي الطالبات ومتيزهم

كوهنن أقلية وكوهنن مل ينظرن إ ّيل كإنسانة سنية قادمة من املنطقة الغربية ،كان هناك دائماً

جدا ،كان هناك زميل لنا يف
نظرة متساوية ما عدا يف العمل ،كانت هناك جتربة أحزنتني ً

العمل سمعنا أنه حتول إىل سني وحصل هذا الكالم وكان هناك بعد األحاديث هذه
النقطة كانت ملحوظة يف ذلك الوقت ،ألنه مل يكن هناك حديث يف الصحافة مسموح به
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للمذهب اآلخر

يشء طبيعي األقلية دائماً تشعر بنوع من الشعور باملغايرة ،ولكن هناك شعور

خمتلف دائماً يكون ..وحتى نحن األكثرية خمتلفني ،ورد عىل أحد األخوة الذي قال عن
موضوع العراق لو كانت النظرة خمتلفة ربام كان الوضع يف العراق أعطينا صوره خمتلفة..

ومن خالل معايشتي لكل العراقيني يف كندا من اجلاليات ،أقول :إن لعبة الطائفية هي
لعبة الكبار وليست لعبتنا ،وهي أكرب منا بكثري  ..االشتغال عىل املذاهب وعىل التفريق

والطائفية ..يل صديقه شيعية متزوجة سني ،وهي عراقية األصل ..كثريات أمثاهلن..

أوردت هذه اإلضاءة  ..والسالم.

الدكتورة �أفنان الري�س

أسأل :أين العنرص النسائي بالنسبة ملذهب الشيعة؟ وملاذا ال يكون هناك حوار

بيننا وبينهن؟ وملاذا مل تكن هناك زيارات متبادلة؟.

كلمة الأ�ستاذ توفيق ال�سيف

بسم ال ّله الرمحن الرحيم ..أبدأ بالشكر ملعايل الشيخ عبد املقصود وجلميع األخوة

الذين تفضلوا علينا باحلضور يف هذا املكان العامر إن شاء ال ّله ..

�إجماع النخبة

النخب الوطنية يف كل بلد اجتامعها واتفاقها..

التوافق بني النخبة هو األساس لوحدة كل بلد ،وهو البديل عن التحول إىل الدولة

البوليسية ،إذا مل تكن النخب متفقة فإن الشعب ال يتفق ،وإذا مل يكن الشعب متفقًا فإن

الدولة تكون مضطرة إىل منظمة بوليسية حتاول املحافظة عىل وحدة الوطن بالقانون،
لذلك فإن الطريق األسلم يف كل البلدان  ..الطريق الذي سلكته مجيع الشعوب املتحرضة

هو التوافق بني النخب عىل اخلطوط العامة..
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كيف يعيشون؟ كيف حيلون مشاكلهم؟ كيف يصلون إىل أهدافهم يف املستقبل؟
وما هي اخلطوط احلمراء التي ال يتجاوزها أحد وهي ختص سالمة الوطن؟

توافق النخبة يبدأ بمفهوم أساس ومسألة أساس وجوهرية ،وهو موضوع هذا

التوافق ..أول خطوه للتوافق احلقيقي هي حتديد هذه النقطة..
هل نتوافق ألننا مسلمون؟.

نتوافق ألننا عرب؟

نتوافق لماذا؟

يف حقيقة األمر نتوافق عىل أننا أبناء بلد واحد فقط ..إذا كان بيننا غري مسلم

أال نتوافق معه؟  ..البلدان التي تضم أقليات دينية ،وليست أقليات مذهبية أال يتفق

املواطنون فيها عىل أساس املواطنة؟  ..إذن املواطنة هي النقطة األساس ..املواطنة إذا

أردت ترشحيها ،فسأقول :إهنا االعرتاف املتبادل بني مجيع الناس ،والسيام يف النخبة ،بأن

مصدر عالقتهم هو رشاكة يف الرتاب ..عىل افرتاض أن عدد السعوديني عرشون مليون..

أنا أقول :إن كل سعودي يملك واحد من عرشين مليون حصة يف هذا البلد ..أين ما

كان؛ يف القطيف ..يف جيزان ..يف تبوك أو جدة  ..الرشاكة يف الرتاب الوطني الذي هو
قاعدة الوطن ،وأساسه ،وما فوقه من موارد هو موضوع املواطنة ،هو موضوع احلقوق

املتبادلة والواجبات.

إذا استطعنا كمتعلمني ،كقراء كنخبة ،إذا استطعنا أن نتفق أن املوضوع الرئيس

الذي جيمعنا مع بعضنا هو الرشاكة يف تراب الوطن ،وليس الرشاكة يف الدين كوننا
مسلمني ،وليس الرشاكة يف اللغة ،وليس الرشاكة يف الطبقة االجتامعية والتمتع باخلريات،

الرشاكة يف الرتايض ..أظن أننا إذا استطعنا أن نصل إىل هذه النقطة ،أن نطور هذه النقطة،

عند ذلك لن يكون املذهب مشكلة ،ولن نحتاج أصلاً إىل موضوع التقارب املذهبي.

يف كل البلدان هناك أحزاب خمتلفة ،هل تعقد مؤمترات للتقارب بني األحزاب
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هناك؟ وهناك قوميات خمتلفة ،هل يعقدون مؤمترات للتقارب بني القوميات؟ وهناك
قبائل خمتلفة ،هل يعقدون مؤمترات للتقارب بني القبائل؟

ملاذا نضطر إىل التفكري دائماً بأننا يف حاجه للتنازل وأخذ يشء من طرف ٍ
ثان ،دع

أحدا
هيوديا أو
شيعيا..
سنيا أو
مسيحيا  ..هب أن ً
ً
ً
ً
كل يعبد ربه كيفام شاء ..سواء كان ً
حتول من اإلسالم إىل اليهودية ،هل يفقد جنسيته؟ هل يفقد حقه يف الوطن؟ ال يفقد حقه

يف الوطن وال يفقد جنسيته..

أقول :إن مصدر احلقوق األساس قاعدة العالقة األساس يف هذا البلد هي ملكية

األرض التي نعيش عليها ،إذا استطعت أن حترمني من ملكي وأنا واحد من عرشين
مليون مثلك فأنت تستطيع أن تفرض ع ّ
يل ما تشاء ،لكن طاملا أن هذا ملكي فال تستطيع

وشكرا.
أن حترمني ،وأنا ال استطيع  ..أظن أن هذه املسألة الرئيسة..
ً

الأ�ستاذ م�شعل ال�سديري

السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته  ..أرحب بالشيخ الصفار  ..وأشكر الشيخ عبد

املقصود ،أنا يل كلمه واحدة ،أحب أن أشكر األخ توفيق السيف  ..وأؤيده يف كل كلمة
قاهلا .فاألستاذ الدكتور توفيق السيف قال :إذا حتول إىل اليهودية ال يفقد جنسيته؟ .أنا

أسأل الشيخ الصفار :هل يفقد حياته؟.

الأ�ستاذ عبد المح�سن هالل

تكلمتم عن مساحات احلوار ،ومنكم من تكلم عن املجتمع املدين ،ومنكم من

حتدث عن تكثيف اللقاءات ،ولكن أعتقد هناك نقطه رئيسة ،أنا ال أقول إين فقدت األمل

حوارا يف هذه الليلة بني الشيعة والسنة هل نختلف مع بعض؟.
يف جيلنا ..وإذا فتحنا
ً
األفضل أال نفتح هذا الكالم ،وأن نقبل بعضنا البعض ،وعلينا أن نبحث عن ثقافة ،عن

قرار أو نظام أو قانون يمنع التحريض ..املشكلة يف التحريض..
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أريد أن أسأل :هل الصحافة تقوم بدورها؟ هل توجد جتربة يف الصحف مسائل

تدعو إىل الكراهية بني الطوائف  ..أعتقد صحفنا املطبوعة ال يوجد فيها يشء من هذا،

ربام أحيا ًنا يترسب مقال ،أو تترسب فكرة ،أو أحدهم حياول أن يرسهبا بني السطور ،لكن
رؤساء التحرير لن يسمحوا بتمرير هذا ..لكن االنرتنت مليئة هبؤالء الناس ،بعضهم حتى

ال يتحرج بالترصيح باسمه  ..وهناك شيخ كبري معروف عمل بحث يف خطر الشيعة يف
اململكة العربية السعودية ..املشكلة ال يوجد لدينا نظام حياسب عىل التحريض  ..أمريكا
دولة فيها عنرصية ،ولو مل يكن هناك قانون يف أمريكا ملا نجحوا يف خلق هذا الوئام الذي

يعيشونه  ..ليس كل األمريكان متساحمني مع بعضهم البعض ..وإذا كان هناك أي مرشح

أمريكي رصح بأي ترصيح فيه انتقاص من السود أو اليهود أو االسبانيني سوف يكون

جدا وحيرج ،ونحن نحتاج لنعيش مع بعض لقانون ،جيب أن حياسب كل
هذا أمر معيب ً

معيبا يف حق طائفة  ..وهناك أحيا ًنا باسم الفتوى ،وباسم املقالة يوجد
شخص يقول شي ًئا ً

حتريض ،جيب أن يكون هناك قانون حياسب املحرضني ..

التحريض ضد الطوائف يقسم األمة ..ولألسف التحريض اآلن ضد الطوائف،

والتحريض ضد األشخاص ،وطائفة اللربالية ،يوجد حتريض عليها ،ونناشد املسئولني

أن يكون هناك نظام حياسب عىل التحريض.

الأ�ستاذ عبد الفتاح �أبو مدين ،الكاتب والأديب المعروف

بسم ال ّله الرمحن الرحيم  ..احلمد ل ّله محد الشاكرين  ..والصالة والسالم عىل سيد

األولني واآلخرين ورمحة ال ّله عىل العاملني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه ومن اهتدى

هبدية إىل يوم الدين ،وبعد..

أبدأ بام طرحه أخي األستاذ عبد ال ّله الرشيف ،ما طرحه األستاذ الرشيف ينبغي

أن يكون منطلقًا هلذا التقارب إن صح هذا التعبري ..وهو السبيل الوحيد للتواصل
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الفعال حينام نقدم بعض التنازالت ..والشيخ حممد قال :إن املواطنة انتامء ،وأنا أقول

جدا وعن جتارب ليست قصرية ..والتقصري فيه يرجع
بكل رصاحة :إن انتامءنا ضعيف ً
إىل سلم التعليم األساس  ..وإذا مل نستطيع أن نعالج ذلك ال نستطيع أن نرقى إىل أحسن

من هذا  ..ومن قبل الفتنة الكربى ،كام سامها طه حسني يف كتابه اإلمام عيل وبنوه ..هناك

عليا ويل ال ّله  ..ملاذا
أساسيات إسالمية مثل األذان ،ال نريد أن نختلف فيه ..أشهد أن ًّ
نختلف يف األذان؟  .وملاذا هذا االنشقاق يف البدايات؟.

نرجو من األخوة الشيعة أن يتنازلوا (شوي)  ..أعتقد أنه يف هذا النوع من التقارب

أيضا
يف املنطقة الرشقية والغربية ونستطيع أن نتقلب من الصغرية إىل الكبرية..هناك كتب ً

من خالهلا يمكن أن تزيد من التقارب.

الأ�ستاذ عبد القادر الجراح

بسم ال ّله والصالة والسالم عىل رسول ال ّله ..حقيقة من مراقبتي ملا طرحه األستاذ

توفيق السيف جيب أن نعتقد أننا كلنا نتفق عىل أن يكون هناك تقارب واتفاق ،وأن يكون

حيد من أي حتريض  ..ودورنا هنا كإخوان أن نكون متفقني..
هناك قانون صارم لكي ّ

الأ�ستاذ محمد الطيب

احلقيقة أنا استغرب من كلمة تنازالت يف كلمة األستاذ عبد الفتاح أبو مدين

بدال عن التنازالت جيب أن نعرتف بأخطائنا وخطايانا أولاً  ،وأن نعرتف أن هذه الطائفة
النبيلة هي جزء من هذا الوطن ،ليسوا دخالء عليه ،وال متطفلني ،وهم جزء ال يتجزأ،

وهلم ما عليهم ولنا ما علينا ..القضية قضية حوار ..واحلرص عىل عدم التحريض ..وإذا
كنا حريصني عىل هذا الوطن ووحدته فلنقف ضد هذا التحريض..
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الدكتور عا�صم حمدان

أرحب بالشيخ حسن الصفار ورفاقه الكرام يف هذا اجلزء الغايل من الوطن،

وأشكر الشيخ عبد املقصود خوجه لتكريمه املثقفني والعلامء واملفكرين..

نعم ،أقول إن املواطنة هي األساس عند الشعوب املتقدمة  ..الشعوب املتقدمة

هي التي تكون عندها املواطنة هي األساس ..وأن ما يثار من حساسية بني الطوائف
اإلسالمية ،أن ما بني الكافرين والربوتستانت يف الغرب أكثر بكثري مما هو عند الطوائف

اإلسالمية ..ومع هذا فإهنم يتعايشون يف وئام وسالم ،وهذا راجع إىل الصياغ احلضاري
والفكري املوجود يف الغرب ..وعلينا أن نعرتف أهنم ولو كانوا أعداءنا ألهنم سبقونا

كثريا من معطيات حضارتنا وحولوها إىل قوانني حتمي كل فرد وكل
كثريا وأخذوا ً
ً
شخص ..قضية التحريض ،يؤسفني القول :كيف أسمع من أخ يف الوطن عن شخص
آخر بأنه خنزير  ..يؤسفني القول :إنه كيف واحد ينعتني وأنا أسمعه أننا أحفاد محزة أو

أننا أحفاد خدجية أو أحفاد حممد ،وال يوجد يف التاريخ اإلسالمي أن طائفة عبدت محزة
وال يوجد يف التاريخ اإلسالمي أن طائفة عبدت حممد بن عبد ال ّله ،وال يوجد يف التاريخ

اإلسالمي أن طائفة أخرى عبدت خدجية ..Oوإذا وجد هذا األسلوب حتى يف املنابر
أو بعض املتشددين يف بعض املساجد  ..وإننا يف سبيل وحدة الوطن الكربى ..وأن ال

يكون للتحريض بيننا مكان ،ودمتم..

الأ�ستاذ خالد الح�سيني ال�صحفي المعروف

أحب أن انقل لكم أننا كنا يف جملس األسبوع املايض  ..سألنا أحد األخوة يف مكة

املكرمة أن هناك كارثة ستحل باملجتمع أو عىل املنطقة أو عىل مكة املكرمة ،وعندما سألته

عن هذه الكارثة ..قال يل :إن هناك جمالس شيعية يف مكة وجدة  ..هذه األخالق وهذه
العبارات نستمع إليها دائماً بحكم معارشتنا للحجاج يف مكة املكرمة  ..وجدنا أنه ما
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زال هناك مشكلة كبرية ،فيه مشكله اجتامعية ما زال الناس يتهيبون من احلاج اإليراين..

أريد أن أعرف األسباب  ..هل هي خلقية يف الرتبية؟ هل ما زالت األجيال احلالية تنتقل
إليهم ،هذه األخالق بأن إخواهنم الشيعة لدهيم خمالفات جتعلنا نبتعد عنهم؟ هذا األمر
مهم وعلينا التفكري يف طريقة للقضاء عليه  ..سوى يف املدارس ويف البيت ويف املجتمع

وغريها ..البعض ما زال يتهيب من الشيعة ،وهذه مشاهدة ما زلنا نراها ،وهناك كثري من

االحتياطات يقوم هبا أهل البيوت يف مكة املكرمة خوفًا من الشيعة.

الدكتور عبد اهلل مناع

أرحب بالشيخ حسن ،ومع هذا الرتحيب االعتذار عن التقصري غري املقصود..

وجدت اجلمع يتحدث عن التحريض  ..نعم هنالك حتريض ،والتحريض الذي أفهمه

حتريضا ضد إيران  ..واحلقيقة أنني أدهش ملن يقول إن
حتريضا ضد الشيعة ،وإنام
ليس
ً
ً
لنا عدوين ،مها :إيران وإرسائيل. ..

مقاطعة الشيخ عبد املقصود خوجه :أنا ال أحب أن يكون هناك حتريض ضد

إيران ،التحريض بني إخواننا يف السنة مع الشيعة الذين هم بيننا..

حتريضا ضد إخواننا الشيعة ..ولكن هناك مشاعر ،وهناك
أنا ال أعتقد أن هناك
ً

أيضا سياسية
تردد وقلق حيتاج إىل توضيح أكرب ،وحيتاج إىل إعالم أكثر ،وحيتاج إىل رؤية ً
وطبعا
أفضل ،ولكنني قصدت التحريض السيايس الذي يقوم عىل عداء ضد إيران،
ً

شيعيا يقوم ويتسلسل بني حزب ال ّله ومحاس وسورية
منشؤه إهنم شيعة ،وأن هناك حلفًا
ً
 ..أنا محدت ال ّله أن رحلة الرئيس بوش التحريضية عادت خائبة ،فلم يستطع أن يدفع
باخلليجيني أن يكونوا خملب قط ضد إيران ..أنا أعتقد أن اجلهود جيب أن تبذل يف تلطيف

جدا ومستنريين ولكن
أناسا سنة حمرتمني ً
األجواء ما بني السنة والشيعة  ..وأنا رأيت ً
مع ذلك يقفون يف موضوع الشيعة بعض التوقف ..األمر حيتاج من الطرفني إىل تبادل
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الزيارات ،تبادل األفكار ،وتبادل الطرح ،وتبادل اللقاءات ،نحن يف وطن واحد ،معقول

أن نختلف مع مسلم ألنه شيعي ونقبل بغريه ..هذا ليس منطقًا ..نرجو أن يتكاتف اجلميع
ويف مقدمتهم املثقفني عىل بذل اجلهد املستمر يف تلطيف األجواء ،والتقارب املستمر بني

الشيعة والسنة.

كلمة ف�ضيلة ال�شيخ ح�سين الرا�ضي من علماء الأح�ساء

أعوذ بال ّله من الشيطان الرحيم ..بسم ال ّله الرمحن الرحيم ..واحلمد ل ّله رب

العاملني ..والصالة والسالم عىل حممد وعىل آله الطاهرين وعىل أصحابه املنتجبني..
السالم عليكم أهيا السادة والسيدات ورمحة ال ّله وبركاته..

سببا هلذا االجتامع الطيب
أشكر معايل الشيخ عبد املقصود خوجه الذي كان ً

والوجوه النرية.

ليس لدي كالم كثري عىل ما تقدم من كالم سامحة الشيخ الصفار ،وبقية األخوة

وما أدلو به من آراء متعددة ..وهذه اآلراء املتعددة عالمة الصحوة واالنطالقة املخلصة

إن شاء ال ّله.

أريد أن أعقب عىل بعض اآلراء التي طرحت من قبل بعض األخوة  ..يف حالة

التشاؤم أو االختالف العقدي أو الفقهي الذي سبب املشكلة بني الطائفتني  ..أؤكد عىل

أنه إذا رجعنا إىل املسائل العقدية عند املذاهب األربعة غري الشيعة نرى أن االختالف

بينهم يف مسائل كبرية وأساسية  ..قبل االختالف الفقهي  ..وحينئ ٍذ هذه االختالفات مل

خطرا أو أهنم قد خرجوا من الدين ..كام أن االختالف عند الشيعة أنفسهم وهم
تشكل
ً
طائفة واحدة عندهم من االختالفات العقدية والفقهية اليشء الكثري ..املشكلة األساس

املوجودة لدى اجلميع سنة وشيعة هي اجلهل باإلسالم حقيقة ..أنا ال أوافق الدكتور
توفيق يف حتديده املشكلة يف اجلانب الوطني بشكل مطلق ،ألنه لو أخذنا بذلك ال تنحل
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بقية املشاكل الناشئة من اجلانب العقدي واجلانب الفقهي ..فتنحل بشكل جزئي لكنها

ال تنحل بشكل مطلق ..إذا رجعنا لإلسالم حقيقة بدون تعصب ،ودون انحياز ،نرى أن
املشاكل املوجودة لدينا بني السنة أنفسهم ومع بعضهم ،أو بني الشيعة مع بعضهم ،وبني

السنة والشيعة ،نرى أهنا يمكن أن تنحل ..وأنا أرى أنه يوجد بني الشيعة أنفسهم من
االختالف بمقدار ما هو االختالف بني الشيعة والسنة ،وقد رصح أحد علامئنا يف القرن

اخلامس اهلجري ،وهو الشيخ الطويس :االختالفات الفقهية التي بيننا نحن الشيعة أكثر

ما بيننا وبني أيب حنيفة  ..ويف اجلانب العقدي الكثري ،ربام مخسة وتسعون يف املائة بني
الشيعة يوجد بينها خالف ..أنا اطمئن األخ الذي علق عىل قضية األذان املوجود لدهيم

أيضا بني
أيضا خمتلف بني الشيعة والسنة ،وكذلك األذان خمتلف فيه ً
 ..حتى إنه األذان ً
عليا ويل ال ّله
الشيعة أنفسهم  ..وعدد من املراجع اآلن املوجودين لدينا ال يستعملون أن ً

 ..ومنهم السيد فضل ال ّله يف لبنان ،وأحد املراجع يف قم ..وهم ال يرون أن هذه جزئية

من جزيئات الدين  ..وأكثر من ذلك الشيخ الصدوق أحد علامء القرن الرابع اهلجري
يقول :هذه قد أضيفت عىل األذان وضعها الغالة ..حينئ ٍذ علينا إذا رجعنا إىل اإلسالم
حقيقة نرى االتفاق بني السنة والشيعة املساحة واسعة أكثر من االختالف بينهم ،ونحن
متفائلون مع االختالفات وتعدد اآلراء ،ونحن متفائلون أن نصل إىل مرحلة املقدمة.

ال�شيخ ح�سن بن مو�سى ال�صفار

جلسة مفيدة واحلمد ل ّله ..كان فيها ثراء فكري ،ونستفيد  -إن شاء ال ّله  -مما طرح

من آراء.

وددت يف اخلتام اإلشارة إىل أين كنت متفائلاً إىل حد كبري يف احلوار الوطني،

وباللقاءات التي حصلت هنا وهناك ،لكنني يف السنة املاضية شعرت بنوع من اإلحباط.
بعد األحداث التي حدثت يف العراق شعرت مما سمعته وكأننا نكاد نكون رجعنا
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إىل املربع األول ..بدأت أسمع ما عرب عنه األستاذ مجال بالتحريض املنطلق من خطب

مجعة ،ومن كتابات يف االنرتنت ،وحتى بعض الصحف فيها حتريض كثري ،وممن كنت

أعرف من األخوة الذين كنت أراهن عىل وعيهم ودورهم الوطني شعرت أن هناك

اهتزازا يف املوقف ،أو يف القناعة بعد أحداث العراق.
ً

احلمد ل ّله تغريت احلالة يف العراق ،وتغريت احلالة يف املنطقة كلها ،ولكن كل هذا

ال يطمئن أن تكون أوضاعنا ره ًنا بالتغريات واألحداث السياسية.

أذكر السنة املاضية يف مثل هذا الوقت كنا يف جملس يف الرياض ،وكانت فيه نخبة

أيضا من أبناء الوطن ،من ذوي الرأي من خمتلف املواقع ،وكانت األسئلة توجه لنا كأننا
ً

مسؤولون عراقيون.

ملاذا حترق مساجد السنة يف العراق؟

ملاذا يقتل أهل السنة يف العراق؟

نطمن الناس أن الشيعة مؤمتنون؟
كيف ّ
البلد؟

قلت هلم :أريد أن أتساءل كمواطن من الشيعة :نحن مواطنون أم رهائن يف

هل الشيعة يف اململكة رهائن بحيث إذا حصل أي اعتداء من شيعي عىل سني نحن

ندفع الثمن ،وندفع الرضيبة؟

أقول :هذا يوضح كيف أن الوعي الوطني ما زال يف مساحة واسعة حيتاج إىل

تثبيت وترسيخ.

ال نريد أن تكون وحدتنا معلقة بمجريات أخرى ،ماذا لو حصل رصاع بني أمريكا

وإيران؟ ماذا لو حدثت مشاكل يف لبنان؟ ويف العراق؟ ملاذا يتأثر وضعنا الداخيل؟

لقد سمعت من بعض األخوة يف جدة خالل اليومني املاضيني بعض اهلواجس،

أشار هلا بعض األخوة وصورحت هبا.
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قالوا :إننا نريد أن نتعاون ،لكننا فوجئنا أن هناك جمالس تعقد للشيعة يف جدة،

ً
شيعيا،
نشاطا
شيعيا ،وأن هناك
تبشريا
وبعضها يف مكة ،وهذا خييف املواطنني بأن هناك
ً
ً
ً

كالما هبذا االجتاه من أكثر من واحد ،ما هذا؟ جمموعة من املواطنني الشيعة
وسمعت ً
أصلهم من املدينة وجدة ،أو من املنطقة الرشقية ،هلم جمالسهم يف مناسباهتم الدينية ،ملاذا

توضع عالمة استفهام عىل ممارسات يامرسها مواطن حسب مذهبه؟

هل يستكثر عليهم وهم يف جزء من وطنهم أن يامرسوا نشاطهم فيام بينهم؟

صحيحا ،وحتى الكالم عن تبشري ،وأن هناك أبناء من السنة تأثروا
هذا ليس
ً

بالشيعة وأصبحوا شيعة ،وأن هناك أبناء من الشيعة تأثروا بالسنة وأصبحوا سنة.
سنة؟

كثريا من الشيعة أصحبوا
كثريا من السنة أصبحوا شيعة؟ أو ً
ماذا يزعجنا لو أن ً
ما الضري يف ذلك؟

إال أننا نرفض وندين االشتغال بالتبشري املذهبي ،فالتبشري املذهبي أمر مرفوض،

ونعني به أن يكون كعمل نحرتف وهنتم به ،لكن لو حصلت حاالت فردية بسبب قناعات

هنا وهناك هذه ليست مشكلة.

حصلت يف البالد العربية واإلسالمية أحزاب ،هناك احلزب الشيوعي يف العراق،

واحلزب الشيوعي يف لبنان ،واحلزب الشيوعي يف مرص ،واحلزب الشيوعي يف السعودية،

هذا يعني أن القناعات واألفكار ال يستطيع أحد أن يقف أمامها.

النقطة الثانية التي أريد أن أثريها أمام األخوة األعزاء :نحن اآلن ول ّله احلمد

قياسا إىل ما سبق ،يف املايض كان احلديث عن حقوق
نعيش شي ًئا من االنفتاح السيايس ً
اإلنسان أمر خطري ،ولكن اآلن هناك مؤسسات رسمية معرتف هبا تنشغل أو تتحدث أو

تتحرك يف جمال حقوق اإلنسان ،يف املايض مل يكن ممك ًنا أن تنتقد الصحافة أي جهاز من
أجهزة الدولة ،خاصة املواقع ذات الشخصيات اخلاصة ،اليوم صار هناك نقد لكثري من
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أجهزة الدولة ،ولكثري من املؤسسات.

أهيا األخوة :إن التمييز الطائفي يف البلد مشكله قائمة ،وهو يامرس من قبل

بعض املوظفني ،وبعض األجهزة واجلهات ،اليوم كان عندي جمموعه من أهل املدينة
املنورة ،جاؤوا يتحدثون حول ما يعانونه ،عندهم معاناة يف دفن موتاهم ،ال يستطيعون
الدخول بجنازة املتوىف من الشيعة إىل املسجد النبوي الرشيف ..وحتى إن عائلة املشاهدة

املعروفني ،هؤالء كانوا يدخلون جنائزهم ،بسبب عالقتهم اخلاصة حصلوا عىل نوع من

االستثناء ،ولكن يف آخر حادثة قبل أسبوعني منعوهم من ذلك ،قالوا هلم :أنتم شيعة
وال جيوز أن تدخل جنازة الشيعي إىل املسجد النبوي الرشيف ،أما بقية الشيعة النخاولة

املوجودين يف املدينة فهم يعيشون هذه احلالة وال يستطيعون مطلقًا.

أيضا يف املنطقة الرشقية ،هناك شيعة يقيمون يف الدمام،
هذه األشياء حتصل عندنا ً

وعدد سكان الدمام عرشون يف املائة من الشيعة ،إهنم يعانون من مشكلة دفن موتاهم،
أرضا يصريوها بعد
ال يستطيعون دفنهم يف املقربة العامة يف الدمام ،حاولوا أن يشرتوا ً
ذلك مقربة لدفن موتاهم ،لكن مل يستطيعوا إىل اآلن ،ونفس الكالم قيل هلم :أنتم شيعة
ادفنوا يف منطقتكم ..هنا منطقة سنة ،هل بدأنا يف منطقة فرز جغرايف بني السنة والشيعة،

هذه مشاكل موجودة عىل مستوى الوظائف ،وعىل مستوى املواقع اإلدارية ،هناك معاناة

حقيقية.

القيادة العليا يف الدولة تتحدث باجتاه العدل ،وحقوق املواطنة ،ونحن نعتقد أن

القيادة تريد هذا اليشء ،ولكن القيادة حتتاج إىل قول من النخبة ،ومن املواطنني ،حتى

يكون هناك وضع حد هلذه املامرسات التي متارسها بعض اجلهات.

نحن نحتاج إىل أن يكون هناك نشاط وحركة ،وحديث رصيح :ملاذا ال نتحدث

عن املشكل الطائفي بكل رصاحة؟ إهنا مشكلة موجودة.

سبق أن حتدثنا عن العنف األرسي ،وعن التحرش اجلنيس ،لقد بدأنا نتحدث،
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كان يف املايض عيب ،وكنا يف املايض ال نستطيع أن نتحدث عن أشياء كثرية ،لكن اليوم
نستطيع التحدث عن كل يشء ،أنا أعتقد أن النخبة بإمكاهنا أن تكرس هذا احلاجز ،وأن

أيضا ستكون
تتحدث عن هذا املوضوع ،وأعتقد أن القيادة السياسية يف الوطن هي ً

مرتاحة هلذا التوجه ،وهي غري راضية يف أعامقها عام جيري ،ولكنها يف حاجة إىل عون من
النخبة واملواطنني للوقوف أمام هذه املامرسات.

ما كنت أحب أن أختم اجللسة هبذا احلديث الساخن ،ولكن أعتقد أن املوجودين

هم نخبة من قادة الرأي ،وهم نخبة متنورة وواعية ،ويتأملون ملثل هذه األمور ،وأنا ال
أحتدث بصفتي من طائفة أو مذهب ،وال ّله لو كان هذا حيدث لطائفة أخرى حلملنا هذا

اهلم ،وهذا األمل.

كثريا
ال أريد أن أحتدث برصاحة ووضوح عن سؤال األخ الكريم ،ولكنني تأملت ً

عندما قرأت قبل شهور أن مسيحيني يف إحدى القرى يف مرص كانوا يستمعون واإلمام

حرض يف خطبة اجلمعة ضدهم ،إهنم يريدون بناء كنيسة ،فهجم عليهم املسلمون

كثريا ،وحتدثت يف املسجد عن هذا املوضوع.
وأحرقت ،تأملت ً

إننا لسنا مكتميل اإلنسانية إن مل نتأمل إلنسان يظلم فيام بيننا ،ويف أمتنا ،ويف وطننا

اإلسالمي العريب الكبري ،هل ألنه مسيحي نتغاىض عن الظلم الذي يصيبه؟

اإلنسان املسلم مسئول أمام ال ّله أن ينرص املظلوم من أي جيل ،ومن أي مذهب،

وأمام أي اجتاه ،وأن يقف أمام الظامل ،إن كان أباه أو أخاه أو أرسته ،وكلكم تعرفون
مظلوما )...إذا كان ظاملًا برده عن ظلمه.
احلديث الرشيف( :انرص أخاك ظاملًا أو
ً

اإلمام أمري املؤمنني عيل Eكان يتحدث يف خطبة له عام حصل يف بعض نواحي
َ
الر ُج َل ِم ْن ُه ْم كَ انَ َي ْد ُخ ُل َعلىَ المْ َ ْر َأ ِة المُْ ْس ِل َم ِة َو الأُْ ْخ َرى
دولته ،يقولَ :
«و َلق َْد َب َلغَ نِي أ َّن َّ
ات ِم ْن َب ْع ِد َه َذا
المُْ َعا ِه َد ِة ف ََي ْن َتز ُِع ِح ْج َل َها َو ُق ُل َب َها َو قَلاَ ئِ َد َها َو ُر ُع َث َها َ ...ف َل ْو َأ َّن ْام َر ًأ ُم ْس ِلماً َم َ
وما َبلْ كَ انَ بِ ِه ِع ْن ِدي َج ِد ًيرا» ،كل أذى حيلق باملعاهدة واملسلمة سواء.
َأ َسفًا َما كَ انَ بِ ِه َم ُل ً
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مجيعا ..وقد غمرمتونا بفضلكم ،ودائماً حينام نأيت
أكرر شكري ملعايل الشيخ ولكم ً

إىل هذا اجلزء الغايل من الوطن ،نلتقي هبذا اجليل من الرواد يف جماالت عملهم الفكرية

واإلعالمية والثقافية ،وتغمروننا بفضلكم وإحسانكم..
والسالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته..

كلمة الختام
كلمة ال�شيخ عبد المق�صود محمد �سعيد خوجه
شيخنا اجلليل الصفار وصحبه الكرام :سعدنا هبذا اللقاء ،وسعدنا هبذا الطرح

املتبادل وسعدنا بتعليقكم عليه ..ويل كلمة أقول :إن هذه االجتامعات هي دؤابة اللحمة
بني جناحي هذا الوطن  ..إن هذه االجتامعات أن تتبلور كعمل ،إذا مل تتبلور األفكار،
وإذا مل تتبلور األطروحات لتصبح واضحة بني أي طرفني فيهم قدوه لتقرب وجهات
النظر ،ولردم هذه الفجوة هذه اللقاءات جيب أن يتسع هلا صدر الطرفني  ..طرح عىل

طرح  ..أحب استخدم املثل املكي :كثرة الدق تفك اللحام  ..هذه االجتامعات طرقها
يف نظري هو بدء ردم الفجوة  ..ال يمكن ملجالس كهذه إال وهلا ثامرها الناضجة  ..هذه

ألول مرة أخالفكم الرأي أن نستمع وأن نتواصل  ..ودعوين أقوهلا رصاحة  ..سعيت
إليكم وهذا من حقكم  ..وسعيتم إلينا وهذا من حقنا عليكم  ..إذا مل نعرف بعضنا
البعض فكيف نتسامح مع بعضنا البعض  ..كيف نحس بأذى إذا كان هناك أذى لنزيلة
 ..ال بد من تواصلنا  ..وأعلمكم يف هذا اجلمع املثقف املستنري من رجال الفكر واألدب

والثقافة والفضل ..وقد وجهت لنخبة من األساتذة واملعنيني لنسعى إليكم ،ووضعت

مفتوحا
التاريخ لبعض شهر من اآلن حتى أقرب لئال تكون هناك أعذار ،وتركت الباب
ً
ألي رأي وأي طرح ،وأعلنها واضحة أننا لسنا يف موقف منارصة ،وال موقف مدافعة،

وال موقف حماسبة ..ولكن يف موقف املقاربة واملحارضة لنخدم بعضنا البعض ،ولنكون
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لبعضنا البعض ،فنرحل إليكم وترحلون إلينا ،لنلقى بعضنا البعض ،نالقح األفكار

واالستامع إىل بعضنا  ..هذه األطروحات ال بد أن تنتج عنها ما يسمى ورقة عمل ..هناك
جزء يتحمله أبناء الوطن ..هناك جزء تتحمله القيادة ..وبارشت إليهم القيادة تسعى إىل

ردم الفجوة وتعلنها رصحية ..ونتمنى أن يكون هناك دعم من مجيع األطراف  ..نسأل
مجيعا  ..وأن جيمعنا إىل طريق السداد
ال ّله أن يمدنا بالعون وأن جيري عىل أيديكم اخلري ً
وشكرا جلمعكم الكريم الستجابتكم هلذه الدعوة..
إىل ما فيه اخلري هلذا الوطن..
ً
والسالم عليكم ورمحة ال ّله.

كلمة سماحة الشيخ حسن موسى الصفار يف تكرمي الشيخ
(((
حممد احلبيب ابن اخلوجة يف االثنينية

أهيا السيدات والسادة السالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته

رب العاملني،
أعوذ بال ّله من الشيطان الرجيم ،بسم ال ّله الرمحن الرحيم ،احلمد ل ّله ِّ

والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله الطاهرين وصحبه

الطيبني ،ومن تبعهم بإحسان إىل قيام يوم الدين.

يف هذا احلفل البهيج الذي يضم نخبة من رجاالت املجتمع ،وذوي الرأي والعلم

والفضل ،الذي ينعقد لتكريم عامل من علامء األمة الذين أبلوا بال ًء حسنًا يف الدفاع عن

قيم اإلسالم ،وتبيني معامله وأحكامه ،ورعاية مصالح األمة.

بداية ال يسعني إال التقدم بوافر الشكر واالمتنان ،ملؤسس هذه االثنينية ،معايل

الشيخ عبد املقصود خوجه ،هذا الرجل الذي طوق األعناق بفضله وكرمه ،واهتاممه

بتكريم العلامء والفضالء وأصحاب الرأي ،واملؤثرين يف ساحة األمة ،فجزاه ال ّله خري
((( ألقيت الكلمة في اثنينية عبدالمقصود خوجة بجدة بتاريخ  19محرم 1429ﻫ الموافق  28يناير
2008م.
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اجلزاء ،وأمد يف عمره ومتعه بالصحة والعافية.

يف احلديث عن فارس هذه االثنينية ،معايل الدكتور الشيخ حممد احلبيب ابن اخلوجه

«حفظه ال ّله» أود الرتكيز عىل نقطتني:

األوىل :ترتبط بتكوين فكر وهنج هذا الشيخ اجلليل.

الثانية :تتعلق بمجمع الفقه اإلسالمي ،هذا الرصح الشامخ الذي كان للشيخ دور

أساس يف إشادته وإقامته ،من خالل مثابرته ،وعمله الدؤوب.

النقطة الأولى :المدر�سة المقا�صدية

من أجل أن نتعرف أكثر إىل شخصية شيخنا اجلليل الذي نجتمع هذه الليلة يف رحاب

تكريمه ،واإلشادة بجهاده ودوره ،ينبغي أن نعود إىل املدرسة التي نشأ يف أحضاهنا وهنل
منها ،إهنا املدرسة املقاصدية.

تتلمذ شيخنا عىل رجل من أبرز رجاالت هذه املدرسة وروادها يف هذا العرص،

وهو اإلمام الشيخ حممد الطاهر بن عاشور «رمحه ال ّله» ،هذا الفقيه األصويل املفرس ،الذي

اهتم أيام اهتامم هبذا املوضوع الكبري اخلطري (مقاصد الرشيعة) الذي يعني :أن ننظر إىل

أحكام الدين ،ومسائل الرشع الرشيف ،من خالل إدراك األهداف العظيمة والكبرية
التي أراد الدين حتقيقها يف املجتمع اإلسالمي واإلنساين ،يف مقابل مدرسة أخرى ،دأبت

عىل االهتامم بفروع املسائل الفقهية ،وتناوهلا يف بعض األحيان ،وكأهنا مقطوعة عن
استهدافاهتا اإلسالمية الكربى.

املدرسة املقصادية تذكر األمة ،وتذكر الفقهاء وطالب العلوم الدينية بأن لإلسالم

أهدا ًفا ،وأن له رسالة ،وأن أحكامه وترشيعاته ختدم تلك الرسالة واألهداف ،وكام روي
عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eأنه قال« :إِ َّن لِلإْ ِ ْسلاَ ِم َغا َي ًة َفا ْنت َُهوا إِلىَ َغا َيتِ ِه»(((،
((( نهج البالغة .خطبة  ،176وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة.
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والقرآن الكريم حينام يتحدث عن كثري من األحكام ،فإنه يردف ذكرها بذكر أهدافها
وغاياهتا ،وهكذا ما ورد يف النصوص الدينية األخرى ،لكن النظرة التجزيئية السطحية

التي ابتعدت عن دراسة مقاصد الرشيعة ،غفلت عن هذا املوضوع ،ومن املثري للتأمل أن
املدرسة املقاصدية انبثقت وتبلورت يف املغرب ،فكانت هذه اإلرث املهم الذي أودعته

وأبقته لنا األندلس الضائعة ،وكأهنا ـ كام قال أحد الباحثني ـ مصدا ًقا للحديث الرشيف
الوارد عن رسول ال ّله Aحيث قال« :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ،صدقة
جارية ،وولد صالح يدعو له ،وعلم ينتفع به»((( ،وقد تركت األندلس لنا هذه األشياء

الثالثة ،ومن أبرز ما تركته لنا (علم املقاصد) ،الذي كان من أبرز رواده اإلمام الشاطبي

رمحة ال ّله عليه (تويف  790ﻫ) ،وكتابه املوافقات ،هذا الكتاب الذي كان الكتاب التأسييس

لعلم املقاصد ،وجاء بعده اإلمام حممد الطاهر بن عاشور يف كتابه مقاصد الرشيعة ،ويف
نفس الوقت عالل الفايس «رمحه ال ّله» لكي جيددا طرح هذا العلم ،ويعمقانه يف األمة.

هذه املدرسة مل تأخذ مداها باملستوى املطلوب يف املرشق العريب اإلسالمي ،ونحن

نشعر اآلن باحلاجة إىل التأكيد عىل أمهية هذه املدرسة ،نحن بحاجة إىل تطوير علم مقاصد
الرشيعة ،املقاصد اخلمسة ،أو الرضورات اخلمس حتتاج إىل تفريع وتفصيل وتطوير،

وربام إضافة مقاصد أخرى من وحي احلاجات ،التحديات القائمة التي تعيشها األمة

واإلنسانية ،نحن بحاجة إىل تطوير علم مقاصد الرشيعة ،وبحاجة إىل تدريسه ألبنائنا،

بدل أن يستغرق أبناؤنا يف مناهج تدريس الدين يف دراسة تفاصيل األحكام الفقهية،

نحن بحاجة إىل تذكري أبنائنا بمقاصد الرشيعة الكربى ،ولعل ذلك يكون خري صيانة
ومحاية هلم من أن خيدعوا ،أو يضللوا باالنجراف واالنزالق يف املهاوي التي وقع فيها

بعض أبنائنا ،حتت عنوان االستجابة هلذا النص ،أو هلذا احلكم أو ذاك ،ونحن بحاجة إىل
دراسة فكر علامء هذا العلم ،أعني (مقاصد الرشيعة).

((( جامع أحاديث الشيعة .ج ،14ص ،28حديث.1932
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النقطة الثانية :مجمع الفقه الإ�سالمي

جممع الفقه اإلسالمي هذا الرصح الشامخ الذي يمثل آلية عملية للوحدة التي

تنشدها األمة ،كل املسلمني واحلمد ل ّله يتطلعون إىل وحدة هذه األمة ،ويتحدثون عن
رضورهتا ،لكن طرح شعار الوحدة ،والتطلع إىل الوحدة ،ال حيققها ما مل تكن هناك آليات

تساعد عىل حتقيقها عمل ًيا يف حياة األمة.

جممع الفقه اإلسالمي وأمثاله هي اآلليات العملية التي بإمكاهنا أن تساعد األمة

عىل حتقيق هذا التطلع العظيم ،من ناحية أخرى فإن جممع الفقه اإلسالمي حيث جيمع
علامء ،وفقهاء من خمتلف املذاهب واالجتاهات والبلدان ليتيح أمامهم الفرصة ليتعرفوا

بعضا ،وكام قال أحد العلامء :املسلمون إذا تعارفوا تآلفوا ،التباعد بينهم هو
إىل بعضهم ً
الذي يعطي الفرصة للتشويه ،ولسوء الظن ،ولإلعالم املغرض فيام بينهم ،لكنهم إذا ما
كثريا
التقوا وتعرفوا إىل بعضهم بعضصا عن قرب وتداولوا الرأي ،فإن ذلك يساعدهم ً

عىل التقارب ،وعىل إنجاز الوحدة بينهم ،وإذا احتد العلامء وتقاربوا فهي اخلطوة األساس

يف وحدة األمة وتقارهبا.

ويشء أخري أحب أن أشري إليه؛ وهو أن جممع الفقه اإلسالمي هيتم بدراسة النوازل،

والتحديات اجلديدة ،واملسائل التي حتيط باألمة يف هذا العرص ،وبالتايل تنشغل األمة،

وينشغل علامؤها بقضايا عرصهم ،وبالء األمة يف التفرق واالختالف إنام جاء من

االنشغال باملاضني ،وانشغاهلم بأحداث التاريخ املايض وجلاجته ،هذا االنشغال هو
الذي سبب الكثري من النزاعات واخلالفات.

حينام ينشغل العلامء بعرصهم وهبمومهم احلارضة يكونون قد سامهوا يف االجتاه

الصحيح ،وجتاوزوا أسباب الفرقة واالختالف ،ال مشكلة أن تتنوع وتتعدد اآلراء ،أو

أن ختتلف يف تقويم أحداث تارخيية سابقة ،أو رجاالت من رجاالت األمة السابقني من

سلفها ،مع حفظ االحرتام ،وعدم اإلساءة فيام بينهم ،فهذا أمر ال إشكال فيه ،لكن ال

أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع 10

787

ينبغي لنا أن ننشغل بذلك عن واقعنا املعارص ،وأن نرتك التحديات واملشاكل ،واهلموم

يف ساحتنا ،وهنرب عنها إىل املايض ،جممع الفقه اإلسالمي يعالج هذه املشكلة العالج
الصحيح ،ألنه يف األساس متجه ملعاجلة املشكالت احلارضة.

يف اخلتام ،لقد قرأت عد ًدا من أبحاث شيخنا اجلليل الذي نحتفي هذه الليلة

بتكريمه ،ورأيت أثر مدرسته املقاصدية عىل بحوثه ،وعىل تناوله للموضوعات ،كام

تابعت سريته ،وعالقته بعلامء املسلمني من خمتلف املذاهب ،وترشفت بحضور بعض
مؤمترات التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف طهران حتت رئاسته ،وكذلك جلسات
اجلمعية العمومية حتت رئاسة فضيلته ،ورأيت يف سعة صدره وأخالقه وفضله ما جيسد

مقصدً ا من مقاصد الرشيعة ،وهو احلفاظ عىل وحدة األمة ،ال شك أنه مقصد من أهم
املقاصد ،يتميز شيخنا اجلليل يف عالقاته ،ويف ترفعه عن االنشغال باخلالفات اجلانبية،
ودعوته ملن حوله من العلامء ،وجلامهري األمة أن يرتفعوا عنها ،وأن يعاجلوها بروح علمية

موضوعية دون استغراق ،ودون إساءة ،ودون أن ينشغلوا هبا عن واقع عرصهم.

إنه نموذج لعامل الدين الواعي ملقاصد دينه ،والواعي للتحديات التي حتيط بأمته،

واجلاد املثابر يف محل هذه املسؤولية واألمانة ،جزاه ال ّله خري اجلزاء ونفعنا بعلومه وجعله

ذخرا هلذه األمة ،وهلذا الدين فيام يعتزم القيام به من مشاريع علمية واسعة.
ً

أشكر ملعايل الشيخ عبداملقصود خوجة ترشيفي هبذه املشاركة ،وأشكر لكم

إصغاءكم ،واحلمد ل ّله رب العاملني وصل ال ّله عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
والسالم عليكم ورمحة ال ّله وبركاته.

املرأة وحتديات الواقع االجتماعي

(((

أكد سامحة الشيخ حسن الصفار أن املرأة باستطاعتها أن تعمل الكثري يف جمال التغيري

عىل مستوى املجتمع ،بام هلا من دور فعال عىل مستوى األرسة ،وملا متتلكه من إمكانات
عالية عىل مستوى األمومة أو الرشاكة الزوجية ،وقال :إننا عىل موعد مع عطاء املرأة،

التي عليها أن توفق بني أن تقوم بدورها العائيل ودورها االجتامعي.

جاء ذلك ضمن حمارضة بعنوان (املرأة وحتديات الواقع االجتامعي) ألقاها عىل

األخوات يف حسينية احلجة بالقطيف يوم اجلمعة 1429/2/7ﻫ.

مستنريا بنور اآلية الكريمةَ { :و َما
هذا وقد بدأ سامحة الشيخ حديثه حول التغيري
ً
ُ ْ ََُْ َ َ
َ َ َ ُ
ت َأي ْ
يبة فَب َما َك َس َب ْ
كم ّمِن ُّم ِص َ
ري}[سورة الشورى ،اآلية.]30 :
ث
ك
ن
ع
و
ف
ع
ي
و
م
ِيك
د
أصاب
ِ
ٍ
ِ
ٍ

يتصور كثري من الناس أن الواقع الذي يعيشونه مفروض عليهم وأنه ال مناص

هلم منه ،بينام تؤكد ثقافة القرآن عىل أن الواقع الذي يعيشه اإلنسان إنام هو من صنعه،

صحيحا ،أو مؤ ًملا سي ًئا ،ذلك
ً
وهو الذي يتحمل مسؤوليته ،سوا ًء كان هذا الواقع سليماً
ألن ال ّله سبحانه وتعاىل أعطى اإلنسان يف هذه احلياة اإلرادة والعقل ،فهو يفكر وخيتار،
((( ألقيت المحاضرة في حسينية الحجة بالقطيف بتاريخ  7صفر 1429ﻫ.
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والواقع االجتامعي الذي يعيشه إنام هو من صنعه ومن كسبه ،ولذلك يقول تعاىل:
َ

َ

َ

َ

َ َ َ ْ ْ
ُ ْ
َ َ َ َ ُ ّ ُّ َ
أي يشء يتأمل منه اإلنسان يف واقعه
{وما أصابكم مِن م ِصيب ٍة فبِما كسبت أيدِيكم}ّ ،

ألي واقع
االجتامعي العام فإنام هو ناتج عن اختيار هذا املجتمع وعن سريته ،ويمكن ّ

َّ
اجتامعي أن يتغري أو يتبدل إذا أراد اإلنسان ذلك وسعى من أجله ،يقول ال ّله تعاىل{ :إِن
َهّ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ ىَّ ُ َ ّ ُ ْ َ ْ ُ
يوا َما بِأنف ِس ِه ْم}[سورة الرعد،اآلية ،]11 :فإذا غريوا ما بأنفسهم
الل ال يغ رِي ما بِقو ٍم حت يغ رِ

وأصبحت لدهيم إرادة التغيري وامتلكوا مقوماته ،فإن ال ّله يغري الواقع الذي يعيشونه،

ونحن اآلن نعيش واق ًعا اجتامع ًّيا فيه الكثري من نقاط الضعف ،والثغرات ،وفيه الكثري مما
نتأمل منه وال نرتضيه ،فإذا قلنا بأنه واقع مفروض علينا ،فإننا نفينا املسؤولية عن أنفسنا،

وهتربنا من حتمل مسؤولية تغيري هذا الواقع ،أما إذا اعتقدنا ـ كام يقرر القرآن الكريم ـ

بأن هذا الواقع ناتج عن عملنا وتوجهنا وكسبنا فإن ذلك يعني أننا نتحمل مسؤولية هذا
الواقع ،وأنه يمكننا التفكري يف تغيريه إىل األحسن ،وذلك ألن الواقع االجتامعي يصنعه

كل أبناء املجتمع ورشائحه ،واملرأة هي نصف املجتمع ،بل هي النصف املؤثر فيه ،فكل

أفراد املجتمع يتخرجون من أحضاهنا ،فهي إ ًذا صاحبة التأثري الكبري عليهم ،وبالتايل

فإهنا رشيكة يف صنع هذا الواقع املعيش ،وبإمكاهنا أن تؤثر يف تغيريه.

المجتمع والتحديات المعا�صرة

ٍ
ثالث منها:
ثم تطرق سامحة الشيخ إىل التحديات التي تواجه املجتمع ،وأشار إىل

التحدي الأول :التحدي القيمي وال�سلوكي

كبريا أمام املجتمع ،كان
فسلوك الناس ومدى التزامهم بالقيم أصبح يشكل حتد ًّيا ً

جمتمعنا إىل وقت قريب يوصف بأنه جمتمع حمافظ ،ومستقر ،وفيه مراعاة لألخالق
والقيم ،لكننا اليوم رصنا نعيش وض ًعا يثري الكثري من القلق ،فالقيم األخالقية أصبح

تأثريها حمدو ًدا ،لقد بدأت تتكون من أبنائنا وناشئتنا جماميع متمردة عىل القيم واألخالق
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أيضا ال يصح أن
كثريا ،لكننا ً
مما هدد أمن املجتمع ،وبدد استقراره ،ال نريد أن نتشاءم ً
نصبح كالنعامة التي تدفن رأسها يف الرمال ،وأن نستهني بالواقع الذي نعيشه ،هناك أمور
لو تأملناها ،أو مجعنا أشتات املعلومات عنها التضح لنا مدى القلق الذي جيب أن نعيشه

من واقعنا االجتامعي ،بدأت حاالت العنف وممارسته تتسلل ملجتمعنا ،كانت يف املايض
متر فرتة قد تصل إىل سنة وال متر بالقطيف حالة قتل واحدة ،أما اليوم ففي السجن ثالثون

شخصا متهمون بحالة قتل عمد يستحقون القصاص ،كل ذلك بسبب ممارسة العنف
ً
إىل حد إزهاق النفس املحرتمة ،أما العنف الذي يؤدي إىل اجلراحات فهو أكثر من ذلك

بكثري ،لقد أصبح شائ ًعا بني الناس استعامل العنف والسالح ،واستعامل اآلالت احلادة،

باألخص بني الشباب ،بل إننا اليوم نواجه عن ًفا بش ًعا هو العنف األرسي ،والصحف

ووسائل اإلعالم تنرش عن بعض حوادثه ،كاحلادثة التي تتحدث عنها اليوم وسائل
اإلعالم ،عن رجل يف منطقة مكة ،قام بتقييد ابنته ذات الثامن سنوات بسالسل احلديد

لشهور عدة ،حتى تأثرت قدماها ويداها من ذلك ،وتم إنقاذها بعد إن وصل اخلرب إىل
أيضا عن ذلك األب الذي حلق شعر ابنته وحاجبيها ،ألن
مسامع الدولة ،ولعلكم قرأتم ً

نتائجها يف االمتحانات مل تعجبه!! ،وهي يف الثامنة عرشة من عمرها.

أيضا انتشار حاالت الرسقة ،سواء رسقة البيوت أو املحالت ،أو حتى حقائب النساء
ً

وجواالهتن وهن يرسن يف الشارع ،أو يف األسواق ،واألخطر من ذلك انتشار املخدرات،

ذكورا وإنا ًثا ،وتعلمون أن إدمان املخدرات هو
ورسياهنا يف رشائح من شباب جمتمعنا
ً
بوابة ملختلف اجلرائم وأفظعها ،فإن من يدمن عىل املخدرات مستعد لبيع رشفه وعرضه

فضلاً عن دينه ،ال يردعه عن ذلك رادع.

هذه بعض مظاهر االنحالل السلوكي والقيمي يف املجتمع ،ويوجد غريها الكثري،

كعقوق الوالدين الذي بدأنا نسمع عنه حوادث تؤمل اإلنسان ،بل تقطع القلب.

صحيح أن لدينا مشاهد للتدين كام حيدث يف عاشوراء واملناسبات الدينية األخرى،
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فاملظاهر الدينية كثرية كاملآتم واملواكب ،وجمالس ذكر أهل البيت  ،Fلكن جيب أال

ختفي هذه املظاهر ما يدور يف واقع املجتمع ،فهناك أشياء أخرى كاالنحالل واالنحراف
جيب أن نتوجه له ونحاول إصالحه ،كنا يف املايض نسمع عن بعض احلوادث ،وبعض
اخلروقات عىل فرتات زمنية متباعدة ،واليوم أصبحنا نواجه قضايا كثرية عىل صعيد

اخليانة الزوجية من كال الطرفني ،بحيث ما عاد اإلنسان يستنكر حصوهلا ،لقد أصبحت

وكأهنا من القضايا املألوفة التي قد حتدث يف املجتمع ،أما العالقات غري املرشوعة بني
الشباب والفتيات فحدث عنها وال حرج ،فاملشاكل واحلوادث الكثرية التي نسمعها تؤمل

القلب ،ويبني أن هذا التحدي – التحدي القيمي والسلوكي – من التحديات الكبرية

التي يواجهها جمتمعنا.

التحدي الثاني� :ضغوطات المعي�شة

أيضا،
كان اإلنسان يف املايض يعيش حياة البساطة ،كام أن متطلبات احلياة سهلة ً

والقناعة بام يتوفر كانت تعمر نفوس الناس ،ولقد سمعت الكثري من القصص من
معارصين عاشوا تلك األيام ،نقلوا أهنم كانوا وآباؤهم يعيشون احلاجة والفقر واملجاعة

يف كثري من األحيان ،ولكن نفوسهم كانت عفيفة ،أما اآلن فضغوط املعيشة تواكبت

مع تطلعات كبرية عند اإلنسان ،فهو يريد أن يعيش حياة الرفاهية ،وأن تتوفر له كل
مستلزمات الراحة ،ويف الوقت نفسه هناك تضخم اقتصادي ومشكالت اقتصادية،

فأصبحت متطلبات املعيشة تشكل ضغ ًطا عىل اإلنسان فتؤثر يف نفسه ومشاعره
وسلوكه ،كام تؤثر يف عالقاته ،وقد حتدث املختصون عن انتشار أمراض اإلضطراب
النفيس وزيادهتا ،كحاالت االكتئاب واالنطواء ،وكحاالت ردود الفعل والقهر النفيس،

كل هذا بسبب ضغوط املعيشة عىل الناس ،فالدراسة أصبحت عاملاً من عوامل الضغط

عىل اإلنسان ،فإما أن حيصل الطالب عىل كريس يف اجلامعة أو ال ،وإذا حصل ونجح
وخترج ،هل يوفق إىل وظيفة أو ال ،وإذا حصل عىل وظيفة فهل ستكون مناسبة لتكوين
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حياته املستقبلية أم ال؟.

أصبح السكن اليوم أزمة ،وكذلك الزواج ،بل كل يشء أصبح يشكل أزمة عند

مساحة كبرية من أبناء املجتمع ،وهذا من التحديات اخلطرية التي تواجه جمتمعنا اليوم.

التحدي الثالث :تفاوت الم�ستوى مع ال�شركاء في المحيط الوطني

فنحن نعيش يف بلد يعيش إىل جانبنا آخرون ،فام هو مستوى وضعنا قياسا باآلخرين؟

هل نعيش معهم يف املستوى نفسه؟ هل هناك تكافؤ يف الفرص؟ هل هناك تقارب يف
مستوى احلياة املعيشية؟ أم أن هناك فواصل ومتايز بني املستويني؟

نحن نلحظ أننا ـ بكل وضوح ـ ال نعيش يف املستوى نفسه الذي تعيشه اجلامعات

واملجتمعات األخرى يف بالدنا ،فال تزال هناك فواصل وحواجز ،وهناك تفاوت يف
املستوى ،وهذا التاميز جماالته متعددة ،يتضح يف مدى احلراك االقتصادي يف املجتمع،

ومدى تكون الثروات فيه ،وكذلك يف املجال العلمي واملعريف ،ويف املواقع التي يتبؤها

أبناء املجتمع.

هذه ثالثة من أهم التحديات التي تواجه جمتمعنا.

المر�أة وعوائق التغيير

ثم انتقل سامحة الشيخ الصفار للمحور الثاين متسائلاً  :هل للمرأة دور يف تغيري هذا

الواقع أم ال؟

دورا أو أن تنتج فاعلية يف
ربام تتصور كثري من األخوات أهنا ال تستطيع أن متارس ً

جمتمعها ،وتعتقد أهنا العنرص الضعيف ،وأن اهليمنة يف الواقع للذكور ،وأهنن يعشن حالة

من التهميش وإلغاء الدور.

هذا صحيح ،وهناك مصداقية هلذا التصور ،فمجتمعنا كأغلب املجتمعات العربية

واإلسالمية من املجتمعات الذكورية ،التي هييمن فيها الرجل عىل كل يشء ،وهيمش أو
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يصادر دور املرأة ،هذا واقع ال يمكن إنكاره ،والعوائق التي تقف يف وجه املرأة كثرية

لكننا نذكر أمهها:


العائق األول الذي تواجهه املرأة هو العائق القانوين ،فاملرأة يف جمتمعاتنا تواجه
عوائق متنعها أن متارس دورها الطبيعي بحجمها يف املجتمع ،هذه العوائق ختتلف،

فبعضها قانوين ،وبعضها سيايس أو اقتصادي ،فالرجل يستطيع أن يتحرك بحرية
أكرب ويف مساحة أوسع ،إذ جيد الرجل أن القانون إىل جانبه ،أما املرأة فإن الكثري

من القوانني والترشيعات فيها الكثري من احليف عىل حقوق املرأة وحريتها ،وعىل



دورها يف املجتمع.

العائق الثاين هو العائق الثقايف ،ألن الثقافة السائدة يف املجتمع ال تعرتف للمرأة
بكامل إنسانيتها ،فبعض املواقع تسود فيها فكرة أن املرأة إنسان من الدرجة الثانية،
يف مقابل الرجل الذي يأيت يف الدرجة األوىل ،فهو بالتايل أفضل منها ،وهي ثقافة

خاطئة بال شك ،والقرآن الكريم ال يقر هذا التمييز ،وال هذا التفضيل ،وإنام

جيعل النساء والرجال جن ًبا إىل جنب وعىل مستوى واحد من الفضل ،كام هم

ّ ُ َ
َ
الر َجال ق َّو ُامون
عىل مستوى واحد من املسؤولية ،أما االستدالل بقوله تعاىلِ { :
لَىَ ّ
ع الن ِ َساء}[سورة النساء ،اآلية ،]34 :فهذا استدالل خاطئ ،ألن القوامة إنام تكون

يف احلياة الزوجية وضمن الضوابط الرشعية فقط ،وليست قوامة شاملة ،فالقرآن

مل يقل إن الرجل له قوامة عىل املرأة كونه رجلاً وهي امرأة ،القرآن الكريم يقول:

ني َوالْ َقان َِتات َو َّ
الصادِق َ
ِني َوال ْ ُم ْؤم َِنات َوالْ َقانِت َ
ني َوال ْ ُم ْسل َِمات َوال ْ ُم ْؤ ِمن َ
{إ َّن ال ْ ُم ْسلِم َ
ِني
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خْ
خْ
ْ
ني َو َ
الصاب َرات َو َ
ين َو َّ
الصادِقَات َو َّ
َو َّ
الاش َِعات َوال ُم َت َص ّ ِدق َ
الا ِشع َ
الصابر َ
ِني
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ حْ َ َ
ني َو َّ
َوال ْ ُم َت َص ّدِقَات َو َّ
الصائم َ
الصائ َ
ات َواذلَّ اكِر َ
ات َو حْ َ
ال
م
ال
و
م
ه
وج
ر
ف
ني
ظ
ف
ا
ين
ِظ
ف
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هّ َ َ ً ذلَّ
ات}[سورة األحزاب ،اآلية ،]35 :إنه يضع الرجال إىل جوار النساء
ريا َوا اك َِر ِ
الل كث ِ
َ
َ
َّ ْ
َ َ ُ
كم ّمِن نف ٍس َواح َِد ٍة َو َخل َق مِنْ َها َز ْو َج َها}
دون فرق ،ويقول سبحانه{ :خلق
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[سورة النساء ،اآلية ،]1 :ثقافة اإلسالم احلقيقية ال تقبل هذا التمييز ،وال هذا التفضيل،
ولكنه انحراف ثقايف نسب إىل اإلسالم يف عصور التخلف فأصبح يشكل عائ ًقا



أمام حركة املرأة ودروها.

العائق الثالث هو العائق االجتامعي :ألن املجتمع وبسبب القوانني ،والثقافة
السائدة ال يفسح للمرأة املجال حتى تأخذ دورها الطبيعي يف واقع احلياة

االجتامعية.

هذه العوائق التي ذكرناها هي عوائق خارجية تؤثر عىل حركة املرأة وتعيق تقدمها،

وهناك عائق آخر هو العائق الذايت ،وهو يتمثل يف أن املرأة بسبب هذا اجلو والبيئة

فحجمت طموحاهتا
التي تعيشها ،اقتنعت من داخلها بأهنا ناقصة ،وآمنت بضعفها،
َّ
وتطلعاهتا ،وصدقت أهنا أقل من الرجل ،وأهنا ال تستطيع أن تنجز ما ينجزه أو تقوم بام
يقوم به الرجل ،ولذلك فإهنا بسبب هذه الذهنية وهذه النفسية التي تعيشها ،حكمت عىل

وتأثريا.
وإنجازا
نفسها أن تعيش هذا الواقع املتخلف ،وأن تكون أقل فاعلية
ً
ً

المر�أة وم�ستقبل التغيير

موضحا أنه يقرأ آفاق مستقبل واعد ومفتوح
ثم تساءل سامحته :ماذا عن املستقبل؟
ً

أمام املرأة ،وأرجع ذلك ألسباب:

اً
أول :هناك وضع عاملي يعطي للمرأة حقها ،ودورها ،فنحن نعيش يف عرص

أصبحت فيه املرأة تتبوأ مواقع متقدمة يف جمتمعات كثرية من العامل ،أكثر من دولة من
الدول املتقدمة احتلت املرأة فيها موق ًعا رياد ًيا ،ونحن نشاهد اليوم هذه االنتخابات التي
جيري اإلعداد هلا يف أمريكا أحد أبرز املرشحني هلا امرأة ،وهي هيالري كلينتون ،التي
تطمح أن تقود أكرب وأقوى دولة عىل وجه األرض ،ودولة أخرى هي أملانيا املستشارة

فيها امرأة ،وكذلك هناك وزيرة اخلارجية األمريكية التي تنظم عالقة الدولة العظمى مع
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كل العامل اليوم ،وأخرى وزيرة اخلارجية اإلرسائيلية ،وهذه نامذج تبني أن املرأة اليوم

أصبحت تتبوأ موق ًعا متقد ًما عىل املستوى العاملي ،ويف جمال العلم واملعرفة واملجال
أيضا أصبح هلا دور ،اآلن من أبرز املهندسني يف العامل املهندسة العراقية زهاء
االقتصادي ً
حديد التي تقيم يف أمريكا بعد بريطانيا ،وكذلك عىل املستوى الفكري واألديب ،هناك

أقالم وأصوات نسائية فرضت نفسها عىل مستوى العامل ،وأصبحت هناك مؤسسات هتتم
بوضع املرأة ،وتنترص حلقوقها وتطالب بإنصافها ،وبمكافحة التمييز ضدها ،وقد زارت
اململكة يف األيام القليلة املاضية مسؤولة من األمم املتحدة ملناقشة موضوع التمييز ضد

املرأة ،وملعاجلة املشكالت التي تعانيها يف اململكة العربية السعودية ،وبام أن بالدنا جزء
من هذا العامل ،وبام أن احلراك يف كل العامل مع املرأة ومنارصهتا وتقدمها ألخذ حقوقها،

فال بد أن تنعكس هذه األمور عىل مستوى املرأة يف جمتمعنا عاجلاً أو آجلاً  ،وهذا جيب

أن بمنح املرأة الكثري من األمل ،ألن دورها وموقعها أصبح رياد ًيا عىل مستوى العامل،
وأصبح هناك من يدافع عنها ،وأصبحت هي قادرة عىل أن تثبت مكانتها وجدارهتا.

ثانيا :عىل املستوى الداخيل ،ففي بالدنا ويف كثري من بالد العامل العريب أصبحت
ً

هناك ضغوط شديدة من أجل تغيري واقع املرأة ،وهنا يف اململكة نحن اليوم نعيش مرحلة
رصاع إرادات بني من يريد للمرأة أن تأخذ دورها وحقوقها ،وبني من يامنع ذلك ويريد
احلفاظ عىل الواقع املتخلف ،بتربيرات يسوقها من باب فهمه للدين ،فيصور أن الدين

هو الذي يريد أن تعيش املرأة هذا الواقع املتخلف ،لكن هذا الفهم اخلاطئ للدين ال
يقف اليوم أمام الطرح اجلديد الذي يتبناه تيار واسع من املتدينني من أبناء األمة ،وهذا
من مؤرشات التطلع واألمل عند املرأة.

ثالثًا :الثقافة اجلريئة ،لقد أصبح لدينا علامء دين يتحدثون بجرأة عن حقوق املرأة

وعن دورها وينتصفون هلا.

وحتدث سامحة الشيخ عن العلامء الذين وقفوا مع املرأة ونارصوها ،مبتدئًا عرضه
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بسامحة الشيخ حممد مهدي شمس الدين رمحه ال ّله الذي ألف كتا ًبا يف أربعة أجزاء اسمه

موجها سامحته األخوات إىل أنه «حري بكل امرأة أن تقرأ
(مسائل حرجة يف فقه املرأة)،
ً
هذا الكتاب» ثم انتقل سامحته باحلديث عن سامحة السيد حممد حسني فضل ال ّله الذي

أفكارا رائدة وجريئة عىل هذا الصعيد ،وكذلك املرجع املعروف الشيخ يوسف
كتب
ً
الصانعي الذي يعرف يف إيران بأنه نصري املرأة ،حيث إنه يتبنى الكثري من اآلراء الفقهية
اجلريئة يف شأن املرأة ،وكذلك الشيخ حممد الغزايل والشيخ املطهري والدكتور عبداحلليم

أبوشقه وآخرون من العلامء واملثقفني ،لقد أصبحت عندنا ثقافة إسالمية جديدة تتحدث
عن مكانة املرأة ودورها وحقوقها ،هذه األمور الثالثة تفتح أمام املرأة آفاق املستقبل.

م�ؤهالت الدور الجديد

وأبدى سامحة الشيخ تفاؤله لوضع املرأة ودورها وباخلصوص يف جمتمعنا ،لكن

عليها هي أن تستعد لتبوأ مكانتها والقيام بدورها ،وهذا ال يتحقق إال بأمور ثالثة:

األول :رفع مستوى الوعي والثقافة ،فإن املرأة كلام امتلكت وع ًيا أكرب ،وثقافة

أفضل ،ومعرفة أكمل ،استطاعت أن تأخذ مكانتها ودورها ،املعرفة تشق الطريق أمام
املرأة ،فتكون كاتبة أو خطيبة أو عاملة مؤثرة ،وهذا ال يتناىف مع الواقع الذي تعيشه ،حيث

إن بعض املجاالت األخرى حتتاج إىل ظروف أفضل ،لكن العمل املعريف والثقايف تستطيع

املرأة أن تنجزه وتتقدم فيه ،فتثبت بذلك جدارهتا وموقعيتها ،ومتارس تأثريها ونفوذها

يف املجتمع عن طريق أفكارها وآرائها ،ال بد أنكن سمعتن عن فتاة يف الرياض كتبت
رواية بعنوان (بنات الرياض) بغض النظر عن االختالف يف تقويم مستوى ومضمون

الرواية ،إال أهنا أصبحت حد ًثا معرف ًّيا وثقاف ًّيا ،بإمكان املرأة أن تلج من هذا املدخل
وبالتايل متارس دورها املؤثر يف املجتمع ،وأنا هنا ال أقول أهنا تقترص عىل هذا الدور لكن
هذا بوابة إلثبات جدارهتا وكفاءهتا ،يف جمتمع ذكوري ال يريد أن يعرتف هلا بالكفاءة
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واجلدارة ،فالثقافة أمر مهم وميسور ،واحلصول عىل املعرفة أصبح سهلاً .

الثاين :العمل املؤسيس ،بمعنى أن تكون هناك مؤسسات ،وجلان ،ومجعيات،

ومراكز ،وجيب عىل املرأة أن توفر يف نفسها القدرة عىل العمل اجلامعي الذي ال يعترب

سهلاً أبدً ا ،فكثري من الناس يستطع أن يعمل وحده ،لكنه ال يستطيع أن يعمل مع آخرين،
فهذا حيتاج إىل ضوابط وتنازالت ،وهذه قدرة لتوفرها حيتاج اإلنسان إىل ممارسة ،نحن

يف جمتمع الرجال نعاين من هذه املشكلة ،ولعلها يف الوسط النسائي أعقد ،فإن جتتمع

َّ
ويتعاون يف عمل مجعي موحد فيه صعوبات كثرية ،ألن حالة التنافس
عرش نساء أو أكثر
السلبية وعدم االنسجام يفشل العمل اجلمعي يف املجتمعات النسائية ،أنا ال قول ذلك

بشكل عام ولكنها حالة منترشة ،حتتاج النساء أن يثبتن أهنن باستطاعتهن أن يعملن مع
بعضهن البعض ،وأن ما يشاع من أن املرأة أقسى عىل املرأة من الرجل ،حيث تشكي
النساء من تسلط املرأة هذا كالم غري صحيح ،عىل املرأة أن تعلن التحدي هلذه املشكلة

وتبدي القدرة عىل التعاون.

الثالث :التوفيق بني املهام املختلفة التي تتحملها املرأة ،نحن نعلم أن املرأة حتمل

أدوارا أخرى
أكثر من مهمة ،فهي ربة بيت ،ومربية أطفال ،وزوجة ،وهذا يعني أن هلا
ً
جيب أن تقوم هبا ،فكيف تستطيع التوفيق بني دورها العائيل ودورها االجتامعي؟

إن هذا األمر حيتاج إىل الكثري من التطوير يف واقع املجتمع ،والكثري من بذل اجلهد

من املرأة نفسها ،ونحن مع دور املرأة االجتامعي ،فإننا حريصون عىل دورها العائيل
واألرسي ،فإذا انخفض أداؤها العائيل أثر ذلك عىل صنع اجليل القادم ،وهذا ما تعانيه

اآلن أكثر املجتمعات الغربية ،فاملرأة عندما انشغلت عن بيتها وأبنائها وقل عطاؤها يف

املجال العاطفي والرتبوي ،أصبح اجليل يعيش جفا ًفا عاطف ًيا وسو ًءا تربو ًيا ،ونحن هنا
ال نريد للمرأة أن تتخىل عن دورها األساس التي هي أقدر عليه من الرجل ،هذا الدور

أيضا ال نريد أن تتلخص يف هذا الدور فال يكون
الذي يمثل دور الرتبية والرعاية ،لكننا ً
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هلا عطاء اجتامعي ،ما يوجب عىل املرأة أن توفق بني األمرين ،أن تقوم بدورها العائيل

الرتبوي ،ويف الوقت نفسه يكون هلا دورها االجتامعي ،وهذا حتدٍّ كبري تواجهه املرأة يف

جمتمعنا اليوم.

توجه سامحة الشيخ بالطلب من الرجل واملرأة أن يكون كل منهام سندً ا وعونًا
ثم ّ

لآلخر.

فمن ناحية املرأة عليها تفهم وضع الرجل الذي يشارك يف العمل االجتامعي ،وأن

توجها للعمل يف
تساعده عىل حتمل هذه املسؤولية ،وكذلك الرجل الذي يرى يف زوجته
ً
خدمة املجتمع عليه أن يساندها ويعينها.

وختم سامحة الشيخ حديثه بتأكيد ما سبق ذكره :إذا استطاعت املرأة أن توفر هذه

كبريا ومرش ًقا يف املجتمع ،إن
الرشوط الثالثة فإننا متفاؤلون بأن دورها املستقبيل سيكون ً

شاء ال ّله ،إننا عىل موعد مع عطاء املرأة ،مع دور أكرب هلا ،وتأثري أوسع ،ونرجو أن تتحول
هذه االجتامعات يف مناسبات أهل البيت Bمن جمالس للبكاء والعربة إىل جمالس للتأيس

هبم ،Bفحياة السيدة الزهراء Fوكذلك السيد زينب Fمليئة باملواقف البطولية والعرب
التي تصنع املرأة ،وتؤسس ألن تقوم املرأة بدور أكرب يف جمتمعها.

كلمة الشيخ يف مهرجان ترانيم السنوي

(((

أعوذ بال ّله من الشيطان الرجيم ،بسم ال ّله الرمحن الرحيم.

والصالة السالم عىل أرشف االنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله الطيبني

الطاهرين.

ُ
ْ
هّ ُ َ َ َ ُ
اع َملُوا فَ َس رَ َ
ك ْم َو َر ُس هُ ُ
ول
يى الل عمل
قال ال ّله العظيم يف كتابه احلكيمَ { :وق ِل
ْ ْ َ
ال ُمؤم ُِنون}[سورة التوبة ،اآلية.]105:

أبارك لكم مجي ًعا حلول هذا الشهر الكريم ،شهر رمضان املبارك ،وأسأل ال ّله سبحانه

وتعاىل أن جيعله علينا وعليكم وعىل مجيع املؤمنني واملسلمني وأبناء البرشية مجعاء شهر
خري وبركة وتقدم ،وأن يوفقنا ال ّله وإياكم فيه إىل الصيام والقيام ،وإىل صالح األعامل،
ومقبول الطاعات ،كام أبارك لإلخوة األعزاء يف ترانيم انعقاد مهرجاهنم السنوي ،الذي

أصبح معلماً تفتخر به املنطقة ،ويفتخر به املجتمع ،ملا يربز من كفاءات وقدرات ،وملا
جييل من صورة فنية رائعة تتحدث عام يكنّه هذا املجتمع من توجهات خرية ،وإبداعات
عظيمة ،أسأل ال ّله تعاىل هلم دوام التوفيق والتقدم ،وأن تكون كل سنة مثار تطور وتقدم

((( ألقيت الكلمة بتاريخ  4رمضان 1429ﻫ.
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عن السنوات السابقة إن شاء ال ّله.
ُ

ْ ُ

َ

َ

هُ ْ ْ

َ

هّ ُ َ َ ُ
اآلية الكريمة تقولَ { :وقل اع َملوا ف َس رَ َ
ك ْم َو َر ُس ُ
ول ال ُمؤم ُِنون} ،يتمنى
يى الل عمل
ِ

االنسان املؤمن أن تنترش حالة اإليامن ،وأن تكون هي السائدة يف املجتمع ،ويعتقد املؤمنون

بأن توجههم اإليامين هو األنفع للناس ،وهو األصلح ألبناء املجتمع ،كام يعتقدون عن

التوجهات األخرى ترض بأبناء املجتمع ،وتبعده عن مصاحله الدنيوية
تأمل وتعقل بأن
ّ
واآلخروية ،ولكن الواقع ال تصنعه التمنيات ،الواقع ال حتكمه العقائد واالفكار ،وإنام
معادلة الواقع اخلارجي قائمة عىل أساس العمل ،والفاعلية واجلد واالجتهاد ،من كان

أكثر فاعلية يف احلياة فإن اجتاهه يكون هو األقوى فيها ،ومن كان أكثر اجتها ًدا وعملاً فإنه

التوجهات ،ويف رصاع األفكار واملعتقدات ،لذا ينبغي للمؤمنني
يكسب اجلولة يف رصاع
ّ
أال يقل مستوى عملهم عن مستوى إيامهنم ومعتقداهتم ،وإذا حصل تفاوت بني مستوى

َ
اإليامن وواقع العمل ،فإن ذلك حيكي عن ازدواجية يرفضها القرآن الكريم {يَا أ ُّي َها
َ برُ َ َ ْ ً ْ َ هّ َ ْ َ ُ ُ
َْ ُ َ
َْ ُ َ
َُ ُ َ
ِين َ
ذَّال َ
آم ُنوا ل َِم تقولون َما ال تف َعلون * ك مقتا عِند
الل أن تقولوا َما ال تف َعلون}،

املؤمن مطلوب منه أن يرتجم إيامنه ومعتقداته إىل برامج عملية تتحرك عىل األرض،
وتكون هي الدعوة إىل ما يؤمن به ،العمل هو الذي يستقطب الناس ،وهو الذي يربز

مصداقية الفكرة ،وجيعلها حية جمسدة أمام الناس.

ومشكلتنا خاصة يف هذا العرص ،أن مستوى أدائنا العميل كمؤمنني يقل عن مستوى

التوجهات األخرى التي ختتلف معنا يف املنهج أو ختتلف
التوجهات األخرى ،نرى
أداء
ّ
ّ

معنا يف املعتقد ،أو ختتلف معنا يف التوجه ،نراه أكثر فاعلية ،وأكثر نشا ًطا ،لذا فمن الطبيعي

وتأثريا ،فعىل املستوى االخالقي نشكو بأن اجليل النايشء أصبح
أن تكون أكثر استقطا ًبا
ً
مستقط ًبا الجتاهات ال تتوافق مع ما نؤمن به من قيم ومبادي وأخالقيات ،أننا نشعر
بأمل وحرسة حينام نرى مظاهر االنحراف السلوكي واألخالقي يف بعض املساحات
واألوساط من أبناء جمتمعنا ،ولكن علينا أن نعرف أن جمرد التأمل والتحرس ،وجمرد التمني،
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واجرتار هذا الكالم يف املجالس ال يغري من املعادلة شي ًئا ،علينا أن نواجه الساحة عمل ًّيا،

بأن نرفع من درجة نشاطنا وفاعليتنا ،حتى نكون أقدر عىل استيعاب ناشئتنا وأبنائنا،
وإرشادهم إىل الطريق الصحيح ،الذي نأمل أن يسريوا فيه كام سار أسالفهم ،ولذلك
ُ

ُ ْ
فإن ال ّله سبحانه وتعاىل يدعو عباده املؤمنني للعملَ { :وق ِل اع َملوا} وليس أن تتمنوا،
ُ َ

َ

هُ ْ

َُ ْ
هّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
اع َملوا ف َس رَ َ
ول ال ُمؤم ُِنون} العمل
يى الل عملكم ورس
وأن تن ّظروا ،وأن تتحدثوا {وق ِل

هو الذي حيسم املعركة ،هو الذي يكسبك اجلولة ،ويربز مصداقية الفكرة التي تؤمن هبا،

هوا لذي يمكّنك من استقطاب من تريد استقطاهبم.

جيب أن نعرتف بأننا مقصرّ ون يف جمال العطاء والعمل ،إن يف أبنائنا وجيلنا النايشء
وكونا
الكثري من الطاقات والقدرات ،لو أننا فتحنا أمامهم املجال ،وصنعنا هلم األجواءّ ،
هلم األطر املناسبة ،لرأيناهم يف مستوى من اإلبداع ولتفجرت الطاقات والقدرات ،بام
يربز قوة املجتمع ،ويؤكد احلالة الدينية واألخالقية ،وما هذا املهرجان ـ مهرجان ترانيم
ـ وما هذه اللجان الفنية املتعددة املتنوعة التي تشاركنا كل عام يف هذا املهرجان الرائع،

إال دليل وشاهد عىل أن يف جمتمعنا مواهب تبحث عن فرصة ،وتبحث عن ساحة وجمال،
وبجر اآلهات يف
فعلينا أن نتيح هلم هذه الفرصة ال أن نكتفي باخلطب وباملقاالت
ّ
املجالس ،إنام علينا أن نجند طاقتنا وقدراتنا من أجل دعم هذه األنشطة املتعددة ،يف
اجلانب الفني واالجتامعي والثقايف واإلعالمي ،حتى نستطيع أن نخوض معركة القيم

ومعركة املفاهيم واألفكار عىل املستوى العميل الفعيل.

ُ ْ ُ
وهناك نقطة أخرى جديرة باالهتامم يف اآلية الكريمة ،ال ّله تعاىل يقولَ { :وق ِل اع َملوا
فَ َس رَ َ
يى هّ ُ
هّ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ هُ ُ ْ ْ َ
فَ َس رَ َ
الل}املسألة ليست فقط
ول ال ُمؤم ُِنون} ماذا يعني {
يى الل عملكم ورس
ْ ُ
ُ
أن ال ّله يرى عملكم ،وإنام التشجيع عىل العمل ،أن ال ّله يقدِّ ر عملكم { َوق ِل اع َملوا
هّ ُ َ َ َ ُ
فَ َس رَ َ
يى الل عمل
ك ْم} ،يعني أن عملكم يف موضع تقدير وترحيب من قبل ال ّله تعاىل،

كيف يقدِّ ر ال ّله عمل املؤمنني؟ بأن يزيد يف توفيقهم ،وبأن يضاعف هلم األجر والثواب،
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ُ

ُ ْ
{ َوق ِل اع َملوا} فإذا عملتم يف سبيل ال ّله ،فإن ال ّله تعاىل يزيدكم توفي ًقا ،يزيد لكم األجر

والثواب إن عملتم.
هُ

َو َر ُس ُ
ول} ماذا يعني أن الرسول Aيرى عملنا؟ يعني أن الرسول Aيدعو لنا،
{
ْ ْ

َ

يشفع لنا ،حيبنا حينام نعمل يف خدمة القيم واملبادئ ،ثم تقول اآلية و{ال ُمؤم ُِنون} ماذا
يعني أن يرى املؤمنون عملنا؟ يعني أن يمدوا يد الدعم والتعاون والتشجيع ،هذا هو

املطلوب ،أن ال ّله سبحانه وتعاىل يعد العاملني بأن املؤمنني سوف ال يقفون منهم موقف
املتفرج ،إذا عملتم فإن املؤمنني سريون عملكم ،من يعمل يف سبيل ال ّله يف جمتمع إيامين
فسيجد الرتحيب والدعم والتشجيع والعطاء من جمتمع املؤمنني ،وهنا علينا أن نضع

عالمة استفهام ،حينام يقل تفاعل املجتمع مع العمل الديني ،هذا يعني أحد شيئني :إما
أن هذا الوعد الذي وعدنا به ال ّله تعاىل إذا عملتم فإن املؤمنني سيدعمونكم ،إما أن

هذا الوعد قد ختلف عن التحقق ،وحاشاعىل ال ّله تعاىل أن يعد بام ال حيصل ،وإما أن
هذا املجتمع ال تتوفر فيه احلالة اإليامنية باملستوى املطلوب ،إذا كانت احلالة اإليامنية
متوفرة يف املجتمع باملستوى املطلوب فإن هذا املجتمع لن يبخل بالدعم والعطاء
والتشجيع والوقوف إىل جانب أي حركة عملية؛ ألنه سريى أن هذا جزء من واجبه،

وجزء من ممارسته اإليامنية ،نحن نجد أن املجتمعات األخرى كيف تتتفاعل مع األنشطة
املختلفة واملتنوعة ،يتجاوبون مع الفن من أجل الفن ،ويتجاوبون مع خمتلف اإلبداعات

والعطاءات ،وهذا يعني أن املجتمع اإليامين جيب أن يكون أكثر تفاعلاً  ،وأكثر جتاو ًبا،
مع أي حركة ختدم القيم واملبادئ ،ومن املؤسف نجد العاملني يف سبيل ال ّله يف بعض

األحيان وكأهنم بحاجة إىل االستجداء ،وبحاجة إىل إقناع اآلخرين ،وإىل جذب اآلخرين

من أجل دعم أعامهلم وأنشطتهم ،إن هذا يكشف عن يشء من اخللل علينا أن نتالفاه،
إننا حينام نتأمل حلاالت االنحراف ،يف بعض أوساط جمتمعنا ،وحينام نطمح أن يكون
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أبناؤنا يف خط اهلدى واالستقامة ،هذا يعني أن نتحمل مسؤوليتنا لدعم كل األنشطة
والفاعليات واألعامل التي تقوي هذا التوجه اإليامين القيمي ،إنني ومن خالل متابعتي
ومواكبتي هلذا املهرجان ،ومن خالل متابعتي للجان العاملة فيه بمختلف ألوان عملها
الفني اإلبداعي ،أشعر بمسؤولية كبرية وأرجو أن يوفقنا ال ّله مجي ًعا للتعويض عن هذا
األمر ،بمزيد من التفاعل وبمزيد من التعاون والدعم والتشجيع هلذه األنشطة ،التي

مل يعد لنا عذر أمامها ،هذه األنشطة فرضت نفسها عىل الساحة الوطنية ،وعىل املستوى
االقليمي ،وعىل املستوى العاملي ،أبناؤنا واحلمد ل ّله أصبحوا يدخلون املسابقات يف إنتاج

األفالم ،وإنتاج األعامل الفنية املختلفة ،فيشهد هلم اجلميع بنجاحهم ومتيزهم ،وقبل أن
يكافئهم اآلخرون وأن يعرتف هبم اآلخرون ،نحن يف حاجة إىل أن نفتخر ونعتز هبذا
املستوى املتقدم من اإلنتاج ،أسأل ال ّله سبحانه هلم التوفيق والتأييد ،وأدعو نفيس وأبناء
املجتمع بمختلف رشائحهم ،وخاصة علامء الدين ،ورجال األعامل واملثقفني ،أدعوهم
إىل دعم هذه األنشطة وإىل الوقوف معها ،والرصف عليها ،بام تستحق .معركتنا مل تعد

مقترصة عىل أن نبني حسينيات ومساجد ،ونقيم مواكب للعزاء ،عىل أمهيتها ،احلسينيات
واملساجد ومواكب العزاء وسائر املظاهر الدينية أمور مهمة ،وجيب احلفاظ عليها
ودعمها ،ولكنها وحدها ال تكفي .إن علينا أن ندعم هذا النشاط الفني املتقدم ،فهو

األقدر يف هذا العرص عىل خماطبة األفكار ،وعىل التأثري عىل املشاعر واالحاسيس ،إنه
يمثل اآلن معركة الرصاع احلقيقية بني ألوان القيم السائدة ،وبني املفاهيم واألفكار ،علينا
أن نفتخر هبذا املستوى املتقدم ،وأن نقف إىل جانب أبنائنا املعطاءين والرواد ،عىل هذا

الصعيد ،أسأل ال ّله تعاىل هلم التوفيق ،وهلذا املهرجان النجاح ،ولكل اإلخوة العاملني

أسأل ال ّله هلم التأييد والتوفيق ،واملزيد من خدمة الدين ،والقيم االنسانية واملجتمع إنه
ويل التوفيق ،واحلمدل ّله رب العاملني وصىل ال ّله عىل نبينا حممد وآله الطاهرين والسالم

عليكم ورمحة ال ّله وبركاته.
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(((

شارك سامحة الشيخ حسن الصفار يف احلفل الذي أقيم مساء االثنني 1429/3/16ﻫ

يف مسجد الكوثر يف مدينة صفوى بمناسبة ذكرى ميالد رسول ال ّله Aوقد أجاب سامحة
الشيخ الصفار عن أسئلة وجهت له يف حوار جرى ضمن االحتفال.

وقد بدأ احلوار بسؤال عن أبرز معامل رسالة رسول ال ّله Aفقال الشيخ الصفار :أبرز

معامل رسالة رسول ال ّله Aثالثة معامل:


األول :اإلعالء من شأن اإلنسان ورعاية حقوقه ومحاية كرامته.



الثالث :صنع املجتمع احلضاري واألمة الرائدة.



الثاين :استثارة العقل وحمورية العلم يف حياة اإلنسان.

وعن واقع األمة عىل ضوء هذه املعامل قال سامحته:

إننا جيب أن نعرتف بعجز األمة عن مواكبة رسالة رسول ال ّله Aفعىل املستوى

كثريا من االستضعاف وانتهاك حقوقه ،إما من العنرص
األول :إنسان هذه األمة يعاين ً
السيايس ،أو من اجلانب الديني ،أو يف احلالة االجتامعية وحتى يف داخل حميطه األرسي،

((( أقيم الحفل في مسجد الكوثر بصفوى بتاريخ  16ربيع األول 1429ﻫ .
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ثم فشأنه ليس مصونًا وال حمرت ًما.
ومن َّ

وأضاف :أما املستويان الثاين والثالث فوضع األمة يغني عن الوصف ،فالعقل

جممد ،والعلم صار حمو أمية ،وهذا جعلنا نعيش يف ذيل القائمة نقتات عىل فتات موائد
َّ
األمم املتقدمة.

وعن اهتام اإلسالم بالدموية ،قال سامحته:

هذا راجع إىل عاملني:

األول :ظهور قراءة انتقائية متطرفة ومتشددة لإلسالم ،تأخذ من اإلسالم بعض

اجلوانب خارج السياق العام ،شكلت صورة متطرفة لقراءة متشددة.

ورضب سامحته مثالاً عىل ذلك التعامل مع املرأة «يف ديننا الكثري مما يؤكد احرتام

املرأة ،وهل أعظم من أن ال ّله جعل اجلنة حتت أقدام األمهات! وهل أعظم من أن النساء
نصا مهملاً  ،أو حدي ًثا غري ثابت السند ،لريسم صورة
شقائق الرجال! لكن البعض يأخذ ًّ
غري متناسبة مع رؤية اإلسالم العامة حول املرأة ،كذلك يف التعامل مع اآلخر املختلف

عنا يف الدين أو املذهب».

الثاين :التاريخ السيايس للحكومات التي تعاقبت عىل حكم املسلمني ،كاحلكومة

األموية والعباسية ،التي مارست االستبداد والقمع واإلرهاب ،فساعدت عىل رسم هذه

الصورة القامتة املشوهة عن اإلسالم ،مع حلاظ أن بعض الفرتات اتصفت باحلُ ْسن ،لكن،

بشكل عام ،تاريخ األمة السيايس كان ملي ًئا باالستبداد.

وحول وضع األمة ،وهل عادت بعد نبيها Aجاهلية كام َّ
حذر Aيرضب بعضهم

رقاب بعض ،قال سامحة الشيخ:

كان رسول ال ّله Aيسترشف مستقبل أمته ،وكان يدرك ّ
أن من الطبيعي أن تبقى آثار

اجلاهلية اجلهالء يف النفوس ،كام أن طبيعة الغرائز واألهواء البرشية ال ترىض باخلضوع

للقيم واملبادئ يف غالب األحيان ،وقد وضع اإلسالم ووضع رسول ال ّله Aاالحتياطات
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الكافية حيث أوىص أمته بالتمسك بالثقلني ،كتاب ال ّله والعرتة الطاهرة ،ولو أن األمة
متسكت بكتاب ال ّله وانصاعت لقيادة عرتة رسول ال ّله Aلكانت بعيدة عن ٍ
كثري من
واألخطار واالنحرافات ،التي حصلت يف تارخيها ،وألن ذلك مل يتم توىل قيادة األمة
أشخاص مل يستوعبوا قيم اإلسالم ،ومل يلتزموا تعاليمه وأحكامه ،كام نلحظه يف سرية
األمويني والعباسيني ،فأوردوا األمة الطرق الوعرة.

وقال سامحة الشيخ عن دور املحققني واملصلحني يف تنقية الرتاث وموقف األمة

منهم:

حساسة ،فحينام تعيش األمة ظروف مواجهة ،أو يعيش أتباع مذهب
إن هذه مسالة َّ

معينَّ ظروف رصاع ،حتصل هناك حالة من التشبث باهلوية والرتاث ،هذا التشبث قد
يتحول يف بعض األحيان إىل حالة من احلساسية ،فيتصور البعض أن أقل مالمسة ليشء
يتوجسون منه خيفة ،ويتصورون
يرتبط هبذا الرتاث لألمة ،أو للطائفة هو خطر كبري ،لذا َّ

أن هذا نوع من التنازل ،أو أنه يتم بضغط من الطرف اآلخر.

وأضاف سامحة الشيخ :هناك تنافس بني التيارات يف ساحة األمة بشكل عام ،فنحن

جمتمع برشي ولسنا مالئكة ،ويف بعض األحيان تو َّظف هذه اآلراء التي جيب أن تبحث
بح ًثا علم ًّيا كوسيلة إلسقاط هذه اجلهة ،أو لتشويه سمعة ذاك الشخص ،ولعل من أسباب
ذلك وجود تضارب يف املصالح ووجود أغراض ،بالطبع هذا ال ينسحب عىل اجلميع ،أو

عىل كل احلاالت ،فهناك حاالت يكون اخلالف فيها اختالفا يف الرأي.

وعن كيفية التمييز بني االختالف يف الرأي والرصاع املصلحي قال سامحته:

علينا أن نرى الوسائل املستعملة ،فإذا كانت املسألة مسألة اختالف يف الرأي ،كأن

أرى أن هذا هو الصحيح وذاك يرى أن ذاك هو الصحيح ،هنا تكون الوسائل رشيفة من

جنس اهلدف ،ولكن حينام تكون الدواعي مصلحية تصبح هناك وسائل غري رشيفة.
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وأضاف سامحة الشيخ الصفار :أود أن أشري إىل مفردتني:

األوىل :اهتام الطرف الثاين يف دينه أو اهتامه بالبدعة ،والضالل والتنازل عن الثوابت،

رشعنا هذا
أو خيانة العقيدة؛ ألنه خيتلف معي يف الرأي ،هذا ليس
ً
صحيحا ،ألننا إذا ّ

السلفية املتشدِّ دة التي
األسلوب فعلينا أن نقبله من كل الفئات ،نحن ندين بعض اجلهات َّ

تتهم من خيتلف معها يف الرأي بأنه مبتدع ،ومرشك وضال ،إننا نقول هلم :كام أن لكم رأ ًيا

ومن حقكم ذلك ،فإن لآلخرين آراء وذلك من حقهم ،نحن ندين اهتامهم لآلخرين يف
دينهم ،ما دام األمر كذلك ،علينا أالَّ نقبل األسلوب نفسه داخل ًّيا ،فإذا وجد عامل حمقق،
أو عامل يمتلك رأ ًيا حول مسألة عقدية ،أو تارخيية ،أو فقهية ،فاملفرتض مقارعته علم ًّيا،
نحن ال نستطيع قول أن كل رأي يقوله العامل الفالين فهو حق وصدق ،وغريه خطأ ،فمن

السب والشتم
املمكن أن يكون خمط ًئا يف رأيه ،ولكن الطريق هو املقارعة العلمية ،وليس َّ
والتبديع.

أي اختالف يف الرأي ضمن عنوان البدعة ،فالبدعة
الثانية :ال يصح لنا أن ندخل َّ

إدخال ما ليس من الدين يف الدين ،أما االختالف يف فهم النص ،وقبوله أو رفضه

ونقاشه ،ور ّد ما هو مورد اختالف ،وليس مورد إمجاع هذا ال يمكن اعتباره بدعة ،وإنام
هو اختالف يف االجتهاد والرأي.

واستدرك سامحته قائلاً  :عىل فرض أن ما قام به هذا العامل بدعة ،احلديث املروي

عن رسول ال ّله Aيقول« :إذا ظهرت البدع فعىل العامل أن يظهر علمه»((( حتى إذا أردت

أن َت ُعدَّ نتائج بحث فالن بدعة ،فإنه َو ْف ًقا هلذا احلديث «عىل العامل أن يظهر علمه» ال
أن يظهر شتمه ،ثم إننا إذا قرأنا تاريخ مذهبنا وتاريخ علامئنا نجد أن هناك بح ًثا علم ًّيا
يف خمتلف اجلوانب ،فكثري من التفاصيل خمتلف عليها بني العلامء ،وقليل من األشياء
موضع إمجاع للطائفة الشيعية ولعلامئها ،يكفيك مثلاً أن الشيخ الصدوق أ َّلف كتا ًبا حول

((( وسائل الشيعة .ج ،16ص.272
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االعتقاد اسمه كتاب (االعتقادات) ،وبعده جاء الشيخ املفيد فأ َّلف كتا ًبا حتت عنوان
(تصحيح االعتقاد) ورد عىل الشيخ الصدوق يف ( )43مسألة عقدية ،ترتبط بالتوحيد

والنبوة واإلمامة ،ومها عاملان ،وحملهام ّ
حمل تقدير واحرتام ،إ ًذا كثري من القضايا التفصيلية
حيق ألحد أن َي ُعدَّ رأيه العقدي يف مسألة
العقدية فيها اختالف بني العلامء السابقني ،فال ّ
صحيحا.
تفصيلية وكأنه مقياس الدخول يف املذهب واخلروج عنه ،هذا ليس
ً

ثم تساءل سامحة الشيخ :ماذا عن هذه الالفتة التي ترفع (الثوابت)؟ ،وما هي

حدودها؟ ومن الذي يقرر الثوابت؟

وقال :سبق أن قلت يف إحدى املحارضات إن البعض كان يقول( :حتى لون املداس

وهو احلذاء الذي يلبسه العلامء يف النجف ولونه أصفر هذا من الثوابت) ،يلزم أن نتفق

عىل الثوابت أولاً  ،لكي ال يأيت أحد إىل مسألة فرعية تفصيلية فيقول :هذه من الثوابت،

فكري ،وقمع غري مقبول ،نحن نفتخر بفتح باب االجتهاد
وأنت خالفتها ،هذا إرهاب
ٌّ
أيضا ،كثري من
ليس فقط يف املجال الفقهي ،بل حتى يف املجال العقدي ،والتارخيي ً
اآلراء عند الشيخ املفيد فيام يرتبط بسرية األئمة Bخيتلف فيها مع علامء آخرين ،وباب

االجتهاد مفتوح ،صحيح أنه يف بعض األحيان يسود رأي ويشتهر بني اجلمهور واآلراء
األخرى تتوارى ،لكن هذا ال يعني أن من أيد الرأي اآلخر يكون خارج املذهب ،أو

اختلفت
يتهم باالبتداع ،أو الضالل ويقاطع ،فمع األسف ،بعض الفئات من الناس إذا
َ

معهم يف الرأي ال يمتلكون إالَّ املقاطعة واإلسقاط وتشويه السمعة والشخصية ،وأبرز
ما يف هذا السلوك ،أنه داللة عىل الضعف والعجز ،فاإلنسان الواعي العالمِ ال يواجه هبذا
األسلوب ،إنام يواجه بالدليل العلمي واألخالق الفاضلة.

وسئل سامحة الشيخ عن اهتامم الشيعة باإلمام احلسني Eمما جيعل البعض يظن أنه

فاق االهتامم برسول ال ّله Aفقال:

اً
أول :نحن نعترب أن الوالء ألهل البيت Bوذكرهم هو ذكر ووالء لرسول ال ّلهA
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وهو استجابة ألمره Aفلوال أنه Aأكدَّ الوالء لعرتته وأهل بيته ملا رسنا نحن يف هذا
نحتفي بأهل بيته.
الطريق ،رسول ال ّله Aقال لنا أن
َ

ثانيا :كام أرشت ساب ًقا ،من طبيعة املجتمعات عند الرصاع فإهنا حتافظ عىل هويتها،
ً

والشيعة ألهنم كانوا يعيشون يف غالب العصور رصا ًعا عىل معتقدهم يف والية أهل

البيت ،Bلذلك كانوا يركزون عىل هذا اجلانب ،باعتباره العالمة الفارقة ،وباعتباره

احلدّ الذي يم ِّيزهم عن غريهم ،أال وهو إظهار الوالء ألهل البيت.B

ثالثًا :يف كثري من األحيان تكون ثقافة اجلمهور غري خاضعة لرتاتبية القيم ،إنام هي

ملعادلة الفعل ورد الفعل ،وأعطيك مثلاً إسالم ًّيا عا ًّما :نحن كمسلمني نعتقد بعظمة
األنبياء Bمثلاً املسيح عيسى بن مريم من أنبياء ال ّله العظام ،ومن أويل العزم ،والقرآن
الكريم حتدث عنه وعن فضله ،وعن أمه مريم وفضلها ،لكن املسلمني ،وألن املسألة
كانت ترتبط بالتنافس بني األمة وبني النصارى املسيحيني ،فإن الثقافة التي سادت مجهور

األمة كانت ثقافة ر ِّد الفعل ،ما دام املسيحيون يعظمون السيد املسيح ويغالون فيه حتى
وصلوا إىل مستوى التأليه بقوهلم بالتثليث ،وحيتفلون بعيد ميالده ،أصبح وكأنه ميزة هلم،

لذلك ثقافة املسلمني فيها جفاء وجفاف جتاه نبي ال ّله عيسى بن مريم ،Eوقد كتب أحد
الكتاب السعوديني مقالاً مجيلاً يف جريدة الرياض ،قال :إننا قد كتبنا عن بعض الصحابة

كت ًبا أكثر مما كتبنا عن نبي ال ّله عيسى بن مريم ،صحايب من الصحابة نكتب عنه كت ًبا،
ونشيد بذكره وفضائله ،بينام ال يوجد لدينا كتب كثرية عن نبي ال ّله عيسى بن مريم ،ملاذا؟

أهم من األنبياء؟ ال ،ولكن بسبب أن
هل إن تراتبية القيم والرموز جتعل بعض الصحابة َّ

الثقافة كانت من وحي معادلة الفعل ورد الفعل.

ثم رضب سامحة الشيخ مثالاً آخر يتع َّلق باملذهب ،قال:

نعم ،حصل تقصري عندنا يف السابق ،لكن الشيعة اآلن وقد استعادوا الكثري من
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أوضاعهم فقد أنشئت مراكز لبحث سرية رسول ال ّله Aوطبعت الكتب يف ذلك ،وعىل
سمها:
سبيل املثال :أحد علامئنا املحققني العالمة السيد جعفر مرتىض كتب موسوعة اَّ

(الصحيح من سرية الرسول األعظم) يف  35جملدً ا ،وقد صدرت يف عام 1427ﻫ الطبعة
اخلامسة هلا ،ويف مشهد يوجد مؤسسة يقوم عليها العالمة السيد حمسن اخلامتي متخصصة

يف بحث سرية النبي Aوبدأت نرش أعامهلا بعنوان (موسوعة الرسول املصطفى) طبع

منها حتى اآلن  17جملدً ا ،والعمل مستمر فيها ،كذلك صدر عن مركز الدراسات
الرضوية موسوعة حديثية بعنوان (سنن النبي) يف عرشة جملدات ضخمة ،وهو كتاب

أيضا أحد األدباء من املنطقة ،وهو
جيمع ما ورد عن رسول ال ّله Aيف مصادر الشيعةً ،
األستاذ عبدالقادر أبو املكارم طبع موسوعة يف املدائح النبوية يف 19جملدً ا ،هذا دليل عىل

أن االهتامم أصبح أكثر مما كان عليه يف املايض ،وكلنا كمسلمني جيب أن نشعر بالتقصري

جتاه رسول ال ّله ،Aونبدأ االهتامم أكثر بسريته وبشخصيته العظيمة؛ ألنه هو األصل
وأهل البيت فرع منه.

وأشار سامحة الشيخ :إىل أن االهتامم األكثر ليس داللة األولوية واألفضلية دائماً ،

إنام قد تكون هناك خصوصية ،فنحن نجد يف تراثنا الشيعي عن الرسول Aوعن أئمة

أهل البيت Bنو ًعا من اخلصوصية لإلمام احلسني ،Eهذه اخلصوصية نابعة من أمهية
املوقف ،والقضية ،لكن هذه ال تعني األفضلية ألن اإلمام احلسني Eيقول« :جدي خري

مني ،وأيب خري مني ،وأمي خري مني ،وأخي خري مني»((( ،وهذا ما نعتقده ،لكن جتد

مثلاً أن البكاء عىل اإلمام احلسني Eله خصوصية مل ترد مثله روايات يف البكاء عىل
الزهراء Fأو عىل اإلمام عيل Eأو عىل النبي Aأو عىل اإلمام احلسن ،Eوزيارة اإلمام

احلسني Eفيها خصوصية ،وتربة اإلمام احلسني Eفيها خصوصية ،هذه اخلصوصيات
قد تكون مرتبطة بالقضية وباملوقف ولكنها ال تدل عىل أفضلية لإلمام احلسني عىل جدِّ ه

((( أعيان الشيعة .ج ،6ص.601
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وأبيه وأمه وأخيه.

نعطي مسافة أطول ومساحة أكرب
يوجه لنا ،نحن اخلطباء ،علينا أن
هناك نقد ذايت َّ
َ

للحديث عن سرية رسول ال ّله Aوأخالقه وسنته.

وعن تواجد الرسول Aيف السوق والشارع واملسجد كام يف السرية ،وفقدان هذا

اليشء يف حميط العلامء ،قال سامحته:

نحاكي حياة الرسول Aوحياة أهل
هناك تغيرّ يف الظروف ،نحن ال نستطيع أن
َ
البيت Bيف التفاصيل ،نحن نأخذ املبادئ العامة ،واملنهج العام ،أما يف بعض التفاصيل،
كيف كان يلبس؟ أو كيف كان يأكل؟ فال ،واختالف الظروف تدعو إىل بعض االختالف،

مثلاً  ،عىل املستوى األمني أنا ال أشك أن املراجع العظام مثل سامحة السيد السيستاين حفظه
ال ّله ،أو سامحة السيد اخلامنئي حفظه ال ّله ،أو سامحة السيد فضل ال ّله حفظه ال ّله ،أو كل
املراجع ال أشك أهنم يريدون أن يعيشوا مع الناس ،لك َّن هناك ظر ًفا أمن ًّيا يمنعهم ،لو أن

النبي Aيعيش اآلن يف مثل هذا الظرف يف العراق لعله مل يكن يذهب إىل السوق ،وذلك

ألن الوضع اختلف ،كام جيب أن نأخذ الواقع االجتامعي الذي نعيشه بعني االعتبار،
يمكن للعالمِ اليوم أن يتابع أوضاع الناس من خالل متابعته للتقارير ،ومن خالل مراكز

أبحاث ،طب ًعا إن استطاع أن يعيش مع الناس باحلياة الطبيعية والعادية فهذا أمر مطلوب،
لكن ليس هذا هو األسلوب الوحيد إذا َّ
تعذر علينا ،نكون قد خالفنا املنهج.

أصل فكرة أن عامل الدين ينبغي أن يعيش مع الناس ،ويف وسطهم ،فكرة صحيحة،

ولكن تبقى األساليب والوسائل قد تتغيرَّ من ظرف إىل آخر.
وقال سامحة الشيخ عن تكرر اإلهانات املوجهة لرسول ال ّله:A

أن هذا املوضوع يرتبط بواقع األمة ،فعندما تكون عزيزة اجلانب تفرض احرتامها،

لكن حينام تكون ضعيفة فإن ذلك يغري اآلخرين هبا ،خذ اليهود مثلاً  :ألن لدهيم قوة

سياسية وإعالمية واقتصادية يف العامل ،استخرجوا قانونًا دول ًّيا يدين وجيرم التشكيك يف
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بعض قضاياهم التارخيية ،كاهلولوكوست (املحرقة) ،اليوم يف أوربا ال جيرأ أحد حتى

ولو كان من كبار املفكرين أن يشكك يف تفاصيل هذه احلادثة ،ومن جترأ وتكلم حكم
عليه بالسجن أو اإلقامة اجلربية أو بالغرامة ،واهتم بمعاداة السامية ،ملاذا؟ ألن اليهود يف
موقع قوة عىل املستوى العاملي والسيايس ،واألمة اإلسالمية ـ لألسف الشديد ـ ليست
يف مثل هذا املوقع ،إهنا تعيش اليوم حالة من الوهن والضعف ،وهذا يغري بعض اجلهلة

ّ
واحلل اجلذري واحلقيقي هو أن تستعيد
والسفهاء باالعتداء عىل رموز األمة ومقدساهتا،

األمة مكانتها ،عندها ستُحرت ْم رموزها ومقدساهتا.

النقطة الثانية :هناك اجتاه صهيوين ومسيحي متطرف هاله انتشار اإلسالم يف أمريكا

انتشارا يف أمريكا
وأوربا ،ويف اإلقبال عىل اإلسالم ،فاإلسالم اليوم هو أكثر األديان
ً
وأوربا ،ذكرت بعض التقارير بأن عدد املسلمني بات يف العامل يتجاوز عدد الكاثوليك،

حاجزا بني شعوهبم
هؤالء يف مقابل هذه احلالة أرادوا هبذه األساليب اإلعالمية أن يضعوا
ً

وبني اإلقبال عىل اإلسالم هذا أولاً .

ثانيا :هم يفعلون ذلك ليورطوا املسلمني يف ردود فعل سلبية تستثمر ضدهم وضد
ً

اإلسالم ،ولألسف نجحوا يف هذا األمر فصدرت ردود فعل سلبية ،وحماوالت اغتيال،

وإرهاب ،وقتل ،هذه ردود سيئة وغري مناسبة ،وحيقق ما أراده اليمني املسيحي املتطرف
واللويب الصهيوين الذي يريد خلق مشكلة ورصاع وصدامات بني احلضارات.

كثريا يف تعريف العامل بشخصية رسول
النقطة األخرية :نحن قصرّ نا كأمة ،بل قرصنا ً
هنتم هبا يف داخلنا ،ونمدحه Aوننشد األناشيد يف داخل جمالسنا،
ال ّله Aوسريته ،نحن َّ
أي مسؤولية اجتاه العامل اخلارجي.
وكذلك نحن الشيعة جتاه أئمتنا ،Bفال نتحمل َّ

وأضاف سامحته :لو أننا عملنا إحصاء كم يرصف الشيعة يف حمرم عىل االحتفاء

بالشعائر احلسينية؟ سنكتشف أهنا مبالغ كبرية ،وجهود عظيمة ،لكن كلها يف الداخل،

أي جهد متوجه إىل خارجهم ،ال يوجد اهتامم هبذا اجلانب ،نحن ال ننشغل
ال يوجد َّ
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بالعامل ،أعرفهم Bأم مل يعرفهم؟ نحن ننقل هذا النص «شيعتنا منا خلقوا من فاضل
طينتنا يفرحون لفرحنا وحيزنون حلزننا» هلم علينا يف ليلة مولدهم أن نفرح لفرحهم ،ويف

ليلة وفاهتم أن نحزن حلزهنم ،أما أن نعلم اآلخرين من هم أئمتنا فال ،وحتى العاملني يف
أي جهد يف إيصال صوت اإلسالم ،وثقافة أهل
بيوتنا من خمتلف اجلنسيات ،مل نرصف َّ

برشا ويعيشون معنا؟ بإمكاننا بل من واجبنا أن نوصل هلم صوت
البيت هلم ،أليسوا ً

اهلدى.

وعن القنوات الفضائية قال سامحته:

قنواتنا الفضائية أطلت علينا ختاطبنا نحن ،وتدغدغ مشاعر املجتمع الشيعي ،وليفرح

عجائز الشيعة ،وأطفاهلم ،أما اآلخرون فال هيمنا رضاهم هبذه األشياء أو اعرتاضهم،
نحن نعرض اليشء الذي يعجبنا نحن ،مل تتوجه قنواتنا ملخاطبة اآلخر ،أو أخذ تقبله

بعني االعتبار ،هذا يصدق علينا كطائفة جتاه أهل البيت ،ويصدق عىل املسلمني بشكل

عام جتاه سرية رسول ال ّله Aوهنا احلديث ذو شجون.

صدر حدي ًثا
١ .١خطاب الوحدة نقد وتقويم

الطبعة األوىل1431 :ﻫ ـ 2010م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ،السعودية.

٢ .٢موقعية حقوق الإن�سان في الفقه الإ�سالمي

الطبعة األوىل1431 :ﻫ ـ 2010م ،مكتب سامحة الشيخ حسن الصفار،
القطيف ،السعودية.

٣ .٣المبتعثون طموح التنمية والتقدم

الطبعة األوىل1432 :ﻫ ـ 2011م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف،

السعودية.

�٤ .٤صالة الجمعة �أحكام و�آداب

الطبعة األوىل1432 :ﻫ ـ 2011م ،أطياف للنرش والتوزيع ،القطيف،

السعودية.

�٥ .٥أحاديث في الدين والثقافة واالجتماع (المجلد العا�شر)
(بني يديك)
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صدر حدي ًثا

 ٦ .٦كثرت كرايى و�آزادى در ا�سالم (ترمجة كتاب التع ّددية واحلرية يف اإلسالم باللغة
الفارسية).

الطبعة الثانية1432 :ﻫ ـ2011م ،جممع البحوث اإلسالمية التابع للروضة
الرضوية( ،إيران ـ مشهد) ،ترمجة محيد رضا آﮊير.

الطبعة األوىل :حتت عنوان (ﭼندگونـﮕـى وآزادى در إسالم) ،ترمجة محيد

٧ .٧

رضا آﮊير ،نرش بقيع.

زينب Fباللغة اآلذرية).

(ترمجة كتاب املرأة العظيمة :قراءة يف حياة السيدة

الطبعة الثانية1432 :ﻫ ـ2011م ،دار  ،mbcمجهورية آذربيجان.

الفهرس
تقديم 7 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
كتاب كريم 17.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
�أول الحديث 19.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
عا�شوراء من أ�يام اهلل 25.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
كيف نحيي عا�شوراء؟ 41.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
تقويم الذات في مواجهة االنتكا�سات 59.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
كيف تتطور العالقات االجتماعية؟ 67.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
منهجية المطالبة بالحقوق 75.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..

�ضعف الأمة يغري بالإ�ساءة لر�سول اهلل87.. .. .... .. .... .. .... .. .... A

مظاهر الوالء وجوهر ق�ضية أ�هل البيت95.. .. .... .. .... .. .... .. .... .B
الأخالق العظيمة لر�سول اهلل103 .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . A

لوروبي113.. .. .... .. .... .. ....
ل�سالمي وقمة االتحاد ا أ
بين قمة الم ؤ�تمر ا إ
تر�شيد ا�ستهالك الماء121.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
لمة  129.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
معالم الر�سالة وواقع ا أ
الخطاب الديني والتحديات الداخلية 139.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
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دعاة التقريب و�إ�شكاالت المتحفظين 149.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
الم ؤ��س�سة الدينية و�سلوكيات المنتمين إ�ليها 161.. .. .... .. .... .. .... .. ....
التوا�صل االجتماعي  171.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
الجمعة برنامج اجتماعي 179.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
خطورة الت�صعيد في ال�ساحة اللبنانية 189.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
ذكرى النكبة و أ�مل االنت�صار  197.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
البيئة العربية و�إنتاج ال�صراعات 205.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
لعمال الحرة خيار أ�ف�ضل 213.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
ا أ
م�ؤتمر مكة للحوار الإ�سالمي العالمي 223.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
في مواجهة أ��صوات التطرف  233.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
اتفاق التهدئة في غزة م�ؤ�شر قوة وانت�صار  243.. .. .... .. .... .. .... .. ....
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 251.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
�أبنا�ؤنا بين ال�شهادات والكفاءات 261.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
لن�سانية269.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
عامالت المنازل وحقوقهن ا إ
عن الم�ؤتمر العالمي للحوار  277.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
بذل الجاه والو�ساطة في الخير 287.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
بركات �شهر �شعبان 295.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
س�ول في زمن االنتظار 303.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
الدور الم� ؤ
�شخ�صية الإن�سان بين اال�ستقاللية والذوبان 311.. .. .... .. .... .. .... .. ...
ا�ستقبال �شهر رم�ضان  321.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
رم�ضان واكت�ساب خ�صال الخير 329.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
تجربة محاكاة االنفجار العظيم 337.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
مهاجمة المواقع الإلكترونية نوع من العدوان 347.. .. .... .. .... .. .... .. ..
رقابة المواطن على الم ؤ��س�سات العامة357.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
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انتخاب �أوباما ر�سالة �ضد التمييز 365.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
ل�شرف دعوة للوحدة والتقريب 375.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..
النجف ا أ
الحجيج ومعاناة الزيارة في المدينة المنورة389.. .. .... .. .... .. .... .. ...
لمة عن حمل الر�سالة 397.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
حين تتخلى ا أ

كــتابات
تقديم لكتاب المرجان في �أحكام الحيتان 409.. .. .... .. .... .. .... .. .... .
تقديم كتاب «مولد �أمل» للأ�ستاذ علي بن �أحمد القبعة 415.. .. .... .. .... .. .
ال�شيخ �سعد نموذج �أخالقي421.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
تقديم كتاب �شاخ�صة الأب�صار لذوي االختيار 425.. .. .... .. .... .. .... .. ..
ال�شيخ ال�صفار :ال عالقة لي ب�أي من المواقع االلكترونية 437.. .. .... .. .... .
كلمة ال�شيخ ال�صفار لم�شروع تي�سير الزواج بالقطيف441.. .. .... .. .... .. ...
�إجازة رواية للفا�ضل الدكتور ال�سيد �سلمان هادي �آل طعمة 443.. .. .... .. ....
وهم الوحدة الإ�سالمية  445.. .. .... .. .... .. .... .. ....
العالمة الع�سكري ّ

متابعات
ال�شيخ ال�صفار ال يتبنى �صدا ًما مع الدولة 457.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار ي�شارك في تكريم �أمين عام مجمع الفقه الإ�سالمي بجدة

461.

لرهاب 465.. .. .... .. .... .. .
ل�سالم أ�ن ي�صبح عنوا ًنا ل إ
ال�صفار :أ�كبر إ��ساءة ل إ
العلم لخدمة الوطن الدائرة الأكبر من القبيلة والطائفة والمنطقة467.. .. ..
ال�شيخ ال�صفار ي�ستقبل وفد جمعية المر�سم الح�سيني 475.. .. .... .. .... .. ..
ال�شيخ ال�صفار :على النخبة الواعية �أن تب�شر بقيم الحوار 477.. .. .... .. ....
ال�شيخ ال�صفار :مواكب العزاء �ضمان ال�ستقامة ال�شباب 479.. .. .... .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار :الوجاهة نعمة و�شكرها خدمة المجتمع 483.. .. .... .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار يزور المعر�ض الح�سيني الثالث بالجارودية  489.. .. .... .. ....
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ال�شيخ ال�صفار يفتتح م�سجد الإمام القائم في الأوجام 493.. .. .... .. .... .. .
في احتفالية ثقافية �سعودية خليجية بمنزل ال�صفار 497.. .. .... .. .... .. .
ال�صفار في تكريم خوجة :التوا�صل يقطع الطريق �أمام المت�صيدين 501.. .. ..
س�ولية عدم التقارب 503.. .. .... ..
لرهاب الفكري م� ؤ
ال�صفار يحمل أ��صحاب ا إ
ال�شيخ ال�صفار يناق�ش الممانعة للنقد الذاتي على ال�صعيد الثقافي 505.. .. ....
العالم الواعي يكون أ� ًبا لكل أ�فراد المجتمع بمختلف توجهاتهم 511.. .. .... ..
االعتداء على الآخر المختلف بعيد عن روح الإ�سالم ،و�أخالقه 515.. .. .... .
ال�صفار يطلق مبادرة غير م�سبوقة الحتواء ال�شباب المهم�شين 523.. .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار :الج�شي ورفاقه ا�شتغلوا بق�ضية «التنمية ال�سيا�سية» 527.. .. .
ال�شيخ ال�صفار ي�ستقبل مجموعة (قطيف فريندز)  533.. .. .... .. .... .. ....

ال�شيخ ال�صفار في حفل توقيع اتفاق �صندوق المئوية535.. .. .... .. .... .. :
ل�سالمي العالمي للحوار 539.. .. .... .. ...
ال�شيخ ال�صفار ي�شارك في الم ؤ�تمر ا إ
ال�سيد ال�شيرازي وموقفه من الحراك الفكري وال�سيا�سي 543.. .. .... .. .... .
ال�شيخ ال�صفار ُي�شيد ب إ�نجازات فريق نادي م�ضر 553.. .. .... .. .... .. .... .. .
ال�شيخ ال�صفار� :أمام الخطاب الإ�سالمي تحديات خارجية مازالت قائمة

557.

ال�شيخان ال�صفار والنجيمي يدعوان إ�لى الت�صدي بحزم للتكفيريين 561.. .. ..
النجيمي :نحن �ضد التكفير ..والحوار هو �أق�صر الطرق للتفاهم 565.. .. .... .
ال�سعودية ..ال�شيعة ال يريدون دخول «كبار العلماء» 569.. .. .... .. .... .. ..
ال�شيخ ال�صفار ي�شيد بكتاب (تراث الأجداد) للدكتور جميل الج�شي 571.. .. ..
ال�شيخ ال�صفار ي�شارك في الم ؤ�تمر العالمي للحوار بمدريد  573.. .. .... .. ....
ال�صفار :محاوالت فر�ض الآراء ت�ؤدي �إلى النزاعات 579.. .. .... .. .... .. ....
ال�شيخ ال�صفار :بد أ� ع�صر الغيبة بدور قيادي للمر أ�ة 583.. .. .... .. .... .. ...

ال�شيخ ال�صفار في تلفزيون المنار متحدثًا عن :الدعاء عند �أهل البيت587. B
لمام مو�سى ال�صدر 591.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..
عن �شخ�صية ا إ
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ال�شيخ ال�صفار يتابع الإنجازات العلمية 595.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
ال�شيخ ال�صفار ُي�شيد ب�شمولية االهتمام االجتماعي لل�شيخ المطرود 597.. .. ...
كلمة ال�شيخ ال�صفار في تكريم ال�سيد ح�سن العوامي 601.. .. .... .. .... .. ....
ال�شيخ ال�صفار :ت�صريحات القر�ضاوي ا�ستندت إ�لى م�صادر خاطئة607.. .. .. ..
ال�شيخ ال�صفار ي�شارك في تكريم حافظات القر�آن 609.. .. .... .. .... .. .... .
ال�شيخ ال�صفار في حفل ترانيم :يجب أ�ال يقل م�ستوى أ�دائنا الفني 615.. .. ....
بح�ضور مميز :ال�شيخ ال�صفار يفتتح منتدى �سيهات الثقافي 621.. .. .... .. ....
ال�شيخ ال�ص ّفار يزور رابطة الحوار الديني في قم 625.. .. .... .. .... .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار :ينبغي لمجتمعاتنا المراهنة على ذاتها 629.. .. .... .. .... ..
ال�شيخ ال�صفار يزور المعهد العالي ال�سعودي الياباني لل�سيارات 633.. .. .... .. .
ال�شيخ ال�صفار في ذكرى ال�شيخ الأوحد :االختالف هو المحك الحقيقي

637.

معين في منا�سك الحج 643. ..
ال�ص َّفار واللويحق :ال يجوز إ�لزام الحجاج بمذهب ّ
الدكتور يماني في �ضيافة ال�شيخ ال�صفار 647.. .. .... .. .... .. .... .. .... ..

حوارات
حوار �صحيفة الريا�ض 653.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
حوار موقع �إ�سالم �أون الين 657.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
حوار قناة  LBCحول الم�ؤتمر الإ�سالمي العالمي للحوار  667.. .. .... .. ....
حوار �إذاعة 671.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . BBC
حوار �صحيفة «عكاظ» 677.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
حوار قناة  LBCالأديان بين عنف الخالف وتنظيم االختالف 681.. .. .... ..
حوار �صحيفة الدار الكويتية 691.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
حوار مجلة اليمامة705.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
حوار �صحيفة الريا�ض709.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...
حوار وكالة الأنباء القر�آنية العالمية 715.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ..
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حوار رابطة الحوار الديني723.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .
التقارب ال�سني ال�شيعي بين حق االختالف ودعوى امتالك الحقيقة 729.. .. ..
زيارة الوفد ال�سني لم�سجد القطيف لم تحظ بتغطية �إعالمية وا�سعة 745.. ..

ندوات ومحاضرات
حفل ع�شاء على �شرف �سماحة ال�شيخ ح�سن بن مو�سى ال�صفار 753.. .. .... .. ..
كلمة �سماحة ال�شيخ ح�سن مو�سى ال�صفار في تكريم ال�شيخ لخوجة 783.. .. ....
المر�أة وتحديات الواقع االجتماعي 789.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....
كلمة ال�شيخ في مهرجان ترانيم ال�سنوي801.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .
�إحياء ذكرى ميالد الر�سول Aبم�سجد الكوثر ب�صفوى 807.. .. .... .. .... ..
�صدر حديثًا 817.. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .

